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สารอธิการบดี 
 

 มหา วิทยาลั ยร าชภัฏนครป ฐม  ยึดมั่ น ในป รั ชญ า 
“กา ร ศ ึกษาส ร า ง คน ค ิดค นภ ูม ิป ญญา  พ ัฒ นาท อ ง ถิ ่น ”        
และมีวิสัยทัศน คือ “มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มุงมั่นที่จะเปน
องคกรแหงการเรียนรู ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพพรอมทํางานใน
ประชาคมอาเซียน เปนศูนยกลางการเรียนรูอารยธรรมทวารวดี 
และเปนคําตอบของทอง ถ่ินในการสราง ภูมิ คุ มกันตอการ
เปลี่ยนแปลง”  เปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถ่ินอยางย่ังยืน 
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคูคุณธรรม พัฒนาองคความรู ภูมิปญญา   
สูสากล ซึ่งเปนกลไกหน่ึงที่ขับเคลื่อนใหเกิดการคิดคนภูมิปญญา 
เพื่อที่จะผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ การพัฒนาทองถ่ินอยางย่ังยืน  
คือการสรางองคความรูจากงานวิจัยเพื่อตอบโจทยปญหา พัฒนา
ทอง ถ่ิน และผลที่จะตามมาคือองคความรูที่ ไดจากงานวิจัย        
ซึ่ ง นําไปสู เวทีสากล งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้ งที่  8 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ภายใตแนวคิด “บูรณาการศาสตร
และศิลป งานวิจัยทองถ่ินไทยและประชาคมอาเซียน” ในระหวางวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2559            
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
 ทายสุดน้ี ผมขอขอบคุณสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เครือขายสหวิทยาการแหง         
ราชบัณฑิตยสภา ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี IEEE Communications 
Society Thailand Chapter สถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะผูจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้ง น้ี           
ที่ดําเนินการใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการ ผมหวังเปนอยางย่ิงวา การประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยในครั้งน้ีจะเปนอีกกาวหน่ึงที่เปดโอกาส ใหกับอาจารย นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ของมหาวิทยาลัย
ตาง ๆ ตลอดจนผูสนใจทุกทานแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน เพื่อเปนเครือขายการสรางสรรคงานวิจัย และ
สามารถนําองคความรูที่ไดจากงานวิจัยไปประยุกตใชใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางแทจรงิกบัสงัคม
และประเทศชาติในอนาคตตอไป 

                                                                              
             (ผูชวยศาสตราจารยสมเดช นิลพันธุ) 
            อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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สารจากรองอธิการบดี 
 
 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ภายใตแนวคิด “บูรณาการศาสตรและศิลป งานวิจัยทองถ่ินไทยและประชาคม
อาเซียน” ในระหวางวันที่ 31 มีนาคม - 1  เมษายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ภายใตความรวมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เครือขายสหวิทยาการแหงราชบัณฑิตยสภา            
ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และ                        
IEEE Communications Society Thailand Chapter มีวัตถุประสงคเพื่อเปนเวที
แลกเปลี่ยนทางวิชาการระหวางคณาจารย นักศึกษา นักวิจัยและนักวิชาการ      

ทั้งจากหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อนําเสนอแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยทั้งในรูปแบบบรรยาย 
(Oral Presentation) และแบบโปสเตอร (Poster Presentation) ซึ่งถูกกลั่นกรอง และคัดเลือกโดยผูทรงคุณวุฒิ
ในสาขาน้ัน ๆ จํานวน 2 ทาน บทความวิจัยที่ไดรับคัดเลือกในการนําเสนอในงานประชุมวิชาการครั้งน้ี 
บทคัดยอจะไดรับการตีพิมพในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ (Abstract Proceeding Book) พรอม
บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ในรูปแบบดิจิตอลไฟลในแผนซีดี และจะสงใหหองสมุดของมหาวิทยาลัย
ทั่วประเทศ และหนวยงานที่เกี่ยวของ นอกจากน้ีจะคัดเลือกบทความดีเดน (Best Paper) สองอันดับแรก ซึ่งถูก
กลั่นกรองและคัดเลือกโดยผูทรงคุณวุฒิ ลงตีพิมพในวารสารวิจัยสหวิทยาการไทย ซึ่งอยูในฐานขอมูลดัชนี   
การอางอิงวารสารไทย (TCI Thai - Journal Citation Index) งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐมน้ี มีการแบงสาขาของการนําเสนอบทความวิจัยเปน 6 กลุมสาขาวิชาการหลัก คือ วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร ครุศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พยาบาลศาสตร และวิทยาการจัดการ 
มีบทความที่สงเขารวมทั้งหมด 305 เรื่อง ไดรับการคัดเลือกใหนําเสนอบทความจํานวน 261 เรื่อง และในงาน
ประชุมวิชาการครั้งน้ียังไดรับเกียรติจาก พลเอกสุรยุทธ จุลานนท องคมนตรี เปนองคปาฐกหลัก เรื่อง 
“แนวทางการศึกษาที่เกี่ยวของกับโครงการกองทุนการศึกษา” พลเอกจรัล กุลละวณิชย นายกสมาคมวิทยาลัย
ปองกันราชอาณาจักร เปนองคปาฐกรอง เรื่อง “การสรางธรรมาภิบาลในทองถ่ินเพื่อการเขาสูประชาคม
อาเซียน กรณีศึกษาในประเทศพมา” และผูชวยศาสตราจารย ดร.อัทธ พิศาลวานิช เปนองคปาฐกรอง เรื่อง 
“การเตรียมหรือการพัฒนาความพรอมผูประกอบการภาครัฐและมหาวิทยาลัย ในกลุมจังหวัดภาคตะวันตก 
เพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษาในประเทศพมา” 

ทายน้ี ผมขอขอบคุณ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เครือขายสหวิทยาการแหงราชบณัฑติยสภา 
ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี IEEE Communications Society Thailand 
Chapter สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะผูจัดงานประชุมวิชาการที่ไดรวมกันสนับสนุนและจัดงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติในครั้งน้ี หวังวาการรวมมือกันในครั้งน้ี จะสามารถขับเคลื่อนในการสรางเครือขายการวิจัยในสาขา
ตาง ๆ ใหกวางขวางตอไปในอนาคต มีการเช่ือมโยง และสรางประโยชนใหผูที่สนใจ นําความรูไปประยุกตใชใน
การศึกษาวิจัย พัฒนาทองถ่ิน และประเทศชาติตอไป 

                                                                     

                                                          (อาจารย ดร.อัมรินทร อินทรอยู) 
       รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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กองบรรณาธกิารบริหารเอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดบัชาต ิ
ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

 
1. ผูชวยศาสตราจารยสมเดช นิลพันธุ ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยศาสตราจารยสมหมาย เปยถนอม รองประธานกรรมการ 
3. รองศาสตราจารย ดร.ปยะ  โควินททวีวัฒน  กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย ดร.สุนุตตรา   ตะบูนพงศ    กรรมการ 
5. รองศาสตราจารยชลรีัตน  พยอมแยม    กรรมการ 
6. รองศาสตราจารยบรรดล  สุขปติ    กรรมการ 
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกศินี  ประทุมสุวรรณ    กรรมการ 
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จักรพงษ   แกวขาว     กรรมการ 
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตติรัตน  แสงเลิศอุทัย     กรรมการ 
10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนตรี  วิวาหสุข    กรรมการ 
11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิฑูรย   พึ่งรัตนา     กรรมการ 
12. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมจิต  จันทรฉาย    กรรมการ 
13. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิวรรณ  พชรพรรณพงษ    กรรมการ 
14. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิลปชัย   กงตาล    กรรมการ 
15. ผูชวยศาสตราจารย ดร.หทัยชนก   บัวเจริญ    กรรมการ 
16. อาจารย ดร.กิติพันธ   บุญอินทร    กรรมการ 
17. อาจารย ดร.ไกรุง  เฮงพระพรหม    กรรมการ 
18. อาจารย ดร.จินตนา  ศิริธัญญารัตน      กรรมการ 
19. อาจารย ดร.ณัชชา  ศิรินธนาธร    กรรมการ 
20. อาจารย ดร.ณัฐพล  ศรีสิทธิโภคกลุ    กรรมการ 
21. อาจารย ดร.ณัฐพัชญ   ศรีราจันทร    กรรมการ 
22. อาจารย ดร.เดช   ธรรมศิริ     กรรมการ 
23. อาจารย ดร.ธดา  สิทธ์ิธาดา    กรรมการ 
24. อาจารย ดร.ธีรวุธ  ธาดาตันติโชค    กรรมการ 
25. อาจารย ดร.นพดล   ผูมีจรรยา    กรรมการ 
26. อาจารย ดร.นภาภรณ  ยอดสิน    กรรมการ 
27. อาจารย ดร.นภาเดช   บุญเชิดชู     กรรมการ 
28. อาจารย ดร.นิพล  เช้ือเมืองพาน     กรรมการ 
29. อาจารย ดร.บุญสม  ทับสาย    กรรมการ 
30. อาจารย ดร.ปยะพร    ตันณีกุล     กรรมการ 
31. อาจารย ดร.มินทมันตา  หิรัณปญภัทร    กรรมการ 
32. อาจารย ดร.พิชญาภา  ยืนยาว     กรรมการ 
33. อาจารย ดร.พิทักษพงศ   ปอมปราณี     กรรมการ 
34. อาจารย ดร.ภรัณยา  ปาลวิสทุธ์ิ    กรรมการ 
35. อาจารย ดร.ภัทรวจี  ยะสะกะ    กรรมการ 



36. อาจารย ดร.รุงนภา  เพงรุงเรืองวงษ     กรรมการ 
37. อาจารย ดร.วรากรณ   พูลสวัสด์ิ    กรรมการ 
38. อาจารย ดร.สันติ   กูลการขาย     กรรมการ 
39. อาจารย ไกยสทิธ์ิ   อภิระติง    กรรมการ 
40. อาจารยจิตรภณ   สุนทร    กรรมการ 
41. อาจารยญาณภัทร   ยอดแกว    กรรมการ 
42. อาจารยดวงจิต  สุขภาพสุข    กรรมการ 
43. อาจารยพงศสฎา     เฉลิมกลิ่น    กรรมการ 
44. อาจารยพนัชกร   สิมะขจรบญุ    กรรมการ 
45. อาจารยวรรณี   สุจจิตรจูล    กรรมการ 
46. อาจารยวลัยลักษณ   อมรสิริพงศ      กรรมการ 
47. อาจารยวัลลี   นวลหอม    กรรมการ 
48. อาจารยสนธยา   โจมกัน     กรรมการ 
49. อาจารยสัณหกฤษณ  บุญชวย    กรรมการ 
50. อาจารยอมุาพร   สิทธิบรูณาญา    กรรมการ 
51. อาจารย ดร.พัชรศักด์ิ  อาลัย    กรรมการและเลขานุการ 
52. อาจารย ดร.สุพจน   เฮงพระพรหม     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
53. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมุาพร อาลัย    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
54. นางสาวจินตนา  แซเอี๊ยว ผูชวยเลขานุการ 
55. นายจิรันดร  บูฮวดใช  ผูชวยเลขานุการ 
56. นางสาวพิมลพรรณ  แซเหลี่ยว  ผูชวยเลขานุการ 
57. นางสาวลัดดา เข็มนาค ผูชวยเลขานุการ 
58. นางสาวแสงดาว  นาคปาน ผูชวยเลขานุการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

คณะกรรมการผูทรงคณุวุฒปิระเมินบทความวิจัยโครงการประชุมวิชาการระดบัชาต ิ
ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

 
1. อาจารย ดร.อัมรินทร อินทรอยู ประธานกรรมการ 
2. ศาสตราจารยพลตํารวจตรีหญิง ดร.นัยนา  เกิดวิชัย กรรมการ 
3. ศาสตราจารย ดร.ประนอม โอทกานนท กรรมการ 
4. ศาสตราจารย ดร.วิภาดา   คุณาวิกติกุล กรรมการ 
5. รองศาสตราจารย ดร.กฤษณ ทองเลิศ กรรมการ 
6. รองศาสตราจารย ดร.สุนุตตรา  ตะบูนพงศ กรรมการ 
7. รองศาสตราจารย ดร.จิระภา    ศิริวัฒนเมธานนท กรรมการ 
8. รองศาสตราจารย ดร.จริยาวัตร คมพยัคฆ กรรมการ 
9. รองศาสตราจารย ดร.ฟองคํา   ติลกสกุลชัย กรรมการ 
10. รองศาสตราจารย ดร.ดรุณี  รุจกรกานต กรรมการ 
11. รองศาสตราจารย ดร.ทัศนีย   ทองประทปี กรรมการ 
12. รองศาสตราจารย ดร.ทวนทัน กิจไพศาลสกลุ กรรมการ 
13. รองศาสตราจารย ดร.นุจรี   ไชยมงคล กรรมการ 
14. รองศาสตราจารย ดร.นรินทร สังขรกัษา กรรมการ 
15. รองศาสตราจารย ดร.บัญชา  ชลาภิรมย กรรมการ 
16. รองศาสตราจารย ดร.ปยะ โควินททวีวัฒน กรรมการ 
17. รองศาสตราจารย ดร.ประกอบ คุณารักษ กรรมการ 
18. รองศาสตราจารย ดร.ศักด์ิไทย สุรกจิบวร กรรมการ 
19. รองศาสตราจารย  ดร.พงษนาถ   นาถวรานันต  กรรมการ 
20. รองศาสตราจารย ดร.พพิัฒน   สมภาร กรรมการ 
21. รองศาสตราจารย ดร.มรรยาท   รุจิวิชชญ  กรรมการ 
22. รองศาสตราจารย ดร.สมิต อินทรศิรพิงษ กรรมการ 
23. รองศาสตราจารย ดร.สมาน งามสนิท กรรมการ 
24. รองศาสตราจารย ดร.สุมาลย กบิลสิงห กรรมการ 
25. รองศาสตราจารย ดร.สุวิญ รักสัตย  กรรมการ 
26. รองศาสตราจารย ดร.สมใจ   พุทธาพิทักษผล กรรมการ 
27. รองศาสตราจารย ดร.สุรพีร   ธนศิลป  กรรมการ 
28. รองศาสตราจารย ดร.สุนีย  ละกําปน  กรรมการ 
29. รองศาสตราจารย ดร.ปรีชา กอเจริญ กรรมการ 
30. รองศาสตราจารย ดร.สมบูรณ ศิริหรรหริัญ กรรมการ 
31. รองศาสตราจารย ดร.วิไลพร วรจิตตานนท กรรมการ 
32. รองศาสตราจารย ดร.วิไรรัตน คีรินทร กรรมการ 
33. รองศาสตราจารย ดร.วิชัย วงษใหญ กรรมการ 
34. รองศาสตราจารย ดร.อรัญญา เชาวลิต กรรมการ 
35. รองศาสตราจารย ดร.อุษา  ฮัมฟรี ่ กรรมการ 



36. รองศาสตราจารยประไพวรรณ   ดานประสิษฐ กรรมการ 
37. รองศาสตราจารยชลรีัตน พยอมแยม กรรมการ 
38. รองศาสตราจารยธัญพสิิษฐ พวงจิก กรรมการ 
39. รองศาสตราจารยบรรดล สุขปติ กรรมการ 
40. รองศาสตราจารยสุปรานี   อัทธเสร ี กรรมการ 
41. รองศาสตราจารยโสรจั กายบรบิูรณ กรรมการ 
42. รองศาสตราจารยฐิติวัลคุ   ธรรมไพโรจน กรรมการ 
43. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกศินี   ประทุมสุวรรณ กรรมการ 
44. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤติยา รุจิโชค กรรมการ 
45. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรัณศุภมาส เองฉวน กรรมการ 
46. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กมลพร สอนศร ี กรรมการ 
47. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กมล  เอี่ยมพนากจิ กรรมการ 
48. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัณฑธิมา นิลทองคํา กรรมการ 
49. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กันตพฒัน  กิตติอัชวาลย กรรมการ 
50. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จักรพงษ   แกวขาว กรรมการ 
51. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตติรัตน   แสงเลิศอุทัย กรรมการ 
52. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตรา เกตุแกว กรรมการ 
53. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ กรรมการ 
54. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุไรรัตน   สุดรุง กรรมการ 
55. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชานนท พรมสกล กรรมการ 
56. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชานนท วริสาร กรรมการ 
57. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนาธิป ชินะนาวิน กรรมการ 
58. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนะสทิธ์ิ   สิทธ์ิสงูเนิน   กรรมการ 
59. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัทธีร ศรีดี กรรมการ 
60. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐนันท   คุณมาศ กรรมการ 
61. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพมาศ   ปกเข็ม กรรมการ 
62. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพพร   จันทรนําชู   กรรมการ 
63. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรนันท วรรณศิร ิ กรรมการ 
64. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย พงศสิทธิกาญจนา  กรรมการ 
65. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทานตะวัน พิรักษ กรรมการ 
66. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประสิทธ์ิ ชอลําเจียก กรรมการ 
67. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประภาส พาวินันท กรรมการ 
68. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะนาถ บุญมีพพิิธ กรรมการ 
69. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปญญา ทองนิล กรรมการ 
70. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผัสสพรรณ ถนอมพงษชาติ กรรมการ 
71. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พมิสุภาว จันทนะโสตถ์ิ กรรมการ 
72. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัทร พลอยแหวน กรรมการ 
73. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนตร ี สิระโรจนานนท กรรมการ 



  
 

74. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนตร ี วิวาหสุข กรรมการ 
75. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เยาวภา บัวเวช กรรมการ 
76. ผูชวยศาสตราจารย ดร.โยธิน ศรีโสภา กรรมการ 
77. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิฑูรย พึ่งรัตนา กรรมการ 
78. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิโรจน เจษฎาลักษณ กรรมการ 
79. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาทินี   นุยเพียร      กรรมการ 
80. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรรณวีร บุญคุม กรรมการ 
81. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัลนิกา ฉลากบาง กรรมการ 
82. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัลลา   ตันตโยทัย  กรรมการ 
83. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิชัย   ลําไย  กรรมการ 
84. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมศักด์ิ อมรศิรพิงศ  กรรมการ 
85. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมจิต จันทรฉาย  กรรมการ 
86. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมใจ   บุญทานนท  กรรมการ 
87. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพิชฌาย  จินดาวัฒนภูม ิ  กรรมการ 
88. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิมล มรรควิบลูยชัย  กรรมการ 
89. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน ฉิมะสังคนันท  กรรมการ 
90. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิมล เรืองศร ี  กรรมการ 
91. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมลทิพย จิตสวาง กรรมการ 
92. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสร ี วรพงษ กรรมการ 
93. ผูชวยศาสตราจารย ดร.แสงเทียน อยูเถา กรรมการ 
94. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวมาศ   คุณลานเถ่ือนนาดี กรรมการ 
95. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิรพิร   เลิศย่ิงยศ กรรมการ 
96. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิลปชัย กงตาล กรรมการ 
97. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิวรรณ พชรพรรณพงษ กรรมการ 
98. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศลักษณ   ทองขาว กรรมการ 
99. ผูชวยศาสตราจารย ดร.หทัยชนก บัวเจริญ กรรมการ 
100. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุษา นอยทิม กรรมการ 
101. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมุาพร อาลัย กรรมการ 
102. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อารีรักษ มีแจง กรรมการ 
103. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อารยา  มุงชํานาญกจิ กรรมการ 
104. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรวรรณ บุญพฒัน กรรมการ 
105. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมรรัตน วัฒนาธร กรรมการ  
106. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรุณยุพา   รอยกลุ กรรมการ 
107. อาจารย ดร.กฤษณ รักชาติเจริญ กรรมการ 
108. อาจารย ดร.กีรติ เกิดศิร ิ กรรมการ 
109. อาจารย ดร.กิติพันธ บุญอินทร กรรมการ 
110. อาจารย ดร.ไกรุง เฮงพระพรหม กรรมการ 
111. อาจารย ดร.จินตนา ศิริธัญญารัตน กรรมการ 



112. อาจารย ดร.ณัฐกฤตา  จันทิมา กรรมการ 
113. อาจารย ดร.ณัฐชามญฑ  ศรีจําเริญวัฒนา  กรรมการ 
114. อาจารย ดร.ณัชชา ศิรินธนาธร กรรมการ 
115. อาจารย ดร.ณัฐพัชญ ศรีราจันทร กรรมการ 
116. อาจารย ดร.ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกลุ กรรมการ 
117. อาจารย ดร.ณวิชชา   ออนใจเอือ้ กรรมการ 
118. อาจารย ดร.ณรงคชัย บุญโญปกรณ กรรมการ 
119. อาจารย ดร.ดวงนภา วานิชสรรพ กรรมการ 
120. อาจารย ดร.เดช ธรรมศิร ิ กรรมการ 
121. อาจารย ดร.ดารินทร  โพธ์ิต้ังธรรม กรรมการ 
122. อาจารย ดร.ธดา สิทธ์ิธาดา กรรมการ 
123. อาจารย ดร.ธีรวุธ  ธาดาตันติโชค กรรมการ 
124. อาจารย ดร.ธนธร วชิรขจร กรรมการ 
125. อาจารย ดร.นภาเดช บุญเชิดชู กรรมการ 
126. อาจารย ดร.นภาภรณ ยอดสิน กรรมการ 
127. อาจารย ดร.นิพล เช้ือเมืองพาน   กรรมการ 
128. อาจารย ดร.นพดล  ผูมีจรรยา กรรมการ 
129. อาจารย ดร.นิออน  ศรีสมยง กรรมการ 
130. อาจารย ดร.นันทนภัส นิยมทรัพย   กรรมการ 
131. อาจารย ดร.บุญสม ทับสาย  กรรมการ 
132. อาจารย ดร.ปาริชาติ ขําเรือง   กรรมการ 
133. อาจารย ดร.ปยะพร ตันณีกุล  กรรมการ 
134. อาจารย ดร.พิทักษพงศ   ปอมปราณี   กรรมการ 
135. อาจารย ดร.พัชรศักด์ิ  อาลัย   กรรมการ 
136. อาจารย ดร.พิชญาภา ยืนยาว   กรรมการ 
137. อาจารย ดร.พรพรรณ อูสุวรรณ กรรมการ 
138. อาจารย ดร.ไพรัช มากกาญจนกลุ กรรมการ 
139. อาจารย ดร.พฤฒิพล  ลิ้มกจิเจรญิภรณ กรรมการ 
140. อาจารย ดร.ภัทรวจ ี ยะสะกะ  กรรมการ 
141. อาจารย ดร.ภรัณยา ปาลวิสทุธ์ิ        กรรมการ 
142. อาจารย ดร.มินทมันตา หิรัณยณภัทร กรรมการ 
143. อาจารย ดร.มติ หอประทมุ กรรมการ 
144. อาจารย ดร.มนูญ จันทรสมบูรณ กรรมการ 
145. อาจารย ดร.ย่ิง กีรติบรูณะ กรรมการ 
146. อาจารย ดร.ยศกิต  เรืองทวีป กรรมการ 
147. อาจารย ดร.รุงนภา   เพงรุงเรืองวงษ กรรมการ 
148. อาจารย ดร.วิเชียร  ศิริพรม กรรมการ 
149. อาจารย ดร.วรินทร ศรีปญญา กรรมการ 



  
 

150. อาจารย ดร.วรากรณ พูลสวัสด์ิ กรรมการ 
151. อาจารย ดร.วิรัตน   ปนแกว กรรมการ 
152. อาจารย ดร.วิศิษฐ ฤทธิบุญไชย กรรมการ 
153. อาจารย ดร.วิเชษฐ แสงดวงดี กรรมการ 
154. อาจารย ดร.ศุภรัตน ทัศนเจริญ กรรมการ 
155. อาจารย ดร.สันติ  กูลการขาย กรรมการ 
156. อาจารย ดร.สุพจน เฮงพระพรหม กรรมการ 
157. อาจารย ดร.สุมาล ี สิกเสน กรรมการ 
158. อาจารย ดร.สุชาดา แสงดวงดี กรรมการ 
159. อาจารย ดร.แสงแข บุญศิร ิ กรรมการ 
160. อาจารย ดร.หรรษา คลายจันทรพงษ กรรมการ 
161. อาจารย ดร.อรสิรา ธานีรณานนท กรรมการ 
162. อาจารย ดร.อาชวภูริชญ   นอมเนียน กรรมการ 
163. อาจารยจิตรภณ สุนทร กรรมการ 
164. อาจารยญาณภัทร ยอดแกว กรรมการ 
165. อาจารยดวงจิต สุขภาพสุข กรรมการ  
166. อาจารยพงศสฎา เฉลิมกลิ่น กรรมการ 
167. อาจารยมาลินี   จําเนียร กรรมการ 
168. อาจารยวลัยลักษณ อมรสิริพงศ กรรมการ 
169. อาจารยวัลล ี นวลหอม กรรมการ 
170. อาจารยสัณหกฤษณ บุญชวย กรรมการ 
171. อาจารยสนธยา   โจมกัน กรรมการ 
172. อาจารยสุวภา จรดล กรรมการ 
173. อาจารยอมุาพร สิทธิบรูณาญา กรรมการ 
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กําหนดการ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  คร้ังที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   
The 8thNPRU NATIONAL ACADEMIC CONFERENCE 

“บูรณาการศาสตรและศิลป งานวิจัยทองถิ่นไทยและประชาคมอาเซียน” 
“Integration of Art and Science toward the Local Research and ASEAN Community” 

วันที ่31 มีนาคม – 1 เมษายน 2559 
 

วันที่ 31 มีนาคม 2559 

เวลา สถานที่  :  อาคารศูนยภาษา ศูนยคอมพิวเตอรและหอประชุม 

 

08.00 - 08.30 น. 
 

ลงทะเบียน 
 

08.30 - 08.40 น. กลาวรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
โดย อาจารย ดร.อัมรินทร  อินทรอยู รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

08.40 - 08.50 น. กลาวตอนรับการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
โดย ผูชวยศาสตราจารยสมเดช  นิลพันธุ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

08.50 - 09.00 น. กลาวเปดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
โดย ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยยงยุทธ  วัชรดุลย (ราชบัณฑิต) 
ประธานคณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา สํานักงานราชบัณฑิตยสภา 
 

09.00 - 09.15 น. พิธีมอบใบประกาศนียบัตร บทความดีเดน (best paper awards) chairs of sessions  
พิธีมอบของที่ระลึกขอบคุณหนวยงาน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
สํานักงานราชบัณฑิตยสภา สภาชมรมไฟฟาส่ือสาร สาขาประเทศไทย (IEEE) และรวมถายภาพที่ระลึก 
 

09.15 - 10.15 น. การปาฐกถาขององคปาฐกรองเร่ือง “การเตรียม หรือการพัฒนาความพรอมผูประกอบการ ภาครัฐ และ
มหาวิทยาลัย ในกลุมจังหวัดภาคตะวันตก เพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษาในประเทศพมา” 
โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัทธ  พิศาลวานิช  
ผูอํานวยการศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
 

10.15 - 11.15 น. การปาฐกถาขององคปาฐกรองเร่ือง “การสรางธรรมาภิบาลในทองถิ่นเพื่อการเขาสูประชาคมอาเซียน” 
โดย พลเอกจรัล  กุลละวณิชย นายกสมาคมวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) 
 

11.15 - 12.15 น. 
 
 

12.15 - 12.20 น. 

การปาฐกถาขององคปาฐกหลักเร่ือง “แนวทางการศึกษาที่เกี่ยวของกับโครงการกองทุนการศึกษา” 
โดย พลเอกสุรยุทธ  จุลานนท  องคมนตรี  
 

รวมถายภาพที่ระลึก 
 

12.20 - 13.00 น. รวมรับประทานอาหารกลางวัน ณ อาคารศูนยภาษา ศูนยคอมพิวเตอรและหอประชุม 
 

13.00 - 18.00 น. การนําเสนอผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร และแบบบรรยายแยกตามหองยอย 

 



 
 

AGR: สาขาชีววิทยา เกษตร และอาหาร Chairpersons : อาจารย ดร.พิทักษพงศ ปอมปราณี 

การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
วันที ่31 มีนาคม 2559 หอง SC 103 อาคารศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ช้ัน 1 

เวลา รหัส เร่ือง 
13.00-13.15 น. AGR 1 การศึกษาสารพฤกษเคมีและฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระของผําและใบยานางในอาหาร

พื้นบานลาวครั่ง ตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม  
โดย จารุชา ยี่แสง นภารัต สาระศาลิน และภัทรชนก คงวิเชียร 

13.15-13.30 น. AGR 2 ตํารับอาหารชาวลาวครั่ง ตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม  
โดย วันเพ็ญ แสงทองพินิจ และเอมวดี เกียรติศิริ 

13.30-13.45 น. AGR 3 การศึกษารูปแบบการจัดการตนเองการพัฒนาชุมชนภายใตสังคมก่ึงเมืองโดยใช
ฐานทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชนตําบลโพรงมะเดื่อ  
โดย พิทักษพงศ ปอมปราณี 

13.45-14.00 น. AGR 4 ความสามารถในการเจริญของเช้ือ Lentinus polychrous Lev. LP-479, 
Aspergillus oryzae และ Saccharomyces cerevisiae บนอาหารขนไกบด
ผสมนํ้ากากสาและ กระบวนการหมักแบบอาหารแข็ง  
โดย ประสงคสม ปุณยอุปพัทธ และสุกฤตา ปุณยอุปพัทธ 

14.00-14.15 น. AGR 5 การศึกษาความสามารถในการระบายนํ้าเพื่อลดปญหานํ้าทวมในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม โดย บัญญัติ วารินทรใหล ฐาปนี ตันสกุล  
ทิพาพรรณ วองประเสริฐ และพัชรศักดิ์ อาลัย 

การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร (Poster Presentation) 
วันที ่31 มีนาคม 2559 ช้ัน 3  อาคารศูนยภาษา ศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม  

12.30-13.30 น. AGR 1 P การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการยอมรับบรรจุภัณฑไอศกรีมเสริมใบขลูผง เพื่อ
การออกแบบบรรจุภัณฑที่ตอบสนองความตองการของผูบริโภค  
โดย วิชมณี ยืนยงพุทธกาล 

12.30-13.30 น. AGR 2 P ผลของพันธุและขนาดของช้ินมะละกอดิบตอคุณภาพของผลิตภัณฑมะละกอแกว 
โดย หทัยทิพย รองคํา เกตุการ ดาจันทา เปรมฤดี เพ็งเพชร 
ธัญชนิตย สุขเอม และพรทิพย ออมพลศิริ 

12.30-13.30 น. AGR 3 P ผลของระดับเมทไธโอนีนตอสมรรถนะการผลิตไขของนกกระทาญ่ีปุน 
โดย ชัยพฤกษ หงสลัดดาพร สวาง กุลวงษ สุธาสินี ครุฑธกะ และศรุติวงศ บุญคง 

12.30-13.30 น. AGR 4 P การเพิ่มมูลคาขี้เล่ือยเหลือทิ้งจากการเพาะเห็ดโดยการหมักรวมกับมูลไกเพื่อทํา
เปนปุยหมัก โดย อัจฉรา บุญโรจน และวัชรวิทย รัศมี 

12.30-13.30 น. AGR 5 P การพัฒนาผลิตภัณฑเสนกวยเตี๋ยวอบแหงเสริมคอลลาเจน  
โดย จิรพร สวัสดิการ เดือนรุง เบญจมาศ และวัชรวิทย รัศมี 

12.30-13.30 น. AGR 6 P การผลิตขนมปงขาไกโดยใชแปงกลอยทดแทนแปงสาลีบางสวน  
โดย พิมพชนก พริกบุญจันทร ปาริชาติ เขียวพุฒ และละอองดาว ออนอาย 

12.30-13.30 น. AGR 7 P แนวคิดเชิงระบบของการนําอุจจาระมาผลิตกาซชีวภาพ  
โดย บุญธง วสุริย กัญญา สอนสนิท และญาณิกา วัชรเทวินทรกุล 

12.30-13.00 น. AGR 9 P ผลการยับยั้งการเกิดสีนํ้าตาลดวยนํ้าแตงกวาในกระทอน ชมพู และมะเขือยาวบด 
โดย จินดาภรณ แซจัง สุคนธา สุคนธธารา และพูนศิริ ทิพยเนตร 

12.30-13.00 น. AGR 10 P ผลของการทดแทนนํ้าตาลโตนดดวยมอลทิทอลในขนมหมอแกงเสริมธัญพืช  
โดย สุคนธา สุคนธธารา กรรณิการ ศรีแสนตอ ณัฐรัตน ศรีสังวาลย และสุภัสสร ฉ่ําฮวบ 
 



 
 

SCI: สาขาวิทยาศาสตรกายภาพ Chairpersons :  ผูชวยศาสตราจารย ดร.จักรพงษ แกวขาว  
อาจารย ดร.กิติพันธ บุญอินทร อาจารย ดร.ภัทรวจี ยะสะกะ   
และอาจารย ดร.ยศกิต เรืองทวีป 

การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
วันที่ 1 เมษายน 2559 หอง SC 101  อาคารศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ช้ัน 1 

เวลา รหัส เร่ือง 
09.00-10.00 น. SCI_Invited บรรยายเร่ือง "วัสดุเทอรโมอิเล็กทริกส: แนวทางการพัฒนาและการใชงาน  

(Thermoelectric materials: How to improve and its applications)" 
โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธวัช สุริวงษ 

10.00-10.15 น. SCI 1 การเปล่ียนแปลงการนําไฟฟาของเซลลแสงอาทิตยชนิดสียอมไวแสงภายใตการ
ฉายแสง โดย ศานิตย สุวรรณวงศ สุพจน เกิดมี อาทิตย หูเต็ม  
ไพฑูรย บานเย็นงาม และพงษศักดิ์ คําศร 

10.15-10.30 น. SCI 2 การวิเคราะหปฏิกิริยาการเกิดสีและดัชนีการเกิดฟองของสารสกัดเมทานอลจาก
เถาวัลยเปรียง โดย นํ้าออย วิชาวงษ และอรุณรัตน สัณฐิติกวินสกุล 

10.30-10.45 น. SCI 3 การเปรียบเทียบความเขมรังสีอาทิตยที่กระเจิงจากสวนตางๆ ของทองฟาที่ได
จากแบบจําลอง CIE กับที่ไดจากการวัดในสภาพทองฟาปราศจากเมฆ  
โดย วลัยพร กลอมเกล้ียง กรทิพย โตะสิงห และเสริม จันทรฉาย 

10.45-11.00 น. SCI 4 เปรียบเทียบคุณสมบัติการแยกชัดพลังงานของผลึก BGO LYSO และ CsI(Tl) สําหรับ
วัดสเปกตรัมรังสีแกมมาโดย วุฒิชัย ไชยภักษา พฤฒิพล ล้ิมกิจเจริญภรณ  
และจักรพงษ แกวขาว 

11.00-11.15 น. SCI 5 คุณสมบัติทางแสงและการเปลงแสงของแกว Gd2O3-CaO-P2O5 และ    Gd2O3-
CaF2-P2O5 ที่เติมไอออนของธาตุดิสโพรเซียม โดย จักรพงษ แกวขาว  
ปยะชาติ มีจิตรไพศาล จิตรา เกตุแกว และสมิต อินทรศิริพงษ  

11.15-11.30 น. SCI 6 การศึกษาเปรียบเทียบสวนประกอบในดินเหนียวที่ ใช เปนวัตถุดิบการผลิต
เครื่องปนดินเผา ในจังหวัดราชบุรี  โดย จักรพงษ แกวขาว และเอกพล แกวนวม  

11.30-11.45 น. SCI 7 สมบัติทางแสงและสมบัติการเปลงแสงของแกว La2O3-CaO-P2O5 ที่เจือดวย
ไอออนของ Dy3+ โดย ณรัล ลือวรศิริกุล และจักรพงษ แกวขาว 

11.45-12.00 น. SCI 8 การเปลงแสงและการเปลงแสงโดยการกระตุนดวยรังสีของแกวยิตเตรียมซิลิโก
บอเรตที่เจือดวยดิสโพเซียม3+ โดย ณัฐกฤตา จันทิมา เยาวลักษณ ทาริวงศ 
และจักรพงษ แกวขาว 

13.00-13.15 น. SCI 9 การเปรียบเทียบคุณสมบัติของแกวซินทิลเลเตอรชนิดแกโดลิเนียมแคลเซียมซิลิ
โกบอเรตที่เติมเพรซีโอดิเมียมและโฮลเมียม  
โดย จักรพงษ แกวขาว สุชาติ โกทันย อุทุมมา มัฆะเนมี ศิริประภา  
แกวแจง นัฐวุฒิ ยี่นาง และพฤฒิพล ล้ิมกิจเจริญภรณ  

13.15-13.30 น. SCI 10 Study of the Physical and Optical Properties of Holmium Ion doped 

Soda Lime Silicate Glasses by K. Kirdsiri, L. Shamshad,  
N. Srisittipokakun, G. Rooh and J. Kaewkhao 

13.30-13.45 น. SCI 11 การเตรียมและเปรียบเทียบสมบัติตางๆ ของแกวลิเทียมบอเรตที่เติม CaO และ 
BaO โดย เบญจภรณ ดําดี กีรติ เกิดศิริ และจักรพงษ แกวขาว 

13.45-14.00 น. SCI 12 สมบัติการเปลงแสงของแกวลูทีเชียมแคลเซียมซิลิโกบอเรตที่เจือดวยไอออนของ
เพรซีโอดิเมียม โดย กีรติ เกิดศิริ และจักรพงษ แกวขาว 

14.00-14.15 น. SCI 13 การศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางแสงของแกว Bi2O3:NaF:B2O3 
โดย กิติพันธ บุญอินทร เบ็ญญาทิพย นิลรอด พลอยศิริ พุทธรักษา 
อังคณา เจริญทรัพยสันติ และจักรพงษ แกวขาว 



 
 

เวลา รหัส เร่ือง 
14.15-14.30 น. SCI 14 การเตรียมและสมบัติของแกวซิงคโซเดียมอะลูมิเนียมบอเรตที่เจือดวยยูโรเพียม

ออกไซด โดย กิติพันธ บุญอินทร จรรญา กัลยา ภัทรวจี ยะสะกะ  
และจักรพงษ แกวขาว 

เวลา หอง SC 103  อาคารศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ช้ัน 1 
10.00-10.15 น. SCI 15 การศึกษาผลของ Bi2O3 ตอสมบัติทางกายภาพและทางแสงของแกวระบบโซดา

ไลมบอเรต โดย กิติพันธ บุญอินทร จุฬาทิพย พลรู ภัทราภรณ ดําคํา  
และจักรพงษ แกวขาว 

10.15-10.30 น. SCI 16 ผลของ Bi2O3 ตอสมบัติทางกายภาพ และทางแสงของแกวสตรอนเซียมโพแทสเซียม
บอเรต โดย กิติพันธ บุญอินทร นิศารัตน ลํ่าสัน สุนิสา เกษประทุม  
และจักรพงษ แกวขาว 

10.30-10.45 น. SCI 17 การศึกษาผลของการเติม Bi2O3 ตอสมบัติทางกายภาพและทางแสงของแกว 
ซิงคโพแทสเซียมบอเรต โดย กิติพันธ บุญอินทร ธิดารัตน กาฬภักดี      
วราภรณ เมนทองคํา และจักรพงษ แกวขาว 

10.45-11.00 น. SCI 18 การเตรียมBi2MoO6 โดยวิธีเกิดปฏิกิริยาในสถานะของของแข็ง 
โดย อานนท อางนานนท ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล และจักรพงษ แกวขาว 

11.00-11.15 น. SCI 19 การเตรียมแกวบุษราคัมจากขี้เถากระดูกสัตว โดย ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล       
จันทิมา เลขยัน ฐิตินันท ภัทราพรพิสิฐ ศิริกาญจน หลากสุขถม และจักรพงษ แกวขาว 

11.15-11.30 น. SCI 20 การพัฒนาแกวสีนํ้าเงินจากขี้เถากระดูกสัตว โดย ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล  
กมลรัตน ชาวปา ฐิติณัฐเบญญา แหวเพ็ชร อารีวงษ มณีวงษ และจักรพงษ แกวขาว 

11.30-11.45 น. SCI 21 การศึกษาสมบัติทางกายภาพของแกวโซดาลารมซิลิเกตที่เติมไอออนของธาตุ
โคบอลตรวมกับธาตุเหล็ก โดย ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล กรรณิการ กันโสม  
จันทิมา เหรียญทอง ปวีณา ชูสูงทรง และจักรพงษ แกวขาว 

11.45-12.00 น. SCI 22 ผลของ Er2O3 ตอคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางแสงของแกวโซดา
ลารมบอเรต โดย ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล สุวิมล เรืองศรี และจักรพงษ แกวขาว 

13.00-13.15 น. SCI 23 การศึกษาผลของ BaSO4 ที่มีตอระบบแกวโซเดียมซิลิโกบอเรต 
โดย ณัฐกฤตา จันทิมา สุนิสา สาระไชย ณรงค สังวาระนที นิศากร สังวาระนที 
และจักรพงษ แกวขาว 

13.15-13.30 น. SCI 24 การศึกษาสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางแสงของโซเดียมออกไซดและซิงค 
ออกไซด โดย ณัฐกฤตา จันทิมา เยาวลักษณ ทาริวงศ และจักรพงษ แกวขาว 

13.30-13.45 น. SCI 25 การศึกษาสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลของระบบแกวแบเรียมบอโรฟอสเฟต 
โดย ณัฐกฤตา จันทิมา สุนิสา สาระไชย และจักรพงษ แกวขาว 

13.45-14.00 น. SCI 26 สมบัติทางแสง และทางลูมิเนสเซนซของแกวซิงคอะลูมิเนียมบิสมัทบอเรต                        
ที่เจือดวยดิสโพรเซียมออกไซด โดย ภัทรวจี ยะสะกะ สุตาภัทร คลายพอง  
และจักรพงษ แกวขาว 

14.00-14.15 น. SCI 27 สมบัติทางกายภาพ และทางแสงของแกวซิงคอะลูมิเนียมบอเรตที่เจือดวย
แบเรียมออกไซด โดย ภัทรวจี ยะสะกะ ศลีพร ประยูรไทย และจักรพงษ แกวขาว 

14.15-14.30 น. SCI 28 สมบัติทางกายภาพและทางแสงของแกวซิงคบอเรตที่เจือดวยสตรอนเชียม
ออกไซด โดย ภัทรวจี ยะสะกะ ขนิษฐา เผาพัฒน และจักรพงษ แกวขาว 

เวลา หอง SC 105  อาคารศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ช้ัน 1 
10.00-10.15 น. SCI 29 การเตรียมและคุณสมบัติของแกวซิงคอะลูมิเนียมบอเรตเจือดวยบิสมัทออกไซด 

โดย ภัทรวจี ยะสะกะ สาริณี ไทรสังขสิริพงศ และจักรพงษ แกวขาว 
10.15-10.30 น. SCI 30 การศึกษาแกวซิงคอะลูมิเนียมแบเรียมบอเรตที่เจือดวยยูโรเพียมออกไซด  

โดย ภัทรวจี ยะสะกะ สุกฤตา สยุมพร และจักรพงษ แกวขาว 



 
 

เวลา รหัส เร่ือง 
10.30-10.45 น. SCI 31 การสังเคราะหและคุณสมบัติของแกวซิงคสตรอนเซียมบอเรตที่ เ จือดวย

ซาแมเรียมออกไซด โดย ภัทรวจี ยะสะกะ ศิริวรรณ ทองแดง และจักรพงษ แกวขาว 
10.45-11.00 น. SCI 32 การศึกษาอันตรกิริยาของโฟตอนในโลหะผสมเซอรโคเนียมที่พลังงาน 1 keV ถึง 105 

keV โดย จุมพล ขอบขํา พฤฒิพล ล้ิมกิจเจริญภรณ และจักรพงษ แกวขาว 
11.00-11.15 น. SCI 33 การศึกษาคาสัมประสิทธ์ิลดทอนเชิงมวล และคาความหนาครึ่งคา ตอแกวระบบ 

โดย วสุ ชีวสุขานนท พฤฒิพล ล้ิมกิจเจริญภรณ และจักรพงษ แกวขาว 
11.15-11.30 น. SCI 34 การศึกษาอันตรกริยาระหวางรังสีแกมมากับอิฐมอญและอิฐมวลเบาโดยใชโปรแกรม 

XCOM ระหวางชวงพลังงาน 1 keV-107 keV  
โดย กิตติพงษ เสียงเสนาะ พฤฒิพล ล้ิมกิจเจริญภรณ และจักรพงษ แกวขาว 

11.30-11.45 น. SCI 35 คาความสามารถในการแยกพีคพลังงานของผลึกซินทิลเลเตอร LaBr3 (Ce) ที่
ชวงพลังงานรังสีแกมมาตั้งแต 356 – 1332 keV  
โดย กิตติศักดิ์ ศรีวงคษา พฤฒิพล ล้ิมกิจเจริญภรณ และจักรพงษ แกวขาว 

11.45-12.00 น. SCI 36 การเตรียมช้ันฟลมบางอะลูมิเนียมสําหรับการสรางรูพรุนนาโนอะลูมิเนียม
ออกไซด โดย ศุภรัตน ทัศนเจริญ ภูริศรา ล้ิมนนทกุล มติ หอประทุม  
และจักรพงษ แกวขาว 

13.00-13.15 น. SCI 37 การศึกษาคุณสมบัติและแรธาตุของดินที่ ใชทําเครื่องปนดินเผาในเขตภาค
ตะวันตกของประเทศไทย โดยใชเครื่องมือเอกซเรยฟลูออเรสเซนซสเปกโตร
มิเตอร โดย ศุภรัตน ทัศนเจริญ เกศสุดา แซตั้ง สุมัจฉา เจียนแจง  
อังคนา แกวประเสริฐ และจักรพงษ แกวขาว 

13.15-13.30 น. SCI 38 การวิเคราะหหาธาตุองคประกอบของเหรียญกษาปณของไทยดวยเครื่อง
เอ็กซเรยฟลูออเรสเซนตสเปกโตรเมทรี โดย ศุภรัตน ทัศนเจริญ  
นัฐฐา คําหอมกุล ศิรินภา แซตั๊ง และจักรพงษ แกวขาว 

13.30-13.45 น. SCI 39 การศึกษาธาตุองคประกอบของหินดวยเครื่องเอกซเรยฟลูออเรสเซนตสเปกโตรเมทรี 
โดย ศุภรัตน ทัศนเจริญ กานพลู คุมเจริญ จุฑามาศ พรหมบุญสุข ปญชลี ศรีเมือง 
และจักรพงษ แกวขาว 

13.45-14.00 น. SCI 40 การศึกษาผลของ CoO ตอสมบัติทางกายภาพและทางแสงของแกวในระบบ 
B2O3 : Al2O3 : CaO : Na2O โดย ยศกิต เรืองทวีป ณัฐพล ปนเวหา  
เพ็ญผกา ธัญญเจริญ ศุภมาส จันทรหอม สุชาดา เข็มเงิน และจักรพงษ แกวขาว 

14.00-14.15 น. SCI 41 การศึกษาผลของ MnO2 ตอสมบัติทางกายภาพและทางแสงของแกวในระบบ 
B2O3 : Al2O3 : CaO : Na2O โดย ยศกิต เรืองทวีป จิระภา คีรีเรืองทรัพย  
นพดล สามสาย อุษา เถื่อนถ้ํา และจักรพงษ แกวขาว 

14.15-14.30 น. SCI 42 การเปรียบเทียบคุณสมบัติการแยกชัดพลังงานของผลึก BGO LYSO และ 
CsI(Tl) สําหรับวัดสเปกตรัมรังสีแกมมาที่พลังงาน 662 keV  
โดย วุฒิชัย ไชยภักษา พฤฒิพล ล้ิมกิจเจริญภรณ และจักรพงษ แกวขาว 

การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร (Poster Presentation) 
วันที่ 31 มีนาคม 2559 ช้ัน 3  อาคารศูนยภาษา ศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม 

12.30-13.30 น. SCI 1 P การเตรียมเปาสารเคลือบออกไซดของสังกะสีเ จือดวยอลูมิเนียมสําหรับ       
การเคลือบฟลมบาง ระบบ อาร-เอฟ แมกนีตรอนสปตเตอริ่ง  
โดย ประสิทธ์ิ ทองดี ธิดารัตน ฮึงวัฒนา สมบัติ หทัยรัตนานนท วิโรจน บัวงาม 
หฤทัย ดิ้นสกุล และณรงคชัย บุญโญปกรณ 

12.30-13.30 น. SCI 2 P ผลของซิลิกาจากแกลบขาวที่มีตอความแข็งและความทนตอการบวมในตัวทํา
ละลายของช้ินงานที่เตรียมจากนํ้ายางธรรมชาติ  
โดย สุวรรณี ศรีเมือง และธนัญญา เสาวภาคย 



 
 

เวลา รหัส เร่ือง 
12.30-13.30 น. SCI 3 P ฤทธ์ิตานออกซิเดชันและสารพฤกษเคมีเบื้องตนของใบเชอรรี่  

โดย วัชราภรณ ประภาสะโนบล ชุลี สัมพดาม ณัฐฐินันท แยมพุก และจิรพร กิติยายาม 
MAT : สาขาวิทยาศาสตรกายภาพ  
และคณิตศาสตร (คณิตศาสตร) 

Chairpersons : ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิฑูรย พึ่งรัตนา 
 

การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
วันที่ 1 เมษายน 2559 หอง LI 5  อาคารศูนยภาษาฯ ช้ัน 5 

เวลา รหัส เร่ือง 
09.00-09.15 น. MAT 1 กระบวนการทําซํ้าแบบ SP สําหรับการสงแบบไมขยายเชิงเสนกํากับรวมใน

ปริภูมิ CAT( ) โดย อัศวเทพ คูณทวีพาณิชย และวิฑูรย พึ่งรัตนา 
09.15-09.30 น. MAT 2 ผลเฉลยเชิงวิเคราะหของสนามแมเหล็กจากแหลงจายไฟฟากระแสตรง 

ซ่ึงฝงในปริภูมิแบบระดับช้ันนําไฟฟา โดย วรินทร ศรีปญญา 
09.30-09.45 น. MAT 3 การประมาณชวงความเช่ือม่ันของ p ในการแจกแจงทวินาม โดย วันเพ็ญ จันทรังษี 

COM: คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ Chairpersons : อาจารย ดร.สุพจน เฮงพระพรหม อาจารย ดร.ไกรุง เฮงพระพรหม 
อาจารย ดร.ภรัณยา ปาลวิสุทธิ์ อาจารย ดร.ณัฐพัชญ ศรีราจันทร   
อาจารย ดร.นพดล ผูมีจรรยา และอาจารยไกยสิทธิ์ อภิระติง 

การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
วันที่ 1 เมษายน 2559 หอง LI 3  อาคารศูนยภาษาฯ ช้ัน 4                                               

เวลา รหัส เร่ือง 
09.00-10.00 น. COM_Invited บรรยายเร่ือง "MOOC กับการศึกษาไทย" 

โดย รองศาสตราจารย ดร.ฐาปนีย  ธรรมเมธา 
10.00-10.15 น. COM 6 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการวัดความยาว เพื่อเพิ่ม

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาป
ที่ 3 โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเย  
โดย ฑิฆัมภรณ บํารุงเขต และอุบลรัตน ศิริสุขโภคา 

10.15-10.30 น. COM 7 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องวรรณะสีกับงานทัศนศิลป เพื่อ
เพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาทัศนศิลปของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 
โรงเรียนวัดทะเลบก โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเย 
โดย สุนิสาโพธ์ิทอง และไพศาล สิมาเลาเตา 

10.30-10.45 น. COM 8 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักภาษา เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทย สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน  
วัดทะเลบก โดยยึดหลักการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CIRC  
โดย ปภัสรา จิราภิญโญ และไพศาล สิมาเลาเตา 

10.45-11.00 น. COM 9 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชวิธีการสอนแบบบูรณาการ วิชา
วิทยาศาสตร เรื่อง ทองฟาแสนสวย สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
โดย ยลดา หนูประภา และอุบลรัตน ศิริสุขโภคา 

11.00-11.15 น. COM 10 การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี เพื่อเพิ่ม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โดย กนกวรรณ ธรรมดา และอุบลรัตน ศิริสุขโภคา 

11.15-11.30 น. COM 14 การพัฒนาแผนการสอนตามรูปแบบปรับเปล่ียนการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช
เทคนิคกลุมผลสัมฤทธ์ิรวมกับการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานดวยเอเจนท  On-
line รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 
โดย ไกยสิทธ์ิ อภิระติง และจิรพันธุ ศรีสมพันธุ 



 
 

เวลา รหัส เร่ือง 
11.30-11.45 น. COM 22 การพัฒนาเว็บไซตเพื่อการเรียนรูเพิ่มเติมผานเครือขายอินเทอรเน็ต แบบ

Blended Learning วิชาการศึกษาวงจรและซอมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร
สําหรับนักศึกษาช้ันปที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
โดย สุภพร พรหมศักดิ์ และภานุวัฒน ศรีไชยเลิศ 

11.45-12.00 น. COM 23 การเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 3  
ดวยส่ือประกอบการสอนที่ประยุกตใชภูมิปญญาทองถิ่นบนแผนที่ภูมิศาสตร 
และนําเสนอเน้ือหาผานส่ือโลกเสมือนผสมโลกจริง  
โดย อุบลรัตน ศิริสุขโภคาและไพศาล สิมาเลาเตา 

13.00-13.15 น. COM 24 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยอาศัยเทคนิคการเรียนแบบ
รวมมือ เรื่อง เครื่องดนตรีและวงดนตรีไทยเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทาง      
การเรียน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
โดย เสาวลักษณ หงสทอง และอุบลรัตน ศิริสุขโภคา 

13.15-13.30 น. COM 25 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องส่ิงตาง ๆ รอบตัว โดยใชเทคนิค
การเรียนรูแบบจ๊ิกซอว เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูสําหรับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
โดย กนกวรรณ อ่ิมรัง และอุบลรัตน ศิริสุขโภคา 

13.30-13.45 น. COM 26 การพัฒนาและประยุกตใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการ
เรียนรูแบบแอล.ที เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การออกแบบรูปภาพ 
สัญลักษณและกราฟกสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  
โดย ฐิติมา เปรมปรีดิ์ และอุบลรัตน ศิริสุขโภคา  

เวลา หอง LI 4  อาคารศูนยภาษาฯ ช้ัน 4                                               
10.00-10.15 น. COM 4 การพัฒนาออนโทโลยีทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ  

โดย นันทวัฒน ทองมวน และประศาสตร บุญสนอง 

10.15-10.30 น. COM 5 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง จํานวนนับไมเกิน 100,000 เพื่อ
เพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร  สํ าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 3 โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเย  
โดย กาญจนา นุชศิริ และอุบลรัตน ศิริสุขโภคา 

10.30-10.45 น. COM 12 การทองเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดพิษณุโลกโดยใชหลักการออนโทโลยี  
โดย ประกาศิต ทิพยประกาศ และประศาสตร บุญสนอง 

10.45-11.00 น. COM 13 ระบบแนะนําอาหารสําหรับผูปวยโรคความดันโลหิตสูงดวยออนโทโลยี  
โดย พิสิฐกานต จินดา และประศาสตร บุญสนอง 

11.00-11.15 น. COM 19 การพัฒนาตัวแบบทํานายการเปนโรคติดอินเทอรเน็ตดวยเทคนิคตนไมเพื่อ   
การตัดสินใจ โดย จิราพร สุวรรณประภา และภรัณยา ปาลวิสุทธ์ิ 

11.15-11.30 น. COM 27 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยอาศัยเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ 
เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดไผลอม (พูลประชาอุปถัมภ) 
โดย ปทมวรรณ พลอยแสง และอุบลรัตน ศิริสุขโภคา 

11.30-11.45 น. COM 28 การพัฒนาและประยุกตใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรยีนรู
แบบแอล.ที เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการสืบพันธุของพืชดอก กลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 
โดย สุภาพร หวายสันเทียะ และอุบลรัตน ศิริสุขโภคา 
 



 
 

เวลา รหัส เร่ือง 
11.45-12.00 น. COM 29 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง 

เทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนศรีวิชัย
วิทยา โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง 
โดย วาสนา ดอกมะง่ัว และอุบลรัตน ศิริสุขโภคา 

13.00-13.15 น. COM 30 การพัฒนาบทเรียนแบบรวมมือบนอุปกรณพกพา รายวิชา เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏนครปฐม โดย ปกรณ บริบูรณทรัพย และนพดล ผูมีจรรยา 

13.15-13.30 น. COM 31 การพัฒนาเว็บชวยสอนบนอุปกรณพกพาแบบนําตนเอง รายวิชา เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏนครปฐม โดย เสาวภา สืบดี และนพดล ผูมีจรรยา 

เวลา หอง LI 5  อาคารศูนยภาษาฯ ช้ัน 5                                               
10.00-10.15 น. COM 1 ทิศทางงานวิจัยของการแปลความหมายภาพดวยการแบงสวนขอมูลภาพ  

โดย วิธารัตน ประดับ นัศพชาณัณ ชินปญชธนะ และริญญรัตน โชติสุริยสินสุข 
10.15-10.30 น. COM 2 การวิเคราะหพฤติกรรมการใชสังคมออนไลนของนักศึกษาโดยใชทฤษฎีกราฟ 

กรณีศึกษา นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รอยเอ็ด โดย อัจฉราภรณ จุฑาผาด จีระวัฒน จูมกุมาร และสุพจน บัวเลิง 

10.30-10.45 น. COM 3 การพยากรณปริมาณการเกิดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลโดยใชการวิเคราะหอนุกรม
เวลาดวยเทคนิคเหมืองขอมูล  
โดย วีระยุทธ พิมพาภรณ ภัฏธณัฐ แหยมดอนไพร และศิรดา จีระพจน 

10.45-11.00 น. COM 11 การหาตําแหนงการไขหมุดประดับลอแม็กรถยนตสําหรับแขนกลไขน็อตแบบ 3 แกน 
โดย อรรถพล พลานนท อวยไชย อินทรสมบัติ และบุญหทัย เครือแกว 

11.00-11.15 น. COM 15 ผลกระทบของฟงกชันความเหมือนตอการจัดกลุมแบบคาเฉล่ียเค  
โดย ภานุวัฒน สุพบุตร และไกรุง เฮงพระพรหม 

11.15-11.30 น. COM 16 ประสิทธิภาพของฟงกชันความเหมือนตอขั้นตอนวิธีเพื่อนบานใกลที่สุดเคสําหรับ
การจําแนกประเภทขอมูล โดย ชนาธิป หม่ันเพียรสุข  
และสุพจน เฮงพระพรหม 

11.30-11.45 น. COM 17 การพัฒนาระบบติดตามการดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
กรณีศึกษา: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
โดย จิรันดร บูฮวดใช และสุพจน เฮงพระพรหม 

11.45-12.00 น. COM 18 การจําแนกประเภทขอมูลดวยตัวจําแนกประเภทขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมขนาด
ความยาวโครโมโซมเค โดย ศิรพงศ โชคธนหิรัณย และสุพจน เฮงพระพรหม 

13.00-13.15 น. COM 20 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเลือกคุณลักษณะที่เหมาะสมสําหรับการ
จําแนกประเภทขอมูลไมโครอารเรย  
โดย ไพศาล จันทรเจริญ สุพจน เฮงพระพรหม และไกรุง เฮงพระพรหม 

13.15-13.30 น. COM 21 การพยากรณผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนระหวางกระบวนการเรียนการ
สอนดวยเทคนิควิธีเหมืองขอมูล  
โดย วีระยุทธ พิมพาภรณ ธนพงศ คชชู และจิตติมา สะอาดเอ่ียม 

การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร (Poster Presentation) 

วันที่ 31 มีนาคม 2559 ช้ัน 3  อาคารศูนยภาษา ศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม 
12.30-13.30 น. COM 1 P การศึกษาความพึงพอใจการใชบทเรียนมัลติมีเดียบนโมบาย เรื่องอาเซียนศึกษา 

สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โดย วริยา เย็นเปง ปรางวลี ไผจันทร  
วรรณนิศา กล่ันกลอม สุภาวิณี สุขสวัสดิ์ ชัยทิศ ขันเงิน และธวัชชัย จันทรชูกล่ิน 



 
 

TEE: สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม ไฟฟา  
และอิเล็กทรอนิกส 

Chairpersons : อาจารย ดร.สันติ  กูลการขาย 

การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
วันที่ 1 เมษายน 2559 หอง LI 6 อาคารศูนยภาษาฯ ช้ัน 5 

เวลา รหัส เร่ือง 
09.00-10.00 น. TEE_Invited บรรยายเร่ือง "เครือขายเซนเซอรไรสายเพื่อการเฝาระวังน้ําปาไหลหลากและ

ดินถลมสําหรับหมูบานเส่ียงภัยพื้นที่ลุมน้ํา"  
โดย รองศาสตราจารย ดร.ปรีชา กอเจริญ 

10.00-10.15 น. TEE 1 ระบบตรวจวัดและเก็บขอมูลระยะไกลของระบบผลิตไฟฟาแบบผสมผสาน  
ณ อุทยานแหงชาติตะรุเตาโดยใชโปรแกรม LabVIEW และระบบฐานขอมูล 
SQLite  
โดย เชาววรรธน กันตะบุตร ปฐมาภรณ ศรีผดุงธรรม และอุสาห บุญบํารุง 

10.15-10.30 น. TEE 2 การสรางตัวควบคุมพีไอดีดวย บอรด Arduino และโปรแกรม Scilab 
โดย ปรีชา สาคะรังค 

10.30-10.45 น. TEE 3 การจัดการพลังงานสําหรับบานพลังงานแสงอาทิตย  
โดย ธารารัตน โมทยกุล ปฐมาภรณ ศรีผดุงธรรม และอุสาห บุญบํารุง 

10.45-11.00 น. TEE 4 การลดสัญญาณปนเปอนจากการเคล่ือนไหวในการวัดความอ่ิมตัวออกซิเจนใน
เลือด โดยใชตัวกรองแบบปรับตัวไดรวมกับเซนเซอรวัดความเขมแสง 
โดย พัฒนะ คัยนันท ศักรินทร สินไชย และปราโมทย วาดเขียน 

11.00-11.15 น. TEE 5 การประเมินความเพียงพอกําลังการผลิตจากกราฟกําลังของเครื่องกังหันลมตอ
ระบบกําลังไฟฟาดวยการจําลองมอนติคารโล โดย นฤมล วันนอย 

11.15-11.30 น. TEE 6 ระบบผลิตนํ้ารอนดวยพลังงานแสงอาทิตยควบคุมอุณหภูมิดวยพีแอลซี 
โดย วิโรจน บัวงาม เทียนชัย บุญเจริญ และกฤษฎา สุดสวาท 

11.30-11.45 น. TEE 7 การออกแบบ และสรางวงจรบูสตคอนเวอรเตอรที่มียานการเปล่ียนแปลงแรงดัน
อินพุตกวางสําหรับสเตบิไลเซอร โดย สมบัติ หทัยรัตนานนท 
ธวัชชัย ทองเหล่ียม ธีรพล ทําลานดี และรัชพล โสนาค 

NUR: สาขาพยาบาลศาสตร สาธารณสุข
ศาสตรและสุขภาพ 

Chairpersons : รองศาสตราจารย ดร.สุนุตตรา ตะบูนพงศ  
และ ผูชวยศาตราจารย ดร.หทัยชนก บัวเจริญ 

การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
วันที่ 31 มีนาคม 2559 หอง LI 4  อาคารศูนยภาษาฯ ช้ัน 4 

เวลา รหัส เร่ือง 
13.00-14.00 น. NUR_Invited บรรยายเร่ือง "ความกาวหนาในการดูแลรักษาผูปวยภาวะฉุกเฉิน”  

โดย เรืออากาศเอกนายแพทยอัจฉริยะ แพงมา   
14.00-14.15 น. NUR 1 ปญหาของคนพิการทางกายและการเคล่ือนไหวในเขตอําเภอสวนผ้ึง จังหวัด

ราชบุรี โดย พิชฌายวีร สินสวัสดิ์ และนงนุช วงศสวาง 
14.15-14.30 น. NUR 2 การคุมกําเนิด: หนาที่และสุขภาพอนามัยเจริญพันธุของผูหญิงแรงงานขามชาติ

เมียนมารเช้ือสายมอญ โดย วิราวรรณ คลายหิรัญ 
14.30-14.45 น. NUR 3 ความสามารถในการปฏิบัติ กิจวัตรประจําวันของผู สูงอายุที่อยูตามลําพัง: 

กรณีศึกษาตําบลโพรงมะเดื่อ ตําบลวังตะกู อําเภอเมือง และตําบลบางภาษี 
อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดย กมลภู ถนอมสัตย และสุภวรรณ สายสุด 

14.45-15.00 น. NUR 4 การบริหารจัดการระบบสุขภาพชุมชนแบบมีสวนรวมของเทศบาลตําบลรางกระทุม 
อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดย กมลภู ถนอมสัตย และมาลินี จําเนียร 

15.00-15.15 น. NUR 5 การสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุอยางมีสวนรวมของชุมชนตําบลธงชัย  
โดย จุไรรัตน ดวงจันทร สถาพร แถวจันทึก และอัจฉรา สุขสําราญ 



 
 

MBA: สาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร Chairpersons :  อาจารย ดร.เดช ธรรมศิริ อาจารยพงศสฎา เฉลิมกล่ิน 
อาจารย ดร.มินทมันตา หิรัณยณภัทร และอาจารยพนัชกร สิมะขจรบุญ 

การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
วันที่ 1 เมษายน 2559 หอง LI 1 อาคารศูนยภาษาฯ ช้ัน 4                                               

เวลา รหัส เร่ือง 
09.00-09.15 น. MBA 1 การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษาช้ันปที่ 1  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
โดย มินทมันตา หิรัณยณภัทร และจันจิราภรณ ปานยินดี 

09.15-09.30 น. MBA 2 การศึกษาสภาพแวดลอมการบริหารอุตสาหกรรมฮารดดิสกไดรฟในประเทศไทย 
โดย สราวุธ แซตั้ง จิดาภา ถิรศิริกุล และวิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์ 

09.30-09.45 น. MBA 3 ปจจัยที่สงผลตอการจัดการการเขาถึงบริการสุขภาพของแรงงานตางดาวในประเทศไทย  
โดย พรรณรัตน อาภรณพิศาล จิดาภา ถิรศิริกุล และพรเทพ ศิริวนารังสรรค 

09.45-10.00 น. MBA 4 การศึกษาสภาพแวดลอมทางการบริหารของกิจการเพื่อสังคมดานอุตสาหกรรม
อาหารอินทรียในประเทศไทย  
โดย กันยพร ธีรเวคิน จิดาภา ถิรศิริกุล และธนวรรณ แสงสุวรรณ 

10.00-10.15 น. MBA 5 การศึกษาสภาพแวดลอมของการจัดการสินคาเกษตรแปรรูปอาหารของวิสาหกิจชุมชนใน
ประเทศไทย โดย ชนพงษ อาภรณพิศาล ยุวัฒน วุฒิเมธี และธนวรรณ แสงสุวรรณ 

เวลา หอง LI 2 อาคารศูนยภาษาฯ ช้ัน 4 

09.00-09.15 น. MBA 6 ตัวแบบประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจการขนสงทางนํ้า ในภาคกลางของ
ประเทศไทย โดย สิทธปวีย ธนโสตถิกุลนันท 

09.15-09.30 น. MBA 7 ประสิทธิผลการปฏิบัตงิานวิชาการของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย 
โดย พงษสันติ์ ตันหยง จิดาภา ถิรศิริกุล และนพพร จันทรนําชู 

09.30-09.45 น. MBA 8 กลยุทธทางการตลาดและการจัดการลูกคาสัมพันธที่สงผลตอการยอมรับบริษัท
ประกันชีวิตของคนกรุงเทพมหานคร  
โดย วิศิษฐ ฤทธิบุญไชย สุรเสกข พงษหาญยุทธ และแกวตา ผูพัฒนพงศ 

09.45-10.00 น. MBA 9 กลยุทธการตลาดแฟช่ันเส้ือผาไทยในตลาดเออีซี  
โดย ณัฎฐเอก กุลฐากรเสฎฐ และปริญ ลักษิตามาศ 

10.00-10.15 น. MBA 10 จรรยาบรรณตามขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชีของผูประกอบวิชาชีพบัญชีในจังหวัด
นครปฐม โดย สุภาณี อินทนจันทน 

การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร (Poster Presentation) 
วันที่ 31 มีนาคม 2559 ช้ัน 3  อาคารศูนยภาษา ศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม 

12.30-13.30 น. MBA 1 P ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของการผลิตขาวนาโยน โดย ดุษฎี พรหมทัต 
12.30-13.30 น. MBA 2 P ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจส่ังซ้ือผลิตภัณฑแฮนดเมดจากเว็บไซด  

โดย บงกช อรัญสุคนธ 
12.30-13.30 น. MBA 3 P การศึกษาสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซ้ือสินคาแฮนดเมด 

ราน Scrap from Heart โดย ชนนาถ แสงเจริญ 
12.30-13.30 น. MBA 4 P การศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและบริการศาสนพิธี  

โดย ณัฐรดา สะทิง และณัฏฐณิชา ณ นคร 
12.30-13.30 น. MBA 5 P ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการทําเกษตรอินทรียของเกษตรกร ในพื้นที่อําเภอ

ดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี โดย รัชนี รูปหลอ และวัลภา วองวิวิธกุล 
12.30-13.30 น. MBA 6 P ปจจัยที่มีผลตอการเลือกรานแวนตากันแดดแฟช่ัน  

โดย สาวิตรี สุรธรรมวิทย และปเตอร กัน 
12.30-13.30 น. MBA 7 P การศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคที่สงผลตอความพึงพอใจ ศูนยบมเพาะ การเรียนรู

ดานดนตรีในเขตกรุงเทพมหานคร โดย คฑาวุธ จันทนแดง และกมลทิพย เตชะสกุล 



 
 

เวลา รหัส เร่ือง 
12.30-13.30 น. MBA 8 P การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอโครงการ Music Lifestyle 

Center ในกรุงเทพมหานคร  
โดย ไรวินท มนธาตุผลิน และสรวงมณฑ สิทธิสมาน 

12.30-13.30 น. MBA 9 P การศึกษาความพึงพอใจและพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอบริการใหเชาสนามฟุตบอล  
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย ทศพร ตันพิพัฒนอารีย และธรรญธร ปญญโสภณ 

12.30-13.30 น. MBA 10 P การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอธุรกิจลาวาพีซอารทิสสเปซ    
รีสอรทในเขตจังหวัดแพร โดย กัลยทรรดช ชูวงษ และสรวงมณฑ สิทธิสมาน 

12.30-13.30 น. MBA 11 P การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผูบริโภคและผูประกอบการที่มีผลตอ
โครงการรานขนมหวานและอาหารวางครบวงจร  
โดย สุธิชา ภมรเวชวรรณ และสรรคชัย เตียวประเสริฐกุล 

PR : สาขานิเทศศาสตร Chairpersons :  อาจารย ดร.ณัชชา ศิรินธราธร 

การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
วันที่ 1 เมษายน 2559 หองประชุม  อาคารโรงเรียนสาธิตฯ ช้ัน 6 

เวลา รหัส เร่ือง 
9.00-10.00 น. PR_Invited บรรยายเร่ือง "การส่ือสาร:ความงายคือความสําเร็จ (Communication : 

Simplicity is success)" โดย รองศาสตราจารย ดร.สมาน งามสนิท         

10.00-10.15 น. PR 1 การพัฒนาส่ือส่ิงพิมพเพื่อใหความรูเก่ียวกับอัตลักษณทางวัฒนธรรมของชุมชน
เกาะยอ จังหวัดสงขลา โดย เสริมศักดิ์ ขุนพล 

10.15-10.30 น. PR 2 การพัฒนาเทคโนโลยีกลองถายภาพและผลกระทบ โดย วินัย บุญคง 
การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร (Poster Presentation) 
วันที ่31 มีนาคม 2559 ช้ัน 3  อาคารศูนยภาษา ศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม  

12.30-13.30 น. PR 1 P การศึกษาพฤติกรรมการใชส่ือออนไลนของผูบริโภค เพื่อเพิ่มชองทางการจัด
จําหนายกลองถายภาพบนเว็บไซต ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
โดย ดารภา ทัฬหิกรณ และณัฏฐณิชา ณ นคร 

12.30-13.30 น. PR 2 P การศึกษาทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอสถาบันสอนและพัฒนาบุคลากรดานการ
ผลิตละครโทรทัศน โดย นฤมล หัตถวนิชากรกุล 

12.30-13.30 น. PR 3 P การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอการฟงเพลงลูกทุงในยุค
ดิจิทัล โดย จีรวัลย สอนสะอาดดี และสรวงมณฑ สิทธิสมาน 

12.30-13.30 น. PR 4 P การศึกษาทัศนคติ และพฤติกรรมของผูบริโภค ที่มีตอธุรกิจรับจัดการแสดง เพื่อ
ตอบสนองกิจกรรมทางการตลาด ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย อภิชา นาวินฤทธิเดช 

12.30-13.30 น. PR 5 P โครงการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค และแผนการตลาดเพื่อพัฒนา Application 
Software เก่ียวกับธุรกิจทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม บริเวณเกาะรัตนโกสินทร  
โดย สิทธันต สันติชัยกูล 

12.30-13.30 น. PR 6 P ธุรกิจพื้นที่ทางศิลปะประยุกตและความคิดสรางสรรค  
โดย ณัฐรดี ใจสําราญ และสรรคชัย เตียวประเสริฐกุล 

12.30-13.30 น. PR 7 P โครงการศึกษาความเปนไปไดในการประกอบธุรกิจ Application Software 
เก่ียวกับธุรกิจถายภาพ โดย ทองรัตน สรรพสิทธ์ิดํารง 

12.30-13.30 น. PR 8 P การนําเสนอเน้ือหาของโทรทัศนทองถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช กับการรับรู
ขาวสารของประชาชน ประเด็นการผลักดันวัดพระบรมธาตุวรมหาวิหารเปน
มรดกโลก โดย ชนิดา รอดหยู 

12.30-13.30 น. PR 9 P โครงการจัดตั้งธุรกิจเอเจนซ่ีที่ปรึกษาดานการตลาดดิจิตัล สําหรับเซ็กเตอรเอ 
(Sector A) แบบครบวงจร โดย สุชญา หมวดเมือง และสรวงมณฑ สิทธิสมาน 



 
 

เวลา รหัส เร่ือง 
12.30-13.30 น. PR 10 P ทัศนคติและพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอ “หองสมุดศิลปะ The Reading Room” 

โดย บดินทร บัวหลวงงาม 
12.30-13.30 น. PR 11 P การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจที่มีตอการตัดสินใจเลือกรับชมรายการสงเสริม

การทองเที่ยวเชิงกีฬาในเขตกรุงเทพมหานคร โดย พงศกร หัตถวนิชากรกุล 
HUM: สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร Chairpersons : อาจารยจิตรภณ สุนทร อาจารยวัลลี นวลหอม  

อาจารยดวงจิต สุขภาพสุข และอาจารยอุมาพร สิทธิบูรณาญา 
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
วันที่ 31 มีนาคม 2559 หอง LI 1  อาคารศูนยภาษาฯ ช้ัน 4 

เวลา รหัส เร่ือง 
13.00-13.15 น. HUM 1 รูปแบบการควบคุมตัวผูกระทําผิดดวยระบบอิเล็กทรอนิกสในยุโรป  

โดย ปยะพร ตันณีกุล 
13.15-13.30 น. HUM 2 การศึกษาอัตลักษณของชาติพันธุลาวครั่ง ตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัด

นครปฐม โดย ธิติพงศ มีทอง 
13.30-13.45 น. HUM 3 แนวโนมการนําการตอรองคํารับสารภาพมาใชในประเทศไทย โดย ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา 
13.45-14.00 น. HUM 4 การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเชา บูติค เซอรวิสอพารทเมนท บริเวณ

เขตมักกะสัน โดย ภาวิน บุญเสริมวงศกิจ และกมลทิพย เตชะสกุลมาศ 
14.00-14.15 น. HUM 5 พฤติกรรมของผูบริโภคที่ มีผลตอการสรางมูลคาหองบันทึกเสียง สําหรับ

มัลติมีเดียและงานตัดตอ โดย อภิวิทย ยั่งยืนสถาพร และณัฏฐชา ณ นคร 
14.15-14.30 น. HUM 6 การมีสวนรวมของชุมชนในการรักษาสืบทอด วรรณกรรมพื้นบานของชาวบรู บานเวิน

บึก อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดย สุนทร วรหาร และมานิตย โศกคอ 
14.30-14.45 น. HUM 7 ประวัติศาสตรบาดแผลในอาเซียน : กรณีไทย-ลาว กับการกบฏของเจาอนุวงศ 

โดย ปรารถนา แซอ๊ึง 
เวลา หอง LI 2  อาคารศูนยภาษาฯ ช้ัน 4 

13.00-13.15 น. HUM 8 มุมมองของสังคมบนเสนทางความยุติธรรม โดย สนธยา โจมกัน 
13.15-13.30 น. HUM 9 ตัวช้ีวัดปราชญตนแบบดานเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวคิดของเครือขายปราชญ

ชาวบานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
โดย ธวัชชัย เพ็งพินิจ พรทวี พลเวียงพล วโรดม แสงแกว และพิมพชนก วัดทอง 

13.30-13.45 น. HUM 10 การศึกษาพฤติกรรมเบี่ยงเบนและการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนผานส่ือบันเทิง
ไทย : กรณีศึกษาละครชุดเรื่องฮอรโมน ฤดูกาลที่ 3 โดย สัณหกฤษณ  บุญชวย 

13.45-14.00 น. HUM 11 การพัฒนาส่ือการเรียนรู ระบบสุริยะ ดวยเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง 
โดย ชลธิชา ยื่นเครือ 

14.00-14.15 น. HUM 12 บทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอนนารายณปราบนนทก: การอานใหม โดย ธงชัย แซเจ่ีย 
14.15-14.30 น. HUM 13 การสรางหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง ชุมชนโพรงมะเดื่อ สําหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โดย สัมฤทธ์ิ ทองสิมา 
เวลา รหัส เร่ือง 

14.30-14.45 น. HUM 14 การศึกษาดนตรีพื้นบานชาติพันธุลาวครั่ง ตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัด
นครปฐม โดย วรชิน ม่ังคั่ง 

การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร (Poster Presentation) 

วันที ่31 มีนาคม 2559 ช้ัน 3  อาคารศูนยภาษา ศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม  

12.30-13.30 น. HUM 1 P การจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาคุณภาพผูสูงอายุในเมือง โดย ลภัสรดา เวียงคํา 
12.30-13.30 น. HUM 2 P การศึกษาความตองการ และระดับความพึงพอใจของผูตองขังเรือนจําอําเภอ

ตะก่ัวปาที่มีตอหลักสูตรฝกอบรมของวิทยาลัยชุมชนพังงา 
โดย ธวัชชัย จิตวารินทร และลภัสรดา เวียงคํา 



 
 

เวลา รหัส เร่ือง 
12.30-13.30 น. HUM 3 P การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอการซ้ือสินคาแฟช่ันผาน

เว็บไซต ที่ใชระบบ AR Technology ในเขตกรุงเทพมหานคร  
โดย ชุมพล สิงหรา และณัฏฐณิชา ณ นคร 

12.30-13.30 น. HUM 4 P การศึกษาพฤติกรรมและปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ
กลวยของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดย ชฎาพร ไมจันทร และปเตอร กัน 

12.30-13.30 น. HUM 5 P การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอธุรกิจสถาบันโยคะและ มวย
ไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย วศินี ทนพลกรัง และณัฐณิชา ณ นคร 

12.30-13.30 น. HUM 6 P การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอเครื่องดื่ม OK Body ภายใตตรา
สินคา PEPTEIN ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย กฤตชนินทร งามขํา และณัฏฐณิชา ณ นคร 

12.30-13.30 น. HUM 7 P การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคที่มีตอการใชบริการรานอาบนํ้า-ตัดแตงขนสุนัขใน
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดย พสุสรณ สกุลทอง และณัฎฐณิชา ณ นคร 

12.30-13.30 น. HUM 8 P การศึกษาพฤติกรรมและสวนประสมทางการตลาดที่มีตอการตัดสินใจเลือกใช
บริการรับจัดเล้ียง นอกสถานที่ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดย สราทิพย หาสุนทรี และสรรคชัย เตียวประเสริฐกุล 

12.30-13.30 น. HUM 9 P การศึกษาความพึงพอใจและพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอการตัดสินใจเลือกใช
บริการคอนโดมิเนียมสําหรับผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดย นาฏธิชา จอยปาน และธรรญธร ปญญโสภณ 

12.30-13.30 น. HUM 10 P การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกการทองเที่ยว
ในจังหวัดระยอง โดย พิมพภัทรา สุพาณิชย และสรวงมณฑ สิทธิสมาน 

12.30-13.30 น. HUM 11 P การศึกษาสวนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอการเลือก
ฟงเพลงขณะ ตั้งครรภในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดย อิสรพงษ อุประ และกมลทิพย เตชะสกุลมาศ 

12.30-13.30 น. HUM 12 P การศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจของกลุมพิธีกรและพริตตี้ที่มีตอสังกัด
บริษัทจัดการศิลปนในเขตกรุงเทพมหานคร โดย ธัญญรัตน สุขมงคลชัย  
และพงษ วิเศษสังข 

12.30-13.30 น. HUM 13 P การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอการฟงดนตรีประเภทเพลงร็อค
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย วุฒิชัย ดาระอินทร และกมลทิพย เตชะสกุลมาศ 

12.30-13.30 น. HUM 14 P การศึกษาพฤติกรรมและสวนประสมทางการตลาดของผูบริโภคที่มีตอธุรกิจ
แฟช่ันเกาหลีและบริการออกแบบการแตงกายเพื่อเสริมบุคลิกภาพเฉพาะบุคคล
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย ธนาวรรณ แซเฮง และธรรญธร ปญญโสภณ 

12.30-13.30 น. HUM 15 P การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีผลตอโครงการธุรกิจสําหรับ
ผูหญิงที่มีรูปรางเกินขนาดมาตรฐาน (Plus size) แบบครบวงจรในเขตกรุงเทพ
และปริมณฑล โดย ชญานิศ กําเนิดศิริกุล และณัฏฐณิชา ณ นคร 

12.30-13.30 น. HUM 16 P การศึกษาพฤติกรรมและสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการจําหนายและ
การใหบริการรถจักรยานยนตเวสปา (Vespa) เพื่อการสรางชุมชน เวสปา บางนา 
(Vespa Bangna) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
โดย นลินธรณ เตมีสุภาพ และสรรคชัย เตียวประเสริฐกุล 

12.30-13.30 น. HUM 17 P การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจที่มีตอการตัดสินใจเลือกใชบริการราน
จําหนายจักรยานและอุปกรณเสริมในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดย ณัฐพงษ กิจรุงรัตนชัย และธรรญธร ปญญโสภณ 

12.30-13.30 น. HUM 18 P การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีผลตอการตัดสินใจเลือก
ซ้ือเส้ือผาแนวเซมิกูตูรในเขตกรุงเทพมหานคร โดย อนุรักษ ชลมูณี  
และณัฏฐณิชา ณ นคร 



 
 

เวลา รหัส เร่ือง 
12.30-13.30 น. HUM 19 P การสังเคราะหรายการดนตรีและเพลงทางโทรทัศนสําหรับกรณีศึกษาโครงการ

จัดตั้งบริษัทผลิตรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาสาระเก่ียวกับดนตรีและเพลง  
โดย อัครณัฐ วงศแสนเจริญดี และพิมพอุไร ลิมปพัทธ 

12.30-13.30 น. HUM 20 P โครงการธุรกิจกรีน แคปซูลโฮสเทล เพื่อรักษาวิถีชุมชน  
โดย จิตมณี นิธิปรีชา พงษ วิเศษสังข 

12.30-13.30 น. HUM 21 P การศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด(7Ps) ที่มีผลตอการตัดสินใจบริโภคนํ้า
ชาของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  
โดย ณัฏฐประชา สิริกาณจนวงศ และณัฎฐณิชา ณ นคร 

12.30-13.30 น. HUM 22 P ตนผ้ึง โดย สรินทร คุมเขต ชมภูนาฏ ชมภูพันธ สุริยา บรรพลา สังคม พรหมศิริ 
จุฑาภรณ จันทบาล และปวริศา ไชยโสดา 

12.30-13.30 น. HUM 23 P การศึกษาพฤติกรรมในการจัดงานเล้ียงสังสรรคและทัศนคติที่มีตอสินคาใหความ
บันเทิงแบบใหมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  
โดย วุฒิชัย ปานมณี และสรรคชัย เตียวประเสริฐกุล 

12.30-13.30 น. HUM 24 P การศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคและปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการ
ตัดสินใจใชบริการ รถกาแฟและบริการเคล่ือนที่ของทรูในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดย สถาพร จิรฐาชฎายุ และปเตอร กัน 

12.30-13.30 น. HUM 25 P การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอการเขาใชบริการ ศูนย
สุขภาพไทยสัปปายะบริการนวดแผนไทย โยคะ นวดจัดกระดูก ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดย จุรีรัตน สุธาอรรถ และพงษ วิเศษสังข 

PAL : สาขารัฐประศาสนศาสตร 
และนิติศาสตร 

Chairpersons : อาจารย ดร.รุงนภา เพงรุงเรืองวงษ  
และ อาจารยสนธยา  โจมกัน 

การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 

วันที่ 31 มีนาคม 2559 หองประชุมเฟองฟา   อาคารบรรณราชนครินทร  ช้ัน 5 
เวลา รหัส เร่ือง 

13.00-13.15 น. PAL 1 ปญหาการใชการดําเนินคดีแบบกลุมในประเทศไทย โดย ฉลองบูรณ เพ็งลํา 
13.15-13.30 น. PAL 2 สภาพการเรยีนรูดวยวิธีการเรียนรูจากการวิจัยเปนฐานรายวิชา เทคนิคการบริหาร

ของนักศึกษาช้ันปที่ 3 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร โดย มนูญ จันทรสมบูรณ 
13.30-13.45 น. PAL 3 บททดลองเสนอ เรื่อง สถานการณโลกาภิวัตน เสรีนิยมใหม : คําถามใหมที่ทาทายตอ

แนวคิดรัฐประศาสนศาสตรกระแสหลักของไทย โดย ทวีศักดิ์ สุรชาติธํารงรัตน 
13.45-14.00 น. PAL 4 การปกครองทองถิ่น : บทเรียนชุมชนเขมแข็งประเทศญ่ีปุน โดย ถาวร งามตระกูลชล 
14.00-14.15 น. PAL 5 วัฒนธรรมองคกร: การมีสวนรวมของประชาชนในการปฏิบัติงานคูขนานกับผูบริหาร

องคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรพึงประสงคแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดนครปฐม โดย ยิ่ง กีรติบรูณะ 

14.15-14.30 น. PAL 6  การพัฒนาสมรรถนะดานการวิจัยของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต: 
กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  
โดย ชอบวิทย ลับไพรี 

14.30-14.45 น. PAL 7 ความรูความเขาใจเก่ียวกับระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการศาล
ยุติธรรมในจังหวัดนครปฐม โดย รุงนภา เพงรุงเรืองวงษ และประยูร สีสด 

14.45-15.00 น. PAL 8 ทัศนคติของคูความที่มีตอกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลจังหวัดนครปฐม 
โดย รุงนภา เพงรุงเรืองวงษ และณัฐสุดา อุนบริบูรณ 

15.00-15.15 น. PAL 9 กระบวนการปฏิบัติงาน ปญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาการดําเนินงาน
เก่ียวกับประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลหลักหา อําเภอบานแพว 
จังหวัดสมุทรสาคร โดย รุงนภา เพงรุงเรืองวงษ และจรูญลักษณ มาบรรดิษฐ 



 
 

เวลา รหัส เร่ือง 
15.15-15.30 น. PAL 10 ความรูความเขาใจและแนวทางพัฒนาระบบงานสารบรรณของเทศบาลตําบล

หลักหา อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร  
โดย รุงนภา เพงรุงเรืองวงษ และภารดี บุญมีประเสริฐ 

การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร (Poster Presentation) 
วันที่ 31 มีนาคม 2559 ช้ัน 3  อาคารศูนยภาษา ศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม 

12.30-13.30 น. PAL 1 P การมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น: 
กรณีศึกษาเทศบาลเมืองหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ  
โดย ธนกฤษ งามมีศรี 

12.30-13.30 น. PAL 2 P การส่ือสารทางการเมืองกับการมีสวนรวมทางการเมืองการปกครองทองถิ่น: 
ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมืองทาขาม อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี  
โดย วัฒนา นนทชิต 

TR : สาขาการทองเที่ยว Chairpersons : อาจารย ดร.นิพน เช้ือเมืองพาน 

การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
วันที่ 31 มีนาคม 2559 หอง SC 103 อาคารศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ช้ัน 1 

เวลา รหัส เร่ือง 
14.15-14.30 น. TR 1 การจัดการทองเที่ยวตลาดนํ้าวัดสะพานในพื้นที่ฝงธนบุรี  

โดย จํานงค ตรีนุมิตร และพชรวัฒน เอกพัชรโภคิน 
14.30-14.45 น. TR 2 แนวทางการพัฒนาของพนักงานสวนหนาในโรงแรมเพื่อเตรียมความพรอมกอนเขาสู

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในจังหวัดภูเก็ต โดย นิมิต ซุนส้ัน และณัฏฐนรี ฤทธิรัตน 
14.45-15.00 น. TR 3 การจัดการแหลงทองเที่ยวประเภทแหลงพุนํ้ารอนและแหลงพุนํ้าเย็น  

ณ สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) โดย พิมพชนก มูลมิตร 
15.00-15.15 น. TR 4 แนวทางการสง เสริมและการประชาสัมพันธพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ         

พระปฐมเจดีย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดย ถิรนันท ประทุม  
15.15-15.30 น. TR 5 แอพพลิเคชันแนะนําสถานที่ทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม บนระบบปฏิบัติการ 

แอนดรอยด โดย ขวัญยุพา ศรีสวาง 
15.30-15.45 น. TR 6 รูปแบบการการจัดการทองเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทแหลงทองเที่ยวพุนํ้ารอนใน

ภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย โดย นิพล เช้ือเมืองพาน 
15.45-16.00 น. TR 7 รูปแบบการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยวโดยชุมชน ณ ชุมชนชาว

มอญ ตําบลบางภาษี อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดย นิลุบล คงเปรม 
การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร (Poster Presentation) 
วันที ่31 มีนาคม 2559 ช้ัน 3  อาคารศูนยภาษา ศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม  

12.30-13.30 น. TR 1 P การศึกษาสวนประสมทางการตลาดของการจัดตั้งที่พักในเชิงอนุรักษ  ตอ
นักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวที่ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี โดย ณัฐภน ใจแสน 

AEC : สาขาอาเซียนศึกษา Chairpersons : อาจารย ดร.ธดา สิทธิ์ธาดา และ อาจารยสัณหกฤษณ  บุญชวย 
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
วันที่ 31 มีนาคม 2559 หอง LI 3  อาคารศูนยภาษาฯ ช้ัน 4 

เวลา รหัส เร่ือง 
13.00-14.00 น. AEC_Invited บรรยายเร่ือง "สมรรถนะของแรงงานอาเซียนที่ภาคเอกชนตองการ"  

โดย ดร.เธียรไชย ยักทะวงษ 
14.00-14.15 น. AEC 1 กวาจะเปนนวนิยายกัมพูชาเรื่อง “คล่ืนซัดทราย  )รลกโบกขฺสาจ ( ”  : จากนวนิยาย

สมัยใหมยุคอาณานิคมสูนวนิยายอยางบทละครโทรทัศน โดย กฤตกร สารกิจ 
14.15-14.30 น. AEC 2 การจัดการเรียนรู สูศตวรรษที่  21 ของวิชาอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัย           

ราชภัฎนครปฐม โดย แพรภัทร ยอดแกว 



 
 

เวลา รหัส เร่ือง 
14.30-14.45 น. AEC 3 แนวคิดและทฤษฎีที่ใชในการศึกษา สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออก

เฉียงใต (อาเซียน) โดย สัณหกฤษณ บุญชวย 
14.45-15.00 น. AEC 4 “คุนหมิง” ประตูใหญแดนมังกรสูประชาคมอาเซียน โดย พัชรมน โตสุรัตน 
15.00-15.15 น. AEC 5 การขยายอิทธิพลของกลุมมาเฟยรัสเซียในประเทศไทย : ภายใตกรอบทฤษฎี

อาชญาวิทยา โดย สัณหกฤษณ บุญชวย และแสงโสม กออุดม 
15.15-15.30 น. AEC 6 ฐานขอมูลสังคมและวัฒนธรรมของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร เพื่อรองรับ

การเขาสูประชาคมอาเซียน ตอน ความเช่ือเรื่อง “นัต” 
โดย ธดา สิทธ์ิธาดา และสุพิชฌาย จินดาวัฒนภูมิ 

15.30-15.45 น. AEC 7 ฐานขอมูลงานวิจัยที่เก่ียวของกับความหลากหลายทางกลุมชาติพันธุเมียนมาร 
โดย ธดา สิทธ์ิธาดา 

15.45-16.00 น. AEC 8 ขอมูลพื้นฐานของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร โดย ธดา สิทธ์ิธาดา 
16.00-16.15 น. AEC 9 ฐานขอมูลงานวิจัยที่เก่ียวของกับระบบโครงสรางพื้นฐานของเมียนมาร 

โดย ธดา สิทธ์ิธาดา และปญญา รุงเรื่อง 
16.15-16.30 น. AEC 10 การเลือกตั้งเมียนมาร 8 พฤศจิกายน 2558 โดย ธดา สิทธ์ิธาดา และธิติพงษ มีทอง 
16.30-16.45 น. AEC 11 เมียนมารภายใตการปกครองระบอบเผด็จการทหารสมัยนายพลเนวิน โดย ธิติพงศ มีทอง 

PHB : สาขาปรัชญาและศาสนา Chairpersons : ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนตรี วิวาหสุข  
อาจารย ญาณภัทร ยอดแกว และอาจารย ดร.วรากรณ พูลสวัสดิ์  

การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
วันที่ 31 มีนาคม 2559 หองประชุมปนเกลียว  อาคารศูนยภาษาฯ ช้ัน 3 

เวลา รหัส เร่ือง 
13.00-14.00 น. PHB_Invited บรรยายเร่ือง "พุทธศาสนากับสถานการณอาเซียน"  

โดย ผูชวยศาสตราจารย รอยโท ดร.บรรจบ บรรณรุจิ 
14.00-14.15 น. PHB 1 การพัฒนาตนแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาของศูนยเผยแผพระพุทธศาสนา

ประจําจังหวัดในประเทศไทย โดย พระณปวร โทวาท สัญญา สัญญาวิวัฒน และ 
พระมหาสุทิตย อาภากโร 

14.15-14.30 น. PHB 2 การจัดการความรูเชิงพุทธของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย 
โดย พระมหาชวลิต คงแกว ไชยนันท ปญญาศิริ และพระมหาสุทิตย อบอุน 

14.30-14.45 น. PHB 3 ปรัชญาเสรีนิยมแบบตะวันตกที่มีตออินเดีย : มิติใหมทางการเมืองและเศรษฐกิจ
สมัยบริษัทอินเดียตะวันออกจนถึงบริทิชราช โดย ธิติพงศ มีทอง 

14.45-15.00 น. PHB 4 การศึกษาวิเคราะหแนวความคิดเรื่องประจักษประมาณในพุทธปรัชญาเถรวาท  
โดย สรวิชญ วงษสอาด 

15.00-15.15 น. PHB 5 ประจักษนิยมในพุทธปรัชญาเถรวาท โดย สรวิชญ วงษสอาด 
15.15-15.30 น. PHB 6 การประเมินผลกิจกรรมในโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ ของจังหวัดนครปฐม 

โดย แพรภัทร ยอดแกว 
15.30-15.45 น. PHB 8 ศาสตรและศิลปแหงการเขาถึงความเขาใจที่แทและความงอกงามในการ

ปฏิบัติการ วิจัย: ประสบการณ วิจัยระหวางประเทศไทยและสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดย ยุพิน ประเสริฐพรศรี 

15.45-16.00 น. PHB 9 พุทธศิลปในรอยพระพุทธบาท  โดย จวน คงแกว 
เวลา หอง LI 5  อาคารศูนยภาษาฯ ช้ัน 5 

14.00-14.15 น. PHB 11 การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมตามหลักภาวนา 4  โดย เอ้ืออารีย วัยวัฒนะ 
14.15-14.30 น. PHB 12 กองทัพพระสงฆเกาหลีกับปญหาพุทธจริยศาสตร โดย ปฐมรัตน สุขขียามานนท 
14.30-14.45 น. PHB 13 สถานสงเคราะหคนชรา : การพัฒนาการจัดการดูแลตามวิถีพุทธ 

โดย วรากรณ พูลสวัสดิ์ กลา สมตระกูล และปรารภ แกวเศษ 



 
 

เวลา รหัส เร่ือง 
14.45-15.00 น. PHB 14 วิเคราะหแนวคิดเรื่องสังคมนิยมนกับทฤษฎีสัญญาประชาคม  

โดย วรากรณ พูลสวัสดิ์ 
15.00-15.15 น. PHB 15 พระพุทธศาสนากับปญหาจุดเริ่มตนของชีวิตมนุษย โดย ณวรชา พินิจโรคากร 
15.15-15.30 น. PHB 16 ศึกษาวิเคราะหการสวดมนตตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท  

โดย ณรงควรรษ บุญมา 
15.30-15.45 น. PHB 17 เหตุผลปฏิบัติวิถีสูวัตถุวิสัยแหงกฎศีลธรรมของเอ็มมานูเอ็ล คานท  

โดย พิสิฐ สุขสุกล 
15.45-16.00 น. PHB 18 ลัทธิขงจ๊ือ: บทบาททางวัฒนธรรมจีนในสังคมญ่ีปุนสมัยจารีต โดย กนกอร สวางศรี 
16.00-16.15 น. PHB 19 การสังเคราะหงานวิจัยดานการประยุกตใชหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ

ของชุมชน โดย ปยนาถ อ่ิมดี 
EDR : สาขาวิจัยการศึกษา Chairpersons : ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตติรัตน แสงเลิศอุทัย  

อาจารย ดร.นภาภรณ ยอดสิน และ อาจารยวรรณี สุจจิตรจูล  
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
วันที่ 31 มีนาคม 2559 หองลีลาวดี  อาคารบรรณราชนครินทร ช้ัน 5 

เวลา รหัส เร่ือง 
13.00-13.15 น. EDR 1 การตรวจสอบความตรงเชิงทฤษฎีสําหรับโมเดลประเมินประสิทธิภาพการ

จัดการเรียนการสอนโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร โรงเรียนราชินีบูรณะ 
จังหวัดนครปฐม โดย เมธาสิทธ์ิ ธัญรัตนศรีสกุล 

13.15-13.30 น. EDR 2 การตรวจสอบความตรงเชิงทฤษฎีสําหรับโมเดลประเมินประสิทธิภาพดานปจจัย
สนับสนุนโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัด
นครปฐม โดย เมธาสิทธ์ิ ธัญรัตนศรีสกุล 

13.30-13.45 น. EDR 3 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชแผนผังความคิดในรายวิชานิเวศวิทยา
วัฒนธรรม โดย นนทวรรณ แสนไพร 

13.45-14.00 น. EDR 4 การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะหของนักศึกษาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏนครปฐม โดยการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน  
โดย พนม จองเฉลิมชัย จิตติรัตน แสงเลิศอุทัย และเทพยพงษ เศษคึมบง 

14.00-14.15 น. EDR 5 การศึกษาการใชรูปแบบการพัฒนานักศึกษาครูในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู 
เพื่อการสอนตามแนวคิดการสรางความรู โดย เอกชัย ไวยโสภี 

14.15-14.30 น. EDR 6 การจัดการเรียนรูหนาที่พลเมืองในประเทศนิวซีแลนด  
โดย ดวงเนตร เชยประเสริฐ นราธิป แกวทอง วิภารัตน แสงจันทร และสิทธิกร สุมาลี 

14.30-14.45 น. EDR 7 หนาที่พลเมือง: ภาพสะทอนจากหลักสูตรของประเทศนิวซีแลนดและประเทศไทย 
โดย พรอมพนิต เกตุทิพย พัชราภา เกิดโภคทรัพย วิภารัตน แสงจันทร  
และสิทธิกร สุมาลี 

14.45-15.00 น. EDR 8 การจัดการขอมูลการวัดและประเมินผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียน
มัธยมศึกษาปที่ 3 ขอมูลป 2556 ในเขตพื้นที่การศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่
มัธยมศึกษาเขต 9 โดย วรรณี สุจจิตรจูล และนลินทิพย คชพงษ 

15.00-15.15 น. EDR 9 หนาที่พลเมืองในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศนิวซีแลนดและ
ประเทศไทย โดย จีรนันท ธํารงวิศว จิราภรณ หงษประชา  
วิภารัตน แสงจันทร และสิทธิกร สุมาลี 

15.15-15.30 น. EDR 10 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน โดย เจษฎา บุญมาโฮม และเถลิงศักดิ์ ดอนพรมมะ 
 



 
 

การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร (Poster Presentation) 
วันที่ 31 มีนาคม 2559 ช้ัน 3  อาคารศูนยภาษา ศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม 

เวลา รหัส เร่ือง 
12.30-13.30 น. EDR 1 P สภาพปจจุบันเก่ียวกับการเรียนการสอนแบบบูรณาการของวิทยาลัยพยาบาล  

สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก โดย ผกามาศ พีธรากร 
12.30-13.30 น. EDR 2 P การพัฒนารูปแบบการสอนเสริม PEE-4R เพื่อเพิ่มความรูเชิงวิชาชีพตอผลสัมฤทธ์ิ

ของการสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล  
โดย ธัญพร ช่ืนกล่ิน ประไพพิศ สิงหเสม กฤษณา หงสทอง และณัฐพร อุทัยธรรม 

12.30-13.30 น. EDR 3 P  ผลการใชการเรียนการสอนแบบสรุปแผนผังความคิดในวิชาการพยาบาลมารดา
ทารก และผดุงครรภ 2 ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร ช้ันปที่ 4 วิทยาลัยพยาบาล
พระจอมเกลาจังหวัดเพชรบุรี ปการศึกษา 2556 โดย รตินันท เกียรติมาลา 

12.30-13.30 น. EDR 4 P การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอ สถาบันสรางสรรคและพัฒนา
ศิลปนและวงดนตรี “Mixhead Music Space” ในเขตกรุงเทพมหานคร  
โดย ณัฏฐธชัย โพธ์ิทองนาค และพงษ วิเศษสังข 

12.30-13.30 น. EDR 5 P ความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักจริยธรรม ของนักศึกษาสังคมศึกษา  
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ศตวรรษ มะละแซม 

12.30-13.30 น. EDR 6 P การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องสวนประกอบของ
คอมพิวเตอรสําหรับนักเรียนประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดวังตะกู จังหวัด
นครปฐม โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
โดย วงศกร กาฬภักดี เรวดี ศรีเอ่ียมสะอาด และเจษฎา บุญมาโฮม 

EDA : สาขาบริหารการศึกษา Chairpersons : อาจารย ดร.นภาเดช บุญเชิดชู  

การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
วันที่ 31 มีนาคม 2559 หอง SC 105  อาคารศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ช้ัน 1 

เวลา รหัส เร่ือง 
13.00-14.00 น. EDA_Invited บรรยายเร่ือง "การบริหารสถานศึกษาเพื่อความเปนเลิศ"  

โดย ดร.จตุรงค อินทรรุง 
14.00-14.15 น. EDA 1  การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา Generation Y ที่มีผลตอรูปแบบ

การเรียนการสอนของหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
จัดการธุรกิจบันเทิงและการผลิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
โดย ญาณิศา ยานะธรรม และอนุสรา รัตนะ 

14.15-14.30 น. EDA 2 การดําเนินการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของอําเภอธาตุพนม สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดย ศุภชัย พีระธรรม 

14.30-14.45 น. EDA 3 การบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประถมศึกษาระยอง  เขต 1 โดย หทัยชนก วงศกาฬสินธุ 

14.45-15.00 น. EDA 4  คุณลักษณะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการจัดการความรู ใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2  
โดย สุรีพร พันยุโดด 

EDC : สาขาหลักสูตรและการสอน Chairpersons : อาจารย ดร.บุญสม ทับสาย และอาจารย ดร.จินตนา ศิริธัญญารัตน 
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
วันที่ 31 มีนาคม 2559 หอง LI 6  อาคารศูนยภาษาฯ ช้ัน 5 

เวลา รหัส เร่ือง 
13.30-13.45 น. EDC 1  การพัฒนาความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูโดยใช การสะทอน

ความคิดหลังการทดลองสอนของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
โดย เอกชัย ไวยโสภี 



 
 

เวลา รหัส เร่ือง 
13.45-14.00 น. EDC 2 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดการไตรตรองการสอน 

เพื่อสงเสริมความสามารถในการออกแบบการสอนของนักศึกษาครู  
โดย ศศิวรรณ พชรพรรณพงษ 

14.00-14.15 น. EDC 3 รูปแบบการนิเทศการสอนนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครูเพื่อพัฒนาสมรรถภาพ
การจัดการเรียนรูที่สงเสริมปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร ตามแนวคิด
ทฤษฎีพหุปญญา  
โดย ชมนาด เช้ือสุวรรณทวี และชวลิต สูงใหญ 

14.15-14.30 น. EDC 4 การพัฒนาความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ในการคิดสังเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชการจัดการเรียนรู
แบบสืบสอบรวมกับเทคนิคการสืบสอบแบบกลุม  
โดย บุญสม อวมพยัคฆ นันทนภัส นิยมทรัพย และสมจิต จันทรฉาย 

14.30-14.45 น. EDC 5 พุทธวิธีสอน : การสอนทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ 
โดย ชนสิทธ์ิ สิทธ์ิสูงเนิน 

14.45-15.00 น. EDC 6 การจัดการศึกษาตอเน่ืองของหนวยงานระดับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 
โดย นันทวัฒน ภัทรกรนันท 

15.00-15.15 น. EDC 7 ความบกพรองทางการอาน: ส่ิงที่ครูและผูปกครองควรรู โดย สุจิตรา เขียวศรี 

15.15-15.30 น. EDC 8 การพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับ
เทคนิคเพื่อนคูคิด  
โดย ชรินทร สงสกุล นันทนภัส นิยมทรัพย และสมจิต จันทรฉาย 

LD : สาขาการวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่น Chairpersons : ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ 

การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร (Poster Presentation) 

วันที่ 31 มีนาคม 2559 ช้ัน 3  อาคารศูนยภาษา ศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม 

เวลา รหัส เร่ือง 

12.30-13.30 น. LD 1 P การศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการเขาใชบริการ
ศูนยการคาชุมชนในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดตาก  
โดย ฑนิดา ชุนหจันทร 

12.30-13.30 น. LD 2 P แนวทางการสงเสริมการรวมกลุมเกษตรกรชาวสวนยางพาราในเขตจังหวัดเลย 
โดยใชวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  
โดย ชมภูนาฏ ชมภูพันธ สรินทร คุมเขต กานต จันทระ และชัยวิชิต ฉิมลี 

EDI : สาขาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู 

Chairpersons : รองศาสตราจารยบรรดล สุขปติ     

การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 

วันที่ 31 มีนาคม 2559 หองลีลาวดี  อาคารบรรณราชนครินทร ช้ัน 5 

เวลา รหัส เร่ือง 
15.30-15.45 น. EDI 1 ผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมิเดียแบบแกปญหาตามแนวคิดของโพลยา 

ตอการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร วิชาคณิตศาสตร  
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  
โดย ชญานิศ สุธรรมมา 



 
 

 

 

RTR : สาขางานประจําสูงานวิจัย (R to R) Chairpersons : รองศาสตราจารยชลีรัตน พยอมแยม 

การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
วันที่ 31 มีนาคม 2559 หอง LI 6   อาคารศูนยภาษาฯ ช้ัน 5 

เวลา รหัส เร่ือง 
13.00-13.15 น. RTR 1 การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานวิทยาศาสตรดานทักษะการเตรียมสารเคมีของ

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดย ศิริญา เกียรติบุญศรี 

13.15-13.30 น. RTR 2 การพัฒนารูปแบบการแจง เวียนหนังสือราชการ คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดย ฉวีวรรณ สีสุข 

การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร (Poster Presentation) 
วันที่ 31 มีนาคม 2559 ช้ัน 3  อาคารศูนยภาษา ศูนยคอมพิวเตอร และหอประชุม 

12.30-13.30 น. RTR 1 P ความพึงพอใจตอการสนับสนุนการผลิตและเผยแพรผลงานวิจัยของอาจารย  
วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี  
โดย สุวรรณี แสงอาทิตย และชุติมา เทียนชัยทัศน 



สารบัญ 
 

 หนา 
 

การนําเสนอผลงานสาขาชีววิทยา เกษตร และอาหาร (AGR) 1 
อาจารย ดร.พิทักษพงศ ปอมปราณี  
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 2 
การศึกษาสารพฤกษเคมีและฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระของผําและใบยานางในอาหารพื้นบานลาวครั่ง ตําบลหวยดวน 
อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม โดย จารุชา ยี่แสง นภารัต สาระศาลิน และภัทรชนก คงวิเชียร 3 
ตํารับอาหารชาวลาวครั่ง ตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม  
โดย วันเพ็ญ แสงทองพินิจ และเอมวดี เกียรติศิริ 10 
ความสามารถในการเจริญของเช้ือ Lentinus polychrous Lev. LP-479, Aspergillus oryzae และ 
Saccharomyces cerevisiae บนอาหารขนไกบดผสมนํ้ากากสาและ กระบวนการหมักแบบอาหารแข็ง  
โดย ประสงคสม ปุณยอุปพัทธ และสุกฤตา ปุณยอุปพัทธ 19 
การศึกษาความสามารถในการระบายนํ้าเพื่อลดปญหานํ้าทวมในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
โดย บัญญัติ วารินทรใหล ฐาปนี ตันสกุล ทิพาพรรณ วองประเสริฐ และพัชรศักดิ์ อาลัย 28 
การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร (Poster Presentation) 36 
การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการยอมรับบรรจุภัณฑไอศกรีมเสริมใบขลูผง เพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑที่
ตอบสนองความตองการของผูบริโภค โดย วิชมณี ยืนยงพุทธกาล 37 
ผลของพันธุและขนาดของช้ินมะละกอดิบตอคุณภาพของผลิตภัณฑมะละกอแกว  
โดย หทัยทิพย รองคํา เกตุการ ดาจันทา เปรมฤดี เพ็งเพชร ธัญชนิตย สุขเอม และพรทิพย ออมพลศิริ 45 
ผลของระดับเมทไธโอนีนตอสมรรถนะการผลิตไขของนกกระทาญ่ีปุน 

โดย ชัยพฤกษ หงสลัดดาพร สวาง กุลวงษ สุธาสินี ครุฑธกะ และศรุติวงศ บุญคง 52 
การเพิ่มมูลคาขี้เล่ือยเหลือทิ้งจากการเพาะเห็ดโดยการหมักรวมกับมูลไกเพื่อทําเปนปุยหมัก  
โดย อัจฉรา บุญโรจน และวัชรวิทย รัศมี 58 
การพัฒนาผลิตภัณฑเสนกวยเตี๋ยวอบแหงเสริมคอลลาเจน  
โดย จิรพร สวัสดิการ เดือนรุง เบญจมาศ และวัชรวิทย รัศมี 65 
การผลิตขนมปงขาไกโดยใชแปงกลอยทดแทนแปงสาลีบางสวน  

โดย พิมพชนก พริกบุญจันทร ปาริชาติ เขียวพุฒ และละอองดาว ออนอาย 70 
แนวคิดเชิงระบบของการนําอุจจาระมาผลิตกาซชีวภาพ  

โดย บุญธง วสุริย กัญญา สอนสนิท และญาณิกา วัชรเทวินทรกุล 75 
ผลการยับยั้งการเกิดสีนํ้าตาลดวยนํ้าแตงกวาในกระทอน ชมพู และมะเขือยาวบด  
โดย จินดาภรณ แซจัง สุคนธา สุคนธธารา และพูนศิริ ทิพยเนตร 84 
ผลของการทดแทนนํ้าตาลโตนดดวยมอลทิทอลในขนมหมอแกงเสริมธัญพืช  

โดย สุคนธา สุคนธธารา กรรณิการ ศรีแสนตอ ณัฐรัตน ศรีสังวาลย และสุภัสสร ฉ่ําฮวบ 91 
 

การนําเสนอผลงานสาขาวิทยาศาสตรกายภาพ (SCI)  98 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จักรพงษ แกวขาว อาจารย ดร.กิติพันธ บุญอินทร  
อาจารย ดร.ภัทรวจี ยะสะกะ และอาจารย ดร.ยศกิต เรืองทวีป  
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 99 
การเปล่ียนแปลงการนําไฟฟาของเซลลแสงอาทิตยชนิดสียอมไวแสงภายใตการฉายแสง  
โดย ศานิตย สุวรรณวงศ สุพจน เกิดมี อาทิตย หูเต็ม ไพฑูรย บานเย็นงาม และพงษศักดิ์ คําศร 100 
การวิเคราะหปฏิกิริยาการเกิดสีและดัชนีการเกิดฟองของสารสกัดเมทานอลจากเถาวัลยเปรียง  
โดย นํ้าออย วิชาวงษ และอรุณรัตน สัณฐิติกวินสกุล 108 



สารบัญ (ตอ) 
 

 หนา 
การเปรียบเทียบความเขมรังสีอาทิตยที่กระเจิงจากสวนตาง ๆ ของทองฟาที่ไดจากแบบจําลอง CIE กับที่ได
จากการวัดในสภาพทองฟาปราศจากเมฆ โดย วลัยพร กลอมเกล้ียง กรทิพย โตะสิงห และเสริม จันทรฉาย 114 
เปรียบเทียบคุณสมบัติการแยกชัดพลังงานของผลึก BGO LYSO และ CsI(Tl) สําหรับวัดสเปกตรัมรังสี
แกมมา โดย วุฒิชัย ไชยภักษา พฤฒิพล ล้ิมกิจเจริญภรณ และจักรพงษ แกวขาว 120 
คุณสมบัติทางแสงและการเปลงแสงของแกว Gd2O3-CaO-P2O5 และ    Gd2O3-CaF2-P2O5 ที่เติมไอออน
ของธาตุดิสโพรเซียม โดย จักรพงษ แกวขาว ปยะชาติ มีจิตรไพศาล จิตรา เกตุแกว และสมิต อินทรศิริพงษ  124 
การศึกษาเปรียบเทียบสวนประกอบในดินเหนียวที่ใชเปนวัตถุดิบการผลิตเครื่องปนดินเผา ในจังหวัดราชบุรี   
โดย จักรพงษ แกวขาว และเอกพล แกวนวม  132 
สมบัติทางแสงและสมบัติการเปลงแสงของแกว La2O3-CaO-P2O5 ที่เจือดวยไอออนของ Dy3+  
โดย ณรัล ลือวรศิริกุล และจักรพงษ แกวขาว 141 
การเปลงแสงและการเปลงแสงโดยการกระตุนดวยรังสีของแกวยิตเตรียมซิลิโกบอเรตที่เจือดวยดิสโพเซียม3+  
โดย ณัฐกฤตา จันทิมา เยาวลักษณ ทาริวงศ และจักรพงษ แกวขาว 147 
การเปรียบเทียบคุณสมบัติของแกวซินทิลเลเตอรชนิดแกโดลิเนียมแคลเซียมซิลิโกบอเรตที่เติมเพรซีโอดิเมียม
และโฮลเมียม โดย จักรพงษ แกวขาว สุชาติ โกทันย อุทุมมา มัฆะเนมี ศิริประภา แกวแจง  
นัฐวุฒิ ยี่นาง และพฤฒิพล ล้ิมกิจเจริญภรณ  153 
การเตรียมและเปรียบเทียบสมบัติตาง ๆ ของแกวลิเทียมบอเรตที่เติม CaO และ BaO  
โดย เบญจภรณ ดําด ีกีรติ เกิดศิริ และจักรพงษ แกวขาว 160 
สมบัติการเปลงแสงของแกวลูทีเชียมแคลเซียมซิลิโกบอเรตที่เจือดวยไอออนของเพรซีโอดิเมียม  
โดย กีรติ เกิดศิร ิและจักรพงษ แกวขาว 165 
การศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางแสงของแกว Bi2O3:NaF:B2O3 โดย กิติพันธ บุญอินทร  
เบ็ญญาทิพย นิลรอด พลอยศิริ พุทธรักษา อังคณา เจริญทรัพยสันติ และจักรพงษ แกวขาว 171 
การเตรียมและสมบัติของแกวซิงคโซเดียมอะลูมิเนียมบอเรตที่เจือดวยยูโรเพียมออกไซด  
โดย กิติพันธ บุญอินทร จรรญา กัลยา ภัทรวจี ยะสะกะ และจักรพงษ แกวขาว 176 
การศึกษาผลของ Bi2O3 ตอสมบัติทางกายภาพและทางแสงของแกวระบบโซดาไลมบอเรต  
โดย กิติพันธ บุญอินทร จุฬาทิพย พลรู ภัทราภรณ ดําคํา และจักรพงษ แกวขาว 182 
ผลของ Bi2O3 ตอสมบัติทางกายภาพ และทางแสงของแกวสตรอนเซียมโพแทสเซียมบอเรต  
โดย กิติพันธ บุญอินทร นิศารัตน ลํ่าสัน สุนิสา เกษประทุม และจักรพงษ แกวขาว 187 
การศึกษาผลของการเติม Bi2O3 ตอสมบัติทางกายภาพและทางแสงของแกว ซิงคโพแทสเซียมบอเรต  
โดย กิติพันธ บุญอินทร ธิดารัตน กาฬภักดี วราภรณ เมนทองคํา และจักรพงษ แกวขาว 192 
การเตรียมBi2MoO6 โดยวิธีเกิดปฏิกิริยาในสถานะของของแข็ง 
โดย อานนท อางนานนท ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล และจักรพงษ แกวขาว 196 
การเตรียมแกวบุษราคัมจากขี้เถากระดูกสัตว  
โดย ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล จันทิมา เลขยัน ฐิตินันท ภัทราพรพิสิฐ ศิริกาญจน หลากสุขถม และจักรพงษ แกวขาว 201 
การพัฒนาแกวสีนํ้าเงินจากขี้เถากระดูกสัตว  
โดย ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล กมลรัตน ชาวปา ฐิติณัฐเบญญา แหวเพ็ชร อารีวงษ มณีวงษ และจักรพงษ แกวขาว 206 
การศึกษาสมบัติทางกายภาพของแกวโซดาลารมซิลิเกตที่เติมไอออนของธาตุโคบอลตรวมกับธาตุเหล็ก  
โดย ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล กรรณิการ กันโสม จันทิมา เหรียญทอง ปวีณา ชูสูงทรง และจักรพงษ แกวขาว 212 
ผลของ Er2O3 ตอคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางแสงของแกวโซดาลารมบอเรต  
โดย ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล สุวิมล เรืองศรี และจักรพงษ แกวขาว 218 

 



สารบัญ (ตอ) 
 

 หนา 
การศึกษาผลของ BaSO4 ที่มีตอระบบแกวโซเดียมซิลิโกบอเรต 
โดย ณัฐกฤตา จันทิมา สุนิสา สาระไชย ณรงค สังวาระนที นิศากร สังวาระนที และจักรพงษ แกวขาว 223 
การศึกษาสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางแสงของโซเดียมออกไซดและซิงคออกไซด  
โดย ณัฐกฤตา จันทิมา เยาวลักษณ ทาริวงศ และจักรพงษ แกวขาว 229 
การศึกษาสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลของระบบแกวแบเรียมบอโรฟอสเฟต  
โดย ณัฐกฤตา จันทิมา สุนิสา สาระไชย และจักรพงษ แกวขาว 234 
สมบัติทางแสง และทางลูมิเนสเซนซของแกวซิงคอะลูมิเนียมบิสมัทบอเรตที่เจือดวยดิสโพรเซียมออกไซด 
โดย ภัทรวจี ยะสะกะ สุตาภัทร คลายพอง และจักรพงษ แกวขาว 241 
สมบัติทางกายภาพ และทางแสงของแกวซิงคอะลูมิเนียมบอเรตที่เจือดวยแบเรียมออกไซด  
โดย ภัทรวจี ยะสะกะ ศลีพร ประยูรไทย และจักรพงษ แกวขาว 247 
สมบัติทางกายภาพและทางแสงของแกวซิงคบอเรตที่เจือดวยสตรอนเชียมออกไซด  
โดย ภัทรวจี ยะสะกะ ขนิษฐา เผาพัฒน และจักรพงษ แกวขาว 252 
การเตรียมและคุณสมบัติของแกวซิงคอะลูมิเนียมบอเรตเจือดวยบิสมัทออกไซด  
โดย ภัทรวจี ยะสะกะ สาริณี ไทรสังขสิริพงศ และจักรพงษ แกวขาว 257 
การศึกษาแกวซิงคอะลูมิเนียมแบเรียมบอเรตที่เจือดวยยูโรเพียมออกไซด  
โดย ภัทรวจี ยะสะกะ สุกฤตา สยุมพร และจักรพงษ แกวขาว 264 
การสังเคราะหและคุณสมบัติของแกวซิงคสตรอนเซียมบอเรตที่เจือดวยซาแมเรียมออกไซด  
โดย ภัทรวจี ยะสะกะ ศิริวรรณ ทองแดง และจักรพงษ แกวขาว 270 
การศึกษาอันตรกิริยาของโฟตอนในโลหะผสมเซอรโคเนียมที่พลังงาน 1 keV ถึง 105 keV  
โดย จุมพล ขอบขํา พฤฒิพล ล้ิมกิจเจริญภรณ และจักรพงษ แกวขาว 276 
การศึกษาคาสัมประสิทธ์ิลดทอนเชิงมวล และคาความหนาครึ่งคา ตอแกวระบบ  
โดย วสุ ชีวสุขานนท พฤฒิพล ล้ิมกิจเจริญภรณ และจักรพงษ แกวขาว 281 
การศึกษาอันตรกริยาระหวางรังสีแกมมากับอิฐมอญและอิฐมวลเบาโดยใชโปรแกรม XCOM ระหวางชวง
พลังงาน 1 keV-107 keV โดย กิตติพงษ เสียงเสนาะ พฤฒิพล ล้ิมกิจเจริญภรณ และจักรพงษ แกวขาว 285 
คาความสามารถในการแยกพีคพลังงานของผลึกซินทิลเลเตอร LaBr3 (Ce) ที่ชวงพลังงานรังสีแกมมาตั้งแต 
356 – 1332 keV โดย กิตติศักดิ์ ศรีวงคษา พฤฒิพล ล้ิมกิจเจริญภรณ และจักรพงษ แกวขาว 290 
การเตรียมช้ันฟลมบางอะลูมิเนียมสําหรับการสรางรูพรุนนาโนอะลูมิเนียมออกไซด  
โดย ศุภรตัน ทัศนเจริญ ภูริศรา ล้ิมนนทกุล มติ หอประทุม และจักรพงษ แกวขาว 294 
การศึกษาคุณสมบัติและแรธาตุของดินที่ใชทําเครื่องปนดินเผาในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย  
โดยใชเครื่องมือเอกซเรยฟลูออเรสเซนซสเปกโตรมิเตอร  
โดย ศุภรตัน ทัศนเจริญ เกศสุดา แซตั้ง สุมัจฉา เจียนแจง อังคนา แกวประเสริฐ และจักรพงษ แกวขาว 299 
การวิเคราะหหาธาตุองคประกอบของเหรียญกษาปณของไทยดวยเครื่องเอ็กซเรยฟลูออเรสเซนตสเปกโตรเมทร ี 
โดย ศุภรตัน ทัศนเจริญ นัฐฐา คําหอมกุล ศิรินภา แซตั๊ง และจักรพงษ แกวขาว 304 
การศึกษาธาตุองคประกอบของหินดวยเครื่องเอกซเรยฟลูออเรสเซนตสเปกโตรเมทรี  
โดย ศุภรตัน ทัศนเจริญ กานพลู คุมเจริญ จุฑามาศ พรหมบุญสุข ปญชลี ศรีเมือง และจักรพงษ แกวขาว 308 
การศึกษาผลของ CoO ตอสมบัติทางกายภาพและทางแสงของแกวในระบบ B2O3 : Al2O3 : CaO : Na2O 
โดย ยศกิต เรืองทวีป ณัฐพล ปนเวหา เพ็ญผกา ธัญญเจริญ ศุภมาส จันทรหอม สุชาดา เข็มเงิน และจักรพงษ แกวขาว 312 
การศึกษาผลของ MnO2 ตอสมบัติทางกายภาพและทางแสงของแกวในระบบ B2O3 : Al2O3 : CaO : Na2O 
โดย ยศกิต เรืองทวีป จิระภา คีรีเรืองทรัพย นพดล สามสาย อุษา เถื่อนถ้ํา และจักรพงษ แกวขาว 316 

 



สารบัญ (ตอ) 
 

 หนา 
การเปรียบเทียบคุณสมบัติการแยกชัดพลังงานของผลึก BGO LYSO และ CsI(Tl) สําหรับวัดสเปกตรัมรังสี
แกมมาที่พลังงาน 662 keV โดย วุฒิชัย ไชยภักษา พฤฒิพล ล้ิมกิจเจริญภรณ และจักรพงษ แกวขาว 320 
การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร (Poster Presentation) 324 
การเตรียมเปาสารเคลือบออกไซดของสังกะสีเจือดวยอลูมิเนียมสําหรับการเคลือบฟลมบาง ระบบ อาร-เอฟ 
แมกนีตรอนสปตเตอริ่ง โดย ประสิทธ์ิ ทองดี ธิดารัตน ฮึงวัฒนา สมบัติ หทัยรัตนานนท วิโรจน บัวงาม  

หฤทัย ดิ้นสกุล และณรงคชัย บุญโญปกรณ 325 
ผลของซิลิกาจากแกลบขาวที่มีตอความแข็งและความทนตอการบวมในตัวทําละลายของช้ินงานที่เตรียมจาก
นํ้ายางธรรมชาติ โดย สุวรรณี ศรีเมือง และธนัญญา เสาวภาคย 330 
ฤทธ์ิตานออกซิเดชันและสารพฤกษเคมีเบื้องตนของใบเชอรรี่  
โดย วัชราภรณ ประภาสะโนบล ชุลี สัมพดาม ณัฐฐินันท แยมพุก และจิรพร กิติยายาม 336 

 

การนําเสนอผลงานสาขาวิทยาศาสตรกายภาพ และคณิตศาสตร (คณิตศาสตร: MAT) 344 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิฑูรย พึ่งรัตนา  
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 345 
กระบวนการทําซํ้าแบบ SP สําหรับการสงแบบไมขยายเชิงเสนกํากับรวมในปริภูมิ CAT( )  
โดย อัศวเทพ คูณทวีพาณิชย และวิฑูรย พึ่งรัตนา 346 

 

การนําเสนอผลงานสาขาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ (COM)  355 
อาจารย ดร.สุพจน เฮงพระพรหม อาจารย ดร.ไกรุง เฮงพระพรหม อาจารย ดร.ภรัณยา ปาลวิสุทธิ์ 
อาจารย ดร.ณัฐพัชญ ศรีราจันทร อาจารย ดร.นพดล ผูมีจรรยา และอาจารยไกยสิทธิ์ อภิระติง  
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 356 
ทิศทางงานวิจัยของการแปลความหมายภาพดวยการแบงสวนขอมูลภาพ  
โดย วิธารัตน ประดับ นัศพชาณัณ ชินปญชธนะ และริญญรัตน โชติสุริยสินสุข 357 
การวิเคราะหพฤติกรรมการใชสังคมออนไลนของนักศึกษาโดยใชทฤษฎีกราฟ กรณีศึกษา นักศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  
โดย อัจฉราภรณ จุฑาผาด จีระวัฒน จูมกุมาร และสุพจน บัวเลิง 364 
การพยากรณปริมาณการเกิดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลโดยใชการวิเคราะหอนุกรมเวลาดวยเทคนิคเหมืองขอมูล  
โดย วีระยุทธ พิมพาภรณ ภัฏธณัฐ แหยมดอนไพร และศิรดา จีระพจน 372 
การพัฒนาออนโทโลยีทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ  
โดย นันทวัฒน ทองมวน และประศาสตร บุญสนอง 380 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง จํานวนนับไมเกิน 100,000 เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
รายวิชาคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเย  
โดย กาญจนา นุชศิริ และอุบลรัตน ศิริสุขโภคา 386 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการวัดความยาว เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา
คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเย  
โดย ฑิฆัมภรณ บํารุงเขต และอุบลรัตน ศิริสุขโภคา 394 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องวรรณะสีกับงานทัศนศิลป เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
รายวิชาทัศนศิลปของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดทะเลบก โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอน
ตามแนวคิดของกานเย โดย สุนิสาโพธ์ิทอง และไพศาล สิมาเลาเตา 401 

 
 



สารบัญ (ตอ) 
 

 หนา 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักภาษา เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาภาษาไทย 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดทะเลบก โดยยึดหลักการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CIRC  
โดย ปภัสรา จิราภิญโญ และไพศาล สิมาเลาเตา 409 
การพัฒนาบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชวิธีการสอนแบบบรูณาการ วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง ทองฟาแสน
สวย สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่1 โดย ยลดา หนูประภา และอุบลรตัน ศิริสุขโภคา 417 
การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน             
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3  
โดย กนกวรรณ ธรรมดา และอุบลรตัน ศิริสุขโภคา 425 
การหาตําแหนงการไขหมุดประดับลอแม็กรถยนตสําหรับแขนกลไขน็อตแบบ 3 แกน  
โดย อรรถพล พลานนท อวยไชย อินทรสมบัต ิและบุญหทยั เครือแกว 433 
การทองเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดพิษณุโลกโดยใชหลักการออนโทโลยี  
โดย ประกาศิต ทิพยประกาศ และประศาสตร บุญสนอง 441 
ระบบแนะนําอาหารสําหรับผูปวยโรคความดันโลหิตสูงดวยออนโทโลยี  
โดย พิสิฐกานต จินดา และประศาสตร บุญสนอง 449 
การพัฒนาแผนการสอนตามรูปแบบปรับเปล่ียนการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคกลุมผลสัมฤทธ์ิรวมกับ
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานดวยเอเจนท  On-line รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 
โดย ไกยสิทธ์ิ อภิระติง และจิรพันธุ ศรีสมพันธุ 455 
ผลกระทบของฟงกชันความเหมือนตอการจัดกลุมแบบคาเฉล่ียเค  
โดย ภานุวัฒน สุพบุตร และไกรุง เฮงพระพรหม 465 
ประสิทธิภาพของฟงกชันความเหมือนตอขั้นตอนวิธีเพื่อนบานใกลที่สุดเคสําหรับการจําแนกประเภทขอมูล 
โดย ชนาธิป หม่ันเพียรสุข และสุพจน เฮงพระพรหม 473 
การพัฒนาระบบติดตามการดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ กรณีศึกษา: สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดย จิรันดร บูฮวดใช และสุพจน เฮงพระพรหม 480 
การพัฒนาตัวแบบทํานายการเปนโรคติดอินเทอรเน็ตดวยเทคนิคตนไมเพื่อการตัดสินใจ  
โดย จิราพร สุวรรณประภา และภรัณยา ปาลวิสุทธ์ิ 488 
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเลือกคุณลักษณะที่เหมาะสมสําหรับการจําแนกประเภทขอมูลไมโครอารเรย  
โดย ไพศาล จันทรเจริญ สุพจน เฮงพระพรหม และไกรุง เฮงพระพรหม 496 
การพยากรณผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนระหวางกระบวนการเรียนการสอนดวยเทคนิควิธีเหมืองขอมูล  
โดย วีระยุทธ พิมพาภรณ ธนพงศ คชชู และจิตติมา สะอาดเอ่ียม 505 
การพัฒนาเว็บไซตเพื่อการเรียนรูเพิ่มเติมผานเครือขายอินเทอรเน็ต แบบBlended Learning วิชา
การศึกษาวงจรและซอมบํารุงไมโครคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาช้ันปที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
โดย สุภพร พรหมศักดิ์ และภานุวัฒน ศรีไชยเลิศ 513 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยอาศัยเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ เรื่อง เครื่องดนตรี
และวงดนตรีไทยเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
โดย เสาวลักษณ หงษทอง และอุบลรัตน ศิริสุขโภคา 520 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องส่ิงตาง ๆ รอบตัว โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบจ๊ิกซอว  
เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูสําหรับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 โดย กนกวรรณ อ่ิมรัง และอุบลรัตน ศิริสุขโภคา 527 

 
 



สารบัญ (ตอ) 
 

 หนา 
การพัฒนาและประยุกตใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที เพื่อเพิ่ม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การออกแบบรูปภาพ สัญลักษณและกราฟกสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  
โดย ฐิติมา เปรมปรีดิ ์และอุบลรัตน ศิริสุขโภคา 534 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยอาศัยเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่ม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดไผลอม (พูลประชาอุปถัมภ) 
โดย ปทมวรรณ พลอยแสง และอุบลรัตน ศิริสุขโภคา 542 
การพัฒนาและประยุกตใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบแอล.ท ีเพื่อเพิ่ม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน เรื่องการสืบพันธุของพืชดอก กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรบันักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปที ่5 โดย สุภาพร หวายสันเทียะ และอุบลรตัน ศิริสุขโภคา 550 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา โดยยึดรปูแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี 
การสรางความรูดวยตนเอง โดย วาสนา ดอกมะง่ัว และอุบลรัตน ศิริสุขโภคา 558 
การพัฒนาบทเรียนแบบรวมมือบนอุปกรณพกพา รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดย ปกรณ บริบูรณทรัพย และนพดล ผูมีจรรยา 566 
การพัฒนาเว็บชวยสอนบนอุปกรณพกพาแบบนําตนเอง รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดย เสาวภา สืบดี และนพดล ผูมีจรรยา 574 
การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร (Poster Presentation) 582 
การศึกษาความพึงพอใจการใชบทเรียนมัลติมีเดียบนโมบาย เรื่องอาเซียนศึกษา สําหรับนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โดย วริยา เย็นเปง ปรางวลี ไผจันทร วรรณนิศา กล่ันกลอม สุภาวิณี สุขสวัสดิ์  
ชัยทิศ ขันเงิน และธวัชชัย จันทรชูกล่ิน 583 

 

การนําเสนอผลงานสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคมไฟฟา (TEE) 589 
อาจารย ดร.สันติ กูลการขาย  
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 590 
การสรางตัวควบคุมพีไอดีดวย บอรด Arduino และโปรแกรม Scilab  
โดย ปรีชา สาคะรังค 591 
การจัดการพลังงานสําหรับบานพลังงานแสงอาทิตย  
โดย ธารารัตน โมทยกุล ปฐมาภรณ ศรีผดุงธรรม และอุสาห บุญบํารุง 596 
การลดสัญญาณปนเปอนจากการเคล่ือนไหวในการวัดความอ่ิมตัวออกซิเจนในเลือด โดยใชตัวกรองแบบ
ปรับตัวไดรวมกับเซนเซอรวัดความเขมแสง โดย พัฒนะ คัยนันท ศักรินทร สินไชย และปราโมทย วาดเขียน 603 
การประเมินความเพียงพอกําลังการผลิตจากกราฟกําลังของเครื่องกังหันลมตอระบบกําลังไฟฟาดวยการ
จําลองมอนติคารโล โดย นฤมล วันนอย 611 
ระบบผลิตนํ้ารอนดวยพลังงานแสงอาทิตยควบคุมอุณหภูมิดวยพีแอลซี 
โดย วิโรจน บัวงาม เทียนชัย บุญเจริญ และกฤษฎา สุดสวาท 619 
การออกแบบ และสรางวงจรบูสตคอนเวอรเตอรที่มียานการเปล่ียนแปลงแรงดันอินพุตกวางสําหรับสเตบิไลเซอร 
โดย สมบัติ หทัยรตันานนท ธวัชชัย ทองเหล่ียม ธีรพล ทําลานดี และรัชพล โสนาค 627 

 
 
 



สารบัญ (ตอ) 
 

 หนา 
 

การนําเสนอผลงานสาขาพยาบาลศาสตร สาธารณสุขศาสตรและสุขภาพ (NUR) 637 
รองศาสตราจารย ดร.สุนุตตรา ตะบูนพงศ และผูชวยศาตราจารย ดร.หทัยชนก บัวเจริญ  
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 638 
ปญหาของคนพิการทางกายและการเคล่ือนไหวในเขตอําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี  
โดย พิชฌายวีร สินสวัสดิ์ และนงนุช วงศสวาง 639 
ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของผูสูงอายุที่อยูตามลําพัง: กรณีศึกษาตําบลโพรงมะเดื่อ 
ตําบลวังตะกู อําเภอเมือง และตําบลบางภาษี อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  
โดย กมลภู ถนอมสัตย และสุภวรรณ สายสุด 647 
การบริหารจัดการระบบสุขภาพชุมชนแบบมีสวนรวมของเทศบาลตําบลรางกระทุม อําเภอบางเลน  
จังหวัดนครปฐม โดย กมลภู ถนอมสัตย และมาลินี จําเนียร 657 

 

การนําเสนอผลงานสาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร (MBA) 668 
อาจารย ดร.เดช ธรรมศิริ อาจารยพงศสฎา เฉลิมกล่ิน  
อาจารย ดร.มินทมันตา หิรัณยณภัทร และอาจารยพนัชกร สิมะขจรบุญ  
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 669 
การศึกษาสภาพแวดลอมการบริหารอุตสาหกรรมฮารดดิสกไดรฟในประเทศไทย  
โดย สราวุธ แซตั้ง จิดาภา ถิรศิริกุล และวิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์ 670 
ปจจัยที่สงผลตอการจัดการการเขาถึงบริการสุขภาพของแรงงานตางดาวในประเทศไทย  
โดย พรรณรัตน อาภรณพิศาล จิดาภา ถิรศิริกุล และพรเทพ ศิริวนารังสรรค 675 
การศึกษาสภาพแวดลอมทางการบริหารของกิจการเพื่อสังคมดานอุตสาหกรรมอาหารอินทรียในประเทศไทย  
โดย กันยพร ธีรเวคิน จิดาภา ถิรศิริกุล และธนวรรณ แสงสุวรรณ 680 
การศึกษาสภาพแวดลอมของการจัดการสินคาเกษตรแปรรูปอาหารของวิสาหกิจชุมชนในประเทศไทย  
โดย ชนพงษ อาภรณพิศาล ยุวัฒน วุฒิเมธี และธนวรรณ แสงสุวรรณ 687 
ตัวแบบประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจการขนสงทางนํ้า ในภาคกลางของประเทศไทย  
โดย สิทธปวีย ธนโสตถิกุลนันท 692 
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานวิชาการของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย  
โดย พงษสันติ์ ตันหยง จิดาภา ถิรศิริกุล และนพพร จันทรนําชู 700 
กลยุทธการตลาดแฟช่ันเส้ือผาไทยในตลาดเออีซี  
โดย ณัฎฐเอก กุลฐากรเสฎฐ และปริญ ลักษิตามาศ 708 
จรรยาบรรณตามขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชีของผูประกอบวิชาชีพบัญชีในจังหวัดนครปฐม  
โดย สุภาณี อินทนจันทน 715 
การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร (Poster Presentation) 727 
ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของการผลิตขาวนาโยน  
โดย ดุษฎี พรหมทัต 728 
ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจส่ังซ้ือผลิตภัณฑแฮนดเมดจากเว็บไซด  
โดย บงกช อรัญสุคนธ 736 
การศึกษาสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซ้ือสินคาแฮนดเมด ราน Scrap from Heart  
โดย ชนนาถ แสงเจริญ และณัฏฐณิชา ณ นคร 743 

 



สารบัญ (ตอ) 
 

 หนา 
การศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและบริการศาสนพิธี  
โดย ณัฐรดา สะทิง และณัฏฐณิชา ณ นคร 751 
ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการทําเกษตรอินทรียของเกษตรกร ในพื้นที่อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี 
โดย รัชนี รูปหลอ และวัลภา วองวิวิธกุล 758 
ปจจัยที่มีผลตอการเลือกรานแวนตากันแดดแฟช่ัน  
โดย สาวิตรี สุรธรรมวิทย และปเตอร กัน 767 
การศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคที่สงผลตอความพึงพอใจ ศูนยบมเพาะ การเรียนรูดานดนตรี 
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย คฑาวุธ จันทนแดง และกมลทิพย เตชะสกุล 775 
การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอโครงการ Music Lifestyle Center ในกรุงเทพมหานคร  
โดย ไรวินท มนธาตุผลิน และสรวงมณฑ สิทธิสมาน 780 
การศึกษาความพึงพอใจและพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอบริการใหเชาสนามฟุตบอล  ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดย ทศพร ตันพิพัฒนอารีย และธรรญธร ปญญโสภณ 786 
การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอธุรกิจลาวาพีซอารทิสสเปซรีสอรทในเขตจังหวัดแพร  
โดย กัลยทรรดช ชูวงษ และสรวงมณฑ สิทธิสมาน 793 
การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผูบริโภคและผูประกอบการที่มีผลตอโครงการรานขนมหวานและ
อาหารวางครบวงจร โดย สุธิชา ภมรเวชวรรณ และสรรคชัย เตียวประเสริฐกุล 799 

 

การนําเสนอผลงานสาขานิเทศศาสตร (PR) 807 
อาจารย ดร.ณัชชา ศิรินธราธร  
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 808 
การพัฒนาส่ือส่ิงพิมพเพื่อใหความรูเก่ียวกับอัตลักษณทางวัฒนธรรมของชุมชนเกาะยอ จังหวัดสงขลา  
โดย เสริมศักดิ์ ขุนพล 809 
การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร (Poster Presentation) 817 
การศึกษาพฤติกรรมการใชส่ือออนไลนของผูบริโภค เพื่อเพิ่มชองทางการจัดจําหนายกลองถายภาพ 
บนเว็บไซต ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดย ดารภา ทัฬหิกรณ และณัฏฐณิชา ณ นคร 818 
การศึกษาทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอสถาบันสอนและพัฒนาบุคลากรดานการผลิตละครโทรทัศน  
โดย นฤมล หัตถวนิชากรกุล 823 
การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอการฟงเพลงลูกทุงในยุคดิจิทัล  
โดย จีรวัลย สอนสะอาดดี และสรวงมณฑ สิทธิสมาน 829 
การศึกษาทัศนคติ และพฤติกรรมของผูบริโภค ที่มีตอธุรกิจรับจัดการแสดง เพื่อตอบสนองกิจกรรมทางการ
ตลาด ในเขตกรุงเทพมหานคร  โดย อภิชา นาวินฤทธิเดช 837 
โครงการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค และแผนการตลาดเพื่อพัฒนา Application Software เก่ียวกับธุรกิจ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม บริเวณเกาะรัตนโกสินทร โดย สิทธันต สันติชัยกูล 844 
ธุรกิจพื้นที่ทางศิลปะประยุกตและความคิดสรางสรรค  
โดย ณัฐรดี ใจสําราญ และสรรคชัย เตียวประเสริฐกุล 850 
โครงการศึกษาความเปนไปไดในการประกอบธุรกิจ Application Software เก่ียวกับธุรกิจถายภาพ  
โดย ทองรัตน สรรพสิทธ์ิดํารง 857 
การนําเสนอเน้ือหาของโทรทัศนทองถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช กับการรับรูขาวสารของประชาชน  
ประเด็นการผลักดันวัดพระบรมธาตุวรมหาวิหารเปนมรดกโลก โดย ชนิดา รอดหยู 864 

 



สารบัญ (ตอ) 
 

 หนา 
โครงการจัดตั้งธุรกิจเอเจนซ่ีที่ปรึกษาดานการตลาดดิจิตัล สําหรับเซ็กเตอรเอ (Sector A) แบบครบวงจร  
โดย สุชญา หมวดเมือง และสรวงมณฑ สิทธิสมาน 876 
ทัศนคติและพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอ “หองสมุดศิลปะ The Reading Room”  
โดย บดินทร บัวหลวงงาม 882 
การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจที่มีตอการตัดสินใจเลือกรับชมรายการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงกีฬา
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย พงศกร หัตถวนิชากรกุล 890 

 

การนําเสนอผลงานสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (HUM) 896 
อาจารย ดร.ปยะพร ตันณีกุล อาจารยวลัยลักษณ อมรสิริพงศ อาจารยจิตรภณ สุนทร  
อาจารยวัลลี นวลหอม อาจารยอุมาพร สิทธิบูรณาญา และอาจารยดวงจิต สุขภาพสุข  
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 897 
รูปแบบการควบคุมตัวผูกระทําผิดดวยระบบอิเล็กทรอนิกสในยุโรป  
โดย ปยะพร ตันณีกุล 898 
การศึกษาอัตลักษณของชาติพันธุลาวครั่ง ตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม  
โดย ธิติพงศ มีทอง 905 
แนวโนมการนําการตอรองคํารับสารภาพมาใชในประเทศไทย   
โดย ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา 912 
การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเชา บูติค เซอรวิสอพารทเมนท บริเวณเขตมักกะสัน  
โดย ภาวิน บุญเสริมวงศกิจ และกมลทิพย เตชะสกุลมาศ 918 
พฤติกรรมของผูบริโภคที่มีผลตอการสรางมูลคาหองบันทึกเสียง สําหรับมัลติมีเดียและงานตัดตอ  
โดย อภิวิทย ยั่งยืนสถาพร และณัฏฐชา ณ นคร 924 
การมีสวนรวมของชุมชนในการรักษาสืบทอด วรรณกรรมพื้นบานของชาวบรู บานเวินบึก อําเภอโขงเจียม 
จังหวัดอุบลราชธานี โดย สุนทร วรหาร และมานิตย โศกคอ 931 
ประวัติศาสตรบาดแผลในอาเซียน : กรณีไทย-ลาว กับการกบฏของเจาอนุวงศ  
โดย ปรารถนา แซอ๊ึง 938 
มุมมองของสังคมบนเสนทางความยุติธรรม  
โดย สนธยา โจมกัน 949 
ตัวช้ีวัดปราชญตนแบบดานเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวคิดของเครือขายปราชญชาวบานภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดย ธวัชชัย เพ็งพินิจ พรทวี พลเวียงพล วโรดม แสงแกว และพิมพชนก วัดทอง 955 
การศึกษาพฤติกรรมเบี่ยงเบนและการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนผานส่ือบันเทิงไทย:  
กรณีศึกษาละครชุดเรื่องฮอรโมน ฤดูกาลที่ 3 โดย สัณหกฤษณ  บุญชวย 963 
การพัฒนาส่ือการเรียนรู ระบบสุริยะ ดวยเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง  
โดย ชลธิชา ยื่นเครือ 974 
บทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอนนารายณปราบนนทก: การอานใหม  
โดย ธงชัย แซเจ่ีย 984 
การสรางหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง ชุมชนโพรงมะเดื่อ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
โดย สัมฤทธ์ิ ทองสิมา 990 
การศึกษาดนตรีพื้นบานชาติพันธุลาวครั่ง ตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม  
โดย วรชิน ม่ังคั่ง 998 

 



สารบัญ (ตอ) 
 

 หนา 
การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร (Poster Presentation) 1004 
การจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาคุณภาพผูสูงอายุในเมือง  
โดย ลภัสรดา เวียงคํา 1005 
การศึกษาความตองการ และระดับความพึงพอใจของผูตองขังเรือนจําอําเภอตะก่ัวปาที่มีตอหลักสูตร
ฝกอบรมของวิทยาลัยชุมชนพังงา โดย ธวัชชัย จิตวารินทร และลภัสรดา เวียงคํา 1013 
การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอการซ้ือสินคาแฟช่ันผานเว็บไซต ที่ใชระบบ AR 
Technology ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย ชุมพล สิงหรา และณัฏฐณิชา ณ นคร 1021 
การศึกษาพฤติกรรมและปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซ้ือผลิตภัณฑกลวยของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดย ชฎาพร ไมจันทร และปเตอร กัน 1029 
การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอธุรกิจสถาบันโยคะและมวยไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดย วศินี ทนพลกรัง และณัฐณิชา ณ นคร 1037 
การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอเครื่องดื่ม OK Body ภายใตตราสินคา PEPTEIN  
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย กฤตชนินทร งามขํา และณัฏฐณิชา ณ นคร 1044 
การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคที่มีตอการใชบริการรานอาบนํ้า-ตัดแตงขนสุนัขในอําเภอลําลูกกา  
จังหวัดปทุมธานี โดย พสุสรณ สกุลทอง และณัฎฐณิชา ณ นคร 1051 
การศึกษาพฤติกรรมและสวนประสมทางการตลาดที่มีตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรับจัดเล้ียงนอกสถานที่
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดย สราทิพย หาสุนทรี และสรรคชัย เตียวประเสริฐกุล 1057 
การศึกษาความพึงพอใจและพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคอนโดมิเนียมสําหรับ
ผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร โดย นาฏธิชา จอยปาน และธรรญธร ปญญโสภณ 1063 
การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกการทองเที่ยวในจังหวัดระยอง  
โดย พิมพภัทรา สุพาณิชย และสรวงมณฑ สิทธิสมาน 1069 
การศึกษาสวนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอการเลือกฟงเพลงขณะ ตั้งครรภ 
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย อิสรพงษ อุประ และกมลทิพย เตชะสกุลมาศ 1077 
การศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจของกลุมพิธีกรและพริตตี้ที่มีตอสังกัดบริษัทจัดการศิลปน 
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย ธัญญรัตน สุขมงคลชัย และพงษ วิเศษสังข 1083 
การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอการฟงดนตรีประเภทเพลงร็อคในเขตกรุงเทพมหานคร  
โดย วุฒิชัย ดาระอินทร และกมลทิพย เตชะสกุลมาศ 1090 
การศึกษาพฤติกรรมและสวนประสมทางการตลาดของผูบริโภคที่มีตอธุรกิจแฟช่ันเกาหลีและบริการ
ออกแบบการแตงกายเพื่อเสริมบุคลิกภาพเฉพาะบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร  
โดย ธนาวรรณ แซเฮง และธรรญธร ปญญโสภณ 1096 
การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีผลตอโครงการธุรกิจสําหรับผูหญิงที่มีรูปรางเกินขนาด
มาตรฐาน (Plus size) แบบครบวงจรในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  
โดย ชญานิศ กําเนิดศิริกุล และณัฏฐณิชา ณ นคร 1103 
การศึกษาพฤติกรรมและสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการจําหนายและการใหบริการรถจักรยานยนต
เวสปา (Vespa) เพื่อการสรางชุมชน เวสปา บางนา (Vespa Bangna) ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล โดย นลินธรณ เตมีสุภาพ และสรรคชัย เตียวประเสริฐกุล 1111 
การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจที่มีตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานจําหนายจักรยานและ
อุปกรณเสริมในเขตกรุงเทพมหานคร โดย ณัฐพงษ กิจรุงรัตนชัย และธรรญธร ปญญโสภณ 1119 

 



สารบัญ (ตอ) 
 

 หนา 
การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาแนวเซมิกูตูร 
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย อนุรักษ ชลมูณี และณัฏฐณิชา ณ นคร 1125 
การสังเคราะหรายการดนตรีและเพลงทางโทรทัศนสําหรับกรณีศึกษาโครงการจัดตั้งบริษัทผลิตรายการ
โทรทัศนที่มีเน้ือหาสาระเก่ียวกับดนตรีและเพลง โดย อัครณัฐ วงศแสนเจริญดี และพิมพอุไร ลิมปพัทธ 1132 
โครงการธุรกิจกรีน แคปซูลโฮสเทล เพื่อรักษาวิถีชุมชน  
โดย จิตมณี นิธิปรีชา พงษ วิเศษสังข 1139 
การศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด(7Ps) ที่มีผลตอการตัดสินใจบริโภคนํ้าชาของผูบริโภค 
ในกรุงเทพมหานคร โดย ณัฏฐประชา สิริกาณจนวงศ และณัฎฐณิชา ณ นคร 1146 
การศึกษาพฤติกรรมในการจัดงานเล้ียงสังสรรคและทัศนคติที่มีตอสินคาใหความบันเทิงแบบใหมของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร โดย วุฒิชัย ปานมณี และสรรคชัย เตียวประเสริฐกุล 1153 
การศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคและปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจใชบริการ รถกาแฟและ
บริการเคล่ือนที่ของทรูในเขตกรุงเทพมหานคร โดย สถาพร จิรฐาชฎายุ และปเตอร กัน 1160 
การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอการเขาใชบริการ ศูนยสุขภาพไทยสัปปายะบริการ 
นวดแผนไทย โยคะ นวดจัดกระดูก ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย จุรีรัตน สุธาอรรถ และพงษ วิเศษสังข 1166 

 

การนําเสนอผลงานสาขารัฐประศาสนศาสตรและนติิศาสตร (PAL) 1172 
อาจารย ดร.รุงนภา เพงรุงเรืองวงษ และอาจารยสนธยา โจมกัน  
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 1173 
สภาพการเรียนรูดวยวิธีการเรียนรูจากการวิจัยเปนฐานรายวิชา เทคนิคการบริหารของนักศึกษาช้ันปที่ 3 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร โดย มนูญ จันทรสมบูรณ 1174 
บททดลองเสนอ เรื่อง สถานการณโลกาภิวัตน เสรีนิยมใหม: คําถามใหมที่ทาทายตอแนวคิด 
รัฐประศาสนศาสตรกระแสหลักของไทย โดย ทวีศักดิ์ สุรชาติธํารงรัตน 1179 
การปกครองทองถิ่น : บทเรียนชุมชนเขมแข็งประเทศญ่ีปุน  
โดย ถาวร งามตระกูลชล 1185 
วัฒนธรรมองคกร: การมีสวนรวมของประชาชนในการปฏิบัติงานคูขนานกับผูบริหารองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นเพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรพึงประสงคแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัด
นครปฐม โดย ยิ่ง กีรติบูรณะ 1198 
การพัฒนาสมรรถนะดานการวิจัยของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต: กรณีศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร โดย ชอบวิทย ลับไพรี 1208 
ความรูความเขาใจเก่ียวกับระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการศาลยุติธรรมในจังหวัด
นครปฐม โดย รุงนภา เพงรุงเรืองวงษ และประยูร สีสด 1213 
ทัศนคติของคูความที่มีตอกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลจังหวัดนครปฐม  
โดย รุงนภา เพงรุงเรืองวงษ และณัฐสุดา อุนบริบูรณ 1224 
กระบวนการปฏิบัติงาน ปญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานเก่ียวกับประสิทธิผลการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลหลักหา อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร  
โดย รุงนภา เพงรุงเรืองวงษ และจรูญลักษณ มาบรรดิษฐ 1237 
การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร (Poster Presentation) 1251 
การมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น: กรณีศึกษาเทศบาลเมืองหัวหิน 
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดย ธนกฤษ งามมีศรี 1252 

 



สารบัญ (ตอ) 
 

 หนา 
การส่ือสารทางการเมืองกับการมีสวนรวมทางการเมืองการปกครองทองถิ่น: ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมือง
ทาขาม อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี โดย วัฒนา นนทชิต 1260 
 

การนําเสนอผลงานสาขาการทองเที่ยว (TR) 1268 
อาจารย ดร.นิพล เช้ือเมืองพาน  
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 1269 
การจัดการทองเที่ยวตลาดนํ้าวัดสะพานในพื้นที่ฝงธนบุรี  
โดย จํานงค ตรีนุมิตร และพชรวัฒน เอกพัชรโภคิน 1270 
แนวทางการพัฒนาของพนักงานสวนหนาในโรงแรมเพื่อเตรียมความพรอมกอนเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ในจังหวัดภูเก็ต โดย นิมิต ซุนส้ัน และณัฏฐนรี ฤทธิรัตน 1279 
การจัดการแหลงทองเที่ยวประเภทแหลงพุนํ้ารอนและแหลงพุนํ้าเย็น  
ณ สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) โดย พิมพชนก มูลมิตร 1286 
แนวทางการสงเสริมและการประชาสัมพันธพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย อําเภอเมือง  
จังหวัดนครปฐม โดย ถิรนันท ประทุม  1298 
แอพพลิเคชันแนะนําสถานที่ทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม บนระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด  
โดย ขวัญยุพา ศรีสวาง 1310 
รูปแบบการการจัดการทองเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทแหลงทองเที่ยวพุนํ้ารอนในภูมิภาคตะวันตก 
ของประเทศไทย โดย นิพล เช้ือเมืองพาน 1317 
รูปแบบการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยวโดยชุมชน ณ ชุมชนชาวมอญ ตําบลบางภาษี  
อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดย นิลุบล คงเปรม 1329 
การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร (Poster Presentation) 1337 
การศึกษาสวนประสมทางการตลาดของการจัดตั้งที่พักในเชิงอนุรักษ ตอนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยว
ที่ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี โดย ณัฐภน ใจแสน 1338 
 

การนําเสนอผลงานสาขาอาเซียนศึกษา (AEC) 1346 
อาจารย ดร.ธดา สิทธิ์ธาดา อาจารยสัณหกฤษณ บุญชวย และอาจารยสุวภา จรดล  
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 1347 
กวาจะเปนนวนิยายกัมพูชาเรื่อง “คล่ืนซัดทราย )รลกโบกขฺสาจ( ” : จากนวนิยายสมัยใหมยุคอาณานิคม          
สูนวนิยายอยางบทละครโทรทัศน โดย กฤตกร สารกิจ 1348 
การจัดการเรียนรูสูศตวรรษที่ 21 ของวิชาอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
โดย แพรภัทร ยอดแกว 1355 
แนวคิดและทฤษฎีที่ใชในการศึกษา สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (อาเซียน)  
โดย สัณหกฤษณ บุญชวย 1366 
“คุนหมิง” ประตูใหญแดนมังกรสูประชาคมอาเซียน  
โดย พัชรมน โตสุรัตน 1374 
การขยายอิทธิพลของกลุมมาเฟยรัสเซียในประเทศไทย : ภายใตกรอบทฤษฎีอาชญาวิทยา  
โดย สัณหกฤษณ บุญชวย และแสงโสม กออุดม 1384 
ฐานขอมูลงานวิจัยที่เก่ียวของกับความหลากหลายทางกลุมชาติพันธุเมียนมาร  
โดย ธดา สิทธ์ิธาดา และกนกอร สวางศรี 1395 

 



สารบัญ (ตอ) 
 

 หนา 
ขอมูลพื้นฐานของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร  
โดย ธดา สิทธ์ิธาดา 1407 
ฐานขอมูลงานวิจัยที่เก่ียวของกับระบบโครงสรางพื้นฐานของเมียนมาร  
โดย ธดา สิทธ์ิธาดา และปญญา รุงเรื่อง 1415 
การเลือกตั้งเมียนมาร 8 พฤศจิกายน 2558  
โดย ธดา สิทธ์ิธาดา และธิติพงษ มีทอง 1423 
เมียนมารภายใตการปกครองระบอบเผด็จการทหารสมัยนายพลเนวิน  
โดย ธิติพงศ มีทอง 1436 
 

การนําเสนอผลงานสาขาปรัชญาและศาสนา (PHB) 1445 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนตรี วิวาหสุข อาจารย ดร.วรากรณ พูลสวัสดิ์ 
และอาจารยญาณภัทร ยอดแกว   
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 1446 
การพัฒนาตนแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาของศูนยเผยแผพระพุทธศาสนาประจําจังหวัดในประเทศไทย  
โดย พระณปวร โทวาท สัญญา สัญญาวิวัฒน และ พระมหาสุทิตย อาภากโร 1447 
การจัดการความรูเชิงพุทธของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย  
โดย พระมหาชวลิต คงแกว ไชยนันท ปญญาศิริ และพระมหาสุทิตย อบอุน 1455 
ปรัชญาเสรีนิยมแบบตะวันตกที่มีตออินเดีย : มิติใหมทางการเมืองและเศรษฐกิจสมัยบริษัทอินเดียตะวันออก
จนถึงบริทิชราช โดย ธิติพงศ มีทอง 1462 
การศึกษาวิเคราะหแนวความคิดเรื่องประจักษประมาณในพุทธปรัชญาเถรวาท  
โดย สรวิชญ วงษสอาด 1470 
ประจักษนิยมในพุทธปรัชญาเถรวาท  
โดย สรวิชญ วงษสอาด 1478 
การประเมินผลกิจกรรมในโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ ของจังหวัดนครปฐม  
โดย แพรภัทร ยอดแกว 1485 
ศาสตรและศิลปแหงการเขาถึงความเขาใจที่แทและความงอกงามในการปฏิบัติการวิจัย: ประสบการณวิจัย
ระหวางประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดย ยุพิน ประเสริฐพรศร ี 1497 
การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมตามหลักภาวนา 4   
โดย เอ้ืออารีย วัยวัฒนะ 1505 
กองทัพพระสงฆเกาหลีกับปญหาพุทธจริยศาสตร  
โดย ปฐมรัตน สุขขียามานนท 1512 
สถานสงเคราะหคนชรา : การพัฒนาการจัดการดูแลตามวิถีพุทธ 
โดย วรากรณ พูลสวัสดิ์ กลา สมตระกูล และปรารภ แกวเศษ 1520 
วิเคราะหแนวคิดเรื่องสังคมนิยมนกับทฤษฎีสัญญาประชาคม  
โดย วรากรณ พูลสวัสดิ์ 1527 
พระพุทธศาสนากับปญหาจุดเริ่มตนของชีวิตมนุษย  
โดย ณวรชา พินิจโรคากร 1534 
ศึกษาวิเคราะหการสวดมนตตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท  
โดย ณรงควรรษ บุญมา 1541 

 



สารบัญ (ตอ) 
 

 หนา 
เหตุผลปฏิบัติวิถีสูวัตถุวิสัยแหงกฎศีลธรรมของเอ็มมานูเอ็ล คานท  
โดย พิสิฐ สุขสุกล 

 
1548 

ลัทธิขงจ๊ือ: บทบาททางวัฒนธรรมจีนในสังคมญ่ีปุนสมัยจารีต  
โดย กนกอร สวางศรี 

 
1555 

การสังเคราะหงานวิจัยดานการประยุกตใชหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน  
โดย ปยนาถ อ่ิมดี 

 
1561 

 

การนําเสนอผลงานสาขาวิจัยการศึกษา (EDR) 1570 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตติรัตน แสงเลิศอุทัย อาจารย ดร.นภาภรณ ยอดสิน  
และอาจารยวรรณี สุจจิตรจูล  
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 1571 
การตรวจสอบความตรงเชิงทฤษฎีสําหรับโมเดลประเมินประสิทธิภาพดานปจจัยสนับสนุนโครงการหองเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม โดย เมธาสิทธ์ิ ธัญรัตนศรีสกุล 1572 
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชแผนผังความคิดในรายวิชานิเวศวิทยาวัฒนธรรม  
โดย นนทวรรณ แสนไพร 1579 
การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะหของนักศึกษาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยการจัดการ
เรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน โดย พนม จองเฉลิมชัย จิตติรัตน แสงเลิศอุทัย และเทพยพงษ เศษคึมบง 1585 
การศึกษาการใชรูปแบบการพัฒนานักศึกษาครูในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู เพื่อการสอนตามแนวคิด
การสรางความรู โดย เอกชัย ไวยโสภี 1593 
การจัดการเรียนรูหนาที่พลเมืองในประเทศนิวซีแลนด  
โดย ดวงเนตร เชยประเสริฐ นราธิป แกวทอง วิภารัตน แสงจันทร และสิทธิกร สุมาลี 1602 
หนาที่พลเมือง: ภาพสะทอนจากหลักสูตรของประเทศนิวซีแลนดและประเทศไทย  
โดย พรอมพนิต เกตุทิพย พัชราภา เกิดโภคทรัพย วิภารัตน แสงจันทร และสิทธิกร สุมาลี 1610 
การจัดการขอมูลการวัดและประเมินผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3 ขอมูลป 2556 
ในเขตพื้นที่การศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 9 โดย วรรณี สุจจิตรจูล และนลินทิพย คชพงษ 1618 
หนาที่พลเมืองในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศนิวซีแลนดและประเทศไทย  
โดย จีรนันท ธํารงวิศว จิราภรณ หงษประชา วิภารัตน แสงจันทร และสิทธิกร สุมาลี 1625 
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนช้ันประถม- 
ศึกษาปที่ 6 โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดย เจษฎา บุญมาโฮม และเถลิงศักดิ์ ดอนพรมมะ 1632 
การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร (Poster Presentation) 1641 
สภาพปจจุบันเก่ียวกับการเรียนการสอนแบบบูรณาการของวิทยาลัยพยาบาล  
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก โดย ผกามาศ พีธรากร 1642 
การพัฒนารูปแบบการสอนเสริม PEE-4R เพื่อเพิ่มความรูเชิงวิชาชีพตอผลสัมฤทธ์ิของการสอบขึ้นทะเบียน
รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล  
โดย ธัญพร ช่ืนกล่ิน ประไพพิศ สิงหเสม กฤษณา หงสทอง และณัฐพร อุทัยธรรม 1650 
ผลการใชการเรียนการสอนแบบสรุปแผนผังความคิดในวิชาการพยาบาลมารดาทารก และผดุงครรภ 2 ของ
นักศึกษาพยาบาลศาสตร ช้ันปที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลาจังหวัดเพชรบุรี ปการศึกษา 2556 
โดย รตินันท เกียรติมาลา 1659 
การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอ สถาบันสรางสรรคและพัฒนาศิลปนและวงดนตรี 
“Mixhead Music Space” ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย ณัฏฐธชัย โพธ์ิทองนาค และพงษ วิเศษสังข 1667 



สารบัญ (ตอ) 
 

 หนา 
ความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักจริยธรรม ของนักศึกษาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร โดย ศตวรรษ มะละแซม 1673 
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องสวนประกอบของคอมพิวเตอรสําหรับนักเรียน
ประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดวังตะกู จังหวัดนครปฐม โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
โดย วงศกร กาฬภักดี เรวดี ศรีเอ่ียมสะอาด และเจษฎา บุญมาโฮม 1679 

 

การนําเสนอผลงานสาขาวิจัยการศึกษา (EDA) 1686 
อาจารย ดร.นภาเดช บุญเชิดชู อาจารย ดร.พิชญาภา ยืนยาว และอาจารย ดร.ธีรวุธ ธาดาตันติโชค  
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 1687 
การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา Generation Y ที่มีผลตอรูปแบบการเรียนการสอนของหลักสูตร
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการธุรกิจบันเทิงและการผลิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
โดย ญาณิศา ยานะธรรม และอนุสรา รัตนะ 1688 
การดําเนินการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของอําเภอธาตุพนม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 1 โดย ศภุชัย พีระธรรม 1696 
การบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาระยอง  
เขต 1 โดย หทัยชนก วงศกาฬสินธุ 1704 

 

การนําเสนอผลงานสาขาหลักสูตรและการสอน (EDC) 1712 
อาจารย ดร.บุญสม ทับสาย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิวรรณ พชรพรรณพงษ 
อาจารย ดร.จินตนา ศิริธัญญารัตน และผูชวยศาสตราจารย ดร.สมจิต จันทรฉาย  
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 1713 
การพัฒนาความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูโดยใช การสะทอนความคิดหลังการทดลองสอน
ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต โดย เอกชัย ไวยโสภี 1714 
การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดการไตรตรองการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถ 
ในการออกแบบการสอนของนักศึกษาครู โดย ศศิวรรณ พชรพรรณพงษ 1721 
รูปแบบการนิเทศการสอนนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครูเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรูที่สงเสริม
ปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร ตามแนวคิดทฤษฎีพหปุญญา โดย ชมนาด เช้ือสุวรรณทวี และชวลิต สูงใหญ 1730 
การพัฒนาความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการคิดสังเคราะหของนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบรวมกับเทคนิคการสืบสอบแบบกลุม  
โดย บุญสม อวมพยัคฆ นันทนภัส นิยมทรัพย และสมจิต จันทรฉาย 1740 
พุทธวิธีสอน : การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
โดย ชนสิทธ์ิ สิทธ์ิสูงเนิน 1749 
การจัดการศึกษาตอเน่ืองของหนวยงานระดับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 
โดย นันทวัฒน ภัทรกรนันท 1757 
ความบกพรองทางการอาน: ส่ิงที่ครูและผูปกครองควรรู  
โดย สุจิตรา เขียวศร ี 1764 
การพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใช
กระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับเทคนิคเพื่อนคูคิด  
โดย ชรินทร สงสกุล นันทนภัส นิยมทรัพย และสมจิต จันทรฉาย 1771 

 
 



สารบัญ (ตอ) 
 

 หนา 
 

การนําเสนอผลงานสาขาการวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่น (LD) 1779 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ  
การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร (Poster Presentation) 1780 
การศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการเขาใชบริการศูนยการคาชุมชนในเขตอําเภอแมสอด 
จังหวัดตาก โดย ฑนิดา ชุนหจันทร 1781 
แนวทางการสงเสริมการรวมกลุมเกษตรกรชาวสวนยางพาราในเขตจังหวัดเลยโดยใชวิธีการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม โดย ชมภูนาฏ ชมภูพันธ สรินทร คุมเขต กานต จันทระ และชัยวิชิต ฉิมลี 1788 

 

การนําเสนอผลงานสาขาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู (EDI) 1796 
รองศาสตราจารยบรรดล สุขปติ  
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 1797 
ผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมิเดียแบบแกปญหาตามแนวคิดของโพลยาตอการพัฒนาความสามารถ
ในการแกปญหาทางคณิตศาสตร วิชาคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  
โดย ชญานิศ สุธรรมมา 1798 

 

การนําเสนอผลงานสาขางานประจําสูงานวิจัย (R to R) 1808 
รองศาสตราจารยชลีรัตน พยอมแยม  
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) 1809 
การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานวิทยาศาสตรดานทักษะการเตรียมสารเคมีของนักศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
โดย ศิริญา เกียรติบุญศร ี 1810 
การพัฒนารูปแบบการแจงเวียนหนังสือราชการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม โดย ฉวีวรรณ สีสุข 1819 
การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร (Poster Presentation) 1824 
ความพึงพอใจตอการสนับสนุนการผลิตและเผยแพรผลงานวิจัยของอาจารย วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลา 
จังหวัดเพชรบุรี โดย สุวรรณี แสงอาทิตย และชุติมา เทียนชัยทัศน 1825 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
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บทคัดยอ 

 

การวิจัยน้ีเปนการวิจัยและพัฒนาที่ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research: 
PAR) และกระบวนการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการมีคุณสมบัติเปนสารพฤกษเคมีในผําและใบยานาง          
ในอาหารพื้นบานลาวครั่งตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบวา แกงคั่วผําใบยานาง เปนอาหาร
พื้นบานดั้งเดิมของชาวลาวครั่งที่ตองมีในทุกงานเทศกาลสําคัญ ผลการวิเคราะหปริมาณสารพฤกษเคมีในหองปฏิบัติการพบวา 
ผําสดมีปริมาณสารประกอบฟนอลิคทั้งหมดสูงที่สุดเทากับ 38.02±0.02 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิค ในขณะที่ใบยานางจะ
มีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระสูงสุด โดยมีรอยละการยับยั้งอนุมูลอิสระเทากับ 71.45 และคา IC50 เทากับ 17.89 มิลลิกรัมตอลิตร 
ถึงแมวา ผําแปรรูป (ผําอบแหง ผําแชเยือกแข็งแหง แกงผําใบยานางแชเยือกแข็งแหง และแกงกะทิผํา) จะใหปริมาณ
สารประกอบฟนอลิคทั้งหมด และฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระนอยกวาผําสด แตอยางไรก็ตาม ยังพบวาผําที่ปรุงรวมกับใบยานางยังให
ฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระไดดีกวาแกงกะทิผําสูงถึง 5 เทา ซ่ึงสามารถนําไปพัฒนาเปนแกงผําแปรรูปเพื่อถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน
ตอไป 
 

คําสําคัญ: ผํา, ใบยานาง, สารประกอบฟนอลิคทั้งหมด, ฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ 
 

Abstract 
 

This research and development was mainly conducted by using the approach called Participatory 
Action Research (PAR). Aim of research was to investigated phytochemicals and antioxidant properties of 
Swamp algae, Tiliacora triandra (Colebr.) in traditional food of Lao Khrang, Tambon Huay Duan,  
Amphoe DonTum,  Nakhon Pathom Province. The result was found that Swamp algae curry was main 
menu of of Lao Khrang food in local life and community festival. Results showed that fresh Swamp 
algae exhibit a highest total phenolic content as 38.02±0.02 mg GAE/g extract. In other hand, T. triandra 
exhibited the highest percentage of DPPH scavenging effect as 71.45 mg/L and showed DPPH radical 
expressed as IC50 values 17.89 mg/L. Although, processed Swamp algae (Swamp algae drying, Swamp 
algae freeze dry, curry of Swamp algae and T. triandra freeze dry and coconut curry of Swamp algae 
freeze dry) exhibited the lower of total phenolic content and antioxidant activity as compared to fresh 
Swamp algae. But also, Swamp algae curry with T. triandra showed higher antioxidant activity than 
coconut curry of Swamp algae to 5 times and could be develop to curry of Swamp algae processed for 
transfer technology to community in the future. 
 

Keywords: swamp algae, Tiliacora triandra (Colebr.), total phenolic content, antioxidant activity 
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1. บทนํา 
 

สืบเน่ืองจากการที่มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐมไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
(สสส.) เริ่มจากป พ.ศ. 2554 เปนตนมาถึงปจจุบัน ใหศึกษาศักยภาพและทุนทางสังคมของตําบลตาง ๆ ในจังหวัดนครปฐม 
ภายใตโครงการ นครปฐม: นครแหงความผาสุกทุกชุมชนทองถิ่น โดยใชเครื่องมือประเมินชุมชนชาติพันธุวรรณนาแบบเรงดวน 
(RECAP)  ในการน้ี ต. หวยดวน อ. ดอนตูม เปนตําบลหน่ึงในโครงการดังกลาว อาจารยบุญเรือง ปาแสนกุล อดีตผูอํานวยการ
โรงเรียนวัดกงลาดซ่ึงเปนโรงเรียนในชุมชน และแกนนําคนสําคัญในการพลิกฟนความเปน ลาวครั่งของชุมชนแหงน้ี ในป พ.ศ. 2553 
จึงไดรวมกันจัดตั้งกลุมอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายลาวครั่ง มีอาจารยบุญเรือง ปาแสนกุล เปนประธานกลุม 
โรงเรียนวัดกงลาดเปนแหลงเรียนรู คณะกรรมการมาจากทุกหมูบาน (7 หมู) รวมกันจัดทําทําเนียบปราชญชาวบานภูมิปญญา
ทองถิ่นดานตาง ๆ อาทิเชน วงแคน ทารํา อาหารพื้นบาน และสมุนไพรรักษาโรคพื้นบาน เปนตน นอกจากน้ียังมีการจัดตั้งกลุม
ตาง ๆ เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตของชาวชุมชนบนพื้นฐานวัฒนธรรมของชาวลาวครั่ง อาทิเชน กลุมผูสูงอายุ (เปนกลุมสําคัญใน
การถายทอดวัฒนธรรม) กลุมเกษตรอินทรีย กลุมจักรยานเพื่อสุขภาพ หมูบานศีลหา และโครงการบัญชีครัวเรือน เปนตน 
ยุทธศาสตรดานการศึกษาไดมอบใหโรงเรียนวัดกงลาดจัดทําหลักสูตรทองถิ่นใหนักเรียนทุกระดับชั้นไดเรียนรูวัฒนธรรมถิ่นกําเนิด  

ในงานและเทศกาลที่สําคัญ ๆ ของชุมชนลาวครั่ง ชาวชุมชนมักมาทําบุญ ประกอบอาหารและรับประทานรวมกัน และ
อาหารหน่ึงเมนูที่มักพบไดเสมอคือ แกงคั่วผําใบยานาง จากการถายทอดภูมิปญญาดานอาหารของคนลาวครั่งระบุวาการนําผํา
มารับประทานจะตองทําใหสุกกอน เพราะการรับประทานผําสดจะทําใหเกิดโทษมากกวาประโยชน และนอกจากน้ีคนลาวครั่ง
ยังเชื่อกันวาการนําผํามาปรุงรวมกับนํ้าใบยานางจะชวยรักษาอาการใหกับผูปวยที่เปนโรคเบาหวานได จากประเด็นดังกลาว 
คณะผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการออกฤทธ์ิรวมของผําและใบยานางในอาหารพื้นบานลาวครั่ง เพื่อสรางองคความรูและความเขาใจ
ในกลไกการเสริมฤทธ์ิ และการมีคุณสมบัติเปนสารพฤกษเคมีของผําและใบยานาง เพื่อเปนแนวทางใหชุมชนเกิดความรูความ
เขาใจ สามารถตอบโจทยและนําไปใชถายทอดภายในชุมชนได ในการน้ีชุมชนและคณะผูวิจัยจึงไดเล็งเห็นวามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมมีความพรอมทั้งดานความรูและบุคลากรที่จะชวยเสริมหนุนใหแนวคิดดังกลาวสําเร็จไดดวยกระบวนการวิจัยรวมกับ
ชุมชนและเปนงานวิจัยที่เพิ่มความเขมแข็งทางปญญา (research for empowerment) ใหกับชุมชนตอไป 
 
2. วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 
 
 1. เพื่อสรางความรู ความเขาใจในเรื่องคุณลักษณะบางประการของอาหารเปนยารวมกับปราชญชาวบาน 
 2. เพื่อศึกษาการมีคุณสมบัติเปนสารพฤกษเคมีในผําและใบยานาง และการออกฤทธ์ิรวมของผําและใบยานางใน
อาหารพื้นบานลาวครั่งตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 
  
3. ขอบเขตของโครงการวิจัย 
  
 การวิจัยการครั้งน้ีเปนการสรางองคความรูเก่ียวกับกลไกการเสริมฤทธ์ิ และการมีคุณสมบัติเปนสารพฤกษเคมีของผํา
และใบยานางในอาหารพื้นบานลาวครั่ง โดยใชการปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ผูรวมกระบวนการวิจัย ไดแก นักวิชาการและ
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และกลุมภูมิปญญาดานอาหารพื้นบานลาวครั่ง ตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม 
จังหวัดนครปฐม  
  
4. วิธีดําเนินการวิจัย 
  
 งานวิจัยน้ีเปนการวิจัยและพัฒนาโดยใชกระบวนการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อศึกษาการออกฤทธ์ิรวมของผําและใบยา
นางในอาหารพื้นบานของชุมชนลาวครั่ง การมีคุณสมบัติเปนสารพฤกษเคมีของผําและใบยานาง ในพื้นที่ตําบลหวยดวน อําเภอ
ดอนตูม จังหวัดนครปฐม 
 4.1 ประชากรกลุมเปาหมาย 
 ประชากรในการศึกษา ประกอบดวย 1) ปราชญชาวบาน 2) เกษตรกรที่ประกอบอาชีพเพาะเล้ียงผํา และ 3) กลุมแมบาน
ที่รับผิดชอบทําหนาที่จัดอาหารถวายเพลพระในงานพิธีหรือเทศกาลของชุมชน 
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 4.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย การสํารวจพื้นที่ การสัมภาษณ การประชุมกลุม อุปกรณในการทดลองสกัด
และวิเคราะหปริมาณสารพฤกษเคมีไดแก ปริมาณสาร ฟลาโวนอยด ปริมาณสารประกอบ ฟนอลิคทั้งหมด ในผําและใบยานาง 
อุปกรณและวัสดุในการทดสอบการเกิดกิจกรรมสารตานอนุมูลอิสระและกิจกรรมการยับยั้งจุลชีพในผําและใบยานางโดย
วิธีการทางวิทยาศาสตรในหองปฏิบัติการ  
 4.3 ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 
 1) จัดเวทีกลุมทําความเขาใจ ชี้แจงโครงการวิจัยรวมกับชุมชน ลงพื้นที่พูดคุยและรวมแลกเปล่ียนความรูงานวิจัย
ระหวางปราชญชาวบาน และผูวิจัย 
 2) ศึกษาบริบทชุมชนในพื้นที่ตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม โดยการสัมภาษณ ประชุมกลุม และ
คนควาขอมูลเอกสารประกอบงานวิจัยจากเอกสารทางราชการ รวมถึงการสืบคนขอมูลจากระบบสารสนเทศ เชนขอมูลดาน
บริบทชุมชนในสวนขอมูลพื้นฐาน ประวัติความเปนมา วัฒนธรรมประเพณีตาง ๆ เปนตน 
 3) ลงพืน้ที่เพื่อเก็บตัวอยางผําและใบยานาง ในพื้นที่ตําบลหวยดวน นํามาศึกษาวิเคราะหคุณภาพ ปริมาณสารพฤกษ
เคมี ไดแก ปริมาณสารฟลาโวนอยด ปริมาณสารประกอบฟนอลิคทั้งหมด ทดสอบการเกิดกิจกรรมสารตานอนุมูลอิสระและ
กิจกรรมการยับยั้งจุลชีพในผําและ ใบยานาง โดยวิธีการทางวิทยาศาสตรในหองปฏิบัติการ 
 4) ศึกษาการแปรรูปและพัฒนาตํารับแกงผําแหง โดยการเปรียบเทียบคุณสมบัติการเปล่ียนแปลงของสารพฤกษเคมี 
กอนและหลังการแปรรูปของผําที่ผานการอบแหงและผําแชเยือกแข็งแบบแหง 

การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการทดลองและวิจัยจากหองปฏิบัติการ จะแสดงในรูปของคาเฉล่ีย  สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ทําการทดลองชุดการทดลองละ 3 ซํ้า 

 
5. ผลการวิจัยและอภิปราย 
 
 5.1 บริบทชุมชนและพื้นที่ 
 ประวัติของชุมชนลาวครั่งระบุวา ลาวครั่ง อพยพเขามาอยูตามหัวเมืองตาง ๆ ในประเทศไทยดวยเหตุผลทางสงคราม
ในชวงสมัยรัตนโกสินทรตอนตน จากเหตุการณดังกลาวทําใหชาวลาวกลุมตาง ๆ ทั้งอาณาจักรเวียงจันทนและหลวงพระบาง
ถูกกวาดตอนใหเขามาอยูตามหัวเมืองตาง ๆ หลายที่ ในบรรดาเชลยที่ถูกกวาดตอนมาในเวลาน้ัน มีคนลาวแถบภูคัง ปะปนมาดวย 
จึงทําใหคนทั่วไปเรียกลาวกลุมน้ีวาลาวภูคัง และในเวลาตอมามีการเรียกชื่อผิดเพี้ยนจากเดิมหลายชื่อ เชน ลาวขี้ครั่ง หรือลาวครั่ง 
ปจจุบันลาวครั่งตั้งถิ่นฐานอยูในหลายพื้นที่เชน ในจังหวัดเลย พิษณุโลก สุโขทัย กําแพงเพชร นครสวรรค อุทัยธานี ชัยนาท 
สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และนครปฐม ความโดดเดนของกลุมลาวครั่ง ที่ไดรับถายทอดภูมิปญญามาจากบรรพบุรุษเมืองหลวง
พระบาง คือ การทอผาไหมที่มีสีแดงสดหรือแดงคลํ้า ที่มีลักษณะแตกตางจากผาทอของลาวกลุมอ่ืน ๆ ที่ไมนิยมใช  
 ปจจุบันชุมชนลาวครั่งในพื้นที่ ตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม มีประชากร 3,625 คน 889 ครัวเรือน 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนสวนใหญ ประชากรเกือบทั้งหมดเปนเชื้อสายลาวครั่ง (ขอมูลและศักยภาพของชุมชน อบต. 
หวยดวน, 2555-2556) และในป พ.ศ. 2553 จึงไดรวมกันจัดตั้งกลุมอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายลาวครั่ง มี
อาจารยบุญเรือง ปาแสนกุล เปนประธานกลุม โรงเรียนวัดกงลาดเปนแหลงเรียนรู  คณะกรรมการมาจากทุกหมูบาน (7 หมู) 
รวมกันจัดทําทําเนียบปราชญชาวบาน ภูมิปญญาทองถิ่นดาน  ตาง ๆ อาทิเชน วงแคน ทารํา อาหารพื้นบาน และสมุนไพร
รักษาโรคพื้นบาน เปนตน นอกจากน้ียังมีการจัดตั้งกลุมตาง ๆ เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตของชาวชุมชนบนพื้นฐานวัฒนธรรม
ของชาวลาวครั่ง อาทิเชน กลุมผูสูงอายุ (เปนกลุมสําคัญในการถายทอดวัฒนธรรม) กลุมเกษตรอินทรีย กลุมจักรยานเพื่อ
สุขภาพ หมูบานศีลหา และโครงการบัญชีครัวเรือน เปนตน ยุทธศาสตรดานการศึกษาไดมอบใหโรงเรียนวัดกงลาดจัดทํา
หลักสูตรทองถิ่นใหนักเรียนทุกระดับชั้นไดเรียนรูวัฒนธรรมถิ่นกําเนิด   
 

 5.2 ภูมิปญญาดานการบริโภคอาหารของชาวลาวคร่ัง 
 จากการถายทอดภูมิปญญาดานอาหารของคนลาวครัง่พบวามีการใชอาหารเปนยามาตั้งแตสมัยรุนปูยา โดยวัฒนธรรม
การกินอาหารตามฤดูกาลของชาวลาวครั่งบางอยางจะมีลักษณะคลาย ๆ กับภูมิปญญาที่พบในทองถิ่นอ่ืนแถบภาคกลาง เชน 
แกงสมมะรุมจะชวยรักษาอาการไขหัวลม หรือ แกงเลียงหัวปลีจะชวยใหแมลูกออนมีการหล่ังนํ้านมไดดีขึ้น เปนตน นอกจากน้ี
ยังพบวาในงานและเทศกาลที่สําคัญ ๆ ของชุมชนลาวครั่ง ชาวชุมชนมักมาทําบุญ ประกอบอาหารและรับประทานรวมกัน และ
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อาหารหน่ึงเมนูที่มักพบไดเสมอคือ แกงนางหวาน (แกงบอน) และแกงคั่วผําใบยานาง ที่ถือไดวาเปนอาหารพื้นบานดั้งเดิมของ
ชาวลาวครั่งที่งานบุญทุกงานจะขาดอาหารสองอยางน้ีไมไดเลย จากการสัมภาษณปราชญชาวบานระบุวาการนําผํามารับประทาน
จะตองทําใหสุกกอน เพราะการรับประทานผําสดจะทําใหเกิดโทษมากกวาประโยชน อีกทั้งคนลาวครั่งยังเชื่อกันวาการนําผํา
มาปรุงรวมกับนํ้าใบยานางจะชวยรักษาอาการใหกับผูปวยที่เปนโรคเบาหวานได ซ่ึงแกงผําที่ปรุงสําหรับรับประทานในเทศกาล
งานบุญตาง ๆ จะมีสูตรการปรุงที่ตางจากแกงผําที่ปรุงสําหรับผูปวยโรคเบาหวานโดยจะมีการใชนํ้าใบยานางแทนกะทิ นอกจากน้ี
แกงผําในปจจุบันยังมีองคประกอบของเน้ือสัตวที่เพิ่มเติม ดัดแปลงเขามา ตางจากสูตรที่ปรุงแบบดั้งเดิมบางเล็กนอย ดังแสดง
ในรูปภาพที่ 1 มีรายงานการวิจัยที่ศึกษาคุณคาทางโภชนาการของผํา พบวาผํามีโปรตีนและแคลเซียมสูง ผลการวิเคราะห
คุณคาทางอาหารในไขนํ้าอบแหงพบวาใน 100 กรัม ใหพลังงาน 8 กิโลแคลอรี โปรตีน 0.6 กรัม เยื่อใย 0.3 กรัม แคลเซียม 59 
มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 25 มิลลิกรัม ธาตุเหล็ก 66 มิลลิกรัม และยังมี วิตามิน A B C รวมทั้งไนอาซีนดวย (กระทรวงสาธารณสุข, 
กรมอนามัย, กองโภชนาการ, 2550) ในขณะที่ยานางจัดเปนพืชทองถิ่นที่มีการบริโภคกันทุกภาคของประเทศไทย มีรายงานการ
วิจัยที่นําเสนอคุณคาทางโภชนาการของใบยานาง ที่พบวาอุดมไปดวย สารเบตาแคโรทีน แคลเซียม และธาตุเหล็ก ในปริมาณสูง 
สวนรากยานาง มีสารอัลคาลอยดหลายชนิด เชน ทิเรียโครีน (Tiliacorine) ทิเรียโคลินิน (Tiliacorinine) นอรทิเรียโครินิน (Nor-
tiliacorinine) เปนตน ชาวบานมักใชรากยานางมาตมดื่มเพื่อใชเปนยาแกพิษและแกไข (รัชฎาพร อุนศิวิไลย, 2554) 
      

        
 

รูปภาพที่ 1 แกงผํา อาหารพื้นบานของชุมชนลาวครั่ง ตําบลดอนตูม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
(ก) แกงผําสูตรแกงคั่วปกต,ิ (ข) แกงผําใบยานาง 

 
ผลการลงพื้นที่ชุมชนลาวครั่ง ตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม พบวามีเกษตรกรที่ประกอบอาชีพ

เพาะเล้ียงผําอยู 1-2 ราย หน่ึงในน้ันคือ คุณพเยาว ศรีสงคราม ที่ระบุวา ในอดีตผําหรือไขผําจะลอยมาตามกระแสนํ้า และ
ลักษณะเฉพาะของผําคือจะเจริญไดในนํ้าที่สะอาดเทาน้ัน ผลการวิเคราะหคุณลักษณะของนํ้าในบอเล้ียงผํา พบวานํ้ามีสีเขียวใส 
อุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธรอยละ 51 ความเขมแสง 1,650 ลักซ และไมพบการสะสมของโลหะหนักทั้งใน
ตัวอยางนํ้าจากบอเล้ียงผํา และตัวเซลลผําเอง (ตารางที่ 1) ซ่ึงแตกตางจากรายงานการวิจัยที่พบวา ผําสามารถสะสมแคดเมียมได 
80.65 มิลลิกรัมตอกรัม จึงมีประโยชนในการใชฟนฟูสภาพแหลงนํ้าที่ปนเปอนแคดเมียมได (เบญจภรณ, 2542) ภาพบอผําของ 
คุณพเยาว ศรสีงคราม ดังแสดงในรูปภาพที่ 2 คุณพเยาวจะทําการชอนผําจากบอในทุกเชา โดยใชกระชอนตาถี่ที่ประดิษฐขึ้นเอง
จากตาขาย จากน้ันจะนําผําที่ไดมาลางผานถุงเก็บจนนํ้าที่ออกจากถุงสะอาดไมมีสีคลํ้า แลวทําการแชผําที่ไดในกะละมัง           
เปนเวลา ครึ่งถึง 1 ชั่วโมง จากน้ันลางผานกระชอนและชอนส่ิงสกปรกออก ซํ้า ๆ 5-6 ครั้งจนไมมีฟอง แลวจึงตักผําที่ไดใส         
ถุงสะเด็ดนํ้า รอจําหนาย (รูปภาพที่ 3) ซ่ึงคุณพเยาวเนนย้ําวา การลางผําใหสะอาดตองลางจนหมดฟอง เพราะฟองจะทําใหผํา
มีกล่ิน ไมเปนที่ตองการของผูบริโภค 

 
 
 
 
 

(ก) (ข) 



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 

 บูรณาการศาสตรและศิลป งานวิจัยทองถ่ินไทยและประชาคมอาเซยีน | 7 

ตารางที่ 1  คุณลักษณะของนํ้าในบอเล้ียงผํา 
พารามิเตอร คาที่ได 

pH 7.5 
คาความขุน (NTU) 1 
คาออกซิเจนละลายน้ํา (มก./ล.) 8.3 
คาไนเตรต-ไนโตรเจน (มก./ล.) 0.5 
คาฟอสเฟต (มก./ล.) 0.025 
โลหะหนัก (มก./ล.) < 0.01 
แคดเมียม (มก./ล.) < 0.001 

 

 
 

รูปภาพที่ 2 คุณพเยาว ศรีสงคราม เจาของบอผํา พื้นที่ชุมชนลาวครั่ง ตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 3 ขั้นตอนการลางผําภายหลังเก็บจากบอเล้ียงผํา 
 
 5.3 ผลการวิเคราะหคุณภาพ ปริมาณสารพฤกษเคมีในตัวอยางผํา ใบยานาง และผําแปรรูป 

ผลการสกัดตัวอยางผําสด ผําอบแหงที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ผําสดแชเยือกแข็งแหง แกงผําใบยานางแชเยือก
แข็งแหง แกงกะทิผําแชเยือกแข็งแหง และใบยานาง และนําไปศึกษาหาปริมาณสารพฤกษเคมีในรูปของปริมาณสารประกอบฟนอลิก
ทั้งหมดที่ความเขมขนของสารสกัด 100 มิลลิกรัมตอลิตร โดยเทียบเปนมิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิค พบวา ผําสดจะมีปริมาณ

สารประกอบฟนอลิกทั้งหมดสูงสุดเทากับ 38.020.02 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิค ในขณะที่ผําที่ผานกระบวนการอบแหง 

และแกงกะทิผําแชเยือกแข็งแหงจะมีปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมดนอยที่สุด โดยใหคาใกลเคียงกันเทากับ 14.670.01 

และ 13.540.01 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิค ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 2 
ในขณะที่ผลการศึกษาฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH radical scavenging assay พบวา ใบยานางจะใหรอยละ

การยับยั้งอนุมูลอิสระสูงสุดรอยละ 71.45 ในขณะที่แกงกะทิผําแชเยือกแข็งแหงจะใหรอยละการยับยั้งอนุมูลอิสระต่ําสุดเทากับ
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รอยละ 43.45 (ตารางที่ 2) เม่ือนําคารอยละการยับยั้งของตัวอยางไปหาคาความเขมขนของสารสกัดที่สามารถยับยั้งอนุมูล
อิสระไดที่รอยละ 50 (IC 50) ผลที่ไดดังแสดงในรูปภาพที่ 4 
 
ตารางที่ 2  ปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมดและรอยละการกําจัดอนุมูลอิสระของตัวอยางผําสด ผําอบแหงที่อุณหภูมิ 60 

องศาเซลเซียส ผําสดแชเยือกแข็งแหง แกงผําใบยานางแชเยือกแข็งแหง แกงกะทิผําแชเยือกแข็งแหง และใบยานาง  

ตัวอยาง 
ปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมด 

(มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิค) 
รอยละการกําจัดอนุมูลอิสระ 

ผําสด 38.020.02 66.90 

ผําอบแหง 14.670.01 59.60 

ผําแชเยือกแข็งแหง 33.040.06 68.41 

แกงผําใบยานาง 
แชเยือกแข็งแหง 

20.940.11 44.28 

แกงกะทิผําแชเยือกแข็งแหง 13.540.01 43.45 

ยานาง 28.720.03 71.45 

 

 
รูปภาพที่ 4 IC 50 ของสารสกัดผําสด ผําอบแหงที่อุณหภมิู 60 องศาเซลเซียส ผําสดแชเยือกแข็งแหง  

แกงผําใบยานางแชเยือกแข็งแหง แกงกะทิผําแชเยือกแข็งแหง และใบยานาง 
 

จากอภาพที่ 4 จะพบวาเม่ือความเขมขนของสารสกัดเพิ่มขึ้น ฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระจะเพิ่มขึ้นตามไปดวย เม่ือพิจารณา
จากคา IC 50 จะพบวา ผําสดจะมีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระไดดีกวาผําที่ผานกระบวนการแปรรูป โดยสามารถเรียงลําดับฤทธ์ิตาน
อนุมูลอิสระจากมากไปนอยไดดังน้ี ผําสด ผําแชเยือก-แข็งแหง แกงผําใบยานางแชเยือกแข็งแหง ผําอบแหง และแกงกะทิผํา
แชเยือกแข็งแหง โดยมีคา IC 50 เทากับ 46.67, 50.60, 51.31, 76.29 และ 279.09 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ นอกจากน้ีจะ
พบวาสารสกัดจากตัวอยางผําทั้งผําสดและผําแปรรูปจะมีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระนอยกวาสารสกัดใบยานาง (IC 50 เทากับ 17.89 
มิลลิกรัมตอลิตร) เทียบกับกรดแอสคอรบิก และ Trolox เปนสารมาตรฐาน ซ่ึงมีคา IC 50 เทากับ 9.38 และ 15.91 มิลลิกรัม
ตอลิตร ตามลําดับ  
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การวัดความสามารถในการตานอนุมูลอิสระของสารสกัดใบยานางดวยวิธี DPPH เปรียบเทียบกับ Trolox พบวาคา 
IC 50  ของสารสกัดมีคาใกลเคียงกับ Trolox นอกจากสารฟนอลิกที่มีฤทธ์ิในการตานอนุมูลอิสระ สารสกัดใบยานางยังมีสารอ่ืน ๆ 
เชน ฟลาโวนอยด ซ่ึงเปนสารที่มีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระที่ดี (Rattana, et al., 2010) และสารสกัดใบยานางใหฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ
เม่ือวิเคราะหดวยวิธี DPPH สูงกวาพืชชนิดอ่ืน ๆ เชน สารสกัดจาก ยอ ผักปลัง และผักหวาน (Phadungkit, et al., 2012) 
ถึงแมวา ยานางเปนพืชทีมี่ฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระไดดีแตการนํานํ้าใบยานางไปปรุงรวมกับผํา (แกงผําใบยานางแชเยือกแข็งแหง) 
ยังใหคาการตานอนุมูลอิสระไดนอยกวาผําสด ทั้งน้ีอาจเกิดจากกระบวนการแปรรูปที่ตองผานความรอนในขั้นตอนการปรุง 
และการใหความเย็นในขั้นตอนการแชเยือกแข็งจึงเกิดการสูญเสียฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระในกระบวนการดังกลาว แตอยางไรก็ตาม  
ยังพบวาผําที่ปรุงรวมกับใบยานางยังใหฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระไดดีกวาแกงกะทิผําสูงถึง 5 เทา  
 
6. สรุปผลการวิจัย 
 

แกงผําเปนอาหารพื้นเมืองของคนลาวครั่ง ในพื้นที่ตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม มีบอเล้ียงผําใน
เชิงเศรษฐกิจอยู 1 บอสามารถเพาะเล้ียงผําไดตลอดทั้งป ผําจะเจริญไดในนํ้าสะอาดเทาน้ันผลการวิเคราะหปริมาณโลหะหนัก 
ไมพบการปนเปอนของโลหะหนักทั้งในตัวอยางนํ้าจากบอเล้ียงผําและเซลลผํา นอกจากน้ีผลการวิเคราะหปริมาณสารพฤกษเคมี 
ในรูปของปรมิาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมด และฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ พบวาผําสดมีปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมด 
และฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระสูงกวา ผําที่ผานกระบวนการแปรรูป แตผําสดมีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระนอยกวาใบยานาง เม่ือนําผํามา
ปรุงรวมกับใบยานาง พบวา แกงผําใบยานางแชเยือกแข็งแหง มีคา IC 50  สูงกวาแกงกะทิผํา ซ่ึงสามารถนําไปพัฒนาเปนแกงผํา
แปรรูปเพื่อถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนตอไป 
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บทคัดยอ 
 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อการรวบรวมตํารับอาหารของชาวลาวครั่ง ตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัด
นครปฐม ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 1) ชี้แจงการวิจัยรวมกับชุมชน 2) การสํารวจพืชอาหารที่ใชในการประกอบอาหารลาวครั่ง 
ไดแกชนิด แหลงปลูก หรือจัดหา โดยใชแบบสอบถาม 3) การรวบรวมตํารับอาหาร สวนประกอบ และวิธีการปรุง ทําการ
ประกอบอาหารโดยปราชญชาวบาน ผลการวิจัยพบวา กลุมผูสูงอายุเปนผูที่จะใหขอมูลหรือถายทอดภูมิปญญาไดดี มีปราชญ
ชาวบานและคณะเขารวมวิจัยจํานวน 9 ทาน พืชผักที่ใชในการประกอบอาหารลาวครั่ง ทั้งหมด 64 ชนิด การสํารวจพืชอาหาร
จากผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 79 คน พบวามีผัก 50 ชนิด เปนผักที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ และสามารถหาไดจากแหลง
ธรรมชาติในชุมชน ผักที่หาไมไดหรือหาไดยากในชุมชน 10 ชนิด ไดแกหนออีรอก ลูกตาลเส้ียน (อีเล้ียน) เทา (ขี้แดด) บุก ผัก
เฟอ ลูกผู กุมนํ้า มะกอกปา ตาลปตร (กานจอง) และดอกแจง เน่ืองจากพื้นที่ปาในชุมชนหมดไป รวบรวมตํารับอาหารได
ทั้งหมด 46 ตํารับ ประกอบดวยอาหารคาว 21 ตํารับ นํ้าพริกและลาบ 11 ตํารับ และอาหารหวาน 14 ตํารับ เม่ือพิจารณา
จากสวนประกอบพบวาอาหารลาวครั่งมีคุณคาโภชนาการที่ดี อาหารคาวมีผักและสมุนไพรเปนสวนประกอบคอนขางมาก และ
เปนผักพื้นบานตามฤดูกาล สวนใหญประกอบอาหารโดยการตม ทําใหมีใยอาหาร สารพฤกษเคมีสูง และไขมันต่ํา ตํารับที่มี
ปลาเปนสวนประกอบ จะใชทั้งสวนเน้ือและกาง ทําใหมีปริมาณแคลเซียมคอนขางสูง อาหารหวานประกอบไปดวย แปง 
นํ้าตาล และมะพราว เปนหลัก  

 
คําสําคัญ: ลาวครั่ง, ไทยแดง, ตํารับอาหาร  

 
Abstract 

 
The objective of this research was to collect recipes of Lao Khrang indigenous foods, Huay Duan 

sub-district, Don Toom district, Nakhon Pathom province.  Research method was follows 1) To explain 
the objectives of research to the community 2) To survey food plant diversity and sources, which are 
used in indigenous foods by questionnaire 3) To gather recipes including ingredients, methods of cooking 
and co-operate to cook foods with village philosophers. The research findings were as follows: sample 
groups of elders were good in transferring local wisdom. The 9 village philosophers and the team participated 
in this research. From 79 questionnaires of food plant surveys found 64 kinds of vegetables were used in 
recipes. The 50 varieties were indigenous crops and could be found out at natural locations in the community. 
There were 10 varieties, which were difficult or could not be found in the local area because community 
forests were away. These are E-rok (Amorphophallus brevispathus Gagne), Tan sian,  Tao (Spirogyra sp.            
 (,  Konjac (Amorphophallus rivieri Durieu), Fhue, Phu, Kum nam (Crateva magna Lour. DC), Hog plum 
(Spondias pinnata (L. f.) Kurz), Talapad (Limnocharis flava (L.) Buchenau) and Jang (Maerua siamensis 
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(Kurz.) Pax).  A total of 46 recipes were gathered; consisting of 21 meat dishes, 11 pastes and salads 
(Larb) and 14 desserts. As consideration by ingredients of food recipes found that they were of good 
nutritional values. Most of the meat dishes and pastes were comprised of local vegetables and herbs, 
and cooked by boiling. So, they provided a high content of dietary fiber, phytochemicals and had a low 
fat content. The dishes which had fish as an ingredient were used and all meat and bone by mincing to 
a fine paste. Then, they provided a high content of calcium. Desserts had flour, sugar and coconut shred 
or coconut milk as the main ingredient.  
 
Keywords: Lao Khrang, Thai daeng, recipe 
 
1. บทนํา 
 

ตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม มีประชากร 3,625 คน 889 ครัวเรือน ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปน
สวนใหญ ประชากรเกือบทั้งหมดเปนเชื้อสายลาวครั่ง หรือไทยแดง (ขอมูลและศักยภาพของชุมชน อบต. หวยดวน, 2555-2556) 
ถึงแมจะเปนชาติพันธุเดียวกันเกือบทั้งตําบล แตเม่ือวิถีโลกเปล่ียนแปลงไป ทําใหเกิดปญหาที่สําคัญ 2 ประการ ไดแก 1) เกิดการ
แตกแยกกันจากการปกครองสวนทองถิ่น และ 2) วัฒนธรรมกําลังถูกลืมเลือนไป  ตั้งแตป พ.ศ. 2550 เปนตนมา ชาวชุมชน
เริ่มตระหนักถึงปญหาดังกลาว จึงชวยกันวิเคราะหปญหา และทางแกปญหาในที่สุดจึงไดหลักการที่จะนํามาใชในการแกปญหาทั้ง 
2 ขอ ไดแก “ลดความแตกแยกดวยวัฒนธรรม” ในป 2553 อาจารยบุญเรือง ปาแสนกุล อดีตผูอํานวยการโรงเรียนวัดกงลาด
ซ่ึงเปนโรงเรียนในชุมชน และแกนนําคนสําคัญในการพลิกฟนความเปนลาวครั่งของชุมชนแหงน้ี ไดจัดตั้งกลุมอนุรักษประเพณี
วัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายลาวครั่ง (ไทยแดง) คณะกรรมการมาจากทุกหมูบาน (7 หมู) จัดทําทําเนียบปราชญชาวบาน ภูมิปญญา
ทองถิ่นดานตาง ๆ อาทิเชน วงแคน ทารํา อาหารพื้นบาน สมุนไพรรักษาโรคพื้นบาน เปนตน อาหารเปนหน่ึงในปจจัย 4 ที่สําคัญ
ตอมนุษยที่สุด อาหารเปนตนทางสุขภาพของการพฒันาสุขภาวะเชิงรุก ตํารับอาหารของแตละชาติพันธุประกอบดวยตํานาน 
ประวัติศาสตร สะทอนพัฒนาการของอาหารตามสภาพสังคม วัฒนธรรมดานอาหาร สะทอนตัวตนของผูคนแตละเชื้อชาติ  
การรักษาอัตลักษณดานอาหารของชาติพันธุ เปนการรักษาวัฒนธรรม และแสดงออกถึงการมีตัวตนและมีสวนรวมแหงความ
ภูมิใจ อาหารพื้นบานของแตละชาติพันธุจะประกอบไปดวยพืชผัก และวัตถุดิบตามธรรมชาติ ตามฤดูกาล ตามวิถีชีวิตความ
เปนอยู นับวันที่จะกลืนหายหรือเปล่ียนแปลงไปตามสภาพสังคมที่เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว จนกระทั่งเอกลักษณของวัฒนธรรม
ทางอาหารเลือนหายไป โสฬส ศิริไสย และคณะ (2552) ไดกลาวไววาการพัฒนาความม่ันคงทางอาหารและโภชนาการใน
ระดับชุมชน เปนงานเชิงกระบวนการ ตองทํางานแบบทําไปเรียนรูไป (on-going process) บนฐานทางวัฒนธรรม ซ่ึงเปนการ
ทํางานรวมกันระหวางนักวิจัย คนในชุมชน และผูมีสวนไดสวนเสีย โดยใชความรูทางวิชาการผสมผสานกับความรูทองถิ่น 
(local knowledge) โดยเครื่องมือที่สําคัญในการทําวิจัยคือ dialogue ซ่ึงหมายถึงการพูดคุย ถายทอดความรูสึกนึกคิดระหวาง
นักวิจัยและชาวบาน ในบรรยากาศแบบผอนคลาย พบวาทําใหชุมชนตระหนักรูคุณคาของส่ิงที่มีอยูในชุมชน เชนความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ทรัพยากรอาหาร ภูมิปญญาในการเปนผูผลิต ถึงแมวาจะมีการซ้ือหาอาหารจากภายนอกชุมชนก็ตาม เมื่อชุมชน
ตระหนักถึงจะทําใหชุมชนหันมากินผักพื้นบาน และอาหารที่ผลิตเองในชุมชน ซ่ึงจะทําใหไดอาหารที่สะอาด ปลอดภัยจากการ
ปนเปอนของสารพิษและมีอํานาจในการควบคุมระบบอาหารของตนเอง ชวยกระตุนและสงเสริมอาชีพเกษตรกรรมในชุมชนได 

เพื่อเปนการอนุรักษและสืบสานวัฒนธรรมอาหารลาวครั่งชุมชนหวยดวน ซ่ึงไมใชอยูในชุมชนเพียงอยางเดียวแตจะ
กลายเปนสวนหน่ึงของประชาคมอาเซียน การรวบรวมตํารับอาหารจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง และเพื่อใหชุมชนตระหนึกถึงการ
รักษาตํารับอาหารของตนเอง ซ่ึงสงผลไปสูการรักษาพืชผักพื้นบาน และเครื่องปรุง การทราบคุณคาทางโภชนาการของอาหาร 
ประโยชนตอสุขภาพ จะทําใหชุมชนหันกลับมามองตํารับอาหารของตนเอง แตอยางไรก็ตามปจจุบันพบวาประชากรมีปญหา
สุขภาพที่ตองควบคุมหรือเลือกอาหารที่เหมาะสมตอสุขภาพ จากโจทยวิจัยที่ทําอยางไรที่จะใหวัฒนธรรมทางดานอาหารของ
ชุมชนลาวครั่งมีความยั่งยืนและคงอยูเปนเอกลักษณของชุมชน จึงเกิดคําถามการวิจัยดังน้ีคือตํารับอาหารของชาวลาวครั่ง          
มีอะไรบาง ในแตละตํารับมีสวนประกอบที่ใชวัตถุดิบในทองถิ่นอะไรบาง มีคุณคาทางโภชนาการและประโยชนตอสุขภาพอยางไร 
ดังน้ันการสํารวจแหลงอาหาร การรวบรวมตํารับเทคนิควิธีการปรุงอาหาร วิเคราะหคุณคาทางโภชนาการของอาหารตํารับ
พื้นบานลาวครั่ง และหาแนวทางการปรับเปล่ียนวัตถุดิบของตํารับอาหาร เพื่อใหเหมาะสมตอสุขภาวะของผูบริโภค อีกทั้งยัง
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สามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเชิงการคาไดในอนาคต กระบวนการวิจัยรวมกับชุมชน และเปนงานวิจัยที่
เพิ่มความเขมแข็งทางปญญา (research for empowerment) ใหกับชุมชนตอไป 
 
2. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

2.1 ช้ีแจงการวิจัยรวมกับชุมชน  
การชี้แจงการวิจัยรวมกับชุมชน เพื่อคนหาตัวบุคคล/หรือปราชญชาวบาน ที่จะมีสวนรวมในการวิจัย โดยชี้แจงในวัน

ประชุมกลุมผูสูงอายุตําบลหวยดวน เน่ืองจากกลุมน้ีจะเปนผูใหขอมูลและเปนผูที่มีความรูเก่ียวกับอาหารพื้นบานของชุมชน 
 

2.2 การสํารวจพืชอาหาร  
การสํารวจพืชอาหาร โดยการใชแบบสอบถามและการสัมภาษณ บันทึกขอมูลการเรียกชื่อในภาษาลาวครั่ง และ

แหลงอาหารของชุมชน ไดแกแหลงปลูก หรือจัดหา 
 

2.3 การรวบรวมขอมูลตํารับอาหาร  
 

2.3.1 การรวบรวมขอมูลตํารับอาหาร 
การรวบรวมขอมูลรายชื่อตํารับอาหาร ทั้งอาหารคาว อาหารหวาน อาหารวาง ของชาวลาวครั่งที่เคยบริโภคใน

อดีตและที่ยังคงบริโภคกันในปจจุบัน ชื่อเรียกอาหารแตละตํารับในภาษาลาวครั่ง และภาษาไทย ความสําคัญของอาหาร หรือ
ความเชื่อเก่ียวกับอาหารแตละตํารับ สวนประกอบของอาหาร 

 

2.3.2 การศึกษาสูตรอาหาร และการประกอบอาหารประกอบ 
การศึกษาสูตรอาหาร หรือสวนประกอบของอาหาร และวิธีการประกอบอาหารประกอบดวย สวนประกอบ

ของอาหารแตละตํารับ เทคนิคและวิธีการปรุง โดยทําการประกอบอาหารโดยปราชญชาวบานรวมกับผูวิจัย เพื่อบันทึกปริมาณ
สวนประกอบที่แนนอนของอาหาร และวิธีการปรุงของอาหารแตละตํารับ 

 
3. ผลการวิจัย 
 

ในการศึกษาตํารับและคุณคาทางโภชนาการของอาหารชาวลาวครั่ง ตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 
ผูวิจัยมีการดําเนินการจัดเวทีทําความเขาใจกับชุมชนและจัดเวทีกลุมเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูเก่ียวกับตํารับอาหารชาวลาวครั่ง 
ตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐมโดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 

3.1 จัดเวทีทําความเขาใจในเร่ืองงานวิจัยรวมกับชุมชน 
ผูวิจัยไดลงพื้นที่เพื่อแนะนําตัว แนะนําวัตถุประสงคของโครงการวิจัย อธิบายเก่ียวกับแนวทางการดําเนินงานวิจัย

ใหแกผูที่เก่ียวของทราบ ประกอบดวย ผูนําทองถิ่น ปราชญทองถิ่น ครู ผูบริหารสถานศึกษา สมาชิกชาวลาวครั่ง ทั้งน้ีเพื่อ
ศึกษาแนวทางในการดําเนินงาน รวมทั้งสอบถามขอมูลเบื้องตน และขอเสนอแนะ เพื่อนํามาปรับปรุงและวางแผนการ
ดําเนินงานวิจัยที่ชัดเจน 

จัดเวทีกลุมเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูเก่ียวกับตํารับอาหารชาวลาวครั่ง โดยสอบถามเก่ียวกับวัฒนธรรมและสถานการณ
ทางดานอาหารของชาวลาวครั่ง การประกอบการอาหาร การบริโภค รวมถึงประวัติความเปนมา จากการจัดเวทีกลุม ผูวิจัยได
ปราชญชาวบานทางดานอาหารที่สามารถใหขอมูล 2 ทานคือ คุณนางบัวทอง สามงามยา อายุ 80 ป (รูปภาพที่ 1) ซ่ึงทาน
สามารถใหขอมูลดานประวัติของอาหาร ตํารบัอาหารดั้งเดิม แตเน่ืองจากทานสูงอายุมาก จึงไมสามารถชวยประกอบอาหารได 
แตทานมีลูกมือที่เคยทําอาหารรวมกับทานและเปนผูที่ไดรับการถายทอดการทําอาหารคือนางลําพึง บุตรดี อายุ 54 ป และ
นางพวน สิมมา อายุ 72 ป  
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 ก)       ข)    ค) 

  ง) 
รูปภาพที่ 1 ก) การชีแ้จงงานวิจัยกับชุมชน ข) การสัมภาษณปาบัวทอง สามงามยา ค) นางลําพึง บุตรดี ง) นางพวน สิมมา 

 

3.2 การสํารวจพืชอาหาร บันทึกขอมูลการเรียกช่ือในภาษาลาวคร่ัง และแหลงอาหารของชุมชน 
จากการสัมภาษณตํารับอาหารลาวครั่งจากปราชญ และผูสูงอายุ เบื้อตนพบวามีผักเปนสวนประกอบทั้งหมด 64 ชนิด 

จึงนํารายชื่อผักทั้ง 64 ชนิด สอบถามขอมูลแหลงปลูก หรือจัดหา จากผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเปนผูที่อาศัยอยูในตําบลหวยดวน 
จํานวน 79 คน (รูปภาพที่ 2) พบวามีผัก 50 ชนิด เปนผักที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ และสามารถหาไดจากแหลงธรรมชาติใน
ชุมชน ผักทีห่าไมไดหรือหายากในชุมชน 10 อันดับ ไดแก หนออีรอก (รอยละ 64.20) ลูกตาลเส้ียน (อีเล้ียน) (รอยละ 54.55) 
เทา (ขี้แดด) (รอยละ 51.28) บุก (รอยละ 25.30) ผักเฟอ (รอยละ 23.75) ลูกผู (รอยละ 21.05) กุมนํ้า (รอยละ 17.07) 
มะกอกปา (รอยละ 15.73) ตาลปตร (กานจอง) (รอยละ 14.94) และดอกแจง (รอยละ 14.63) ตามลําดับ  

ผักที่ผูตอบแบบสอบถามบางสวนไมรูจัก 10 อันดับ ไดแก ลูกผู (รอยละ 63.16) ผักเฟอ (รอยละ 31.25) ลูกตาลเส้ียน 
(อีเล้ียน) (รอยละ 11.69) เทา (ขี้แดด) (รอยละ 11.54) หนออีรอก (รอยละ 7.41) กุมนํ้าและดอกแจง (รอยละ 6.10) ฟกขาว 
(อุบขาว) (รอยละ 3.70) มะมวงหาว (หนามคม) และหนอไพล (รอยละ 2.53) บอน (นางหวาน) (รอยละ 2.35) นอกจาก
รายชื่อผักทั้ง 64 ชนิดแลว ผูตอบแบบสอบถามยังใหขอมูลรายชื่อผักที่รับประทานเพิ่มเติมไดแก ผักอีฮิน นอรี่ตือ กระโดน 
มะขึก มะเขียก กระทือ เสาวรส หลดบัว บวบหอม ล้ินฟา นํ้าเตา และฟกเขียว  

 

                  
รูปภาพที่ 2 การเก็บขอมูลพืชอาหารจากกลุมผูสูงอายุตําบลหวยดวน จํานวน 79 คน 

 

อาหารประเภทพืชผัก สวนใหญยังสามารถหาไดในพื้นที่ โดยการปลูกบริโภคในครัวเรือน มีสมาชิกในชุมชนปลูก
จําหนายทั้งในชุมชนและนอกพื้นที ่โดยเฉพาะผําหรือไขนํ้า ที่เปนวัตถุดิบที่ใชประกอบอาหาร แกงไขผํา ที่เปนเอกลักษณของ
ชาวลาวครั่ง โดยมีนายพเยาว ศรีสงคราม เปนเกษตรกรผูเพาะเล้ียงผําขายในชุมชน และตลาดภายนอกชุมชน ซ่ึงเปนการ
เพาะเล้ียงแบบธรรมชาติ โดยคุณพเยาว กลาววา “การมีบอผํา เปรียบเสมือนมีทรัพยที่ไมมีวันหมด” และยังมีผักพื้นบานที่
ปลูกหรือขึ้นเองในพื้นที่บริเวณบอผํา เชนผักตับเตา (คะนองมา) ตาลปตรฤาษี (กานจอง) ขา ผักบุงนา กระถิน และตําลึง เปนตน 
(รูปภาพที่ 3) 

            
รูปภาพที่ 3 บอผํา และการชอนผําของนายพเยาว ศรีสงคราม 
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นอกจากน้ันในชุมชนยังมีเกษตรกรอีกหลายคนที่ปลูกพืชผัก ประเภทผักพื้นบาน และผักตลาด จําหนายในชุมชน
และนอกชุมชน มีกลุมเกษตรการปลูกพืชผัก และขาวอินทรียในหมูบาน แสดงใหเห็นวา ชุมชนแหงน้ียังมีความม่ันคงอาหารอยู
เน่ืองจาก ภายในชุมชนยังสามารถปลูกไดเอง สามารถหาเก็บจากหัวไร ปลายนา และริมรั้วได เพื่อบริโภคกันภายในชุมชน 

 

3.3 การรวบรวมขอมูลตํารับอาหาร 
 

3.3.1 การรวบรวมขอมูลตํารับอาหาร 
การรวบรวมขอมูลตํารับอาหารทําไดโดยการพูดคุยกับปราชญชาวบาน ซ่ึงประกอบดวย คุณลําพึง บุตรดี และ

ปาพวน สิมมา และชาวลาวครั่งซ่ึงสวนใหญเปนผูสูงอายุที่เคยบริโภคและประกอบอาหารลาวครั่ง (รูปภาพที่ 4) เปนการสอบถาม 
เก่ียวกับตํารับอาหารลาวครัง่ พืชผักที่บริโภค และชื่ออาหารในภาษาลาวครั่ง ทั้งน้ีผูวิจัยยังไดนําตัวอยางหนังสือ ขางสํารับมอญ 
ใหปราชญชาวบานไดดู เพื่อเปนตัวอยางของผลงาน หรือประโยชนที่จะเกิดขึ้นจากการทําวิจัยเพื่อสืบสานวัฒนธรรมทางดาน
อาหารของชาวลาวครั่ง จากการสัมภาษณเบื้องตนไดตํารับอาหารเพียงเล็กนอยทําใหเห็นวาตํารับอาหารบางชนิดถูกลืมไปแลว 
แตจากการสัมภาษณเปนกลุมทําใหชาวบานชวยกันคิด ทําใหไดขอมูลมากขึ้น 

 

      ก)       ข)       ค) 

รูปภาพที่ 4 ก) การสัมภาษณปราชญชาวบาน นางลําพึง บุตรดี นางพวน สิมมา และ ข-ค) พูดคุยกับผูสูงอายชุาวลาวครั่ง 
 

ซ่ึงสามารถรวบรวมตํารับอาหารไดทั้งหมด 46 ตํารับ ประกอบดวยอาหารคาว 21 ตํารับ ไดแก แกงผํา แกงปา
ผํายานาง แกงเปรอะ แกงขี้เหล็ก แกงยอดมะยม (แกงบอกยม) แกงยอดมะกอกปา (แกงบอกกอก) แกงคั่วหัวตาล แกงคั่วลูก
ตําลึงดิบ แกงคั่วหอยขม แกงสมมะละกอ (แกงสมบอกกอ) แกงบอน (แกงนางหวาน) แกงบุก แกงหนออีรอก แกงเลียง (แกงฮวม) 
ตมปลา (ตมลาว) ตมยําปลาชอน (ตมยําปลาขอ) นํ้ายาปา นํ้ายากะท ิหอยขมผัดนํ้ามัน แกงปาหอยจุบ แกงหมกหมอ อาหารที่
มีกะทิเปนสวนประกอบ 8 ตํารับ นํ้าพริกและลาบ 11 ตํารับ ไดแก แจวกุง แจวหมอปลาดุก ลาบปลา สมตําลาว (ตําซา) ปลาราสับ 
ปลาราหลน (หลนปลาแดก) นํ้าพริกขี้กา กะปหลน หนอไมทรงเครื่อง นํ้าพริกมะขามออน ยําเทา (ยําขี้แดด)  

และอาหารหวาน 14 ตํารับ ไดแก ขาวเหนียวแดง (ขนมแป) ขาวตมเทวดา ขนมดาดกระทะ (คลายขนมครกแต
ใชทอดในกระทะ) ขนมขี้หนูโสน ขนมขี้หนูลูกตาล ขนมแดกกลวย ขนมแดกงา ขนมแดกหนอไม ขนมตมแดง ขนมตมขาว 
(ขนมตาวัว ตาควาย) ขนมชั้น ขาวตมมัด ขาวตมหัวหงอก กระยาสารท (ขาวสารท) ทั้งน้ีขนมบางชนิดจะทําเพื่อใชในงานพิธี
หรือตามเทศกาล เชน ขาวเหนียวแดง (ขนมแป) จะทําในชวงเทศกาลสงกรานต ขาวตมเทวดา จะทําในงานพิธีเล้ียงเทวดา หรือ
พิธีแปลงผี ในงานแตงงาน หรือคลอดบุตร ขนมตมแดง ขนมตมขาว (ขนมตาวัว ตาควาย) จะทําในพิธีขึ้นศาล ไหวครู พิธีสูขวัญขาว 
กระยาสารท (ขาวสารท) จะทําในชวงสารทเดือนสิบ ทั้งน้ีพบวาอาหารบางชนิดคลายกับอาหารไทยทั่วไป แตมีชื่อเรียกในภาษา
ลาวครั่ง มีวิธีการปรุงตามเอกลักษณเฉพาะ บางชนิดยังคงบริโภคกันเปนประจํา เชนแกงเปรอะ แกงผํา บางชนิดไมไดทํา
บริโภคมานานแลว เน่ืองจากไมมีวัตถุดิบหรือไมเปนที่นิยมบริโภค เพราะมีอาหารชนิดอ่ืน ๆ ใหเลือกบริโภค  

 

3.3.2 การศึกษาสูตรอาหาร และการประกอบอาหารประกอบดวย 
การประกอบอาหารโดยปราชญชาวบานรวมกับผูวิจัย (รูปภาพที่ 5) โดยมีการชั่ง และตวงสวนประกอบของอาหาร

แตละตํารับ เพื่อจัดทําตํารับอาหาร ในการประกอบอาหารจะมีปราชญชาวบาน และแมครัวประจําหมูบาน รวมถึงแกนนํากลุม
ชาวลาวครั่ง มาชวยกันประกอบอาหาร และรื้อฟนวัฒนธรรมความเปนมาของอาหาร ซ่ึงประกอบดวย นางลําพึง บุตรดี (อายุ 
54 ป) นางพวน สิมมา (อายุ 72 ป) นางสาวนวล ปนทวม (อายุ 70 ป) นางจําป มากงลาด (อายุ 58 ป) นางน่ิม คูประเสริฐ (อายุ 
54 ป) นางผองศรี ภิญโญ (อายุ 63 ป) นางสาวศรีนวล อินทรทร (อายุ 72 ป อดีตขาราชการครู) นางสาวเจริญศรี มีศรี (อายุ 
66 ป อดีตขาราชการครู) นางวาสนา วงษทองแท (อายุ 58 ป ประธานสตรีตําบล) และนายสายัณ ศรีมณี (อายุ 59 ป ผูผลิต
กระยาสารท)  
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รูปภาพที่ 5 การประกอบอาหารโดยปราชญชาวบานและคณะ 

 

    
นํ้าพริกมะขามออน ปลาราหลน กะปหลน แจวหมอปลาดุก 

    
ลาบปลา แจวกุง นํ้าพริกขี้กา สมตําลาว 

  

  

ปลาราสับ หนอไมทรงเครื่อง   
 

รูปภาพที่ 6 อาหารลาวครั่ง นํ้าพริกและลาบ 10 ตํารับ ที่ปรุงโดยปราชญชาวบานและคณะ 
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แกงคั่วลูกตําลึง แกงขี้เหล็ก แกงเลียง (แกงฮวม) แกงบุก 

    
แกงยอดมะยม แกงเปรอะ แกงยอดมะกอกปา แกงคั่วหอยขม 

      
แกงปาหอยจุบ หอยขมผัดนํ้ามัน แกงผํา แกงปาผํายานาง 

    
ตมปลา (ตมลาว) ตมยําปลาชอน นํ้ายาปา นํ้ายากะทิ 

     

 

แกงบอน แกงสมมะละกอ แกงคั่วหัวตาล  
 

รูปภาพที่ 7 อาหารลาวครั่ง กลุมอาหารคาวจํานวน 19 ตํารับ ที่ปรุงโดยปราชญชาวบานและคณะ 
 

ทดลองประกอบอาหารทั้งหมด 43 ตํารับ ประกอบดวยกลุมนํ้าพริกและลาบ 10 ตํารับ ไมไดทดลองทํายําเทา
เน่ืองจากไมสามารถหาสาหรายเทาได (รูปภาพที่ 6) อาหารคาว 19 ตํารับ ไมไดทดลองทําไดแก แกงหมกหมอ เน่ืองจากตอง
ใชปลาตัวเล็กเชนปลาลูกครอก (ลูกปลาชอน) ปลาซิว และแกงหนออีรอก เน่ืองจากไมสามารถหาหนออีรอกได (รูปภาพที่ 7) 
และกลุมอาหารหวาน 14 ตํารับ (รูปภาพที่ 8) 

ในระหวางการประกอบอาหารนอกจากไดตํารับอาหารแลวพบวาปราชญชาวบานจะมีการพูดคุยกันเก่ียวกับผัก
และวิธีการประกอบอาหาร ทําใหผูวิจัยไดขอมูลวัฒนธรรมทางดานภาษาเพิ่มเติม ทั้งน้ีจากการสัมภาษณครั้งแรกเก่ียวกับชื่อผัก
หรือชื่ออาหาร และวิธีการทําในภาษาลาวครั่ง ผูใหสัมภาษณไมสามารถใหขอมูลได แสดงใหเห็นวาการทํากิจกรรมในบรรยากาศ
ผอนคลายทําใหเขาถึงวัฒนธรรมมากขึ้น ภาษาลาวครั่งเกียวกับอาหารที่ไดระหวางการทํากิจกรรม เชนใบกระเพรา (ใบขี้ตู) ใบ
แมงลัก (ใบขี้ตูเจก หรือขี้ตูฆา) ตะไคร (หัวขี้ไคล) มะกรูด (บอกกรูด) มะแวง (บอกแวง) ผักบุงนา (ผักบง) กระชาย (กระซาย) 
บวบเหล่ียม (บอกนอย) ชะอม (ผักเนา) มะขาม (บอกขาม) บุก (อีบุก) มันหมอ (มันกงโคะหรือมันตะพาบ) มะมวง (บอกมวง) 
มะเขือ (บอกเขือ) รสขื่น (หื่น) มะละกอหาม (บอกกอเหิม่) ปลาชอน (ปลาขอ) แดกคือการตําใหละเอียด ซ้ัว คือการตําเบา ๆ 
ในครก ปลาพั้ง คือปลาที่ไมคอยสด เน้ือปลาจะน่ิม เละ แจผา คือมุมผา เชนมุมผาขาวบาง นัว คือรสชาติกลมกลอม แซบ คือ
รสชาติจัด และแดกคือการตํา เปนตน 
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ขนมตมขาว ขนมตมแดง ขนมแดกหนอไม ขนมแดกกลวย 

    
ขาวตมมัด ขาวตมหัวหงอก ขนมแดกงา ขาวตมเทวดา 

    
ขนมชั้น ขนมขี้หนูลูกตาล ขนมขี้หนูโสน กระยาสารท 

  

  

ขนมแป ขนมดาดกระทะ   
 

รูปภาพที่ 8 อาหารลาวครั่ง กลุมอาหารหวานจํานวน 14 ตํารับที่ปรุงโดยปราชญชาวบานและคณะ 
 

จากการพิจารณาสวนประกอบของอาหารและวิธีการปรุง อาหารคาวพบวามีคุณคาโภชนาการที่ดี มีผักและสมุนไพร
เปนสวนประกอบหรือมีผักเปนเครื่องเคียงคอนขางมาก และเปนผักพื้นบานตามฤดูกาล ทําใหมีใยอาหาร และสารพฤกษเคมีสูง 
สวนใหญประกอบอาหารโดยการตม มากกวาการผัด จึงทําใหเปนอาหารที่มีไขมันต่ํา แตก็มีบางตํารับที่ใชกะทิ ตํารับที่มีปลา
เปนสวนประกอบ จะใชทั้งสวนเน้ือและกาง สับจนละเอียดทําใหมีปริมาณแคลเซียมคอนขางสูง อาหารคาวจะปรุงรสเค็มดวย
เกลือ นํ้าปลา นํ้าปลารา ปลารา หรือปลาเค็ม ซ่ึงอาจทําใหอาหารมีปริมาณโซเดียมสูง อาหารหวานประกอบไปด วย แปง 
นํ้าตาล และมะพราว เปนหลัก ดังน้ันบางตํารับอาจไมควรบริโภคมากเกินไปสําหรับผูที่มีปญหาดานสุขภาพ เชนโรคอวน ไขมัน
ในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ เปนตน 

 
4. อภิปรายผล 
 

ในการเก็บขอมูลดวยวิธีการพูดคุยเปนกลุมอยางไมเปนทางการ การแลกเปล่ียนประสบการณทํากิจกรรมตาง ๆ เชน
การทําอาหารไปพรอมกันจะทําใหไดขอมูลมากกวาการสัมภาษณรายบุคคล หรือการสัมภาษณเปนทางการ ซ่ึงทําใหไดขอมูล
ทางดานภาษาและวัฒนธรรมเพิ่มเติม จากการสํารวจพืชผักที่ใชในประกอบอาหารพบวาผักที่หาไมได หรือหาไดยากในชุมชน 
และผักที่ไมรูจักพบวาสวนใหญเปนผักชนิดเดียวกัน ซ่ึงเปนผักที่ขึ้นในธรรมชาติ สาเหตุที่หาไมไดในชุมชนเน่ืองจากพื้นที่ปาใน
ชุมชนถูกเปล่ียนแปลงเปนไร สวน สําหรับทําการเกษตร และเปนที่อยูอาศัย จึงทําใหสูญพันธุหรือหาไมได ผักบางชนิดเชน เทา 
ไมสามารถหาไดในชุมชน เน่ืองจากแหลงนํ้าธรรมชาติมีนอยลง และคุณภาพนํ้าต่ําลง เน่ืองจากมีการใชสารเคมีในการทําการเกษตร 
และไหลลงสูแหลงนํ้า จึงทําใหพืชและสัตวนํ้า ลดจํานวนลง ซ่ึงผักสวนใหญที่เปนสวนประกอบของอาหารเปนผักที่ขึ้นตามธรรมชาต ิ
ขึ้นริมรั้ว หรือปลูกไวที่บาน แตไมทราบวานํามาทําอาหารได หรือมองขามไป ปราชญชาวบานและผูที่มาชวยประกอบอาหาร 
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พบวาบางทานไมเคยปรุงหรือรับประทานอาหารบางตํารับมากอน หรือไมไดทํารับประทานมานานมากแลว เชน แกงคั่วลูก
ตําลึง แกงคั่วยอดมะยม แกงบุก ขนมดาดกระทะ 

อาหารของตํารับลาวครั่งเม่ือพิจารณาจากสวนประกอบพบวามีคุณคาโภชนาการที่ดี โดยเฉพาะอาหารคาวมีผักเปน
สวนประกอบคอนขางมาก และเปนพักพื้นบานตามฤดูกาล อาหารสวนใหญปรุงโดยการตม ตํารับที่มีปลาจะใชทั้งสวนเน้ือและ
กางสับละเอียด ทําใหมีปริมาณแคลเซียมคอนขางสูง ซ่ึงโสฬส ศิริไสย และคณะ (2551) ศึกษาคุณคาทางโภชนาการของอาหาร
ทองถิ่นสะเนพอง ต.ไลโว อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี พบวามีคุณคาทางโภชนาการที่ดีมีปริมาณสารอาหารที่มากกวารอยละ 10 เม่ือ
เทียบกับ RDI 

บางเมนูเชนลาบปลา และแจวกุง เปนรายการอาหารที่บริโภคดิบ เพื่อใหมีความปลอดภัยควรนําไปคั่วใหสุกกอน 
จากการทดลองประกอบอาหารคาวเกือบทุกตํารับจะมีการเติมนํ้าตาล และ ผงชูรสเพื่อใหรสชาติกลมกลอม และถูกปากผูบริโภค 
ซ่ึงในอดีตจะไมมีการเติมนํ้าตาลหรือผงชูรส แตรสชาติของอาหารจะมาจากวัตถุดิบที่นํามาใช ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงปรับเปล่ียน
ตามการเปล่ียนแปลงของสังคม ซ่ึงสอดคลองกับองค บรรจุน (2557) ที่พบวาวัฒนธรรมอาหารมอญในประเทศไทยน้ันมีการ
เปล่ียนแปลงจากปจจัยดานส่ิงแวดลอม สถานะทางสังคม คานิยม ความรูทางสุขภาพ และผลประโยชนทางธุรกิจ ซ่ึงมีลักษณะ
การเปล่ียนแปลงที่สําคัญ 5 ลักษณะไดแก 1) การเพิ่มเติมหรือลด ความหมายและประวัติความเปนมาของอาหารรวมทั้งการ
ปรับเปล่ียนสวนผสมของอาหาร 2) การปรับเปล่ียนวิธีการปรุง 3) การปรับเปล่ียนสวนผสม 4) การปรับเปล่ียนรสชาติ และ           
5) การปรับเปล่ียนวิธีการกิน 

 
5. สรุปผลการวิจัย 
 

ตํารับอาหารลาวครั่งที่รวบรวมไดทั้งหมด 46 ตํารับ และมี 3 ตํารับ ที่ไมสามารถหาวัตถุดิบในการประกอบอาหารได 
งานวิจัยน้ีทําใหปราชญชาวบานและคณะ มีความรูสึกภูมิใจและเห็นคุณคาในภูมิปญญาดานอาหารของตนเอง และเปน
แนวทางหน่ึงที่จะชวยใหใชประโยชนจากแหลงอาหารที่มีอยู รวมทั้งการอนุรักษและฟนฟู แหลงอาหารเพื่อใหเกิดความม่ันคง
ทางอาหารขึ้น 
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บทคัดยอ 

 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบความสามารถในการเจริญของจุลินทรีย 3 ชนิดไดแก Lentinus polychrous 
Lev. LP-479 Aspergillus oryzae และ Saccharomyces cerevisiae บนอาหารวุนผสมขนไกบด (Feather meal agar 
plates: FM agar) และอาหารวุนผสมขนไกและนํ้ากากสา (Feather meal molasses agar plate: FMM agar ) ที่ความ
เขมขนตาง ๆ พบวาปริมาณของขนไกไมสงผลตอการเจริญของเชื้อจุลินทรียทดสอบ โดยจุลินทรียทดสอบทั้ง 3 ชนิดสามารถ
เจริญไดดีบนอาหาร FM ทุกสูตร แตในขณะที่ปริมาณของนํ้ากากสาในอาหาร FNN ที่ 500 มล.สงผลให L. polychrous และ 
A. oryzae มีการเจริญลดลง การทดสอบการเจริญแบบอาหารแข็ง (solid substrate) ที่ความชื้นตาง ๆพบวา L. 
polychrous  และ A .oryzae มีความเหมาะสมในการใชเปนจุลินทรียเพื่อการหมักมากกวา S. cersviseae เพราะเจริญได
รวดเร็ว และสามารถครอบครองพื้นที่ของอาหารไดถึง 50 % หรือมากกวาภายในเวลา 3 วัน แตพบวาจุลินทรียทั้ง 2 ชนิดเจริญ
ไดไมดีบริเวณกนภาชนะบรรจุวัสดุหมัก เน่ืองจากการอัดตัวกันแนนของขนไกบดซ่ึงแกไขโดยการเติมลูกแกวขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 4 มิลลิเมตร ในอัตราสวน 1 : 3 โดยนํ้าหนักซ่ึงทําใหเกิดชองวางในอาหารจุลินทรียจึงสามารถเจริญไดในบริเวณกน
ภาชนะบรรจุ  
 

คําสําคัญ: ขนไก, กากนํ้าตาล, การหมักแบบอาหารแข็ง  
 

Abstract 
 

The objective of this research is to investigate on the ability to culture Lentinus polychrous Lev. 
LP-479, Aspergillus oryzae and Saccharomyces cerevisiae on agar mixed with ground feather (FM agar), 
agar mixed with ground feather and molasses (FMM agar) in various concentrations. It was found that 
concentration of ground feather had no effect on the growth of tested microbes. However, the 
concentration of molasses at 500 mL. in FMM agar showed negative effect on the growth of L. 
polychrous and A. oryzae but had no any effect on S. cerevisiae. The ability to growth on solid substrate 
fermentation, L. polychrous and A. oryzae showed a higher growth rate than S. cerevisiae. Both of 
microbes could occupy 50 % or higher of fermentable material with in 3 days while S. cerevisiae could 
not show any. However they were found that L. polychrous and A. oryzae could not grow at the bottom 
of the container This problem was solved by adding and mixing fermentable material with glass beads 
(4 mm. diameter) by the proportion of fermentable material: glass bead at 1:3 (w/w). Glass beads 
created a small space or void in fermentable material that could  enhanced the growth of microbe. 
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1. บทนํา 

 
อุตสาหกรรมการแปรรูปไกในประเทศเปนอุตสาหกรรมขนาดใหญมีมูลคาตลาดการสงออกไกและผลิตภัณฑรวมกวา 

504,651ตัน คิดเปนมูลคาสงออกกวา 66,864 ลานบาท ประกอบดวยตลาดในประเทศประมาณและตลาดสงออกโดยเฉพาะ
ตลาดหลักอยางญ่ีปุนและยุโรป ซ่ึงไทยสามารถสงออกไกและผลิตภัณฑไปประเทศญ่ีปุนไดไมต่ํากวา 3 แสนตันมูลคากวา 4 
หม่ืนลานบาท และการสงออกในภาพรวมประมาณ 6.5 แสนตัน มูลคาไมต่ํากวา 8 หม่ืนลานบาท (ชัยวัช โซวเจริญสุข 2557) 

จํานวนไกที่ใชแปรรูปประมาณปละ 1,100-1,200 ลานตัว เม่ือคิดนํ้าหนักของขนไกที่ไดประมาณ 5-7% ของนํ้าหนัก
ตัวไก (3.5-4 กก./ไกหน่ึงตัว) จะไดขนไกทั้งหมดที่เหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูปประมาณ 192.5 – 210 ลานกิโลกรัมตอป ที่
กลายเปนของเสียจํานวนมากเพราะอุตสาหกรรมการแปรรูปขนไกหรือการใชประโยชนจากขนไกในประเทศไทยยังไมแพรหลาย  

กระบวนการการกําจัดขนไกสามารถทําโดยวิธีทางกายภาพ ทางเคมี เชนการบด-ยอยขนไกใหมีขนาดเล็กดวย
เครื่องจักร การยอยขนไกดวยกรดภายใตอุณหภูมิสูง เพื่อนําขนไกบดน้ันไปผสมในอาหารของสัตว แตวิธีการเหลาน้ีไมเปนที่
นิยมเพราะตองเสียคาใชจายสูง และไมสามารถผสมขนไกบดปริมาณมากน้ันลงในอาหารสัตวไดเน่ืองจากโปรตีนในขนไกน้ันไมมี
คุณคาทางอาหารที่เพียงพอตอการเจริญของสัตว  

ในการยอยสลายโดยจุลินทรียพบวาขนไกมี เคราติน ซ่ึงเปนโปรตีนเสนใยที่มีโครงสรางซับซอน มีความแข็งแรง ไม
ชอบนํ้า เปนองคประกอบมากกวา 90 % รวมกับขนไกมีสารกันนํ้าเคลือบอยูดานนอกจึงทําใหขนไกทนตอการเขาทําลายโดย 
enzyme ตาง ๆ ที่สามารถยอยสลายโปรตีน เชน pepsin papain และ trypsin และยากตอการเขาทําลายโดยจุลินทรีย  

จากขอจํากัดในดานคุณคาทางอาหารของขนไกที่มีกรดอมิโนที่สัตวนําไปใชไดนอย จึงไมสามารถผสมขนไกปริมาณ
มากในอาหารหรือไมสามารถใชทดแทนอาหารโปรตีนได และความสามารถทนตอการเขาทําลายโดยจุลินทรียจึงทําใหเกิดความ
ลําบากและเสียคาใชจายในการกําจัดขนไกที่เหลือจากการแปรรูปไกเปนจํานวนมากในแตละป  

อยางไรก็ตาม มีงานวิจัยหลายชิ้นดวยกันที่พบวามีจุลินทรียหลายชนิดและจากหลายแหลงดวยกันที่สามารถยอย
สลายขนไกเชน Bacillus sp. (Suntornsuk and Suntorn , 2003), Nesternkonia sp. และ B. pseudofirmus (Gessesse 
et al, 2003), B. subtilis (Zerdan et al, 2004), B. cereus KB043 (Nagal and Jain 2010), Bacillus spp. (Mazottoa 
et al, 2011), Leuconostoc sp. และ Pseudomonas microphilus (Tamil Kani et al, 2012) และ. A. niger 
(Mazottoa et al, 2013) 

จุลินทรียกลุมที่สามารถยอยสลายขนไกน้ีเปนกลุมที่สามารถใชขนไกเปนแหลงของไนโตรเจนในการเจริญได แต
อยางไรก็ตามการเพาะเล้ียงจุลินทรียจําเปนตองมีแหลงของคารบอน แหลงของพลังงานและอาหารเสริมอ่ืน ๆ ในงานวิจัยน้ีใช
นํ้ากากสาซ่ึงเปนของเสียอุตสาหกรรมเปนแหลงของคารบอนและแหลงพลังงาน เพราะนํ้ากากสามีนํ้าตาลและสารประกอบอ่ืน ๆ 
ที่สามารถใชเล้ียงจุลินทรียไดแตยังขาดแหลงของไนโตรเจน (ศิริวรรณ เปนสุข, 2546 และ ศรีแพร ชูชีวา 2546) มาใชเปน
วัตถุดิบรวมกับขนไกบดในการเพาะเล้ียงจุลินทรีย 3 ชนิดไดแก Lentinus polychrous, Aspergillus oryzae และ 
Saccharomyces cerevisiae เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาใหเกิดการใชประโยชนในดานอ่ืนเชน การผลิตโปรตีนเซลลเดี่ยว
จากจุลินทรีย การผลิตเอนไซมจากจุลินทรีย การยอยสลายขนไกโดยวิธีชีวภาพ ตลอดจนการปรับปรุงคุณภาพขนไกบดเพื่อ
ประโยชนในการเล้ียงสัตวเปนตน 
 
2. วัตถุประสงคการวิจัย  

 
2.1 เพื่อศึกษาความสามารถในการเจริญของจุลินทรยีบนอาหารวุนขนไกบดและนํ้ากากสา 

 2.2 เพื่อศึกษาการในการใชของเสียจากโรงงงานอุตสาหกรรมเปนวัตถุดิบในการหมักแบบอาหารแข็ง 
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3. วิธีวิจัย 

 
3.1 การทดสอบการเจริญของจุลินทรียบนอาหารวุนผสมขนไก (Feather meal agar plates: FM agar) 

อาหารวุนผสมขนไก และ น้ํากากสา (Feather meal molasses agar plate: FMM agar ) และ อาหาร PDA ผสมขน
ไก และ น้ํากากสา ที่ความเขมขนตาง ๆ กัน 

3.1.1 เตรียม stock culture ของจุลินทรียที่ใชในการทดสอบโดยนํา stock culture ของ Lentinus 
polychrous จากหองปฏิบัติการเห็ด ภาควิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ Aspergillus oryzae จากหนวยเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย 
ภาควิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ และ Saccharomyces cerevisiae จากหองปฏิบัติการการหมัก ภาควิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ 
คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มาทําการเพาะเล้ียงบนอาหารวุนเอียงผิวหนา Potato dextrose (PDA slant) 
และบมไวที่อุณหภูมิ 30 oC เปนเวลา 3 วัน จากน้ันเพาะเล้ียงจุลินทรียทดสอบบนจานอาหาร PDA และบมที่อุณหภูมิ 30 oC 
เปนเวลา 3 วัน เพื่อใชเปนเชื้อตั้งตน 

3.1.2 เตรียมอาหารใน 4 ชนิดซ่ึงไดแก อาหารวุนผสมขนไกบดจากบริษัทกาวหนาไกสด (Feather meal agar 
plates: FM agar) อาหารวุนผสมขนไกผสมนํ้ากากสาจากโรงงานเอสเอสการสุรา (Feather meal molasses agar plate: 
FMM agar) ที่ความเขมขนตาง ๆกัน อาหาร PDA ผสมขนไกบด และอาหาร PDA ผสมขนไกบดและนํ้ากากสาที่ความเขมขน
ตาง ๆ กัน เพื่อทดสอบใชในการทดสอบความสามารถในการเจริญของจุลินทรียทดสอบ สําหรับสูตรอาหารทั้ง 4 ชนิดมี
ดังตอไปน้ี 

1). สูตรอาหาร  Feather meal agar plates (FM agar) ดัดแปลงจาก Grazziotin et al, 2005 
 Feather  meal    ปรับเปล่ียนตั้งแต 10 ถึง100 กรัม 
  KH2PO4   0.4  กรัม  
 K2HPO4     0.3  กรัม 
 NaCl     0.5  กรัม   
 Agar     20  กรัม  
 เติมนํ้ากล่ันใหครบ    1,000   มิลลิลิตร 

2). สูตรอาหาร Feather meal molasses agar plate (FMM agar) ดัดแปลงจาก Grazziotin et al, 2005 
 Feather  meal    ปรับเปล่ียนตั้งแต 10 ถึง 100 กรัม 
  KH2PO4   0.4  กรัม  
 K2HPO4    0.3  กรัม 
 NaCl    0.5  กรัม   
 Agar    20  กรัม  
       Molasses   250-500 มิลลิตร   
 เติมนํ้ากล่ันใหครบ    1,000   มิลลิลิตร 

3). สูตรอาหาร อาหาร PDA ผสมขนไกบด 
 มันฝรั่ง     300 กรัม    
 Dextrose    20  กรัม 
 Feather meal    ปรับเปล่ียนตั้งแต 10 ถึง 100 กรัม 
 Agar     20 กรัม 
 เติมนํ้ากล่ันใหครบ    1,000   มิลลิลิตร 

4). สูตรอาหาร อาหาร PDA ผสมขนไกบด และ นํ้ากากสา 
 มันฝรั่ง     300 กรัม    
 Dextrose    20  กรัม 
 Feather meal    ปรับเปล่ียนตั้งแต 10 ถึง 100 กรัม 
 Agar     20 กรัม 
 Molasses   250-500 มิลลิตร   
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 เติมนํ้ากล่ันใหครบ    1,000   มิลลิลิตร 
3.1.3 ทดสอบความสามารถในการเจริญของ A. oryzae และ L. polychrous บนจานอาหาร FM และ FMM 

ที่ความเขมขนของขนไก 10 -70 กรัม และ นํ้ากากสา 250 และ 500 มิลลิลิตร โดยใช cork borer ขนาดเสนผานศูนยกลาง 5 
มิลลิเมตร เจาะเสนใยรอบ ๆ โคโลนีบนอาหาร PDA ที่ไดจากขอ 3.1.1 แลวนําชิ้นวุนมาวางลงบนอาหาร FM และ FMM แตละ
สูตร โดยทําการทดลองชุดละ 4 ซํ้า จากน้ันนําไปบมไวที่อุณหภูมิ 30 oC เปนเวลา 5 วัน และวัดการเจริญของเสนใยเชื้อราบน
อาหารโดยการวัดเสนผานศูนยกลางของโคโลนี 

3.1.4 ทดสอบการความสามารถในเจริญของ S. cerevisiae บนจานอาหาร FM และ FMM ที่ความเขมขนของ
ขนไก 10 -70 กรัม และ นํ้ากากสา 250 และ 500 มิลลิลิตร โดยทําเพาะเล้ียงจุลินทรียทดสอบโดยใช loop มาตรฐานขีดลาก
เชื้อทดสอบใหเต็มผิวหนาอาหาร FM และ FMM แตละสูตร โดยทําการทดลองชุดละ 4 ซํ้า จากน้ันนําไปบมไวที่อุณหภูมิ 30oC 
เปนเวลา 5 วัน และตรวจสอบการเจริญของเชื้อทดสอบ  

สําหรับขั้นตอนของการทดสอบการเจริญของจุลินทรียทดสอบแสดงดังรูปภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปภาพที่ 1 ขั้นตอนการทดสอบการเจริญของจุลินทรียทดสอบบนอาหารชนิดตาง ๆ 
 
3.2 การหาปริมาณความช้ืนที่เหมาะสมในการเจริญของจุลินทรียทดสอบเพื่อการหมักแบบอาหารแข็ง (solid 

substrate fermentation) 
3.2.1 เตรียมกลาเชื้อจุลินทรียทดสอบ 
- เตรียมกลาเชื้อจุลินทรียทดสอบ Aspergillus oryzae โดยการเพาะเล้ียงบนปลายขาว กลาเชื้อจุลินทรีย

ทดสอบ Lentinus. polychrous บนเมล็ดขาวฟาง และเตรียมกลาเชื้อจุลินทรียทดสอบ Saccharomyces. cerevisiae ใน
อาหาร PDB ตามลําดับ 

3.2.2 เตรียมขนไกบดและนํ้ากากสาที่ความเขมขนและความชื้นตาง ๆ 
- ชั่ง ขนไกบด 25 g ใสลงใน flask ปดดวยจุกสําลี แลวปดดวยกระดาษรัดยาง ฆาเชื้อที่อุณหภูมิ 121 °C เปน

เวลา 15 นาที แลวทิ้งไวใหเย็น  
- เตรียม stock นํ้ากากสาที่ใชในการผสมในอาหารแตละสูตร คํานวณใหไดความชื้นตามตองการที่ 40 %, 45 %,  
50 %, 55 % 60 % ตามลําดับ จากน้ันทําการน่ึงฆาเชื้อที่อุณหภูมิ 121 °C เปนเวลา 15 นาที แลวทิ้งไวใหเย็น  
3.2.3. นําขนไกบดที่เตรียมไวมาปรับปริมาตรดวยนํ้ากากสาตามที่คํานวณไวใหไดความชื้นตามตองการ 
3.2.4. เติมเชื้อทดสอบแตละชนิดที่เตรียมไว 5 % ในขนไกบดที่ไดจากขอ 3.2.3 บมที่อุณหภูมิ 30 °C เปนเวลา 

5 วัน  
3.2.5 สังเกตการเจริญและใหคะแนนดังน้ี 

              0 = ไมพบการเจริญ 

จุลินทรียทดสอบ 

ทดสอบการเจริญบนอาหาร FM ทดสอบการเจริญบนอาหาร FMM 
เชื้อจุลินทรียทดสอบ 

ทดสอบการเจริญ 
บนอาหาร  

PDA + ขนไกบด 

ทดสอบการเจริญ 
บนอาหาร  

PDA + ขนไกบด + นํ้ากากสา 

ทดสอบการเจริญ 
บนอาหาร  

PDA + ขนไกบด 

เปรียบเทียบการเจริญ 

เปรียบเทียบ 
การเจริญ 

เปรียบเทียบ 
การเจริญ 

ถาไมพบการเจริญ ถาไมพบการเจริญ 
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    + = พบการเจริญนอยกวา 50 % ของภาชนะบรรจุ 
  ++ = พบการเจริญ 50 % ของภาชนะบรรจุ 
            +++ = พบการเจริญมากกวา 50 % ของภาชนะบรรจุ 
          ++++ = พบการเจริญ 100 % ของภาชนะบรรจุ 
 

3.3 การสรางสภาวะที่เหมาะสมตอการเจริญของจุลินทรียทดสอบในกระบวนการผลิตแบบอาหารแข็งโดยใช
ลูกแกว (glass blade) 

สรางสภาวะที่เหมาะสมตอการเจริญของจุลินทรียโดยการเติมลูกแกวขนาดเสนผานศูนยกลาง 4 มิลลิเมตรใน
อัตราสวนของ อาหารขนไกบด : ลูกแกว เทากับ 1:1, 1:2 และ 1: 3 โดยนํ้าหนัก ในอาหารขนไกบด 50 กรัม ความชื้น 50 % 
น่ึงฆาเชื้ออุณหภูมิ 121 °C เปนเวลา 15 นาที ทิ้งใหเย็น .ใสเชื้อจุลินทรียทดสอบ บมที่ อุณหภูมิ 30 °C เปนเวลา 5 วัน สังเกต
การเจริญโดยวิธีการเดียวกับขอ 3.2.5 
 
4. ผลการวิจัย  
 

4.1. การทดสอบการเจริญของจุลินทรียบนอาหารวุนผสมขนไก (Feather meal agar plates: FM agar) 
อาหารวุนผสมขนไก และน้ํากากสา (Feather meal molass agar plate: FMM agar ) และ อาหาร PDA ผสมขนไก 
และ น้ํากากสา ที่ความเขมขนตาง ๆ กัน 

การทดลองผสมขนไกในอาหารวุนในอัตราสวนที่ 10- 100 กรัม/ลิตร พบวาไมสามารถผสมขนไกบดปริมาณมากกวา 
70 กรัม/ลิตรในอาหารวุน เน่ืองจากเม่ือจะทําใหเน้ือวุนมีลักษณะหยาบ ขนไกบดมีการกระจายตัวไมสมํ่าเสมอ วุนไมสามารถ
จับตัวกันไดดีทําใหอาหารมีผิวหนาขรุขระ และเกิดปญหาในการเทอาหารลงในจานเล้ียงเชื้อ  

ทดสอบการเจริญของจุลินทรียบนอาหารชนิดตาง ๆ ตามแผนการทดลองดังภาพที่ 1 ผลการทดลองพบวาจุลินทรีย
ทดสอบทุกชนิดสามารถเจริญไดในอาหาร (FM) ดังน้ันจึงไมทําการทดสอบในอาหาร PDA แตทําการทดสอบในอาหาร FMM 
โดยผสมวุน ขนไกบด 30-70 กรัมและนํ้ากากสาที่ความเขมขนตาง ๆ ซ่ึงมีผลการทดลองดังตอไปน้ี 

จุลินทรียทดสอบทั้งหมดสามารถเจริญไดดีในอาหาร FM และปริมาณขนไกบดที่เพิ่มขึ้นไมสงผลตอการเจริญ โดย
พบวา L. polychrous และ A. oryzae มีเสนผานศูนยกลางโคโลนีอยูในชวง 7.7-8.4 ซม และ 5.4-6.1 ซมตามลําดับ 
นอกจากน้ันยังพบวา L. polychrous มีการเจริญที่ดีกวา A. oryzae ในทุกความเขมขน สําหรับ S. cereviseae พบวา
สามารถเจริญไดดีในทุกรอยขีดลากบนอาหาร FM ทุกความเขมขน จากผลการทดลองน้ีจุลินทรยทดสอบเจริญไดในอาหารที่มี
ความเขมขนของขนไกบดที่สูงแตกตางจากการทดลองของ Nagal and Jain 2010, Mazottoa et al, 2011, Ramakrishnan, 
et al, 2011, และ Mazottoa et al, 2013 ที่ใชความเขมขนของขนไกบดที่ 1 %-10 % ในการเพาะเล้ียงจุลินทรีย 

ปริมาณของนํ้ากากสาในอาหาร FMM มีผลตอการเจริญของจุลินทรียที่แตกตางกัน คือปริมาณนํ้ากากสาที่ 250 มล.
ในอาหาร FMM ไมสงผลชัดเจนในการเพิม่หรือลดการเจริญของจุลินทรีย แตปริมาณนํ้ากากสาที่ 500 มล.สงผลในดานลบตอ
จุลินทรียทดสอบ โดยพบวา L. polychrous มีการเจริญลดลงจนไมพบการเจริญในอาหาร FMM ขนไกปริมาณ 30 – 70 กรัม
ผสมนํ้ากากสาที่ 500 มล (บริเวณลูกศรชี้) สําหรับ A. oryzae มีการเจริญลดลงเม่ือเล้ียงในอาหารวุน FMM ขนไกปริมาณ 30 
– 70 กรัมผสมนํ้ากากที่ 500 มล. สําหรับ S. cereviseae ปริมาณของนํ้ากากสาไมสงผลตอการเจริญโดยพบวา S. 
cereviseae สามารถเจริญไดดีบนอาหารทุกสูตร นําผลของเสนผานศูนยกลางโคโลนีของ L. polychrous และ A. oryzae มา
สรางเปนกราฟดังรูปภาพที่ 2  
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รูปภาพที่ 2 เสนผานศูนยกลางของ L. polychrous และ A. oryzae บนอาหาร FM และ FMM 

 
4.2 การหาปริมาณความช้ืนที่เหมาะสมในการเจริญของจุลินทรียทดสอบเพื่อการหมักแบบอาหารแข็ง (solid 

substarte fermentation) ผลการทดลองดังรายละเอียดตอไปนี้ 
4.2.1 การหาปริมาณความชื้นที่เหมาะสมในการเจริญของ L. polychrous Lev. LP, A .oryzae และ S. 

cerevisea ในการหมักแบบอาหารแข็งผลการทดลองดังตารางที ่1-3 
 
ตารางที่ 1 การเจริญของ L. polychrous Lev. LP-479 ในแตละความชื้นที่ระยะเวลาตาง ๆ 

ความช้ืน (%)/ระยะเวลา (วัน) 1 วัน 3 วัน 5 วัน 7 วัน 
40 + ++ ++ ++ 
45 + ++ ++ ++ 
50 + ++ +++ +++ 
55 + ++ +++ +++ 
60 0 + ++ ++ 

 
ตารางที่ 2 การเจริญของ A .oryzae ในแตละความชื้นที่ระยะเวลาตาง ๆ 

ความช้ืน (%)/ระยะเวลา (วัน) 1 วัน 3 วัน 5 วัน 7 วัน 
40 + + 0 0 
45 + + 0 0 
50 + ++ +++ +++ 
55 +++ +++ +++ +++ 
60 ++ ++ ++ ++ 
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ตารางที่ 3 การเจริญของ S. cerevisea ในแตละความชื้นที่ระยะเวลาตาง ๆ 
ความช้ืน (%)/ระยะเวลา (วัน) 1 วัน 3 วัน 5 วัน 7 วัน 

40 0 - 0 0 
45 0 0 0 0 
50 0 + + + 
55 0 + + + 
60 0 + + + 

หมายเหตุ              0 = ไมพบการเจริญ 
  + = พบการเจริญนอยกวา 50 %  ++ = พบการเจริญ 50 % 
                +++ = พบการเจริญมากกวา 50 %          ++++ = พบการเจริญ 100 % 

 

ผลการทดลองพบวา L. polychrous Lev. LP-479 และ A .oryzae เจริญบนขนไกและนํ้ากากสาในสภาพอาหาร
แข็งไดดีกวา S. cersviseae โดยจุลินทรียทั้ง 2 ชนิดเจริญไดรวดเร็ว ครอบครองพื้นที่อาหารได 50 % หรือมากกวาในเวลา 3 
วัน (ตารางที ่1-3) และเม่ือวิเคราะหการเจริญที่ความชื้นตาง ๆพบวาจุลินทรียที่เปนเห็ดและราซ่ึงไดแก L. polychrous Lev. 
LP-479 และ A .oryzae เจริญไดดีในอาหารขนไกบดผสมนํ้ากากสาที่ความชื้นในชวง 45-55 % และมีการเจริญลดลงที่
ความชื้น 60 % ในขณะที่ยีสต S. cerevsceae เจริญไดที่ความชื้นในชวง 50-60 % แตไมดีนักและพบการปนเปอนของ
จุลินทรียชนิดอ่ืนในระหวางการบม  
 ผลจากการหมักแบบอาหารแข็งพบวาคาความชื้นที่เหมาะสมน้ันแตกตางจากงานวิจัยของ Li Ramakrishnan, et 
al, 2014 ที่ทําการหมักขนไกบด 1 กรัมในนํ้าหมัก 9 มล.ดวยเชื้อ B. licheniformis TCCC  11593, B. alcalophillus TCC 
11004 และ B. subtilis TCC 11279 เน่ืองมาจากใชจุลินทรียในการหมักที่แตกตางกัน อยางไรก็ตามพบวาการหมักที่ความชื้นสูง 
(50%) จุลินทรียทดสอบเจริญไดดีบริเวณดานบนอาหารแตไมสามารถเจริญบริเวณกนภาชนะบรรจุ (รูปภาพที่ 3) ซ่ึงอาจเกิด
จากขนไกบดที่มีความชื้นสูงจะอุมนํ้าและอัดตัวกันแนนที่กนของภาชนะบรรจุทําใหไมมีอากาศเพียงพอตอการเจริญของ
จุลินทรียทดสอบซ่ึงปญหาน้ีจะเกิดขึ้นเม่ือทําการหมักในขนาดใหญและมีปริมาณมากจึงเปนตองหาทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้น 
 

  
รูปภาพที่ 3 การเจริญของจุลินทรียทดสอบเฉพาะดานบนของอาหารขนไกบด  

 
4.3 การสรางสภาวะที่เหมาะสมตอการเจริญของจุลินทรียทดสอบในกระบวนการหมักแบบอาหารแข็งโดยใช

ลูกแกว (glass blade) 
 ในการสรางสภาวะที่เหมาะสมตอการเจริญของจุลินทรียโดยการเติมลูกแกวในอัตราสวนตาง ๆ และใช A. oryzae 
เปนตัวแทนของจุลินทรียทดสอบ (เน่ืองจากมีการเจริญที่ดีที่สุด) ผลการทดลองดังตารางที่ 4 และรูปภาพที่ 4 
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ตารางที่ 4 การเจริญของ A .oryzae ในอาหารขนไกบด 50 กรัมที่ความชื้น 55 % เติมลูกแกวขนาดเสนผานศูนยกลาง 4 
มิลลิเมตรในในอัตราสวนของ อาหารขนไกบด : ลูกแกว เทากับ 1:1, 1:2 และ 1: 3 โดยนํ้าหนัก 

อาหารขนไกบด : ลูกแกว  
ระยะเวลาการหมัก 

1 3 5 7 
1: 1  + ++ ++ ++ 
1 : 2   + ++ ++ +++ 
1: 3   + ++ +++ ++++ 

หมายเหตุ  0 = ไมพบการเจริญ 
    + = พบการเจริญ   ++ = เจริญได 50 % 
            +++ = เจริญไดมากกวา 50 %  ++++ = เจริญได 100 % 
 

  

  
รูปภาพที่ 4 การเจริญของจุลินทรียทดสอบภายหลังจากสรางสภาวะใหเหมาะสมโดยเติมลูกแกว 

A อาหารขนไกบด : ลูกแกว 1 : 1 = 50 : 50 กรัม  B อาหารขนไกบด : ลูกแกว 1: 2 =50 : 100 กรัม 
C อาหารขนไกบด : ลูกแกว 1 : 3 =150 

 
ผลการทดลองพบวาลูกแกวสามารถชวยใหจุลินทรียเจริญไดดีขึ้น โดยพบการเจริญของจุลินทรียบนผิวหนาของอาหาร

และพบการเจริญบริเวณกนภาชนะบรรจุดังรูปภาพที่ 4  สําหรับอัตราสวนที่เหมาะสมคืออาหารขนไกบด : ลูกแกว = 1 : 3  
 

5. สรุป  
 

5.1 ปริมาณของขนไกบดที่สูงกวา 70 กรัม/ลิตรสงผลใหอาหารมีผิวหนาขรุขระและวุนไมจับตัวกัน แตไมสงผลตอ
การเจริญของจุลินทรียทดสอบ จุลินทรียทั้ง 3 ชนิดสามารถเจริญไดดีในอาหาร FM และไมพบความผิดปรกติของลักษณะที่
ปรากฏ   

5.2 ปริมาณของนํ้ากากสาที่ 500 มล. ไมสงผลกับ S. cereviseae. แตสงผลให L. polychrous และ A. oryzae            
มีการเจริญลดลง โดยเฉพาะ L. polychrous ที่ไมสามารถเจริญในอาหาร FMM (ขนไก 30 – 70 กรัมผสมนํ้ากาก 500 มล)  

5.3 การหมักขนไกและนํ้ากากสาในสภาพอาหารแข็งที่ความชื้นตาง ๆพบวา L. polychrous Lev. LP-479 และ            
A. oryzae เหมาะสมในการใชเปนจุลินทรียในการหมักมากกวา S. cersviseae  

5.4 ปญหาการอัดตัวกันแนนของอาหารที่กนภาชนะสามารถแกไขโดยการเติมลูกแกวขนาดเสนผานศูนยกลาง 4 
มิลลิเมตร ในอัตราสวน 1 : 3 โดยนํ้าหนักของอาหารขนไกบด : นํ้าหนักของลูกแกว  
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บทคัดยอ 
 

งานวิจัยน้ีเปนการศึกษาความสามารถในการระบายนํ้าเพื่อลดปญหานํ้าทวมในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสามารถ และประสิทธิภาพในการระบายนํ้าที่สงผลตอการเกิดนํ้าทวม หาแนวทางการพัฒนา 
แผนปฏิบัติ การปองกัน ปรับปรุง และแกไขปญหานํ้าทวมในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีไดทําการ
สํารวจและทําระดับภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จากน้ันจัดเก็บขอมูลจากการทําระดับใน Excel ใหเรียบรอย และ
แบงพื้นที่ระบายนํ้ายอย พรอมกับคํานวณเวลาของการไหลรวมตัวและสัมประสิทธ์ินํ้าทา สุดทายคํานวณหาอัตราการไหล
สูงสุด กําหนดพื้นที่ระบายนํ้ายอยและราบ บนสมมติฐานการเกิดอัตราการไหลสูงสุด ผลการศึกษาพบวาระบบระบายนํ้าของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สามารถรองรับปริมาณนํ้าฝนที่รอบการเกิดซํ้าไดสูงสุด 5 ป หากปริมาณนํ้าฝนมีมากกวา 39.6 
มิลลิเมตรตอชั่วโมง จะทําใหเครื่องสูบนํ้าไมสามารถระบายปริมาณนํ้าฝนไดทัน จนเปนเหตุใหเกิดนํ้าทวมภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐมได 
  
คําสําคัญ: สํารวจ, ระดับ, การระบายนํ้า, นํ้าทวม 

 
Abstract 

 
This research study on drainage performance to remediate flood in Nakhon Pathom Rajabhat 

University. The objective was to study on drainage performance and effective drainage affects of flooding. To 
develop action plans to prevent flooding and correct the problem in Nakhon Pathom Rajabhat University. In 
this study was survey and made level in Nakhon Pathom Rajabhat University. Then store the data in 
excel to make a stand and drainage areas starters. Along with the calculation of the total flow and 
runoff coefficient. Finally, calculate the maximum flow rate. Set drainage areas on the assumption the 
maximum flow rate. The results showed that the drainage system of the Nakhon Pathom Rajabhat 
University. The rainfall can accommodate up to five years. If there are more than 39.6 mm/hr. Will 
pump rainwater cannot keep up. As a result of flood in Nakhon Pathom Rajabhat University. 
 
Keywords:  survey, level, drainage, flood 
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1. บทนํา 
 
นํ้าทวมเปนปรากฏการณทางธรรมชาติที่ไมสามารถหลีกเล่ียงไมใหเกิดได แตสามารถหาวิธีลดความรุนแรง และ

บรรเทาผลกระทบ จากความสูญเสียที่จะเกิดได โดยมาตรการปองกันความเสียหาย และบริหารจัดการนํ้าทวม เปนการ
พยายามเรียนรู และเขาใจในผลกระทบจากนํ้าทวมที่มีตอชุมชน สังคม เศรษฐกิจที่มีความเก่ียวของกับผูคนที่อาศัยอยูใน
บริเวณลุมนํ้า และพื้นที่นํ้าทวมถึง แนวทางการปองกันความเสียหายจากนํ้าทวม และการบริหารจัดการนํ้าทวมประกอบไปดวย 
มาตรการที่นําส่ิงกอสรางมาใชลดขนาดความรุนแรงของนํ้าทวม เชน การปรับปรุงสภาพลํานํ้า การใชอางเก็บนํ้า เขื่อน และ
พนังก้ันนํ้า เปนตน นอกจากน้ันยังมีมาตรการไมใชส่ิงกอสรางซ่ึงประกอบไปดวยมาตรการสําหรับการปองกันความเสียหาย 
และการบรรเทาทุกข เชน การวางผังเมือง การพยากรณ และเตือนภัยนํ้าทวม ซ่ึงโดยทั่วไปควรใชมาตรการทั้งสองอยาง
รวมกันเพื่อประสิทธิภาพในการบรรเทาภัยพิบัติที่ดียิ่งขึ้น 
 จังหวัดนครปฐม เปนจังหวัดในภาคกลางตอนลางซ่ึงพื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่เกษตรกรรม แตในระยะเวลาที่ผานมา
จังหวัดนครปฐม มีอัตราการพัฒนาทางดานธุรกิจ อุตสาหกรรม และการทองเที่ยวในอัตราที่สูง เปนผลใหในจังหวัดนครปฐมมี
แนวโนมที่จะพัฒนาความเปนเมือง (Urbanization) มากยิ่งขึ้น ซ่ึงจะสงผลใหพื้นที่ทึบนํ้า (Impervious Area) เพิ่มขึ้น เชน 
พื้นที่ลาดคอนกรีต ถนน อาคาร และตึก  เปนตน ทําใหอัตราการซึมของนํ้าฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ระบายนํ้าลดลง นอกจากน้ัน 
ผลจากการพัฒนาเมืองที่ไมเปนระเบียบยังทําใหประสิทธิภาพในการระบายนํ้าของธรรมชาติ หรือที่มนุษยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพ
ลดต่ําลง จากสาเหตุในการพัฒนาเมืองตาง ๆเหลาน้ี จะสงผลใหมีปริมาณนํ้าหลากเน่ืองจากฝนตกในพื้นที่มีเพิ่มมากขึ้น อัตรา
การไหลสูงสุดของนํ้าหลากจะมีคาสูงขึ้น ทําใหความเสียหายอันเกิดจากนํ้าทวมมีมูลคาการสูญเสียมากขึ้น ดังน้ันในอนาคตจึง
จําเปนตองมีการปรับปรุง หรือออกแบบระบบระบายนํ้า เพื่อใหสามารถระบายนํ้าทวมเน่ืองจากฝนตกในพื้นที่ระบายนํ้าน้ัน ๆ 
 จากอุทกภัยในประเทศไทย พ.ศ. 2554 เปนอุทกภัยรุนแรงที่เกิดขึ้นระหวางฤดูมรสุมในประเทศไทย พ.ศ. 2554 
เกิดผลกระทบตอบริเวณลุมแมนํ้าเจาพระยา และลุมนํ้าโขง เริ่มตั้งแตปลายเดือนกรกฎาคม และส้ินสุดเม่ือวันที่ 16 มกราคม 
พ.ศ. 2555 มีราษฎรไดรับผลกระทบแลวมากกวา 12.8 ลานคน ธนาคารโลกประเมินมูลคาความเสียหายสูงถึง 1.44 ลานลาน
บาทเม่ือเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 และจัดใหเปนภัยพิบัติที่สรางความเสียหายมากที่สุดเปนอันดับส่ีของโลก 

จากเหตุอุทกภัยครั้งน้ัน สงผลกระทบตอมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเล็กนอย ซ่ึงมีตําแหนงที่ตั้งอยูในอําเภอเมือง
นครปฐม และมีโอกาสในการเกิดนํ้าทวมคอนขางสูง ผูวิจัยจึงตองเตรียมพรอมสําหรับเหตุการณที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึง
ทําการศึกษา และสํารวจชองทางระบายนํ้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วามีเพียงพอหรือไม รวมไปถึงสามารถรับกับ
ปริมาณมวลนํ้าที่จะเขาทวมในตัวมหาวิทยาลัยไดหรือไม เพื่อเสนอแนวทางการแกไขในการระบายนํ้าใหเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพที่จะสามารถรองรับปริมาณนํ้าได  ดวยเหตุน้ีเองจึงไดทําการศึกษาความสามารถ และประสิทธิภาพในการระบาย
นํ้าเพื่อลดปญหาอุทกภัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุง และแกไขการบรรเทาอุทกภัยใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมตอไป 

 
2. ระเบียบวิธีการศึกษา 
 
 2.1 สํารวจ และทําระดับภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 เปนการศึกษาถึงความสามารถในการระบายนํ้าของชองทางระบายนํ้าเพื่อลดปญหานํ้าทวมในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม เปนการประมาณความสามารถในการระบายนํ้าเพื่อใหสามารถลดปญหานํ้าทวมในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได 
ซ่ึงในสวนแรกจําเปนตองทําการสํารวจพื้นที่ลักษณะทางกายภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยมีเน้ือหาสังเขปดังน้ี 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมตั้งอยูอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีพื้นที่ประมาณ 230 ไร มีอาณาเขตติดตอดังน้ี 
 ทิศเหนือ ติดตออําเภอกําแพงแสน อําเภอบางเลน 
 ทิศใต ติดตออําเภอเมือง อําเภอสามพราน 
 ทิศตะวันออก ติดตออําเภอบางเลน อําเภอพุทธมณฑล 
 ทิศตะวันตก ติดตออําเภอเมือง อําเภอกําแพงแสน 
 จากการสํารวจภาคสนามพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประกอบไปดวยถนน อาคารเรียน ทอระบายนํ้า พื้นดิน 
สระนํ้า เปนตน ซ่ึงลักษณะทั้งหมดที่กลาวมาจะมีผลตอปญหานํ้าทวมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในสวนแรกทาง
ผูวิจัยไดทําการลงพื้นที่สํารวจเก็บคาพิกัดของพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อนําผลไปศึกษาวิเคราะหขั้นสูง
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ตอไปโดยผลระดับพิกัดของพื้นที่ พบวาคาระดับพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยจะมีระดับต่ําอยูในสวนพื้นที่ดานหลังมหาวิทยาลัย 
บริเวณสระนํ้ามรกต ดังแสดงในรูปภาพที่ 1 ซ่ึงพื้นที่ดังกลาวจะเปนพื้นที่รับนํ้าของมหาวิทยาลัยเปนสวนใหญ  
 

 
 

รูปภาพที่ 1 แผนที่แสดงเสนชั้นความสูงพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 
 ระดับที่ไดจากการสํารวจขอมูลพื้นที่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจากเครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียม GPS ยี่หอ 
Garmin รุน eTrex 30 ซ่ึงขอมูลที่ไดจะนําไปวิเคราะหขั้นสูงในโปรแกรมดานสารสนเทศภูมิศาสตร (geographic 
information system : GIS) เวอรชั่น 10.0 ตอไป ดังแสดงในรูปภาพที่ 2 ขอมูลประกอบดวย  
 เม่ือ  X, Y  คือ คาพิกัดฉากที่ไดจากสมการการฉายแผนที่ของ Transverse Mercator 
  Point คือ จุดที่กําหนดเพื่อทําการสํารวจเก็บขอมูล 
  H คือ ความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง หนวยเปน เมตร 
 

 
 

รูปภาพที่ 2 การวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมดานสารสนเทศภูมิศาสตร 
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2.2 จัดเก็บขอมูลจากการทําระดับใน Excel ใหเรียบรอย พรอมใชงาน 
เม่ือทําการสํารวจพื้นที่ และเก็บคาระดับพิกัดของพื้นที่ตลอดจนแนวทอ ระดับทอ หนาตัดทอ แนวการไหลของนํ้า

จากทออจนเสร็จเรียบรอยแลว นําขอมูลดังกลาวมาจัดเก็บในรูปแบบของไฟล excel เพื่อใชในการสรางแผนที่จากโปรแกรม
ดานสารสนเทศภูมิศาสตร (geographic information system : GIS) ตอไป 
 

2.3 คํานวณหาคารอบปการเกิดซ้ํา (Tc) 
 การหาคาความเขมฝนจะไดจากกราฟ ความเขมฝน ชวงเวลาฝนตก และคาบการเกิดซํ้า (intensity – duration – 

frequency curve, IDF curve) ในการหาคาความเขมฝน ตองการชวงเวลาการเกิดฝนตก (duration, cT ) ของฝนสวนเกินซ่ึง

ผูศึกษาหาไดจากสูตร 
0.38530.87

c
LT

H
 

  
 

 

โดย L = ความยาวตามลํานํ้าสายใหญจากจุดไกลสุดบนสันปนนํ้าถึงตําแหนงที่พิจารณาออกแบบอาคาร
ระบายนํ้า (กิโลเมตร) 

 H = ความแตกตางระหวางระดับของจุดไกลสุดบนสันปนนํ้า และระดับของตําแหนงที่พิจารณา
ออกแบบอาคารระบายนํ้า (เมตร) 
 
 นอกจากชวงเวลาการเกิดฝนตกแลว ในการคํานวณความเขมฝนยังตองการคาบการเกิดซํ้าในการออกแบบให
เหมาะสมกับโครงสรางของระบบระบายนํ้าที่พิจารณา ซ่ึงแบงคารอบปการเกิดซํ้าออกเปนดังตารางที่ 1 ดังน้ี 
 
ตารางที่ 1 คารอบปการเกิดซํ้าของแตละพื้นที่ยอย 

พื้นที ่ การคํานวณ ผลที่ได 
พื้นที่ระบายนํ้าของปมดานขวาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 
 
 

77.334 

พื้นที่ระบายนํ้าของปมดานซายของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 
 
 

86.304 

 
2.4  คํานวณหาสัมประสิทธิ์น้ําทา 

 การสูญเสียของนํ้าฝนอาจจะคํานวณในเทอมของสัมประสิทธ์ินํ้าทา (runoff coefficient, C) ซ่ึงมีความหมายวา
อัตราสวนระหวางอัตราการไหลสูงสุดของนํ้าทาผิวดินตอความเขมฝนเฉล่ียในพายุหน่ึงลูก ดังแสดงในตารางที่  2 และ 3 แต
เน่ืองจากในธรรมชาติความเขมฝนมีความผันแปรสูง คาน้ีจึงยากที่จะคํานวณหาคาไดจากขอมูลที่วัดไดในสนาม นอกจากน้ันคา
สัมประสิทธ์ินํ้าทายังสามารถกําหนดความหมายวา อัตราสวนระหวางนํ้าทาตอนํ้าฝนในชวงเวลาที่กําหนดซ่ึงสามารถคํานวณได
ดังน้ี 

1

d
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m
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 โดย  dr   = ความลึกของนํ้าทา 

   1
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 = ความลึกนํ้าฝนรวม 
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ตารางที่ 2 คาสัมประสิทธ์ิการไหลของนํ้าทาตามลักษณะของพื้นที ่
ลักษณะพื้นที่ คาสัมประสิทธ์ิการไหลของนํ้าทา  

ที่อยูอาศัยหนาแนนนอย 0.44-0.45 
ที่อยูอาศัยหนาแนนปานกลาง 0.50-0.55 
ที่อยูอาศัยหนาแนนสูง 0.55-0.60 
ยานการคา 0.50-0.70 
โรงเรียน-โรงพยาบาล 0.40-0.70 
ยานอุตสาหกรรม 0.50-0.70 
สวนสาธารณะและสนามหญา 0.20-0.30 
พื้นที่เกษตรกรรม 0.20-0.30 
พื้นที่รกราง 0.10-0.30 

ที่มา: เลิศ (2554) 
 
ตารางที่ 3 คาสัมประสิทธ์ินํ้าทาผิวดินกับลักษณะการใชที่ดิน ภูมิประเทศ และคาบการเกิดซํ้า 

ที่มา: กรมทางหลวง (2554) 
 

คุณลกัษณะของพ้ืนผิว 
รอบปการเกิดซ้ํา - ป 

2 2 10 25 50 100 500 
พ้ืนที่พัฒนา 

 
            

ลาดยาง 0.73 0.77 0.81 0.86 0.9 0.95 1 
คอนกรีต/หลังคา 0.75 0.8 0.83 0.88 0.92 0.97 1 
พ้ืนที่หญา (สนาม, สวนสาธารณะ เหลานี้เปนตน) 
สภาพเลว (สนามหญาคลุมนอยกวา 50 % ของพ้ืนที่) 
1) เรียบ 0-2 % 0.32 0.34 0.37 0.4 0.44 0.47 0.58 
2) เฉลี่ย 2-7 % 0.37 0.4 0.43 0.46 0.49 0.53 0.61 
3) ชันเกิน 7 % 0.4 0.43 0.45 0.49 0.52 0.55 0.62 
สภาพคอนขางด ี(หญาปกคลุมนอยกวา 50 % - 75 % ของพ้ืนที่) 
1) เรียบ 0-2 % 0.25 0.28 0.3 0.34 0.37 0.41 0.53 
2) เฉลี่ย 2-7 % 0.33 0.36 0.38 0.42 0.45 0.49 0.58 
3) ชันเกิน 7 % 0.37 0.4 0.42 0.46 0.49 0.53 0.6 
สภาพด ี(หญาปกคลุมนอยกวา 75 % ของพ้ืนที่) 
1) เรียบ 0-2 % 0.21 0.23 0.25 0.29 0.32 0.36 0.49 
2) เฉลีย่ 2-7 % 0.29 0.32 0.35 0.39 0.42 0.46 0.56 
3) ชันเกิน 7 % 0.34 0.37 0.4 0.44 0.47 0.51 0.58 
พ้ืนที่ยังไมพัฒนา 
พ้ืนที่เพาะปลูก 
1) เรียบ 0-2 % 0.31 0.34 0.36 0.4 0.43 0.47 0.57 
2) เฉลี่ย 2-7 % 0.35 0.38 0.41 0.44 0.48 0.51 0.6 
3) ชันเกิน 7 % 0.39 0.42 0.44 0.48 0.51 0.54 0.61 
ทุงหญา / ทุงหญาปศุสัตว) 
1) เรียบ 0-2 % 0.25 0.28 0.3 0.34 0.37 0.41 0.53 
2) เฉลี่ย 2-7 % 0.33 0.39 0.38 0.42 0.45 0.49 0.58 
3) ชันเกิน 7 % 0.37 0.4 0.42 0.46 0.49 0.53 0.6 
ปาโปรง / ปาละเมาะ 
1) เรียบ 0-2 % 0.22 0.25 0.28 0.31 0.35 0.39 0.48 
2) เฉลี่ย 2-7 % 0.31 0.34 0.36 0.4 0.43 0.47 0.56 
3) ชันเกิน 7 % 0.35 0.39 0.41 0.45 0.48 0.52 0.58 
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2.5  คํานวณหาอัตราการไหลสูงสุด 
 สัมประสิทธ์ินํ้าทาผิวดินน้ีสามารถนําไปคํานวณหาคาอัตราการไหลสูงสุด ( )Q  หนวยลูกบาศกเมตรตอวินาทีที่เกิด

ในพื้นที่ที่พิจารณา สําหรับความเขมฝนที่กําหนดโดยใชสูตร Rational ดังน้ี  
 

0.278Q CiA  

    

 โดย     C = สัมประสิทธ์ินํ้าทาผิวดิน 

   i = ความเขมฝน (มิลลิเมตรตอชั่วโมง) ของคาบการเกิดซํ้า (return period) ที่กําหนดในชวงเวลาที่มีคา
เทากับ Tc 

   A = พื้นที่ที่พิจารณา หรือพื้นที่ลุมนํ้า (ตารางกิโลเมตร) 
  Tc = เวลาที่ยาวนานที่สุดที่นํ้า เริ่มไหลจากจุดที่ไกลสุดของพื้น ที่รับนํ้า มาถึงทางที่ตองการออกแบบหนา
ตัดของทางระบายนํ้า 
 
3. ผลการทดสอบและวิเคราะห 

 
จากการศึกษา เรื่องการศึกษาความสามารถในการระบายนํ้าเพื่อลดปญหานํ้าทวมในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ผลการศึกษาประกอบดวยขอมูลที่ไดในภาคสนาม และการวิเคราะหขอมูล โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 1) ขอมูลภาคสนาม ดังตารางที่ 4-9 
  1.1 ตารางคํานวณอัตราการไหลสูงสุดที่คาบการเกิดซํ้า 2 ป 
  1.2 ตารางคํานวณอัตราการไหลสูงสุดที่คาบการเกิดซํ้า 5 ป 
  1.3 ตารางคํานวณอัตราการไหลสูงสุดที่คาบการเกิดซํ้า 10 ป 
  1.4 ตารางคํานวณอัตราการไหลสูงสุดที่คาบการเกิดซํ้า 25 ป 
  1.5 ตารางคํานวณอัตราการไหลสูงสุดที่คาบการเกิดซํ้า 50 ป 
  1.6 ตารางคํานวณอัตราการไหลสูงสุดที่คาบการเกิดซํ้า 100 ป 
 2) การวิเคราะหขอมูล 
 

3.1 ขอมูลภาคสนาม  
 

ตารางที่ 4 ตารางคํานวณอัตราการไหลสูงสุดที่คาบการเกิดซํ้า 2 ป 
ตารางคํานวณอัตราการไหลสูงสุดคาบการเกิดซํ้า 2 ป 

Sub Area 
Area ( 2m ) C I 

(mm/hr) 
Tc 

( min ) 
Q 

( 3 /m s ) All Building Grass Building Grass Average 
AP1 255369.663 71131.08946 184238.5737 0.75 0.32 0.44 27 77.334 0.234 
AP2 86844.9795 20392.41046 66452.56904 0.75 0.32 0.143 24 86.304 0.052 

                  0.286 
 
ตารางที่ 5 ตารางคํานวณอัตราการไหลสูงสุดที่คาบการเกิดซํ้า 5 ป 

ตารางคํานวณอัตราการไหลสูงสุดคาบการเกิดซํ้า 5 ป 

Sub Area 
Area ( 2m ) C I 

(mm/hr) 
Tc 

( min ) 
Q 

( 3 /m s ) All Building Grass Building Grass Average 
AP1 255369.663 71131.08946 184238.5737 0.8 0.34 0.468 38 77.334 0.352 
AP2 86844.9795 20392.41046 66452.56904 0.8 0.34 0.152 35 86.304 0.036 

                  0.388 



The 8th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 31st March - 1st April 2016  

34 | Integration of Art and Science toward the Local Research and ASEAN Community 

ตารางที่ 6 ตารางคํานวณอัตราการไหลสูงสุดที่คาบการเกิดซํ้า 10 ป 
ตารางคํานวณอัตราการไหลสูงสุดที่คาบการเกิดซํ้า 10 ป 

Sub Area 
Area ( 2m ) C I 

(mm/hr) 
Tc 

( min ) 
Q 

( 3 /m s ) All Building Grass Building Grass Average 
AP1 255369.663 71131.08946 184238.5737 0.83 0.37 0.498 45 77.334 0.442 
AP2 86844.9795 20392.41046 66452.56904 0.83 0.37 0.163 40 86.304 0.044 

                  0.486 
 
ตารางที่ 7 ตารางคํานวณอัตราการไหลสูงสุดที่คาบการเกิดซํ้า 25 ป 

ตารางคํานวณอัตราการไหลสูงสุดที่คาบการเกิดซํ้า 25 ป 

Sub Area 
Area ( 2m ) C I 

(mm/hr) 
Tc 

( min ) 
Q 

( 3 /m s ) All Building Grass Building Grass Average 
AP1 255369.663 71131.08946 184238.5737 0.88 0.4 0.49 53 77.334  0.512 
AP2 86844.9795 20392.41046 66452.56904 0.88 0.4 0.174 48 86.304  0.056 

                  0.563 
 
ตารางที่ 8 ตารางคํานวณอัตราการไหลสูงสุดที่คาบการเกิดซํ้า 50 ป 

ตารางคํานวณอัตราการไหลสูงสุดที่คาบการเกิดซํ้า 50 ป 

Sub Area 
Area ( 2m ) C I 

(mm/hr) 
Tc 

( min ) 
Q 

( 3 /m s ) All Building Grass Building Grass Average 
AP1 255369.663 71131.08946 184238.5737 0.92 0.44 0.574 60 77.334 0.681 
AP2 86844.9795 20392.41046 66452.56904 0.92 0.44 0.188 55 86.304 0.069 

                  0.75 
 
ตารางที่ 9 ตารางคํานวณอัตราการไหลสูงสุดที่คาบการเกิดซํ้า 100 ป 

ตารางคํานวณอัตราการไหลสูงสุดที่คาบการเกิดซํ้า 100 ป 

Sub Area 
Area ( 2m ) C I 

(mm/hr) 
Tc 

( min ) 
Q 

( 3 /m s ) All Building Grass Building Grass Average 
AP1 255369.663 71131.08946 184238.5737 0.97 0.47 0.609 67 77.334 0.805 
AP2 86844.9795 20392.41046 66452.56904 0.97 0.47 0.199 60 86.304 0.08 

                  0.885 
หมายเหตุ :   All  คือ พื้นที่ทั้งหมดใน AP1 และ AP2 

  AP1, 2  คือ พื้นที่โซนที่ 1 และ 2 
  Building คือ พื้นที่ตึก, อาคาร 
  Grass คือ พื้นที่หญา 
 
3.2 การวิเคราะหขอมูล 

 จากผลการวิจัยความสามารถในการระบายนํ้า เพื่อลดปญหานํ้าทวมในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีการวิเคราะห
หาคารอบปการเกิดซํ้า (Tc) หาสัมประสิทธ์ินํ้าทา หาอัตราการไหลสูงสุด หลังจากวิเคราะหคาพารามิเตอรตาง ๆ ครบแลว ได
ทําการเปรียบเทียบกับขอมูลของเครื่องสูบนํ้าขับเคล่ือนดวยเครื่องยนตดีเซล แบบเทรลเลอรลากจูง ขนาดทอทางดูด 14 น้ิว – 
ทอทางสง 12 น้ิว มีรายละเอียด ดังน้ี 
 
 



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 

 บูรณาการศาสตรและศิลป งานวิจัยทองถ่ินไทยและประชาคมอาเซยีน | 35 

คุณลักษณะทั่วไปของปมน้ํา 
 ปมสูบนํ้าแบบหอยโขง Split Casing Pump ชนิดขับเคล่ือนดวยเครื่องยนตดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ แบบเทรลเลอร
ลากจูง ซ่ึงเหมาะสมกับงานสูบจายนํ้าหรือการระบายนํ้าทวม มีขนาดทอทางดูด 14 น้ิว – ทอทางสง 12 น้ิว ความสามารถใน
การสูบนํ้าไมนอยกวา 1,200 ลบ.ม./ชม. ที่ระยะสูบสง ไมนอยกวา 12 เมตร (TOTAL DYNAMIC HEAD) ที่รอบใชงานไมเกิน 
1,500 รอบ/นาท ีเครื่องยนตมีขนาดแรงมาไมนอยกวา 120 แรงมา ที่ความเร็วรอบไมเกิน 2,500 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุดไม
นอยกวา 600 Nm. ความจุกระบอกสูบไมนอยกวา 6,300 ซีซี เม่ือคํานวณเครื่องสูบนํ้าสามารถระบายนํ้าออกได 0.33      
ลบ.ม./วินาท ี
 
4. สรุป 
 

จากผลการศึกษาครั้งน้ีสามารถสรุปไดดังน้ี 
ระบบระบายนํ้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในปจจุบัน สามารถรองรับปริมาณนํ้าฝนที่รอบการเกิดซํ้าไดสูงสุด 

5 ป หากปริมาณนํ้าฝนมีมากกวา 39.6 มิลลิเมตรตอชั่วโมง จะทําใหเครื่องสูบนํ้าไมสามารถระบายปริมาณนํ้าฝนไดทัน จนเปน
เหตุใหเกิดนํ้าทวมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได 
 
5. กิตติกรรมประกาศ 
  

ผูจัดทําขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ไดมอบทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบระมาณรายได ป 2555 
อาจารย ดร. พัชรศักดิ์ อาลัย หัวหนาศูนยวิจัยการจัดการทรัพยากรนํ้าและบรรเทาภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซ่ึง
ใหคําแนะนําที่เปนประโยชนอันจะทําใหงานวิจัยสมบูรณยิ่งขึ้น สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ไดกรุณาเอ้ือเฟอเครื่องมือและอุปกรณในการทดสอบ จนกระทั่งงานวิจัยเสร็จสมบูรณและ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตลอดจนผูรวมงานในการทําวิจัยครั้งน้ีทุก ๆ ทาน 
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การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการยอมรบับรรจุภณัฑไอศกรีมเสริมใบขลูผง 
เพือ่การออกแบบบรรจุภณัฑทีต่อบสนองความตองการของผูบริโภค 

Analysis of Factors Affecting to Acceptance of Ice Cream added   
Indian March Fleabane Powder Package for Packaging Design 

to Response Consumer’s Requirements 
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บทคัดยอ 

 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการยอมรับบรรจุภัณฑไอศกรีมเสริมใบขลูผง เพื่อใชเปน

แนวทางในการออกแบบบรรจุภัณฑที่ตอบสนองความตองการของผูบริโภค สํารวจความคิดเห็นของผูบริโภคจํานวน 100 คน 
โดยสอบถามระดับความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอการยอมรับบรรจุภัณฑไอศกรีมเสริมใบขลูผงจํานวน 10 ปจจัย ดวยวิธีการ
ใหคะแนน 5 ระดับ พบวา ปจจัยดานการใชวัสดุที่ปลอดภัยเหมาะสมกับผลิตภัณฑไอศกรีม ไดรับคะแนนระดับความสําคัญ
เฉล่ียมากที่สุด เทากับ 4.95 ในขณะที่ปจจัยดานการมีขนาดบรรจุหลากหลาย ไดรับคะแนนระดับความสําคัญเฉล่ียนอยที่สุด 
เทากับ 2.14 ผลการวิเคราะหปจจัย พบวา สามารถสกัดปจจัยรวมมีผลตอการยอมรับบรรจุภัณฑไอศกรีมเสริมใบขลูผงได 2 ดาน 
ไดแก ดานคุณประโยชนควบของบรรจุภัณฑ ประกอบดวย 7 ปจจัย และดานคุณประโยชนหลักของบรรจุภัณฑ ประกอบดวย 
3 ปจจัย โดยทั้งปจจัยรวมทั้งสองอธิบายความแปรปรวนได 89.158% 

 
คําสําคัญ: การวิเคราะหปจจัย, การออกแบบบรรจุภัณฑ, ไอศกรีม 
 

Abstract 
 

The aim of this research was to analyze factors affecting acceptance of ice cream added Indian 
March Fleabane powder package, therefore appropriate packaging design to response consumer’s 
requirements can be developed. The 5-point important scale of 10 factors affecting acceptance 
of ice cream added Indian March Fleabane powder package was survey with 100 consumers.  The 
results showed that the factor of using safe material for ice cream packaging received the 
most average important level at 4.95, whereas the factor of having many size of packaging 
received the least average important level at 2.14. Factor analysis resulted that 2 principal  
components of factors affecting acceptance of ice cream added Indian March Fleabane powder 
package were extracted as following: package augmented benefit composed with 7 factors and 
package core benefit composed with 3 factors. All two principal components explained 
89.158%     
 
Keywords: factor analysis, packaging design, ice cream  
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1. บทนํา 
 

ปจจุบันผูบริโภคใหความสนใจในการเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพกันมาก แนวทางหน่ึงในการพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหารเพื่อสุขภาพ คือ การเสริมสวนผสมจําพวกสมุนไพรลงในสูตรอาหาร ขลู (Plucheaindica (L.) Less.) จัดเปนสมุนไพร
พื้นบานชนิดหน่ึง มีลักษณะเปนไมพุมที่มักพบบริเวณปาชายเลน มีรายงานวา ใบขลูมีสารพฤกษเคมีกลุมสารประกอบฟนอลิก
ที่เปนประโยชน มีฤทธ์ิตานออกซิเดชันไดดี โดยสามารถพัฒนากรรมวิธีการผลิตใบขลูผงขนาดอนุภาคเล็ก พรอมใชงานเปน
สวนผสมในอาหารได โดยยังคงมีปริมาณฟนอลิกทั้งหมด  (121.80 มิลลิกรัม GAE/กรัมนํ้าหนักแหง) และมีสมบัติการยับยั้ง
สารตานอนุมูลอิสระ DPPH (88.58%) (Traithip, 2005; สิริมา ชินสาร และคณะ, 2556) มีการศึกษาความเปนไปไดในการใช
ใบขลูผงเปนสารผสมอาหาร โดยเติมเปนสวนผสมในการผลิตไอศกรีมไขมันต่ํา ไอศกรีมเปนของหวานแชแข็งชนิดหน่ึงที่มีนํ้า 
อากาศ โปรตีน นํ้าตาล และไขมัน ไดจากการผสมสวนผสม นําไปผานการฆาเชื้อ แลวนําไปปนในสภาวะที่เย็นจัดเพื่อเติม
อากาศเขาไปพรอม ๆกับการลดอุณหภูมิโดยอาศัยเครื่องปนไอศกรีม ไอศกรีมจัดเปนผลิตภัณฑอาหารนมที่มีคุณคาทาง
โภชนาการ การเติมขลูผงจะทําใหเกิดกล่ินรสเฉพาะที่เปนเอกลักษณ และเสริมสารพฤกษเคมีได โดยพบวาปริมาณการเติมใบ
ขลูผงลงในไอศกรีมไขมันต่ํา ที่เหมาะสมคือ การเติมในปริมาณ 1.0% ทําใหไดรับคะแนนความชอบทางประสาทสัมผัสอยูใน
ระดับชอบปานกลางถึงชอบมาก และมีผลทําใหไอศกรีมไขมันต่ํามีปริมาณฟนอลิกทั้งหมดและการยับยั้งอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้น
มากกวาไอศกรีมสูตรควบคุมที่ไมเติมใบขลูผงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) (วิชมณี ยืนยงพุทธกาล และคณะ, 2558) จึง
กลาวไดวาผลิตภัณฑไอศกรีมเสริมใบขลูผงจึงเปนผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพชนิดใหมที่สอดคลองกับความตองการของ
ผูบริโภค มีโอกาสในการนํามาตอยอดการผลิตในเชิงพาณิชยได 

บรรจุภัณฑอาหารเปนส่ิงสําคัญที่จะดึงดูดผูบริโภคใหเลือกและตัดสินใจซ้ือสินคา โดยทั่วไปบรรจุภัณฑที่ดึงดูดความ
สนใจคือ บรรจุภัณฑที่มีความสวยงาม นาสัมผัส สะอาด ถูกหลักอนามัย และทําใหผลิตภัณฑนารับประทาน การออกแบบ
บรรจุภัณฑใหเหมาะสมจะสามารถชวยดึงดูดความสนใจของผูบริโภคได รวมทั้งชวยถนอม ชวยยืดอายุ และปองกัน คุมครอง
ผลิตภัณฑน้ัน ๆ ได อีกทั้งบรรจุภัณฑจะสามารถชวยในการสนับสนุนและสงเสริมการขายไดอีกทางหน่ึง ดังน้ันเพื่อใหการ
พัฒนาผลิตภัณฑไอศกรีมเสริมใบขลูผง ไดขอมูลที่จําเปนครบถวนสําหรับการนําไปตอยอดการผลิตในเชิงพาณิชยไดจริง 
การศึกษาถึงความตองการดานบรรจุภัณฑของผูบริโภคจึงเปนประโยชนสําหรับการออกแบบบรรจุภัณฑใหตอบสนองตอความ
ตองการของผูบริโภคได ซ่ึงเปนการลดโอกาสการไมยอมรับผลิตภัณฑใหม ดังน้ันงานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคในการวิจัย คือ การ
วิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการยอมรับบรรจุภัณฑไอศกรีมเสริมใบขลูผง เพื่อใชเปนแนวทางในการออกแบบบรรจุภัณฑที่
ตอบสนองความตองการของผูบริโภคตอไป  

 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
การวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) จัดเปนเทคนิคการจัดกลุมหรือรวมตัวแปรที่มีความสัมพันธกันไวในกลุมหรือ

ปจจัยรวมเดียวกัน โดยตัวแปรที่อยูในปจจัยรวมเดียวกันจะมีความสัมพันธกันมาก โดยความสัมพันธน้ันอาจเปนในทิศทาง
เดียวกันหรือไปในทางตรงกันขามก็ได สวนตัวแปรที่อยูในปจจัยรวมตางกัน จะไมมีความสัมพันธกันหรือมีความสัมพันธกันนอย
มาก ประโยชนของกันนําขอมูลมาวิเคราะหปจจัยจึงเปนการลดจํานวนตัวแปรลง โดยรวมตัวแปรหลายตัวใหอยูในปจจัยรวม
เดียวกัน  ทําใหเห็นโครงสรางความสัมพันธของตัวแปรที่ศึกษาได เน่ืองจากเทคนิค Factor analysis จะหาคาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ (Correlation) ของตัวแปรทีละคูแลวรวมตัวแปรที่สัมพันธกันมากไวในปจจัยเดียวกัน จึงสามารถวิเคราะหถึง
โครงสรางที่แสดงความสัมพันธของตัวแปรตาง ๆ ที่อยูในปจจัยเดียวกันได (กัลยา วานิชยบัญชา, 2544)  

การวิเคราะหองคประกอบหลัก (Principal component analysis: PCA) จัดเปนเทคนิคการวิเคราะหปจจัยวิธีหน่ึง 
เปนการลดจํานวนตัวแปรที่นิยมใชเพื่อการวิเคราะหผลขอมูลที่ไดจากการสํารวจ มีเปาหมายสําคัญคือการสรางเซตของตัวแปร
ใหมใหเปนฟงกชันเชิงเสนตรงของตัวแปรชุดเดิม โดยในเซตของตัวแปรใหมสามารถนํามาวิเคราะหถึงความสัมพันธกัน แลว
สามารถตั้งชื่อกลุมใหมใหสอดคลองกับความสัมพันธดังกลาว ดังน้ันจึงเปนประโยชนในการรวมกลุมตัวแปรท่ีมีความเหมือนกัน
ไวดวยกัน (Douka et al., 2012) 

มีการนําเทคนิค Factor Analysis มาประยุกตใชเพื่อทําความเขาใจกับทัศนคติและพฤติกรรมของผูบริโภค โดย
ดําเนินการใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลแลวนํามาวิเคราะหปจจัยดวยวิธี PCA ตัวอยางเชน จากการศึกษา
ปจจัยที่มีผลตอการเลือกซ้ือผลิตภัณฑเยลล่ี โดยใชแบบสอบถาม พบวา จากปจจัยทั้งหมด 12 ปจจัย สามารถสกัดปจจัยได 3 
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องคประกอบ ดังน้ี คือ องคประกอบที่ 1 สามารถอธิบายความแปรปรวนของปจจัยทั่วไปของผลิตภัณฑ องคประกอบที่ 2 
สามารถอธิบายความแปรปรวนของปจจัยดานคุณลักษณะของผลิตภัณฑ และองคประกอบที่ 3 สามารถอธิบายความ
แปรปรวนของปจจัยดานการตลาด ซ่ึงขอมูลที่ไดสามารถนําไปใชในการพัฒนาผลิตภัณฑเยลล่ีเพื่อสุขภาพใหตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภคตอไป (ลดาวรรณ จันทสิงห และคณะ, 2558) และจากการสํารวจขอมูลโดยการใชแบบสอบถามดาน
ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพ ซ่ึงประกอบดวย 40 ปจจัย ใน 4 ดาน คือ ความตระหนักในดานสุขภาพ 
ความใสใจส่ิงแวดลอม รูปแบบการดําเนินชีวิต และทัศนคติตออาหารออรแกนิก ดวยวิธี 9-point Likert-scale ผลการ
วิเคราะหองคประกอบเพื่อสกัดปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือ พบวาได 7 องคประกอบ คือ ลดความเส่ียงปญหาสุขภาพ 
คุณภาพชีวิต ชอบออรแกนิก รสชาต ิราคา ส่ิงแวดลอม และการใหขอมูล โดยผลที่ไดสามารถใชเปนแนวทางในการกําหนดกล
ยุทธทางการตลาดที่เหมาะสมสําหรับรานอาหารออรแกนิกตอไป (พิมพรวี ทังสุบุตร และชุติมา ไวศรายุทธ, 2554) 

การออกแบบบรรจุภัณฑที่ดี จัดเปนการสรางกลยุทธทางการตลาดไดอีกทางหน่ึง โดยในการออกแบบบรรจุภัณฑมี
เปาหมายที่สําคัญคือ การสรางบรรจุภัณฑใหสามารถเอ้ืออํานวยคุณประโยชนดานหนาที่ใชสอยไดดี มีความปลอดภัยจากการ
คุมครองผลิตภัณฑ และบรรจุภัณฑที่ดีตองสามารถ ส่ือสาร และสรางผลกระทบทางจิตวิทยาของผูบริโภคได (สุกฤตา หิรัญ
ชวลิต, 2553)  
 
3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

3.1 การสรางและทดสอบแบบสอบถาม 
 ดําเนินการสนทนากลุม (Focus group discussion) โดยใชผูบริโภคทั่วไป จํานวน 2 กลุม โดยใชสมาชิกกลุมละ 6 
คน เพื่อรวบรวมขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับทัศนคติที่เก่ียวของกับการยอมรับบรรจุภัณฑอาหาร เพื่อนํามาสรางเปนตัวเลือกใน
แบบสอบถาม นําขอมูลที่ไดจากการสนทนากลุมและการตรวจเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของ มาสรางแบบสอบถาม และ
ดําเนินการทดสอบแบบสอบถาม ปรับปรุงแกไข จนไดแบบสอบถามที่ใชในการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการยอมรับบรรจุภัณฑ
ไอศกรีมเสริมใบขลูผง  
 

3.2 การสํารวจและวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม 
สํารวจขอมูลโดยสอบถามผูบริโภคบริเวณตลาดขายของฝากในจังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี จํานวน 100 คน 

เพื่อสอบถามถึงปจจัยที่มีผลตอการยอมรับบรรจุภัณฑไอศกรีมเสริมใบขลูผง โดยการใหคะแนนตามระดับความสําคัญ 5 
คะแนน การใหคะแนน 1 2 3 4 หรือ 5 หมายถึง เปนปจจัยทีมี่ความสําคัญตอการยอมรับนอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก และ
มากที่สุด ตามลําดับ วิเคราะหขอมูลสถิติเชิงพรรณนาดานความถี่ และวิเคราะหขอมูลปจจัยที่มีผลตอการยอมรับบรรจุภัณฑ
ไอศกรีมเสริมใบขลูผงดวยเทคนิคการวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) โดยใชวิธีการวิเคราะหองคประกอบหลัก (Principal 
Component Analysis: PCA) โดยมีแนวทางการเลือกปจจัยคือ ตองมีคาไอเกน (Eigen value) มากกวา 1 และกําหนดการ
หมุนแกนดวยวิธีวาริแมกซ (Varimax) โดยการวิเคราะหขอมูลทั้งหมดใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS 

 
4. ผลการวิจัยและอภิปราย 
 

 4.1 ผลการสรางและทดสอบแบบสอบถาม 
 ผลจากการดําเนินการ Focus group discussion โดยผูรวมสนทนาเปนผูบริโภคทั่วไป อายุ 20-65 ป จํานวน 12 
คน สามารถรวบรวมปจจัยที่มีผลตอการยอมรับบรรจุภัณฑอาหาร ดังน้ีคือ บรรจุภัณฑตองมีความสามารถในการรักษา
คุณภาพผลิตภัณฑอาหารได มีขอมูลที่เปนประโยชน เชน ดานวิธีการใชและเก็บรักษาผลิตภัณฑ ขอมูลทางโภชนาการ มีการ
พิมพรายละเอียดบนบรรจุภัณฑชัดเจน และใชวัสดุในการผลิตที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม เม่ือสอบถามถึงปจจัยที่มีผลตอการ
ยอมรับบรรจุภัณฑไอศกรีมเสริมใบขลูผง พบวา ผูรวมสนทนาใหขอมูลดานปจจัยที่มีผลตอการยอมรับบรรจุภัณฑ สอดคลอง
กัน โดยใหขอมูลเพิ่มเติมวา บรรจุภัณฑควรมีความสวยงามดึงดูดใจในการซ้ือเปนของฝากได บงบอกความเปนเอกลักษณวา
เปนผลิตภัณฑจากใบขลูธรรมชาติ และชี้บงตรายี่หอชัดเจน จากขอมูลที่ไดจากการดําเนินการ Focus group discussion 
และการตรวจเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของ จึงรวบรวมปจจัยที่มีผลตอการยอมรับบรรจุภัณฑไอศกรีมเสริมใบขลูผง นํามาใชเปน
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ตัวเลือกในแบบสอบถาม ผลจากการทดสอบและปรับปรุงแกไขแบบสอบถาม จึงไดแบบสอบถามที่ใชในการศึกษาปจจัยที่มีผล
ตอการยอมรับบรรจุภัณฑไอศกรีมเสริมใบขลูผง โดยมีปจจัยที่เปนตัวเลือกทั้งหมด 10 ปจจัย (F1-F10) ไดแก  
 

F1: บรรจุภัณฑมีความสามารถในการรักษาคุณภาพไอศกรีมได 
F2: ใหขอมูลที่เปนประโยชน เชน ใหขอมูลดานวิธีการใช วิธีการเก็บรักษาผลิตภัณฑ และขอมูลทางโภชนาการ 
F3: ใชวัสดุในการผลิตที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  
F4: ใชวัสดุที่ปลอดภัย เหมาะสมกับผลิตภัณฑไอศกรีม 
F5: บรรจุภัณฑควรมีความสวยงามดึงดูดใจในการซ้ือเปนของฝากได 
F6: บงบอกความเปนเอกลักษณวาเปนผลิตภัณฑจากใบขลูธรรมชาติ 
F7: ชี้บงตรายี่หอชัดเจน 
F8: มีขนาดบรรจุหลากหลายใหเลือก  
F9: สามารถนําเอาบรรจุภัณฑไปใชงานตอได 
F10: มีความสะดวกในการบริโภค 
 

  4.2 ผลการการสํารวจและวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม 
         
                 4.2.1 ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 

ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม มีดังน้ี ผูตอบแบบสอบถาม 100 คน เพศหญิง 60 คน 
และเพศชาย 40 คน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาย ุระหวาง 31-40 ป คิดเปน 30% สวนระดับการศึกษาสวนใหญอยูใน
ระดับปริญญาตรี คือ 50% มีอาชีพพนักงานบริษัทมากที่สุดคือ 45% โดยมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 20,001 -30,000 บาท คิด
เปน 50% รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1 เน่ืองจากดําเนินการสอบถามบริเวณตลาดขายของฝากในจังหวัดระยอง และจังหวัด
ชลบุรี ซ่ึงเปนนักทองเที่ยวหรือบุคคลในพื้นที่บริเวณใกลแหลงนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง จึงไดกลุมตัวอยางสวนใหญที่
มีอาชีพเปนพนักงานบริษัท อยูในวัยทํางาน และมีความรูระดับปริญญาตรี 

 

4.2.2 ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการยอมรับบรรจุภัณฑไอศกรีมเสริมใบขลูผง 
  ผลการวิเคราะหขอมูลสถิติเชิงพรรณนาดานความถี่ ไดผลดังตารางที่ 2 พบวา ปจจัยดานการใชวัสดุที่ปลอดภัย 

เหมาะสมกับผลิตภัณฑไอศกรีม (F4) ไดรับคะแนนเฉล่ียมากที่สุดเทากับ 4.95 หมายถึง เปนปจจัยที่มีความสําคัญตอการ
ยอมรับระดับมากที่สุด ในขณะที่ปจจัยดานการมีขนาดบรรจุหลากหลายใหเลือก (F8) ไดรับคะแนนเฉล่ียนอยที่สุดเทากับ 2.14 
หมายถึง เปนปจจัยที่มีความสําคัญตอการยอมรับระดับปานกลาง โดยภาพรวมสามารถแสดงใหเห็นวาปจจัยที่สอบถามทั้งหมด 
10 ปจจัย เปนปจจัยที่มีความสําคัญตอการยอมรับบรรจุภัณฑไอศกรีมใบขลูผง 

ผลจาก Factor Analysis โดยใชวิธี PCA ไดผลดังตารางที่ 3 หากพิจารณาจากเกณฑการสกัดปจจัยที่กําหนดไว
วาตองมี Eigen value มากกวา 1 รวมกับการหมุนแกนดวยวิธี Varimax พบวา ควรมีปจจัยรวมจํานวน 2 ปจจัย โดยปจจัย
รวมที่ 1 มี Eigen value เทากับ 7.233 และปจจัยรวมที่ 2 มี Eigen value เทากับ 1.683 ซ่ึงมีคามากกวา 1 ในขณะที่ปจจัย
รวมที่ 3 ถึง 10 มี Eigen value นอยกวา 1 (0.019-0.426) ซ่ึงไมเปนไปตามเกณฑกําหนด ทั้งน้ีการมีปจจัยรวม 2 ปจจัย มีคา
สัดสวนสะสมของคาความแปรปรวน (% Cumulative) เทากับ 89.158% แสดงวาสามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปรได
มาก โดยเปนการอธิบายความผันแปรจากปจจัยรวมที่ 1 และปจจัยที่ 2 เทากับ 72.333%  และ 16.825% ตามลําดับ ทั้งน้ี
ปจจัยรวมที่ 1 ประกอบดวยปจจัยที่มีผลตอการยอมรับบรรจุภัณฑไอศกรีมเสริมใบขลูผงจํานวน 7 ปจจัย ไดแก ปจจัยดานการ
ใชวัสดุในการผลิตที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม (F3) ปจจัยดานบรรจุภัณฑควรมีความสวยงามดึงดูดใจในการซ้ือเปนของฝากได 
(F5) ปจจัยดานการบงบอกความเปนเอกลักษณวาเปนผลิตภัณฑจากใบขลูธรรมชาติ (F6) ปจจัยดานการชี้บงตรายี่หอชัดเจน 
(F7) ปจจัยดานการมีขนาดบรรจุหลากหลายใหเลือก (F8) ปจจัยดานการสามารถนําเอาบรรจุภัณฑไปใชงานตอได (F9) และ
ปจจัยดานความสะดวกในการบริโภค (F10) สวนปจจัยรวมที่ 2 ประกอบดวยปจจัยที่มีผลตอการยอมรับบรรจุภัณฑไอศกรีม
เสริมใบขลูผงจํานวน 3 ปจจัย ไดแก ปจจัยดานบรรจุภัณฑมีความสามารถในการรักษาคุณภาพไอศกรีมได (F1) ปจจัยดานการ
ใหขอมูลที่เปนประโยชน เชน ใหขอมูลดานวิธีการใช วิธีการเก็บรักษาผลิตภัณฑ และขอมูลทางโภชนาการ (F2) และปจจัย
ดานการใชวัสดุที่ปลอดภัยเหมาะสมกับผลิตภัณฑไอศกรีม (F4) ผลจาก Factor Analysis โดยใชวิธี PCA สามารถกลาวไดวา  

 



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 
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 ตารางที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ลักษณะทางประชากรศาสตร % 

เพศ   

 ชาย 40.00 

 หญิง 60.00 

อายุ   

 21 – 30 ป  21.00 

 31 – 40 ป 30.00 

 41 – 50 ป  21.00 

 มากกวา 50 ป 28.14 

ระดับการศึกษา   

 ประถมศึกษา 10.00 

 มัธยมศึกษา 45.00 

 ปริญญาตรี 50.00 

 สูงกวาปริญญาตร ี 15.00 

อาชีพ   

 นักเรียน /นิสิต /นักศึกษา  15.00 

 ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 20.00 

 พนักงานบริษัทเอกชน  45.00 

 คาขาย / ประกอบธุรกิจสวนตัว 10.00 

 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 10.00 

รายไดเฉล่ียตอเดือน   

 5,001 – 10,000 บาท  20.00 

 10,001 – 15,000 บาท 15.00 

 15,000 – 20,000 บาท  50.00 

 สูงกวา 20,000 บาท 15.00 
 

ปจจัยรวมที่ 1 มีความเก่ียวของกับปจจัยในดานคุณประโยชนควบ (Augmented benefit) ซ่ึงมีความเก่ียวของ
กับผลประโยชนเพิ่มเติมที่ผูบริโภคจะไดรับจากบรรจุภัณฑ เชน ดานการเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ดานความสวยงามที่ดึงดูดใจ
ผูบริโภค ดานการบงบอกตัวตนของผลิตภัณฑ รวมทั้งการสามารถนําบรรจุภัณฑไปใชงานตอได ในขณะที่ปจจัยรวมที่ 2 มี
ความเก่ียวของกับปจจัยในดานคุณประโยชนหลัก (Core benefit) ซ่ึงเปนประโยชนพื้นฐานของบรรจุภัณฑที่ตองทําหนาที่
รักษาคุณภาพของผลิตภัณฑอาหาร โดยมีความปลอดภัยสําหรับการบริโภค รวมถึงสามารถใหรายละเอียดที่เก่ียวของกับตัว
ผลิตภัณฑไอศกรีมได  

การทําความเขาใจกับความตองการของผูบริโภคมีความสําคัญกับการนําเสนอผลิตภัณฑใหมออกสูตลาด ซ่ึงมี
ความสอดคลองกับผลการวิจัยของ ภัทรภัสสร ธนาเสฎฐหิรัญ และณัตฐาวุฒิ ฐิติปราโมทย (2556) ที่พบวา ในการนําเสนอ
ผลิตภัณฑครีมลําไยซ่ึงเปนผลิตภัณฑใหมออกสูตลาด ควรมีการสํารวจขอมูลความตองการของผูบริโภค ดานรูปแบบบรรจุ
ภัณฑและแนวทางการสงเสริมการตลาด จากผลการสํารวจทัศนคติของผูบริโภคตอการพัฒนารูปแบบรรจุภัณฑครีมลําไย 
พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญตอการปรับปรุงบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑครีมลําไย โดยสงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาในระดับ
ปานกลาง คิดเปน 61.3% โดยใหความสําคัญกับการออกแบบบรรจุภัณฑที่ตองมีความเหมาะสมกับชนิดผลิตภัณฑ รวมถึงมี
การระบุตรายี่หอใหชัดเจน นอกจากน้ียังใหความสําคัญกับการใชรูปแบบบรรจุภัณฑมีความสวยงามโดดเดน มีการบรรจุใน
กลองบรรจุภัณฑที่มีการใหรายละเอียดสินคาชัดเจนและอานงาย 
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ตารางที่ 2 ความถี่ของการใหคะแนนความสําคัญและคาเฉล่ียระดับความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอการยอมรับบรรจุภัณฑ 
   ไอศกรีมเสริมใบขลูผง 

 

ปจจัยที่มีผลตอการยอมรับบรรจุภัณฑไอศกรีมเสริมใบขลูผง 
ความถี่ของการใหคะแนน

ความสําคัญ 
คาเฉล่ียระดับความสําคัญ* 

± 
SD 1 2 3 4 5 

F1: บรรจุภัณฑมีความสามารถในการรักษาคุณภาพไอศกรีมได 0 0 1 9 90 4.89 ± 0.35 
F2: ใหขอมูลที่เปนประโยชน เชน ใหขอมูลดานวิธีการใช 
วิธีการเก็บรักษาผลิตภัณฑ และขอมูลทางโภชนาการ 1 1 11 5 82 4.66 ± 0.79 
F3: ใชวัสดุในการผลิตที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  3 2 20 25 50 4.17 ± 1.02 
F4: ใชวัสดุที่ปลอดภัย เหมาะสมกับผลิตภัณฑไอศกรีม 0 0 0 5 95 4.95 ± 0.22 
F5: บรรจุภัณฑควรมีความสวยงามดึงดูดใจในการซ้ือเปนของ
ฝากได 5 5 20 25 45 4.00 ± 1.15 
F6: บงบอกความเปนเอกลักษณวาเปนผลิตภัณฑจากใบขลู
ธรรมชาติ 10 10 25 20 35 3.60 ± 1.33 
F7: ชี้บงตรายี่หอชัดเจน 20 20 12 10 38 3.26 ± 1.61 
F8: มีขนาดบรรจุหลากหลายใหเลือก  60 6 9 10 15 2.14 ± 1.56 
F9: สามารถนําเอาบรรจุภัณฑไปใชงานตอได 2 51 24 13 10 2.78 ± 1.04 
F10: มีความสะดวกในการบริโภค 7 25 18 26 24 3.35 ± 1.08 

* คะแนน 1 2 3 4 หรือ 5 หมายถึง เปนปจจัยที่มีความสําคัญตอการยอมรับนอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก และมากที่สุด ตามลําดับ  
 
ตารางที่ 3 คาไอเกน (Eigen value) สัดสวนของคาความแปรปรวน (% Variance) และสัดสวนสะสมของคาความแปรปรวน 
             (% Cumulative) จากการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการยอมรับบรรจุภัณฑไอศกรีมเสริมใบขลูผง 

 

ปจจัยรวม Eigen value % Variance % Cumulative 
1 7.233 72.333 72.333 
2 1.683 16.825 89.158 
3 0.426 4.260 93.418 
4 0.303 3.028 96.446 
5 0.126 1.259 97.705 
6 0.095 0.951 98.656 
7 0.046 0.465 99.120 
8 0.038 0.383 99.504 
9 0.030 0.305 99.808 
10 0.019 0.192 100.000 

 

 Hair et al (1998) กลาววา คานํ้าหนักขององคประกอบ (Factor Loading) แสดงถึงอิทธิพลของตัวแปรเดิมที่
มีตอปจจัยรวม ถาคา Factor Loading ของตัวแปรเดิมมีคามาก หมายถึง ตัวแปรเดิมน้ันมีความสัมพันธหรือมีสวนรวมในการ
สรางปจจัยรวมมากน่ันเอง คา Factor Loading ของตัวแปรที่จะถูกจัดอยูในปจจัยรวม ควรมีคามากกวา 0.3 โดยการมีคา 
Factor Loading เปนเครื่องหมายบวก หมายถึง มีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน หากมีเครื่องหมายลบ หมายถึง มี
ความสัมพันธไปในทิศทางตรงกันขาม จากผลการวิเคราะหคา Factor Loading แสดงในตารางที่ 4 พบวา คา Factor 
Loading ของปจจัยที่มีผลตอการยอมรับบรรจุภัณฑไอศกรีมเสริมใบขลูผงทุกปจจัยมีเปนเครื่องหมายเปนบวก โดยมีคา
มากกวา 0.3 (0.697-0.940) จึงแสดงใหเห็นวาปจจัยที่มีผลตอการยอมรับบรรจุภัณฑไอศกรีมเสริมใบขลูผงทุกปจจัย มี
ความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงสอดคลองกับภาพที่ 1 ที่แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีผลตอการยอมรับบรรจุ
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ภัณฑไอศกรีมเสริมใบขลูทั้ง 10 ปจจัย โดยพบวา ปจจัย F1 F2 และ F4 จัดอยูในกลุมเดียวกัน ซ่ึงแยกออกจากอีกกลุมหน่ึงที่
ประกอบดวยปจจัย F3 F5 F6 F7 F8 F9 และ F10 โดยทุกปจจัยอยูในแกนดานบวกของแผนภาพ แสดงวามีคา Factor 
Loading เปนบวกน่ันเอง 
 
ตารางที่ 4 คานํ้าหนักขององคประกอบ (Factor Loading) ของแตละปจจัยที่มีผลตอการยอมรับบรรจุภัณฑไอศกรีมเสริม 

  ใบขลูผง 

 

ปจจัยรวม ปจจัยที่มีผลตอการยอมรับบรรจุภัณฑไอศกรีมเสริมใบขลูผง Factor Loading 
1 F3: ใชวัสดุในการผลิตที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  0.697 
 F5: บรรจุภัณฑควรมีความสวยงามดึงดูดใจในการซ้ือเปนของฝากได 0.717 
 F6: บงบอกความเปนเอกลักษณวาเปนผลิตภัณฑจากใบขลูธรรมชาติ 0.819 
 F7: ชี้บงตรายี่หอชัดเจน 0.899 
 F8: มีขนาดบรรจุหลากหลายใหเลือก  0.940 
 F9: สามารถนําเอาบรรจุภัณฑไปใชงานตอได 0.929 
 F10: มีความสะดวกในการบริโภค 0.889 
2 F1: บรรจุภัณฑมีความสามารถในการรักษาคุณภาพไอศกรีมได 0.911 
 F2: ใหขอมูลที่เปนประโยชน เชน ใหขอมูลดานวิธีการใช วิธีการเก็บรักษา

ผลิตภัณฑ และขอมูลทางโภชนาการ 
0.866 

 
 F4: ใชวัสดุที่ปลอดภัย เหมาะสมกับผลิตภัณฑไอศกรีม 0.860 
 

 
 

ภาพที่ 1 ความสัมพันธระหวางตัวแปรจาก Factor Analysis โดยใชวิธี PCA รวมกับการหมุนแกนดวยวิธี Varimax 
(เม่ือ F1-F10 แสดงถึงปจจัยที่เก่ียวของกับปจจัยที่มีผลตอการยอมรับบรรจุภัณฑไอศกรีมเสริมใบขลูผง) 
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5. บทสรุป 
 

จากการดําเนินการ Factor Analysis โดยใชวิธี PCA รวมกับการหมุนแกนดวยวิธี Varimax พบวา สามารถสกัด
ปจจัยรวมมีผลตอการยอมรับบรรจุภัณฑไอศกรีมเสริมใบขลูผงได 2 ดาน ประกอบดวยปจจัยรวมดานคุณประโยชนควบของ
บรรจุภัณฑ ไดแก การใชวัสดุในการผลิตที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม บรรจุภัณฑควรมีความสวยงามดึงดูดใจในการซ้ือเปนของ
ฝากได การบงบอกความเปนเอกลักษณวาเปนผลิตภัณฑจากใบขลูธรรมชาติ การชี้บงตรายี่หอชัดเจน การมีขนาดบรรจุ
หลากหลายใหเลือก การสามารถนําเอาบรรจุภัณฑไปใชงานตอได และมีความสะดวกในการบริโภค และปจจัยรวมในดาน
คุณประโยชนหลักของบรรจุภัณฑ ไดแก บรรจุภัณฑมีความสามารถในการรักษาคุณภาพไอศกรีมได  การใหขอมูลที่เปน
ประโยชน และการใชวัสดุที่ปลอดภัยเหมาะสมกับผลิตภัณฑไอศกรีม ผลการวิเคราะหปจจัยที่ไดสามารถใชเปนแนวทางในการ
ออกแบบบรรจุภัณฑไอศกรีมเสริมใบขลูผงที่ตอบสนองความตองการของผูบริโภคตอไป  
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บทคัดยอ 
  

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของพันธุและขนาดของชิ้นมะละกอดิบตอคุณสมบัติทางเคมี-กายภาพและ
ประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑมะละกอแกว โดยผันแปรพันธุของมะละกอดิบที่แตกตางกัน 2 พันธุ คือฮอลแลนดและแขกดํา 
และผันแปรขนาดของชิ้นมะละกอดิบที่แตกตางกัน 3 ขนาดคือ 1×1, 1×3 และ 1×6 เซนติเมตร ตามลําดับ จากผลการทดลอง
พบวาพันธุและขนาดของชิ้นมะละกอดิบที่แตกตางกันมีผลตอคณุสมบัติทางเคมี-กายภาพและทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ
มะละกอแกวเปนอยางมาก โดยพบวาคาความชื้นและความแข็งของมะละกอแกวมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเม่ือขนาดของชิ้นของ
มะละกอเพิ่มขึ้น โดยมะละกอแกวที่ผลิตจากมะละกอสายพันธแขกดําขนาด 1×6 เซนติเมตร มีคาความชื้นสูงที่สุด ในขณะที่
มะละกอแกวที่ผลิตจากมะละกอดิบพันธุฮอลแลนดขนาด 1×6 เซนติเมตร มีคาความแข็งสูงที่สุด ในสวนของคาความสวาง (L*) 
ของมะละกอแกวทั้งสองพันธุมีคาอยูในชวง 62.13 ถึง 65.73 ซ่ึงเปนสีตามธรรมชาติของมะละกอดิบและเปนผลมาจากการ
เกาะตัวของผลึกนํ้าตาลหลังกระบวนการผลิตมะละกอแกว ในสวนของผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสพบวาผูบริโภคให
คะแนนการยอมรับดานลักษณะปรากฏ กล่ิน และการยอมรับรวมของมะละกอแกวพันธุแขกดํามากกวาพันธุฮอลแลนด 
โดยเฉพาะมะละกอแกวพันธุแขกดําขนาด 1×3 เซนติเมตร ที่มีคะแนนการยอมรับรวมสูงที่สุดดังน้ันจากผลการทดลองน้ีจึง
กลาวไดวา มะละกอพันธุแขกดําที่มีขนาด 1×3 เซนติเมตร มีความเหมาะสมที่นําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑมะละกอแกวมากที่สุด 

 

คําสําคัญ: มะละกอแกว, มะละกอพันธุฮอลแลนด, มะละกอพันธุแขกดํา, ขนาดชิ้นมะละกอ 
 

Abstract 
 

This research was conducted to determine the effect of two green papaya cultivars (Carica 
papaya L. cv. Khaek Dam and cv. Holland) and three difference sizes of green papaya pieces, including 
1×1, 1×3 and 1×6 cm respectively, on the physico-chemical and sensory properties of sweet dehydrated 
green papaya products. The result showed that, the papaya cultivars and sizes of papaya pieces have 
strongly effected on the physico-chemical and sensory properties of sweet dehydrated green papaya 
products. Moisture content and hardness values of sweet dehydrated green papaya products tend to 
increase with size of green papaya pieces increased. The sweet dehydrated green papaya cv. Holland 
products at 1×6 cm revealed the highest moisture content and hardness value. The lightness values of 
sweet dehydrated green papaya products were about 62.13 to 65.73 which related to the natural color 
of green papaya and also affected by sugar crystallized on the sweet dehydrated green papaya pieces. 
In addition, the sweet dehydrated green papaya cv. Khaek Dam revealed higher the organoleptic scores 
compared to sweet dehydrated green papaya cv. Holland, especially the sweet dehydrated green 
papaya cv. Khaek Dam size 1×3 cm. Based on these results, green papaya cv. Khaek Dam size 1×3 cm. 
should be considered as the most suitable for produced the sweet dehydrated green papaya products. 

 
Keywords:  sweet dehydrated green papaya, Papaya cv. Khaek Dam, Papaya cv. Holland, size of papaya 

pieces 
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1. บทนํา 
 

มะละกอ (papaya : Carica papaya L.) เปนผลไมเขตรอนที่จัดอยูในตระกูล Caricaceae และมีความสําคัญตอ
เศรษฐกิจชนิดหน่ึงของโลกและใหผลผลิตตลอดทั้งป นิยมบริโภคสดหรือเปนวัตถุดิบเพื่อการอุตสาหกรรมโดยเฉพาะผลดิบนิยม
แปรรูปเปนมะละกอเสนพรอมบริโภคเพื่อใชเปนสวนประกอบในผักสลัดและปรุงเปนสมตําซ่ึงเปนอาหารที่เปนที่รูจักกันอยาง
แพรหลายรวมถึงแปรรูปเปนผลิตภัณฑตาง ๆ เชน แยม ไอศกรีม และเครื่องดื่ม เปนตน (Kelebek et al., 2015; Albertini 
et al., 2016) ปจจุบันความตองการบริโภคมะละกอภายในประเทศและตลาดตางประเทศมีปริมาณเพิ่มสูงมากขึ้นอยาง
ตอเน่ือง ทั้งในรูปของการบริโภคผลดิบ บริโภคผลสุก และสงโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อแปรรูปเปนผลไมกระปอง อุตสาหกรรม
ฟอกหนัง ส่ิงทอ และอุตสาหกรรมผลิตเน้ือและปลากระปอง เปนตน โดยพบวาในป 2010 ตลาดมะละกอของโลกมีอัตราการ
ขยายตัวสูงถึง 11.8 ลานตน คิดเปนมูลคากวา 243 ลานเหรียญสหรัฐ (Udomkun et al., 2015) และขอมูลจากกรมสงเสริม
การสงออกป 2551 พบวามีผลผลิตมะละกอเพื่อการสงออกมีปริมาณสูงถึง 2.2 ลานกิโลกรัม คิดเปนมูลคากวา 96 ลานบาท 
และมีการขยายตัวคิดเปนรอยละ 17.85 จึงนับไดวามะละกอเปนผลไมอีกชนิดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจไทย ซ่ึงจากกระแส
ความนิยมของผูบริโภคในปจจุบันที่นิยมรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ และตองการความสะดวกสบายมากขึ้น ซ่ึงการแปรรูป
มะละกอดิบใหเปนผลิตภัณฑพรอมบริโภคจึงถือวาเปนทางเลือกหน่ึงที่สามารถเพิ่มศักยภาพการสงออกผลิตภัณฑจากมะละกอ
ดิบพรอมบริโภคของไทยไปจําหนายยังตลาดตางประเทศไดเปนอยางดี โดยพันธุของมะละกอที่นิยมปลูกและไดรับการสงเสริม
ใหปลูกในพื้นที่ของประเทศไทยมีหลายพันธุทั้งเพื่อการบริโภคและทางการคา เชน พันธุแขกดํา แขกดํา แขกนวล และโกโก 
เปนตน (Parker et al., 2010; เพียรใจ กาแกว, 2549; วราพร ออกัน และทองจันทร ประวรรณโน, 2549) โดยจากผลการ
สํารวจพื้นที่เพาะปลูกมะละกอในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบวามะละกอพันธุฮอลแลนดและแขกดํามีการเพาะปลูก
เปนจํานวนมาก จึงทําใหเกิดปญหาผลผลิตลนตลาดและมีราคาตกต่ํา มะละกอนอกจากจะเปนผลไมที่ทุกคนรูจักกันเปนอยางดี
ทั้งชาวไทยและตางชาติแลว ทั้งมะละกอดิบและมะละกอสุกยังเปนแหลงของสารอาหารที่สําคัญมากมายหลายชนิด เชนธาตุ
โพแทสเซียม แคลเซียม วิตามินอีและวิตามินเอในรูปของสารแคโรทีนอยด วิตามินซี และโฟเลต ซ่ึงชวยปองกันโรคหลอดเลือด
แข็งตัวและโรคหัวใจที่มีสาเหตุจากโรคเบาหวานไดดี อีกทั้งยังมีสมบัติเปนสารอนุมูลอิสระที่มีความสําคัญชวยปองกันการเกิด
อนุมูลอิสระของคอเลสเตอรอล วิตามินซีและวิตามินอีชวยการทํางานของเอนไซมพาราออกโซเนสซ่ึงหยุดการเกิดอนุมูลอิสระ
ของคอเลสเตอรอล เสนใยอาหารในมะละกอชวยลดคอเลสเตอรอล สวนกรดโฟลิกสามารถ ลดความเส่ียงของอาการหัวใจวาย
หรือหลอดเลือดสมองอุดตันได อีกทั้งยังมีฤทธ์ิในการตานการเจริญของเชื้อจุลินทรียไดอีกดวย นอกจากน้ีมะละกอดิบยังใชเปน
ยาสมุนไพรซ่ึงมีสมบัติเปนยาระบายออน ๆ ชวยในการขับปสสาวะหรือจะนําผลมะละกอดิบไปทําเปนเครื่องดื่มสมุนไพรที่มี
สรรพคุณในการลางลําไสจากคราบไขมันที่เกาะติดอยูที่เกิดจากการกินอาหารที่ผัดดวยนํ้ามันเปนประจํา และในผลมะละกอมี
เอนไซมปาเปนซ่ึงเพิ่มความชุมชื่นแกผิวในผลิตภัณฑเครื่องสําอางตาง ๆ  เปนตน (Mishra et al., 2015; Kelebek et al., 
2015) จึงนิยมบริโภคเปนอาหารและประโยชนทางดานอุตสาหกรรมอีกหลายดานเชน เน้ือมะละกอดิบสามารถนําไปทํา
มะละกอเชื่อม แชอ่ิม ดองเค็ม หรือใชในโรงงานปลากระปอง ผลมะละกอสุกสามารถใชทํานํ้าผลไม ซอส ผลไมกระปอง แยม 
ลูกกวาด และมะละกอผง เปลือกมะละกอใชทําเปนอาหารสัตวหรือสีผสมอาหารยางมะละกอใชในโรงงานผลิตเบียร นํ้าปลา 
อุตสาหกรรมเคมีและเครื่องสําอาง เปนตน (Mishra et al., 2015; กฤษณี และคณะ, 2556) อยางไรก็ตามมะละกอเปนผลไม
ที่มีการเส่ือมเสียไดงาย เน่ืองจากเปนผลไมที่มีอัตราการหายใจสูง เกิดการบอบช้ําไดง าย และองคประกอบทางเคมีของ
มะละกอยังเกิดการเปล่ียนแปลงและสลายตัวไปอยางรวดเร็ว เปนผลใหมะละกอมีอายุการเก็บรักษาส้ัน เกิดการสูญเสียอยาง
รวดเร็วภายหลังจากการเก็บเก่ียวและขนสง (Mishra et al., 2015; Udomkun et al., 2015) ดังน้ันการแปรรูปมะละกอดิบ
และมะละกอสุกใหเปนผลิตภัณฑอาหารชนิดตาง ๆ โดยเฉพาะพันธุฮอลแลนดและแขกดําซ่ึงมีการเพาะปลูกเปนจํานวนมากใน
เขตจังหวัดพิษณุโลก จะถือเปนอีกหน่ึงแนวทางในการเพิ่มมูลคาของผลผลิตมะละกอ ลดการสูญเสีย และเพิ่มรายได ใหแก
เกษตรกร รวมทั้งเปนการสงเสริมอุตสาหกรรมในครอบครัว ซ่ึงจะมีโอกาสขยายเปนอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑอาหารใน
เชิงพาณิชยตอไปได (พรรณผกา รัตนโกศัล และคณะ, 2550)  

เทคโนโลยีการทําแหง (Drying technology) เปนหน่ึงในกระบวนถนอมอาหารที่นิยมนํามาใชในการยืดอายุการเก็บ
รักษามะละกอใหมีอายุการเก็บรักษาที่ยาวนานขึ้น มีกระบวนการแปรรูปที่ไมยุงยาก และใชไดกับผลิตภัณฑอาหารได
หลากหลายชนิด (Udomkun et al., 2015) ซ่ึงการแปรรูปมะละกอดิบใหเปนผลิตภัณฑมะละกอแกวถือเปนหน่ึงผลิตภัณฑ
อาหารที่ผานการทําแหงที่นาสนใจ เน่ืองจากเน้ือมะละกอดิบมีคุณลักษณะทางเน้ือสัมผัสที่เหมาะสมในการนําไปแปรรูปเปน
มะละกอแกวที่ดี ผลิตภัณฑที่ไดมีความชื้นและคา water activity ต่ํา สามารถเก็บรักษาไดนาน รวมถึงเปนผลิตภัณฑพรอม
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บริโภคที่มีความสะดวก และมีคุณคาทางโภชนาการจากวัตถุดิบมะละกอเอง แตพบวาปจจุบันมีขอมูลทางดานวิชาการของการ
พัฒนาผลิตภัณฑมะละกอแกวอยูจํานวนนอย ซ่ึงมะละกอแกวเปนผลิตภัณฑอาหารก่ึงแหงที่มีลักษณะปรากฏ รสชาติ และ
กรรมวิธีการผลิตคลายคลึงกับกระบวนการผลิตมะพราวแกว โดยผลิตภัณฑที่ไดมีปริมาณของแข็งที่ละลายไดไมต่ํากวา 65 
เปอรเซ็นต และมีความชื้นต่ํากวา 10 เปอรเซ็นต รวมถึงมีความคา water activity ต่ํากวา 0.68 ซ่ึงจะชวยปองกันการเจริญ
ของรา จึงสามารถเก็บรักษาที่อุณหภูมิหองได (สุมาลี สุนทรนฤรังสี และนงนุช กัณฑานนท, 2539; วราพร ออกัน และทอง
จันทร ประวรรณโน, 2549) โดยพบวา Mishra et al. (2015) ไดพัฒนาผลิตภัณฑมะละกอก่ึงแหงโดยอาศัยเทคโนโลยีการทํา
แหงแบบออสโมติก การลวก รวมกับการอบแหงโดยใชรังสีอินฟราเรด พบวาสามารถลดคา คา aw  ของผลิตภัณฑมะละกอก่ึง
แหงใหเหลือเทากับ 0.75 จึงสามารถเก็บรักษาที่อุณหภูมิหองไดนานถึง 60 วัน ในขณะที่มะละกอที่ไมผานการทําแหงมีอายุ
การเก็บรักษาเพียง 2 วัน เทาน้ัน นอกจากน้ีมะละกอก่ึงแหงที่ไดยังมีคุณสมบัติการตานอนุมูลอิสระและคุณคาทางโภชนาการ
สูงขึ้น อีกทั้งยังมีคุณภาพทางประสาทสัมผัสเปนที่ยอมรับของผูบริโภคอีกดวย ซ่ึงปจจัยที่มีผลตอกระบวนการผลิตและคุณภาพ
ของผลิตภัณฑมะละกอแกวคือ พันธุและขนาดของชิ้นมะละกอดิบที่ใชเปนวัตถุดิบในการผลิต (García et al., 2010)  

ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของพันธุของมะละกอและขนาดของชิ้นมะละกอตอคุณภาพทางเคมี-
กายภาพ และประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑมะละกอแกว  

 
2. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 
 2.1 การผลิตมะละกอแกว 
      การทดลองน้ีใชมะละกอดิบ 2 พันธุ คือ พันธุฮอลแลนด และพันธุแขกดํา ในเขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก ทําการคัดเลือกมะละกอดิบที่มีขนาดสมํ่าเสมอ เปลือกสีเขียวเขม และมีนํ้าหนักตอผลเทากับ 1.0±0.2 กิโลกรัม 
นํามาปอกเปลือกและลางทําความสะอาดดวยนํ้าสะอาด จากน้ันแปรผันขนาดของชิ้นมะละกอดิบที่แตกตางกัน 3 ขนาด คือ 
1×1 1×3 และ 1×6 เซนติเมตร ตามลําดับ กอนลางเสนมะละกอที่หั่นแลวดวยนํ้าสะอาดจํานวน 3 ครั้ง กอนจะนําไปแชใน
สารละลาย CaCl2 ความเขมขน 1 เปอรเซ็นต เปนเวลา 10 นาที จากน้ันลางนํ้าใหสะอาด และนําเสนมะละกอที่ผานการแช 
CaCl2 ไปเคี่ยวกับนํ้าตาล นํ้าเปลา และเกลือ โดยใชกระทะทองเหลือง ทําการเคี่ยวดวยไฟปานกลางเคี่ยวจนนํ้าตาลมีความ
เขมขนสูงขึ้น จากน้ันเคี่ยวตอไปดวยไฟออน จนนํ้าเชื่อมตกทราย พักเน้ือมะละกอแกวใหเย็น จากน้ันคัดแยกขนาดและ
คุณภาพของมะละกอแกว และรอนแยกเกร็ดนํ้าตาลออกบรรจุในถุงอลูมิเนียมฟอยล เพื่อทําการวิเคราะหตอไป 
 

2.2 การวิเคราะหสมบัติทางเคมี-กายภาพของผลิตภัณฑมะละกอแกว 
     วัดคาสีระบบ CIE แสดงคา L*, a* และ b* โดยเครื่องวัดสี (Minolta, Japan) วิเคราะหปริมาณความชื้นตามวิธี

ของ AOAC (2000): Method 934.06  วิเคราะหปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมด (Total Soluble Solid, %) โดยใช 
Hand refractometer  (Atago, Japan) ตามวิธีของ AOAC (2000) รายงานผลเปนองศาบริกซ (°Brix) คา aw โดยใชเครื่อง 
AquaLab (Water Activity Metre, USA) และคาความแข็งของชิ้นมะละกอแกว โดยใชเครื่องวัดเน้ือสัมผัส (Texture 
analyzer, TA-XT.Plus, Stable Micro systems, UK) โดยใชวัดคาโดยใชหัวทดสอบทรงกระบอกขนาดเสนผานศูนยกลาง 
25 มิลลิเมตร (P25) กดลงไปบนชิ้นมะละกอแกว กําหนดเปอรเซ็นตการเสียรูปเทากับ 70 เปอรเซ็นต ดวยความเร็วหัววัดกอน
ทดสอบ ขณะทดสอบ และหลังทดสอบเทากับ 10, 1 และ 10 มิลลิเมตรตอวินาที ตามลําดับ บันทึกคาแรงกดสูงสุดเปนคา
ความแข็งของชิ้นมะละกอแกวในหนวยนิวตัน โดยในแตละส่ิงทดลองทําการวัดคาความแข็งจํานวน 10 ซํ้า 

 
 2.3 การวิเคราะหคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑมะละกอแกว 

  ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑมะละกอแกว โดยการทดสอบความชอบดวยวิธี 9-point 
Hedonic Scale (1=ไมชอบมากที่สุด และ 9= ชอบมากที่สุด) ซ่ึงกําหนดคุณลักษณะในการประเมินคือ ลักษณะปรากฏ กล่ิน 
สี รสชาติ เน้ือสัมผัส และความชอบโดยรวม โดยใชผูทดสอบที่ไมผานการฝกฝนจํานวน 50 คน 
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2.4 การวางแผนการทดลองและการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
  วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด (Completely Randomized Design, CRD) ทําการทดลอง 3 ซํ้า นํา

ขอมูลที่ไดไปวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of variance, ANOVA) และเปรียบเทียบคาเฉล่ียโดยวิธี Duncan’s New 
Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อม่ันทางสถิติรอยละ 95 

 
3. ผลการทดลอง 
 
ตารางที่ 1 คุณสมบัติทางเคมีกายภาพของมะละกอแกว 

พันธ
มะละกอ 

ขนาดช้ิน
มะละกอแกว 
(เซนติเมตร) 

ความช้ืน 
(เปอรเซ็นต) 

Water 
activity 

คาสี 

L* a*ns b* 

ฮอลแลนด 

1×1 17.01±1.34b 0.76±0.004c 65.73±3.98b 1.66±0.60 19.60±1.76ab 

1×3 16.20±4.03ab 0.76±0.0057c 65.52±1.41b 2.13±1.14 23.10±3.26c 

1×6 18.26±2.83b 0.76±0.006bc 63.13±3.29ab 2.02±0.61 21.05±2.81bc 

แขกดํา 
1×1 15.99±1.29ab 0.77±0.0054c 62.13±1.57a 1.62±0.28 17.92±1.32a 
1×3 16.47±3.07ab 0.74±0.0243ab 63.33±1.03ab 1.48±0.12 20.50±2.71abc 
1×6 19.17±3.11b 0.74±0.0133ab 63.60±1.94ab 1.40±0.42 22.08±2.24bc 

หมายเหตุ: - คาที่แสดงเปนคาเฉล่ียจากการทดลอง 2 ชุดการทดลอง ชุดการทดลองละ 3 ซํ้า ± สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
              - คาเฉล่ียที่กํากับดวยตัวอักษรที่แตกตางกันในสดมภ แสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติโดยวิธี 

DMRT ที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 (p≤0.05) 
      - L = คาความสวาง; a = - คาสีเขียว; b = + สีเหลือง 
 

จากการวัดคุณภาพดานคาสี คา Water activity ความชื้น คาความหวานในรูปของแข็งที่ละลายนํ้าไดโดยใชเครื่อง 
Hand refractometer และคาความเปนกรด-ดางของผลิตภัณฑมะละกอแกวที่ใชพันธุมะละกอดิบที่แตกตางกัน 2 พันธุ คือ 
พันธุฮอลแลนดและแขกดําและขนาดของชิ้นมะละกอดิบที่แตกตางกัน 3 ขนาด ตอสมบัติทางเคมี-กายภาพของผลิตภัณฑ
มะละกอแกวดังแสดงในตารางที่ 1 พบวาผลิตภัณฑมะละกอแกวมีความชื้นอยูในชวง 15.99 ถึง 19.17 เปอรเซ็นต และมีคา 
Water activity ในชวง 0.74-0.77 จึงถือวาเปนผลิตภัณฑอาหารประเภท Intermediate moisture food หรืออาหารก่ึงแหง 
ซ่ึงเปนอาหารที่มีคา Water activity อยูในชวง 0.6 ถึง 0.9 และมีความชื้นอยูในชวง 10 ถึง 40 เปอรเซ็นต (Escobedo-
Avellaneda et al., 2012) โดยมีคาใกลเคียงกับผลิตภัณฑมะละกอก่ึงแหงที่ผลิตโดยใชกระบวนการทําแหงแบบออสโมติก 
การลวก รวมกับการอบแหงดวยรังสีอินฟราเรดที่มีคา aw เทากับ 0.75 ซ่ึงผลิตภัณฑมะละกอแกวที่ไดจะสามารถเก็บรักษาได
นานในอุณหภูมิหอง ลดปญหาการเส่ือมเสียจากเชื้อจุลินทรียได หากมีการเก็บรักษาในภาชนะบรรจุที่เหมาะสม ซ่ึงผลิตภัณฑ
มะละกอก่ึงแหงดังกลาวสามารถเก็บรักษาที่อุณหภูมิหองไดนานถึง 6 เดือน (Mishra et al., 2015)  โดยจากการทดลองพบวา
ความชื้นของมะละกอแกวมีคาลดลงเม่ือเทียบกับชิ้นมะละกอสด โดยมีคาอยูระหวาง15.99±1.29 ถึง 19.17 ± 3.11 
เปอรเซ็นต และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเม่ือเพิ่มขนาดชิ้นของมะละกอที่ใช (ตารางที่ 1) โดยพบวามะละกอสายพันธแขกดําที่มีขนาด 
1×6 เซนติเมตร มีคาความชื้นสูงที่สุด คือ 19.17 ± 3.11 เปอรเซ็นต ในขณะที่มะละกอสายพันธเดียวกันที่มีขนาดชิ้นมะละกอ
เทากับ 1×3 เซนติเมตร มีคาความชื้นต่ําที่สุด คือ 15.99±1.29 เปอรเซ็นต และในสวนของมะละกอพันธฮอลแลนดที่มีขนาด 
1×6 เซนติเมตร มีคาความชื้นเทากับ 18.26±2.83 เปอรเซ็นต และขนาด 1×3 เซนติเมตร มีคาความชื้นเทากับ 17.01±1.34 
เปอรเซ็นต ตามลําดับ  

ในสวนของคาความสวาง (L*) ของผลิตภัณฑมะละกอแกวที่ใชมะละกอดิบทั้งสองสายพันธมีแนวโนมเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน คือมีสีออกโทนสวาง และมีลักษณะสีขาวโปรง คือมีคาอยูในชวง 62.13 ถึง 65.73 ซ่ึงเปนสีตามธรรมชาติของ
เน้ือมะละกอดิบของทั้งสองพันธุและเปนผลมากจากการเกาะตัวของผลึกนํ้าตาลหลังกระบวนการผลิตมะละกอแกว และคาสี 
b* ซ่ึงมีคาไปทางคาบวก โดยแสดงถึงคาสีเหลือง ซ่ึงมาคา b* ในชวง 17.92 ถึง 23.10 ซ่ึงมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามขนาดชิ้น
มะละกอที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะมะละกอแกวที่ผลิตจากมะละกอดิบพันธุแขกดําที่พบวาการใชมะละกอที่มีขนาดเท ากับ           
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1×6 เซนติเมตร สงผลใหมีคาสี b* สูงถึง 22.08±2.24 ในขณะที่ขนาดชิ้น 1×3 เซนติเมตร มีคา b* เทากับ 17.92±1.32  แต
อยางไรก็ตามพบวาผลิตภัณฑมะละกอแกวขนาดชิ้น 1×6 เซนติเมตร ทั้งสองพันธุมีคาสี b* ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอรเซ็นต (P<0.05) ซ่ึงแสดงใหเห็นวาการเพิ่มขนาดของชิ้นมะละกอมีแนวโนมที่จะทําใหคาสี 
b* แสดงคาไปทางคาบวกมากขึ้น จึงมีความเปนสีเขียวที่ลดลง ในขณะที่คาสี a* หรือคาสีแดงของผลิตภัณฑมะละกอแกวทุก
ส่ิงทดลองมีคาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอรเซ็นต (P<0.05) ในสวนของคาความเปน
กรด-ดาง พบวามีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามขนาดของชิน้มะละกอดิบที่เพิ่มขึ้น โดยมีคาความเปนกรด-ดางอยูในชวง 5.71±0.01 ถึง 
6.76±0.83 โดยมะละกอพันธุแขกดํามีคาความเปนกรด-ดางสูงกวาพันธุฮอลแลนด ซ่ึงมะละกอพันธุแขกดําขนาด 1×6 
เซนติเมตร มีคาความเปนกรด-ดางสูงที่สุดคือ 6.76 ± 0.83 แตขนาดของชิ้นมะละกอพันธุฮอลแลนดไมมีผลตอคาความเปน
กรด-ดางของมะละกอแกว โดยจากคุณสมบัติทางเคมี-กายภาพของผลิตภัณฑมะละแกวที่ได พบวามีคาใกลเคียงกับผลิตภัณฑ
มะพราวแกวจากรายงานการวิจัยของ สุมาลี สุนทรนฤรังสี และนงนุช กัณฑานนท (2539) ที่รายงานวามะพราวแกวมีความชื้น
เทากับ 15.07 เปอรเซ็นต คา Water activity เทากับ 0.85 และมีคาความสวาง (L*) เทากับ 81.1 ซ่ึงแสดงใหเห็นวา
ผลิตภัณฑมะพราวแกวจะมีสีขาว ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 2 คุณสมบัตทิางเคมีกายภาพของมะละกอแกว  

พันธมะละกอ 
ขนาดช้ินมะละกอแกว 

(เซนติเมตร) 
คาความเปน 

กรด-ดาง 
ปริมาณของแข็งที่ละลาย

ไดทั้งหมด (˚Brix) 
คาความแข็ง 

(นิวตนั) 

ฮอลแลนด 
1×1 5.71±0.01a 18.23±0.29bc 115.51±9.17a 
1×3 5.89±0.03a 18.00±0.00bc 159.21±18.27c 
1×6 5.80±0.10a 18.48±0.57c 183.36±18.08d 

แขกดํา 
1×1 5.97±0.08a 17.16±0.89a 110.26±5.35a 
1×3 6.22±1.22ab 18.00±0.00bc 136.07±14.15b 
1×6 6.76±0.83b 17.88±0.07b 158.71±14.91c 

    หมายเหตุ: -   คาที่แสดงเปนคาเฉล่ียจากการทดลอง 2 ชุดการทดลอง ชุดการทดลองละ 3 ซํ้า ± สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
                  -  คาเฉล่ียที่กํากับดวยตัวอักษรที่แตกตางกันในสดมภ แสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติโดย 

วิธี DMRT  ที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 (p≤0.05) 
 
คาความแข็งของผลิตภัณฑมะละกอแกวแสดงในตารางที่ 2 พบวาพันธุและขนาดของชิ้นมะละกอดิบที่แตกตางกันมี

ผลตอคาความแข็งของผลิตภัณฑมะละกอแกวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอรเซ็นต (P<0.05) ซ่ึงคา
ความแข็งของผลิตภัณฑมะละกอแกวจะมีคาเพิ่มขึ้นเม่ือขนาดของชิ้นมะละกอแกวมีคาเพิ่มขึ้น โดยมะละกอแกวที่ผลิตจาก
มะละกอพันธุฮอลแลนดที่มีขนาดเทากับ 1×6 เซนติเมตร แสดงคาความแข็งสูงที่สุดคือ 183.36±18.08 นิวตัน รองลงมาคือ
มะละกอแกวที่ผลิตจากมะละกอพันธุแขกดําที่มีขนาดเทากับ 1×6 เซนติเมตร มีคาความแข็งเทากับ 158.71±14.91 นิวตัน 
ในขณะที่มะละกอแกวที่ผลิตจากมะละกอทั้งสองพันธุที่มีขนาด 1×1 เซนติเมตร มีคาความแข็งต่ําที่สุดคือ 115.51±9.17 และ 
110.26±5.35 นิวตัน สําหรับพันธุฮอลแลนดและแขกดํา ตามลําดับ  
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ตารางที่ 3 คุณสมบัติทางประสาทสัมผัสของมะละกอแกว 
พันธ

มะละกอ 
ขนาดช้ิน
มะละกอ  

(เซนติเมตร) 

ลักษณะ
ปรากฏ 

สี กล่ิน รสชาติns เนื้อสัมผัส 
การยอมรับ

รวม 

ฮอลแลนด 
1×1 5.52±1.25a 6.26±1.05b 5.42±1.09a 6.12±1.12 5.86±0.86a 5.92±0.90a 

1×3 5.88±0.91b 5.72±0.99a 5.42±1.09a 5.90±0.93 5.76±1.04a 6.42±0.81b 

1×6 5.72±0.86ab 5.98±0.87ab 5.96±0.90b 5.98±0.84 6.62±0.90b 6.44±0.83b 

แขกดํา 
1×1 5.92±0.78ab 6.12±0.80b 6.22±0.79b 6.18±0.85 5.90±0.81a 6.86±0.76cd 

1×3 5.98±0.80b 6.00±0.76ab 5.54±0.68a 6.02±0.68 6.10±0.70a 7.04±0.67d 

1×6 5.92±0.90ab 6.00±0.86ab 5.92±0.70b 6.06±0.74 5.92±0.72a 6.58±0.70bc 

หมายเหตุ: - คาที่แสดงเปนคาเฉล่ียจากผูทดสอบชิมจํานวน 50 คน ± สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
-  คาเฉล่ียที่กํากับดวยตัวอักษรที่แตกตางกันในสดมภ แสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติโดยวิธี 

DMRT ที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 (p≤0.05) 
 

คุณสมบัติทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑมะละกอแกวแสดงในตารางที่ 3 พบวาการยอมรับของผูบริโภคในดาน
ของลักษณะปรากฏพบวา ผูบริโภคใหคะแนนการยอมรับผลิตภัณฑมะละกอแกวที่ผลิตจากมะละกอพันธุฮอลแลนดและแขก
ดําที่มีขนาดเทากับ 1×3 เซนติเมตร มากที่สุด คือไดคะแนนเทากับ 5.98±0.91 และ 5.92±0.90 คะแนน ตามลําดับ ในขณะที่
ขนาดของชิ้นมะละกอแกวที่แตกตางกันไมมีผลตอการยอมรับดานสีของผลิตภัณฑมะละกอแกวพันธุแขกดําอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอรเซ็นต (P<0.05) ในขณะที่ผลิตภัณฑมะละกอแกวพันธุฮอลแลนดขนาด 1×3 เซนติเมตร 
ไดรับคะแนนการยอมรับดานสีสูงที่สุดคือ 6.26±1.05 คะแนน ในสวนของการยอมรับดานกล่ินของผลิตภัณฑมะละกอแกว
พบวาผลิตภณัฑมะละกอแกวพันธุแขกดําไดรับคะแนนการยอมรับดานกล่ินสูงกวาพันธุฮอลแลนด โดยเฉพาะมะละกอแกวพันธุ
แขกดําขนาด 1×1 เซนติเมตร ไดรับคะแนนการยอมรับดานกล่ินสูงที่สุดคือ 6.22±0.79 คะแนน และในสวนของความชอบ
ดานเน้ือสัมผัสของผลิตภัณฑมะละกอแกวพันธุแขกดํา พบวาขนาดของชิ้นมะละกอแกวไมมีผลตอคะแนนการยอมรับดานเน้ือ
สัมผัสอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอรเซ็นต (P<0.05) และพบวามะละกอพันธุแขกดําขนาด 1×3 
เซนติเมตร ไดรับคะแนนการยอมรับดานเน้ือสัมผัสเทากับ 6.10±0.70 คะแนน ซ่ึงสูงที่สุดเม่ือเทียบกับขนาดชิ้นมะละกออ่ืน 
แตอยางไรก็ตามพบวามะละกอพันธุฮอลแลนดขนาด 1×6 เซนติเมตร ไดรับคะแนนการยอมรับในดานเน้ือสัมผัสสูงที่สุดคือ 
6.62±0.90 คะแนน และในสวนของการยอมรับรวมพบวาผลิตภัณฑมะละกอแกวพันธุแขกดําไดรับคะแนนการยอมรับที่สูงกวา
พันธุฮอลแลนดในทุกส่ิงทดลอง โดยเฉพาะอยางยิ่งมะละกอพันธุแขกดําขนาด 1×3 เซนติเมตร ที่ไดรับคะแนนการยอมรับรวม
สูงที่สุดคือ 7.04±0.67 คะแนน โดยผูทดสอบชิมไดใหขอเสนอแนะวามะละกอพันธุแขกดําขนาด 1×3 เซนติเมตร มีเน้ือสัมผัส
กรอบและมีความแข็งที่เหมาะสม รวมถึงมีลักษณะปรากฏที่เปนที่ยอมรับมากที่สุด จึงทําใหไดรับคะแนนความยอมรับรวมสูง
ที่สุด 

 
4. บทสรุป 

 
จากการทดลองพบวาพันธุและขนาดของชิ้นมะละกอดิบที่แตกตางกันมีผลตอคุณสมบัติทางเคมี-กายภาพ ตลอดจน

ลักษณะทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑมะละกอแกวเปนอยางมาก ซ่ึงพบวาการใชมะละกอดิบพันธุแขกดําที่มีขนาดของชิ้น
มะละกอเทากับ 1×3 เซนติเมตร สงผลใหไดผลิตภัณฑมะละกอแกวที่มีลักษณะทางเคมี-กายภาพที่ดี และมีคะแนนการยอมรับ
ทางประสาทสัมผัสของผูบริโภคสูงที่สุดเม่ือเทียบกับมะละกอพันธุฮอลแลนดอยางมีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อม่ัน 95 เปอรเซ็นต (P<0.05) ดังน้ันมะละกอดิบพันธุแขกดําที่มีขนาด 1×3 เซนติเมตร มีความเหมาะสมและมีศักยภาพที่
จะนํามาแปรรูปใหเปนผลิตภัณฑมะละกอแกวมากที่สุด   
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บทคัดยอ 

 
การศึกษาครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับเมทไธโอนีนในอาหารตอสมรรถนะการผลิตไขของนกกระทาญ่ีปุน ใช

นกกระทาญ่ีปุน เพศเมีย อายุ 42 วัน จํานวน 400 ตัว ใชแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ สุมนกกระทาญ่ีปุนออกเปน 5 กลุม 
(ตามปจจัยที่ใชในการศึกษา คือ ระดับเมทไธโอนีนในอาหาร) กลุมละ 4 ซํ้า ซํ้าละ 20 ตัว อาหารทดลองมีโปรตีนรอยละ 20 มี
ระดับเมทไธโอนีนแตกตางกัน 5 ระดับ (รอยละ 0.45, 0.50, 0.55, 0.60 และ 0.65) สําหรับนกกระทาญ่ีปุนอายุ 6 ถึง 18 
สัปดาห ใหนกกระทาญ่ีปุนไดรับอาหารและนํ้าดื่มอยางเต็มที่ บันทึกปริมาณอาหารที่กินในแตละสัปดาห และบันทึกนํ้าหนักไข
และปริมาณผลผลิตไขในแตละวัน ใชระยะเวลาทําการทดลอง 12 สัปดาห ในชวง 0 ถึง 12 สัปดาหของการทดลอง (อายุ 6 ถึง 18 
สัปดาห) พบวานกกระทาญ่ีปุนที่ไดรับอาหารที่มีระดับเมทไธโอนีนรอยละ 0.45, 0.50, 0.55, 0.60 และ 0.65 มีสมรรถนะการ
ผลิตไขใกลเคียงกัน ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P > 0.05) มีนํ้าหนักไขใกลเคียงกัน มีคาเปน 7.22, 7.37, 
7.46, 7.34 และ 7.33 กรัมตอฟอง ตามลําดับ (P > 0.05) เชนเดียวกับ ปริมาณอาหารที่กิน (19.95, 20.26, 20.43, 20.10 
และ 19.97 กรัมตอตัวตอวัน ตามลําดับ) ผลผลิตไขตอวัน (รอยละ 87.91, 88.81, 90.24, 89.16 และ 88.87 ตามลําดับ) 
ผลผลิตไขตอโรงเรือน (รอยละ 88.16, 89.05, 89.80, 88.84 และ 88.22 ตามลําดับ) ประสิทธิภาพการเปล่ียนอาหารเปนไข 
(2.76, 2.75, 2.74, 2.74 และ 2.73) และประสิทธิภาพการใชโปรตีน (1.81, 1.83, 1.83, 1.83 และ 1.84) ใกลเคียงกัน (P > 0.05) 
การศึกษาครั้งน้ี สามารถสรุปไดวาระดับเมทไธโอนีนในอาหารมีผลกระทบตอสมรรถนะการผลิตไขของนกกระทาญ่ีปุน แตไมมี
ความแตกตางกันทางสถิติ (P > 0.05) นอกจากน้ี จากผลการศึกษายังชี้ใหเห็นวาการเสริมกรดอะมิโนเมทไธโอนีนในอาหารนกกระทา
ระยะไขที่ระดับสูงกวา NRC (1994) แนะนํา (รอยละ 0.45) มีไมมีผลทําใหสมรรถนะการผลิตไขของนกกระทาญ่ีปุนดีขึ้น 
 
คําสําคัญ: นกกระทาญ่ีปุน, เมทไธโอนีน, สมรรถนะการผลิตไข 
 

Abstract 
 

The objective of this study was to determine the effect of methionine levels in diet on egg 
production performance of Japanese quails. A total 400 female and 42 days old Japanese quails (common 
name: Japanese quail; scientific name: Cotumix cotumix japonica). The completely randomized Design 
was used in this study. Japanese quails were randomly allocated to 5 groups (5 difference methionine 
levels in diet) with 4 replicates of 20 Japanese quails each. The experimental diets contained 20 % protein 
and 5 difference methionine levels (0.45, 0.50, 0.55, 0.60 and 0.65 % in diets) for 6 to 18 weeks of age. 
Japanese quails received feed and water ad libitum until 12 weeks experimental periods. The amount of 
feed that the Japanese quails received were recorded in every week and both of egg production and egg 
weight were recorded in every day. In the 0 to 12 weeks of experimental period (6 to 18 weeks of ages), 
the Japanese quails fed the diet with different methionine levels (0.45, 0.50, 0.55, 0.60 and 0.65 % in 
diets) showed nearly the values of egg production performance were non statistical significance (P > 
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0.05). The results showed values of egg weight were 7.22, 7.37, 7.46, 7.34 and 7.33 g/egg, respectively (P > 
0.05). Similarly, the average daily feed intake (19.95, 20.26, 20.43, 20.10 and 19.97 g/h/d, respectively), 
the hen-day production (87.91, 88.81, 90.24, 89.16 and 88.87 %, respectively), the hen-house production 
(88.16, 89.05, 89.80, 88.84 and 88.22 %, respectively), the feed conversion ratio (2.76, 2.75, 2.74, 2.74 and 
2.73, respectively) and the protein efficiency ratio (1.81, 1.83, 1.83, 1.83 and 1.84, respectively) (P > 0.05). 
In conclusion, this study founded that methionine level in diets affected to the growth performance of 
Japanese quails but not showed statistical significance (P > 0.05). Moreover, this study indicated that 
supplemented methionine in Japanese quails diet more than NRC (1994) recommendations showed 
trended of the results to improved egg production performance of Japanese quails. 
 
Keywords: Japanese quail, Methionine, egg production performance 
 
1. บทนํา 
 
 นกกระทาญ่ีปุน (Japanese quail; Cotumix cotumix japonica) เปนชนิดยอยของนกกระทาญ่ีปุนที่นิยมเล้ียง
เปนการคาเพื่อบริโภคเน้ือและไขในหลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศจีนและญ่ีปุน ในหลายประเทศไดพัฒนารูปแบบ
การเล้ียงและการแปรรูปผลิตภัณฑทั้งเน้ือและไข เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของตลาด (ประภากร, 2551) นกกระทา
ญ่ีปุนเปนนกจําพวกยายถิ่น จัดอยูในตระกูลเดียวกับไกฟาและไกปา นิยมเล้ียงผลิตไขเปนการคา มีขนาดรูปรางและสีสันคลาย
กับนกคุมและนกกระทาพันธุพื้นเมืองของไทย ขนาดตัวเทากับกําปน สีขนลายนํ้าตาลเขม ตัวเมียมีสีเทาดานลาง และสีขนที่คอ
มีสีดําหรือสีคลํ้า ตัวผูมีขนสีแดงตอนลางของลําตัว ซ่ึงสังเกตเห็นไดชัดเม่ืออายุ 30 วัน ตัวผูเล้ียงขายเปนนกกระทาเน้ือ

เชนเดียวกับไกเน้ือ (ไชยา, 2541) นกกระทาญ่ีปุน เปนสัตวที่มีความทนทานตอสภาพแวดลอม เล้ียงงาย ใหไขดกประมาณ 
300 ฟองตอป เม่ือโตเต็มที่อายุประมาณ 50 วัน จะมีนํ้าหนักตัวประมาณ 140 กรัม กินอาหารวันละประมาณ 14 ถึง 18 กรัม
ตอตัวตอวัน อายุเริ่มไขโดยเฉล่ียประมาณ 42 วัน ไขมีนํ้าหนักประมาณ 8 ถึง 12 กรัม (ประมาณรอยละ 7 ของนํ้าหนักตัว) ไข
มีสีเปลือกไขลายประ อายุการฟก 16 ถึง 19 วัน (สุวรรณ, 2530) ผลผลิตไขของนกกระทา นอกจากเปนไปตามมาตรฐานของ
พันธุ ยังเก่ียวของกับปริมาณโภชนะในอาหารดวย (สาโรช, 2547) ซ่ึงในอาหารสัตวเมทไธโอนีนถือวาเปนกรดอะมิโนที่มี
บทบาทสําคัญตอการสังเคราะหโปรตีนในรางกาย เพื่อการเจริญเติบโต ใหผลผลิต และระบบสืบพันธุ การเมแทบอลิซึมของ
เน้ือเยื่อและเปนตัวใหหมูเมทธิล (Methyl group,-CH3) แกสารอ่ืน (Swick et al., 1990; Binder, 2003; Aemi et al., 
2005) กรดอะมิโนเมทไธโอนีนมีบทบาทสําคัญในการสังเคราะหโปรตีนในรางกาย โดยเมทไธโอนีนเปนกรดอะมิโนเปนกรดอะ
มิโนตัวแรกที่ใชในการสังเคราะหโปรตีนบนสายอารเอ็นเอ (RNA) (Murray et al., 2000, Nelson and Cox, 2000) หลังจาก
น้ันกรดอะมิโนแตละตัวจะถูกนํามาตอกันดวยพันธะเปปไทด ซ่ึงเปนไปอยางมีระเบียบ ซ่ึงถูกควบคุมโดยดีเอ็นเอ (DNA) ในนิว
เครียส และอารเอ็นเอ (RNA) ที่อยูในไซโตพลาสซึม (Murray et al., 2000) เพราะฉะน้ันปริมาณที่มากหรือนอยเกินไปของเมทไธ
โอนีน จึงมีผลกระทบตอความสมดุลของกรดอะมิโนชนิดอ่ืน ๆ ในอาหาร (NRC, 1994) โดยพบวาการเสริมกรดอะมิโนเมท
โอนีนในอาหารไกเน้ือสงผลใหสมรรถนะการเจริญเติบโตของไกเน้ือดีขึ้น (Jeroch et al., 1995; Binder, 2003; Halder and 
Roy, 2007) ดังน้ันผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญในการศึกษาหาระดับเมทไธโอนีนที่เหมาะสมสําหรับการใหผลผลิตไขของนก
กระทาญ่ีปุน เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการประกอบสูตรอาหารนกกระทาญ่ีปุนใหมีสมรรถนะการผลิตไขที่ดีตอไป 
 
2. วัตถุประสงคในการวิจัย 
 
 เพื่อศึกษาระดับเมทไธโอนีนที่เหมาะสมในอาหารนกกระทาญ่ีปุน 
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3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 3.1 สัตวทดลอง  
 การทดลองครั้งน้ีใชนกกระทาญ่ีปุน เพศเมีย อายุ 42 วัน จํานวน 400 ตัว เล้ียงในกรงขังรวม สุมนกกระทาออกเปน 5 กลุม 
ตามปจจัยที่ใชในการศึกษา คือ ระดับเมทไธโอนีนในอาหาร 5 ระดับ (รอยละ 0.45, 0.50, 0.55, 0.60 และ 0.65) กลุมละ 4 ซํ้า 
ซํ้าละ 20 ตัว 
  
 3.2 อาหารสัตวทดลอง  
 ประกอบสูตรอาหารใหมีโปรตีนรอยละ 20 มีระดับเมทไธโอนีนแตกตางกัน 5 ระดับ คือ รอยละ 0.45, 0.50, 0.55, 0.60 
และ 0.65 มีระดับพลังงานที่ใชประโยชนได วิตามิน และแรธาตุเพียงพอกับความตองการของนกกระทาญ่ีปุน (NRC, 1994) 
ดังแสดงใน Table 1 ใหนกกระทาไดรับอาหาร และนํ้าดื่มอยางเต็มที่ (ad libitum) 
 
 3.3 การเก็บขอมูล 
 บันทึกปริมาณอาหารที่กินในแตละสัปดาห บันทึกนํ้าหนักไข และจํานวนไขนกกระทาในแตละวัน ตลอดระยะ 12 
สัปดาหของการทดลอง  
 
 3.4 ลักษณะที่ตองการศึกษา 
 การศึกษาครั้งน้ีมีลักษณะที่ตองการศึกษา ดังน้ี 
 

นํ้าหนักไขเฉล่ีย  
(Average egg weight, g/egg) 

= นํ้าหนักไขทั้งหมด 
จํานวนไขทั้งหมด 

ปริมาณอาหารที่กิน 
(Average daily feed intake, g/h/d) 

= ปริมาณอาหารที่กินทั้งหมด 
     จํานวนวันที่เล้ียง 

ผลผลิตไขตอวัน  
(Hen-day production, %) 

= จํานวนไขทั้งหมด x 100 
     จํานวนนกที่เหลือ 

ผลผลิตไขตอโรงเรือน  
(Hen-house production, %)  

= จํานวนไขทั้งหมด x 100 
จํานวนนกเม่ือเริ่มทดลอง 

อัตราการเปล่ียนอาหารเปนไข  
(Feed conversion ratio) 

= ปริมาณอาหารที่กินเฉล่ีย 
    นํ้าหนักไขเฉล่ีย 

ประสิทธิภาพการใชโปรตีน  
(Protein efficiency ratio) 

=      นํ้าหนักไขเฉล่ีย 
ปริมาณโปรตีนที่กินเฉล่ีย 

 
 3.5 การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
 การวิเคราะหขอมูล: วิเคราะหความแปรปรวนของขอมูล (Analysis of Variance) ตามแผนการทดลองแบบ 
Completely Randomized Design (CRD) มีปจจัยในการศึกษา จํานวน 5 ปจจัย คือ ระดับเมทไธโอนีนในอาหาร (รอยละ 
0.45, 0.50, 0.55, 0.60 และ 0.65) ปจจัยละ 4 ซํ้า และเปรียบเทียบคาเฉล่ียโดยใชวิธี Duncan’s New Multiple Range 
Tests (Steel and Torrie, 1980) 
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Table 1.   Ingredients and nutrient composition of experimental diets  
Experimental diets Methionine levels in diets (%) 
 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 
Ingredients, %           
Soybean meal 35.05  35.05  35.05  35.05  35.05  
Corn 32.40  32.40  32.40  32.40  32.40  
Broken rice 7.60  7.60  7.60  7.60  7.60  
Rice bran 9.00  9.00  9.00  9.00  9.00  
Rice bran hull 0.99  0.94  0.89  0.84  0.79  
Soybean oil 6.50  6.50  6.50  6.50  6.50  
Dicalcium phosphate1  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  
Calcium carbonate2 5.50  5.50  5.50  5.50  5.50  
Common salt 0.32  0.32  0.32  0.32  0.32  
DL-Methionine 0.14  0.19  0.24  0.29  0.34  
Premix3 1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  
Total 100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  
Nutrients calculated,%           
Dry matter 90.72  90.72  90.73  90.73  90.74  
Calculated ME, kcal/kg 2900  2900  2900  2900  2900  
Crude protein (Nx6.25) 20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  
Ether extract 9.23  9.23  9.23  9.23  9.23  
Crude fiber 5.33  5.33  5.33  5.33  5.33  
Calcium 2.49  2.49  2.49  2.49  2.49  
Available phosphorous 0.78  0.78  0.78  0.78  0.78  
Lysine 1.11  1.11  1.11  1.11  1.11  
Methionine  0.45  0.50  0.55  0.60  0.65  
Methionine + Cystine 0.78  0.83  0.88  0.93  0.98  
1Contained 23.31 % calcium and 17.48 % phosphorous; 2Calcium content 38.00 %; 3Mineral and vitamins 
premix provided the following per kilogram of diets according to NRC (1994) recommendation.  
 
4. ผลการวิจัย 
  
 ผลการศึกษาหาระดับเมทไธโอนีนที่เหมาะสมในอาหารตอสมรรถนะการผลิตไขของนกกระทาญ่ีปุน ดังแสดงใน 
Table 2 พบวานกกระทาญ่ีปุนที่ไดรับอาหารที่มีระดับเมทไธโอนีนในอาหารแตกตางกัน มีสมรรถนะการผลิตไขใกลเคียงกัน ไม
มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P > 0.05) โดยนกกระทาญ่ีปุนที่ไดรับอาหารที่มีระดับเมทไธโอนีนรอยละ 0.45, 0.50, 
0.55, 0.60 และ 0.65 มีนํ้าหนักไขเปน 7.22, 7.37, 7.46, 7.34 และ 7.33 กรัมตอฟอง ตามลําดับ (P > 0.05) เชนเดียวกับปริมาณ
อาหารที่กิน (19.95, 20.26, 20.43, 20.10 และ 19.97 กรัมตอตัวตอวัน ตามลําดับ) ผลผลิตไขตอวัน (รอยละ 87.91, 88.81, 
90.24, 89.16 และ 88.87 ตามลําดับ) ผลผลิตไขตอโรงเรือน (รอยละ 88.16, 89.05, 89.80, 88.84 และ 88.22 ตามลําดับ) 
อัตราการเปล่ียนอาหารเปนไข (2.76, 2.75, 2.74, 2.74 และ 2.73 ตามลําดับ) และประสิทธิภาพการใชโปรตีน (1.81, 1.83, 
1.83, 1.83 และ 1.84 ตามลําดับ) (P > 0.05) 
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Table 2.   The effect of methionine levels on performance for overall (6 to 18 weeks of age) 
Items Methionine levels in diets (%) SEM 

   0.45    0.50    0.55    0.60    0.65 
Number of birds, head 80  80  80  80  80  - 
Average egg weight, g/egg 7.22  7.37  7.46  7.34  7.33  0.06 
Average daily feed intake, g/h/d 19.95  20.26  20.43  20.10  19.97  0.55 
Hen-day production, % 87.91  88.81  90.24  89.16  88.87  1.29 
Hen-house production, % 88.16  89.05  89.80  88.84  88.22  1.49 
Feed conversion ratio 2.76  2.75  2.74  2.74  2.73  0.08 
Protein efficiency ratio 1.81  1.83  1.83  1.83  1.84  0.05 
 
5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 
 การศึกษาครั้งน้ี สามารถสรุปไดวาการเสริมกรดอะมิโนเมทไธโอนีนในอาหารนกกระทาญ่ีปุนระยะไข ที่ระดับสูงกวา 
NRC (1994) แนะนํา (รอยละ 0.45) ไมมีผลทําใหสมรรถนะการผลิตไขของนกกระทาญ่ีปุนดีขึ้น ซ่ึงแตกตางกับงานวิจัยผลของ
ระดับเมทไธโอนีนในอาหารตอสมรรถนะการผลิตและการเจริญเติบโตในสัตวปกอ่ืน ๆ ที่รายงานวาการประกอบสูตรอาหารให
มีระดับเมทไธโอนีนที่เหมาะสมจะทําใหไกไข (ธีรวิทย, 2547; ณัฐวุฒิ, 2549; พุทธพร, 2549) ไกเน้ือ (โอสถ และคณะ, 2536; 
Chaiyapruek et al., 2011) ไกพื้นเมือง (สมนึก และคณะ, 2537; อังคาร, 2547; ชัยพฤกษ และคณะ, 2558ก) และเปดเทศ 
(ชัยพฤกษ และคณะ 2558ข) มีสมรรถนะการผลิตและสมรรถนะการเจริญเติบโตที่ดี จากผลการทดลองชี้ใหเห็นวาการ
ประกอบสูตรอาหารนกกระทาญ่ีปุนใหมีระดับเมทไธโอนีนรอยละ 0.45 ก็เพียงพอสําหรับการใหสมรรถนะการผลิตไขสูงสุด
สําหรับนกกระทาญ่ีปุนระยะไข      
 
6. กิตติกรรมประกาศ 
  
 คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณ สาขาวิชาสัตวศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สําหรับ
อุปกรณ และสถานที่สําหรับใชในการทํางานทดลอง และขอขอบพระคุณคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ที่สนับสนุนงบประมาณเพื่อใชสําหรับการนําเสนองานวิจัยในครั้งน้ี 

 
7. เอกสารอางอิง 
 
ชัยพฤกษ หงษลัดดาพร สวาง กุลวงษ สุธาสินี ครุฑธกะ ดาริกา ยามา ศุภิกา หลามะโฮง สุพรรษา นิราศโศรก และ ศรีสุดา ศิริ

เหลาไพศาล. 2558ก. ผลของระดับเมทไธโอนีนในอาหารตอสมรรถนะการเจริญเติบโตของไกชี. แกนเกษตร, ปที่ 
43 ฉบับพิเศษ 1/2558. ประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 16, 26-27 มกราคม 2558, มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

ชัยพฤกษ หงษลัดดาพร สวาง กุลวงษ สุธาสินี ครุฑธกะ กนกเลขา สีดา ไกรวรา ดงประถา ลัคนา เสนานาม และ เสาวลักษณ 
คําฝอย. 2558ข. ผลของระดับเมทไธโอนีนในอาหารตอสมรรถนะการเจริญเติบโตของเปดเทศ. การประชุม
วิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2558 เรื่อง “การวิจัยรับใชชุมชน สรางสังคมฐานความรู”, 24 กรกฎาคม 
2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. 

ไชยา อุยเนิน. 2541. นกกระทา. วารสารฐานเกษตรกรรม, 72, 11-43.  
ณัฐวุฒิ ครุฑไทย. 2549. ผลของระดับโปรตีนและเมทไธโอนีนในอาหารตอผลผลิต ลักษณะภายนอกของไขไก และทัศนคติ

ของผูบริโภคในเขตกรุงเมพมหานคร. วิทยานิพนธ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร. 
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ธีรวิทย เปยคําภา. 2547. ผลของระดับโปรตีนและกรดอะมิโนเมทไธโอนีนในอาหารตอสมรรถภาพการผลิตไขและ
องคประกอบทางเคมีของรางกายของไกไขที่เล้ียงในโรงเรือนระบบปด. วิทยานิพนธ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(เกษตรศาสตร) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

ประภากร ธาราฉาย. 2551. เอกสารประกอบการสอนวิชาวิชาสัตวปก. คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี มหวิทยาลัยแมโจ. 
พุทธพร พุมโรจน. 2549. ผลของกรดอะมิโนเมทไธโอนีนตอสมรรถนะการผลิตไขของไกพันธุโรดไอสแลนดเรด พันธุบาร
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บทคัดยอ 
 

การศึกษาทดลองในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มมูลคาใหกับขี้เล่ือยที่เหลือทิ้งจากการเพาะเห็ดโดยการนํามาทําเปน
ปุยหมัก และลดการระบาดของโรคและแมลงในบริเวณโรงเรือนเพาะเห็ด การทดลองครั้งน้ีวางแผนแบบ randomized 
complete block design มี 4 ทรีทเมนต จํานวน 5 ซํ้า ทรีทเมนตที่ 1, 2, 3 และ 4 คือ การหมักขี้เล่ือยเหลือทิ้งจากการ
เพาะเห็ด : มูลไก : ปุยยูเรีย  อัตราสวน 10:1:1, 10:2:1, 10:3:1 และ 10:4:1 ตามลําดับ  ผลการทดลองพบวา อุณหภูมิในกอง
ปุยหมักตั้งแตสัปดาหที่ 1-7 หลังทํากองปุยของทุกทรีทเมนตมีการเปล่ียนแปลงใกลเคียงกัน  โดยมีอุณหภูมิอยูในชวง 26.5 – 
44.5 องศาเซลเซียส  pH ของปุยหมักในทรีทเมนตที่ 1, 2, 3 และ 4 คือ 7.52, 7.71, 7.84 และ 7.42 ตามลําดับ จากการ
วิเคราะหธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปแตสเซียมและปริมาณความชื้นในปุยหมักพบวาทุกทรีทเมนตมีปริมาณไมแตกตางกัน
ทางสถิติ   

 
คําสําคัญ: กอนขี้เล่ือยเพาะเห็ด, ปุยหมัก, มูลไก 
 

Abstract 
 

 The objective of this study were to value – added of sawdust waste from mushroom culture by 
compost with chicken manure for composting and decreased disease outbreaks around mushroom 
cultivation houses. The experimental design was randomized complete block design with 4 treatments,  
5 replication. The treatment 1, 2, 3 and 4 were composted sawdust waste from mushroom culture: chicken 
manure: urea fertilizer with ratio 10:1:1, 10:2:1, 10:3:1 and 10:4:1 respectively. The result showed that 
temperature changed in the compost piles of every treatments during 1-7 week after compost were 
similar, temperature range were 26.5 – 44.5  c. pH of the compost in treatment  1, 2, 3 and 4 were 7.52, 
7.71, 7.84 and 7.42  respectively. From analyzed nitrogen, phosphorus potassium and moisture content 
in the composts found that every treatments were not significant different. 
 
Keywords: mushroom spawns, composting, chicken manure 
 
1.บทนํา 
 
 ประเทศไทยมีเกษตรกรที่ทําการเพาะเห็ดเปนอาชีพจํานวนไมนอย กระจายกันอยูทั่วทุกภาคของประเทศ ในป 2548 
คาดวามีปริมาณผลผลิตประมาณ 120,000ลานตัน ใชเพื่อการบริโภคภายในประเทศประมาณ 97 เปอรเซ็นต มูลคาการ
สงออกของผลผลิตสด กระปองและแชแข็ง จํานวน 247.2 ลานบาท  ปจจุบันเกษตรกรหันมาเพาะเห็ดเพิ่มมากขึ้น เน่ืองจากมี



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 

 บูรณาการศาสตรและศิลป งานวิจัยทองถ่ินไทยและประชาคมอาเซยีน | 59 

อายุส้ัน ลงทุนต่ํา ใชพื้นที่นอย สามารถผลิตหมุนเวียนตอเน่ืองกันไดตลอดทั้งป การเพาะเห็ดชนิดตาง ๆ สามารถทําไดหลายวิธี
แตวิธีหน่ึงที่นิยมกันมากคือ การเพาะเห็ดในถุงพลาสติก เห็ดที่นิยมเพาะในถุงพลาสติกสวนมากไดแก เห็ดสกุลนางรม (เชน 
เห็ดนางฟา เห็ดนางรม เห็ดภูฏาน เห็ดเปาฮื้อ เห็ดนางนวล เปนตน) เห็ดหูหนู เห็ดหอม เห็ดตีนแรด และเห็ดยานางิ เปนตน 
ซ่ึงในถุงพลาสติกเพาะเห็ดเหลาน้ีจะบรรจุสูตรอาหารที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของเห็ด โดยวัสดุหลักในถุงคือขี้เล่ือยไม
ยางพารา นอกน้ันเปนอาหารเสริมหรือสารเคมีบางชนิดที่ชวยกระตุนการเจริญเติบโตและปรับสภาพแวดลอมในวัสดุเพาะให
เหมาะสม เชน ปูนขาว รํา ยิปซัม และดีเกลือ  เปนตน กอนขี้เล่ือยเพาะเห็ดเหลาน้ีเม่ือเก็บดอกเห็ดจนหมดรุนแลว เกษตรกร
โดยสวนใหญมักจะนํามากองไวนอกโรงเรือน แตอยูบริเวณใกลเคียงเน่ืองจากสะดวกในการขนยายเอาออกมาทิ้ง หรืออาจจะ
กําจัดโดยการทิ้งลงขางทางสาธารณะทั่วไป และตามแหลงนํ้าธรรมชาติ ทําใหสภาพแวดลอมตามธรรมชาติเสียหาย(ประไพศรี 
พิทักษไพรวัลย, มปป) การกระทําดังกลาวทําใหเกิดแหลงเพาะโรคและแมลง สงผลเสียหายตอคุณภาพและปริมาณผลผลิตเห็ด  
การนําขี้เล่ือยเกากลับไปใชประโยชนใหมสามารถกระทําได โดยนํามาหมักรวมกันแลวนํากลับไปใชใหมหรือนํากลับไปใชเปน
สวนผสมของขี้เล่ือยใหม(ดีพรอม ไชยวงศเกียรต,ิ 2543)  แตเกษตรกรไมนิยมทําเน่ืองจากขาดแคลนแรงงาน และสวนใหญจะ
ซ้ือถุงกอนเชื้อเห็ดจากฟารมขนาดใหญเพราะมีราคาไมแพงนัก จากปญหาดังกลาวการศึกษาและวิจัยเก่ียวกับการนําขี้เล่ือย
เหลือทิ้งไปใชประโยชนจึงนาจะเปนทางออกของปญหาที่ดีวิธีหน่ึง 
 
2. วัตถุประสงค 
  

เพื่อเพิ่มมูลคาใหกับขี้เล่ือยที่เหลือทิ้งจากการเพาะเห็ดโดยการนํามาทําเปนปุยหมัก และลดการระบาดของโรคและ
แมลงในบริเวณโรงเรือนเพาะเห็ด 

 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
3.1การเพาะเห็ดในประเทศไทย 

 ในการเพาะเห็ดแตละครั้งจําเปนตองใชวัสดุเพาะ และวัสดุที่ใชเพาะจะแตกตางกันไปตามชนิดของเห็ด กลาวคือ 
เพาะเห็ดฟาง วัสดุที่ใชสวนใหญเปนฟางขาวที่ใชไดทั้งตอซังขาวและฟางขาวที่เก็บเก่ียวขึ้นมา หรือในบางทองที่ที่มีการปลูกถั่ว
เขียวหรือถั่วลิสงจํานวนมาก ก็สามารถใชใบและฝกแหงที่ละเอียดมาใชแทนฟางขาว สําหรับการเพาะเห็ดหอมหรือเห็ดนางรม
นิยมใชขี้เล่ือยจากไมยางพารา ขี้เล่ือยไมมะขาม ขี้เล่ือยไมกระถินณรงค และขี้เล่ือยจากไมเบญจพรรณ ซ่ึงในขี้เล่ือยที่ใชเพาะ
เห็ดเหลาน้ีจะมีการผสมสารเคมีบางชนิดลงไปเพื่อปรับสภาพและเปนอาหารของหัวเชื้อกอนนําไปเพาะ วัสดุที่ใชทําการเพาะ
เห็ดเหลาน้ีเม่ือใชเพาะเห็ดไประยะหน่ึงแลว วัสดุดังกลาวก็จะลดประสิทธิภาพในการทําใหเกิดดอกเหด็ เน่ืองจากธาตุอาหารใน
วัสดุเพาะถูกเห็ดนําไปสรางดอก จึงมีไมเพียงพอในการสรางดอกเห็ดอีกตอไป ผูประกอบการเพาะเห็ดจึงขนวัสดุไปทิ้งหรือ
นําไปเผาทําลาย โดยไมนํามาใชประโยชน ซ่ึงความจริงแลววัสดุเหลือใชดังกลาวสามารถนํามาปรับปรุงใหเกิดประโยชนในการ
เพาะเห็ดในครั้งตอไปได หรือนําไปใชประโยชนเปนวัสดุปรับปรุงบํารุงดิน โดยผลิตเปนปุยหมักเพื่อทําการเพาะปลูกของตนเอง
ได โดยลดการใชปุยชนิดอ่ืน ๆที่ตองซ้ือมา ถามีปริมาณมากก็สามารถผลิตออกจําหนายเปนรายไดเพิ่มเติมจากการเพาะเห็ดได
อีกดวย (มุกดา สุขสวัสดิ,์ 2548) 
 

 3.2 ลักษณะของวัสดุเหลือใชจากการเพาะเห็ด  
 วัสดุเหลือใชจากการเพาะเห็ดมีคุณภาพทางกายภาพและทางเคมีที่แตกตางกันดังน้ี  

  3.2.1 วัสดุที่เหลือใชประเภทฟางขาวและตอซังที่เหลือจากการเพาะเห็ดฟาง จะมีลักษณะเปนทอนยาวและผาน
การยอยสลายจากจุลินทรียบางชนิดขณะเพาะเห็ดฟางมาบางแลว และเห็ดไดใชพลังงานจากฟางขาวไปแลวสวนหน่ึง ทําให
องคประกอบทางเคมี คือแรธาตุอาหารบางชนิดลดนอยลงกวาเดิม และถาหากมีการยอยสลายตอไปจะทําไดรวดเร็วกวาฟาง
ขาวใหม 
 3.2.2 ขี้เล่ือยชนิดตาง ๆ มีรูปลักษณะเปนชิ้นสวนเล็ก ๆ แตยังมีองคประกอบทางเคมีที่ซับซอนกวาฟางขาว จะ
มีการสลายตัวไดชากวา 
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 3.2.3 วัสดุที่เปนทอนไม ถาหากใชทําปุยหมักจะตองใชเวลานาน ดังน้ันควรยอยใหเปนชิ้นเล็ก ๆเสียกอน ก็จะ
ชวยใหการยอยสลายเปนไปไดดีขึ้น แตเน่ืองจากวัสดุดังกลาวไดผานการเพาะเห็ดมาบางแลว ธาตุอาหารทุกชนิดในวัสดุเหลาน้ี
จึงลดนอยลงไป ฉะน้ันในการหมักเพื่อเปนปุยหมัก จําเปนตองเพิ่มเติมหรือปรุงแตงใหวัสดุดังกลาวอยูในลักษณะที่เหมาะสมใน
การยอยสลายของจุลินทรียที่อยูในกองปุยหมัก (มุกดา สุขสวัสดิ,์ 2548) 
 

3.3 การใชประโยชนจากกอนเช้ือเห็ดที่เพาะแลว 
 ผลพลอยไดที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตเห็ดอยางหน่ึงก็คือ กอนเชื้อเห็ดที่เพาะแลว ปจจุบันไดมีการคนควากันอยาง
กวางขวางในการที่จะนํากอนเชื้อเห็ดที่เพาะแลวมาใชประโยชน เน่ืองจากในกอนเชื้อเห็ดที่เพาะแลวมีองคประกอบที่สําคัญคือ 
ซากพืชที่เหลือจากการยอยของเห็ด ซ่ึงจัดเปนสารในกลุมของลิกโนเซลลูโลส(lingo-cellulose)  นอกจากน้ียังมีเสนใยของเห็ด
และสารชีวภาพอ่ืน ๆ เชนเอนไซมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นระหวางการเจริญของเห็ด โดยทั่วไปกอนเชื้อเห็ดที่เพาะแลว มักถูกนําไปใช 
3 ลักษณะ คือ ใชเปนอาหารสัตว ใชเปนสารปรับปรุงดินหรือปุย และใชบําบัดสารพิษโดยวิธีชีวภาพ (bioremediation) (สุทธิ
พันธุ แกวสมพงศ, 2544) 
 

3.4 ข้ีเล่ือยไมยางพารา 
 ขี้เล่ือยจากไมยางพารามีขนาดและโครงสรางที่สมํ่าเสมอ ทําใหมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการนํามาเพาะเห็ดใน
ถุงพลาสติก นอกจากน้ีพบวาขี้เล่ือยจากไมยางพารามีธาตุอาหารตาง ๆสูงกวาขี้เล่ือยจากไมเบญจพรรณเล็กนอย(Nguyen, 
2004) 
   
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบธาตุอาหารตาง ๆ ที่มีอยูในขี้เล่ือยไมยางพารากับขี้เล่ือยไมเบญจพรรณ 

ธาตุอาหาร ขี้เล่ือยไมยางพารา (%) ขี้เล่ือยไมเบญจพรรณ(%) 
N 1.68-0.20 1.27-0.20 
P 0.48-0.04 0.43-0.06 
K 1.18-0.05 0.77-0.05 
Ca 0.12-0.03 0.23-0.06 
Mg 0.04-0.01 0.03-0.01 
As 0.03 0.22 
Cd 0.05 <0.14 
Cs 1.1 1.66 
Cu 23.83 13.29 
Fe 113.76 167.85 
Hg 0.01 0.07 
Mn 31.26 41.13 
Pb 2.08 1.75 
V 0.22 0.16 
Zn 31.28 28.79 

ที่มา: (Do, 1999) 
  

3.5 ปุยหมัก 
 ปุยหมักเปนปุยอินทรียชนิดหน่ึง ซ่ึงเกิดจากกิจกรรมของจุลินทรียหลายชนิดในการยอยสลายสารอินทรียซ่ึงเปน
องคประกอบของเศษพืชหรือเศษวัสดุเหลือทิ้งตาง ๆ จนกระทั่งไดสารอินทรียวัตถุที่มีความคงทน ไมมีกล่ิน สีนํ้าตาลปนดํา มี
อัตราสวนของสารประกอบคารบอนตอไนโตรเจนต่ํา เม่ือกระบวนการยอยสลายเศษพืชและวัสดุเสร็จสมบูรณก็จะไดปุย
อินทรียสําหรับใชเปนวัสดุในการปรับปรุงและบํารุงดิน เน่ืองจากการใสปุยหมักลงในดินจะชวยปรับปรุงลักษณะโครงสรางและ
องคประกอบทางเคมีของดิน รวมไปถึงสมบัติทางชีวภาพของดิน ทําใหดนิมีสภาพที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืช (กรม
พัฒนาที่ดิน, 2534) 
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 3.6 กระบวนการหมักปุย 
 การหมักปุย เปนกระบวนการหมักวัสดุอินทรียใหเปนปุยหมัก โดยอาศัยกิจกรรมการทํางานของจุลินทรียชนิดตาง ๆ
เขายอยสลาย กระบวนการยอยสลายโดยจุลินทรียอาจเปนกระบวนการทางชีวเคมีแบบใชออกซิเจนที่เกิดขึ้นไดรวดเร็ว หรือ
เปนกระบวนการทางชีวเคมีแบบไมใชออกซิเจนที่เกิดขึ้นไดชากวา กระบวนการทั้งสองแบบจะเกิดขึ้นควบคูกันไป และเกิด
แบบไหนไดมากกวากันขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมภายในปุยหมัก ในชวงแรกของการกองปุยหมักจะมีความรอนเกิดขึ้นในกองปุย
หมัก ซ่ึงเปนความรอนที่เกิดจากกระบวนการยอยสลายอินทรียวัตถุ เพื่อใชเปนแหลงพลังงานในการเจริญเติบโตของจุลินทรีย 
ในกระบวนการน้ีจะมีการสรางสารฮิวมิกเกิดขึ้น สารฮิวมิกที่เกิดขึ้นในชวงแรกจะมีลักษณะโมเลกุลไมซับซอนมาก จากน้ันจึง
คอยพัฒนาเปนโครงสรางที่ซับซอนภายหลัง  ซ่ึงโครงสรางที่เสถียรของสารฮิวมิกจะมีความทนทานตอการยอยสลายในดินและ
มีคุณสมบัติสูงในการปรับปรุงคุณสมบัติของดิน อันเปนคุณลักษณะของปุยหมักที่ดีที่เปนประโยชนตอดินและการเจริญเติบโต
ของพืช (ประกาศิต อินทรสําอาง, 2549; ยงยุทธ โอสถสภา และคณะ, 2551) 
 
4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 ดําเนินการทดลองโดยวางแผนแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) มี 4 ทรีทเมนต จํานวน 5 ซํ้า 
ทรีทเมนตตาง ๆ คือการหมักขี้เล่ือยเหลือทิ้งจากการเพาะเห็ดรวมกับมูลไก(มูลไกไข) และปุยยูเรีย อัตราสวนตาง ๆ กัน ดังน้ี 
    ทรีทเมนตที่ 1 = ขี้เล่ือยเหลือทิ้งจากการเพาะเห็ด : มูลไก : ปุยยูเรีย  อัตราสวน 10:1:1 
    ทรีทเมนตที่ 2 = ขี้เล่ือยเหลือทิ้งจากการเพาะเห็ด : มูลไก : ปุยยูเรีย  อัตราสวน 10:2:1 
    ทรีทเมนตที่ 3 = ขี้เล่ือยเหลือทิ้งจากการเพาะเห็ด : มูลไก : ปุยยูเรีย  อัตราสวน 10:3:1 
     ทรีทเมนตที่ 4 = ขี้เล่ือยเหลือทิ้งจากการเพาะเห็ด : มูลไก : ปุยยูเรีย  อัตราสวน 10:4:1 
 

4.1 วิธีการทดลอง 
นําขี้เล่ือยเหลือทิ้งจากการเพาะเห็ดคลุกผสมกับมูลไกและปุยยูเรียใหทั่ว (อัตราสวนตามทรีทเมนต ขางตน) โดยกอง

ปุยใหมีขนาดความกวางและความยาวประมาณ 1.5 เมตร จากน้ันละลายสารเรงเชื้อจุลินทรีย พด.1 กับนํ้า แลวนํามาราดบน
กองปุย ราดนํ้าปรับความชื้นในกองปุยใหมีความชื้นประมาณ 50-60 % จากน้ันคลุมกองปุยดวยกระสอบปานเพื่อปองกันการ
สูญเสียความชื้น หม่ันตรวจตราคอยรดนํ้าอยูเสมอ อยาใหกองปุยแหงโดยเฉพาะอยางยิ่งในชวง 2-3 วันหลังจากเริ่มตั้งกอง 
หลังจากตั้งกองปุยหมักแลวตองทําการกลับกองอยูเสมอ เพื่อใหอากาศถายเทเขากองปุยไดสะดวก ซ่ึงจะทําใหเศษขี้เล่ือยยอย
สลายเปนปุยหมักไดเร็วขึ้น 
 

4.2 การเก็บตัวอยางปุยหมัก 
   เม่ือหมักปุยได 45 วัน ทําการเก็บตัวอยางปุยหมักโดยสุมเก็บตามจุดตาง ๆของกองทั้งหมด 10 จุด ใหไดปุยหมัก
ประมาณ 1 กิโลกรัม นําปุยที่ไดเทลงบนผาพลาสติก คลุกเคลาใหเขากัน หลังจากน้ันนํามาตากใหแหง เม่ือปุยหมักแหงแลว 
กองตัวอยางปุยใหเปนรูปฝาชี แลวทําการแบงกองปุยเปน 4 สวน เลือกมา 2 สวน ผสมคลุกเคลาใหเขากัน แลวกองเปนรูปฝาชี 
แบงเปน 4 สวน สุมเก็บตัวอยางปุย 2 สวน แลวนําเขาหองปฏิบัติการเพื่อทําการวิเคราะหตอไป 
 

4.3 การบันทึกผล  
 

 4.3.1 วิเคราะหหาปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจน ( N ), ฟอสฟอรัส ( P ) และ โปแตสเซียม ( K ) ในปุยหมักทุก 
ทรีทเมนต โดย 
 1) วิเคราะห N ดวยวิธี  Kjeldhal method 
 2) วิเคราะห P ดวยวิธี  Colorimetry และคํานวณคาเปนเปอรเซ็นต P2O5 

 3) วิเคราะห K ดวยเครื่อง ICP และคํานวณคาเปนเปอรเซ็นต K2O 
 4.3.2 คาความเปนกรดดาง (pH) ของกองปุยหมัก 
 4.3.3 เปอรเซ็นตความชื้นในกองปุยหมัก 
 4.3.4 การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิในกองปุยหมัก : หลังจากทําการหมัก เริ่มทําการวัดอุณหภูมิกองปุยหมักทุก ๆ 
7 วัน โดยเทอรโมมิเตอร โดยใชเวลานาน 3 นาที กอนการกลับกองปุย 
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5. ผลการวิจัย 
 
 จากการศึกษาการเพิ่มมูลคาขีเ้ล่ือยเหลือทิ้งจากการเพาะเห็ดโดยการหมักรวมกับมูลไกเพื่อทําเปนปุยหมัก ผลการ
ทดลองพบวา 
 

 5.1 ปริมาณธาตุอาหาร N, P2O5, K2O ในปุยหมัก 
 จากการวิเคราะหปริมาณธาตุอาหาร N, P2O5 และ K2O พบวาปุยหมักจากทรีทเมนตที่ 1, 2, 3 และ 4 มีปริมาณ N 
2.11, 2.85, 2.32 และ 1.82 เปอรเซ็นต มีปริมาณ P2O5 10.59, 24.33, 26.90 และ 22.29 เปอรเซ็นต และมีปริมาณ K2O 
2.42, 1.11, 1.33 และ 4.79 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ซ่ึงทุกทรีทเมนตไมมีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (ตารางที2่) 
 
ตารางที่ 2 ปริมาณธาตุอาหาร N, P2O5, K2O, pH และความชื้นในปุยหมัก 
อัตราสวนข้ีเลื่อย:มูลไก:ยูเรีย ปริมาณ N (%) ปริมาณ P2O5 (%) ปริมาณ K2O (%) ความช้ืน(%) pH 

10:1:1 2.11 10.59 2.42 32.88 7.52 
10:2:1 2.85 24.33 1.11 36.14 7.71 
10:3:1 2.32 26.90 1.33 32.49 7.84 
10:4:1 1.82 22.29 4.79 32.42 7.42 
F-test ns ns ns ns ns 

หมายเหตุ ns = ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
 
 5.2 เปอรเซ็นตความช้ืนในกองปุยหมัก 
 ปุยหมักในทรีทเมนตที่ 1, 2, 3 และ 4 มีปริมาณความชื้น 32.8, 36.14, 32.49 และ 32.42 เปอรเซ็นต ตามลําดับ 
ซ่ึงไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางที่2) 
 

 5.3 pH 
 ปุยหมักในทรีทเมนตที่ 1, 2, 3 และ 4 มี pH 7.52, 7.71, 7.84 และ 7.42 ตามลําดับ ซ่ึงไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (ตารางที่2) 
 

 5.4 การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิในกองปุยหมัก 
 การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิในกองปุยหมักตั้งแตสัปดาหที่ 1-7 ของทกุทรีทเมนตมีลักษณะใกลเคียงกัน โดยมีอุณหภูมิ
สูงสุดในสัปดาหที่ 3 หลังจากน้ันอุณหภูมิจะคอย ๆ ลดลง และถึงจุดต่ําสุดในสัปดาหที่ 6 โดยจะมีอุณหภูมิเปล่ียนแปลงอยู
ในชวง 26.5 – 44.5 องศาเซลเซียส  (รูปภาพที่ 1) 
 

 
รูปภาพที่ 1 การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิในกองปุยหมักตั้งแตสัปดาหที่ 1-7 หลังทํากองปุย 
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6. สรุปผลการวิจัย 
 
 จากการศึกษาการเพิ่มมูลคาขี้เล่ือยเหลือทิ้งจากการเพาะเห็ดโดยการหมักรวมกับมูลไกเพื่อทําเปนปุยหมัก ผลการ
ทดลองสรุปไดวา การหมักขี้เล่ือยเหลือทิ้งจากการเพาะเห็ด : มูลไก : ปุยยูเรีย อัตราสวน 10:1:1, 10:2:1, 10:3:1 และ 10:4:1 
น้ัน ปุยหมักท่ีไดจากทุกทรีทเมนตมีปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปแตสเซียม ความชื้น pH และการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิระหวางการหมักไมแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ 
 
7. อภิปรายผลการวิจัย 
 
 จากผลการทดลองพบวาการเพิ่มอัตราสวนของมูลไกใหมากขึ้นในกระบวนการทําปุยหมัก ไมทําใหปริมาณไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส และโปแตสเซียมในปุยหมักของทุกทรีทเมนตไมแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญน้ัน นาจะเน่ืองมาจากในมูลไก
มีไนโตรเจนสูง แตมีฟอสฟอรัสและโปแตสเซียมเพียงเล็กนอย(ตารางที่ 1) ไนโตรเจนที่มีจะเปนอินทรียไนโตรเจน เม่ือเกิด
กระบวนการหมักจุลินทรียในกองปุยจะเปล่ียนใหเปนอนินทรียไนโตรเจน ไดแก แอมโมเนียม และไนเตรท (ศุภลักษณ สิงห
บุตร , 2549)  การเพิ่มมูลไกในกองปุยใหสูงก็จะทําใหไดแอมโมเนียมปริมาณสูงตามไปดวย ซ่ึงแอมโมเนียมที่เกิดขึ้นสามารถ
สูญเสียไดในรูปของแกสแอมโมเนีย (ทิพวรรณ สิทธิรังสรรค และTakayuki, 2545) ดังน้ันเม่ือใสมูลไกมากก็ทําใหสูญเสีย
ไนโตรเจนในรูปของแกสแอมโมเนียมากเชนกัน สวนธาตุฟอสฟอรัสและโปแตสเซียมจากตารางที่ 2 จะเห็นวาการเพิ่มปริมาณ
มูลไก มีแนวโนมทําใหธาตุทั้งสองเพิ่มขึ้นแตไมแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ ดังน้ันหากตองการเพิ่มธาตุฟอสฟอรัสและ
โปแตสเซียมในปุยหมักที่มาจากมูลไก ควรจะใหในอัตราสวนที่มากกวาการทดลองในครั้งน้ี 
  
8. ขอเสนอแนะ 
  
 ควรแนะนําใหเกษตรกรหรือผูที่สนใจทําปุยหมักจากกอนขี้เล่ือยที่เหลือทิ้งจากการเพาะเห็ด ใชอัตราสวนของขี้เล่ือย
เหลือทิ้งจากการเพาะเห็ด : มูลไก : ปุยยูเรีย  อัตราสวน 10:1:1 เน่ืองจากมีตนทุนต่ําที่สุด แตไดปุยที่มีคุณภาพเชนเดียวกับ
การใชมูลไกปริมาณมากกวาน้ี 
 
9. กิตติกรรมประกาศ 
 
 การวิจัยครั้ง น้ีขอขอบคุณโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถายทอดเทคโนโลยีสูชมชนฐานราก สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ผูสนับสนุนงบประมาณในการทําวิจัย และมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จันทบุรี หนวยงาน
ตนสังกัดที่ใหการสนับสนุนสถานที่และหองปฏิบัติการในการทําวิจัยเปนอยางด ี
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การพัฒนาผลิตภณัฑเสนกวยเตี๋ยวอบแหงเสริมคอลลาเจน 
Development of Dried Noodle Products Supplemented with Collagen  
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บทคัดยอ 

 
การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑเสนกวยเตี๋ยวอบแหงเสริมคอลลาเจนไฮโดรไลเซตจากปลา โดยเสริม

ปริมาณคอลลาเจนระดับตาง ๆ ไดแก 0, 1,000, 2,000 และ 3,000 มิลลิกรัมตอนํ้าแปง 100 กรัม นําผลิตภัณฑเสนกวยเตี๋ยว
อบแหงนํามาวิเคราะหคุณลักษณะดานตาง ๆ ไดแก คาสี ปริมาณความชื้น และอัตราการคืนตัว จากการศึกษาพบวาการเสริม
คอลลาเจนระดับตาง ๆ ในผลิตภัณฑกวยเตี๋ยวอบแหงไมสงผลตอคาสี L* a* b*  ปริมาณความชื้นและอัตราการคืนตัว เม่ือประเมิน
คุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยการใหคะแนนความชอบ 9 ระดับ ผูบริโภคยอมรับเสนกวยเตี๋ยวอบแหงที่มีปริมาณคอลลาเจน 
3,000 มิลลิกรัม โดยมีคาคะแนนความชอบเฉล่ียสูงสุดทุกดาน ไดแก ลักษณะปรากฏ สี กล่ินรส ความนุม ความเหนียว และ
ความชอบโดยรวม โดยมีคาเฉล่ียความชอบโดยรวมเทากับ 8.00 ซ่ึงเปนคะแนนในชวงชอบมาก  
 
คําสําคัญ: เสนกวยเตี๋ยว, คอลลาเจน, การเสริมคุณคา  

 
Abstract 

 
The objectives of the research were to develop dried noodle products supplemented with 

hydrolyzed fish collagen. Noodle were supplemented with collagen content at 0, 1,000, 2,000 and 3,000 
mg/ 100 g flour solution. Dried noodle was analysed characteristics such as color, moisture content and 
rehydration ratio. The results indicated that collagen contents in dried noodle were not affected on 
color L* a* b*, moisture content and rehydration ratio. Sensory quality was evaluated by using 9-point 
hedonic scale and the results showed that the majority of consumers accepted dried noodle containing 
collagen 3,000 mg on appearance, color, flavor, softness, viscosity and overall liking. The overall liking of 
this product was like very much (8.00). 
 
Keywords: noodle, collagen, supplemented 
 
1. บทนํา 
 

กวยเตี๋ยว เปนผลิตภัณฑอาหารที่นิยมบริโภครองลงมาจากขาว เน่ืองจากสามารถนํามาทําเปนอาหารไดหลาย
รูปแบบ กวยเตี๋ยวอาจมีลักษณะเปนเสนสด สามารถผลิตไดงายไมตองผานการอบแหง ถานําเสนสดมาอบแหง จนมีความชื้น
ต่ํากวารอยละ 12 จะไดผลิตภัณฑเสนกวยเตี๋ยวแหง ซ่ึงมีอายุเก็บรักษานาน สามารถผลิตเปนสินคาสงออกได สําหรับสวนผสม
หลักของเสนกวยเตี๋ยว ไดแก ขาวเจาหรือแปงขาวเจา และนํ้า อาจจะผสมแปงชนิดอ่ืนได เชน การใชแปงมันสําปะหลังเพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพ (พิมพเพ็ญ ถิรพร และคณะ, 2533) การใชแปงขาวเจาผสมแปงมันเทศเพื่อพัฒนาเสนกวยเตี๋ยวอบแหง 
(ยุทธนา พิมลศิริผล และคณะ, 2546) การใชแปงกลวยในกวยเตี๋ยวเสนใหญ (ชุติมา อัศวเสถียร และนิลศิริ นิลเนตร, 2548) 
หรืออาจเสริมคุณคาทางโภชนาการในเสนกวยเตี๋ยว นอกเหนือจากคารโบไฮเดรตซ่ึงเปนสารอาหารหลักในผลิตภัณฑ เชน การ
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เสริมแคลเซียมในเสนกวยเตี๋ยว (เกษร นอยนาง, 2549) การใชสาหรายสไปรูไลนาในการผลิตกวยเตี๋ยวเพื่อเพิ ่มคุณคา          
(วีระสิทธ์ิ กัลยากฤต และกุลกานต สุนทรวาท, 2546) ดังน้ันจึงมีความเปนไปไดที่จะเพิ่มคุณคาทางโภชนาการของเสน
กวยเตี๋ยวโดยการเสริมคอลลาเจนลงในผลิตภัณฑ เน่ืองจากปจจุบันนิยมนําคอลลาเจนมาใชเปนสวนผสมในผลิตภัณฑตาง ๆ 
เชน ผลิตภัณฑเสริมความงาม และอาหารบํารุงสุขภาพ เปนตน เน่ืองจากคอลลาเจนมีคุณประโยชนในดานตาง ๆ เชน ชวย
บํารุงผิวหนัง ผม เล็บ ลดการอักเสบของกระดูกและขอตอ เปนตน มีคุณสมบัติในการเปนสารตานปฏิกิริยาออกซิเดชันและใช
ในการเปนตัวขนสงสารทางชีวภาพ เชน วิตามิน แรธาตุ และยา เปนตน ดังน้ันในงานวิจัยน้ีจึงทําการศึกษาคุณลักษณะตาง ๆ
ของเสนกวยเตี๋ยวเสริมคอลลาเจน และการยอมรับของผูบริโภคที่มีตอเสนกวยเตี๋ยวเสริมคอลลาเจน เพื่อเปนการพัฒนา
ผลิตภัณฑที่สอดคลองกับความตองการของผูบริโภคในปจจุบันที่ใสใจในสุขภาพ  
 
2. วัตถุประสงคในการวิจัย 
 

2.1 เพื่อศึกษาคุณลักษณะของเสนกวยเตี๋ยวอบแหงเสริมคอลลาเจน 
2.2 เพื่อประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของเสนกวยเตี๋ยวอบแหงเสริมคอลลาเจน 

 
3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

3.1 การผลิตเสนกวยเตี๋ยวอบแหงเสริมคอลลาเจน 
การผลิตเสนกวยเตี๋ยวอบแหง เริ่มจากการชั่งนํ้าหนักสวนผสมตาง ๆ ไดแก  แปงขาวเจาและนํ้า โดยมีระดับความ

เขมขนของนํ้าแปงเทากับรอยละ 40  และมีปริมาณคอลลาเจนระดับตาง ๆที่ทําการศึกษา ไดแก 0, 1,000, 2,000 และ 3,000 
มิลลิกรัมตอนํ้าแปง 100 กรัม จากน้ันนํามาผสมกันดวยเครื่องกวนแมเหล็กเปนเวลา 5 นาที ตวงนํ้าแปงที่ไดลงในเครื่องน่ึง
ระดับอุตสาหกรรม (โรงงานกวยเตี๋ยว หม่ีซอเฮง จํากัด จังหวัดจันทบุรี)  จากน้ันนําไปเขาเครื่องซอยเสน  แลวนําเสนกวยเตี๋ยว
ที่ไดไปตากแหงโดยใชแสงแดด กอนนําไปบรรจุในถุงพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีนและเก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง  
 

3.2 การศึกษาคุณลักษณะของเสนกวยเตี๋ยวอบแหงเสริมคอลลาเจน 
 

     3.2.1 การวัดคาสี 
     นําตัวอยางผลิตภัณฑเสนกวยเตี๋ยวอบแหงเสริมคอลลาเจนระดับตาง ๆ มาตรวจวัดคาสีของเสนอบแหง ดวย

เครื่อง  วัดสี รุน CR-410 ยี่หอ KONICA MINOLTA แสดงผลของคาสีที่วัดไดในระบบ CIE เปนคา L* a* b*  
   
     3.2.2 ปริมาณความช้ืน วิเคราะหตามวิธีการของ AOAC (1990) 

 

     3.2.3 อัตราการคืนตัวของเสนกวยเตี๋ยวอบแหง  
     นําตัวอยางผลิตภัณฑเสนกวยเตี๋ยวอบแหงเสริมคอลลาเจนระดับตาง ๆ มาหาอัตราการคืนตัวของเสนโดยการชั่ง

นํ้าหนักเริ่มตน กอนนําไปลวกในนํ้าเดือดเปนเวลา 4 นาที นําเสนขึ้นจากนํ้าแลววางบนกระดาษกรองเบอร 1 (Whatman®)  
เปนเวลา 2 นาที จึงชั่งนํ้าหนักหลังคืนตัว แลวนํามาคํานวณอัตราสวนระหวางนํ้าหนักหลังคืนตัวและนํ้าหนักเริ่มตน 

 

3.3 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑเสนกวยเตี๋ยวอบแหงเสริมคอลลาเจน 
นําเสนกวยเตี๋ยวอบแหงเสริมคอลลาเจนที่มีปริมาณคอลลาเจนระดับตาง ๆ มาประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส

โดยการใหคะแนนความชอบ 9 ระดับ ตอคุณภาพดาน ลักษณะปรากฏ สี กล่ินรส ความนุม ความเหนียว และความชอบ
โดยรวม โดยใชผูทดสอบที่ผานการฝกฝน จํานวน 40 คน  
 

3.4 การวางแผนการทดลองและการวิเคราะหทางสถิติ  
วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely Randomized Design, CRD) ทําการวิเคราะหแปรปรวนของ

ผลการทดลองโดยใช ANOVA (Analysis of variance) และเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของขอมูลโดยวิธี 
Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  
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4. ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 

4.1 คุณลักษณะของผลิตภัณฑเสนกวยเตี๋ยวอบแหงเสริมคอลลาเจน 
 
ตารางที่ 1 คาสีในผลิตภัณฑเสนกวยเตี๋ยวอบแหงที่มีปริมาณคอลลาเจนระดับตาง ๆ 

ปริมาณคอลลาเจน 
(มิลลิกรัมตอน้ําแปง 100 กรัม) 

คาสี  
L* a* b*ns 

0 65.28±1.64b -0.33±0.05a 6.74±0.81 
1,000 68.12±2.31a -0.45±0.05b 7.57±0.42 
2,000 65.18±0.67b -0.43±0.03ab 7.24±0.41 
3,000 63.38±0.75b -0.46±0.10b 7.57±0.47 

หมายเหตุ  ตัวอักษร ns หมายถึง ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (P˃0.05) ที่ปริมาณคอลลาเจนระดับตาง ๆ 
              ตัวอักษร a-b หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (P≤0.05) ที่ปริมาณคอลลาเจนระดับตาง ๆ 
 

       จากตารางที่ 1 พบวา เสนกวยเตี๋ยวอบแหงที่มีปริมาณคอลลาเจนระดับตาง ๆ มีคา L* ที่แสดงถึงความสวางในชวง 
63.38 ถึง 68.12  คา –a* ซ่ึงแสดงถึงความเปนสีเขียว มีคาในชวง -0.33 ถึง -0.46 และคา b* ที่แสดงถึงความเปนสีเหลือง มี
คาในชวง 6.74 ถึง 7.57 การเติมคอลลาเจนลงไปทําใหเสนกวยเตี๋ยวมีแนวโนมคาความสีเหลืองเพิ่มมากขึ้น แตไมแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญ (P˃0.05) เน่ืองมาจากผงคอลลาเจนที่เติมลงในผลิตภัณฑเสนกวยเตี๋ยวมีลักษณะเปนผงสีครีมออกเหลืองออน 
ดังน้ันการเสริมคอลลาเจนลงในผลิตภัณฑเสนกวยเตี๋ยวซ่ึงมีสีขาวอาจทําใหคาความเปนสีเหลืองเพิ่มมากขึน้ 

 
ตารางที่ 2 ปริมาณความชื้นอัตราการคืนตัวในผลิตภัณฑเสนกวยเตี๋ยวอบแหงที่มีปริมาณคอลลาเจนระดับตาง ๆ 

ปริมาณคอลลาเจน 
(มิลลิกรัมตอน้ําแปง 100 กรัม) 

ปริมาณความช้ืน ns 
 (รอยละโดยน้ําหนัก) 

อัตราการคืนตัว ns  
(เทา) 

0 8.73±0.27 2.49 
1,000 8.78 ±2.55 2.45 
2,000 8.79±0.18 2.48 
3,000 9.21±0.17 2.53 

หมายเหตุ ตัวอักษร ns หมายถงึ ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (P˃0.05) ที่ปริมาณคอลลาเจนระดับตาง ๆ 
 

จากตารางที่ 2 พบวาเสนกวยเตี๋ยวอบแหงที่มีปริมาณคอลลาเจนทุกระดับมีปริมาณความชื้นไมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (P˃0.05)  โดยปริมาณความชื้นมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามปริมาณคอลลาเจนที่เพิ่มขึ้น  แตไมเกินคาเฉล่ียของ
ความชื้นในผลิตภัณฑกวยเตี๋ยว คือ ไมเกินรอยละ 12 โดยนํ้าหนัก ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกวยเตี๋ยว (สํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม, 2533) 

สําหรับอัตราการคืนตัว พบวาการเสริมคอลลาเจนระดับตาง ๆ ไมมีผลตออัตราการคืนตัว เน่ืองจากคาอัตราการคืน

ตัว ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P˃0.05) โดยการเสริมปริมาณคอลลาเจน 3,000 มิลลิกรัม มีคาอัตราการคืนตัว
มากที่สุดเทากับ 2.53 เทา แสดงถึงเสนกวยเตี๋ยวดูดนํ้าได 2.53 เทาของนํ้าหนักเสน และการดูดนํ้าของเสนกวยเตี๋ยวที่
เหมาะสม มีผลดีคือ ทําใหกวยเตี๋ยวอืดนอยขณะแชในนํ้าระหวางการประกอบอาหารซ่ึงเปนคุณสมบัติที่ผูบริโภคตองการ 
(เสนอ รวมจิตร, 2522) 
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4.2 คุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑเสนกวยเตี๋ยวอบแหงเสริมคอลลาเจน 
 
ตารางที่ 3 คาเฉล่ียคะแนนความชอบของผลิตภัณฑเสนกวยเตี๋ยวอบแหงที่มีปริมาณคอลลาเจนระดับตาง ๆ 

ปริมาณคอลลาเจน
(มิลลิกรัม 

ตอน้ําแปง 100 กรัม) 

คาเฉล่ียคะแนนความชอบ 

ลักษณะ
ปรากฏ 

สี กล่ินรส      ความนุม ความเหนียว 
ความชอบ
โดยรวม 

0 6.77b 6.77b 7.30a 6.70c 6.82ab 7.07b 
1,000 6.45b 6.85b 7.07ab 6.85bc 7.25a 6.90b 
2,000 6.87b 6.77b 6.72b 7.22b 6.55b 7.12b 
3,000 7.57a 7.45a 7.50a 7.77a 7.30a 8.00a 

หมายเหตุ  ตัวอักษร a-c หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (P≤0.05) ที่ปริมาณคอลลาเจนระดับตาง ๆ 
 

จากการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสดานตาง ๆ (ตารางที่ 3) ในดานลักษณะปรากฏพบวา เสนกวยเตี๋ยว
อบแหงที่มีปริมาณคอลลาเจน 3,000 มิลลิกรัม ไดรับคะแนนความชอบเฉล่ียมากที่สุด เทากับ 7.57 (ชอบปานกลาง) โดยมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) กับเสนกวยเตี๋ยวอบแหงที่มีปริมาณคอลลาเจน 0, 1,000 และ 2,000 
มิลลิกรัม  

ดานสี พบวา เสนกวยเตี๋ยวอบแหงที่มีปริมาณคอลลาเจน 3,000 มิลลิกรัม ไดรับคะแนนความชอบเฉล่ียมากที่สุด 
เทากับ 7.45 (ชอบปานกลาง) โดยมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) กับเสนกวยเตี๋ยวอบแหงที่มีปริมาณ
คอลลาเจนระดับอ่ืน ๆ 

ดานกล่ินรส พบวา เสนกวยเตี๋ยวอบแหงที่มีปริมาณคอลลาเจน 3,000 มิลลิกรัม ไดรับคะแนนความชอบเฉล่ียมาก

ที่สุด เทากับ 7.50 (ชอบปานกลาง) แตไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P˃0.05) กับเสนกวยเตี๋ยวอบแหงที่มีปริมาณ
คอลลาเจน 0 และ 1,000 มิลลิกรัม 

ดานความนุม พบวา เสนกวยเตี๋ยวอบแหงที่มีปริมาณคอลลาเจน 3,000 มิลลิกรัม ไดรับคะแนนความชอบเฉล่ียมาก
ที่สุด เทากับ 7.77 (ชอบปานกลางถึงชอบมาก) โดยมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) กับเสนกวยเตี๋ยว
อบแหงที่มีปริมาณคอลลาเจนระดับอ่ืน ๆ 

ดานความเหนียว พบวา เสนกวยเตี๋ยวอบแหงที่มีปริมาณคอลลาเจน 3,000 มิลลิกรัม ไดรับคะแนนความชอบเฉล่ีย
มากที่สุด เทากับ 7.30 (ชอบปานกลาง) โดยมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) กับเสนกวยเตี๋ยวอบแหงที่มี

ปริมาณคอลลาเจน 2,000 มิลลิกรัม แตไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P˃0.05)  กับเสนกวยเตี๋ยวอบแหงที่มีปริมาณ
คอลลาเจน 0 และ 1,000 มิลลิกรัม 

ดานความชอบโดยรวม พบวา เสนกวยเตี๋ยวอบแหงที่มีปริมาณคอลลาเจน 3,000 มิลลิกรัม ไดรับคะแนนความชอบ
เฉล่ียมากที่สุด เทากับ 8.00 (ชอบมาก)  โดยมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) กับเสนกวยเตี๋ยวอบแหงที่มี
ปริมาณคอลลาเจนระดับอ่ืน ๆ 
 
5. สรุปผลการวิจัย 
 

การเสริมคอลลาเจนระดับตาง ๆ ไดแก 0, 1,000, 2,000 และ 3,000 มิลลิกรัม ตอนํ้าแปง 100 กรัม ในผลิตภัณฑ
เสนกวยเตี๋ยวอบแหงไมสงผลตอคาสี L* a* b*  ปริมาณความชื้นและอัตราการคืนตัว และเม่ือประเมินคุณภาพทางประสาท
สัมผัส พบวาเสนกวยเตี๋ยวอบแหงที่มีปริมาณคอลลาเจน 3,000 มิลลิกรัม ไดรับคะแนนความชอบเฉล่ียสูงสุดทุกดาน ซ่ึงอยู
ในชวงชอบปานกลางถึงชอบมาก ดังน้ันจึงมีความเหมาะสมที่จะเสริมคอลลาเจนในเสนกวยเตี๋ยวอบแหงเพื่อเพิ่มคุณคาทาง
โภชนาการ 
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การผลิตขนมปงขาไกโดยใชแปงกลอยทดแทนแปงสาลีบางสวน  
Production of Bread sticks Using Wheat Flour Partial Substitution  

with Wild Yam Flour  
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บทคัดยอ 

 
งานวิจัยน้ีศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑขนมปงขาไกจากแปงกลอยทดแทนแปงสาลีบางสวน โดยนํากลอยมาหั่นเปน

ชิ้นขนาด 0.5 – 1.0 เซนติเมตร ลาง  แชนํ้า 12  ชั่วโมง คลุกเกลือ 12 ชั่วโมง ลางดวยนํ้าเปลาโดยวิธีการแชทิ้งไว 5 วัน ทับดวย
ของหนัก  24 ชั่วโมง ลางดวยนํ้าเปลาโดยวิธีการแชทิ้งไวอีก 5 วัน อบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 10 ชั่วโมง บดให
ละเอียด บรรจุลงถุงอลูมิเนียมปดสนิทที่อุณหภูมิหอง (35 องศาเซลเซียส) เม่ือแปรผันปริมาณแปงกลอยมาใชทดแทนแปงสาลี
บางสวนในการผลิตขนมปงขาไก ในปริมาณ 0, 20, 30, 40, 50 และ 60% โดยนํ้าหนัก พบวา แปงกลอยสามารถทดแทน         
แปงสาลีไดสูงสุดถึง 60% และใหคะแนนความชอบรวมสูงสุด จากน้ันนําขนมปงขาไกที่ทดแทนแปงสาลีดวยแปงกลอย 60% 
ไปทดสอบกับผูบริโภคจํานวน 100 คน พบวาผูบริโภคสวนใหญ (60.5%) ใหการยอมรับขนมปงขาไก 
 
คําสําคัญ: แปงกลอย, ขนมขาไก, ขนมขบเคี้ยว 
 

Abstract 
 

This research was studied and developed production of bread sticks using wheat flour partially 
substituted with wild yam flour. The wild yam were sliced into pieces 0.5-1.0 cm thick, and then wash in 
water 12 hours and mix in salt for 12 hours. Wash in water 5 days overlay 24 hours and wash in water 5 
days again.  The slices were dried at 60 °C for 10 hours in tray dryer, ground using a commercial grinder 
and pass a sieve (80 mesh) and stored at 35 ° C in sealed aluminum-foil bags. The substitution of wild 
yam flour, which varied content of 0, 20, 30, 40, 50 and 60% (w/w). Resulted the optimum partially 
substituted of 60% wild yam flour shown the highest score of overall liking. Consumer test was conducted 
with 100 consumers and the majority of the tested consumers (60.5%) accepted bread sticks substituted 
with 60% of wild yam flour. 
 
Keywords: wild yam flour, bread stick, snack food  
 
1. บทนํา 
 

ผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยว (snack food) ที่จําหนายในประเทศไทยเปนผลิตภัณฑที่ไดรับความนิยมในกลุมเด็ก วัยรุน
และผูใหญที่อยูในวัยทํางาน  ซ่ึงมีหลากหลายรูปแบบ หลายรสชาติใหเลือก เน่ืองจากรับประทานงาย  สะดวกในการพกพา 
สามารถเก็บไวบริโภคไดนาน  สวนผสมหลักในการผลิตขนมขบเคี้ยวสวนใหญใชแปงสาลีที่นําเขาจากตางประเทศ ซ่ึงสงผลใหมี
ตนทุนการผลิตสูง จึงมีแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยวจากแปงกลอยเพื่อลดตนทุนการผลิตและเปนการนําพืช
พื้นเมืองของไทยมาเพิ่มมูลคาใหมากขึ้น  
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กลอย เปนพืชหัว (tuber) ที่อยูในตระกูล Dioscorea มีชื่อทางวิทยาศาสตรวา  Dioscorea hispida Dennst หัวสด
มีลักษณะกลมแบนหรือเปนพูกลม ปกติกลอยแตละตนจะมี 3-5 หัว โดยแตกออกจากเหงาเดียวกัน เปลือกบางและมีสีนํ้าตาล
ออกเหลือง  (ณรงค, 2538)  องคประกอบทางเคมีที่พบในกลอยสวนใหญเปนประเภทคารโบไฮเดรตอยูในชวง 10-20 % ตอ
นํ้าหนักของหัวสด  (Anthony, 1992) หรือประมาณ 21.1 % คิดเปน 80.3%  โดยนํ้าหนักแหง (Muzac-Tucker et aI., 
1993) ซ่ึงใกลเคียงกับมันสําปะหลัง มันเทศ และพืชหัวชนิดอ่ืน ๆ ในหัวสดของกลอยพบสารพิษที่เปนกลุมอัลคาลอยด 
(alkaloid) และมีรสขม คือ dihydrodioscorine สามารถกําจัดออกไดโดยการแชหรือตมในนํ้าที่เปล่ียนบอย ๆ  (สํานักงาน
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการพลังงาน, 2533) ปกติจะพบการแปรรูปกลอยเพื่อการบริโภคระดับครัวเรือนใน
ลักษณะเปนชิ้นกลอยผสมในขนมหวาน เชน ขาวเหนียวกลอย และแกงบวดกลอย (ณรงค, 2538) การทดลองน้ีจึงนําแปงจาก
หัวกลอยมาทดแทนแปงสาลีในการผลิตขนมปงขาไก เพื่อแปรรูปกลอยใหเปนผลิตภัณฑตาง ๆ อันจะทําใหกลอยมีมูลคาเพิ่มขึ้น 

 
2. วิธีการทดลอง 
 
 

2.1 การเตรียมและวิเคราะหองคประกอบของแปงกลอย 
นํากลอยมาหั่นเปนชิ้นขนาด 0.5 – 1.0 เซนติเมตร   ลาง  แชนํ้า 12  ชั่วโมง คลุกเกลือ 12 ชั่วโมง ลางดวยนํ้าเปลา

ดวยวิธีการแชนํ้าเปลาทิ้งไว 5 วัน ทับดวยของหนัก  24 ชั่วโมง ลางดวยนํ้าเปลา 5 วัน อบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส   นาน 
10 ชั่วโมง บดใหละเอียด (ดัดแปลงจากปรีชาและสุพรรษา, 2545)  นําแปงที่ไดวิเคราะหองคประกอบทางเคมี ไดแก ความชื้น 
เถา โปรตีน ไขมัน เสนใย คารโบไฮเดรต โดยวิธี (AOAC, 2000) และวัดคาสี L* a* b* ดวยเครื่องวัดสี Minolta CR-10 
 

2.2 ศึกษาการผลิตขนมปงขาไกทดแทนแปงสาลีดวยแปงกลอย 
 เตรียมสวนผสมของขนมปงขาไกไดแก แปงกลอยที่เตรียมไดในขอที่ 2.1 และสวนผสมอ่ืน ๆ ดังตารางที่ 1 โดยมี 

ขั้นตอนการผลิตขนมปงขาไกดังน้ี ตีเนยขาว นํ้าตาลทรายใหขึ้นฟู  เติมเกลือ  ไขไก  ตีผสมใหเขากัน แลวคอย ๆเติมแปงผสม
ทั้งสองชนิดลงเบา ๆ เร็ว ๆ ดวยความเร็วปานกลาง จนเปนเน้ือเดียวกัน   ใชไมคลึงแปงรีดแปงโดใหเปนแผนหนา 0.5  
เซนติเมตร   ตัดใหมีขนาดความยาว 7 เซนติเมตร  ทอดแบบนํ้ามันทวม ที่อุณหภูมิ 170 องศาเซลเซียส เปนเวลา 150 วินาที 
ผ่ึงใหเย็น จากน้ันศึกษาคุณภาพทางกายภาพ (AOAC, 2000) และการประเมินทางประสาทสัมผัส (ไพโรจน, 2545) ของขนม
ปงขาไกที่ทดแทนปริมาณแปงสาลีดวยแปงกลอย 
  

ตารางที่ 1 สวนผสมของขนมปงขาไกโดยใชแปงกลอยทดแทนแปงสาลีบางสวน 

สวนผสม 
การทดแทนแปงกลอยในแปงสาลีเพ่ือการผลติขนมปงขาไก 

0% 
กรัม 

20% 
กรัม 

30% 
กรัม 

40% 
กรัม 

50% 
กรัม 

60% 
กรัม 

แปงกลอย - 20 30 40 50 60 
แปงสาล ี 100 80 70 60 50 40 

ผงฟู 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 
ไขไก 65 65 65 65 65 65 

น้ําตาลทราย 15 15 15 15 15 15 
เกลือ 1 1 1 1 1 1 

เนยขาว 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 
รวม 195 195 195 195 195 195 

 
2.3 สถิติที่ใชในการวางแผนการทดลองและวิเคราะหผล 
ทําการทดลอง 3  ซํ้า วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design)  นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห

ความแปรปรวน (ANOVA) และหาความแตกตางของคาเฉล่ียดวยวิธีของ Duncan’ New Multiple Range Test (DMRT) 
การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยวิธี 9- point hedonic scale  วางแผนการทดลองแบบ Randomized 
Completely Block Design) นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) และหาความแตกตางของคาเฉล่ียดวยวิธี
ของ Duncan’ New Multiple Range Test (DMRT)  
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3.  ผลและวิจารณผลการทดลอง 
 
 

จากการผลิตแปงกลอยตามวิธีการขางตน แปงกลอยที่ผลิตไดมีปริมาณความชื้น โปรตีน ไขมัน เยื่อใย เถาและ
คารโบไฮเดรตเทากับ 5.02, 1.85, 0.15, 1.70, 0.42 และ 90.86% ผลการทดลองเปนไปในทิศทางเดียวกันกับ Riley et.al., 
(2004) ซ่ึงรายงานวา พบแปงในหัวกลอยในปริมาณสูงประมาณ 50-85% และมีโปรตีน เยื่อใย ไขมัน เถา เทากับ 3-5, 2-5,  
0.7 และ 2-7%  ตามลําดับ  จึงจัดวา แปงกลอยที่ผลิตไดมีปริมาณโปรตีนคอนขางสูงเม่ือเปรียบเทียบกับแปงจากพืชหัวชนิด
อ่ืน เชนแปงจากมันมือเสือ หรือแปงในพืชสายพันธุ Dioscorea spp. อ่ืน เน่ืองจากการสกัดแปงออกจากหัวกลอยโดยการลาง
ดวยนํ้าเปลาไมสามารถลางโปรตีนที่มีอยูในแปงกลอยไดทั้งหมด โดย Theerasin and Baker (2009) พบวา D. hispida 
Dennst มีปริมาณของ phenolic compounds อยูเปนจํานวนมาก ซ่ึง phenolic compound เหลาน้ี จะเกิดพันธะ 
crosslink กับโปรตีนที่มีอยูในเม็ดแปง เกิดเปนโครงสรางที่แข็งแรงจึงทําใหการลางโปรตีนออกเปนไปไดยาก มีคาสี L* a* 
และ b* เทากับ 85.37, 6.46. และ 23.81ตามลําดับ มีคา water activity 0.14 
 

ตารางที่ 2 สมบัติทางกายภาพของขนมปงขาไกโดยใชแปงกลอยทดแทนแปงสาลีบางสวน 
การทดแทนแปงกลอยในแปงสาลี

เพื่อการผลิตขนมปงขาไก 
สมบัติทางกายภาพของขนมปงขาไก 

คาสี L* คาสี a* คาสี b* ความแข็ง (g/force) 
0% 58.32±13d 14.57±0.58a 31.87±0.32b 738.46±5.39a 
20% 62.03±0.61c 12.13±0.47b 31.60±0.39b 638.60±3.58b 
30% 64.27±0.56a 10.33±0.28f 33.38±0.39a 575.62±4.51c 
40% 62.50±0.61ab 11.89±0.38c 33.52±0.20a 503.45±3.81d 
50% 63.00±1.29b 10.71±0.46e 31.68±0.95b 527.61±4.09d 
60% 64.61±0.66a 11.20±0.33d 33.32±0.41a 527.26±1.37d 

หมายเหต:ุ  ตัวอักษร a, b, c… ที่แตกตางกันตามแนวนอน หมายถึง มคีวามแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  
 

 จากตารางที่ 2 แสดงผลทางกายภาพของขนมปงขาไกที่ทดแทนแปงสาลีดวยแปงกลอย พบวา สี และความแข็งของ
ขนมปงขาไกจากแปงสาลีลวนมีความแตกตางจากขนมปงขาไกที่ทดแทนแปงสาลีดวยแปงกลอย (p<0.05) และเม่ือเพิ่มระดับ
ของการทดแทนแปงสาลีดวยแปงกลอยขนมปงขาไกจะมีสีขาวขึ้น คาความสวางเพิ่มขึ้น เน่ืองจากแปงกลอยที่ผลิตไดมีสีขาว
ใกลเคียงกับแปงสาลีที่มีคาสี L* เทากับ 89.37 จึงทําใหคาสี L* และ คาสี b* เพิ่มขึ้น (p<0.05) ในขณะที่คาสี a* ลดลง 
(p<0.05) ตามลําดับของการทดแทนแปงสาลีดวยแปงกลอย สวนความแข็งของขนมปงขาไกที่ทดแทนดวยแปงกลอยที่ระดับ 
20% ความแข็งของขนมปงขาไกมีคามากที่สุด และการทดแทนแปงสาลีดวยแปงกลอยที่ระดับ 20, 30, 40, 50 และ 60% 
ความแข็งของขนมปงขาไกมีแนวโนมลดลง (p<0.05) เน่ืองจากสมบัติของโปรตีนในแปงกลอยมีความแตกตางจากแปงสาลี ซ่ึง
อาจจะทําใหการรวมตัวของโปรตีนเปนรางแหที่แข็งแรงการขยายตัวระหวางการทอดมีความแตกตางกัน ซ่ึงการขยายตัวของ
ขนมปงขาไกจะสงผลตอความแข็งแรงของขนมที่ได  
 

ตารางที่ 3 คะแนนความชอบของขนมปงขาไกโดยใชแปงกลอยทดแทนแปงสาลีบางสวน 
การทดแทนแปงกลอยในแปง
สาลีเพื่อการผลิตขนมปงขาไก 

คะแนนความชอบของขนมปงขาไก 
สี  กล่ิน รสชาติ ความกรอบ ความชอบรวม 

0% 6.60±1.45a 5.87±1.53a 6.83±1.24a 5.64±1.15ab 6.75±1.40a 

20% 6.00±1.55a 5.43±1.59b 4.90±1.35c 4.23±1.30b 5.03±1.25b 

30% 6.23±1.36a 6.07±1.26a 5.97±1.25b 5.40±1.57ab 6.17±1.32ab 

40% 6.37±1.38a 5.83±1.29ab 6.17±1.49ab 5.17±1. 66b 6.03±1.42ab 

50% 5.83±1.44ab 5.60±1.10ab 5.27±1.72b 5.37±1.50ab 5.63±1.54b 

60% 5.60±1.70b 5.80±1.50ab 6.67±1.45a 5.97±1.71a 6.53±1.50a 

หมายเหต:ุ  ตัวอักษร a, b, c… ที่แตกตางกันตามแนวนอน หมายถึง มคีวามแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  
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 ผลการทดสอบทางดานประสาทสัมผัส พบวา คะแนนความชอบ ดานกล่ิน รสชาติ ความกรอบและความชอบรวม
ของขนมปงขาไกจากแปงสาลีลวนไมมีความแตกตางกับขนมปงขาไกที่ทดแทนแปงสาลีดวยแปงกลอยที่ 60% และพบวา
คะแนนเฉล่ียคุณภาพทางประสาทสัมผัสของขนมปงขาไกที่ทดแทนดวยแปงกลอย 60% ในดานความกรอบสูงสุด เน่ืองจาก
ลักษณะของขนมปงขาไกมีขนาดและรูปรางของเซลลที่ปดแนน มีเปลือกนอกแข็งและมีปริมาตรเล็ก เม่ือโดไดรับความรอนจาก
การทอดโดจะขยายตัวอยางรวดเร็ว (over spring) เน่ืองจากการขยายตัวของอากาศภายในโพรงอากาศ ผิวเปลือกนอก
เปล่ียนเปนสีนํ้าตาลจากปฏิกิริยาเมลลารด (maillard reaction) และเม่ือแปงไดรับอุณหภูมิถึงจุดแปงสุกจะเกิดเจล เม็ดแปง
จะดึงนํ้าออกจากกลูเต็น ทําใหกลูเต็นสูญเสียนําเปล่ียนสภาพจากยืดหยุนเปนแข็งตัวขึ้นเกิดเปนโครงรางของผลิตภัณฑ มีรูพรุน
ผนังเซลลบางเปนเยื่อใยเชื่อมกัน  (จิตธนาและอรอนงค, 2554) โดยมีคะแนนความชอบระดับชอบเล็กนอย จากน้ันนําขนมปง
ขาไกที่ทดแทนแปงสาลีดวยแปงกลอยที่ 60% มาศึกษาการยอมรับของผูบริโภค 
 
ตารางที่ 4 ผลการยอมรับของผูบริโภคขนมปงขาไกโดยใชแปงกลอยทดแทนแปงสาลี 60% 

N=100 
ระดับการยอมรับผลิตภัณฑ จํานวน(รอยละ) 

การยอมรับผลิตภัณฑ  
ยอมรับ - มาก 60.5 

- ปานกลาง 24.5 
- นอย 15.0 

รวม 100 
  
 จากตารางที่ 4 แสดงการยอมรับของผูบริโภคขนมปงขาไกที่ทดแทนแปงสาลีดวยแปงกลอย 60% พบวา การยอมรับ
ของผูบริโภคขนมปงขาไกที่ทดแทนแปงสาลีดวยแปงกลอย 60% ในระดับมาก 60.5%  ระดับเล็กนอย 15% และในระดับเฉย ๆ 
30% ตามลําดับ 
 
4. บทสรุป 
 
 

 การทดแทนแปงสาลีดวยแปงกลอยในผลิตภัณฑขนมปงขาไกทําใหขนมปงขาไกมีสีขาวขึ้นเม่ือเพิ่มระดับของการ
ทดแทนแปงสาลีดวยแปงกลอยในระดับ 60% ในขณะที่คะแนนความชอบดานกล่ิน รสชาติ ความกรอบและความชอบรวม
เพิ่มขึ้น ดังน้ันการทดแทนแปงสาบีดวยแปงกลอยสามารถทดแทนไดมากถึง 60% โดยผลิตภัณฑยังเปนที่ยอมรับของผูบริโภค 
ไดคะแนนการยอมรับในระดับมาก อยางไรก็ตาม ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงคุณภาพความกรอบของขนมปงขาไก
เพื่อใหขนมปงขาไกที่ผลิตเปนที่ยอมรับของผูบริโภคมากขึ้น 
 
5. กิตติกรรมประกาศ 
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ราชภัฏพิบูลสงคราม ผูสนับสนุนสถานที่และเครื่องมือที่ใชในการทดลองและวิเคราะหคุณภาพดานตาง ๆ  
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แนวคดิเชิงระบบของการนําอุจจาระมาผลติกาซชีวภาพ 
A System Concept of Biogas Production from Manure  
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บทคัดยอ 
 
การศึกษา เรื่อง แนวคิดเชิงระบบของการนําอุจจาระมาผลิตกาซชีวภาพ มีวัตถุประสงค เพื่อนําเสนอรูปแบบการเตรียม

วัตถุดิบเพื่อการผลิตกาซชีวภาพจากมูลคน และแนวคิดหรือรูปแบบการผลิตกาซชีวภาพจากมูลคนในบอเกรอะ เปนการศึกษา
การนําอุจจาระมาเปนวัตถุดิบสําหรับผลิตกาซชีวภาพที่ไดจากการขับถายของคนที่ไดจากการกินอาหารที่หลากหลายแลวถาย
เก็บไวในบอเกรอะ และแสดงแนวคิดการผลิตกาซในบอเกรอะ ซ่ึงอุจจาระในบอเกรอะถือวาเปนส่ิงปฏิกูลที่จะตองถูกกําจัดโดย
ดูดและนําไปทิ้ง ซ่ึงการกําจัดตองใชงบประมาณและทรัพยากรตาง ๆ ในการกําจัดส่ิงปฏิกูลดังกลาว ดังน้ันการนําอุจจาระมาใช
ประโยชนในรูปแบบตาง ๆ โดยเฉพาะการนํามาผลิตเปนกาซชีวภาพเปนทางเลือกที่ดี เพราะสามารถนําอุจาระมาใชประโยชนได
โดยตรง และไมตองเสียทรัพยากรในการกําจัด อีกทั้งยังลดคาใชจายคาพลังงานไดอีกดวย แตการผลิตกาซชีวภาพจากอุจจาระน้ัน 
ตองปรับคาอัตราสวนของไนโตรเจนและคารบอนใหมีคาอยูระหวาง 20-30 และการใชเชื้อจุลินทรียเชื้อ B. subtilis มาชวยใน
การยอยสารอาหารเปนกาซ ทั้งน้ีเพื่อปรับสภาพอุจจาระใหเหมาะสมกับการผลิตกาซ เน่ืองความแตกตางของอาหารของคน
และสัตว รวมถึงระยะเวลาในการหมักที่ทําใหเกิดกาซ โดยตองมีการสรางระบบการเก็บกาก การกรอง และการเก็บกาซที่เกิดขึ้น 
เพื่อใหสามารถนําไปใชประโยชนอยางปลอดภัย  
  
คําสําคัญ: อุจจาระ, กาซชีวภาพ 

 
Abstract 

 
The study of a system concept of  biogas production from manure. The study objectives’ study 

were: The present form of raw materials for the production of biogas from the manure and the mode of 
appropriate production of biogas from manure in septic tank. The study of feces as raw material for 
producing biogas from the body of the people, which eating a variety of foods then stored in a septic. 
The study shown concept and gas production in the septic tank. This is a stool in the septic filth which 
must be eliminated by discard. This eliminates need to use the budget and resources for eliminate. 
Therefore the use of excrement in various forms such the production of biogas is a good choice. Because 
of excrement can be utilized directly and do not waste resources at its disposal and also reduces energy 
costs as well. However the biogas production from manure must to adjust the ratio of nitrogen and 
carbon to be between  20-30 and used  the bacteria B. subtilis bacteria to digest food into gas. The 
process in order to adjust to fit the feces gas production because the feeding of people and animals are 
differences and the duration of fermentation causes gas. The need to establish a system to collect, filter 
and store biogas gas that occurs able to be used safely. 
 
Keywords: manure, biogas  
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1. บทนํา 
 
ประเทศไทยไดใหความสำคัญในการใชพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือก ซ่ึงสวนใหญจะเปนพลังงานประเภท

หมุนเวียน เชน พลังงานจากชีวมวล พลังนำ พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม และกาซชีวภาพ เปนตน เพื่อทดแทนพลังงาน
ประเภทส้ินเปลืองที่กำลังจะหมดไป แนวทางในการจัดการพลังงานของประเทศจึงไดใหความสำคัญและสนับสนุนพลังงาน
ทางเลือกมากขึ้น หน่ึงในน้ันคือกาซชีวภาพซ่ึงปจจุบันมีการผลิตจากมูลสัตว ขยะอินทรีย และเศษอาหารเปนจำนวนมากใน
ระดับชุมชนและระดับครัวเรือน 

 เน่ืองจากคนมีรูปแบบในการกินที่แตกตางจากสัตว และมีการเก็บมูลอยางมิดชิดในบอเกรอะ ซ่ึงอุจจาระในบอ
เกรอะเปนส่ิงปฏิกูลที่ตองถูกกําจัดโดยการเอาไปทิ้ง หรือนําไปใชประโยชนอยางอ่ืน แตตองใชงบประมาณในการดําเนินการนํา
อุจจาระไปทิ้งหรือใชประโยชน สูญเสียงบประมาณ และมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม อยางไรก็ตามมูลคนเปนทางเลือกใหมใน
การผลิตกาซชีวภาพ สามารถที่ลดปญญาหาส่ิงปฏิกูลที่เกิดจากรูปแบบการถายอุจจาระ และการนําไปทิ้งหรือการกําจัด โดยมี
การแปลงสภาพมูลเหลาน้ีเปนเชื้อเพลิงพลังงาน ซ่ึงเปนพลังงานทดแทนใหกับประเทศชาต ิดวยเทคโนโลยีการหมักยอยแบบไร
อากาศที่อยูในระบบปดในชวงที่เกิดการยอยสลายเนาเปอยที่เรียกวา เทคโนโลยีบอหมักกาซชีวภาพ กาซที่ผลิตออกมาใช
ประโยชน คือ กาซมีเทน ซ่ึงสามารถนําไปใชในการใหแสงสวางและความรอน หรือเปนกาซชีวภาพหุงตมทดแทนการใชกาซหุง
ตมในทองตลาดได อีกทั้ง ใชเปนพลังงานทําความรอน ใชเปนเชื้อเพลิงหรือผลิตพลังงานไฟฟาไดอีกดวย 
              การผลิตกาซจากมูลคน มีกระบวนการที่แตกตางจากการผลิตจากมูลสัตว โดยเฉพาะสัตวเคี้ยวเอ้ือง หรือสัตวเล้ียง
สวนมากจะกินอาหารที่มีอัตราสวนของธาตุสารอาหารคารบอนมากกวาไนโตรเจน เพราะกินพืชมากกวาเน้ือสัตว ดังน้ันเม่ือจะ
นํามูลคนมาผลิตกาซตองใชองคความรูทางดานตาง ๆ มาใชเพื่อปรับสภาพของมูลคนใหเหมาะสมในการนํามาผลิตกาซ ซ่ึง
ความรูพื้นฐานที่ตองใชคือการปรับสภาพองคประกอบของมูลคน และการใชเชื้อจุลินทรียมาใชชวยในการผลิตกาซ 

 การศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาเก่ียวกับรูปแบบที่เหมาะสมของการนํามูลคนมาใชในการผลิตกาซชีวภาพ โดยเนน
การพัฒนาศักยภาพการนําของเสียจากมูลคนมาผลิตกาซชีวภาพที่นํามาใชเปนพลังงานทดแทนในครัวเรือนได ซ่ึงจะตองบูรณา
การการทํางานรวมกันเพื่อหาขอบกพรองของการวางแผนพลังงานการผลิตกาซชีวภาพจากมูลคนในการปรับปรุงแผนพลังงาน
กาซชีวภาพจากมูลคนใหมีประสิทธิภาพ  

 
2. วัตถุประสงคในการศึกษา 

 
2.1 เพื่อนําเสนอรูปแบบการเตรียมวัตถุดิบเพื่อการผลิตกาซชีวภาพจากมูลคน 

 2.2 เพื่อนําเสนอแนวคิดและรูปแบบการผลิตกาซชีวภาพจากมูลคนในบอเกรอะ  
 
3. เนื้อหาของบทความ 
  
 3.1 ของเสียจากมนุษย 

ของเสียที่ปลอยออกมาจากรางกายมนุษย โดยมีนํ้าหนักแหง 27 กรัมตอคนตอวัน นํ้าหนักเปยก 100-200 กรัมตอ
คนตอวัน มี E.coli ประมาณ 400 พันลานตอคนตอวัน มีฟคัลโคลิฟอรม 2000 พันลานตอคนตอวัน มีฟคัลสเตรปโตคอกไค
ประมาณ 450 พันลานตอคนตอวัน ซ่ึงศักยภาพในการผลิตกาซชีวภาพของมูลคนและของมูลสัตว แสดงไวดังภาพที่ 1  
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                                             ภาพที่ 1  ศักยภาพในการผลิตกาซชีวภาพของมูลสัตวชนิดตาง ๆ 
 

3.2 Carbon/Nitrogen Ratio (C/N ratio)  
เปนคุณลักษณะตาง ๆ ของวัสดุหมัก ซ่ึงมีความสําคัญตอระดับการผลิตกาซชีวภาพ เพราะCarbon/Nitrogen Ratio 

ความสัมพันธระหวางปริมาณคารบอนไดออกไซดและไนโตรเจนที่มีอยูในวัสดุอินทรีย จะแสดงอยูในรูปของสัดสวนระหวาง
คารบอนไดออกไซดและไนโตรเจน ที่เรียกวา C/N ratio อัตราสวน C/N ที่มีคาอยูระหวาง 20-30 จะเปนคาที่เหมาะที่สุด
สําหรับการหมักแบบไรอากาศ ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 ปริมาณคา C/N Ratio ของวัสดุหมัก 

วัสดุ C/N Ratio 
มูลเปด 8 
มูลคน 8 
มูลไก 10 

มูลแพะ 12 
มูลหมู 18 
มูลแกะ 19 

มูลวัวควาย 24 
สาหรายแกมนํ้าเงิน 25 

มูลชาง 43 
ฟางขาวโพด 60 

ฟางขาว 70 
ขี้เล่ือย <200 

ที่มา: www.agriqua.doae.go.th/soil_fert/organic_fer.doc 
 

จากตารางจะเห็นวามูลสัตวโดยเฉพาะมูลวัว ควาย มีคา C/N เฉล่ียอยูที่ 24 จึงเหมาะที่จะนํามาหมักกาซชีวภาพ 
ในขณะที่มูลคนมีคา C/N เพียง 8 วัสดุที่มีคา C/N สูงจะตองผสมกับวัสดุที่มีคา C/N ต่ํา เพื่อใหไดคาเฉล่ียของ C/N อยูใน
ระดับที่ตองการ ตัวอยาง เชน บอหมักกาซชีวภาพในประเทศจีนจะใชฟางขาวใสไวดานลางของบอหมักแลวเททับดวยมูลคน 
หรือในประเทศเนปาลจะใชมูลชางผสมกับมูลคน เพื่อทําใหไดคา C/N อยูในระดับสมดุลทําใหอัตราการผลิตกาซชีวภาพเกิดขึ้น
อยางสมํ่าเสมอ 

 
 

วัว ควาย หม ู ไก มนุษย 

0.04 m
3
 

0.059 m
3
 

0.116 m
3
 

0.028 m
3
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3.3 การเพิ่มของปริมาณกาซชีวภาพจากมูลคน 
ในการเพิ่มของปริมาณกาซชีวภาพจากมูลคนมีการเติมเชือ้ Bacillus sp. โดยการเตรียมเชื้อ B. subtilis ซ่ึงเล้ียงเชื้อ

แบคทีเรียที่ใชผสมลงในวัสดุหมัก ไดแก Bacillus sp. (107 cfu/mL) ที่เพาะเล้ียงในอาหารเหลว Nutrient broth (NB) นาน 
18  ชั่วโมง ที่อุณหภูมิหอง  จากน้ันแยกเชื้อ จํานวน 1 ลูป ลงในอาหารเหลว NB ปริมาตร 100 มิลลิลิตร ลงใน ฟลาสกขนาด 
250 มิลลิลิตร เล้ียงเชื้อบนเครื่องเขยา อุณหภูมิหอง ดวยความเร็ว 200 รอบ/นาที นาน 16 ชั่วโมง ปนเหว่ียงเซลลให
ตกตะกอนความเร็ว 10,000 รอบ/นาท ีเปนเวลา 15 นาที ดังภาพที่ 2 และภาพที่ 3 
 

 
 

ภาพที่ 2 การเตรียมเชื้อ B. subtilis 
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ภาพที่ 3 การพนเชื้อ B. subtilis ลงในกอนเม็ดวัชพืชสดพรอม 

 
3.4 กาซชีวภาพ 
เทคโนโลยีการยอยสลายแบบไมใชออกซิเจน (Anaerobic Digestion) ถูกนํามาใชในการผลิตกาซชีวภาพ (Biogas) 

โดยองคประกอบของกาซชีวภาพ ไดแก กาซมีเทน (CH4) ประมาณ 60-70 % กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) ประมาณ 28-
38% กาซอ่ืน ๆ เชน ไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) และไนโตรเจน (N2) เปนตน ประมาณ 2% ซ่ึงกาซมีเทน เปนกาซที่ใหคา
พลังงานความรอนสูงถึงประมาณ 21,000 kJ/m3  ดังภาพที่ 4 ดังน้ันกาซชีวภาพ (Biogas) จึงสามารถนําไปใชประโยชนเปน
พลังงานทดแทนได แตในการนํากาซชีวภาพไปใชงานจริงอาจตองพิจารณาถึงระดับการนําไปใชงานดวย เน่ืองจากกาซชีวภาพ
มีกาซอ่ืนประกอบอยูดวย การนํากาซไปใชประโยชนอาจไมเหมาะสม ดังน้ันตองมีการกรองหรือกําจัดกาซบางชนิดออกไป
กอน ดังตารางที ่2 

 
ตารางที่ 2 คุณสมบัติของกาซชีวภาพ (Biogas)   
คาความรอน (โดยประมาณ) 21 MJ/M3หรือ 5.96 kWh/m3 (60% มีเทน) 
ความเร็วเปลวไฟ 25 cm/s 
อัตราสวนอากาศเชื้อเพลิง (A/F) ทางทฤษฏ ี 6.19 m3 (aira)/m3 (gas) 
อุณหภูมิเผาไหมในอากาศ 650 ºC 
อุณหภูมิจุดติดไฟของมีเทน 600 ºC 
คาความจุความรอน (Cp) 16 kJ/ m3 ºC 
ความหนาแนน 1.15 kg/m3 
ที่มา: http://thailandindustry.com 
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ภาพที่ 4 องคประกอบของกาซชีวภาพ 
 

3.5 รูปแบบการเตรียมวัตถุดิบเพื่อการผลิตกาซชีวภาพจากมูลคน 
     (1)   การผลิตในหองปฏิบัติการ  
 การผลิตกาซชีวภาพจากมูลคนในหองปฏิบัติการจะประกอบดวยขั้นตอนยอย ๆ คือ เก็บอุจาจาระ การใส

เชื้อจุลินทรียที่ชวยเรงปฏิกิริยา การปรับคา C/N ratio และการเก็บกาซชีวภาพ ดังภาพที่ 5  
            - เก็บอุจาจาระ 
 
 
 
 
 
 
 
            

 - ใสเช้ือและปรับคา C/N ratio 
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   - การหมักกาซชีวภาพในถังหมัก 
 

  
 

- การติดไฟของกาซชีวภาพที่เกิดข้ึน 
 

 
 

  
 

ภาพที่ 5 การผลิตกาชชีวภาพจากมูลคนในหองปฏิบัติการ 
 

       (2) แนวคิดการผลิตในบอเกรอะ 
            การผลิตในบอเกรอะจะประยุกตจากหองปฏิบัติการ โดยการนําเชื้อและวัตถุปรับคา C/N ratio ใสลงไปใน
บอเกรอะ แลวนํากาซมากรองและเก็บแกสเพื่อนําไปใชงานตอไป ดังภาพที่ 6 และภาพที่ 7                        
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 การเติมกอนเชื้อ Bacillus sp. เพื่อชวยในการเรงปฏิกิริยาการเกิดกาซชีวภาพ 
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ภาพที่ 7 การเตรียมถังกรองและถังเก็บกาซ 
 

ซ่ึงแนวคิดเชิงระบบสําหรับการผลิตกาซชีวภาพจากมูลคนจากบอเกรอะ คือ การใชมูลคนในบอเกรอะมา
ผลิตกาซอยางเปนระบบ โดยมีกรอบแนวคิดตั้งแตการนําอุจจาระมาบรรจุไวในที่เก็บ กอนเกิดกระบวนการหมักเพื่อสรางกาซ
แลวนําไปเก็บไวในถังเก็บสําหรับนําไปใชประโยชนตอไป  แสดงไวดังภาพที่ 8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การผลิตกาชชีวภาพในบอเกรอะแบบถังบําบัด                                     การผลิตกาชชีวภาพในบอเกรอะแบบถังบําบัด 
             บุญธงและคณะ, 2557                                                            Estoppey, (2010)  
 

ภาพที่ 8 แนวคิดเชิงระบบการผลิตกาซชีวภาพจากบอเกรอะ 
 
4. บทสรุป 
            
 การนําอุจจาระมาเปนวัตถุดิบสําหรับผลิตกาชชีวภาพ ตองมีการปรับสภาพใหเหมาะสมสําหรับการผลิตกาซชีวภาพ 
เน่ืองจากความแตกตางของอาหารของคนและสัตว โดยตองปรับคาอัตราสวนของไนโตรเจนและคารบอนใหมีคาอยูระหวาง 
20-30  และการใชเชื้อจุลินทรียเชื้อ B. subtilis มาชวยในการยอยสารอาหารเปนกาซชีวภาพ ทั้งน้ีเพื่อปรับสภาพอุจจาระให
เหมาะสมกับการผลิตกาซชีวภาพ รวมถึงระยะเวลาในการหมักที่ทําใหเกิดกาซชีวภาพ โดยตองมีการออกแบบการเก็บกาก 
การกรอง และการเก็บกาซชีวภาพที่เกิดขึ้นอยางเหมาะสม ซ่ึงสามารถทําใหผลิตกาชชีวภาพใชในครัวเรือนไดในชุมชน แตตอง
ใชปริมาณมากหรือมีจุดศูนยรวมอุจจาระของชุมชน เพื่อการลงทุนที่คุมคากับปริมาณกาซและผลผลิตอ่ืน ๆ ที่ได 
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ผลการยบัยั้งการเกิดสนี้ําตาลดวยน้ําแตงกวาในกระทอน ชมพู และมะเขือยาวบด 
Effect of Cucumber Juice for Santol, Rose apple, and Eggplant puree 

Browning Prevention 
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บทคัดยอ 

 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการยับยั้งการเกิดสีนํ้าตาลดวยนํ้าแตงกวาในกระทอน ชมพู 
และมะเขือยาวบด เปรียบเทียบกับการใชนํ้ากล่ัน (DW) โดยทําการวัดการเปล่ียนแปลงคาสี พบวากระทอนที่บดผสมนํ้าแตงกวา
มีคาการเกิดสีนํ้าตาลต่ํากวาที่บดผสม DW เม่ือเก็บที่ 3 ชั่วโมง (p≤0.05) โดยคาการเกิดสีนํ้าตาลเปน 7.4±1.14 และ 11.4±1.98 
ตามลําดับ และกระทอนที่บดผสมนํ้าแตงกวามีคา L สูงกวาและมีคา a ต่ํากวาที่บดผสม DW เม่ือเก็บที่ 1-3 ชั่วโมง สําหรับ

ชมพูที่บดผสมนํ้าแตงกวาพบวามีคา L สูงกวาชมพูที่บดผสม DW เม่ือเก็บที่เวลาเริ่มตนถึง 3 ชั่วโมง (p0.05) โดยคา L เปน 
42.0±0.10 และ 41.3±0.10 ตามลําดับ และมะเขือยาวที่บดผสมกับนํ้าแตงกวามีคา L สูงกวาที่บดผสมกับ DW เม่ือเก็บที่

เริ่มตนถึง 3 ชั่วโมง (p0.05) โดยคา L เปน 37.7±0.10 และ 36.1±0.20 ตามลําดับ ผลการวิจัยน้ีแสดงใหเห็นวานํ้าแตงกวา
สามารถลดการเกิดสีนํ้าตาลในกระทอนบดไดดีกวาในชมพูและมะเขือยาวบด 
 
คําสําคัญ: การเกิดสีนํ้าตาล, นํ้าแตงกวา, กระทอน, ชมพู, มะเขือยาว 

 
Abstract 

 
This work aims to compare the effect of cucumber juice for santol, rose apple, and eggplant 

puree browning prevention compared with distilled water (DW) were investigated by measuring the color 
changes of puree. Cucumber juice treated santol puree had lower browning value than that treated with 
DW after stored for 3 hrs (p≤0.05) with the browning value of 7.4±1.14 and 11.4±1.98, respectively. The L 
values of santol puree treated with cucumber juice was significantly higher, while its a values was lower 
than that treated with DW during storage for 1-3 hrs. The L value of rose apple puree treated with 

cucumber juice was significantly higher than that treated with DW after stored until 3 hrs (p0.05) with 
the L values of 42.0±0.10 and 41.3±0.10, respectively. The L values of eggplant puree treated with 

cucumber juice was significantly higher than treated with DW after stored until 3 hrs (p0.05) with the L 
values of 37.7±0.10 and 36.1±0.20, respectively. The results indicated that cucumber juice was more 
reduced browning in santol puree than in rose apple and eggplant puree. 
 
Keywords: browning, cucumber juice, santol, rose apple, eggplant 
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1. บทนํา 
 
ในปจจุบันผูบริโภคสวนใหญเริ่มหันมาสนใจเรื่องสุขภาพกันมากขึ้น ผักและผลไมสดก็เปนอีกหน่ึงทางเลือกท่ีผูบริโภค

นิยมกันมาก เชน กระทอน (santol) ชมพู (rose apple) และมะเขือยาว (eggplant) เปนตน ซ่ึงเปนผักและผลไมสดที่อรอย
และมีประโยชนตอสุขภาพมาก แตในระหวางการเก็บมาจําหนายน้ันอาจมีการถูกกระแทก ทําใหมีรอยช้ําเกิดเปนสีนํ้าตาลหรือ
สีแดงขึ้น  ทําใหดูไมนารับประทาน และเนาเสียไดงายขึ้น โดยปจจัยหลักที่ทําใหเกิดสีนํ้าตาลในผักและผลไมเกิดจากเอนไซมโพ
ลีฟนอลออกซิเดส (polyphenol oxidase, PPO, EC 1.14.18.1) ในสภาพที่มีออกซิเจน หรืออาจเรียกวา เอนไซมไทโรซิเนส 
(tyrosinase)  เปนเอนไซมที่พบมากที่สุดในบริเวณเน้ือเยื่อของพืช (ปรรัตน, 2556) ในการยับยั้งเอนไซมน้ีนิยมใชสารกลุม
สารประกอบจําพวกซัลไฟด (sulfites) อยางกวางขวางในภาคอุตสาหกรรม แตอยางไรก็ตามสารประกอบจําพวกซัลไฟดน้ีทํา
ใหเกิดการแพอยางรุนแรงในคนที่เปนโรคหอบหืด นอกจากน้ีมีการใชกรดออนจําพวกกรดวิตามินซี  (ascorbic acid) และกรด
มะนาว  (citric acid) ในการควบคุมการเกิดสีนํ้าตาลในผักและผลไม  แตพบวามีปญหาในเรื่องรสชาติและกล่ินที่ไมพึง
ประสงค (ประสาน, 2538; Sapers, 1993) จึงทําใหในปจจุบันนักวิจัยใหความสําคัญกับงานวิจัยที่ใชสารสกัดจากธรรมชาติซ่ึง
ปลอดภัยตอผูบริโภคในการยับยั้งการเกิดสีนํ้าตาลเน่ืองมาจากเอนไซมในผักและผลไมเพื่อทดแทนการใชสารเคมีสาร โดยสาร
สกัดจากธรรมชาติที่มีการนํามาใชไดแก  สารสกัดจากชาเขียว (Soysal, 2009)  สารสกัดจาก Whey protein (Altunkaya, 
2011) สารสกัดจากนํ้าผ้ึง (Chen et al., 2000) สารสกัดจากเห็ด (Jang Soon mi, 2002) สารสกัดจากรําขาว 
(Sukhonthara and Theerakulkait, 2012) และสารสกัดจากฝรั่ง (Thipnate and Sukhonthara, 2015) เปนตน 
นอกจากน้ีมีการรายงานวานํ้าแตงกวา สควอช และพริกไท สามารถยับยั้งการเกิดสีนํ้าตาลในแอปเปลได (Eissa, et al., 2012) 
แตยังไมมีการรายงานถึงผลการยับยั้งการเกิดสีนํ้าตาลดวยนํ้าแตงกวาในกระทอน ชมพู และมะเขือยาวบด ดังน้ันในงานวิจัยน้ี
จึงมุงเนนที่จะศึกษาผลการยับยั้งการเกิดสีนํ้าตาลดวยนํ้าแตงกวาใน กระทอน ชมพู และ มะเขือยาวบด  

 
2. อุปกรณและวิธีการ 

 
2.1 ผลการยับย้ังการเกิดสีน้ําตาลเนื่องจากน้ําแตงกวาในผักและผลไม 
แตงกวาเลือกพันธุบงกชที่นิยมปลูกในจังหวัดเพชรบุรี และชมพูเปนพันธุทับทิมพจันทร นํามาจากอําเภอบานลาด 

จังหวัดเพชรบุรี กระทอนและมะเขือยาว นํามาจากอําเภอเมืองเพชรบุรี สารเคมีที่ใชยับยั้งการเกิดสีนํ้าตาลทางการคาทั้ง 3 
ชนิด ไดแก L-ascorbic acid citric acid และ sodium metabisulphite นํามาจากบริษัท Ajax Finechem Pty Ltd 
แผนการทดลองใชแบบสุมตลอด (Completely Randomized Design, CRD) และจํานวนซํ้า 3 ซํ้าในแตละวิธีการ 

 เตรียมนํ้าแตงกวา โดยนําแตงกวามาหั่นละเอียดจํานวน 1000 กรัม และทําการสกัดโดยการเติมนํ้ากล่ัน 1000 
มิลลิลิตร และทําการปนดวยเครื่องปนเปนเวลา 20 วินาที นํานํ้าที่เตรียมไดมากรองดวยผาขาวบางจะได นํ้าแตงกวา และทํา
การเตรียมสารละลายกรดแอสคอรบิก สารละลายกรดซิตริก และสารละลายโซเดียมเมตาไบซัลไฟด 0.07 %w/v 

ทดสอบผลการยับยั้งการเกิดสีนํ้าตาลของนํ้าแตงกวาใน กระทอน ชมพู และมะเขือยาวบดดวยเครื่องวัดสี โดยนํา
กระทอนหั่นละเอียดจํานวน 100 กรัม ใสในเครื่องปน เติมนํ้ากล่ัน 100 mL เติมนํ้าแตงกวา ที่เตรียมได ปริมาตร 100 mL 
แลวจึงทําการปนเปนเวลา 5 วินาที นําสารที่ไดเทใสจานเพาะเชื้อ  3 จานอยางรวดเร็ว  เริ่มจับเวลาและวัดสี ดวยเครื่องวัดสี 
Minolta Co., Ldt รุน CR-10  เปนเวลาตั้งแตเริ่มตนถึง 3 ชั่วโมง (เตรียมชุดควบคุม หรือblank โดยใชนํ้ากล่ัน (DW) แทน
การใชสารสกัดแตงกวาและดําเนินการวัดสีพรอมเก็บขอมูลเพื่อนําไปใชคํานวนเปรียบเทียบตอไป) บันทึกเวลาและคาการวัดสี  
L a และ b และคํานวณหาคา Browning   (Labuza et al., 1990)  ทําการทดสอบผลการยับยั้งการเกิดสีนํ้าตาลของนํ้า
แตงกวาในชมพูและมะเขือยาวเชนเดียวกับที่ทดสอบในกระทอน  

 
2.2 การคํานวณทางสถิติ 
ทําการวิเคราะหสถิติดวย one-way analysis เปรียบเทียบคาเฉล่ียโดย LSD ที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ดวยวิธี

ของ Duncan's multiple range tests 
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3. ผลและวิจารณผลการทดลอง 
 

3.1 ผลการยับย้ังการเกิดสีน้ําตาลดวยน้ําแตงกวาในกระทอนบด 
ผลการเกิดสีนํ้าตาลของกระทอนบด พบวาที่เวลาการเก็บ 3 ชั่วโมง กระทอนที่บดผสมนํ้าแตงกวามีคาการเกิดสี

นํ้าตาลต่ํากวาที่บดผสม DW (p≤0.05) โดยคาการเกิดสีนํ้าตาลเปน 7.4±1.14 และ 11.4±1.98 ตามลําดับ และเม่ือ
เปรียบเทียบกับสารทางการคาพบวาสารสกัดแตงกวามีคาการเกิดสีนํ้าตาลสูงกวากรดแอสคอรบิกและโซเดียมเมตาไบซัลไฟดที่
เวลาเริ่มตนถึงสามชั่วโมง (p>0.05) แตมีประสิทธิภาพในการลดการเกิดสีนํ้าตาลของกระทอนบดไดดีกวากรดซิตริก ซ่ึงมีคา
การเกิดสีนํ้าตาลเปน 8.9±0.35 (Figure 1) 

ผลการเปล่ียนแปลงของ L และ a ของกระทอนที่บดผสมนํ้าแตงกวา พบวาที่ระยะเวลาการเก็บ 1-3 ชั่วโมง 
กระทอนที่บดผสมนํ้าแตงกวา  มีคา L เทากับ 40.3±0.21 ซ่ึงมีคาสูงกวาที่บดผสม DW ซ่ึงมีคา L เทากับ 37.0±0.66 และมีคา
สูงกวาที่บดผสมกรดซิตริกซ่ึงมีคา L เทากับ 38.1±0.17 แตมีคาต่ํากวาที่บดผสมกรดแอสคอรบิกและโซเดียมเมตาไบซัลไฟด 
ในขณะทีก่ระทอนที่บดผสมนํ้าแตงกวามีคา a ต่ํากวาที่บดผสม DW และกรดซิตริก แตมีคาสูงกวาที่บดผสมกรดแอสคอรบิก 
และโซเดียมเมตาไบซัลไฟดอยางมีนัยสําคัญ (p≤0.05) (Figure 2) 

 

 
 

Figure 1 Browning values ((∆L/L0) x100) of santol puree blended in cucumber juice, cirtric acid, ascorbic 
acid, and DW stored at room temperature (25o C) for 3 h. 
a, b, c, d, e Mean values with different letters in the same storage time are significantly different (p≤0.05). 
Error bars indicate ± SD. 
 

3.2 ผลการยับย้ังการเกิดสีน้ําตาลดวยน้ําแตงกวาในชมพูบด 
ผลการเกิดสีนํ้าตาลของชมพูบด พบวาที่เวลาการเก็บ 3 ชั่วโมง ชมพูที่บดผสมนํ้าแตงกวามีคาการเกิดสีนํ้าตาลไม

แตกตางกับที่บดผสมกับ DW กรดซิตริก และกรดแอสคอรบิก (Figure 3) 
ผลการเปล่ียนแปลงของ L และ a ของชมพูที่บดผสมนํ้าแตงกวาพบวาที่ระยะเวลาการเก็บ 1-3 ชั่วโมง ชมพูที่บด

ผสมนํ้าแตงกวา มีคา L เทากับ 42.0±0.10 ซ่ึงสูงกวาคา L ที่บดผสม DW ซ่ึงมีคาเทากับ 41.3±0.10 แตมีคาต่ํากวาที่บดผสม
กรดซิตริก กรดแอสคอรบิก และโซเดียมเมตาไบซัลไฟด ในขณะที่ชมพูที่บดผสมนํ้าแตงกวามีคา a ต่ํากวาที่บดผสม DW และ
กรดซิตริก (p≤0.05) และมีคาใกลเคียงกับที่บดผสมกรดแอสคอรบิก (p>0.05) แตมีคาสูงกวาที่บดผสมโซเดียมเมตาไบซัลไฟด 
(p≤0.05) (Figure 4) 

 
3.3 ผลการยับย้ังการเกิดสีน้ําตาลดวยน้ําแตงกวาในมะเขือยาวบด 
ผลการเกิดสีนํ้าตาลของมะเขือยาวบด พบวามะเขือยาวที่บดผสมนํ้าแตงกวามีคาการเกิดสีนํ้าตาลเทากับ 9.9±0.62 

ซ่ึงใหคาการเกิดสีนํ้าตาลใกลเคียงกับที่บดผสมกรดซิตริก และกรดแอสคอรบิก เม่ือเก็บที่ 1-3 ชั่วโมง (p>0.05) แตมีคาการ
เกิดสีนํ้าตาลสูงกวาที่บดผสมโซเดียมเมตาไบซัลไฟดซ่ึงมีคาเทากับ 5.4±0.95 (Figure 5) 
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ผลการเปล่ียนแปลงของ L และ a ของมะเขือยาวที่บดผสมนํ้าแตงกวาพบวาที่ระยะเวลาการเก็บเริ่มตนถึง 3 ชั่วโมง 
มะเขือยาวที่บดผสมนํ้าแตงกวามีคา L เทากับ 37.7±0.10 ซ่ึงมีคาสูงกวาคา L ที่บดผสม DW ซ่ึงมีคาเทากับ 36.1±0.20 แตมี
คาต่ํากวาที่บดผสมกรดแอสคอรบิก และโซเดียมเมตาไบซัลไฟด (p≤0.05) แตมีคาใกลเคียงกับที่บดผสมกรดซิตริก (p>0.05) 
ในขณะที่มะเขือยาวที่บดผสมนํ้าแตงกวามีคา a ต่ํากวาที่บดผสม DW (p≤0.05) และมีคาสูงกวาที่บดผสมกรดแอสคอรบิก 
และโซเดียมเมตาไบซัลไฟด (p≤0.05) (Figure 6) 

จากผลการทดลองจะเห็นวานํ้าแตงกวาสามารถยับยั้งการเกิดสีนํ้าตาลในกระทอนบด ชมพูบด และมะเขือยาวบดได                  
แตเม่ือเปรียบเทียบการยับยั้งการเกิดสีนํ้าตาลในแตละชนิดของผักและผลไมที่ใชในการทดลองน้ี พบวานํ้าแตงกวาสามารถลด
คาการเกิดสีนํ้าตาลในกระทอนไดดีที่สุดเม่ือเทียบกับชมพูและมะเขือยาวบด โดยแตงกวาเปนพืชที่ประกอบดวยสารสําคัญ
หลายกลุมดังตัวอยางเชน กลุม cucurbitacins กลุม cucumegastigmanes I  และ II กลุม cucumerin A และ B  กลุม
vitexin กลุม orientin และกลุม glucoside  นอกจากน้ียังพบกรดไขมันหลายชนิดเชน lauric myristic palmitic stearic 
oleic linoleic tricosanoic tricosenoic lignoceric และ nervonic acid เปนตน (Mukherjee et al., 2013)  และมีการ
รายงานในป 2003 วาสารสกัดแตงกวาสามารถยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนสเห็ดได (Gandia-Herrero et al., 2003)  และในป 
2012 มีการรายงานวาแตงกวาสามารถยับยั้งการเกิดสีนํ้าตาลในแอปเปลได (Eissa, et al., 2012)  
 

 
 

 
 

 
 

Figure 2 L, a, and b values of santol puree blended in cucumber juice, cirtric acid,  ascorbic acid, and DW 
stored at room temperature (25o C) for 3 h. 
a, b, c, d, e Mean values with different letters in the same storage time are significantly different (p≤0.05). 
Error bars indicate ± SD. 
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Figure 3 Browning values ((∆L/L0) x100) of rose apple puree blended in cucumber juice, cirtric acid,  
ascorbic acid, and DW stored at room temperature (25o C) for 3 h. 
a, b, c, d, e Mean values with different letters in the same storage time are significantly different (p≤0.05). 
Error bars indicate ± SD. 
 

 
 

 
 

    
Figure 4 L, a, and b values of rose apple puree blended in cucumber juice, cirtric acid,  ascorbic acid, 
and DW stored at room temperature (25o C) for 3 h. 
a, b, c, d, e Mean values with different letters in the same storage time are significantly different (p≤0.05). 
Error bars indicate ± SD. 
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Figure 5 Browning values ((∆L/L0) x100) of eggplant puree blended in cucumber juice, cirtric acid,  
ascorbic acid, and DW stored at room temperature (25o C) for 3 h. 
a, b, c, d, e Mean values with different letters in the same storage time are significantly different (p≤0.05). 
Error bars indicate ± SD. 
 

 
 

 
 

 
 
Figure 6 L, a, and b values of eggplant puree blended in cucumber juice, cirtric acid,  ascorbic acid, and 
DW stored at room temperature (25o C) for 3 h. 
a, b, c, d, e Mean values with different letters in the same storage time are significantly different (p≤0.05). 
Error bars indicate ± SD. 
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4. สรุป 
 
 การศึกษาผลการยับยั้งการเกิดสีนํ้าตาลดวยนํ้าแตงกวาในกระทอน ชมพู และมะเขือยาวบด ดวยเครื่องวัดสีพบวานํ้า
แตงกวาสามารถลดคาการเกิดสีนํ้าตาลในกระทอนไดดีที่สุดเม่ือเทียบกับชมพูและมะเขือยาวบด  
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ผลของการทดแทนน้ําตาลโตนดดวยมอลทิทอลในขนมหมอแกงเสริมธัญพืช 
Effect of Replacing Sugar with Maltitol for Thai Egg Custard with Cereals 

 
สุคนธา สุคนธธารา*, กรรณิการ ศรีแสนตอ, ณัฐรัตน ศรีสงัวาลย และสุภัสสร ฉํ่าฮวบ 

 
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 

*sukontara@yahoo.com 
 

บทคัดยอ 
 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของสารทดแทนความหวานมอลทิทอลในผลิตภัณฑขนมหมอแกง
เสริมธัญพืช 3 สูตร ไดแก ขาวไรซเบอรรี่ ขาวโพดหวาน และลูกเดือย โดยศึกษาอัตราสวนระหวางนํ้าตาลโตนดตอมอลทิทอล
เทากับ 100:0 (สูตรควบคุม) 50:50  และ 0:100 ตามลําดับ โดยกลุมตัวอยางบุคคลทั่วไปจํานวน 30 คน พบวาขนมหมอแกง
เสริมขาวไรซเบอรรี่ ขนมหมอแกงเสริมขาวโพดหวาน และขนมหมอแกงเสริมลูกเดือยอัตราสวนนํ้าตาลโตนดตอมอลทิทอล 
เทากับ 50:50 กลุมตัวอยางใหการยอมรับในดานสี กล่ิน รสชาติ เน้ือสัมผัส และความชอบโดยรวมมากเทียบเทากับสูตรควบคุม 
(P>0.05) จากน้ันนําทั้ง 3 สูตรมาทดสอบการยอมรับของผูบริโภคจํานวน 100 คนพบวา ขนมหมอแกงเสริมขาวโพดหวานใน
อัตราสวนนํ้าตาลโตนดตอมอลทิทอลเทากับ 50:50 ไดรับการยอมรับมากที่สุดทั้งในดานกล่ิน เน้ือสัมผัส และความชอบ
โดยรวม (P≤0.05) 
 
คําสําคัญ: ขนมหมอแกง, ขาวไรซเบอรรี่, ขาวโพดหวาน, ลูกเดือย, มอลทิทอล 

 
Abstract 

 
The objective of this reserve was of study appropriated maltitol contort in Thai egg custard 

supplement with various cereals. The Thai egg custard supplement with various cereals (riceberry, sweet 
corn and Job’sterar) were reduced sugar and substitute with maltitol at the levels of 0 (control), 50, and 
100% by weight of whole sugar and evaluated in sensory screening test using 5-point hedonic scale by 
30 untrained testers in order to select the formula. The result founded that maititol substituted at 50% 
of Thai egg custard supplement with various cereals was equally preferred by 30 untrained testers 
compared to the control. Consumer test were conducted by 100 consumers in Phetchaburi province and 
the data showed that Thai egg custard supplement with sweet corn at 50% maltitol had higher sensory 
score (flavor, texture, overall acceptance) than others (p≤0.05)     
 
Keywords: Thai egg custard, riceberry, sweet corn, job’stera, maltitol 
 
1. บทนํา 
 

ขนมหมอแกงเปนขนมไทยที่รูจักกันโดยทั่วไป ลักษณะที่ดีของขนมตองมีความหอม รสชาติหวานมัน เน้ือนุมเนียน 
ผิวหนาเปนสีนํ้าตาลคอนขางเรียบ เน้ือขนมไมแตกเปนชั้น การทําขนมหมอแกงนิยมใชไขเปดมากกวาไขไก เพราะมีเน้ือไขที่ไม
เหลวเละทําใหขนมอยูตัวดี (วรารัตน และคณะ, 2552) ขนมหมอแกงเปนขนมหวานที่ไดรับความนิยมตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน 
โดยมีสวนประกอบหลักไดแก ไขเปด นํ้าตาลโตนด และกะท ิดวยเหตุน้ีจึงทําใหขนมหมอแกงเปนอาหารที่ใหพลังงานสูงซ่ึงเปน
ผลเสียตอสุขภาพ ผูที่เผชิญปญหาโรคอวน โรคฟนผุ ที่เกิดจากสารอาหารกลุมคารโบไฮเดรต จึงควรควบคุมอาหารและชนิด
ของน้ําตาล (บังอร, 2542) มอลทิทอล (maltitol) เปนสารใหความหวานที่มีคุณคาทางโภชนาการหรือสารใหความหวานที่ให
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พลังงาน มีความหวานประมาณ 85-95 เปอรเซ็นตของนํ้าตาลซูโครส ใหความหวานพลังงานต่ํา โดยมอลทิทอลใหพลังงาน 2.1 
Kcal/g ขณะที่นํ้าตาลซูโครสใหพลังงาน 4 Kcal/g ไมทําใหเกิดระดับกลูโคสในเลือดสูงขึ้นในผูปวยเบาหวาน เพิ่มมวลและ
ความหนืดในอาหาร ไมกอใหเกิดโรคฟนผุ มักประยุกตใชในผลิตภัณฑหมากฝรั่ง ลูกกวาด ช็อกโกแลตและคาราเมล แตการ
บริโภคมอลทิทอลมากเกินไปทําใหเกิดอาการระบายทองได (สุขใจ, 2555) ดังน้ันการพัฒนาขนมไทยซ่ึงเปนผลิตภัณฑที่แสดง
ความเปนเอกลักษณและนิยมของผูบริโภคคนไทยใหมีพลังงานต่ํา มีคุณคาทางโภชนาการ และใหเปนที่ยอมรับของผูบริโภคจึง
ไดรับความสนใจมากขึ้น (แจงชัด, 2555, วรารัตน และคณะ, 2552) งานวิจัยน้ีจึงพัฒนาขนมหมอแกงที่มีคุณคาทางโภชนาการ
โดยเสริมธัญพืชทั้ง 3 ชนิด ไดแก ขาวไรซเบอรรี่ ขาวโพดหวาน และลูกเดือย ซ่ึงมีคุณคาโภชนาการสูง และลดพลังงานดวย
การทดแทนนํ้าตาลโตนดดวยสารทดแทนความหวานมอลทิทอลใหเปนที่ยอมรับของผูบริโภค 
 
2. อุปกรณและวิธีการ 
 

2.1 ศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของสารแทนความหวานมอลทิทอลในขนมหมอแกงเสริมธัญพืชชนิดตาง ๆ 
 การทดลองหาปริมาณที่เหมาะสมของสารแทนความหวานมอลทิทอลในขนมหมอแกงเสริมธัญพืชชนิดตาง ๆ ไดแก 
ขาวไรซเบอรรี่ (จํานวน 3 สูตร) ขาวโพดหวาน (จํานวน 3 สูตร) และลูกเดือย (จํานวน 3 สูตร) และใชสวนผสมของนํ้าตาล

โตนด ในอัตราสวนนํ้าตาลโตนดตอมอลทิทอลเทากับ 1000 5050 และ 0100 ของแตละธัญพืช มีสวนผสมดังตารางที่ 1 
โดยนําสวนผสมของไขเปดกับนํ้าตาลโตนดขยํากับใบเตยในอางผสม จากน้ันใสกะทิ กรองสวนผสมจนแลวเทลงในพิมพ ใส
ธัญพืชลงไป อบทีไ่ฟบนอุณหภูมิ 180 °C ใชเวลาอบ 30 นาที และประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยนําขนมหมอแกงที่
ไดมาประเมินทางประสาทสัมผัสในดานสี กล่ิน รสชาติ  เน้ือสัมผัส และความชอบโดยรวมดวยวิธีการใหความชอบ (5-point 
hedonic scale) โดย 1 คะแนน หมายถึง ไมชอบมากที่สุด และ 5 คะแนน หมายถึง ชอบมากที่สุด โดยใชผูทดสอบที่ไมผาน
การฝกฝนและเปนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จํานวน 30 คน คัดเลือกตํารับที่ไดรับความชอบสูงสุดของละ
ธัญพืช ๆ ละ 1 ตํารับ เพื่อนําไปทดสอบการยอมรับของผูบริโภคตอไป 
 
ตารางที่ 1 สวนผสมขนมหมอแกงเสริมธัญพืช และทดแทนนํ้าตาลโตนดดวยมอลทิทอลที่ระดับตาง ๆ 

สวนผสม 
ปริมาณสวนผสม (กรัม) 

สูตร 1 สูตร 2 สูตร 3 สูตร 4 สูตร 5 สูตร 6 สูตร 7 สูตร 8 สูตร 9 
100:0 50:50 0:100 100:0 50:50 0:100 0:100 50:50 0:100 

1. ไขเปด 325 325 325 325 325 325 325 325 325 
2. กะทิ 250 250 250 250 250 250 250 250 250 
3. นํ้าตาลโตนด 180 90 0 180 90 0 180 90 0 
4. มอลททิอล - 90 180 - 90 180 - 90 180 
5. แปงขาวจาว 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
6. ใบเตย 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
7. ขาวไรซเบอรรี่ 50 50 50 - - - - - - 
8. ขาวโพดหวาน - - - 50 50 50 - - - 
9. ลูกเดือย - - - - - - 50 50 50 

 
2.2 ศึกษาการยอมรับของผูบริโภค 
นําขนมหมอแกงที่ไดรับคะแนนความชอบสูงที่สุดจากขอ 2.1 ของแตละธัญพืชมาทดสอบการยอมรับของผูบริโภคซ่ึง

เปนบุคคลทั่วไปในจังหวัดเพชรบุรีโดยการสุมแบบบังเอิญ จำนวน 100 คน ดวยวิธีการใหความชอบ (5-point hedonic 
scale) 
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2.3 การวิเคราะหผลทางสถิติ 
นําขอมูลที่ไดจากการทดลองมาวิเคราะหคาความแปรปรวนดวยวิธี ANOVA และทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ีย

ดวย Duncan’s New Multiple Range Test ที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95  
  
3. ผลและวิจารณผลการทดลอง 
 

3.1 การศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของมอลทิทอลในขนมหมอแกงเสริมธัญพืชชนิดตาง ๆ 

 

3.1.1 การศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของมอลทิทอลในขนมหมอแกงเสริมขาวไรซเบอรร่ี 
 ขนมหมอแกงเสริมขาวไรซเบอรรี่ที่ทดแทนนํ้าตาลทรายดวยมอลทิทอลระดับตาง ๆ (ภาพที่ 1) และผลการ
ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส (ตารางที่ 2) จะพบวาในดานลักษณะปรากฏ สี กล่ิน รสชาติ เน้ือสัมผัส และความชอบ
โดยรวม ของสูตรที่ 2 ไมแตกตางกับสูตรที่ 1 (p>0.05) แตมีคามากกวาสูตรที่ 3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยสูตร
ที่ 1 มีระดับคะแนนคุณภาพทางประสาทสัมผัสดานสีอยูในชวงคาเฉล่ียระหวาง 4.51–5.00 ซ่ึงอยูในเกณฑระดับความพึงพอใจ
ชอบมากที่สุด นอกจากน้ีสูตรที่ 1 และสูตรที่ 2 ยังมีระดับคะแนนคุณภาพทางประสาทสัมผัสดานอ่ืน ๆ อยูในชวงคาเฉล่ีย
ระหวาง 3.51–4.50 ซ่ึงอยูในเกณฑระดับความพึงพอใจชอบมาก แตสูตรที่ 3 มีระดับคะแนนคุณภาพทางประสาทสัมผัสทุก
ดานอยูในชวงคาเฉล่ียระหวาง 2.51–3.50 ซ่ึงอยูในเกณฑระดับความพึงพอใจชอบปานกลาง เน่ืองจากสูตรที่ 2 มีรสชาติหวาน
และมีหนาขนมมีสีนํ้าตาลใกลเคียงกับสูตรที่ 1 และเปนสูตรที่ทดแทนนํ้าตาลทรายดวยมอลทิทอลรอยละ 50 ดังน้ันจึงเลือก
สูตรที่ 2 นําไปทําการทดลองขั้นตอไป 
 

      
(1)                                (2) (3)    

ภาพที่ 1 ขนมหมอแกงเสริมขาวไรซเบอรรี่ที่ทดแทนนํ้าตาลทรายดวยมอลทิทอลระดับตาง ๆ  
(1) = ขนมหมอแกงเสริมขาวไรซเบอรรี่ที่ทดแทนนํ้าตาลทรายดวยมอลทิทอลรอยละ 100 
(2) = ขนมหมอแกงเสริมขาวไรซเบอรรี่ที่ทดแทนนํ้าตาลทรายดวยมอลทิทอลรอยละ 50 
(3) = ขนมหมอแกงเสริมขาวไรซเบอรรี่ที่ทดแทนนํ้าตาลทรายดวยมอลทิทอลรอยละ 0 

 
3.1.2 การศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของมอลทิทอลในขนมหมอแกงเสริมขาวโพดหวาน 

 ขนมหมอแกงเสริมขาวโพดหวานที่ทดแทนนํ้าตาลทรายดวยมอลทิทอลระดับตาง ๆ (ภาพที่ 2) และผลการ
ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส (ตารางที่ 3) จะพบวาในดานลักษณะปรากฏ สี กล่ิน รสชาติ เน้ือสัมผัส และความชอบ
โดยรวมของสูตรที่ 4 ไมแตกตางกับสูตรที่ 5 (p>0.05) แตมีคามากกวาสูตรที่ 6 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยสูตรที่ 
4 มีระดับคะแนนคุณภาพทางประสาทสัมผัสดานสีอยูในเกณฑระดับความพึงพอใจชอบมากที่สุด นอกจากน้ีสูตรที่ 4 และสูตร
ที่ 5 ยังมีระดับคะแนนคุณภาพทางประสาทสัมผัสดานอ่ืน ๆ อยูในเกณฑระดับความพึงพอใจชอบมาก แตสูตรที่ 6 มีระดับ
คะแนนคุณภาพทางประสาทสัมผัสทุกดานอยูในเกณฑระดับความพึงพอใจชอบปานกลาง เน่ืองจากสูตรที่ 5 มีรสชาติหวาน
และมีหนาขนมมีสีนํ้าตาลใกลเคียงกับสูตรที่ 4 และเปนสูตรที่ทดแทนนํ้าตาลทรายดวยมอลทิทอลรอยละ 50 ดังน้ันจึงเลือก
สูตรที่ 2 นําไปทําการทดลองขั้นตอไป 
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ตารางที่ 2 คะแนนความชอบของขนมหมอแกงเสริมขาวไรซเบอรรี่ที่ทดแทนนํ้าตาลทรายดวยมอลทิทอลระดับตาง ๆ 
ลักษณะผลิตภัณฑ สูตรที่ 1 สูตรที่ 2 สูตรที่ 3 

 (100:0) (50:50) (0:100) 
สี 4.77 ± 0.50a 4.40 ± 0.89a 2.80 ± 1.27b 
กล่ิน 4.20 ± 0.48a 4.40 ± 0.73a 2.73 ± 1.05b 
รสชาต ิ 4.23 ± 0.73a 4.23 ± 0.84a 2.67 ± 0.92b 
เน้ือสัมผัส     4.10 ± 0.55a 4.27 ± 0.77a 2.80 ± 0.96b 
ความชอบโดยรวม 4.27 ± 0.64a 4.23 ± 0.83a 2.83 ± 1.09b 
       หมายเหตุ ตัวอักษรในแนวนอนแตกตางกัน หมายถึง คาที่แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
       

 
              (1)                                              (2) (3)    

ภาพที่ 2 ขนมหมอแกงเสริมขาวโพดหวานที่ทดแทนนํ้าตาลทรายดวยมอลทิทอลระดับตาง ๆ  
(1) = ขนมหมอแกงเสริมขาวโพดหวานที่ทดแทนนํ้าตาลทรายดวยมอลทิทอลรอยละ 100 
(2) = ขนมหมอแกงเสริมขาวโพดหวานที่ทดแทนนํ้าตาลทรายดวยมอลทิทอลรอยละ 50 
(3) = ขนมหมอแกงเสริมขาวโพดหวานที่ทดแทนนํ้าตาลทรายดวยมอลทิทอลรอยละ 0 

 
ตารางที่ 3 คะแนนความชอบของขนมหมอแกงเสริมขาวโพดหวานที่ทดแทนนํ้าตาลทรายดวยมอลทิทอลระดับตาง ๆ 

ลักษณะผลิตภัณฑ สูตรที่ 4 สูตรที่ 5 สูตรที่ 6 
 (100:0) (50:50) (0:100) 

สี 4.73 ± 0.52a 4.50 ± 0.63a 2.73 ± 1.20b 
กล่ิน 4.20 ± 0.55a   4.17 ± 0.74a 3.00 ± 1.77b 
รสชาต ิ 4.23 ± 0.73a 4.17 ± 0.74a 2.98 ± 0.98b 
เน้ือสัมผัส     4.30 ± 0.75a 4.27 ± 0.83a 2.90 ± 2.06b 
ความชอบโดยรวม 4.37 ± 0.61a 4.20 ± 0.76a 2.83 ± 1.05b 

 หมายเหตุ ตัวอักษรในแนวนอนแตกตางกัน หมายถึง คาที่แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
3.1.3 การศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของมอลทิทอลในขนมหมอแกงเสริมลูกเดือย 

 ขนมหมอแกงเสริมลูกเดือยที่ทดแทนนํ้าตาลทรายดวยมอลทิทอลระดับตาง ๆ (ภาพที่ 3) และผลการ
ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส (ตารางที่ 4) จะพบวาในดานลักษณะปรากฏ สี กล่ิน รสชาติ เน้ือสัมผัส และ
ความชอบโดยรวมของสูตรที่ 8 ไมแตกตางกับสูตรที่ 7 (p>0.05) แตมีคามากกวาสูตรที่ 9 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p≤0.05) โดยสูตรที่ 7 และสูตรที่ 8 มีคะแนนความชอบทุกดานอยูในเกณฑระดับความพึงพอใจชอบปานกลางถึงมาก 
แตสูตรที่ 9 มีระดับคะแนนความชอบทุกดานอยูในเกณฑระดับความพึงพอใจชอบปานกลาง เน่ืองจากสูตรที่ 8 เปน
สูตรที่ทดแทนนํ้าตาลทรายดวยมอลทิทอลรอยละ 50 ดังน้ันจึงเลือกสูตรที่ 8 นําไปทําการทดลองขั้นตอไป 
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     (1)                                            (2)                                         (3)    

รูปภาพที่ 3 ขนมหมอแกงเสริมลูกเดือยที่ทดแทนนํ้าตาลทรายดวยมอลทิทอลระดับตาง ๆ  
(1) = ขนมหมอแกงเสริมลูกเดือยที่ทดแทนนํ้าตาลทรายดวยมอลทิทอลรอยละ 100 
(2) = ขนมหมอแกงเสริมลูกเดือยที่ทดแทนนํ้าตาลทรายดวยมอลทิทอลรอยละ 50 
(3) = ขนมหมอแกงเสริมลูกเดือยที่ทดแทนนํ้าตาลทรายดวยมอลทิทอลรอยละ 0 

 
ตารางที่ 4 คะแนนความชอบของขนมหมอแกงเสริมลูกเดือยที่ทดแทนนํ้าตาลทรายดวยมอลทิทอลระดับตาง ๆ 

ลักษณะผลิตภัณฑ สูตรที่ 7 สูตรที่ 8 สูตรที่ 9 
 (100:0) (50:50) (0:100) 

สี 4.43 ± 1.00a 3.97 ± 1.15a 2.63 ± 1.27b 
กล่ิน 3.73 ± 0.82a 3.50 ± 0.90a 2.63 ± 1.09b 
รสชาต ิ 3.70 ± 0.95a    3.57 ± 1.00a 2.80 ± 1.06b 
เน้ือสัมผัส     3.60 ± 1.03a 3.43 ± 1.00a 2.63 ± 1.06b 
ความชอบโดยรวม 3.53 ± 0.89a 3.40 ± 0.89a 2.77 ± 1.10b 
    หมายเหตุ ตัวอักษรในแนวนอนแตกตางกัน หมายถึง คาที่แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

 
จากผลการทดลองจะเห็นวาเม่ือระดับมอลทิทอลในขนมหมอแกงเสริมธัญพืชเพิ่มขึ้น จะทําใหคะแนนความชอบใน

ทุก ๆ ดานลดลง เชนดาน สี รสชาติ และความชอบโดยรวม โดยเม่ือระดับมอลทิทอลในขนมหมอแกงเสริมธัญพืชเพิ่มขึ้นจาก
รอยละ 0 เปน 50 และ 100 ทําใหสีของขนมหมอแกงมีสีออนลง หนาขนมไมเกิดสีนํ้าตาล ซ่ึงเกิดจากมอลทิทอลเปนนํ้าตาล
แอลกอฮอล ทําใหไมเกิดปฏิกิริยาเมลลารด (Millard-type browning reactions) ซ่ึง เปนปฏิกิริยาการเกิดสีนํ้าตาลชนิดที่ไม
เก่ียวของกับเอนไซม (non enzymatic browning reaction) เกิดขึ้นระหวางนํ้าตาลรีดิวส (reducing sugar) กับกรดแอมิโน 
โปรตีนหรือสารประกอบไนโตรเจนอ่ืน ๆ โดยมีความรอนเรงปฏิกิริยา (Cock, 2012) ทําใหมีผลตอคะแนนความชอบโดยรวม 
ทําใหขนมหมอแกงเสริมธัญพืชที่ทดแทนดวยมอลทิทอลรอยละ 100 มีระดับคะแนนนอยกวาอีก 2 สูตร นอกจากน้ีเม่ือระดับ
มอลทิทอลในขนมหมอแกงเสริมธัญพืชเพิ่มขึ้น ทําใหระดับคะแนนดานรสชาติลดลง เน่ืองจากมอลทิทอลมีความหวาน
ประมาณ 85-95 เปอรเซ็นตของนํ้าตาลทําใหขนมหมอแกงที่ไดมีความหวานลดลง โดยเฉพาะในสูตรที่ใชมอลทิทอลทดแทน
นํ้าตาลโตนดรอยละ 100 อยางไรก็ตามการทดแทนนํ้าตาลโตนดดวยมอลทิทอลรอยละ 50 ผูทดสอบความชอบโดยรวมให
คะแนนความชอบทุกดานใกลเคียงกับสูตรที่ไมใสมอลทิทอล สอดคลองกับงานวิจัยของพูนศิริ และคณะ (2554) ที่ศึกษาขาวตู
ขนมหวานเมืองเพชรบุรีทดแทนความหวานดวยมอลทิทอลโดยทดสอบความพึงพอใจหรือความชอบจากกลุมประชากรทั้งหมด 
100 คน ที่มีตอสี กล่ิน รสชาติ เน้ือสัมผัส และความชอบโดยรวมที่มีตอขาวตูทั้ง 7 สูตร ที่อัตราสวนของนํ้าตาลโตนดตอ
มอลทิทอล 3:1  1:1  1:3  2:1  1:2  4:1 และ 1:4 โดยนํ้าหนักตามลําดับ พบวาขาวตูสูตรที่ 2 (นํ้าตาลโตนด:มอลทิทอล
เทากับ 1:1) มีความชอบโดยรวมสูงที่สุดคือรอยละ 83.77 รองลงมาคือสูตรที่ 1 รอยละ 77.77 สูตรที่ 3 รอยละ 72.11 สูตรที่ 
4 รอยละ 72.00 สูตรที่ 5 รอยละ 67.11 สูตรที่ 6 รอยละ 62.77 และสูตรที่ 7 รอยละ 58 ตามลําดับ เน่ืองจากขนมหมอแกง
เปนขนมที่มีลักษณะหนาตองเรียบเสมอกัน มีกล่ินหอมของนํ้าตาลโตนด ไมเหม็นคาวไข เน้ือเนียนเรียบ มีสีนํ้าตาลปานกลางไม
ออนหรือเขมเกินไป เม่ือตัดขนมตองไมเห็นขนมเปนชั้น (เจตนิพันธ, 2557) ดังน้ันจึงเลือกขนมหมอแกงเสริมธัญพืชที่ทดแทน
ดวยมอลทิทอลรอยละ 50 ไปทดสอบการยอมรับของผูบริโภคตอไป 
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3.2 การศึกษาการยอมรับของผูบริโภคขนมหมอแกงเสริมธัญพืชทดแทนมอลทิทอลรอยละ 50 
จากการศึกษาการยอมรับของผูบริโภค พบวาผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 76.0 

และเพศชาย จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 24.0 อายุสูงสุดคือ ระหวาง 18-25 ป คิดเปนรอยละ 60.0 รองลงมาคือ อายุ 26-
25 ป คิดเปนรอยละ 17.0  อายุระหวาง 36-45 ป คิดเปนรอยละ 14.0 และอายุ 46 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 9.0 การศึกษา
สูงสุดคือ ปริญญาตรีสูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 51.0  รองลงมาคืออนุปริญญาตรี/ปวส. คิดเปนรอยละ 24.0 และ
ประถมศึกษาหรือต่ํากวา คิดเปนรอยละ 13.0 อาชีพสูงสุดคือ นักศึกษา คิดเปนรอยละ 61.0 รองลงมาคือ คาขาย/เจาของ
กิจการ/ประมง คิดเปนรอยละ 16.0 รับจางทั่วไป คิดเปนรอยละ 13.0  พนักงานเอกชน/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 
6.0 และขาราชการ คิดเปนรอยละ 4 รายไดสูงที่สุดคือ นอยกวา 5,000บาท คิดเปนรอยละ 55.0 รองลงมาคือ รายได 5,001–
10,000 บาท คิดเปนรอยละ 28.0 รายได 20,001 บาทขึ้นไป คิดเปนรอยละ13.0 รายได 10,001-15,000บาท คิดเปนรอยละ 
2.0 และรายได 15,000-20,000บาทขึ้นไป คิดเปนรอยละ 2.0 ตามลําดับ 

จากตารางที่ 5 คะแนนความชอบเฉล่ียในดานตาง ๆ ของขนมหมอแกงเสริมขาวโพดหวานทดแทนมอลทิทอลรอยละ 
50 มีผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในดาน กล่ิน เน้ือสัมผัส และความชอบโดยรวม มากกวาขนมหมอแกงเสริม

ขาวไรซเบอรรี่ และลูกเดือยที่ทดแทนมอลทิทอลรอยละ 50 อยางมีนัยสําคัญ (p0.05) จะเห็นไดวาผูบริโภคใหการยอมรับ
ขนมหมอแกงเสริมขาวโพดหวานทดแทนมอลทิทอลรอยละ 50 มากกวาอีก 2 สูตร อาจเน่ืองมาจากขาวโพดหวานมีรสหวาน
ซ่ึงจะเสริมรสหวานใหกับขนมหมอแกง ในขณะที่ขาวไรซเบอรรี่และลูกเดือยมีรสจืดมีผลทําใหขนมหมอแกงมีรสชาติจืดลง  

 
ตารางที่ 5 คะแนนความชอบจากผูบริโภคที่มีตอขนมหมอแกงเสริมธัญพืชชนิดตาง ๆ ที่ทดแทนนํ้าตาลทรายดวยมอลทิทอล
รอยละ 50 

ลักษณะผลิตภัณฑ 

ขนมหมอแกงเสริม 
ขาวไรซเบอรรี่ทดแทน
มอลทิทอลรอยละ 50 

ขนมหมอแกงเสริม 
ขาวโพดหวานทดแทน
มอลทิทอลรอยละ 50 

ขนมหมอแกงเสริม 
ลูกเดือยทดแทน 

มอลทิทอลรอยละ 50 

สี 4.37 ± 0.76ab 4.45 ± 0.73a                 4.21 ± 0.78b 
กล่ิน 4.44 ± 0.74b    4.37 ± 0.79a 3.98 ± 0.93b 
รสชาต ิ 4.10 ± 0.87a    4.25 ± 0.82a                 3.70 ± 0.99b 
เน้ือสัมผัส     4.19 ± 0.84b 4.25 ± 0.70a 3.86 ± 1.02b 
ความชอบโดยรวม 4.32 ± 0.81b 4.39 ± 0.75a 3.89 ± 0.98b 
       หมายเหตุ ตัวอักษรในแนวนอนแตกตางกัน หมายถึง คาที่แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
4. สรุป 
 

การศึกษาผลของการทดแทนนํ้าตาลทรายดวยมอลทิทอลในขนมหมอแกงเสริมธัญพืช 3 สูตร ไดแก ขาวไรซเบอรรี่ 
ขาวโพดหวาน และลูกเดือย พบวาขนมหมอแกงเสริมธัญพืชในอัตราสวนนํ้าตาลโตนดตอมอลทิทอล เทากับ 50:50 ไดรับการ
ยอมรับมากเทียบเทากับสูตรที่ใชนํ้าตาลโตนดเพียงอยางเดียว และเม่ือทดสอบการยอมรับของผูบริโภคพบวา ขนมหมอแกง
เสริมขาวโพดหวานในอัตราสวนนํ้าตาลโตนดตอมอลทิทอลเทากับ 50:50 ไดรับการยอมรับมากที่สุด 

 
5. กิตติกรรมประกาศ 
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บทคัดย่อ 
 

เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง (DSSCs) จาก Eosin Y disodium salt  (eosin Y) ซ่ึงเป็นสีย้อมท่ีใช้ในการทํา 
DSSCs ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง มีราคาถูกมากและเหมาะกับการนํามาทําเป็นเซลล์แสงอาทิตย์ ในงานวิจัยนี้ เราได้สนใจ
ปริมาณความเข้มข้นของ eosin Y ท่ี 2 และ 3 mM ท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการนําไฟฟ้าของ DSSCs โดยการฉายแสงอาทิตย์
และแสงจากหลอด LED ได้แก่  สีแดง, สีเขียว, สีน้ําเงิน, อัลตราไวโอเลต, cool daylight และ warm light จากการศึกษา 
ได้พบว่า 3 mM ของ eosin Y มีช่วงความยาวคลื่นท่ีกว้างในช่วงท่ีตามองเห็นได้ (โดยเฉพาะช่วงของแสงสีเขียว) มีค่าการดูดกลืนแสง 
และการนําไฟฟ้าท่ีสูงกว่า 2 mM  จากการศึกษาเพ่ิมเติม พบว่า cool daylight ให้การเปลี่ยนแปลงค่าความนําไฟฟ้าสูงท่ีสุด
เม่ือเทียบกับแสงจากหลอดไฟชนิดอ่ืน และเม่ือพิจารณาเฉพาะหลอด LED พบว่า LED สีเขียว ให้การเปลี่ยนแปลงค่าความนํา
ไฟฟ้าสูงสุด ซ่ึงสอดคล้องกับช่วงความยาวคลื่นและการดูดกลืนแสงของ Eosin Y ดังนั้นชนิดของแสงจึงมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง
การนําไฟฟ้าสูงสุดของสีย้อมและ DSSCs ซ่ึงไม่จําเป็นต้องใช้แสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียวในการประจุไฟให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า 
 
คําสําคัญ: เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง, สีย้อมไวแสง, eosin Y, ผลของการฉายแสง, การนําไฟฟ้า 
 

Abstract 
 

Dye-sensitized solar cells (DSSCs) of Eosin Y disodium salt  (eosin Y) are used to produce high-
efficiency, low cost DSSCs, and suitable for solar cells. In this study, we are interested in the concentration of 
eosin Y in 2 and 3 mM which affects the conductivity change in DSSCs upon irradiation by using sunlight 
and LED lights, namely, red, green, blue, ultraviolet, cool daylight and warm light lamps. The results of 
the study showed that the wavelength range of 3mM concentration of eosin Y is visible light (especially, 
the range of green light) with the higher light absorbance values and the maximum conductivity comparing 
with that of 2mM. We also found from additional studies that the maximum conductance changes in 
DSSCs upon cool daylight lamp compared with other types of lamp. Focusing on LED lights, we found 
that the maximum conductance changes in DSSCs upon green LED light. This is consistent with a range 
of wavelength and the light absorbance values of eosin Y. Thus, the types of light influence on the 
maximum conductivity change in dye and DSSCs. Sunlight is not the only choice used to discharge 
electricity devices. 

 
Keywords: dye-sensitized solar cell, dye-sensitized, eosin Y, irradiation effect, conductivity 
 
1. บทนํา 

 
 เซลล์แสงอาทิตย์เปลี่ยนจากพลังงานแสงให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ซ่ึงเป็นพลังทดแทนท่ีสะอาด และไม่ก่อให้เกิดมลพิษ
ต่อสิ่งแวดล้อม เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดซิลิกอนที่วางขายท่ัวไปมีราคาท่ีสูง เนื่องจากต้องใช้ต้นทุนในการผลิตและเทคโนโลยีใน
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การผลิตชั้นสูง เม่ือ O'Regan และ Grätzel (1991) ได้ค้นพบเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง (Dye-sensitized solar 
cells หรือเรียกว่า DSSCs) ท่ีสามารถผลิตข้ึนเองได้ง่าย ต้นทุนตํ่า มีแนวโน้มท่ีจะมีความคุ้มค่าในทางเศรษฐกิจ อีกท้ังยังมี
ประสิทธิภาพในการแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าได้สูงด้วยต้นทุนในการผลิตท่ีตํ่า (O'Regan and Grätzel, 1991) และในปัจจุบัน
ได้มีการพัฒนาประสิทธิภาพให้สูงย่ิงข้ึนไป ซ่ึงสีย้อมไวแสงท่ีใช้มีหลากหลายชนิด ตัวอย่างเช่น N719 (Siriroj et al., 2012) 
Eosin Y และ N3 (Mali et al., 2011) ยังมีการใช้สีย้อมจากธรรมชาติโดยใช้ดอกและผลของพืช (Hao et al., 2006) 
เนื่องจากเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงมีส่วนประกอบ ดังรูปภาพท่ี 1 ก. คือ (1) กระจกนําไฟฟ้า (Fluorine doped tin 
oxide coated glass slide หรือเรียกว่า กระจกนําไฟฟ้า FTO) 1 ด้าน จํานวน 2 แผ่น (2) ด้านท่ีนําไฟฟ้าของกระจก       
นําไฟฟ้า FTO ท่ีใช้เป็นข้ัวลบ หรือข้ัวแอโนด (Working electrode) เคลือบด้วยชั้นฟิล์มของซิงค์ออกไซด์ (ZnO) หรือ
ไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO2) หรืออนุภาคนาโน (Dai and Rabani 2001) ซ่ึงเป็นโลหะออกไซด์ (Metal Oxides) ท่ีมี
คุณสมบัติเป็นสารกึ่งตัวนํา (Semiconductor) ท่ีมีแถบพลังงานของช่องว่างท่ีกว้าง (wide band-gap) และสามารถสร้าง
พันธะยึดเหนี่ยวกับโมเลกุลของสีย้อมได้เป็นอย่างดี (3) สีย้อม (Dye) จะยึดเกาะกับโมเลกุลของโลหะออกไซด์ท่ีเป็นสารกึ่ง
ตัวนําได้เป็นอย่างดี มีทําหน้าท่ีดูดซับพลังงานแสงและทําให้อิเล็กตรอนของสีย้อมท่ีสถานะพื้นถูกกระตุ้นแล้วทําให้ปลดปล่อย
อิเล็กตรอนออกมาได้ (4) สารละลายอิเล็กโตรไลท์ (Electrolyte) จะทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอนจากวงนอกสุด
กลับคืนเข้ามาสู่ตัวโมเลกุลของสีย้อม (5) กระจกนําไฟฟ้า FTO อีกแผ่นเป็นข้ัวบวก หรือข้ัวแคโทด (Counter electrode)    
ท่ีเคลือบด้วยแพลตทินัม (Pt), คาร์บอน (C), กราไฟท์ (Graphite) หรือสารจําพวกนาโนคาร์บอน (Siriroj et al., 2012) จะทํา
หน้าท่ีให้อิเล็กตรอนกับสารละลายอิเล็กโตรไลท์แล้วเกิดกระบวนการรีดอกซ์ ทําให้โมเลกุลของสีย้อมกลับคืนสู่สถานะกระตุ้น 
(วินิช พรมอารักษ์ และคณะ, 2550) จึงทําให้ได้กระแสไฟฟ้าตลอดเวลา และสุดท้ายจะได้เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง 
ดังรูปภาพท่ี 1 ข. 
 

       ก.                                                                     ข. 

 

      รูปภาพท่ี 1  ก. หลักการเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง และ ข. เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง 
 

            โดยงานวิจัยนี้จะใช้สีย้อมไวแสงเป็น Eosin Y disodium salt จากบริษัท s d fine-chem limited ซ่ึงต่อไปน้ีเราจะ
เรียกว่าอีโอซินวาย (Eosin Y) ท่ีเป็นสารอินทรีย์ท่ีมีโครงสร้างของสารไฮโดรคาร์บอนท่ีเกาะกับโบรมีนและโซเดียม โดยท่ีมี
โครงสร้างโมเลกุลเป็น C20H6Br4Na2O5 มีมวลโมเลกุล 691.86 เนื่องจาก Eosin Y สามารถยึดเกาะกับซิงค์ออกไซด์ได้เป็น
อย่างดี มีราคาถูกกว่า N719 และ N3 ถึง 200 เท่าใน 1 กรัม แต่ยังคงให้อิเล็กตรอนเม่ือถูกแสงกระตุ้นได้ในปริมาณท่ีมากพอ
ให้เกิดการนําไฟฟ้าได้ และสามารถดูดกลืนพลังงานแสงได้ดีในช่วงของความยาวคลื่นแสงท่ีมองเห็นได้ในช่วงกว้าง (Wang et 
al., 2005) โดยพิจารณาเปรียบเทียบความเข้มข้นของ Eosin Y ท่ีต่างกันของ 2 mM และ 3 mM ถึงค่าการดูดกลืนแสง 
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ช่วงกว้างของความยาวคลื่นแสงในการดูดกลืนแสง และค่าความนําไฟฟ้าท่ีให้แนวโน้มให้มีค่าสูงสุดเพ่ือนํามาประดิษฐ์เซลล์
แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงท่ีให้ค่าการนําไฟฟ้าสูงสุดด้วย ซ่ึงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงจาก Eosin Y จะมีหลักการ
ทํางานดังนี้ 

1) แสงอาทิตย์เม่ือตกกระทบบนโมเลกุลของสีย้อมไวแสง Eosin Y ท่ีเกาะอยู่บนผิวของโลหะออกไซด์เป็นพวกสาร
กึ่งตัวนําของซิงค์ออกไซด์ (ZnO) ท่ีเป็นข้ัวลบ หรือข้ัวแอโนด (Working electrode) จะทําให้สีย้อมไวแสงดูดกลืนพลังงานแสง 
และทําให้อิเล็กตรอนท่ีสถานะพื้น (S0) จะถูกกระตุ้นให้ข้ึนไปอยู่ท่ีสถานะกระตุ้น (S+) 

2) อิเล็กตรอนท่ีสถานะกระตุ้น จะถูกส่งผ่านไปยังแถบนําไฟฟ้า (Conduction band, C.B.) ของโลหะออกไซด์ท่ี
เป็นสารกึ่งตัวนําไปยังข้ัวลบ หรือข้ัวแอโนด (กระจก FTO) แล้วออกไปยังวงจรภายนอก 

3) สารละลายอิเล็กโตรไลต์ท่ีข้ัวบวก หรือข้ัวแคโทด (Counter electrode) ท่ีเคลือบด้วยแพลตทินัม (Pt) จะเกิด
กระบวนการรีดอกซ์ ซ่ึงให้อิเล็กตรอนกับสีย้อมท่ีได้สูญเสียอิเล็กตรอนไป (S*) จึงทําให้โมเลกุลของสีย้อมกลับสู่สถานะพื้น (S0) 
ซ่ึงในเวลาเดียวกันนั้นสารละลายอิเล็กโตรไลต์จะรับอิเล็กตรอนคืนกลับมาจากข้ัวบวก หรือข้ัวแคโทด (Counter electrode) 
จากแพลตทินัม (Pt) 
 
     ปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง มีดังต่อไปน้ี 

ปฏิกิริยาท่ี working electrode (ข้ัวลบ) 
  การดูดกลืนพลังงานแสง    S0 + hν  →  S+ 
  การส่งผ่านอิเล็กตรอนให้กับสารกึ่งตัวนํา  S* → S+ + e- (ZnO) 

ปฏิกิริยาท่ี Counter electrode (ข้ัวบวก) 
การสร้างใหม่ของสีย้อม  S+ + Iodide (I-) → S0+ Triiodide (I3

-) 
                     Triiodide (I3

-) + e- (จากขั้ว Pt) → Iodide (I-) 
ปฏิกิริยารวม          
                                 e- (จากข้ัว Pt) + hν → e- (ZnO)           

 
 ด้วยเหตุนี้เราจึงได้อิเล็กตรอนในตอนสุดท้ายทําให้เกิดการนําไฟฟ้า อีกท้ังยังมีงานวิจัยท่ีได้ใช้แสงชนิดต่าง ๆ ฉายบน
ผิวของวัสดุท่ีเป็นสารกึ่งตัวนําหรือฉนวนทําให้เกิดอิเล็กตรอนจึงมีการนําไฟฟ้าบนวัสดุอย่างเช่น SrTiO3 (Meevasana et al., 
2011), Ba0.7Ca0.3TiO3 (Jaiban et al., 2015), CaCu3Ti4O12 (Masingboon et al., 2013) และ KTaO3 (Suwanwong et 
al., 2012) อีกท้ังยังมีการใช้แสงจากแหล่งกําเนิดแสงในสีต่าง ๆ (Suwanwong et al., 2015) เช่น แสงสีแดง สีเขียว สีน้ําเงิน  
แสงอัลตราไวโอเลต (Saekow et al., 2012) รวมถึงแสงซินโครตรอน (ศานิตย์ สุวรรณวงศ,์ 2555) เป็นต้น ดังนั้นพลังงานแสง
จึงมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงการนําไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงของ Eosin Y ท่ีทําให้เกิดกระแสไฟฟ้าแล้ว
นําไปประจุไฟด้วยแบตเตอร่ี เพ่ือสํารองไฟแล้วนําไปใช้งานต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 

2.1  ศึกษาเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงโดยใช้อีโอซินวายในช่วงการดูดกลืนแสงท่ีเหมาะสม 
2.2  ศึกษาอิทธิพลของการฉายแสงจากแหล่งกําเนิดแสงชนิดต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการนําไฟฟ้าของเซลล์

แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง 
 
3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 3.1 การเตรียมสีย้อมจากอีโอซินวาย 
            เตรียมสีย้อมไวแสงจากอีโอซินวาย ไดโซเดียม ซอล์ท (Eosin Y disodium salt) จากบริษัท s d fine-chem 
limited เป็นปริมาณความเข้มข้น 2 mM และ 3 mM ผสมในเอทานอล 50 ml คนให้เข้ากัน แล้วทําการสั่นด้วยเครื่อง    
อัลตราโซนิค 30 นาที จะได้สีย้อมไวแสงจาก Eosin Y มาท้ัง 2 ปริมาณ 
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 3.2 การเตรียมเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง 
                 1) การเตรียมครีมด้วยผงซิงค์ออกไซด์ (ZnO powder) ใช้ผง ZnO 5 g ผสมกับโพลีเอทิลีนไกลคอล 400 
(Polyethylene Glycol 400) จาํนวน 2 g ในน้ํากลั่น (DI water) 18 ml คนให้เข้ากัน ก็จะได้ครีม ZnO ท่ีใช้ในการเคลือบ
บนกระจกนําไฟฟ้า FTO 
                 2) การเตรียมข้ัวลบ (Working electrode) โดยการตัดกระจกนําไฟฟ้า FTO ให้มีขนาด 2 x 1.5 cm2 จากนั้น
ทําความสะอาดด้วยน้ําสบู่ อะซิโตน เอทานอล และน้ํากลั่น โดยการสั่นด้วยเคร่ืองอัลตราโซนิคเป็นเวลาอย่างละ 10 นาที 
ตามลําดับ แล้วเป่าให้แห้ง จากนั้นนําเทป 3M ปิดทับขอบของแผ่นกระจกนําไฟฟ้าตรงกลางให้มีขนาด 0.25 cm2 แล้วหยด
ครีมของซิงค์ออกไซด์ลงบนพ้ืนท่ีท่ีเลือกเอาไว้และปาดให้เรียบบนกระจกนําไฟฟ้า เป่าให้แห้ง จากนั้นให้ความร้อนด้วยเตาเผา
ท่ีอุณหภูมิ 450°C เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ปล่อยให้เย็นลงก่อนแล้วนําไปแช่สีย้อมไวแสงจากสารละลาย Eosin Y เป็นเวลา 30 
นาที แล้วปล่อยให้แห้ง 
      3) การเตรียมข้ัวบวก (Counter electrode) โดยนํากระจกนําไฟฟ้า FTO เคลือบแพลตทินัม (Pt) ด้วยวิธี 
Sputtering technique  
                 4) การเตรียมสารละลายอิเล็กโตรไลท์ โดยใช้ผงโพแทสเซียมไอโอไดด์ (KI) 0.5 M และไอโอดีน (I2) 0.05 M 
ผสมกับเอทิลีนไกลคอล (Ethylene Glycol) 50 ml จากนั้นคนให้เข้ากัน แล้วนําไปสั่นด้วยเคร่ืองอัลตราโซนิคเป็นเวลา 30 
นาที ก็จะได้สารละลายอิเล็กโตรไลท์ 
       5) การเตรียมเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงให้มีขนาดของเซลล์รับแสง 1 x 0.25 cm2 ด้วยการตัดแผ่น
พาราฟิล์มให้มีขนาดช่องว่างเป็นพ้ืนท่ีขนาด 0.25 cm2 แล้ววางทับบนกระจกท่ีเคลือบด้วยซิงค์ออกไซด์ท่ีติดสีย้อมอีโอซินวาย 
จากนั้นก็ประกบด้วยแผ่นกระจกท่ีเคลือบด้วยแพลตทินัมแล้วใช้คลิปหนีบกระดาษท่ีด้านข้างของเซลล์แสงอาทิตย์ นําไปเป่าให้
ความร้อนเพ่ือให้พาราฟิล์มหลอมติดกับกระจก วางไว้ให้เย็นแล้วหยดสารละลายอิเล็กโตรไลท์ท่ีระหว่างขอบของกระจกท้ังสอง
ท่ีประกบกัน ก็จะได้เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงจากอีโอซินวาย 
 

            3.3 การวัดสเปกตรัมการดูดกลืนแสงและค่าความนําไฟฟ้าของสารละลาย Eosin Y 
 วัดสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของสีย้อมไวแสงจาก Eosin Y ในปริมาณความเข้มข้น 2 mM และ 3 mM ด้วยเคร่ือง 
UV-VISIBLE Spectrophotometer (รุ่น UV-1700 PharmaSpec ของ Shimadzu Co.,Ltd.) เพ่ือหาปริมาณท่ีเหมาะสมต่อ
การดูดกลืนแสงของสีย้อมไวแสงจาก Eosin Y และวัดค่าการนําไฟฟ้าของสารละลาย Eosin Y ด้วยเคร่ือง Microprocessor 
Conductivity Meter ของ WTW รุ่น LF 3000 เพ่ือหาการนําไฟฟ้า (Electrical Conductivity) ท่ีเหมาะสมของสารละลาย 
Eosin Y ในการทําเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง 
 

            3.4 การวัดสเปกตรัมและความเข้มแสงของแหล่งกําเนิดแสง 
            วัดสเปคตรัมของความยาวคลื่นของแหล่งกําเนิดแสงท่ีใช้ในวิจัยนี้ นอกจากจะใช้แสงอาทิตย์แล้วยังใช้หลอดไฟ LED 
ขนาด 5 mm ท่ีให้สีแดง สีเขียว สีน้ําเงิน อัลตราไวโอเลต และหลอดไฟ LED ขนาด 4 W ย่ีห้อ Philips รุ่น Philips LEDbulb 
4 W, E27, 220-240V, 350 lumen มี 2 ประเภท คือ หลอด Cool daylight ท่ีให้แสงสว่างสดใส และ warm light ท่ีให้แสง
สว่างในโทนเหลือง ซ่ึงแสงท่ีได้จากหลอดท้ังสองให้แสงในช่วงท่ีตามองเห็นเท่านั้น ดังในรูปภาพท่ี 3 ก. โดยทําการวัดสเปกตรัม
ของแสงจากแหลง่กําเนิดแสงชนิดต่าง ๆ ด้วยเคร่ือง Spectrometer ของย่ีห้อ Ocean optics รุ่น HR 4000 แล้วทําการวัด
ความเข้มของแสง (Iphoto) ด้วยเครื่อง Power and Energy meter ของย่ีห้อ THORLABS รุ่น PM 100 USB ท่ีมีตัวรับแสง 
(Detector) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.8 cm ได้ค่าความเข้มแสง ดังตารางท่ี 1 
 

            3.5 การนําไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงเม่ือได้รับการฉายแสงจากแหล่งกําเนิดแสงชนิดต่าง ๆ 
            วัดการเปลี่ยนแปลงการนําไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงจากสารละลาย Eosin Y โดยการวัดด้วย
เคร่ือง MULTIMETER ย่ีห้อ hp HEWLETT PACKARD รุ่น 971A ต่อเข้ากับเซลล์แสงอาทิตยชนิดสีย้อมไวแสง ดังรูปภาพท่ี   
3 ข. ท่ีเป็นรูปเล็ก เม่ือฉายแสงชนิดต่าง ๆ ได้แก่ หลอดไฟ LED สีแดง, สีเขียว, สีน้ําเงิน, อัลตราไวโอเลต, cool daylight, 
warm light และแสงอาทิตย์ ด้วยการวัดค่ากระแสไฟฟ้าสูงสุด (Imax) และศักย์ไฟฟ้าสูงสุด (Vmax) ในขณะที่แสงตกกระทบบน
เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง เพ่ือวัดค่าความนําไฟฟ้าสูงสุด (Gmax = Imax/Vmax) ต่อพ้ืนท่ีรับแสงของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด
สีย้อมไวแสงท่ีมีพ้ืนท่ีรับแสงขนาด 0.25 cm2   
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4. ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 

4.1 การดูดกลืนแสง  
            สีย้อมไวแสงทําหน้าท่ีดูดกลืนพลังงานแสงในช่วงต่าง ๆ และให้อิเล็กตรอนกับแถบนําพลังงานของสารกึ่งตัวนําท่ีเป็น   
โลหะออกไซด์ ซ่ึงจะต้องมีช่วงของการดูดกลืนแสงท่ีกว้างในช่วงท่ีตามองเห็น (Visible light) เพ่ือทําให้การดูดกลืนพลังงาน
แสงมีค่าท่ีสูงย่ิงข้ึน จากรูปภาพท่ี 2 การดูดกลืนแสงของสีย้อมไวแสงจาก Eosin Y ท่ีมีความเข้มข้น 2 mM และ 3 mM วัด
ด้วยเคร่ือง UV-VISIBLE Spectrophotometer พบว่าสีย้อมไวแสงจาก Eosin Y ท่ีความเข้มข้น 2 mM (เส้นสีน้ําเงิน) มีช่วง
ของความยาวคลื่นท่ีมีการดูดกลืนแสงอยู่ระหว่าง 537nm – 566.5 nm มีค่าสูงสุดท่ี 545 nm และมีค่าการนําไฟฟ้าอยู่ท่ี 
70.6 μS/cm วัดด้วยเคร่ือง Microprocessor Conductivity Meter  สําหรับปริมาณความเข้มข้น 3 mM (เส้นสีแดง) อยู่
ระหว่าง 537nm – 570.5 nm มีค่าสูงสุดท่ี 557 nm และมีค่าการนําไฟฟ้าอยู่ท่ี 89.6 μS/cm ซ่ึงมีช่วงของความยาวคลื่น ค่า
การดูดกลืนแสงโดยรวม และค่าการนําไฟฟ้าท่ีมีค่ามากกว่า 2 mM  เนื่องจากปริมาณความเข้มข้นของ Eosin Y ท่ีมากข้ึน   
ทําให้มีจํานวนโมเลกุลของ Eosin Y ท่ีมากข้ึน ซ่ึงจะทําให้จํานวนของอิเล็กตรอนท่ีสถานะพื้นไปสู่สถานะกระตุ้นในปริมาณท่ี
สูงข้ึนเช่นกัน พิจารณาได้จากรูปภาพท่ี 2 พบว่าความเข้มข้น 3 mM มีค่าการดูดกลืนแสง (Absorbance) สูงข้ึน และทําให้
ช่วงความยาวคลื่นในการดูดกลืนแสงท่ีมากข้ึนด้วย ซ่ึงจะเห็นได้ว่าถ้าเราเพื่มความเข้มข้นของสีย้อม Eosin Y ให้สูงข้ึน ก็จะมี
แนวโน้มท่ีทําให้ค่าการดูดกลืนแสงและค่าการนําไฟฟ้าท่ีสูงข้ึน ซ่ึงเหมาะกับการนํามาประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไว
แสงให้มีประสิทธิภาพได้สูงย่ิงข้ึน จึงกล่าวได้ว่าสีย้อมไวแสงสามารถดูดกลืนแสงอาทิตย์ท่ีมาตกกระทบและมีการนําไฟฟ้าได้ 
ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงเลือกใช้สีย้อมไวแสงจาก Eosin Y ท่ีมีความเข้มข้น 3 mM ซ่ึงมีช่วงของความยาวคลื่น การดูดกลืน
พลังงานแสงอาทิตย์ และค่าการนําไฟฟ้าได้สูงกว่า 2 mM 
 

 
          รูปภาพท่ี 2 การดูดกลืนแสงของสีย้อมไวแสงจาก Eosin Y ท่ีมีความเข้มข้น 2 mM  และ 3 mM  

 
4.2 อิทธิพลของแสงท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการนําไฟฟ้า 

 อิทธิพลของแสงท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการนําไฟฟ้าสูงสุดของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงจาก Eosin Y ท่ีมี
ปริมาณความเข้มข้น 3 mM  เม่ือได้รับการฉายแสงจากแหล่งกําเนิดแสงชนิดต่าง ๆ ดังตารางท่ี 1  พบว่าเซลล์แสงอาทิตย์
ชนิดสีย้อมไวแสงมีค่าความนําไฟฟ้าสูงสุดต่อพ้ืนท่ีรับแสง เม่ือฉายแสงอาทิตย์ท่ีความเข้มแสง 987.32 W/m2  ให้ค่าความนํา
ไฟฟ้าสูงท่ีสุดเม่ือเทียบกับแหล่งกําเนิดแสงชนิดอ่ืนเป็น 2207.28 μS/cm2 หรือ 2.207 mS/cm2 แต่เม่ือพิจารณาเฉพาะแสง
จากหลอดไฟ พบว่า Cool daylight ท่ีมีความเข้มแสง 147.95 W/m2 จะให้ค่าความนําไฟฟ้าสูงสุดเป็น 256.14 μS/cm2 ซ่ึงมี
ค่าสูงท่ีสุดเม่ือเทียบกับแหล่งกําเนิดแสงที่เป็นหลอดไฟชนิดอ่ืน เปรียบเทียบได้จากรูปภาพท่ี 3 ข. ซ่ึงสอดคล้องกับช่วงของ
ความยาวคลื่นระหว่าง 399 nm – 788 nm ของหลอด Cool daylight ดังรูปภาพท่ี 3 ก. ซ่ึงมีช่วงความยาวคลื่นส่วนใหญ่อยู่
ในช่วงของแสงสีเขียวในปริมาณความเข้มแสงท่ีสูง (มีช่วงของความยาวคล่ืนเดียวกับ Warm light แต่หลอดไฟ Cool 
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daylight มีปริมาณความเข้มแสงท่ีสูงกว่า) และเม่ือพิจารณาช่วงของความยาวคลื่นของการดูดกลืนแสงจากรูปภาพท่ี 2 พบว่า
สีย้อมไวแสงจาก Eosin Y ตอบสนองได้ดีในช่วงของการดูดกลืนแสงในความยาวคล่ืนระหว่าง 537nm – 570.5 nm  ซ่ึงเป็นสี
เขียว และมีลําดับของความนําไฟฟ้าสูงสุดต่อพ้ืนท่ีรับแสงเรียงจากมากไปหาน้อย ดังรูปภาพท่ี 3 ข. ได้แสดงไว้ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 1  ค่า Iphoto, Vmax, Imax, และ Gmax เม่ือฉายแสงชนิดต่าง ๆ บนเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงจาก 
               Eosin Y ความเข้มข้น 3 mM 

ชนิดของแสง 
Iphoto 

(W/m2) 
Vmax 
(mV) 

Imax 
(μA /cm2) 

Gmax 
(μS/cm2) 

Red LED 1.55 182.5 18 98.63 
Green LED 26.25 251.7 49.6 197.06 
Blue LED 33.21 271.3 50.4 185.77 
UV LED 68.41 196.3 18.8 95.77 

Cool daylight 147.95 301.4 77.2 256.14 

Warm light 129.66 273.7 58.8 214.83 
Sunlight 987.32 357.0 788.0 2207.28 

 
 แต่เม่ือพิจารณาเฉพาะหลอดไฟ LED สีแดง สีเขียว สีน้ําเงิน และหลอด UV LED จากรูปภาพท่ี 3 ข. พบว่าแสงจาก
หลอด LED สีเขียว ให้ค่าความนําไฟฟ้าสูงสุดมากกว่าหลอด LED ชนิดอ่ืน ๆ  ซ่ึงสอดคล้องกับค่าการดูดกลืนแสงของสีย้อม 
Eosin Y ในช่วงของความยาวคลื่นระหว่าง 537nm – 570.5 nm ซ่ึงเป็นช่วงของแสงสีเขียวพอดี เนื่องจาก Eosin Y มีสีแดง-
ส้มเม่ือละลายในเอทานอล ซ่ึงดูดกลืนแสงสีเขียวและสีน้ําเงินได้เป็นอย่างดีตามลําดับ ทําให้แสงสีเขียวเป็นส่วนใหญ่และสีน้ํา
เงินส่วนหนึ่งถูกกําจัดไปจากแสงขาว  ดังนั้นแสงสีเขียวจึงถูกดูดกลืนได้ดีกว่าสีน้ําเงินและสีแดง ทําให้เราเห็นสารละลาย Eosin 
Y เป็นสีแดง-ส้ม สําหรับแสงจากหลอด LED สีน้ําเงิน เม่ือพิจารณาจากสเปคตรัมของแสงสีน้ําเงินในรูปภาพ 3 ก. นั้นมีช่วง
คลื่นท่ีใกล้สเปคตรัมของแสงสีเขียวเล็กน้อย ซ่ึงมากพอท่ีจะไปกระตุ้นสีย้อมให้เกิดกระแสอิเล็กตรอนได้มากย่ิงข้ึน จึงทําให้มีค่า
ความนําไฟฟ้าท่ีสูงเป็นอันดับสองของหลอด LED  สําหรับสีแดงและอัลตราไวโอเลตมีค่าความนําไฟฟ้าน้อยลงมา ตามลําดับ 

พิจารณารูปภาพท่ี 3 ก. สเปกตรัมของแหล่งกําเนิดแสงแต่ละชนิดจะให้ปริมาณของความเข้มแสงของแต่ละสีท่ี
แตกต่างกัน ซ่ึงมีผลต่อค่าความนําไฟฟ้าของแต่ละสี ท้ังนี้เนื่องจาก Eosin Y ดูดกลืนแสงสีเขียวได้ดี ดังนั้นแหล่งกําเนิดแสงท่ีมี
ปริมาณความเข้มแสงของสีเขียวสูงก็จะทําให้เซลล์แสงอาทิตย์นี้ นําไฟฟ้าได้ดี โดยเรียงลําดับค่าการนําไฟฟ้าดังรูปภาพ ข.
ดังนั้นแสงท่ีตกกระทบบนสีย้อมจะกระตุ้นให้สีย้อมปล่อยอิเล็กตรอนได้ดีนั้นจะต้องมีช่วงการดูดกลืนแสงท่ีมีความยาวคลื่น
พอเหมาะกับสีย้อม จึงจะให้กระแสอิเล็กตรอนทําให้เกิดการนําไฟฟ้าท่ีจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสี
ย้อมไวแสง จากงานวิจัยนี้จึงพบว่าเราไม่จําเป็นท่ีจะต้องใช้แสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียวในการทําให้เกิดการนําไฟฟ้าของเซลล์
แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง เรายังสามารถเลือกใช้แสงให้เหมาะสมกับชนิดของสีย้อมท่ีเลือกใช้ ในการนํามาใช้ในการประจุไฟ
ผ่านแบตเตอร่ี  ให้กับไฟฉาย เคร่ืองคิดเลข และอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ 
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รูปภาพท่ี 3 ก. สเปคตรัมของแหล่งกําเนิดแสงชนิดต่าง ๆ  และ ข. การนําไฟฟ้าสูงสุดต่อพ้ืนท่ีรับแสงของเซลล์แสงอาทิตย์  
               ชนิดสีย้อมไวแสงจาก Eosin Y และรูปเล็ก เซลล์แสงอาทิตย์ต่อกับเคร่ืองวัดการนําไฟฟ้า 
 
5. บทสรุป 
 

งานวิจัยนี้ศึกษาอิทธิพลต่อสามารถในการเปลี่ยนแปลงการนําไฟฟ้าเม่ือฉายแสงชนิดต่าง ๆ บนเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด
สีย้อมไวแสงจากสีย้อม Eosin Y ได้ผลการทดลองดังต่อไปน้ี 

1. สีย้อมไวแสงจาก Eosin Y มีช่วงของการดูดกลืนแสงค่อนข้างกว้างอยู่ระหว่าง 537nm – 570.5 nm และมี
ค่าสูงสุดท่ี 557 nm ซ่ึงสอดคล้องกับสเปคตรัมของแสงสีเขียวเป็นส่วนใหญ่ 

2. ค่าความนําไฟฟ้าสูงสุดของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมให้ค่าสูงสุดซ่ึงสัมพันธ์กับค่าดูดกลืนแสงของสีย้อมไวแสง
ของ Eosin Y ทําให้มีค่าความนําไฟฟ้าสูงท่ีสุดเม่ือฉายแสงท่ีมีองค์ประกอบของสเปคตรัมแสงท่ีสีย้อมสามารถดูดกลืนแสงได้ดี 

3. แหล่งกําเนิดแสงท่ีเลือกใช้กับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง ควรจะเลือกให้เหมาะสมชนิดของสีย้อมท่ีมีการ
ดูดกลืนแสงได้ดีในสีใด จึงเลือกแหล่งกําเนิดแสงท่ีให้ปริมาณความเข้มแสงของสีนั้นเป็นส่วนใหญ่ จึงจะทําให้เซลล์แสงอาทิตย์
ชนิดสีย้อมไวแสงของสีย้อมชนิดนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุด  สําหรับสีย้อม Eosin Y เหมาะกับแหล่งกําเนิดแสงท่ีให้แสงสีเขียวท่ีมี
ปริมาณความเข้มแสงสูง 

4. ไม่จําเป็นท่ีจะต้องใช้แสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียวในการทําให้เกิดการนําไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไว
แสง เรายังสามารถเลือกใช้แสงท่ีเหมาะสมกับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง ในการนํามาใช้ในการประจุไฟผ่านแบตเตอร่ี 
ให้กับไฟฉาย เคร่ืองคิดเลข และอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ 
 
 
 
 



 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 

 บูรณาการศาสตร์และศิลป์ งานวิจัยท้องถ่ินไทยและประชาคมอาเซียน | 107 

6. เอกสารอ้างอิง 
 
วินิช พรมอารักษ์ และคณะ. (2550). เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง, วารสารวิชาการ ม.อบ., ปีท่ี 9, ฉบับ 2. 
ศานิตย์ สุวรรณวงศ์. (2555). LIGHT SENSOR PROTOTYPE USING THE RESISTANCE CHANGE AT SURFACE OF 

PEROVSKITE METAL OXIDES UPON IRRADIATION. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ฟิสิกส์ สํานักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. 

Dai, Q., and Rabani, I. (2001). Photosensitization of nanocrystalline TiO2 films by pomegranate 
pigments with unusually high efficiency in aqueous medium. Chem. Commun, 20, 2142-2143. 

Hao, S., Wu, I., Huang, Y., and Lin, I. (2006). Natural dye as photosensitized for dye-sensitized solar 
cell. Solar Energy, 80, 209-214. 

Jaiban, P., Suwanwong, S., Namsar, O., Watcharapasorn, A., and Meevasana, W. (2015). Simultaneous 
tuning of the dielectric property and photo-induced conductivity in ferroelectric 
Ba0.7Ca0.3TiO3 via La doping, Materials Letters, 147, 29–33.  

Mali, S. S., Betty, C. A., Bhosale, P. N., and Patil, P. S. (2012). Eosin-Y and N3-Dye sensitized solar cells 
(DSSCs) based on novel nanocoral TiO2: A comparative study. Electrochimica Acta, 59,      
113-120. 

Masingboon, C., Eknapakul, T., Suwanwong, S., Buaphet, P., Nakajima, H., Mo, S. K., Thongbai, P.,           
King, P. D. C., Maensiri, S., and Meevasana, W. (2013). Anomalous change in dielectric constant 
of CaCu3Ti4O12 under violet-to-ultraviolet irradiation, Applied Physics Letters, 102, 202903. 

Meevasana, W., King, P. D. C., He, R. H., Mo, S.-K., Hashimoto, M., Tamai, A., Songsiriritthigul, P., 
Baumberger, F. and Shen, Z.-X. (2011). Creation and control of a two-dimentional electron liquid 
at the bare SrTiO3 surface. Nature Materials, 10, 114-118. 

O'Regan, B., and Grätzel, M. (1991). A Low-cost, high-efficiency solar cell based on dye-sensitized 
colloidal TiO2 films. Nature, 353, 737. 

Saekow, S., Maiakgree, W., Jarernboon, W., Pimanpang, S., and Amornkitbamrung, V. (2012). High intensity 
UV radiation ozone treatment of nanocrystalline TiO2 layers for high efficiency of dye-
sensitized solar cells efficiency of dye-sensitized solar cells. Journal of Non-Crystalline Solids, 
358, 2496–2500. 

Siriroj, S., Pimanpang, S., Towannang, M., Maiaugree, W., Phumying, S., Jarernboon, W., and 
Amornkitbamrung, V. (2012). High performance dye-sensitized solar cell based on 
hydrothermally deposited multiwall carbon nanotube counter electrode. Applied Physics 
Letters, 100, 243303. 

Suwanwong, S., Eknapakul, T., Rattanachai, Y., Masingboon, C., Rattanasuporn, S., Phatthanakun, R., 
Nakajima, H., King, P.D.C., Hodak, S.K. and Meevasana, W. (2015). The dynamics of ultraviolet-
induced oxygen vacancy at the surface of insulating SrTiO3 (001). Applied Surface Science, 
355, 210-212.  

Suwanwong, S., Kullapapinyokul, J., Eknapakul, T., Buaphet, P., Phatthanakun, R., and Meevasana, W. 
(2015). Resistivity change in SrTiO3 upon irradiation and its application in light sensing. 
Suranaree Journal Science Technology, 22 (1), 93-98. 

Wang, Z.-S., Sayama, K., and Sugihara, H. (2005). Efficient Eosin Y Dye-Sensitized Solar Cell Containing 
Br-/Br3

- Electrolyte. Journal of Physical Chemistry B, 109, 22449-22455. 
 
 
 



The 8th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 31st March - 1st April 2016  

108 | Integration of Art and Science toward the Local Research and ASEAN Community 

การวิเคราะห์ปฏิกิริยาการเกิดสีและดัชนีการเกิดฟองของสารสกัดเมทานอลจากเถาวัลย์เปรียง 
Analysis of Color Reaction and Foaming Index of the Methanol Extract      

from Derris scandens Benth. 
 

นํ้าอ้อย วิชาวงษ์ และอรุณรัตน์ สัณฐิติกวินสกุล* 
 

สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
*arunrat28@npru.ac.th 

 
บทคัดย่อ  

 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์พฤกษเคมีเบื้องต้น ได้แก่ ซาโปนิน สเตออรอยด์ประเภทเทอร์ปีนส์ น้ําตาล

รีดิวซ์ และฟลาโวนอยด์ ด้วยปฏิกิริยาการเกิดสีของสารสกัดเมทานอลจากเถาวัลย์เปรียง  ผลการทดสอบ พบซาโปนิน สเตอ-
รอยด์ประเภทเทอร์ปีนส์ น้ําตาลรีดิวซ์ และฟลาโวนอยด์ เป็นองค์ประกอบทางเคมี  และวิเคราะห์ค่าดัชนีการเกิดฟอง ซ่ึงแสดงถึง
ปริมาณซาโปนิน  ผลพบว่าดัชนีการเกิดฟองมีค่าเท่ากับอย่างน้อย 333  โดยท้ังการทดสอบปฏิกิริยาการเกิดสีและดัชนีการเกิด
ฟองของสารสกัดเมทานอลดังกล่าวนั้น มีผลการวิเคราะห์เป็นไปตามค่ามาตรฐานข้อกําหนดเทียบกับการทดสอบโดยตรงกับผง
เถาวัลย์เปรียงและสารสกัด 50% เอทานอลของเถาวัลย์เปรียง  ดังนั้นจากผลวิจัยนี้สามารถใช้สารสกัดเมทานอลเพ่ือวิเคราะห์
ข้อกําหนดคุณภาพของเถาวัลย์เปรียงได้เช่นเดียวกัน  ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมคุณภาพของเถาวัลย์เปรียงและผลิตภัณฑ์
จากเถาวัลย์เปรียงต่อไป 

 
คําสําคัญ: เถาวัลย์เปรียง, ปฏิกิริยาการเกิดสี, ดัชนีการเกิดฟอง, การควบคุมคุณภาพ 
 

Abstract 
 

The objective of this research was to analyze of the phytochemical screening such as saponins, 
terpene steroids, reducing sugars and flavonoids with color reaction of the methanol extract form Derris 
scandens. Resultingly, saponins, terpene steroids, reducing sugars and flavonoids showed a positive test 
as the active constituents. As a foaming index, a value displayed at least 333 meaning for the amount 
of saponins in D. scandens. As according to, the both results, the color reaction and the foaming index of 
the methanol extract, were demonstrated to be as a standard specification by comparison with testing 
directly with D. scandens powder and the 50% ethanol of D. scandens. Therefore, the methanol extract 
could be used as well as the analysis of quality requirements of D. scandens that would be useful for a 
quality control of D. scandens and products from D. scandens. 
 
Keywords: Derris scandens, color reaction, foaming index, quality control 
 
1. บทนํา 
 

ปัจจุบัน โลกกําลังเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเพ่ือเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซ่ึงจะส่งผลกระทบด้านต่าง ๆ 
ได้แก่ ผลกระทบต่อผลผลิตรวมของประเทศลดลง เพราะมีแรงงานน้อยลงประสิทธิภาพและการทํางานน้อยลง  ผลกระทบต่อ
การออมทั้งในครัวเรือนและระดับประเทศลดลง ทําให้เกิดการลงทุนน้อยลง  และผลกระทบต่องบประมาณของรัฐบาลท่ีต้อง
จ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลมากข้ึน  ขณะนี้ประเทศไทยกําลังเร่ิมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและจะสมบูรณ์ในอีกประมาณ 7-10 ปี



 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 
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ข้างหน้า  หลายฝ่ายจึงต้องเตรียมการรับมือให้พร้อมท้ังด้านบุคลากรและระบบต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างหลักประกันทางสังคมขั้น
พ้ืนฐานสําหรับผู้สูงอายุ  สอดคล้องตามนโยบายแผนพัฒนาแห่งชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559)  สําหรับมาตรการหนึ่งท่ี
เป็นเร่ืองเร่งด่วนควรดําเนินงาน คือ การส่งเสริมและการป้องกันสุขภาพของผู้สูงอายุ  ซ่ึงส่วนใหญ่ผู้สูงอายุอาจป่วยเป็นท้ัง
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อรวมท้ังอาการปวดเม่ือยตามร่างกาย  ซ่ึงวิธีหนึ่งท่ีช่วยการบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย 
ได้แก่ การรับประทานยาและการนวดแผนไทยตามภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ซ่ึงผลิตภัณฑ์หนึ่งท่ีนิยมใช้นวดเพ่ือบรรเทาอาการปวด
เม่ือย ได้แก่ ลูกประคบสมุนไพร 

เถาวัลย์เปรียง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Derris scandens Benth. วงศ์ Leguminosae-Papilioideae ชื่อภาษาอังกฤษ
เรียกว่า Jewel Vine  ชื่อท้องถ่ินต่าง ๆ ได้แก่ เถาตาปลา เครือเขาหนัง (นครราชสีมา) และพานไสน (ชุมพร) (เต็ม สมิตินันท์, 
2544: 115)  เถาวัลย์เปรียงเป็นไม้เถาขนาดใหญ่ ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก ใบย่อยรูปวงรี ดอกช่อห้อยลง ขนาดของดอก
ย่อยเล็กกว่าดอกโสน ดอกสีชมพูอ่อนหรือสีขาว มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ  ผลเป็นฝักแบนขนาดเล็ก ภายในมีเมล็ด 2-4 เมล็ด  ใน
ตํารับยาไทย พบว่าเถาวัลย์เปรียงใช้เป็นยาแก้กระษัย แก้เส้นเอ็นขอด ทําให้เส้นอ่อน ช่วยขับปัสสาวะ แก้ปัสสาวะพิการ เป็น
ยาถ่ายเฉพาะเสมหะเท่านั้น  ไม่ทําให้อุจจาระเดิน จึงเหมาะท่ีใช้รักษาโรคบิดและโรคหวัด  ในบางท้องถ่ินจะห่ันตากเถาแห้งคั่ว
ไฟ ชงเป็นน้ําด่ืมแทนน้ําชา ใช้แก้ปวดเม่ือยกล้ามเนื้อเส้นเอ็นอักเสบได้  รวมท้ังผู้วิจัยเองได้พัฒนาสูตรลูกประคบสมุนไพรโดยมี
เถาวัลย์เปรียงเป็นส่วนประกอบ  ผลพบว่าออกฤทธ์ินวดคลายเส้นได้เช่นกัน (อรุณรัตน์ สัณฐิติกวินสกุล, 2554) 

จากการศึกษาองศ์ประกอบทางเคมีของเถาวัลย์เปรียง  ส่วนใหญ่พบองค์ประกอบทางเคมีประเภทไอโซฟลาโวน 
(isoflavone) และไอโซฟลาโวนไกลโคไซด์ (isoflavone glycoside) เช่น eturunagarone, 4,4’-di-O-methylscandenin, 
lupinisol A, scandinone, lupiniisoflavone G, 5,7,4’-trihydroxy-6,8-diprenylisoflavone, 5,7,4’-trihydroxy-6,3’-
diprenylisoflavone, erysenegalensein E, derrisisoflavones A-F, lupalbigenin, derrisscandenosides A-E, 
derrisscanoside A-B, 7,8-dihydroxy-4’-methoxyisoflavone, 7-hydroxy-4’,8-dimethoxyisoflavone-7-O-β-
glucopyranoside, formononetin-7-O-[α-rhamnopyranosyl-(1→6)]-β-glucopyranoside 8-hydroxy-4’,7-
dimethoxyisoflavone-8-O-β-glucopyranoside, diazien-7-O-[α-rhamnopyranosyl-[1→6]-β-glucopyranoside, 
formononetin-7-O-β-glucopyranoside และ genistein-7-O-[α-rhamnopyranosyl-(1→6)]-β-glucopyranoside 
เป็นต้น  นอกจากนี้พบสารประเภทสเตอรอยด์ เช่น lupeol, taraxerol และ β-sitosterol เป็นต้น (Dianpeng et al., 1990: 
43; Laupattarakasem, Houghton and Hoult, 2004: 496; Rao, Krupadanam and Srimannarayana, 1994: 267; 
Rukachaisirikul et al., 2002: 827; Sekine et al., 1996: 229, 1999: 87; Senegupta, Das and Saha, 1971: 95)  ซ่ึง
โครงสร้างไอโซฟลาโวนจะเป็นสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ (flavonoid)  มีคุณสมบัติต้านออกซิแดนซ์ (antioxidant) ช่วยกําจัด
อนุมูลอิสระในร่างกาย  ซ่ึงเป็นสาเหตุของอาการปวดเม่ือยและการอักเสบของกล้ามเนื้อ  โดยสามารถใช้แทนยาแก้อักเสบ
ประเภทสเตียรอยด์ท่ีเป็นยาแผนปัจจุบัน  ขณะนี้ได้ผ่านการทดสอบทางคลินิกในคนเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  โดยไม่มีความเป็นพิษ
หรือผลข้างเคียง  อีกท้ังยังช่วยเพ่ิมภูมิคุ้มกันของร่างกายอีกด้วย (สํานักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ, 2558) 

จะเห็นว่า เถาวัลย์เปรียงถือเป็นสมุนไพรสําคัญอีกชนิดหนึ่งท่ีมีศักยภาพอย่างมาก  แต่ท้ังนี้จากรายงานการวิเคราะห์
คุณภาพทางเคมีของเถาวัลย์เปรียง จะวิเคราะห์คุณภาพโดยตรงกับผงเถาวัลย์เปรียงและสารสกัด 50% เอทานอลเท่านั้น 
(สถาบันวิจัยสมุนไพร, 2550: 49-80)  ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงศึกษาคุณภาพทางเคมี ได้แก่ ปฏิกิริยาการเกิดสีและดัชนีการเกิด
ฟอง ของสารสกัดเมทานอลจากเถาวัลย์เปรียง  เพ่ือใช้เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการกําหนดมาตรฐานของเถาวัลย์เปรียงต่อไปใน
อนาคต  เนื่องจากปกติคุณภาพของสมุนไพรจะข้ึนอยู่กับแหล่งท่ีเก็บจากธรรมชาติ วิธีการเก็บรักษา อายุ และส่วนของ
สมุนไพร เป็นต้น   
 
2. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

2.1 วิธีการท่ัวไป 
เถาวัลย์เปรียงแห้งซ้ือจาก ร้านบ้วนอันต๊ึง อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เม่ือเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 

 

2.2 การเตรียมสารสกัดเมทานอล 
            นําเถาเถาวัลย์เปรียงแห้งมาบดหยาบ  จากนั้นนํามาสกัดต่อเนื่องด้วยเคร่ืองสกัดซอกห์เลตด้วยตัวทําละลายเฮกเซน
เพ่ือกําจัดไขมันออก แล้วนํากากเดิมมาสกัดต่อด้วยเมทานอล ตามลําดับ จนสารสกัดใสไม่มีสี  จากนั้นระเหยตัวทําละลายออก
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จากสารสกัดท้ังสองดังกล่าว  จนท่ังแห้งด้วยเครื่องระเหยแห้งสุญญากาศแบบหมุน  ได้ร้อยละผลได้ (%yield) ของสารสกัด
หยาบเฮกเซน (crude hexane extract) และสารสกัดหยาบเมทานอล (crude methanol extract) เท่ากับ 0.6610 และ 
4.2310 ตามลําดับ 
 

2.3 การพิสูจน์เอกลักษณ์ทางเคมีด้วยปฏิกิริยาการเกิดสี 
การพิสูจน์เอกลักษณ์ทางเคมีด้วยปฏิกิริยาการเกิดสีอ้างอิงตามวิธีการของสถาบันวิจัยสมุนไพร (2550: 54) 

2.3.1 Froth test 
ชั่งสารสกัดหยาบเมทานอลของเถาวัลย์เปรียง 0.5 กรัม ในหลอดทดลองท่ีมีฝาเกลียวปิด  แล้วเติมน้ํากลั่น 10 

มิลลิกรัม  เขย่าแรง ๆ นานประมาณ 30 นาที สังเกตฟองท่ีเกิดข้ึนถ้ามีความคงทนนาน 15 นาที  แสดงว่ามีซาโปนิน 
(saponin) เป็นองค์ประกอบทางเคมี 

2.3.2 Liebermann-Burchard test 
     ชั่งสารสกัดหยาบเมทานอลของเถาวัลย์เปรียง 0.5 กรัม ในขวดแก้วก้นกลม แล้วเติมเมทานอล 10 มิลลิลิตร 

นําไปอุ่นบนเคร่ืองอังน้ําเป็นเวลา 5 นาที  กรอง  นําสารละลายท่ีกรองได้ไประเหยจนกระท่ังแห้งด้วยเครื่องระเหยแห้ง
สุญญากาศแบบหมุน  ละลายด้วยกรดอะซีติก 2 มิลลิลิตร แล้วค่อย ๆ เติมกรดซัลฟิวริกเข้มข้น 1 มิลลิลิตร โดยให้ไหลลง
ด้านข้างของขวดแก้วก้นกลม  สังเกตวงแหวน  สีน้ําตาลอมแดงระหว่างรอยต่อของชั้นสารละลาย  แสดงว่ามีสเตอรอยด์ 
(steroid) ประเภทเทอร์ปีนส์ (terpene) เป็นองค์ประกอบทางเคมี 

     2.3.3 Fehling test 
    ชั่งสารสกัดหยาบเมทานอลของเถาวัลย์เปรียง 0.5 กรัม ในขวดแก้วก้นแบน เติมน้ํากลั่น 10 มิลลิลิตร แล้วนําไป

อุ่นบนเคร่ืองอังน้ําเป็นเวลา 10 นาที  กรอง  นําสารละลายที่กรองได้เติมสารละลาย Fehling 1 มิลลิลิตร นําไปอุ่นในเคร่ืองอัง
น้ําเป็นเวลา 2-3 นาที  สังเกตตะกอนสีแดงอิฐท่ีเกิดข้ึน  แสงดว่ามีน้ําตาลรีดิวซ์ (reducing sugar) เป็นองค์ประกอบทางเคมี 

     2.3.4 Cyanidin test 
     ชั่งสารสกัดหยาบเมทานอลของเถาวัลย์เปรียง 1 กรัม ในขวดแก้วก้นแบน เติมเมทานอล 10 มิลลิลิตร นําไปอุ่น

บนเคร่ืองอังน้ํานาน 5 นาที  กรอง  นําสารละลายที่กรองได้ไประเหยจนเหลือปริมาตรของสารละลายเท่ากับ 1 มิลลิลิตร  เติม
แผ่นแมกนีเซียม 1-2 ชิ้น และใส่กรดไฮโดรคลอริก 3-4 หยด  นําไปอุ่นในเคร่ืองอังน้ําอีกคร้ัง  สังเกตสารละลายสีน้ําตาลแดงท่ี
เกิดข้ึน  แสดงว่ามีฟลาโวนอยด์เป็นองค์ประกอบทางเคมี 

 

2.4 ดัชนีการเกิดฟอง 
ดัชนีการเกิดฟองดัดแปลงวิธีการจากสถาบันวิจัยสมุนไพร (2550: 56) 
ชั่งสารสกัดหยาบเมทานอลของเถาวัลย์เปรียง 1 กรัม ในขวดรูปชมพู่ขนาด 500 มิลลิลิตร เติมน้ําเดือด 100 

มิลลิลิตร แล้ววางบนเคร่ืองอังน้ํา นาน 30 นาที โดยเริ่มจับเวลาเม่ือน้ําเดือด ต้ังท้ิงไว้ให้เย็น กรองด้วยกรวย Buchner แล้ว
ปรับปริมาตรด้วยน้ํากลั่นให้ได้ 100 มิลลิลิตร ด้วยขวดปรับปริมาตร  ระวังอย่าให้มีฟองขณะปรับปริมาตร ปิเปตสารละลายใส่
ลงในหลอดทดลองท่ีมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มิลลิลิตร ชนิดมีฝาเกลียวปิดสนิท จํานวน 10 หลอด โดยเร่ิมปริมาตรต้ังแต่ 
1, 2, 3, 4, …, 10 มิลลิลิตร ตามลําดับ  ปรับปริมาตรแต่ละหลอดด้วยน้ํากลั่นจนครบ 10 มิลลิลิตร  เขย่าข้ึนลงอัตรา 30 คร้ัง 
เป็นเวลา 15 วินาที หลังจากครบเวลาแล้วให้วัดส่วนสูงของฟอง และคํานวณดัชนีการเกิดฟองโดยใช้สูตรดังนี้  

ดัชนีการเกิดฟอง = 1000/ปริมาตรของตัวอย่างท่ีใช้ในการทดสอบท่ีทําให้เกิดฟองสูงกว่า 1 เซนติเมตร 
 
3. ผลการวิจัยและอภิปราย 
 

จากการพิสูจน์เอกลักษณ์ทางเคมีด้วยปฏิกิริยาการเกิดสีของสารสกัดเมทานอลของเถาวัลย์เปรียง พบว่าให้
ผลทดสอบบวก (positive test) กับ Froth test, Liebermann-Burchard test, Fehling test และ Cyanidin test ดัง
ตารางท่ี 1 และภาพท่ี 1  กล่าวคือ Froth test ผลเกิดฟองคงทนได้นานกว่า 15 นาที แสดงว่ามีซาโปนิน  Liebermann-
Burchard test ผลเกิดวงแหวนสีน้ําตาลแดงระหว่างรอยต่อของชั้นสารละลาย แสดงว่ามีสเตอรอยด์ประเภทเทอร์ปีนส์  
Fehling test ผลได้ตะกอนสีแดงอิฐ แสดงมีน้ําตาลรีดิวซ์  ซ่ึงจากการศึกษารายงานองค์ประกอบทางเคมี จะเห็นว่าส่วนมาก
น้ําตาลเหล่านี้จะอยู่ในรูปของไกลโคไซด์ (glycoside) และ Cyanidin test ผลปรากฏสารละลายสีน้ําตาลแดง แสดงว่ามี  
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ฟลาโวนอยด์  ซ่ึงจากรายงานองค์ประกอบทางเคมี พบว่าส่วนใหญ่เถาวัลย์เปรียงพบ isoflavones ท้ังรูปอิสระและไกลโคไซด์  
โดยเฉพาะสารสําคัญ ได้แก่ genistein-7-O-[α-rhamnopyranosyl-(1→6)]-β-glucopyranoside ดังภาพท่ี 2  ซ่ึงสูตร
โครงสร้างจะเป็นสารในกลุ่มไอโซฟลาโวนไกลโคไซด์  สามารถสกัดและแยกได้จากสารสกัดเมทานอลของเถาวัลย์เปรียง  และ
ออกฤทธ์ิต้านการอักเสบและต้านอนุมูลอิสระ (สถาบันวิจัยสมุนไพร, 2550: 56)  และมีคุณสมบัติละลายได้ในเมทานอลได้ดี 
อีกด้วย  สามารถใช้เป็นสารเอกลักษณ์สําคัญ (marker compound) ในการควบคุมคุณภาพเถาวัลย์เปรียงได้ 

 
ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบปฏิกริิยาการเกิดสีของสารสกัดเมทานอลจากเถาวัลย์เปรียง 
วิธีการทดสอบ ผลการทดสอบ 
Froth test เกิดฟองชนิดท่ีคงทนได้นานกว่า 15 นาที 
Liebermann-Buchard test ได้วงแหวนสีน้ําตาลอมแดงระหว่างรอยต่อของชั้นสารละลาย 
Fehling test ได้ตะกอนสีแดงอิฐ 
Cyanidin test ได้สารละลายสีน้ําตาลแดง 

 
 Froth test Liebermann-Buchard test Fehling test Cyanidin test 

 

ก่อนทดสอบ 

 
 

   

หลังการทดสอบ 

    
 

ภาพที่ 1 สีของสารละลายทดสอบปฏิกิริยาการเกิดสีของสารสกัดเมทานอลจากเถาวัลย์เปรียง 
 

 
O

O

-O

OHOH

sugar = α-rhamnopyranosyl-(1->6)]-β-glycopyranoside
sugar

 
 

ภาพที่ 2 โครงสร้างของ genistein-7-O-[α-rhamnopyranosyl-(1→6)]-β-glucopyranoside 
 
สําหรับค่าดัชนีการเกิดฟองซ่ึงแสดงถึงปริมาณซาโปนินในเถาวัลย์เปรียง  มีคุณสมบัติเฉพาะตัว คือ เกิดฟองคงทน

เม่ือเขย่ากับน้ํา  ซ่ึงได้ทําการทดสอบในเบื้องต้นโดย Froth test แล้วว่ามีซาโปนินเป็นองค์ประกอบทางเคมี (ตารางท่ี 1)  ผล
ดัชนีการเกิดฟอง พบว่า ต้ังแต่หลอดท่ี 3 เป็นต้นไป หลังเขย่าครบ 15 วินาที ปรากฏว่ามีความสูงของฟองสูงกว่า 1 เซนติเมตร  
กล่าวคือมีค่าดัชนีการเกิดฟองอย่างน้อย 333 ดังตารางท่ี 2  
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ตารางท่ี 2 ดัชนีการเกิดฟองของสารสกัดเมทานอลจากเถาวัลย์เปรียง 
 

หลอดท่ี ปริมาตร (มิลลิลิตร) ความสูง (เซนติเมตร) ของฟองหลังเขย่าครบ 15 วินาที ดัชนีการเกิดฟอง 
1 1 0.4 - 
2 2 0.5 - 
3 3 1.2 333 
4 4 1.3 250 
5 5 1.5 200 
6 6 1.2 167 
7 7 1.1 143 
8 8 1.1 125 
9 9 1.6 111 
10 10 1.7 100 

หมายเหตุ ดัชนีการเกิดฟองคํานวณเฉพาะหลอดทดลองท่ีทําให้เกิดฟองสูงกว่า 1 เซนติเมตร เท่านั้น 
 

เม่ือเปรียบเทียบผลการทดสอบทั้งปฏิกิริยาการเกิดสีและค่าดัชนีการเกิดฟองของสารสกัดเมทานอลจาก
เถาวัลย์เปรียงกับผลการวิเคราะห์โดยตรงกับผงเถาวัลย์เปรียงและสารสกัด 50% เอทานอล (สถาบันวิจัยสมุนไพร, 2550: 49-
80)  โดยจะเห็นว่ามีผลการทดสอบเหมือนกันซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานข้อกําหนดของเถาวัลย์เปรียง  นอกจากนี้ ข้อกําหนดผล
การทดสอบทั้งสองดังกล่าวยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Guang  ท่ีสามารถสกัดและแยกสารเอกลักษณ์สําคัญ ได้แก่ 
genistein-7-O-[α-rhamnopyranosyl-(1→6)]-β-glucopyranoside ซ่ีงมีคุณสมบัติละลายในเมทานอลได้ ออกฤทธ์ิลด
การอักเสบและต้านออกซิแดนซ์ท่ีดี (Guang, 1998: 251) และงานวิจัยของ Laupattarakasem และคณะ  พบว่าแยกได้สาร 
isoflavonoid genistein จากลําต้นเถาวัลย์เปรียงได้เช่นเดียวกัน  (Laupattarakasem, Houghton and Hoult, 2004: 
496)  

 
4. สรุปผลการวิจัย 
 

สารสกัดเมทานอลของเถาวัลย์เปรียง ประกอบด้วยสารประเภทซาโปนิน น้ําตาลรีดิวซ์ สเตอรอยด์ประเภทเทอร์ปีนส์ 
และฟลาโวนอยด์เป็นองค์ประกอบทางเคมี  สามารถใช้สารสกัดเมทานอลเพื่อวิเคราะห์คุณภาพเถาวัลย์เปรียงได้  อย่างไรก็
ตามการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีของสมุนไพรชนิดหนึ่งนั้น  จําเป็นต้องประกอบไปด้วยข้อกําหนดอ่ืน ๆ ด้วย เช่น ปริมาณ
ความชื้น ปริมาณเถ้ารวม และปริมาณเถ้าท่ีไม่ละลายในกรด เป็นต้น  สําหรับข้อกําหนดของเถาวัลย์เปรียงก็เช่นเดียวกัน  
โดยเฉพาะข้อกําหนดท่ีสําคัญ คือ การวิเคราะห์และพิสูจน์สารเอกลักษณ์สําคัญ ได้แก่ genistein-7-O-[α-
rhamnopyranosyl-(1→6)]-β-glucopyranoside ซ่ีงละลายได้ดีในเมทานอล  สามารถวิเคราะห์โดยเคร่ืองโครมาโทกราฟี
ของเหลวสมรรถนะสูง (High Performance Liquid Chromatography, HPLC) หรือแผ่นรงคเลขผิวบาง (Thin-Layer 
Chromatography, TLC)  เพ่ือควบคุมแหล่งวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพของเถาวัลย์เปรียง  จะได้ทําเป็นยารักษาโรคตามภูมิปัญญา
ท้องถ่ินอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังสกัดและแยกสารสําคัญอ่ืนท่ีออกฤทธิ์ได้ง่ายอีกด้วย  ซ่ึงจะส่งผลให้เป็นการยกระดับ
คุณภาพของสมุนไพรไทยสู่มาตรฐานระดับสากลได้ในอนาคต 

 
5. กิตติกรรมประกาศ 
 

งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม งบประมาณประจําปี 2558 
 
 
 



 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 

 บูรณาการศาสตร์และศิลป์ งานวิจัยท้องถ่ินไทยและประชาคมอาเซียน | 113 

6. เอกสารอ้างอิง 
 

เต็ม สมิตินันท์. (2544). ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้, ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. (พิมพ์คร้ังท่ี 2). กรุงเทพฯ: ประชาชน. 
สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ . (2550). คุณภาพทางเคมีของสมุนไพร เล่มท่ี 1. นนทบุรี: สํานัก

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ. 
สํานักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ. (2558). เถาวัลย์เปรียง–สมุนไพรสําหรับคนปวดหลัง. ค้นเม่ือ 27 พฤศจิกายน 

2558 จาก http://www.hiso.or.th/hiso5/healthy/news7_2.php?m=8 
อรุณรัตน์ สัณฐิติกวินสกุล. (2554). การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวดคลายเส้นของกลุ่มสตรีบางระกํา อําเภอบางเลน 

จังหวัดนครปฐม. นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.  
Dianpeng, L., Mingan, O., Jansakul, C. & Chongren, Y. (1990). “Two isoflavonoid glycosides from Derris 

scandens”. Yaoxue Xuebao, 34, 43-45. 
Guang W. (1998). “Isoflavonoid Glycosides from Eriosema tubersosum”. Phytochemistry, 49, 251-254. 
Laupattarakasem, P., Houghton, P. J. & Hoult, J. R. (2004). “Anti-inflammatory isoflavonids from the stems 

of Derris scandens”. Planta Medica, 70, 496-501. 
Rao, M. N., Krupadanam, G. L. D. & Srimannarayana, G. (1994). “Four isoflavones and two 3-aryl coumarins 

from stems of Derris scandens”. Phytochemistry, 37, 267-269. 
Rukachaisirikul, V., Sukpondma, Y., Jansakul, C. & Taylor, W. C. (2002). “Isoflavone glycosides from Derris 

scandens”. Phytochemistry, 60, 827-834. 
Sekine, T., Inagaki, M., Koseki, T., Murakoshi, I., Fuji, Y., Yamamoto, K., Ruangrungsi, N. & Ikegami, N., (1996). 

“Antifungal constituents of Thai medicinal plants, Derris scandens and Rauwolfia verticillata”. 
Current Advances in Natural Product Research. The 3rd NRCT-JSPS joint seminar, 229-235. 

Sekine, T., Inagaki, M., Ikegami, F., Fuji, Y. & Ruangrungsi, N. (1999). “Six deprenylisoflavones, 
derrisisoflavones A-F, from Derris scandens”. Phytochemistry, 52, 87-94. 

Senegupta, P., Das, P. B. & Saha, S. K. (1971). “Triterpenes from Derris scandens (Roxb.) Benth.”. Journal 
of the Indian Chemical Society, 48, 95-96. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



The 8th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 31st March - 1st April 2016  

114 | Integration of Art and Science toward the Local Research and ASEAN Community 

การเปรียบเทียบความเข้มรังสีอาทิตย์ท่ีกระเจิงจากส่วนต่าง ๆ ของท้องฟ้าท่ีได้จากแบบจําลอง 
CIE กับท่ีไดจ้ากการวัดในสภาพท้องฟ้าปราศจากเมฆ 

Comparison of the Sky Radiance Calculated from the CIE Model and the 
Measurement in Thailand under Cloudless Sky 
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บทคัดย่อ 
 

ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ทําการทดสอบแบบจําลองCIE (Commission Internationale de l’Eclairage) สําหรับ
คํานวณความเข้มรังสีอาทิตย์จากส่วนต่าง ๆ ของท้องฟ้า (sky radiance) ในกรณีท้องฟ้าปราศจากเมฆโดยใช้ค่าพารามิเตอร์
จากสภาพท้องฟ้ามาตรฐาน 5 แบบ (ท้องฟ้าแบบท่ี 11, 12, 13, 14, และ 15) ทําการเปรียบเทียบค่าความเข้มรังสีอาทิตย์จาก
ส่วนต่าง ๆ ของท้องฟ้า ท่ีได้จากแบบจําลองกับความเข้มรังสีอาทิตย์จากส่วนต่าง ๆ ของท้องฟ้าได้จากการวัดโดยใช้เคร่ือง sky 
scanner ซ่ึงติดต้ังอยู่ท่ีอาคารวิทย์ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม (13.82°N,100.04°E) โดยเป็น
ข้อมูลท่ีทําการวัดในปี 2014 ผลการเปรียบเทียบพบว่า ความเข้มรังสีอาทิตย์จากส่วนต่าง ๆ ของท้องฟ้า ท่ีได้จากท้องฟ้าแบบท่ี 
13 มีค่าใกล้เคียงกับความเข้มรังสีอาทิตย์จากการวัดมากท่ีสุด โดยมีค่าความแตกต่างในรูป (MBD)เท่ากับ -2.17% 
 
คําสําคัญ: รังสีอาทิตย์ท่ีกระเจิงจากส่วนต่าง ๆ ของท้องฟ้า, เคร่ืองมือวัดความเข้มรังสีอาทิตย์, แบบจําลอง CIE , รังสีอาทิตย์ 

 
Abstract 

 
In this work, the sky radiance calculatedfrom the CIE under clear sky condition by using parameters 

from 5 standard sky types (type 11, 12, 13, 14, 15)  is compared with that obtained from sky measurements 
by using sky scannerat Nakhon Pathom (13.82°N,100.04°E) stations. The comparison shows that  measured 
values are closed to that calculated from the CIE estimation by using the parameters from standard sky 
type number 13 with the mean bias difference (MBD) of-2.17%  
 
Keywords: sky radiance, CIE model, solar radiation 
 
1. บทนําวัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 

รังสีอาทิตย์ (solar radiation) ท่ีตกกระทบพ้ืนผิวโลกมีความสําคัญต่อการประยุกต์ใช้ในด้านพลังงานแสงอาทิตย์
และสิ่งแวดล้อมการหาปริมาณรังสีอาทิตย์ท่ีตกกระทบวัตถุต่าง ๆ จําเป็นต้องรู้ข้อมูลรังสีอาทิตย์ท่ีตกกระทบวัตถุนั้น รังสี
ดังกล่าวมีสองส่วน คือ รังสีตรงจากอาทิตย์และรังสีกระจายจากท้องฟ้า โดยรังสีตรงจากอาทิตย์สามารถหาได้ง่าย เพราะมี
ทิศทางแน่นอน แต่การหารังสีกระจายจากท้องฟ้ามีความยุ่งยากเพราะมีทิศทางไม่แน่นอนและข้ึนกับสภาพท้องฟ้า การหา
ปริมาณของรังสีกระจายจากท้องฟ้าเราจําเป็นต้องรู้ข้อมูลปริมาณของรังสีท่ีมาจากทิศทางต่าง ๆ ในมุมตัน(solid angle) หรือ
เรียกว่า ความเข้มรังสีอาทิตย์จากส่วนต่าง ๆ ของท้องฟ้า(sky radiance)จากนั้นจะทําการอินทิเกรตทุกทิศทาง ก็จะได้รังสี
กระจายท่ีตกกระทบวัตถุท่ีเราสนใจโดยท่ัวไปข้อมูลรังสีอาทิตย์จากส่วนต่าง ๆ ของท้องฟ้าสามารถวัดได้โดยใช้เคร่ืองวัดท่ี
เรียกว่า sky scanner ท้ังนี้เคร่ืองมือดังกล่าวมีราคาสูงทําให้ข้อมูลท่ีได้จากการวัดมีน้อยมาก ดังนั้น CIE (Commission 
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Internationale de l’Eclairage) จึงได้เสนอแบบจําลองทางคณิตศาสตร์สําหรับคํานวนรังสีอาทิตย์ท่ีกระเจิงจากส่วนต่าง ๆ 
ของท้องฟ้า ในงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบความละเอียดถูกต้องของแบบจําลองดังกล่าวในสภาพท้องฟ้าปราศจากเมฆ 
โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลท่ีได้จากการวัดซ่ึงติดต้ังอยู่ท่ีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  จังหวัดนครปฐม 
 
2. การวิจัย สมมติฐานในการศึกษา 
 

สเปกตรัมรังสีอาทิตย์ในช่วงความยาวคลื่น 0.3-3.0 ไมครอน  เป็นรังสีอาทิตย์ในช่วงความยาวคลื่นกว้าง 
(broadband solar radiation)  โดยจะทําการวัดในรูปของ sky radiance ซ่ึงเป็นรังสีอาทิตย์จากส่วนต่าง ๆ ของท้องฟ้าท่ี
เข้ามาในกรวยแคบ ๆ  ต่อหนึ่งหน่วยพ้ืนท่ี  ครอบคลุมทุกความยาวคลื่นกว้าง ข้อมูลรังสีอาทิตย์ดังกล่าวเป็นปริมาณท่ีข้ึนอยู่
กับตําแหน่งของดวงอาทิตย์และตําแหน่งของท้องฟ้าท่ีพิจารณา  รวมถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ในบรรยากาศ เช่น ปริมาณเมฆ 
ฝุ่นละออง โอโซน ไอน้ํา แต่ข้อมูล sky radiance มีการวัดน้อยเน่ืองจากเคร่ืองมือวัดมีราคาแพง ผู้วิจัยจึงจะทําการสร้าง
แบบจําลองในการคํานวณหาปริมาณความเข้มรังสีอาทิตย์ท่ีกระเจิงจากส่วนต่าง ๆ ของท้องฟ้า 

 
3. วิธีดําเนินการศึกษา 

 
 ผู้วิจัยได้ทําการวัดปริมาณความเข้มรังสีอาทิตย์ท่ีกระเจิงจากส่วนต่าง ๆ ของท้องฟ้า(skyradiance)โดยใช้เคร่ือง 

skyscanner (MS-301LR,EKO INSTRUMENTS)ดังรูปท่ี1(ก)ซ่ึงติดต้ังอยู่ท่ีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัด
นครปฐม 

 ในการวัดแต่ละคร้ังเครื่อง sky scanner จะกวาดท้องฟ้าในแนวอาซิมุธ (azimuth) และอัลติจูด (altitude)ทําให้
หัววัดของเคร่ืองชี้ไปยังตําแหน่งต่าง ๆ บนท้องฟ้าจํานวน 145 เซลล์ (รูปท่ี 1(ข)) เคร่ือง sky scanner จะทําการวัดทุก ๆ10 
นาที โดยบันทึกข้อเป็นสัญญาณศักย์ไฟฟ้า จากนั้นแปลงเป็นค่าปริมาณความเข้มรังสีอาทิตย์ท่ีกระเจิงจากส่วนต่าง ๆ ของ
ท้องฟ้าในหน่วย srmW −2/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ก)       (ข) 
รูปภาพท่ี 1เคร่ืองวัด sky scanner สําหรับวัดความเข้มรังสีอาทิตย์จากส่วนต่าง ๆ ของท้องฟ้า (ก) และจํานวนเซลล์ท่ีทํา

การวัด 145 เซลล์ (ข) 
สําหรับแบบจําลองของ CIE  จะทําการหาอัตราส่วนของความเข้มรังสีอาทิตย์ท่ีกระเจิงจากส่วนต่าง ๆ ของท้องฟ้าท่ี

ตําแหน่งใด ๆ, ),( jiZR χ กับความเข้มรังสีอาทิตย์ท่ีตําแหน่งกลางท้องฟ้า, )0(R (รูปท่ี 2)  ดังสมการ 
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เม่ือ ϕ หมายถึง  ฟังก์ชันข้ึนกับมุมเซนิธของตําแหน่งบนท้องฟ้าท่ีทําการหาความเข้มรังสีอาทิตย์ 
 f หมายถึง  ฟังก์ชันข้ึนกับระยะห่างเชิงมุมระหว่างตําแหน่งบนท้องฟ้าท่ีพิจารณากับกับตําแหน่งดวงอาทิตย์ 
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 sZ หมายถึง  มุมเซนิธของดวงอาทิตย์[เรเดียน] 

 iZ หมายถึง  มุมเซนิธของตําแหน่งบนท้องฟ้าท่ีพิจารณา  [เรเดียน] 

 jχ หมายถึง ระยะเชิงมุมระหว่างตําแหน่งของท้องฟ้กับตําแหน่งดวงอาทิตย์  [เรเดียน] 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปภาพท่ี 2 ตําแหน่งของดวงอาทิตย์และตําแหน่งของท้องฟ้าท่ีจะหาความเข้มแสงอาทิตย์ตามแบบจําลองของ CIE 

โดยฟังก์ชันข้ึนกับระยะห่างเชิงมุมระหว่างตําแหน่งบนท้องฟ้าท่ีพิจารณากับตําแหน่งดวงอาทิตย์ )( iZϕ  ดังสมการ 
ท่ีมา: CIE .2003. Spectial distribution of daylight 

)
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ฟังก์ชันดังกล่าวท่ีตําแหน่งใด ๆ บนท้องฟ้าท่ีพิจารณา จะเท่ากับ 
(4) 

 
สําหรับฟังก์ชันข้ึนกับมุมเซนิธของตําแหน่งท่ีพิจารณา )( jf χ ดังสมการ 

 (5) 
 

 
โดยท่ีบริเวณกลางท้องฟ้าสามารถคํานวณได้จากสมการ 

(6) 
 
 

ค่า a , ,b c และd เป็นพารามิเตอร์สําหรับสภาพท้องฟ้ามาตรฐาน 15 แบบตามแบบจําลองของ CIE 
การทดสอบแบบจําลองในงานวิจยันี้จะใช้ค่าพารามิเตอร์มาตรฐานในกรณีท้องฟ้าปราศจากเมฆของแบบจําลอง CIE 

ซ่ึงค่าพารามิเตอร์a , ,b c และ d  ในกรณีสภาพท้องฟ้าปราศจากเมฆแบบท่ี 11, 12, 13, 14 และ 15ตามที่ CIE กําหนด 
ดังตารางท่ี 1 โดยทําการคํานวณอัตราส่วนของความเข้มรังสีอาทิตย์ท่ีตําแหน่งใด ๆ กับตําแหน่งกลางท้องฟ้าตามแบบจําลอง
โดยใช้ข้อมูลซ่ึงติดต้ังอยู่ท่ีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม จากนั้นทําการเปรียบเทียบค่าท่ีได้กับ
อัตราส่วนดังกล่าวท่ีได้จากการวัด 

 
 
 
 
 
 
 

)exp(1)0( ba ⋅+=ϕ

jjj eddcf χπχχ 2cos)]
2

exp()[exp(1)( ⋅+−⋅+=

sss ZeddZcZf 2cos)]
2

exp()[exp(1)( ⋅+−⋅+==
π



 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 

 บูรณาการศาสตร์และศิลป์ งานวิจัยท้องถ่ินไทยและประชาคมอาเซียน | 117 

ตารางท่ี 1 ค่าพารามิเตอร์a , ,b c และd สําหรับแบบท้องฟ้ามาตรฐาน 15 แบบตามแบบจําลองของ CIE 
ท่ีมา: CIE .2003. Spectial distribution of daylight 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. ผลการวิจัย ผลการศึกษา 
 
 ผู้วิจัยได้ทําการเปรียบเทียบระหว่างค่าความเข้มรังสีอาทิตย์จากส่วนต่าง ๆ ของท้องฟ้าท่ีคํานวณจากแบบจําลองCIE 

โดยใช้พารามิเตอร์ตามแบบท้องฟ้ามาตรฐานแบบ 11, 12, 13, 14, 15กับข้อมูลความเข้มรังสีอาทิตย์จากการวัดท่ีจังหวัด
นครปฐมในกรณีภาพท้องฟ้าปราศจากเมฆ ผลท่ีได้แสดงในรูปท่ี 3  
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                              (ก)                                                                                   (ข) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(ค)                                                                                   (ง) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
(จ) 
 

รูปภาพท่ี3 การเปรียบปริมาณความเข้มรังสีอาทิตย์ท่ีได้จากแบบจําลอง (Calculated sky radiance [W/m^2-sr]) กับค่าท่ี
วัดได้จากการวัด (Measurement sky radiance[W/m^2-sr]) ในปี 2014 (ก) สภาพท้องฟ้าแบบท่ี 11 (ข) สภาพท้องฟ้า

แบบท่ี 12 (ค) สภาพท้องฟ้าแบบท่ี 13 (ง) สภาพท้องฟ้าแบบท่ี 14 (จ) สภาพท้องฟ้าแบบท่ี 15 
 
 

MBD=‐8.10% 
RMSD=54.75% 
R²=0.29 
‐‐=1:1 

MBD=‐8.56%
RMSD=55.69% 
R²=0.27 
‐‐=1:1 

MBD=2.05% 
RMSD=57.72% 
R²=0.413 
‐‐=1:1 

MBD=3.41%
RMSD=60.17% 
R²=0.440 
‐‐=1:1

MBD=10.20%
RMSD=51.83% 
R²=0.705 
‐‐=1:1 
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 ผลการเปรียบเทียบคาความเขมรังสีอาทิตยที่ไดจากการคํานวณจากแบบจําลอง กับขอมูลที่ไดจากการวัดที่นครปฐม
พบวามีความคลาดเคล่ือน (MBD)ในกรณีสภาพทองฟาปราศจากเมฆ แบบที่ 11, 12, 13, 14 และ 15เทากับ -8.10%-8.56% 
-2.17% -3.41% 10.20%โดยทองฟาแบบที่ 13 ใหคาความเขมรังสีอาทิตยจากสวนตาง ๆ ของทองฟาใกลเคียงกับคาที่ไดจาก
การวัดมากที่สุด อยางไรก็ตามคาความคลาดเคล่ือนยังงคงมีคาสูงอาจเน่ืองมาจากการใชพารามิเตอรซ่ึงอาจไมเหมาะสมกับ
สภาวะอากาศขณะที่ทําการวัด  
 
5. การวิจัย สรุปผลการศึกษา 
 
 ในงานวิจัยน้ีผูวิจัยไดทําการคํานวณความเขมรังสีอาทิตยที่กระเจิงจากสวนตาง ๆ ของทองฟาจากแบบจําลอง CIE 
ในกรณีทองฟาปราศจากเมฆโดยใชคาพารามิเตอรจากมาตรฐานทองฟา 5 แบบ (แบบที่ 11, 12, 13, 14, และ 15) จากน้ัน
เปรียบเทียบกับขอมูลที่ไดจากการวัดโดยใชเครื่อง sky scanner ที่ทําการวัดที่อาคารวิทยาศาสตร 1 คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐมจากการเปรียบเทียบ พบวาทองฟาแบบที 13 ใหผลการคํานวณที่ใกลเคียงกับคาที่ได
จากการวัด 
 
6.เอกสารอางอิง 
 
CIE .2003. Spectial distribution of daylight- CIE standard general sky. Commission Internationale de 

l’Eclairage, Vienna, Austria. 
เสริม จันทรฉาย. (2557). รังสีอาทิตย (Solar Radiation). ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม. 
เสริม จันทรฉาย และจรุงแสง ลักษณบุญสง. (2542). แผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตยจากขอมูลภาพถายดาวเทียม

สําหรับประเทศไทย, รายงานวิจัย กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน. กรุงเทพฯ: บริษัท จิรังรัชต จํากัด. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



The 8th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 31st March - 1st April 2016  

120 | Integration of Art and Science toward the Local Research and ASEAN Community 

เปรียบเทียบคุณสมบตัิการแยกชดัพลงังานของผลึก BGO LYSO และ CsI(Tl) สําหรับวัด
สเปกตรัมรังสีแกมมา 

Comparative Studies of Energy Resolution of BGO, LYSO and CsI(Tl) Crystals 
for Gamma Ray Detection 
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บทคัดย่อ 

 
งานวิจัยนี้ ได้ศึกษาคุณสมบัติด้านการแยกชัดพลังงานของผลึกซินทิลเลเตอร์ BGO, LYSO และ CsI(Tl) ขนาด 10 x 

10 x 10 mm3 โดยต่อกับหลอดทวีคูณแสงเบอร์ R1306 ทําการวัดในช่วงพลังงานรังสีแกมมาต้ังแต่ 356-1332 keV พบว่าท่ี
พลังงานรังสีแกมมา 662 keV จากต้นกําเนิดรังสี 137Cs ผลึกซินทิลเลเตอร์ CsI(Tl) ให้ค่าการแยกชัดพลังงานท่ีดีสุดท่ีร้อยละ 
7.13% ผลึกซินทิลเลเตอร์ LYSO ให้ค่าการแยกชัดพลังงานที่ 10.31% และผลึกซินทิลเลเตอร์ BGO ให้ค่าการแยกชัดพลังงาน
ท่ี 16.59% และพบว่าผลึกซินทิลเลเตอร์ LYSO ให้ค่าการนับวัดท่ีสูงท่ีสุด   
 
คําสําคัญ: CsI(Tl), LYSO, BGO, การแยกชัดพลังงาน 

 
Abstract 

 
This research was investigated the scintillation response of BGO, LYSO and CsI(Tl)  dimention 10 

x 10 x 10 mm3. The scintillator was compared for gamma energies ranging from 356 keV to 1332 keV 
using R1306 photomultiplier tube readout. The results show a very good energy resolution of 7.13% for 
CsI(Tl) crystal gives superior than 10.31% of LYSO and 16.59% of BGO crystals. From the number of 
counts values, LYSO crystal show very high counts than CsI(Tl) and BGO crystals.  

 
Keywords: CsI(Tl), LYSO, BGO, energy resolution 
 
1. บทนํา 
 

ซินทิลเลเตอร์ คือ วัสดุท่ีใช้เป็นตัวทําให้เกิดกระบวนการเรืองแสง ท่ีเรียกว่า ซินทิลเลชัน (Scintillation) ซ่ึงเป็น
กระบวนการท่ีเกิดข้ึนเม่ือโฟตอนท่ีมีพลังงานสูง (UV, X-rays, γ-rays) ตกกระทบสารแล้วสารนั้นเกิดการเปล่งแสงออกมาและ
เคร่ืองมือตรวจวัดท่ีใช้หลักการนี้เรียกว่า เคร่ืองนับวัดรังสีแบบซินทิลเลช่ัน (Scintillation Counter) เนื่องจากความเข้มแสง
จากซินทิลเลชั่นมีค่าน้อยมาก จึงจําเป็นต้องมีการขยายสัญญาณก่อน โดยอุปกรณ์ท่ีทําหน้าท่ีในการขยายแสงซินทิลเลชั่น 
ได้แก่ หลอดทวีคูณแสง (Photomultiplier Tube;PMT) (ปนัดดา เคนมี, 2550) (Van Eijk, C.W.E., 2001) ในปัจจุบันการใช้
หัววัดซินทิลเลชัน (scintillation detector) วัดรังสี ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการตรวจวัดสเปกตรัมรังสี
แกมมา ซ่ึงสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ในงานหลายด้าน ท้ังในด้านการแพทย์โดยนํามาประยุกต์ในการตรวจและติดตามการ
รักษาผู้ป่วยด้วยวิธีการทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ นอกจากนี้ยังได้ประยุกต์ใช้ใน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้าน
อุตสาหกรรม ด้านเกษตรกรรม รวมไปถึงงานด้านธรณีวิทยา เป็นต้น 
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ในการนําหัววัดซินทิลเลชันมาใช้วัดรังสีแกมมานั้นนิยมใช้ผลึกซินทิลเลเตอร์ชนิดอนินทรีย์ (Inorganic Scintillator) 
ในปัจจุบันได้มีงานวิจัยมากมายที่เกี่ยวข้องกับการนําหัววัดซินทิลเลชันมาใช้วัดรังสีแกมมา โดยใช้ผลึกซินทิลเลเตอร์ชนิด      
อนินทรีย์ อาทิเช่น  (Kimble, T., et al, 2003), (Moszynski, M., et al, 2002) และ (Dorenbos, P., et al, 1995)  ซ่ึงการ
ตรวจวัดปริมาณรังสีแกมมาน้ันต้องเลือกใช้ผลึกให้มีความเหมาะสม ดังนั้นจึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องศึกษาถึงคุณสมบัติต่าง ๆ
ในการตรวจวัดปริมาณรังสีของตัวผลึกซินทิลเลเตอร์ เช่น ค่า Energy Resolution, Light yield, Emission Spectrum, 
Excitation Spectrum, Intrinsic Energy Resolution และ Decay Time เป็นต้น ดังนั้นเม่ือทราบถึงคุณสมบัติของผลึก
เหล่านี้แล้วทําให้สามารถเลือกผลึกซินทิลเลเตอร์ท่ีมีความเหมาะสมกับการใช้งานต่อไป 

งานวิจัยนี้ได้ทําการศึกษาเปรียบเทียบสมบัติความสามารถด้านการแยกชัดพลังงานของผลึกซินทิลเลเตอร์ BGO, 
LYSO และ CsI(Tl) ท่ีพลังงานรังสีแกมมา 662 keV   

 
2. อุปกรณ์และวิธีการ 
 

ในการประกอบหัววัดรังสีของผลึกซินทิลเลเตอร์ BGO, LYSO และ CsI(Tl) ขนาด 10 x 10 x 10 mm3 ผลิตโดย
บริษัท Nuclear System Co., Ltd. นั้น เร่ิมจากการนําผลึกซินทิลเลเตอร์มาเชื่อมต่อ (Coupling) กับหลอดทวีคูณแสงเบอร์ 
R1306 ผลิตโดยบริษัท Hamamatsu โดยใช้ Silicone Grease ในการเชื่อมต่อซ่ึงจะต้องมีคุณสมบัติค่อนข้างหนืดเพ่ือให้ผลึก
ซินทิลเลเตอร์และผิวหน้าของหลอดทวีคูณแสงสามารถยึดติดกันได้ หลังจากนั้นจึงหุ้มด้วยวัสดุเทปสีดําเพ่ือป้องกันแสงจาก
ภายนอกเข้า    นําหัววัดต่อเข้ากับ Preamplifier (Model 2007B) ซ่ึงจะส่งสัญญาณต่อไปท่ี Amplifier (Model 2022) ผลิต
โดยบริษัท Canberra สัญญาณจะถูกส่งไปทําการวิเคราะห์ประมวลผลใน Multichannel Analyzer โดยใช้โปรแกรม 
Gamma Acquisition & Analysis ต้นกําเนิดรังสีท่ีใช้คือ 137Cs มีช่วงพลังงาน 662 keV ดังรูปภาพท่ี 1 

 

 

รูปภาพท่ี 1 ระบบนับวัดรังสีแบบซินทิลเลชั่นสําหรับวัดสเปกตรัมรังสีแกมมา 
 
3. ผลการทดลองและวิเคราะห์ผล 
 
 3.1 ค่าแยกชัดพลังงานของผลึกซินทิลเลเตอร์ BGO, LYSO และ CsI(Tl)  
 การหาค่าแยกชัดพลังงานของผลึกซินทิลเลเตอร์ BGO, LYSO และ CsI(Tl) สําหรับพลังงานรังสีแกมมา พบว่าท่ี
พลังงาน 662 keV จากต้นกําเนิดรังสี 137Cs CsI(Tl) ให้ค่าการแยกชัดพลังงานที่ดีสุดท่ีร้อยละ 7.13% ผลึกซินทิลเลเตอร์ 
LYSO ให้ค่าการแยกชัดพลังงานที่ 10.31% และผลึกซินทิลเลเตอร์ BGO ให้ค่าการแยกชัดพลังงานที่ 16.59%   
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รูปภาพท่ี 2 ค่า Energy spectra และค่าแยกชัดพลังงานของรังสแีกมมาท่ีมีพลังงาน     
662 keV จาก 137Cs 

  
นอกจากนี้ยังพบว่าผลึกซินทิลเลเตอร์ LYSO จะมีค่าการนับวัด (Number of counts) ท่ีมากกว่าผลึกซินทิลเลเตอร์ BGO 
และ CsI(Tl) ซ่ึงสาเหตุท่ีมีค่านับวัดท่ีสูงนั้นเนื่องมาจากหลายปัจจยัเช่น ค่าความหนาแน่น ค่าเลขอะตอมยังผลและรวมไปถึง
กลไกการเปล่งแสงของผลึกนั้น ๆด้วย 
 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าความหนาแน่น ค่าเลขอะตอมยังผลและค่าแยกชัดพลังงานของผลึกซินทิลเลเตอร์ BGO, LYSO และ 
CsI(Tl) 
 
 
 
 
 
 
4. สรุปผลการทดลอง 
 

ในงานวิจัยนี้ ได้ศึกษาการแยกชัดพลังงานในการวัดสเปกตรัมรังสีแกมมาของผลึกซินทิลเลเตอร์ BGO, LYSO และ 
CsI(Tl) โดยนํามาประกอบกับหลอดทวีคูณแสงจากผลการทดลองสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

จากรูปภาพท่ี 2 ซ่ึงแสดงค่าแยกชดัพลังงาน พบว่า ท่ีพลังงาน 662 keV จากต้นกําเนิดรังสี 137Cs ผลึกซินทิลเลเตอร์ 
CsI(Tl) ให้ค่าการแยกชัดพลังงานที่ดีสุดท่ีร้อยละ 7.13% และผลึกซินทิลเลเตอร์ LYSO จะมีค่าการนับวัด (Number of 
counts) ท่ีมากท่ีสุด 
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Crystal Density [g/cm3] Zeff E/EΔ  [%] 
CsI(Tl) 4.18 54 7.13 
LYSO 7.15 65 10.31% 
BGO 7.11 74 16.59% 
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คุณสมบตัิทางแสงและการเปล่งแสงของแก้ว Gd2O3-CaO-P2O5 และ Gd2O3-CaF2-P2O5  
ท่ีเติมไอออนของธาตุดิสโพรเซียม 

Optical and Photoluminescence Properties of Gd2O3-CaO-P2O5 and Gd2O3-
CaF2-P2O5 glass doped with Dy3+ ion 
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บทคัดย่อ 
 
 แก้ว Gd2O3-CaO-P2O5 และ Gd2O3-CaF2-P2O5 ถูกเตรียมด้วยวิธีการหลอมท่ีอุณหภูมิ 1400 องศาเซลเซียส และ
ถูกทําให้ลดอุณหภูมิลงอย่างรวดเร็ว แก้วตัวอย่างได้ถูกนํามาวิเคราะห์คุณสมบัติทางแสงและการเปล่งแสง การดูดกลืนแสงของ
แก้วตัวอย่างปรากฏขึ้นท่ีช่วงความยาวคลื่นท่ีตามองเห็นและช่วงใกล้รังสีอินฟราเรด สเปกตรัมท้ังหมดของดิสโพรเซียมไอออน
เร่ิมท่ีสถานะพื้น 6H15/2 ข้ึนไปสู่สถานะกระตุ้น โดยพบว่าระดับชั้นพลังงาน 6H15/2 → 6P7/2 และ 6H15/2 → 6F11/2 มีการ
ดูดกลืนแสงสูงกว่าระดับพลังงานชั้นอ่ืน จากนั้นนําแก้วมาวิเคราะห์การเปล่งแสงภายใต้การกระตุ้นแสงท่ีความยาวคลื่น 275 
และ 349 นาโนเมตร สเปกตรัมการเปล่งแสงประกอบด้วยแสงสีน้ําเงิน, แสงสีเหลือง, แสงสีแดง และแสงสีแดงเข้ม ท่ีความ
ยาวคลื่น 483, 573, 662 และ 752 นาโนเมตร ซ่ึงสัมพันธ์กับระดับชั้นพลังงาน 4F9/2 → 6H15/2, 13/2, 11/2, 9/2 ตามลําดับ ท้ังนี้
ระดับชั้นพลังงาน 4F9/2 → 

6H13/2 มีความเข้มของการเปล่งแสงสูงกว่าการเปล่งแสงสีอ่ืน ย่ิงไปกว่านั้นความเข้มของการ
เปล่งแสงเพิ่มข้ึนเม่ือเติมฟลูออไรด์ไอออนเนื่องจากฟลูออไรด์ไอออนช่วยลดพลังงานโฟนอนและการสูญเสียของการไม่แผ่รังสี 
 
คําสําคัญ: แก้วฟอสเฟต, แก้วฟลูออโรฟอสเฟต, ดิสโพรเซียม, การดูดกลืนแสง, การเปล่งแสง 

 
Abstract 

 
 Gd2O3-CaO-P2O5 and Gd2O3-CaF2-P2O5 glass were prepared by melt quenching technique at 
1,400oC and characterized their optical and photoluminescence properties. The absorption spectra 
appear that visible and near infrared region. All spectrum of Dy3+ start from the 6H15/2 ground state to 
various excited state. 6H15/2 → 6P7/2 and 6H15/2 → 6F11/2 transitions are found to be relatively more 
absorb than the other transitions. The emission spectra of glass were excited at 275 and 349 nm. The 
emission spectrum consists of potential blue, yellow, red and dark red emission at 483, 573, 662 and 752 
nm which correspond to 4F9/2 → 6H15/2, 13/2, 11/2, 9/2 transition, respectively. The 4F9/2 → 

6H13/2 emission is 
the most intense when compared with other emission. Moreover it founds that emission intensities 
increase when adding of fluoride ion due to the reduction of phonon and non-radiative losses.  
 
Keywords: Phosphate glass, Fluorophosphate glass, Dysprosium, absorption, emission 
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1.  บทนํา 
 
 แก้วเป็นวัสดุท่ีมีบทบาทสําคัญท้ังในเชิงวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม เนื่องจากคุณสมบัติต่าง ๆของแก้ว อาทิเช่น 
ราคาถูกกว่าวัสดุชนิดอ่ืน, สามารถกําหนดขนาดและรูปร่างได้ง่าย, มีความโปร่งแสงสูง, มีความต้านทานการขยายตัวทางความ
ร้อนได้ดี และสามารถเติมธาตุหายากได้มาก (Jayasankar et al., 2013: 1557), (Jayasankar et al., 2013: 40) ในปัจจุบัน
แก้วถูกนําประยุกต์ใช้เป็นอุปกรณ์ทางแสงมากข้ึน เช่น เซนเซอร์แสงอินฟราเรด (Infrared sensor), ท่อนําแสงแบบระนาบ 
(Planar optical waveguide), จอสี (Color display), เส้นใยแก้วนําแสง (Fiber optic) คอมแพ็คเลเซอร์ (Compact 
laser), หลอดแอลอีดีเปล่งแสงสีขาว (W-LED) และอุปกรณ์ตรวจจับทางแสง เป็นต้น (Jayasankar et al., 408: 158), (Rada 
et al., 2011: 62), (Zhang et al., 2010: 777) อุปกณ์ทางแสงเหล่านี้เกิดจากคุณสมบัติทางแสงท่ีเพ่ิมข้ึนจากการเติมธาตุหา
ยากลงในแก้ว เช่น การดูดกลืนแสงท้ังในช่วงอัลตราไวโอเล็ต (Ultraviolet), ช่วงแสงท่ีตามองเห็น (Visible light) จนถึงช่วง
รังสีอินฟราเรด (Infrared) รวมถึงภายในอะตอมของธาตุหายากซ่ึงสัมพันธ์กับระดับชั้นพลังงาน 4f-4f จะถูกป้องกันผลกระทบ
จากสิ่งแวดล้อมด้วยระดับชั้นพลังงาน 5s และ 5p เพราะระดับชั้นพลังงาน 4f มีขนาดเล็กกว่าระดับชั้นพลังงาน 5s และ 5p 
นั่นเอง จึงทําให้แก้วมีประสิทธิภาพในการเปล่งแสงความเข้มสูงภายใต้เงื่อนไขการกระตุ้นแสงท่ีเหมาะสม (Jayasankar et al., 
2013: 145),  (Lakshminarayana et al. 2009: 1506), (Moorthy et al. 2013: 156), (Ratnakaram et al. 2014: 1140) 
อย่างไรก็ตามการเปล่งแสงของแก้วข้ึนอยู่กับองค์ประกอบทางเคมีของแก้วด้วย (Jayasankar et al., 2013: 204), (moorthy 
et al. 2011: 603) แก้วออกไซด์ท่ีนิยมใช้ในปัจจุบันมีหลายชนิดโดยแบ่งตามชื่อของสารประกอบทางเคมี เช่น แก้วซิลิเกต 
(Silicate glass), แก้วบอเรต (Borate glass), แก้วฟอสเฟต (Phosphate glass), แก้วเจอร์มาเนต (Germanate glass) และ
แก้วตะก่ัว (Lead Glass) เป็นต้น ท้ังนี้แก้วฟอสเฟตเป็นแก้วชนิดหนึ่งท่ีมีความน่าสนใจในการนํามาเป็นแก้วโฮสต์ (Host 
glass) สําหรับเติมธาตุหายาก เนื่องจากแก้วชนิดนี้มีคุณสมบัติท่ีดี คือ อุณหภูมิการหลอมตํ่า, ต้านทานการขยายตัวทางความ
ร้อนสูง, กระจายแสงน้อย, โปร่งแสงสูง และช่วงการขึ้นรูปค่อนข้างกว้าง (Jayasankar et al., 2013: 85), (Jayasankar et 
al., 2014: 233), (Moorthy et al., 2013: 82) แม้กระนั้นแก้วฟอสเฟตมีข้อเสีย คือ มีความชื้นสูง และมีพลังงานโฟนอนสูง 
(Phonon energy) ประมาณ 1250 cm-1 (Lavin et al., 2012: 1235) ดังนั้นการเติมสารประกอบฟลูออไรด์ลงในแก้ว
ฟอสเฟตสามารถช่วยลดพลังงานโฟนอน, ลดการสูญเสียจากการไม่แผ่รังสี (Non-radiative losses) และช่วยเพ่ิมการ
เปล่งแสง การรวมกันระหว่างสารประกอบออกไซด์และฟลูออไรด์ในแก้วฟอสเฟตเป็นท่ีรู้กันในชื่อแก้วฟลูออโรฟอสเฟต ซ่ึง
ได้รับข้อดีของแก้วออกไซด์และแก้วฟลูออไรด์ เช่น ความทนทานทางกายภาพ, การทนทานสารเคมี, พลังงานโฟนอนต่ํา และ
ลดความชื้นของแก้วฟอสเฟต เนื่องจากฟลูออไรด์ไอออนทําปฏิกิริยากับกลุ่มไฮดรอกซิล (OH) จนกระทั่งเกิดเป็นไฮโดรเจน
ฟลูออไรด์ (HF) (Yi et al., 2014: 236) แคลเซียมออกไซด์เป็นอีกหนึ่งสารประกอบทางเคมีท่ีนิยมใช้เติมลงในแก้ว เพราะช่วย
เพ่ิมคุณสมบัติทางกายภาพแก่แก้วได้ ย่ิงไปกว่านั้น สารประกอบแกโดลิเนียมออกไซด์ถูกเลือกใช้เป็นสารประกอบทางเคมี
เร่ิมต้น เนื่องจากแกโดลิเนียมมีคุณสมบัติในการส่งผ่านพลังงานไปสู่ตัวรับ (Activator) ซ่ึงอาจช่วยเพ่ิมคุณสมบัติการเปล่งแสง
ของแก้วท่ีเติมธาตุหายากให้สูงข้ึนด้วย (Chen et al., 2015: 317) อย่างไรก็ตามมีการรายงานว่าการเปล่งแสงของ
แกโดลิเนียมไอออนปรากฎท่ีความยาวคลื่น 312 นาโนเมตร ซ่ึงเป็นผลจากการทรานซิชั่นของระดับชั้นพลังงาน 4f-4f (Vogler 
et al., 2004: 2345). 
 ในจําพวกไอออนของธาตุหายากท้ังหมด ดิสโพรเซียมไอออนเป็นอีกหนึ่งไอออนท่ีมีศักยภาพในการนําไปประยุกต์ใน
การพัฒนาหลอดแอลอีดีเปล่งแสงสีขาว เพราะความเป็นจริงแล้วดิสโพรเซียมไอออนมีการเปล่งแสงสีเหลืองและแสงสีน้ําเงินซ่ึง
สัมพันธ์กับการทรานซิชั่นของ 4F9/2 → 6H13/2 (ไดโพลไฟฟ้า) และ 4F9/2 →6H15/2 (ไดโพลแม่เหล็ก) ตามลําดับ อัตราความ
เข้มแสงระหว่างแสงสีเหลืองต่อแสงสีน้ําเงินท่ีเหมาะสมจะทําให้เกิดการเปล่งแสงสีขาวได้ ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับสารประกอบทางเคมี
ของแก้วด้วย (Jayasankar et al., 2013: 61) ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้มีการเตรียมและศึกษาคุณสมบัติทางแสง และคุณสมบัติ
การเปล่งแสงของแก้วแกโดลิเนียมแคลเซียมฟอสเฟตและฟลูออโรฟอสเฟตท่ีเติมไอออนของธาตุดิสโพรเซียม เพ่ือแสดงให้เห็น
ว่าสารประกอบฟลูออไรด์สามารถเพิ่มประสิทธิภาพทางแสงและการเปล่งแสงของแก้วในช่วงท่ีตามองเห็น สําหรับประยุกต์ใช้
เป็นตัวเปล่งแสงของแข็ง 
 
 
 
 



The 8th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 31st March - 1st April 2016  

126 | Integration of Art and Science toward the Local Research and ASEAN Community 

2. วิธีการทดลอง 
 
 2.1 การเตรียมแก้วตัวอย่าง 
 แก้วแกโดลิเนียมแคลเซียมฟอสเฟตและฟลูออโรฟอสเฟตท่ีเจือด้วยไอออนของธาตุดิสโพรเซียมมีส่วนประกอบทาง
เคมีดังตารางท่ี 1 แก้วตัวอย่างถูกเตรียมด้วยวิธีการหลอมและลดอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว  สารเคมีท่ีใช้ในการหลอมมีดังนี้ คือ  
โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต (NH4H2PO4), แคลเซียมออกไซด์  (CaO), แคลเซียมฟลูออไรด์ (CaF2), แกโดลิเนียมออกไซด์ 
(Gd2O3) และดิสโพรเซียมออกไซด์ (Dy2O3) ซ่ึงในข้ันตอนแรกต้องชั่งสารเคมีก่อนนํามาหลอม จากนั้นนําสารเคมีท้ังหมดมา
ผสมกันในเบ้าอลูมินา และหลอมในเตาหลอมไฟฟ้าท่ีอุณหภูมิ 1400 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง และอบท่ีอุณหภูมิ 500 
องศา-เซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง หลังจากน้ันปล่อยให้เย็นตัวลงท่ีอุณหภูมิห้อง และนําแก้วตัวอย่างมาตัดให้มีขนาด 1.0 x 
1.5 x 0.3 cm3 พร้อมขัดให้เรียบ 
 
ตารางท่ี 1 ส่วนประกอบทางเคมีของแก้วตัวอย่าง 

Glass ID Glass composition 
D1 20Gd2O3 : 10CaO :  69P2O5 : 1.0Dy2O3 
D2 20Gd2O3 : 10CaF2 :  69P2O5 : 1.0Dy2O3 

 
 2.2 การวัดคุณสมบัติต่าง ๆ ของแก้ว 
 การวัดความหนาแน่นอาศัยหลักการแทนที่น้ําของ Archimedes การหาความหนาแน่นสามารถคํานวณได้จาก
ปริมาตรของน้ําท่ีถูกแทนท่ี โดยการชั่งน้ําหนักของวัตถุในอากาศ และชั่งน้ําหนักของวัตถุนั้นในน้ําหรือของเหลวท่ีทราบความ
หนาแน่น น้ําหนักท่ีหายไป ΔW = (Wair – Wliq) จะเท่ากับ น้ําหนักของน้ําท่ีถูกแทนท่ี ปริมาตรของวัตถุจะเท่ากับปริมาตรของ
น้ําท่ีถูกแทนท่ีคือ ΔW/ρliq เพราะฉะนั้นความหนาแน่นของวัตถุสามารถหาได้โดยสมการท่ี 1   
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 ซ่ึงวิธีนี้โดยทั่วไปมีความคลาดเคลื่อนประมาณ ±0.001 g/cm3 โดยที่ Wair คือ น้ําหนักของตัวอย่างแก้วในอากาศ 
(g), Wliq คือ น้ําหนักของตัวอย่างแก้วในนํ้า (g), Wair-Wliq คือ น้ําหนักท่ีหายไปในน้ํา (g), ρ คือ ความหนาแน่นของแก้ว
ตัวอย่าง (g/cm3), ρliq คือ ความหนาแน่นของน้ํา (g/cm3) ค่าปริมาตรเชิงโมลาร์ (Vm) สามารถคํานวณได้จากน้ําหนักโมเลกุล 
(MT) และความหนาแน่น (ρ) ดังสมการท่ี 2 
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 แก้วตัวอย่างถูกนํามาวัดการดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่น 340-1900 นาโนเมตร โดยเคร่ืองยูวี-วิสิเบิล-ใกล้
อินฟราเรดสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (UV-VIS-NIR spectrophotometer) รุ่นUV3600 Shimadzu ท่ีอุณหภูมิห้อง การกระตุ้น
ด้วยแสง, การเปล่งแสง และระยะเวลาการเปล่งแสงของแก้วถูกวัดด้วยเคร่ืองฟลูออเรสเซนต์สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ 
(Fluorescence spectrophotometer) รุ่น Shimadzu RF-5301PC สีของการเปล่งแสงจากการกระตุ้นด้วยแสงท่ีความยาว
คลื่น 349 นาโนเมตร ถูกวิเคราะห์ด้วยไดอะแกรมสี (Chromaticity diagram) ตามมาตรฐานของ CIE1931  
 
3.  ผลการวิจัย 
 
 ผลของการหาความหนาแน่นและปริมาตรเชิงโมลาร์ของแก้วตัวอย่างแสดงดังตารางท่ี 2 พบว่าแก้ว D2 มีความ
หนาแน่นมากกว่าแก้ว D1 ท้ังนี้เนื่องจากความหนาแน่นข้ึนอยู่กับมวลโมเลกุลของแก้วตัวอย่าง จากนั้นเม่ือนําความหนาแน่น
มาคํานวณดังสมการท่ี (2) พบว่าแก้ว D2 มีปริมาตรเชิงโมลาร์มากกว่าแก้ว D1 เช่นกัน ซ่ึงเกิดจากเหตุผล 2 ข้อหลัก คือ การท่ี
ปริมาตรเชิงโมลาร์ของแก้วตัวอย่างข้ึนอยู่กับอัตราการเปลี่ยนแปลงระหว่างความหนาแน่นกับมวลโมเลกุล และเหตุผลอีกข้อ
หนึ่ง คือ การแทนท่ีสารประกอบออกไซด์ด้วยสารประกอบฟลูออไรด์ ส่งผลให้ปริมาตรเชิงโมลาร์เพ่ิมข้ึน เนื่องจากฟลูออไรด์
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ไอออนเข้าไปทําลายสะพานออกซิเจนท่ีเชื่อมระหว่างไอออน (Non-bridging oxygen) และทําให้เกิดช่องว่างภายในโครงข่าย
แก้ว ปริมาตรเชิงโมลาร์จึงมีการขยายตัวข้ึน (Hampshire et al., 2007: 165) 
 

ตารางท่ี 2 มวลโมเลกุล, ความหนาแน่น และปริมาตรเชิงโมลาร์ของแก้วตัวอย่าง 
Glass ID 

Molecular weight  
(g/mol) 

Density (g/cm3) 
  M olar volume (cm3/mol) 

D1 179.7791 3.4893 51.5225 

D2 181.9789 3.5264 51.6041 

 
การดูดกลืนแสงในช่วงแสงท่ีตามองเห็นและช่วงใกล้รังสีอินฟราเรดของแก้วตัวอย่างท้ังสองแสดงดังรูปภาพท่ี 1 และ 

2 ตามลําดับ ซ่ึงเกิดจากการเปล่ียนระดับชั้นพลังงานของดิสโพรเซียมไอออนจากสถานะพ้ืน 6H15/2 ไปยังชั้นระดับพลังงานที่สูง
กว่า โดยพบว่าในช่วงแสงท่ีตามองเห็นปรากฏสเปกตรัมการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 349, 362, 387, 425, 451, 473 นา
โนเมตร ซ่ึงสัมพันธ์กับระดับชั้นพลังงาน 6P7/2, 

4P3/2, 
4F7/2, 

4G11/2, 
4I15/2 และ 4F9/2 ตามลําดับ ในขณะท่ีช่วงใกล้รังสีอินฟราเรด

ปรากฏสเปกตรัมการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 750, 800, 895, 1089, 1266, 1676 นาโนเมตร ซ่ึงสัมพันธ์กับระดับชั้น
พลังงาน 6F3/2, 

6F5/2, 
6F7/2, 

6F9/2, 
6F11/2 และ 6H11/2 ตามลําดับ (Jayasankar et al., 2013: 158) ท้ังนี้สเปกตรัมท่ีความยาว

คลื่น 349 นาโมเมตรเป็นสเปกตรัมการดูดกลืนแสงท่ีสูงท่ีสุดในช่วงแสงท่ีตามองเห็น และสเปกตรัมท่ีความยาวคลื่น 1266 นา
โนเมตร เป็นสเปกตรัมท่ีสูงท่ีสุดในช่วงใกล้รังสีอินฟราเรด จากน้ันเม่ือเปรียบเทียบการดูดกลืนแสงระหว่างแก้วท้ังสองพบว่า 
แก้ว D2 มีความเข้มของการดูดกลืนแสงสูงกว่าแก้ว D1  
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     รูปภาพท่ี 1 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแก้วตัวอย่าง         รูปภาพท่ี 2 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแก้วตัวอย่าง 
                    ในช่วงความยาวคลื่น 340-480 นาโนเมตร                        ในช่วงความยาวคลื่น 700-1900 นาโนเมตร 

 
สเปกตรัมของการถูกกระตุ้นด้วยแสงของแก้วตัวอย่างท่ีมีการเปล่งแสงท่ีความยาวคลื่น 573 นาโนเมตร ถูกวัดท่ี

ความยาวคลื่น 200-500 นาโนเมตร ดังแสดงดังรูปภาพท่ี 3 ผลของการศึกษาพบสเปกตรัมการกระตุ้นถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
กลุ่มแรกเป็นของกลุ่มของแกโดลิเนียมไอออนซ่ึงปรากฏในช่วงรังสีอัลตร้าไวโอเล็ตเนื่องจากผลของการเปลี่ยนแปลงระดับ
พลังงานที่ชั้น 4f-4f พีคท่ีปรากฏในช่วงความยาวคลื่นนี้เร่ิมเปล่ียนแปลงระดับพลังงานจากสถานะพื้น 8S7/2 ไปสู่สถานะกระตุ้น 
ได้แก่ 205 (6G13/2), 245 (6D5/2), 253 (6D9/2), 275 (6I15/2), 305 (6P5/2) และ 312 (6P7/2 →  8S7/2) นาโนเมตร (Jayasankar et 
al., 2013: 158) กลุ่มท่ีสองเกิดในช่วงแสงท่ีตามองเห็นเนื่องจากผลของดิสโพรเซียมไอออน โดยมีพลังงานสถานะพ้ืน คือ 
6H15/2 ถูกกระตุ้นไปยังระดับชั้นพลังงานที่สูงกว่า จากรูปสังเกตได้ว่าสเปกตรัมของการถูกกระตุ้นด้วยแสงถูกนํามาใช้ประโยชน์
ในการหาระดับพลังงานที่สูงข้ึนได้ เช่น ท่ีความยาวคลื่น 324 (4M17/2) และ 336 (4I9/2) นาโนเมตร ซ่ึงไม่พบในการวัดการ
ดูดกลืนแสง นอกจากนี้จะเห็นว่าพีคท่ีสูงท่ีสุดของท้ัง 2 ช่วงความยาวคลื่น ได้แก่ 275 (Gd3+) และ 349 (Dy3+) นาโนเมตร พีค
ท้ังสองนี้ได้ถูกเลือกนําไปวัดค่าการเปล่งแสงต่อไป 

รูปภาพท่ี 4 และ 5 แสดงการเปล่งแสงของดิสโพรเซียมไอออนภายใต้การกระตุ้นท่ีความยาวคลื่น 275 และ 349 นา
โนเมตร ตามลําดับ การกระตุ้นท้ังสองความยาวคลื่นพบการเปล่งแสง 4 ความยาวคลื่น ได้แก่ 483, 573, 662 และ 752 นาโน
เมตร แต่ละความยาวคลื่นสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงระดับพลังงาน 4F9/2 → 6H15/2 (เปล่งแสงสีน้ําเงิน), 

6H 13/2 (เปล่งแสงสี
เหลือง), 

6H 11/2 (เปล่งแสงสีแดง), 
6H 9/2 (เปล่งแสงสีแดงเข้ม) (Jayasankar et al., 2013: 40) ย่ิงกว่านั้นจากรูปภาพท่ี 4 
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ปรากฏพีคท่ีความยาวคล่ืน 312 และ 624 (2nd Harmonic) นาโนเมตร (Zhang et al., 2013: 72) อย่างไรก็ตามพีคท่ี 
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รูปภาพท่ี 3 สเปกตรัมของการถูกกระตุ้นด้วยแสงของแก้วตัวอย่างท่ีมีการเปล่งแสงท่ีความยาวคลื่น 573 นาโนเมตร 
 
 ความยาวคลื่น 573 นาโนเมตร เป็นพีคท่ีมีการเปล่งแสงเข้มท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับพีคอ่ืน ในขณะท่ีแก้ว D2 มี
ความเข้มแสงสูงกว่าแก้ว D1 เพราะฟลูออไรด์ไอออนช่วยลดพลังงานโฟนอนและลดการสูญเสียจากการไม่แผ่รังสี นอกจากนี้
เม่ือเปรียบเทียบความเข้มของการเปล่งแสงภายใต้การกระตุ้นท่ี 275 และ 349 นาโนเมตร พบว่าความเข้มของการเปล่งแสง
ภายใต้การกระตุ้นท่ี 275 นาโนเมตรสูงกว่าความเข้มของการเปล่งแสงภายใต้การกระตุ้นท่ี 349 นาโนเมตร ท้ังนี้เนื่องจาก
แกโดลิเนียมไอออนมีการส่งผ่านพลังงานไปสู่ชั้นระดับพลังงานของดิสโพรเซียมไอออนซ่ึงแสดงไดอะแกรมการเปลี่ยนแปลง
และการสงผ่านพลังงานได้ดังรูปภาพท่ี 6 จากนั้นเม่ือนําสเปกตรัมการเปล่งแสงไปวิเคราะห์สีของการเปล่งแสงด้วยใน
ไดอะแกรมตามมาตรฐานของ CIE (Comission Internationaled’Eclairage) ซ่ึงช่วยอธิบายความสามารถในการเห็นสีของ
การเปล่งแสงด้วยตามนุษย์ได้ (Moorthy et al., 2014: 156) การเปล่งแสงของแก้วตัวอย่างภายใต้การกระตุ้นท่ีความยาวคลื่น 
349 นาโนเมตร แสดงดังรูปภาพท่ี 7 จากการศึกษาพบว่าแก้วตัวอย่าง D1 และ D2 ภายใต้การกระตุ้นแสงท่ีความยาวคล่ืน 
349 นาโนเมตร ตกอยู่ในคู่อันดับ (0.39, 0.44) ในขอบเขตของการเกิดเปล่งแสงสีเหลือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปภาพท่ี 4 สเปกตรัมการเปล่งแสงของแก้วตัวอย่างภายใต้        รูปภาพท่ี 5 สเปกตรัมการเปล่งแสงของแก้วตัวอย่างภายใต้                     
    การกระตุ้นท่ีความยาวคลื่น 275 นาโนเมตร                        การกระตุ้นท่ีความยาวคลื่น 349 นาโนเมตร 
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รูปภาพท่ี 6 ไดอะแกรมการเปลี่ยนแปลงและการสงผ่านพลังงานของแกโดลิเนียมไอออนและดิสโพรเซียมไอออน 

  
 ระยะเวลาของการเปล่งแสงจากสถานกระตุ้นลงสู่ระดับชั้นพลังงาน 4F9/2 ของแก้วตัวอย่างแสดงดังรูปภาพท่ี 8 โดย
ถูกวัดค่าท่ีอุณหภูมิห้องภายใต้การกระตุ้นแสงท่ีความยาวคลื่น 349 นาโมเมตร ท่ีมีหลอดซีนอนเป็นแหล่งกําเนิดแสง และ
ควบคุมการเปล่งแสงท่ีความยาวคลื่น 573 นาโนเมตร จากการศึกษาพบว่าแก้ว D1 และ D2 มีระยะเวลาของการเปล่งแสง
เท่ากับ 0.540 และ 0.546 มิลลิวินาที ตามลําดับ ระยะเวลาของการเปล่งแสงมีค่าเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยกับการเพิ่มข้ึนของปริมาณ
ฟลูออไรด์ไอออนเนื่องจากพฤติกรรมของฟลูออไรด์ไอออนท่ีตําแหน่งของดิสโพรเซียมไอออน อันท่ีจริงแล้วเหตุผลหลักของการ
เพ่ิมข้ึนของระยะเวลาการเปล่งแสงเกิดจากการลดลงของพลังงานโฟนอนในแก้วโฮสต์ ซ่ึงช่วยระยะเวลาในการเปล่งแสงโดย
การลดการสูญเสียของการไม่แผ่รังสีนั่นเอง (Jayasankar et al., 2013: 85) 
 

0 2 4 6 8 10
1E-4

1E-3

0.01

0.1

1

In
te

ns
ity

 (a
rb

. u
ni

ts
)

Lifetime (ms)

 PCaGdDy, 0.540 ms
 PCaFGdDy, 0.546 ms

 
รูปภาพท่ี 7 ไดอะแกรมสีการเปล่งแสงของแก้วตัวอย่างภายใต้    รูปภาพท่ี 8 ระยะเวลาของการเปล่งแสงจากสถานะกระตุ้น 
               การกระตุ้นท่ีความยาวคลื่น 349 นาโนเมตร                         ลงสู่ระดับชั้นพลังงาน 4F9/2 ของแก้วตัวอย่าง 
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4. บทสรุป 
  
 แก้วโดลิเนียมแคลเซียมฟอสเฟตและฟลูออโรฟอสเฟตท่ีเจือด้วยไอออนของธาตุดิสโพรเซียมถูกเตรียมด้วยวิธีการลด
อุณหภูมิลงอย่างรวดเร็ว ผลการหาความหนาแน่นพบว่าแก้ว D2 มีความหนาแน่นมากกว่าแก้ว D1 ท้ังนี้เนื่องจากความ
หนาแน่นข้ึนอยู่กับมวลโมเลกุลของแก้วตัวอย่าง นอกจากนี้แก้ว D2 มีปริมาตรเชิงโมลาร์มากกว่าแก้ว D1 เช่นกัน ซ่ึงเกิดจาก
เหตุผล 2 ข้อหลัก คือ การท่ีปริมาตรเชิงโมลาร์ของแก้วตัวอย่างข้ึนอยู่กับอัตราการเปลี่ยนแปลงระหว่างความหนาแน่นกับมวล
โมเลกุล และเหตุผลอีกข้อหนึ่ง คือ การแทนที่สารประกอบออกไซด์ด้วยสารประกอบฟลูออไรด์ การดูดกลืนแสงของแก้ว
ตัวอย่างพบในช่วงแสงท่ีตามองเห็นและช่วงใกลั้งสีอินฟราเรด โดยสเปกตรัมท่ีความยาวคล่ืน 349 นาโมเมตร เป็นสเปกตรัม
การดูดกลืนแสงที่สูงท่ีสุดในช่วงแสงท่ีตามองเห็น และสเปกตรัมท่ีความยาวคลื่น 1266 นาโนเมตร เป็นสเปกตรัมท่ีสูงท่ีสุด
ในช่วงใกล้รังสีอินฟราเรด สเปกตรัมของการถูกกระตุ้นด้วยแสงของแก้วตัวอย่างท่ีมีการเปล่งแสงท่ีความยาวคลื่น 573 นาโน
เมตร พบว่ามีพีคท่ีสูงท่ีสุด ได้แก่ 275 (Gd3+) และ 349 (Dy3+) นาโนเมตร พีคท้ังสองนี้ได้ถูกเลือกนําไปวัดค่าการเปล่งแสง
ต่อไป การกระตุ้นแสงของท้ังสองความยาวคลื่นพบว่า พีคท่ีความยาวคลื่น 573 นาโนเมตร เป็นพีคท่ีมีการเปล่งแสงเข้มท่ีสุด 
ในขณะที่แก้ว D2 มีความเข้มแสงสูงกว่าแก้ว D1 เพราะฟลูออไรด์ไอออนช่วยลดพลังงานโฟนอนและลดการสูญเสียจากการไม่
แผ่รังสี เม่ือนําสเปกตรัมการเปล่งแสงไปวิเคราะห์สีของการเปล่งแสง พบว่าแก้วตัวอย่าง D1 และ D2 ภายใต้การกระตุ้นแสงท่ี
ความยาวคลื่น 349 นาโนเมตร ตกอยู่ในขอบเขตของการเกิดเปล่งแสงสีเหลือง การศึกษาระยะเวลาของการเปล่งแสงจาก
สถานกระตุ้นลงสู่ระดับชั้นพลังงาน 4F9/2 ของแก้วตัวอย่างพบว่า ระยะเวลาของการเปล่งแสงมีค่าเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยกับการ
เพ่ิมข้ึนของปริมาณฟลูออไรด์ไอออนเนื่องจากพฤติกรรมของฟลูออไรด์ไอออนท่ีตําแหน่งของดิสโพรเซียมไอออน 
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Comparative Study of Composition in Raw Clay Material for Pottery Industry  
in Ratchaburi  
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บทคัดย่อ 
  
 ดินเหนียวทุ่งสมถะ ดินเหนียวทุ่งอรัญญิก และดินเหนียวทุ่งหลวง ในจังหวัดราชบุรี ถูกนํามาศึกษาองค์ประกอบของ
ธาตุ และอิทธิพลของความร้อนท่ีมีผลต่อสัดส่วนองค์ประกอบของธาตุในดิน ด้วยเทคนิคการเกิดฟลูออเรสเซนส์ด้วยรังสีเอกซ์ 
(X-ray fluorescence) ท้ังก่อนและหลังจากการนําดินไปอบโดยใช้อุณหภูมิในช่วง 600-1200 องศาเซลเซียส จากการศึกษา
พบว่า ดินเหนียวจากท้ัง 3 แหล่ง มี SiO2 Fe2O3 และ Al2O3 เป็นส่วนประกอบอยู่มากท่ีสุดเป็น 3 อันดับแรก ตามลําดับ ดิน
เหนียวทุ่งสมถะและดินเหนียวทุ่งอรัญญิก มีองค์ประกอบทางเคมีโดยรวม และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนองค์ประกอบ
ทางเคมีเนื่องจากความร้อนท่ีคล้ายกัน ดินท้ังสองแหล่งนี้สามารถถูกนําไปเผาเพ่ือผลิตเป็นเคร่ืองปั้นดินเผา โดยควบคุมกระบวนการ
และอุณหภูมิการเผาได้ง่ายกว่าดินเหนียวทุ่งหลวง อย่างไรก็ตาม ดินเหนียวทุ่งหลวงเป็นวัตถุดิบท่ีมีศักยภาพ ท่ีสามารถนําไปใช้
ผลิตเคร่ืองปั้นดินเผาท่ีมีความแข็งแกร่งทนทานสูงกว่า ผลิตภัณฑ์ท่ีทําจากดินเหนียวทุ่งสมถะและดินเหนียวทุ่งอรัญญิก สําหรับ
การพัฒนาความแข็งแกร่งให้กับเคร่ืองปั้นดินเผาท่ีผลิตจากดินทุ่งสมถะและดินทุ่งอรัญญิกนั้น สามารถทําได้โดยทดลองลด
อุณหภูมิท่ีใช้ในกระบวนการเผามาอยู่ท่ี 1000 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ พบว่า การอบทําให้เนื้อดินเหนียวจากแหล่งดินท้ัง 3 
แหล่งจับตัวกันเป็นเม็ดดินท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึน และทําให้สีของดินเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้ม 

 
คําสําคัญ: ดินเหนียว, เคร่ืองปั้นดินเผา, องค์ประกอบของธาตุ 
 

Abstract 
 
 Samata field’s clay, Arranyig field’s caly and Luang field’s clay in Ratchburi were investigated 
element composition and influence of heat on ratio of element composition in clay, by using X-ray 
fluorescence before and after anneal between 600 – 1200 oC.  The results show that all clays compose 
with SiO2 Fe2O3 and Al2O3 in top three most amount, respectively. Samata field’s clay and Arranyig field’s 
caly show similar overall chemical composition and similar behavior in change of composition ratio effected 
by heat. This both clay can be flamed to produce pottery with easier controlling in process and temperature 
more than Luang field’s clay. However, Luang field’s clay show higher potential more than Samata 
field’s clay and Arranyig field’s caly for high strength pottery production. For strength enhancement in 
pottery produced by Samata field’s clay and Arranyig field’s caly, it can be done by reducing flaming 
temperature to 1000 oC. Furthermore, annealing make all clay particles stick together and compact to 
be droplet with larger size. Annealing also change color of clay to be intense red.  
 
Keywords: clay, pottery, element composition 
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1. บทนํา 
  
 ดินเหนียวเป็นสิ่งท่ีมนุษย์นิยมนํามาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเคร่ืองปั้นดินเผามาต้ังแต่ในสมัยโบราณ เนื่องจาก
สามารถข้ึนรูปเป็นภาชนะต่าง ๆ ได้ง่าย เม่ือนําไปเผาจะได้ภาชนะท่ีมีความแข็งแรงใช้บรรจุน้ํา หรือสิ่งต่าง ๆ ได้ จังหวัด
ราชบุรีเป็นจังหวัดท่ีมีเอกลักษณ์ทางด้านเคร่ืองปั้นดินเผาท่ีมีชื่อเสียง โดยเฉพาะโอ่งมังกร ซ่ึงมีการผลิตข้ึนมาท่ีจังหวัดราชบุรี
เป็นแห่งแรกต้ังแต่สมัยหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เนื่องจากพื้นท่ีในจังหวัดมีแหล่งดินเหนียวเนื้อสีน้ําตาลแดงคุณภาพดี โดยใน
ปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองปั้นดินเผาในจังหวัดราชบุรีไม่ตํ่ากว่า 30 โรงงาน [1] การคัดเลือกดินเหนียวจากแหล่ง
ต่าง ๆ มาใช้เป็นวัตถุดิบผลิตเคร่ืองปั้นดินเผานั้น ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญ เพราะดินเหนียวจากต่างพ้ืนท่ีต่างบริเวณ ถึงแม้จะอยู่ใน
จังหวัดเดียวกัน อาจมีองค์ประกอบของธาตุท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงจะส่งผลต่อคุณสมบัติและมูลค่าราคาของเคร่ืองปั้นดินเผาท่ีผลิต
ได้ ปัจจุบันดินเหนียวท่ีนิยมนํามาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเคร่ืองปั้นดินเผาตามโรงงานในพื้นท่ีจังหวัดราชบุรี ส่วนใหญ่ถูก
นํามาจากแหล่งดินทุ่งสมถะ ในเขตอําเภอโพธาราม อย่างไรก็ตาม ยังมีแหล่งดินท่ีน่าสนใจอีก 2 แหล่ง ได้แก่ แหล่งดินทุ่ง
อรัญญิก อําเภอเมือง และแหล่งดินทุ่งหลวง อําเภอปากท่อ ท่ีมีการถูกขุดนําดินเหนียวไปใช้ในบางโรงงาน หรือใช้ในการผลิต
เคร่ืองปั้นดินเผาท่ีมีลักษณะหรือคุณสมบัติเฉพาะ ดังนั้นการศึกษาเปรียบเทียบองค์ประกอบธาตุในดินเหนียว จากแหล่งดินท้ัง 
3 แหล่งดังกล่าว จึงเป็นสิ่งท่ีน่าสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากสามารถช่วยระบุแยกแยะเปรียบเทียบคุณภาพของดินเหนียวตาม
พ้ืนท่ีต่าง ๆ เหล่านั้นได้เป็นอย่างดี นอกจากน้ี การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของธาตุในดินเหนียว เนื่องจาก
อิทธิพลของพลังงานความร้อน นับเป็นอีกสิ่งหนึ่งท่ีน่าสนใจต่อการศึกษา เพราะข้อมูลดังกล่าว สามารถถูกนําไปใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองปั้นดินเผาได้ 
 ดังนั้นในงานวิจัยนี้ จะทําการศึกษาลักษณะของเนื้อดิน และองค์ประกอบของธาตุในดินเหนียว จากแหล่งดินท้ัง 3 
แหล่งในพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรี เพ่ือวิเคราะห์และปรียบเทียบถึงคุณสมบัติของดินแต่ละแหล่งท่ีเหมาะต่อการนํามาใช้เป็นวัตถุดิบ
ในการผลิตเคร่ืองปั้นดินเผา รวมท้ังมีการศึกษาอิทธิพลของความร้อนท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะเนื้อดิน และ
องค์ประกอบของธาตุในดิน เพ่ือข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองปั้นดินเผาต่อไป 
 
2. วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 
 ตัวอย่างดินเหนียวจากแหล่งดินท้ัง 3 แหล่ง ได้แก่ แหล่งดินทุ่งสมถะ อําเภอโพธาราม แหล่งดินทุ่งอรัญญิก อําเภอ
เมือง และแหล่งดิน ทุ่งหลวง อําเภอปากท่อ ในพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรี ถูกขุดข้ึนมา และนําไปทุบด้วยค้อนเพื่อให้เม็ดดินมีขนาด
เล็กลง ต่อมานําดินดังกล่าวไปบดให้ละเอียดด้วยเครื่องบดสาร เพ่ือทําให้เนื้อดินละเอียดเป็นผง ก่อนท่ีจะนําไปวิเคราะห์
องค์ประกอบของธาตุในดิน โดยใช้เคร่ืองวัดการเกิดสเปกตรัมฟลูออเรสเซนส์ด้วยรังสีเอกซ์ (X-ray fluorescence 
spectrometer; XRF) บริษัท Panalytical รุ่น MiniPal-4 หลังจากนั้น นําดินเหนียวท้ังหมดไปอบท่ีอุณหถภูมิ 600 800 
1000 และ 1200 องศาเซลเซียส โดยใช้เวลาอบ 2 ชม. ซ่ึงการอบท่ีอุณหภูมิประมาณ 1200 °C เป็นเวลา 2 ชม. นั้น เป็น
สภาวะที่ใกล้เคียงกับเงื่อนไขท่ีถูกใช้ในการเผาเคร่ืองปั้นดินเผาของโรงงานบางแห่งในจังหวัดราชบุรี เม่ือเสร็จสิ้นการอบ ปล่อย
ดินให้มีอุณหภูมิลดลงจนถึงอุณหภูมิห้อง และนําดินเหนียวท่ีผ่านการอบในแต่ละอุณหภูมิ ไปวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
องค์ประกอบของธาตุในดินท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากความร้อนด้วยเคร่ือง XRF รวมท้ังมีการเปรียบเทียบลักษณะของเน้ือดินเหนียว
ท้ัง 3 แหล่ง ก่อนและหลังผ่านการอบท่ีอุณหภูมิต่าง ๆ  
  
3. ผลการวิจัย 
 
 3.1 ลักษณะของเนื้อดินเหนียว 
 เม่ือพิจารณาลักษณะภายนอกของดินเหนียวท่ีขุดมาจากจากแหล่งดินท้ัง 3 แหล่ง ในตารางท่ี 1 พบว่า ดินเหนียว
จากทุ่งสมถะ และดินเหนียวจากทุ่งหลวง มีลักษณะของเนื้อดินท่ีผสานกันได้ค่อนข้างดีกว่า ดินเหนียวจากทุ่งอรัญญิก ซ่ึงเกิด
จากการท่ีดินทุ่งสมถะและดินทุ่งหลวง มีความชื้นสะสมอยู่ในดินสูงกว่าดินทุ่งอรัญญิก ขณะที่สีของเนื้อดินเหนียวท้ัง 3 แหล่ง 
เป็นสีเหลืองปนน้ําตาล เหมือนกัน เม่ือนําดินเหนียวไปอบ พบว่า ความร้อนจะทําให้ความชื้นในดินจากแหล่งดินท้ังสามลดลง 
และทําให้เนื้อดินมีการจับตัวกันเป็นเม็ดดินท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึนตามอุณหภูมิการอบท่ีสูงข้ึน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจเป็นผล
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มาจาก การท่ีพลังงานความร้อนได้ทําให้อนุภาคในเนื้อดินท้ังสาม เกิดการก่อตัวกันเป็นโครงสร้างท่ีเป็นผลึกได้มากข้ึนตาม
อุณหภูมิท่ีสูงข้ึน นอกจากนี้พบว่า การอบทําให้สีของเนื้อดินมีแน้วโน้มเปล่ียนจากสีเหลืองปนน้ําตาลไปเป็นสีแดงท่ีเข้มมากข้ึน 
โดยสาเหตุอาจเกดิจาก การเพ่ิมข้ึนของสัดส่วนปริมาณของธาตุหรือสารประกอบบางชนิดในเนื้อดิน ซ่ึงจะกล่าวในหัวข้อถัดไป  
 
ตารางท่ี 1 ภาพของดินเหนียวตัวอย่างจากแหล่งดินทุ่งสมถะ แหล่งดินทุ่งอรัญญิก และแหล่งดินทุ่งหลวง 
อุณหภูมิ 

(°C) 
ดินเหนียว 

ดินทุ่งสมถะ ดินทุ่งอรัญญิก ดินทุ่งหลวง 
ก่อนอบ 

   
600 

   
800 

   
1000 
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อุณหภูมิ 
(°C) 

ดินเหนียว 
ดินทุ่งสมถะ ดินทุ่งอรัญญิก ดินทุ่งหลวง 

1200 

   
  
 3.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของธาตุในเนื้อดินเหนียว 
 ผลการศึกษาองค์ประกอบของธาตุในดินเหนียวด้วย XRF แสดงอยู่ในรูปของ กราฟสัดส่วนปริมาณของสารประกอบ
ในดินท่ีเป็นฟังก์ชันของอุณหภูมิการอบดังรูปท่ี 1-3 จากการวิเคราะห์ พบว่า ธาตุส่วนใหญ่ท่ีอยู่ในดินเหนียวจากแหล่งดินท้ัง 3 
แหล่ง มีการรวมตัวกันเป็นโมลกุลของสารประกอบออกไซด์ และพบทองท่ีอยู่ในรูปของธาตุเด่ียวในสัดส่วนท่ีน้อยมาก ดิน
เหนียวจากท้ัง 3 แหล่ง มีสัดส่วนปริมาณของสารประกอบท่ีมากท่ีสุด 3 อันดับแรก เหมือนกัน เรียงจากมากไปน้อย คือ SiO2 
Fe2O3 และ Al2O3 ตามลําดับ เม่ือพิจารณาองค์ประกอบทางเคมีท้ังหมด พบว่า ดินเหนียวทุ่งสมถะ และดินเหนียวทุ่งอรัญญิก 
มีชนิดของสารประกอบและธาตุโดยรวมท่ีคล้ายกันมาก โดยมีส่วนท่ีต่างกันเพียงเล็กน้อย คือ ดินเหนียวทุ่งอรัญญิกมี SO3 เป็น
องค์ประกอบอยู่ร้อยละ 2.50 ขณะท่ีดินเหนียวทุ่งสมถะไม่มีสารประกอบดังกล่าว สําหรับดินเหนียวทุ่งหลวงน้ัน มีความ
แตกต่างจากดินเหนียวท่ีนํามาจากท้ังสองแหล่งก่อนหน้า โดยมีจํานวนชนิดของสารท่ีปะปนอยู่ในดินน้อยท่ีสุด เนื่องจากไม่มี 
SO3  ZnO และ Au เป็นส่วนประกอบ เม่ือนําดินเหนียวไปอบในช่วงอุณหภูมิระหว่าง 600 – 1200 องศาเซลเซียส สารเคมีใน
ดินบางชนิดจะโดนพลังงานความร้อนทําให้เกิดการสลายตัวหรือระเหยไป ส่งผลให้ปริมาณสัดส่วนขององค์ประกอบทางเคมีใน
ดินเกิดการเปลี่ยนแปลง จากการวิเคราะห์ พบว่า ดินเหนียวทุ่งสมถะ และดินเหนียวทุ่งอรัญญิก มีพฤติกรรมการเปล่ียนแปลง
ของสัดส่วนทางเคมีท่ีคล้ายกัน กล่าวคือ สัดส่วนปริมาณของ SiO2 มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน Fe2O3 มีแน้วโน้มลดลง และ Al2O3 มี
แน้วโน้มเพ่ิมข้ึนและลดลงเล็กน้อย ตามอุณหภูมิการอบท่ีสูงข้ึน ขณะท่ีสารประกอบชนิดอ่ืนส่วนใหญ่มีแน้วโน้มลดลง ดังแสดง
ในภาพท่ี 1 และ 2 ในส่วนของดินเหนียวทุ่งหลวงน้ัน มีการเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนทางเคมีท่ีแตกต่างออกไป คือ สัดส่วนของ 
SiO2 มีแนวโน้มลดลงและเพิ่มข้ึน Fe2O3 มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนและลดลง และ Al2O3 มีแนวโน้มลดลง ตามอุณหภูมิการอบท่ี
เพ่ิมข้ึน ขณะที่สารประกอบชนิดอ่ืนส่วนใหญ่ มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนปริมาณท่ีแปรปรวนไม่แน่นอน และบาง
ชนิดมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนท่ีน้อยมาก ดังแสดงในภาพท่ี 3 การท่ีดินเหนียวทุ่งสมถะและดินเหนียวทุ่งอรัญญิก มี
องค์ประกอบทางเคมีและพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนทางเคมีเนื่องจากความร้อนท่ีคล้ายกันนั้น สามารถอธิบายได้ว่า 
อาจเกิดจากการท่ีพ้ืนท่ีแหล่งดินท้ัง 2 บริเวณน้ี อยู่ในเส้นทางการพัดพาและทับถมของแร่ธาตุเส้นเดียวกัน จึงทําให้มีคุณสมบัติ
ภายในดินท่ีคล้ายกัน 
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รูปภาพท่ี 1 สัดส่วนปริมาณของสารประกอบในดินเหนียวทุ่งสมถะ ก่อนและหลังจาการอบท่ีอุณหภูมิต่าง ๆ โดยท่ี (a) แสดง

ข้อมูลของสารประกอบท่ีมีสัดส่วนปริมาณสูง และ (b) แสดงข้อมูลของสารประกอบท่ีมีสัดส่วนปริมาณตํ่า 
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รูปภาพท่ี 2 สัดส่วนปริมาณของสารประกอบในดินเหนียวทุ่งอรัญญิก ก่อนและหลังจาการอบท่ีอุณหภูมิต่าง ๆ โดยท่ี (a) 
แสดงข้อมูลของสารประกอบท่ีมีสัดส่วนปริมาณสูง และ (b) แสดงข้อมูลของสารประกอบท่ีมีสัดส่วนปริมาณตํ่า 
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รูปภาพท่ี 3 สัดส่วนปริมาณของสารประกอบในดินเหนียวทุ่งหลวง ก่อนและหลังจาการอบท่ีอุณหภูมิต่าง ๆ โดยที่ (a) แสดง

ข้อมูลของสารประกอบท่ีมีสัดส่วนปริมาณสูง และ (b) แสดงข้อมูลของสารประกอบท่ีมีสัดส่วนปริมาณตํ่า 
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 หากพิจาณาในแง่ของการนําดินเหนียวไปใช้เป็นเป็นวัตถุดิบในการผลิตเคร่ืองปั้นดินเผา จะสามารถกล่าวได้ว่า หาก
นําดินเหนียวท้ัง 3 แหล่งนี้ไปข้ึนรูปภาชนะเคร่ืองปั้นดินเผา และนําไปเผาตามปกติเพ่ือให้เกิดการแข็งตัวนั้น เราจะสามารถ
ควบคุมกระบวนการและอุณหภูมิท่ีใช้ในการเผาดินเหนียวทุ่งสมถะ และดินเหนียวทุ่งอรัญญิก ได้ง่ายกว่า ดินเหนียวทุ่งหลวง 
เนื่องจาก ดินทุ่งสมถะและดินทุ่งอรัญญิก มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนองค์ประกอบทางเคมีตามอุณหภูมิการอบท่ี
ชัดเจนกว่าดินทุ่งหลวง และเม่ืออบดินจนถึงอุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส ซ่ึงเป็นอุณหภูมิใกล้เคียงกับอุณหภูมิท่ีในการใช้เผา
เคร่ืองปั้นดินเผาตามโรงงาน พบว่า ดินท่ีมีสัดส่วนของปริมาณ SiO2 ซ่ึงเป็นสารประกอบหลักในเนื้อวัสดุเซรามิกส์อยู่มากท่ีสุด 
เรียงตามลําดับจากมากไปน้อย คือ ดินเหนียวทุ่งสมถะ (ร้อยละ 71) ดินเหนียวทุ่งอรัญญิก (ร้อยละ 68) และ ดินเหนียวทุ่ง
หลวง (ร้อยละ 65) ดังแสดงในภาพท่ี 1 (a) 2 (a) และ 3 (a) ตามลําดับ ทําให้สามารถกล่าวได้ว่า ดินเหนียวทุ่งสมถะ และ ดิน
เหนียวทุ่งอรัญญิก มีความเหมาะสมต่อการนําไปใช้เป็นดินวัตถุดิบสําหรับการผลิตเครื่องปั้นดินเผาโดยวิธีการเผาตามปกติ 
มากกว่า ดินทุ่งหลวง อย่างไรก็ตามพบว่า หลังจากผ่านการอบท่ีอุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส ดินเหนียวทุ่งหลวง มีสัดส่วน
ปริมาณของ Fe2O3 อยู่มากที่สุด (ร้อยละ 21) เม่ือเปรียบเทียบกับดินท้ังสองท่ีกล่าวไปก่อนหน้า ดังนั้น หากมีการปรับปรุง
กระบวนการข้ันตอนการเผา ให้สามารถนําดินเหนียวทุ่งหลวงไปใช้เป็นดินวัตถุดิบแล้วเผาผลิตเคร่ืองปั้นดินเผาได้โดยง่าย จะ
ทําให้ได้ผลิตภัณฑ์เคร่ืองปั้นดินเผาท่ีมีความแข็งแกร่งทนทานสูงกว่า เคร่ืองปั้นดินเผาท่ีทําจากดินเหนียวทุ่งสมถะและทุ่ง
อรัญญิก เนื่องจากในเนื้อวัสดุมี Fe คอยเสริมความแข็งแรงอยู่เป็นจํานวนมากกว่า 
 หากกล่าวถึง ส่วนประกอบในดินเหนียวท่ีช่วยเพ่ิมความแข็งแรงคงทนให้กับเคร่ืองปั้นดินเผานั้น Fe2O3 และ Al2O3 
เป็นออกไซด์ของโลหะท่ีช่วยเสริมความแข็งให้กับเนื้อวัสดุได้เป็นอย่างดี และเม่ือทําการวิเคราะห์จากภาพท่ี 1 (a) และ 2(a) 
พบว่า ดินเหนียวทุ่งสมถะ และดินเหนียวทุ่งอรัญญิก ท้ังคู่จะมีสัดส่วนปริมาณของ Fe2O3 และ Al2O3 สูงท่ีสุด เม่ืออบดินไป
จนถึงอุณหภูมิ 1000 และ 600 องศาเซลเซียส ตามลําดับ แต่ท่ีสภาวะ 600 องศาเซลเซียส เป็นอุณหภูมิท่ีตํ่าเกินไปสําหรับ
การใช้ผลิตเครื่องปั้นดินเผา ดังนั้น สําหรับเคร่ืองปั้นดินเผาท่ีผลิตจากดินเหนียวทุ่งสมถะและดินเหนียวทุ่งอรัญญิกนั้น อาจถูก
พัฒนาความแข็งแกร่งของผลิตภัณฑ์ได้ โดยการลองเปล่ียนมาใช้อุณหภูมิ 1000 องศาเซลเซียส ในกระบวนการเผา  
 
4. สรุปผลการทดลอง 
 
 จากงานวิจัยนี้ สามารถสรุปได้ว่า ดินเหนียวทุ่งสมถะ ดินเหนียวทุ่งอรัญญิก และดินเหนียวทุ่งเหลวง มีสัดส่วน
ปริมาณของสารประกอบมากท่ีสุด 3 อันดับแรกเหมือนกัน คือ SiO2 Fe2O3 และ Al2O3 ตามลําดับ ดินเหนียวทุ่งสมถะและดิน
เหนียวทุ่งอรัญญิก มีองค์ประกอบทางเคมีโดยรวม และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนทางเคมีเนื่องจากอิทธิพลของความ
ร้อนท่ีคล้ายกัน โดยสัดส่วนปริมาณของ SiO2 มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างชัดเจนตามอุณหภูมิการอบท่ีสูงข้ึน ทําให้ดินท้ังสอง ถูก
นําไปใช้เป็นดินวัตถุดิบสําหรับการผลิตเคร่ืองปั้นดินเผา ท่ีควบคุมกระบวนการและควบคุมอุณหภูมิการเผาได้ง่ายกว่า ดินทุ่ง
หลวง ท่ีสัดส่วนของ SiO2 และสารประกอบส่วนใหญ่ มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิท่ีไม่แน่นอนชัดเจน แต่อย่างไรก็
ตาม ดินเหนียวทุ่งหลวงเป็นวัตถุดิบท่ีมีศักยภาพ ท่ีสามารถผลิตเคร่ืองปั้นดินเผาท่ีมีความแข็งแกร่งทนทานสูงกว่า ผลิตภัณฑ์ท่ี
ทําจากดินเหนียวทุ่งสมถะและดินเหนียวทุ่งอรัญญิก เนื่องจากดินทุ่งหลวงมีสัดส่วนปริมาณของ Fe2O3 ท่ีเหลืออยู่มากท่ีสุด 
หลังจากผ่านการอบท่ีอุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส สําหรับการพัฒนาความแข็งแกร่งให้กับเคร่ืองปั้นดินเผาท่ีผลิตจากดินทุ่ง
สมถะและดินทุ่งอรัญญิกนั้น สามารถทําได้โดยทดลองลดอุณหภูมิท่ีใช้ในกระบวนการเผามาอยู่ท่ี 1000 องศาเซลเซียส 
นอกจากนี้ พบว่า การอบทําให้เนื้อดินเหนียวจากแหล่งดินท้ัง 3 แหล่ง จับตัวกันเป็นเม็ดดินท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึน และสีของดิน
เปลี่ยนเป็นสีแดงเข้ม 
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สมบัติทางแสงและสมบตัิการเปล่งแสงของแก้ว La2O3-CaO-P2O5 ท่ีเจือด้วยไอออนของ Dy3+ 
Optical and Luminescence Properties of La2O3-CaO-P2O5 Glasses  

Doped with Dy3+ Ions 
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บทคัดย่อ 
 

ในงานวิจัยนี้ได้ทําการหลอมแก้วแลนทานัมแคลเซียมฟอสเฟตซ่ึงเจือด้วยดิสโพรเซียมออกไซด์ท่ีความเข้มข้นต่าง ๆ 
ในสูตร 20La2O3:10CaO:(70-x)P2O5:xDy2O3 เม่ือ  x = 0.05, 0.10, 0.50 และ 1.00 โมลเปอร์เซนต์ ซ่ึงได้แก้วตัวอย่างท่ี
โปร่งแสงและไม่มีสี ค่าความหนาแน่นของแก้วตัวอย่างสามารถหาได้ด้วยวิธีการของอาร์คีมิดิส ปริมาตรเชิงโมลคํานวณด้วยการ
นํามวลโมเลกุลของแก้วตัวอย่างหารด้วยความหนาแน่นของแก้วนั้น การศึกษาสเปกตรัมการดูดกลืนพบว่าในย่านแสงท่ีมองเห็นได้
จะเกิดการดูดกลืนแสงมากท่ีสุดท่ีความยาวคลื่น 351 นาโนเมตร จากนั้นทําการศึกษาสมบัติการเปล่งแสงของแก้วจากสเปกตรัม
การเปล่งแสงเมื่อกระตุ้นด้วยแสงท่ีความยาวคลื่น 351 นาโนเมตร พบว่ามีแสงท่ีถูกปลดปล่อยออกมาท้ังหมด 3 ค่า ได้แก่ แสง
ท่ีความยาวคลื่น 481 นาโนเมตร, 574 นาโนเมตร และ 662 นาโนเมตร สุดท้ายจึงนําผลไปหาสีของแสงท่ีได้ออกมาด้วยกราฟสี 
CIE 1931 
 
คําสําคัญ: แก้วฟอสเฟต, การเปล่งแสง, ดิสโพรเซียม 

 
Abstract 

 
In this research, lanthanum calcium phosphate glasses doped with varied concentration of 

dysprosium oxide in compositions 20La2O3:10CaO:(70-x)P2O5:xDy2O3 (where x = 0.05, 0.10, 0.50 and 1.00 
mol%) were prepared. The glass samples showed transparent and colorless. The density measurements 
were carried out by Archimedes’ principle. Molar volume can be found by divided molecular mass of 
glass sample by their density. By investigated the absorption spectra in the visible region, the spectra 
showed that the highest peak of absorption centered at 351 nm. The emission spectra centered at 481 
nm, 574 nm and 662 nm have been observed with 351 nm excitation wavelength. Finally, CIE 1931 
Chromaticity Diagram was also evaluated. 
 
Keywords: phosphate glass, photoluminescence, dysprosium 
 
1. บทนํา 
 

เหตุผลท่ีแก้วเป็นวัสดุท่ีได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในงานด้านอุตสาหกรรม นอกจากเพราะว่าแก้วเป็นวัสดุท่ี
สามารถผลิตออกมาได้ในรูปทรงท่ีหลากหลายตามต้องการด้วยเทคโนโลยีท่ีไม่ซับซ้อนแล้ว แก้วยังมีคุณสมบัติพ้ืนฐานท่ี
เหมาะสมต่อการนําไปประยุกต์ใช้ได้ในงานที่หลากหลาย เช่น มีความโปร่งแสง ทนต่อปฏิกิริยาเคมี ทนอุณหภูมิสูง เป็น
ฉนวนไฟฟ้า อีกท้ังยังสามารถท่ีจะเลือกสารเคมีชนิดต่าง ๆมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตแก้วเพ่ือปรับปรุงสมบัติต่าง ๆของแก้ว 
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เช่น สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางโครงสร้าง สมบัติทางแสง รวมถึงคุณสมบัติพิเศษอื่น ๆ ทําให้แก้วท่ีได้มีความหลากหลาย
เหมาะแก่การนําไปประยุกต์ใช้ในงานท่ีแตกต่างกันออกไปได้อีกด้วย (Brow, 2000: 1) 

แก้วฟอสเฟตเป็นแก้วท่ีมีคุณสมบัติทางแสงท่ีดี มีความโปร่งแสงสูง การกระเจิงแสงตํ่า ดัชนีหักเหสูง (เม่ือ
เปรียบเทียบกับแก้วซิลิเกต) นอกจากนี้ยังมีจุดหลอมเหลวตํ่าทําให้ง่ายต่อการหลอม อีกท้ังยังเป็นแก้วท่ีสามารถเจือไอออนของ
ธาตุหายากลงไปได้ในปริมาณสูงอีกด้วย (Karabulut et al., 2001: 8) แต่แก้วฟอสเฟตมีข้อด้อยอยู่ท่ี เป็นแก้วท่ีมีความแข็ง
น้อยและมีความคงทนต่อสารเคมีท่ีไม่ดีนัก (Marino et al., 2001: 37) ในงานวิจัยนี้จึงได้เติมสารแคลเซียมออกไซด์และแลน
ทานัมออกไซด์ลงไป เพ่ือช่วยเพ่ิมความแข็งและความคงทนต่อสารเคมีให้กับแก้ว อีกท้ังแลนทานัมออกไซด์ยังช่วยเพ่ิม
คุณสมบัติทางแสงให้กับแก้วอีกด้วย (Kaur et. al., 2012: 2589) 

การเจือแก้วด้วยไอออนของธาตุหายากเป็นท่ีสนใจเป็นอย่างมากเพราะการเจือธาตุหายากบางชนิดลงไปในนั้นจะทํา
ให้แก้วมีคุณสมบัติในการเกิดปรากฏการณ์โฟโตลูมิเนสเซนซ์ท่ีดีมาก (Babu & Jayasankar, 2000: 65) จึงทําให้แก้วนั้นเหมาะ
กับการนําไปประยุกต์ใช้ในการทําเป็นอุปกรณ์พิเศษเชิงแสงต่าง ๆ เช่น วัสดุเเสดงผล อุปกรณ์เชิงแสง อุปกรณ์ออปโต้
อิเล็กทรอนิกส์ ตัวเปล่งเเสงของเเข็ง เป็นต้น โดยแก้วท่ีเจือด้วยไอออนของธาตุดิสโพรเซียมนั่นจะทําให้เกิดการเปล่งแสงท่ีดี
มากและได้แสงท่ีเปล่งออกมาในย่านของแสงสีขาว ซ่ึงทําให้เหมาะแก่การนําไปใช้ทําเป็นตัวเปล่งเเสงของเเข็งสีขาว 
(Praveena, Vijaya & Jayasankar, 2008: 577) 

ในงานนี้ ได้ทําการเตรียมแก้วในสูตร 20La2O3:10CaO:(70-x)P2O5:xDy2O3 เม่ือ x = 0.05, 0.10, 0.50 และ 1.00 
โมลเปอร์เซนต์ จากนั้นทําการทดลองเพ่ือศึกษาคุณสมบัติ ท้ังสมบัติทางกายภาพ สมบัติทางแสง และสมบัติการเปล่งแสงของ
แก้ว และทําการสรุปผลท่ีได้จากการทดลอง 
 
2. การทดลอง 
 

ในงานวิจัยนี้ได้ทําการหลอมแก้วแลนทานัมแคลเซียมฟอสเฟต ในสูตร 20La2O3:10CaO:(70-x)P2O5:xDy2O3 เม่ือ  
x = 0.05, 0.10, 0.50 และ 1.00 โมลเปอร์เซนต์ โดยนําสารต้ังต้น ได้แก่ แลนทานัมออกไซด์ (La2O3) แคลเซียมออกไซด์ 
(CaO) แอมโมเนียมไดไฮโดรเจอฟอสเฟต (NH4H2PO4) และ ดิสโพรเซียมออกไซด์ (Dy2O3) มาผสมกันในถ้วยหลอมอลูมินา
และบดสารให้ละเอียด จากนั้นนําไปหลอมในเตาไฟฟ้าด้วยอุณหภูมิ 1,400 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง จากนั้นนําสารท่ี
หลอมละลายแล้วไปเทใส่เบ้าแสตนเลสแล้วนําไปอบในตู้อบด้วยความร้อน 500 องศาเซลเซียส เป็นเวลาอีก 3 ชั่วโมง ก่อนท่ี
จะปล่อยให้เย็นลงภายใต้อุณหภูมิห้องจนได้แก้วในท่ีสุด 

ความหนาแน่นของแก้วตัวอย่าง สามารถหาได้ด้วยวิธีการของอาร์คีมิดิส โดยการชั่งน้ําหนักของแก้วตัวอย่างใน
อากาศและในน้ําท่ีอุณหภูมิห้องด้วยเคร่ืองชั่งความละเอียดสูงท่ีชั่งได้ละเอียดถึงทศนิยมตําแหน่งท่ี 4 (AND, HR-200) แล้วนํา
ค่าท่ีชั่งได้ไปหาค่าความหนาแน่นด้วยสมการท่ี (1) 
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เม่ือ ρ แทนความหนาแน่นของแก้วตัวอย่าง, lρ  แทนความหนาแน่นของของน้ํา, w  แทนน้ําหนักของของเหลวท่ีชั่งใน
อากาศ และ lw  แทนน้ําหนักของของเหลวท่ีชั่งในน้ํา จากนั้นสามารถหาค่าปริมาตรเชิงโมลได้ด้วยการนํามวลโมเลกุลของแก้ว
หารด้วยค่าความหนาแน่นของแก้วนั้น 
 จากนั้นทําการศึกษาสมบัติทางแสงโดยการวัดสเปกตรัมการดูดกลืนด้วยเครื่อง UV-Vis-NIR สเปกโตรมิเตอร์ 
(Shimadzu, UV-3600) โดยวัดในช่วง 200 ถึง 2,000 นาโนเมตร และทําการศึกษาสมบัติการเปล่งแสงโดยการวัดสเปกตรัม
การเปล่งแสงด้วยเคร่ืองฟลูออเรสเซนต์สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (Agilent Technologies, Cary Eclipse) 
 
3. ผลการทดลอง 
 

จากรูปภาพท่ี 1 แสดงภาพถ่ายแก้วแลนทานัมแคลเซียมฟอสเฟตท่ีเจือด้วยดิสโพรเซียมออกไซด์ความเข้มข้นเท่ากับ 
0.05, 0.10, 0.50, 1.00 โมลเปอร์เซนต์ ตามลําดับจากซ้ายไปขวา ซ่ึงจะเห็นว่าแก้วตัวอย่างท่ีได้มีความโปร่งแสงและไม่มีสี 
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รูปภาพท่ี 1 ภาพถ่ายแก้วตัวอย่าง  
 
ตารางท่ี 1 แสดงความหนาแน่นและปริมาตรเชิงโมลของแก้วตัวอย่าง ซ่ึงจะพบว่าความหนาแน่นของแก้วตัวอย่างมี

ค่าเพ่ิมข้ึน เม่ือความเข้มข้นของดิสโพรเซียมออกไซด์เพ่ิมข้ึน เนื่องจากดิสโพรเซียมออกไซด์นั้นมีมวลโมเลกุลมากกว่า
ฟอสฟอรัสเพนตะออกไซด์ ในขณะที่ปริมาตรเชิงโมลนั่นมีลดลงเม่ือความเข้มข้นของดิสโพรเซียมออกไซด์เพ่ิมข้ึน เนื่องจาก
ไอออนของดิสโพรเซียมเข้าไปจับในโครงสร้างของแก้วจึงทําให้มีค่าปริมาตรเชิงโมลลดลง 

 
ตารางท่ี 1 ความหนาแน่นและปริมาตรเชิงโมลของแก้วตัวอย่าง 

 

ความเข้มข้นของ Dy2O3 (mol%) ความหนาแน่น (g/cm3) ปริมาตรเชิงโมล (cm3/mol) 
0.05 3.2253 52.7854 
0.10 3.2286 52.7670 
0.50 3.2500 52.7027 
1.00 3.2656 52.6696 

 
รูปภาพท่ี 2 แสดงสเปกตรัมการดูดกลืนของแก้วตัวอย่างท่ีเจือด้วยดิสโพรเซียมออกไซด์ท่ีความเข้นข้นต่าง ๆในช่วง

แสงต้ังแต่ความยาวคลื่น 200 ถึง 2,000 นาโนเมตร จากสเปกตรัมพบว่าเกิดการดูดกลืนคลื่นท่ีความยาวคลื่น 351, 386, 453, 
801, 897, 1,087, 1,268 และ 1,672 นาโนเมตร ซ่ึงสอดคล้องกับการเปลี่ยนระดับสถานะของพลังงานจากสถานะ 6H15/2 ไป
ยังสถานะ 6P7/2, 

4I13/2+
4K17/2, 

4I15/2, 
6F5/2, 

6F7/2, 
6F9/2, 

6F11/2 และ 6H11/2 ตามลําดับ (Mishra et al., 2016: 121) โดยจาก
การทดลองจะพบว่าแก้วตัวอย่างสามารถดูดกลืนคลื่นได้มากข้ึนเม่ือความเข้มข้นของของดิสโพรเซียมออกไซด์เพ่ิมข้ึน และเม่ือ
พิจารณาคลื่นในย่านแสงท่ีมองเห็นได้ จะพบว่าเกิดการดูดกลืนแสงมากท่ีสุดท่ีความยาวคลื่น 351 นาโนเมตร จึงใช้แสงท่ีมี
ความยาวคลื่น 351 นาโนเมตร นี้มาใช้ในการกระตุ้นให้เกิดการเปล่งแสงของแก้วตัวอย่างในข้ันตอนต่อไป 

จากนั้นได้ทําการศึกษาสมบัติการเปล่งแสงด้วยการกระตุ้นแก้วตัวอย่างด้วยแสงท่ีความยาวคลื่น 351 นาโนเมตร ได้
สเปกตรัมการเปล่งแสงดังแสดงในรูปภาพท่ี 3 ซ่ึงจะเห็นว่าแสงท่ีถูกปลดปล่อยออกมามีท้ังหมด 3 ค่า ได้แก่ ท่ีความยาวคล่ืน 
481 นาโนเมตร (4F9/2→

6H15/2), 574 นาโนเมตร (4F9/2→
6H13/2) และ 662 นาโนเมตร (4F9/2→

6H11/2) โดยแสงท่ีมีการเปล่ง
ออกมาด้วยความเข้มท่ีสูงและมีผลต่อสีของแสงท่ีเปล่งออกมาคือ แสงท่ีความยาวคลื่น 481 นาโนเมตร ท่ีให้แสงในย่านสีน้ําเงิน 
และ แสงท่ีความยาวคลื่น 662 นาโนเมตร ท่ีให้แสงในย่านสีเหลือง (Mishra et al., 2016: 121) ซ่ึงเม่ือแสงท้ังสองย่านนี้ถูก
ปลดปล่อยออกมาพร้อมกันทําให้สีของแสงท่ีเปล่งออกมาอยู่ในย่านสีขาว โดยการเปล่งแสงจะมีค่าท่ีมากข้ึนเม่ือความเข้มข้น
ของของดิสโพรเซียมออกไซด์เพ่ิมข้ึนเช่นเดียวกับการดูดกลืน 
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รูปภาพท่ี 2 สเปกตรัมการดูดกลืนของแก้วตัวอย่าง 
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รูปภาพท่ี 3 สเปกตรัมการเปล่งแสงของแก้วตัวอย่าง 

แสงท่ีเกิดจากการเปล่งแสงของแก้วตัวอย่างเมื่อถูกกระตุ้นด้วยแสงท่ีความยาวคลื่น 351 นาโนเมตร เม่ือพิจารณา
ด้วยกราฟสี CIE 1931 จะได้ค่าแกน x และค่าแกน y ของกราฟสี CIE 1931 ของแก้วตัวอย่างดังแสดงในตารางท่ี 2 และค่าท่ี
ได้จะสามารถแสดงได้ด้วยจุดวงกลมสีดําในกราฟ CIE 1931 ดังรูปภาพท่ี 4 
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ตารางท่ี 2 ค่าแกน x และค่าแกน y ของกราฟสี CIE 1931 ของแก้วตัวอย่าง 
 

ความเข้มข้นของ Dy2O3 (mol%) ค่าแกน x ค่าแกน y 
0.05 0.3855 0.4326 
0.10 0.3850 0.4323 
0.50 0.3836 0.4315 
1.00 0.3846 0.4322 

 

 
รูปภาพท่ี 4 กราฟ CIE 1931 

 
แก้วตัวอย่างท้ัง 4 ตัวอย่าง (ท่ีความเข้มข้นของดิสโพรเซียมออกไซด์ 0.05, 0.10, 0.50 และ 0.10 โมลเปอร์เซนต์) 

จะได้ค่าแกน x และค่าแกน y ของกราฟสี CIE 1931 ท่ีจุดท่ีใกล้เคียงกันมาก จึงแสดงในกราฟ CIE 1931 ในรูปภาพท่ี 4 ด้วย
จุดวงกลมสีดําเพียงจุดเดียว ซ่ึงจะเห็นว่าแสงท่ีเปล่งออกมาจะอยู่ในย่านแสงสีขาวแต่จะมีสีเหลืองและเขียวจาง ๆปนอยู่ด้วย 
โดยเม่ือพิจารณาสเปกตรัมการเปล่งแสงในรูปภาพท่ี 3 จะเห็นว่าแสงท่ีความยาวคลื่น 662 นาโนเมตร (สีเหลือง) นั้นมีความสูง
ของกราฟมากกว่าแสงท่ีความยาวคลื่น 481 นาโนเมตร (สีน้ําเงิน) อยู่มาก นั่นคือแสงท่ีเปล่งออกมามีความเข้มของแสงสี
เหลืองมากกว่าแสงสีน้ําเงิน จึงทําให้แสงท่ีได้ออกมาอยู่ในย่านแสงสีขาวท่ีมีสีเหลืองและเขียวจาง ๆปนอยู่ด้วยนั่นเอง 
 
4. สรุปผลการทดลอง 
 

ในงานวิจัยนี้ได้ทําการหลอมแก้วแลนทานัมแคลเซียมฟอสเฟตซ่ึงเจือด้วยดิสโพรเซียมออกไซด์ท่ีความเข้มข้นต่าง ๆ 
ในสูตร 20La2O3:10CaO:(70-x)P2O5:xDy2O3 เม่ือ  x = 0.05, 0.10, 0.50 และ 1.00 โมลเปอร์เซนต์ ซ่ึงได้แก้วตัวอย่างท่ี
โปร่งแสงและไม่มีสี โดยเม่ือความเข้มข้นของดิสโพรเซียมออกไซด์เพ่ิมข้ึน ความหนาแน่นของแก้วตัวอย่างจะมีค่าเพ่ิมข้ึน 
ในขณะท่ีปริมาตรเชิงโมลจะมีค่าลดลง จากการศึกษาสเปกตรัมการดูดกลืนพบว่าในย่านแสงท่ีมองเห็นได้ จะเกิดการดูดกลืน
แสงมากท่ีสุดท่ีความยาวคลื่น 351 นาโนเมตร จึงได้ใช้แสงท่ีมีความยาวคลื่น 351 นาโนเมตร ในการกระตุ้นให้เกิดการ
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เปล่งแสงของแก้วตัวอย่าง ซ่ึงได้แสงท่ีถูกปลดปล่อยออกมา 3 ค่า ได้แก่ ความยาวคลื่น 481 นาโนเมตร (4F9/2→
6H15/2), 574 

นาโนเมตร (4F9/2→
6H13/2) และ 662 นาโนเมตร (4F9/2→

6H11/2) โดยแสงท่ีมีความเข้มมากคือ แสงท่ีความยาวคลื่น 481 นา
โนเมตร ท่ีให้แสงในย่านสีน้ําเงิน และ แสงท่ีความยาวคลื่น 662 นาโนเมตร ท่ีให้แสงในย่านสีเหลือง โดยแก้วตัวอย่างใน
งานวิจัยนี้ให้แสงในย่านสีเหลืองออกมามีความเข้มมากกว่าแสงในย่านสีน้ําเงินอยู่มาก แสงท่ีได้จากการเปล่งแสงของแก้ว
ตัวอย่างนี้จึงออกมาในย่านแสงสีขาวท่ีมีสีเหลืองและเขียวจาง ๆปนอยู่ด้วย 
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บทคัดย่อ 

 
การเปล่งแสงและการเปล่งแสงโดยการกระตุ้นด้วยรังสีของแก้วยิตเตรียมซิลิโกบอเรต (CaYSiB) ท่ีเจือ Dy2O3 

ปริมาณความเข้มข้น 0.5 ร้อยละโดยโมล ได้รับการตรวจวัด ตัวอย่างแก้วถูกเตรียมด้วยวิธีการหลอมและทําให้เย็นตัวลงอย่าง
รวดเร็วท่ีอุณหภูมิ 1400 องศาเซลเซียส สมบัติการเปล่งแสงของตัวอย่างแก้วถูกตรวจสอบภายใต้การกระตุ้นด้วยอัลตราไวโอเลต
และรังสีเอ็กซ์ พบการเปล่งแสงท่ีสอดคล้องกับการเปลี่ยนระดับพลังงานจาก 4F9/2 ไปยัง 6H15/2, 

6H13/2, 
6H11/2 และ 

6H9/2+
6F11/2 กับการเปล่งแสงท่ีมีความเข้มมากของแสงสีน้ําเงินท่ีความยาวคล่ืน 482 นาโนเมตร (4F9/2→ 6H15/2) และสี

เหลืองท่ีความยาวคลื่น 575  นาโนเมตร (4F9/2→ 6H13/2) ตัวอย่างแก้วท่ีเจือด้วย Dy3+ มีการสลายตัวทางเวลาท่ีสั้นด้วย
เช่นกัน ผลการศึกษาพบว่าแก้วใสยิตเตรียมซิลิโกบอเรตท่ีเจือ Dy3+ มีแนวโน้มของการเป็นวัสดุซินทิลเลชัน 
 
คําสําคัญ: การเปล่งแสง, การเปล่งแสงโดยการกระตุ้นด้วยรังสี, แก้ว, เวลาการเปล่งแสง  

 
Abstract 

 
Photoluminescence (PL) and radioluminescence (RL) of yttrium silicoborate glass doped (CaYSiB) 

with 0.5 mol% Dy2O3 were examined. The glass sample was prepared by melt - quenching technique at 
1400 °C. The luminescence properties were investigated under UV and X-ray excitation. The luminescence 
that correspond to the energy transition from 4F9/2 to 6H15/2, 

6H13/2, 
6H11/2 และ 6H9/2+

6F11/2 were observed 
with intense blue (482 nm; 4F9/2→ 6H15/2) and yellow (575 nm; 4F9/2→ 6H13/2) emissions. The PL decay 
time of glass sample was also shortened by doping Dy3+. The results showed that Dy3+-doped yttrium 
silicoborate transparent glass is promising scintillation materials. 
 
Keywords: photoluminescence, radioluminescence, Glass, Decay time 
 
1. บทนํา 
 
 วัสดุซินทิลเลเตอร์ (Scintillator) หรือ วัสดุซินทิลเลชัน (Scintillation materials) เป็นชื่อเฉพาะของวัสดุท่ีมีการ
เปล่งแสงออกมา เม่ือถูกกระตุ้นด้วยรังสีประเภทต่าง ๆ (บางคร้ังอาจเรียกว่า Radioluminescence) โดยในกรณีของรังสีเอกซ์
หรือรังสีแกมมา ส่วนใหญ่นิยมใช้วัสดุซิลทิลเลอร์ประเภทอนินทรีย์ (Inorganic scintillator) (Van Eijk, 2001: 1) นอกจากน้ี
ยังประยุกต์ใช้ในด้านการแพทย์ เช่น อุปกรณ์สร้างภาพทางการแพทย์ (Medical imaging) และอุปกรณ์ Positron emission 
tomography (PET) (Moszynski, 2003: 101) เป็นต้น และใช้อย่างกว้างขวางในวงการฟิสิกส์นิวเคลียร์ ฟิสิกส์พลังงานสูง
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และฟิสิกส์รังสี (Weber, 2002: 35) โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการประยุกต์ทางการสร้างภาพถ่ายทางการแพทย์ ท่ีไม่สามารถใช้
หัววัดรังสีประเภทสารก่ึงตัวนํา (Semiconductor detector) หรือในรูปแบบฟิล์มทดแทนได้ เนื่องจากต้องการวัสดุตรวจรับ
รังสีในขนาดปริมาตรใหญ่ (Large volume) (Melcher, 2005: 6) คุณสมบัติสําคัญของวัสดุซินทิลเลเตอร์สําหรับรังสีเอ็กซ์ท่ีดี
จะต้องใส มีความเข้มแสงท่ีเปล่งออกมาแปรผันตรงกับพลังงานของรังสีเอ็กซ์ ให้ผลผลิตทางแสง (Light yield) สูง มีการ
สลายตัวทางเวลา (Decay time) ท่ีเร็ว ทนต่อรังสี (Radiation hardness) ได้ดีและมีความหนาแน่นสูง (Van Eijk, 2001: 1) 
โดยท่ัวไปวัสดุซินทิลเลเตอร์ท่ีมีจําหน่ายในท้องตลาดส่วนมากจะอยู่ในรูปของผลึกเด่ียว (Single crystal) และผลิตโดยใช้
เคร่ืองปลูกผลึกเด่ียวแบบต่าง ๆ ซ่ึงในเมืองไทยยังไม่สามารถปลูกผลึกซินทิลเลเตอร์ได้เอง สมบัติท่ีดีของผลึกเด่ียวนี้คือมีความ
ใส มีองค์ประกอบท่ีชัดเจน (หากสัดส่วนของสารผิดไป ก็จะไม่เกิดเป็นผลึกเด่ียว) และมีโครงสร้างผลึกท่ีเป็นเอกภาพ ทําให้มี
สมบัติการเปล่งแสงท่ีดี หากมีสารเจือ (Dopant) ท่ีเหมาะสม เช่น การเจือ Ce3+ ในผลึกซินทิลเลเตอร์ต่าง ๆ เป็นต้น (Weber, 
2004: 9, Iltisa et al., 2006: 359 และ Fu et al., 2003: 335) ข้อเสียของผลึกซินทิลเลเตอร์ในรูปแบบผลึกเด่ียวคือ มีราคา
ต้นทุนในการผลิตสูง ส่วนมากเป็นผลึกท่ีมีสมบัติดูดความชื้นสูง ต้องใช้ความระมัดระวังสูงในการดูแลรักษา และทําเป็นรูปร่าง
ขนาดใหญ่ได้ยากมาก  
 วัสดุอีกประเภทหนึ่งท่ีมีความใสและง่ายต่อการสังเคราะห์ ได้แก่ วัสดุประเภทแก้ว (Glass) ซ่ึงใช้กระบวนการเตรียม
โดยวิธีหลอมและทําให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว (Melt-quenching technique) สามารถเปลี่ยนแปลงปริมาณสัดส่วนของสารท่ี
เป็นโครงสร้างแก้วแต่ละชนิดได้ และเปลี่ยนแปลงปริมาณของสารเจือได้ง่ายอีกด้วย ทําให้มีต้นทุนในการผลิตตํ่า ง่ายต่อการ
ดูแลรักษา มีความทนต่อสภาพกรดและเบส ไม่ดูดความชื้น มีความทนต่อรังสีดี สามารถพัฒนาให้มีผลผลิตทางเเสงเเละค่า
สลายตัวทางเวลาท่ีดีข้ึนมากในปัจจุบัน จึงได้รับความนิยมในการวิจัยเเละเตรียมแก้วเป็นวัสดุซิลทิลเลชันอย่างกว้างขวาง 
(Chewpraditkul et al., 2012: 1762, Fukabori et al., 2011: 910, Jiang et al., 2004: 323 และ Santiago et al., 
2011: 1488) งานวิจัยนี้จึงเป็นการศึกษาการเปล่งแสงและการเปล่งแสงโดยการกระตุ้นด้วยรังสีของแก้วยิตเตรียมซิลิโกบอเรต
ท่ีเจือ Dy2O3 ปริมาณความเข้มข้น 0.5 mol% เพ่ือเป็นฐานข้อมูลทางวัสดุท่ีสําคัญในพัฒนาเป็นวัสดุซินทิลเลชันต่อไป  
  
2. วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
2.1 การหลอมแก้ว 
เตรียมส่วนผสมในการหลอมแก้วจากร้อยละโดยโมลของสารเคมีต่าง ๆ ในสูตร 10CaO : 25Y2O3 : 10SiO2 : 

54.5B2O3 : 0.5Dy2O3 จากนั้นผสมสารเคมีท้ังหมดให้เป็นเนื้อเดียวกันลงในเบ้าหลอมอะลูมินา (alumina crucible) และ
นําเข้าเตาหลอมไฟฟ้าโดยให้ความร้อนอย่างต่อเนื่องจนถึงอุณหภูมิ 1400 °C ค้างไว้เป็นเวลา 3 ชั่วโมง เพ่ือให้สารประกอบ
หลอมเหลวเป็นเนื้อเดียวกันจะได้น้ําแก้วเหลว หลังจากนั้นเปิดฝาเตานําเอาเบ้าหลอมออกจากเตาเผาและเทนํ้าแก้วเหลวลงใน
แม่พิมพ์เหล็กกล้าไร้สนิม ท้ิงไว้จนแก้วเร่ิมแข็งตัวจึงนําแก้วออกจากแม่พิมพ์ และนําแก้วไปอบท่ีอุณหภูมิ 500 °C เป็นเวลา 3 
ชั่วโมง เม่ือแก้วเย็นตัวลงจนถึงอุณหภูมิห้อง เพ่ือนําไปวิเคราะห์สมบัติในด้านต่าง ๆ ของแก้ว 

 

2.2 การวัดสมบัติทางแสง 
วัดสเปกตรัมการดูดกลืนแสงด้วยเคร่ืองยูวี-วิสิเบิล-เนียร์อินฟราเรด สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (UV-Visble-Near Infrared, 

UV-Vis-NIR) รุ่น UV 3600 ของบริษัท Shimadzu ท่ีช่วงความยาวคลื่น 200–2,000 นาโนเมตร 
 

2.3 การวัดการเปล่งแสง 
 วัดการเปล่งแสงของตัวอย่างแก้วจากสเปกตรัมการเปล่งแสง (Emission spectra) ของตัวอย่างแก้ว โดยให้ความ
ยาวคลื่นสําหรับการกระตุ้น (Excitation wavelength) 351 นาโนเมตร ด้วยเคร่ืองฟลูออเรสเซนต์  สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ รุ่น 
Cary Eclipse Fluorescence Spectrophotometer ท่ีมีหลอดซีนอนเป็นแหล่งให้กําเนิดแสง 
 

2.4 การวัดการเปล่งแสงโดยการกระตุ้นด้วยรังสี 
วัดการเปล่งแสงโดยการกระตุ้นด้วยรังสีของตัวอย่างแก้ว ด้วยเป้าทองแดงเป็นตัวกําเนิดรังสีเอกซ์ (Cu target X-ray 

generator) จากเคร่ือง X-ray induced optical luminescence แหล่งกําเนิดรังสีเอกซ์จาก Inel , XRG3D-E : X-Ray 
generator และเส้นใยแก้วนําแสงถูกใช้ในการตรวจจับสเปกตรัมการเปล่งแสง ด้วยชุดสเปกโตรมิเตอร์จาก QE65 Pro, 
Ocean Optics วัดการเปล่งแสงจากแหล่งกําเนิดรังสีเอกซ์ท่ี 50 keV และ 30 mA 
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2.5 การสลายตัวทางเวลา 
 การสลายตัวทางเวลาถูกวัดด้วยเครื่องฟลูออเรสเซนต์  สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ รุ่น Cary Eclipse Fluorescence 
Spectrophotometer  โดยให้ความยาวคล่ืนสําหรับการกระตุ้น (Excitation wavelength) และความยาวคลื่นสําหรับการ
เปล่งแสง (Emission wavelength) ท่ี 351 และ 575 นาโนเมตร ตามลําดับ 

 
3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล 
 
 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแก้วยิตเตรียมซิลิโกบอเรตที่เจือ 0.5 mol% Dy2O3 ในช่วงความยาวคลื่น 200 – 
2000 นาโนเมตร เคร่ือง UV-Vis-NIR รุ่น UV 3600 จะได้สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของตัวอย่างแก้ว ดังรูปภาพท่ี 1 จาก
รูปภาพพบว่า สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของตัวอย่างแก้วมี 6 พีค คือท่ีความยาวคลื่น 453, 800, 897, 1086, 1264 และ 
1673 นาโนเมตร ซ่ึงสอดคล้องกับการเปลี่ยนสถานะพลังงานจากสถานะพื้น 6H15/2 ไปสู่ระดับชั้นพลังงานท่ีสูงกว่า 4I15/2, 

6F5/2, 
6F7/2, 

6H7/2+
6F9/2, 

6H9/2+
6F11/2 และ 6H11/2 ตามลําดับ (Li et al., 2007: 367 และ Lakshminarayana et al., 2009: 1169) 

ท่ีความยาวคลื่น 1264 นาโนเมตร เป็นสเปกตรัมการดูดกลืนแสงท่ีสูงท่ีสุดในช่วงอินฟราเรดใกล้  
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รูปภาพท่ี 1 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของตัวอย่างแก้วท่ีความยาวคล่ืน 200 - 2000 นาโนเมตร 

 
 สเปกตรัมสําหรับการเปล่งแสงในช่วงความยาวคลื่น 400 – 800 นาโนเมตร เม่ือถูกกระตุ้นด้วยโฟตอนความยาวคล่ืน 
(λex) 351 นาโนเมตร แสดงดังรูปภาพท่ี 2 พบว่าสามารถสังเกตเห็นสเปกตรัมของการเปล่งแสงได้อย่างชัดเจนท้ังหมด 4 พีค 
ซ่ึงสอดคล้องกับการเปลี่ยนระดับพลังงานจากสถานะกระตุ้นไปยังระดับชั้นพลังงานท่ีตํ่ากว่า คือ 4F9/2 → 6H15/2 (482 
nm),4F9/2 → 6H13/2 (575 nm),4F9/2 → 6H11/2 (662 nm) และ 4F9/2 → 6H9/2 + 4F11/2 (752 nm) (Li et al., 2007: 
367 และ Lakshminarayana et al., 2009: 1169) แสงขาวค่อนไปทางเหลืองของตัวอย่างแก้วนี้เนื่องมาจากการเปล่งแสงสี
น้ําเงิน (482 nm; 4F9/2 → 6H15/2) และสีเหลือง (575 nm; 4F9/2 → 6H13/2) กับอัตราส่วนความเข้มของสัญญาณของช่วงสี
เหลืองกับช่วงสีน้ําเงินเท่ากับ 1.4 อย่างไรก็ตามอัตราส่วนความเข้มของสัญญาณของสองช่วงการเปล่งแสงหลักนี้จะมีความ
แตกต่างกันตามโครงสร้างแก้ว (host) ท่ีแตกต่างกัน (Pattanaboonmee et al., 2015: 1) ภายใต้การถูกกระตุ้นด้วยโฟตอน
ความยาวคลื่น 351 nm พลังงานการกระตุ้นคือการดูดกลืนผ่านการเปลี่ยนแปลงการถ่ายโอนประจุ (charge-transfer, CT) ของ 
Dy3+–O2- จากนั้นจะถ่ายโอน Dy3+ แล้วปลดปล่อยพลังงาน (relax radiatively) จาก 4F9/2 ไปยัง 6H15/2 (575 nm สีน้ําเงิน) 
อย่างไรก็ตามการดูดกลืนพลังงานด้วยไอออน Dy3+ คือการดูดกลืนส่วนหนึ่งท่ีไม่มีการเปล่งแสงออกมา เรียกว่า non-
radiative relaxation  
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รูปภาพท่ี 2 สเปกตรัมการเปลง่แสงของตัวอย่างแก้วท่ีถูกกระตุ้นด้วยโฟตอนความยาวคลื่น 351 nm 
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รูปภาพท่ี 3 สเปกตรัมการสลายตัวทางเวลาของตัวอย่างแก้วท่ีถูกกระตุ้นด้วยโฟตอน 

และการเปล่งแสงโฟตอนความยาวคลื่น 351 และ 575 nm ตามลําดับ 
 
 สเปกตรัมการสลายตัวทางเวลาของพลังงานที่สถานะกระตุ้น 4F9/2 ของ Dy3+ ถูกวัดสําหรับการเปล่งแสงโฟตอนความ
ยาวคลื่น 575 nm แสดงได้ดังรูปภาพท่ี 3 จากรูปค่าท่ีได้จากการทดลองจะถูกปรับ (fitted) แบบเอกซ์โพเนนเชียลเป็นไปตาม
สมการ I(t) = A1 exp(–t/τ1) + background เม่ือ A1 และ τ1 คือขนาดและเวลาในการสลายตัว ตามลําดับ การสลายตัวทางเวลา
ของตัวอย่างแก้วมีค่าเท่ากับ 0.56 ms 
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รูปภาพท่ี 4 สเปกตรัมการเปลง่แสงโดยการกระตุน้ด้วยรังสีของตัวอย่างแก้วท่ี 50 keV และ 30 mA 

  
 สเปกตรัมการเปล่งแสงโดยการกระตุ้นด้วยรังสีของตัวอย่างแก้วถูกวัดท่ีอุณหภูมิห้องจากรังสีเอกซ์ท่ีได้จากเป้าทองแดง
เม่ือให้ความต่างศักย์ไฟฟ้าท่ี 50 keV และกระแสไฟฟ้าท่ี 30 mA แสดงดังรูปภาพท่ี 4 ตําแหน่งของพีคและรูปร่างของ
สเปกตรัมการเปล่งแสงและการเปล่งแสงโดยการกระตุ้นด้วยรังสีมีความใกล้เคียงกัน การถ่ายเทความร้อนของคู่อิเล็กตรอน-โฮล 
(electron-hole pair) หรือกระบวนการกระตุ้นภายใต้การกระตุ้นด้วยรังสีเอกซ์สามารถส่งผ่านพลังงานไปยังศูนย์กลางของ 
Dy3+ ได้โดยตรง หลังจากนั้นท่ีระดับชั้น 4F9/2 จะมีการปลดปล่อยไปอย่างรวดเร็ว ซ่ึงเป็นลักษณะเฉพาะของการเปล่งแสงท่ี
เกิดข้ึน 

 
4. สรุปผลการทดลอง 
 

ตัวอย่างแก้วยิตเตรียมซิลิโกบอเรต (CaYSiB) ท่ีเจือ Dy2O3 ปริมาณความเข้มข้น 0.5 ร้อยละโดยโมล ถูกเตรียมข้ึน
ด้วยวิธีการหลอมและทําให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว การเปล่งแสงของสีน้ําเงินและสีเหลืองท่ีเป็นการเปล่งแสงหลักของตัวอย่าง
แก้วสอดคล้องกับการเปลี่ยนระดับพลังงานจากสถานะกระตุ้นไปยังระดับชั้นพลังงานท่ีตํ่ากว่า คือ 4F9/2 → 6H15/2 และ 4F9/2 
→ 6H13/2 ตามลําดับ ซ่ึงการเปล่งท้ังสองนี้ได้รับท้ังจากการกระตุ้นด้วยแสง (PL) และการกระตุ้นด้วยรังสี (RL) สมบัติการ
เปล่งแสงของตัวอย่างแก้วนี้แสดงให้เห็นถึงการมีแนวโน้มของการเป็นวัสดุซินทิลเลชัน 
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บทคัดย่อ 
 

 จากการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและอันตริกริยาของแก้วตัวอย่างในสูตร (55-x)B2O3: 25Gd2O3: 10SiO2: 
10CaO: xA2O3 เม่ือ A2O3 คือ Pr2O3 และ Ho2O3 โดยท่ี x    = 0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 และ 2.5 ร้อยละโดยโมล ผลการศึกษา
คุณสมบัติทางกายภาพพบว่าเม่ือความเข้มข้นของเพรซีโอดิเมียมและโฮลเมียมเพ่ิมสูงข้ึนค่าความหนาแน่นจะเพิ่มข้ึน และ
จากการคํานวณอันตรกริยาย่อยต่าง ๆ ของแก้วด้วยโปรแกรม XCOM ท่ีระดับพลังงาน 662 กิโลอิเล็คตรอนโวลต์ อันตรกริยา
ย่อยแบบโพโตอิเล็คตริก การกระเจิงแบบโคฮีเรนท์ และค่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลของแก้วมีค่าเพ่ิมข้ึนเม่ือความเข้มข้น
ของเพรซีโอดิเมียมและโฮลเมียมเพิ่มข้ึน ในขณะที่การกระเจิงแบบคอมป์ตันจะลดลงเม่ือร้อยละของสารท่ีเติมเพ่ิมสูงข้ึน  
จากการศึกษาพบว่ามีความเป็นไปได้สูงท่ีจะสามารถพัฒนาเป็นวัสดุซินทิลเลเตอร์จากแก้วแกโดลิเนียมแคลเซียมซิลิโกบอเรต
ท่ีเติมเพรซิโอดิเมียมและโฮลเมียมได้ 

 
คําสําคัญ: ซินทิลเลเตอร์, เพรซีโอดิเมียม, โฮลเมียม, สัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวล, อันตรกริยา 
 

Abstract 
  
 In this study, the physical and partial interaction of glass samples in system (55-x)B2O3: 25Gd2O3: 
10SiO2: 10CaO: xA2O3 where A2O3 are  Pr2O3 and  Ho2O3 and   x =  0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 and 2.5 mol% have 
been investigated. The results show the density of glass samples were increased with concentration of 
Pr2O3 and  Ho2O3 increased. The theoretical values, calculated by XCOM at 662 keV found that the 
photoelectric effect, Coherent scattering, Mass attenuation coefficient of glass samples were increased 
with concentration of glass samples increased, while Compton scattering was decreased with concentration 
of glass samples increased.  From the study shows a high possibility of chance to develop scintillator 
from gadolinium calcium silicoborate doped with Praseodymium and Holmium. 
 
Keywords: scintillator, praseodymium, holmium, mass attenuation coefficient, interaction 
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1. บทนํา 
 
 ธาตุหายาก (Rare -earth oxide;  REn+) อยู่ในรูปออกไซด์นิยมเติมลงในวัสดุผลึกหรือแก้ว เพ่ือเพ่ิมคุณสมบัติต่าง ๆ
เพ่ือความเหมาะสมในการใช้งาน ซ่ึงธาตุหายากจะมีคุณสมบัติเป็นลูมิเนสเซนต์ท่ีดี ซ่ึงการเปล่งแสงลูมิเนสเซนต์จะสอดคล้อง
กับการลดสถานะในชั้น 4f–4f และ 4f–5d ของ REn+ สําหรับการลดสถานะของชั้น 4f–4f นั้น จะใช้รูปแบบการลูมิเนสเซนต์ท่ี
ดี ต้ังแต่ช่วงอัลตราไวโอเลตถึงอินฟราเรด ซ่ึงเป็นผลมาจากการกําบังของอิเล็กตรอนในวง 5s หรือ 5p โดยในช่วงหลายปีผ่าน
มานี้ ผลึกเเละแก้วท่ีเติมไอออนของธาตุหายากเป็นท่ีสนใจอย่างสูงในวงการเลเซอร์ของแข็ง (Solid state laser) ตัวขยายเชิง
แสง (Optical amplifier) และวสัดุซินทิลเลเตอร์ (Scintillator material) [1]  
 งานวิจัยนี้ทําวัสดุซินทิลเลเตอร์ (Scintillator) หรือ วัสดุซินทิลเลชัน (Scintillation materials) นั้นเป็นชื่อเฉพาะ
ของวัสดุท่ีมีการเปล่งแสงออกมา เม่ือถูกกระตุ้นด้วยรังสีประเภทต่าง ๆ (บางคร้ังอาจเรียกว่า Radioluminescence) โดยใน
กรณีของรังสีเอ็กซ์หรือรังสีแกมมา ส่วนใหญ่นิยมใช้วัสดุซิลทิลเลอร์ประเภทอนินทรีย์ (Inorganic scintillator) [1] ซ่ึงโดยมาก
วัสดุซินทิลเลเตอร์อนินทรีย์นิยมประยุกต์ใช้เป็นหัววัดรังสีแบบต่าง ๆ เช่น รังสีเอ็กซ์ และรังสีแกมมา เป็นต้น นอกจากนี้ประยุกต์ใช้
ในการแพทย์ เช่น อุปกรณ์สร้างภาพทางการแพทย์ (Medical imaging) อุปกรณ์ Positron emission tomography (PET) 
[2] เป็นต้น และใช้อย่างกว้างขวางในวงการฟิสิกส์นิวเคลียร์ ฟิสิกส์พลังงานสูงและฟิสิกส์รังสี [2-4] โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการ
ประยุกต์ทางการสร้างภาพถ่ายทางการแพทย์ ท่ีไม่สามารถใช้หัววัดรังสีประเภทสารก่ึงตัวนํา (Semiconductor detector) 
หรือในรูปแบบฟิล์มทดแทนได้ เนื่องจากต้องการวัสดุตรวจรับรังสีในขนาดปริมาตรใหญ่ (Large volume) [4] 
 คุณสมบัติท่ีสําคัญของวัสดุซินทิลเลเตอร์สําหรับรังสีเอ็กซ์ท่ีดี ต้องมีความใส  มีความเข้มแสงท่ีเปล่งออกมาแปรผัน
ตรงกับพลังงานของรังสีเอ็กซ์ ให้ผลผลิตทางแสง (Light yield) สูง มีการสลายตัวทางเวลา (Decay time) ท่ีเร็ว  ทนต่อรังสี 
(Radiation hardness) ได้ดีและมีความหนาแน่นสูง [2] โดยผลึกท่ีนิยมในท้องตลาดจะอยู่ในรูปของผลึกเด่ียว (Single crystal) 
โครงสร้างผลึกท่ีเป็นเอกภาพ ซ่ึงทําให้มีสมบัติการเปล่งแสงท่ีดีหากมีสารเติม (Dopant) ท่ีเหมาะสม เช่น การเติมสาร Ce3+  

ในผลึกซินทิลเลเตอร์ต่าง ๆ เป็นต้น [4, 5] ข้อเสียของผลึกซินทิลเลเตอร์ในรูปแบบผลึกเด่ียวคือ มีราคาต้นทุนในการผลิต
ค่อนข้างสูง วัสดุท่ีทําจากแก้วจึงเป็นทางเลือกท่ีใช้การผลิดวัสดุซินทิลเลเตอร์ เนื่องจากต้นทุนในการผลิตไม่สูง ง่ายต่อการดูแล
รักษา มีความทนต่อสภาพกรดและเบส ไม่ดูดความชื้น มีความทนต่อรังสีดี และสามารถพัฒนาให้มีผลผลิตทางเเสงเเละ            
ค่าสลายตัวทางเวลาท่ีดีข้ึนมากในปัจจุบัน จึงได้รับความนิยมในการวิจัยเเละเตรียมแก้วเป็นวัสดุซิลทิลเลชั่นอย่างกว้างขวาง 
[6-16] 
 งานวิจัยนี้ได้ทําการออกแบบและเตรียมแก้วในสูตร (55-x) B2O3:25 Gd2O3: 10SiO2: 10CaO: xA2O3 เม่ือ A2O3 
คือ Pr2O3 และ Ho2O3 โดยท่ี x    = 0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 และ 2.5 ร้อยละโดยโมล แล้วศึกษาสมบัติทางกายภาพ และอันตร
กิริยาของรังสีแกมมา (โฟตอน) 662 keV ต่อแก้ว เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาวัสดุซินทิลเลเตอร์จากแก้วในอนาคต 
 
2. วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 
 อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

2.1 ขั้นตอนการเตรียมแก้ว (Glass Preparation) 
ออกแบบแก้วตัวอย่างจากสูตร (55-x) B2O3:25 Gd2O3: 10SiO2: 10CaO: xA2O3 เม่ือ A2O3 คือ Pr2O3 และ Ho2O3 

เม่ือ x = 0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 และ 2.5 ร้อยละโดยโมล ด้วยวิธีการหลอมและทําให้เย็นตัวอย่างรวดเร็วท่ีอุณหภูมิ 1400๐C 
น้ําหนักโดยรวม 20 กรัม หลอมในเบ้าหลอมอะลูมินา จากนั้นทําให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็วท่ีอุณหภูมิห้อง (Melt-quenching 
method) โดยเทน้ําแก้วใส่แม่พิมพ์สแตนเลส จากนั้นนําไปเข้าเตาเพื่ออบท่ีอุณหภูมิ 550 oC เป็นเวลา 3 ชั่วโมง เพ่ือลดความ
เค้นแล้วนําแก้วไปตัดและขัดให้มีขนาดเท่ากับ 1.5× 1.0× 0.3 cm3 เพ่ือควบคุมความหนาของแก้ว และเพ่ือความสะดวกต่อ
การนําไปทดสอบสมบัติทางต่าง ๆ 

 

2.2 ขั้นตอนการวัดความหนาแน่น (Density measurement) 
วัดค่าความหนาแน่นของแก้วตัวอย่างด้วยเคร่ือง Density measurement apparatus บริษัท AND รุ่น model 

HR-200 โดยใช้สมการ (1) [17-19] 
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a
b

a b

wρ= ×ρ
w -w

     (1) 

 เม่ือ ρ คือ ความหนาแน่น (g/cm3) Wa คือ น้ําหนักท่ีชั่งในอากาศ (g),   Wb คือ น้ําหนักท่ีชั่งในไซรีน (g),  และ  ρb 
คือ ความหนาแน่นของไซรีน (0.863 g/cm3) 
 

2.3 ขั้นตอนการหาโอกาสในการเกิดอันตรกิริยาของรังสีในตัวกลาง   
 โอกาสในการเกิดอันตรกิริยาของรังสีในตัวกลางสามารถคํานวณโดยใช้โปรแกรม XCOM [20, 21] ซ่ึงเป็นฐานข้อมูล
ท่ีสามารถคํานวณสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวล และอันตรกิริยาย่อยต่าง ๆ ของธาตุ สารประกอบ หรือสารผสม เช่นการ
กระเจิงแบบโคฮีเรนท์ การกระเจิงแบบคอมป์ตัน อันตรกิริยาแบบโฟโตอิเล็กทริก กระบวนการเกิดแพร์โพดักชันโดยสามารถ
คํานวณหาค่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลได้จากสมการ (2) [17, 18] 

   
m

μμ   =  
ρ

     )2(  

 เม่ือ μm คือ ค่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวล (cm2 /g)   , μ คือ ค่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงเส้น (cm-1) และ ρ 
คือ ความหนาแน่นของตัวกลาง (g/cm3) 
 ซ่ึงสามารถคํานวณค่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลของธาตุ สารประกอบ หรือสารผสมได้โดยการใช้โปรแกรม
XCOM ในการคํานวณ สามารถคํานวณได้จากสมการ (3) [17, 18] 

∑m i m iμ   =  w( )μ        (3) 
 เม่ือ wi คือ อัตราส่วนโดยน้ําหนักของธาตุหรือสารประกอบ และ )μ m(i คือ ค่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลของ
ธาตุแต่ละชนิดจากสมการที่ 3 สามารถหา Total cross-section (σ) [17, 18] ได้ดังสมการ (4) 

= + + + +c o h in c o h p h o ,nKσ σ σ τ σ      (4) 

 เม่ือ σ คือ Total cross-section σcoh คือ การกระเจิงแบบโคฮีเรนท์ (Coherent scattering cross-section) 
σincoh คือ การกระเจิงแบบอินโคฮีเรนท์ (Incoherent scattering cross-section) τ คือ Atomic photoelectric cross-
section K คือ Positron electron pair production และ σpho,n คือ Photonuclear cross section 
 
3. ผลการวิจัย 
 

จากการออกแบบและผลิตแก้วจากสูตร (55-x)B2O3: 25Gd2O3: 10SiO2: 10CaO: xA2O3 เม่ือ A2O3 คือ Pr2O3และ 
Ho2O3 เม่ือ x  = 0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 และ 2.5 ร้อยละโดยโมล นําแก้วไปขัดและตัดให้มีขนาดมิติเป็น 1.5× 1.0× 0.3cm3 
แล้วศึกษาคุณสมบัติด้านความหนาแน่น ผลการศึกษาแสดงดังรูปภาพท่ี 1 

3.1 ความหนาแน่น 
 
 

รูปภาพท่ี 1 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละความเข้มข้นของแก้วตัวอย่างในแกน x และ 
ค่าความหนาแน่นของแก้วในแกน y 
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จากการศึกษา พบว่าค่าความหนาแน่นเพ่ิมข้ึนเม่ือร้อยละความเข้มข้นของสารที่เติมเข้าไปเพ่ิมข้ึน และแก้วท่ีเติม

โฮลเมียมมีค่าความหนาแน่นสูงกว่าเพรซีโอดิเมียมทุกร้อยละความเข้มข้น เม่ือนํามาเปรียบเทียบกับแก้วท่ีไม่เติมธาตุหายาก 
พบว่าค่าความหนาแน่นของแก้วท่ีไม่เติมธาตุหายากมีค่าเท่ากับ 3.988±0.001 g/cm3 ซ่ึงมีค่าตํ่ากว่าแก้วท่ีเติมเพรซีโอดิเมียม
และโฮลเมียมทุกร้อยละความเข้มข้น  

 

3.2 ผลการคํานวณค่าสัมประสิทธ์ิการดูดกลืนเชิงมวลและอันตรกิริยาย่อยของแก้วตัวอย่าง 
งานวิจัยนี้ได้ใช้โปรแกรม XCOM [20, 21] เพ่ือหาค่าสัมประสิทธ์ิการดูดกลืนเชิงมวลและอันตรกิริยาย่อยของแก้ว

ตัวอย่างท่ีระดับพลังงาน 662 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ (keV) 
 

สัมประสิทธ์ิการลดทอนอันตรกิริยาโฟโตอิเล็กทริกของแก้วตัวอย่าง  
 
 

รูปภาพท่ี 2 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแกน x คือ  ร้อยละความเข้มข้นของแก้วท่ีเติมธาตุหายากชนิดต่าง ๆ 
และแกน y คือ อันตรกิริยาแบบโฟโตอิเล็กทริก 

 
จากกราฟพบว่า สัมประสิทธ์ิการลดทอนอันตรกิริยาแบบโฟโตอิเล็กทริกของธาตุหายากแต่ละชนิดมีค่าเพ่ิมข้ึน เม่ือ

ร้อยละความเข้มข้นของแก้วท่ีเติมธาตุหายากเพ่ิมข้ึน  และแก้วท่ีเติมโฮลเมียมมีอันตรกิริยาแบบโพโตอิเล็กทริกสูงกว่าแก้วท่ี
เติมเพรซีโอดิเมียม เม่ือนํามาเปรียบเทียบกับแก้วท่ีไม่เติมธาตุหายาก พบว่าอันตรกิริยาแบบโพโตอิเล็กทริกของแก้วท่ีเติม
เพรซีโอดิเมียมซ่ึงมีค่าอยู่ระหว่าง 1.069-1.087 ×10-2 cm2/g และโฮลเมียมซ่ึงมีค่าอยู่ระหว่าง 1.078-1.132×10-2 cm2/g 
ซ่ึงมีค่าสูงกว่าแก้วท่ีไม่เติมธาตุหายากมีค่าเท่ากับ 1.064× 10-2 cm2/g ทุกร้อยละความเข้มข้น 

 

อันตรกิริยาการกระเจิงแบบคอมป์ตันของแก้วตัวอย่าง 
  
 
 
 
 
 

รูปภาพท่ี 3 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแกน x คือ  ร้อยละความเข้มข้นของแก้วท่ีเติมธาตุหายาก 
ชนิดต่าง ๆ และแกน y  คือ อันตรกิริยาการกระเจิงแบบคอมป์ตัน 
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จากข้อมูลพบว่า การเกิดอันตรกิริยาการกระเจิงแบบคอมป์ตัน ของแก้วท่ีเติมธาตุหายากแต่ล่ะชนิดมีค่าลดลง เม่ือ
ความเข้มข้นของแก้วท่ีเติมธาตุหายากเพ่ิมข้ึน และแก้วท่ีเติมโฮลเมียมมีสัมประสิทธ์ิการลดทอนอันตรกิริยาการกระเจิงแบบ
คอมป์ตัน ตํ่ากว่าเพรซีโอดิเมียม เม่ือนํามาเปรียบเทียบกับแก้วท่ีไม่เติมธาตุหายาก พบว่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนอันตรกิริยา
การกระเจิงแบบคอมป์ตันของแก้วท่ีเติมเพรซีโอดิเมียมซ่ึงมีค่าอยู่ระหว่าง 6.815-6.798 ×10-2 cm2/g และโฮลเมียมซ่ึงมีค่า
อยู่ระหว่าง 6.812-6.784×10-2 cm2/g ซ่ึงมีค่าสูงกว่าแก้วท่ีไม่เติมธาตุหายากมีค่าเท่ากับ 6.820× 10-2 cm2/g ทุกความ
เข้มข้น 

 

อันตรกิริยาการกระเจิงแบบโคฮีเรนท์ของแก้วตัวอย่าง 

 
จากกราฟพบว่า การเกิดสัมประสิทธ์ิการลดทอนอันตรกิริยาการกระเจิงแบบโคฮีเรนท์ของธาตุหายากแต่ล่ะชนิดมีค่า

เพ่ิมข้ึน เม่ือความเข้มข้นของแก้วท่ีเติมธาตุหายากเพ่ิมข้ึน  และแก้วท่ีเติมโฮลเมียมมีสัมประสิทธ์ิการลดทอนอันตรกิริยาการ
กระเจิงแบบโคฮีเรนท์สูงกว่าแก้วท่ีเติมเพรซีโอดิเมียม เม่ือนํามาเปรียบเทียบกับแก้วท่ีไม่เติมธาตุหายาก พบว่าอันตรกิริยาการ
กระเจิงแบบโคฮีเรนท์ของแก้วท่ีเติมเพรซีโอดิเมียมซ่ึงมีค่าอยู่ระหว่าง 2.468-2.525 ×10-3 cm2/g และโฮลเมียมซ่ึงมีค่าอยู่
ระหว่าง 2.480-2.582×10-3 cm2/g ซ่ึงมีค่าสูงกว่าแก้วท่ีไม่เติมธาตุหายากมีค่าเท่ากับ 2.453× 10-3 cm2/g ทุกร้อยละความ
เข้มข้น อย่างไรก็ตามการอันตรกิริยาการกระเจิงแบบโคฮีเรนท์นี้ยังมีสัดส่วนน้อยกว่าอันตรกิริยาเเบบโฟโตอิเล็กตริกอันตร
กิริยาการกระเจิงแบบคอมป์ตัน    

 

ผลการคํานวณค่าสัมประสิทธ์ิการดูดกลืนเชิงมวลของแก้วตัวอย่าง 
 

รูปภาพท่ี 5 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแกน x คือ ร้อยละความเข้มข้นของแก้วท่ีเติมธาตุ 
หายากชนิดต่าง ๆ และแกน y คือ ค่าสัมประสิทธ์ิการดูดกลืนเชิงมวล 

 

รูปภาพท่ี 4 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแกน x คือ  ร้อยละความเข้มข้นของแก้วท่ีเติมธาตุหา       
                   ยากชนิดต่าง ๆ  และแกน y คือ อันตรกิริยาการกระเจิงแบบโคฮีเรนท์   
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จากกราฟพบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลของธาตุหายากแต่ล่ะชนิดมีค่าเพ่ิมข้ึนเม่ือร้อยละความเข้มข้น
ของแก้วท่ีเติมธาตุหายากเพ่ิมข้ึน  และแก้วท่ีเติมโฮลเมียมมีค่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลสูงกว่าเพรซีโอดิเมียม เม่ือนํามา
เปรียบเทียบกับแก้วท่ีไม่เติมธาตุหายาก พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลของแก้วท่ีเติมเพรซีโอดิเมียม ซ่ึงมีค่าอยู่
ระหว่าง  8.130-8.138 ×10-3 cm2/g และโฮลเมียมซ่ึงมีค่าอยู่ระหว่าง 8.138-8.174×10-3 cm2/g ซ่ึงมีค่าสูงกว่าแก้วท่ีไม่เติม
ธาตุหายากมีค่าเท่ากับ 8.128× 10-2 cm2/g ทุกความเข้มข้น 
 
4. สรุปผลการทดลอง 
 

จากการเปรียบเทียบคุณสมบัติของแก้วในสูตร (55-x)B2O3: 25Gd2O3: 10SiO2: 10CaO: xA2O3 เม่ือ A2O3 คือ 
Pr2O3 และ Ho2O3 เม่ือ x = 0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 และ 2.5 ร้อยละโดยโมล ผลการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพพบว่าเม่ือ
สารท่ีเติมมีความเข้มข้นสูงข้ึนค่าความหนาแน่นของแก้วท่ีเติมโฮลเมียมมีค่าความหนาแน่นสูงกว่าเพรซิโอดิเมียม แก้วท้ังสอง
ชนิดมีค่าความหนาแน่นสูงกว่าแก้วแกโดลิเนียมแคลเซียมซิลิโกบอเรต ในขณะท่ีอันตรกิริยาย่อยแบบโฟโตอิเล็กทริก การ
กระเจิงแบบโคฮีเรนท์ และค่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลของแก้วเพ่ิมข้ึนเม่ือความเข้มข้นของเพรซีโอดิเมียมและโฮลเมียม
เพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีการกระเจิงแบบคอมป์ตันจะลดลงเม่ือร้อยละของสารท่ีเติมเพ่ิมสูงข้ึน จากการศึกษาพบว่าแก้วแกโดลิเนียม
แคลเซียมซิลิโกบอเรตท่ีเติมเพรซีโอดิเมียมและโฮลเมียม มีความเป็นไปได้สูงท่ีจะพัฒนาวัสดุเป็นซินทิลเลเตอร์จากแก้ว 
เนื่องจากมีความหนาแน่นสูงเเละมีอันตรกิริยาโฟโตอิเล็กตริกเกิดข้ึนสูงเม่ือรังสีแกมมาเข้าไปในแก้ว งานวิจัยนี้จึงเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานทางฟิสิกส์ท่ีสําคัญเพ่ือเพ่ิมทางเลือกของวัสดุซินทิลเลเตอร์ได้ในอนาคต 
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การเตรียมและเปรียบเทยีบสมบตัิตา่ง ๆ ของแก้วลิเทียมบอเรตท่ีเติม CaO และ BaO 
Comparison Study on Effect of CaO and Bao to Properties of Li2O-B2O3 

Glasses System 
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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการในการเตรียมและศึกษาสมบัติต่าง ๆ ของแก้วลิเทียมบอเรตท่ีเตรียม
ได้จากสูตร คือ 50Li2O-20MO-30B2O3  เม่ือ MO คือ แคลเซียมออกไซด์ (CaO) และแบเรียมออกไซด์ (BaO)   ซ่ึงแก้ว ตัวอย่างถูก
เตรียมข้ึนด้วยเทคนิคการหลอมแล้วทําให้เย็นตัวอย่างรวดเร็วท่ีอุณหภูมิ 1,000  องศาเซลเซียส ผลการวิเคราะห์สมบัติต่าง ๆ 
ของแก้วตัวอย่าง พบว่าค่าความหนาแน่นและปริมาตรเชิงโมลของแก้วตัวอย่างท่ีเติม BaO มีค่าสูงกว่าแก้วท่ีเติม CaO   สําหรับ
สเปกตรัมการดูดกลืนของแก้วตัวอย่างนั้นพบพีคการดูดกลืนท่ีความยาวคลื่นประมาณ 450 นาโนเมตร  ซ่ึงการดูดกลืนแสง
ในช่วงความยาวคลื่นดังกล่าวจะทําให้สีของแก้วท่ีมองเห็นมีสีเหลืองอ่อน 

 
คําสําคัญ: ลิเทียมบอเรต, แก้ว, การดูดกลืนแสง, สมบัติทางกายภาพ, สมบัติทางแสง  

 
Abstract 

 
The aims of this work are to study the preparation process of glasses and to investigate the 

effect of CaO and BaO on some properties of lithium borate glasses with the chemical composition of 
50Li2O-20MO-30B2O3 mol%, where MO oxides are CaO and BaO. The glasses were fabricated by normal 
melt quenching technique at 1,000°C and then their properties were investigated. The results showed 
that the density and molar volume of the lithium borate glass doped with BaO are higher than those of 
glass doped with CaO. For the optical absorption spectra, an absorption band was found at about 450 
nm. The absorbance in this range of wavelength causes light pale yellow of all glass samples. 
 
Keywords: lithium borate, glass, physical properties, optical properties 
 
1. บทนํา 
 
 

ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ทําจากวัสดุประเภทแก้วหลากหลายที่ถูกนําไปใช้ประโยชน์ในงานหลากหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็น
ทางอุตสาหกรรมเซรามิก อุตสาหกรรมเครื่องประดับต่าง ๆ  ซ่ึงแก้วเป็นเซรามิกท่ีมีความโปร่งใส มีความแข็งแรงสูง และ
ทนทานต่อการกัดกร่อนในสภาวะแวดล้อมแตกต่างกัน แก้วจึงถูกนําไปใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
(ไพฑูรย์ ประสมศรี, 2543) เนื่องจากเตรียมได้ง่าย และมีค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิตไม่สูงมากนัก 

องค์ประกอบทางเคมีพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการเกิดแก้ว คือ สารซิลิกา (SiO2) หรือเป็นท่ีรู้จักกันอย่างดี คือ ทราย ซ่ึง
ทรัพยากรประเภทน้ีในประเทศไทยมีอยู่เป็นจํานวนมาก  ในกระบวนการผลิตวัสดุแก้วนั้น อาจมีการเติมสารเคมีบางชนิดแทน
ซิลิกา เพ่ือเพ่ิมสมบัติบางประการของแก้วให้เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น การเติมสารโบรอนไตรออกไซด์ (B2O3) เพ่ือทําให้
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วัสดุแก้ว คงทนต่อกรดเด่าง และทนต่อความร้อนเนื่องจากจะทําให้สัมประสิทธ์ิการขยายตัวเนื่องจากความร้อนลดลง แก้ว
ประเภทนี้เป็นแก้วท่ีใช้ในอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และเป็นแก้วประเภทที่สามารถใช้ในเตาไมโครเวฟได้ (MTEC, 2004)         
จากงานวิจัยท่ีผ่านมาพบว่าการเติมแคลเซียมออกไซด์ (CaO) และแบเรียมออกไซด์ (BaO) สามารถช่วยลดการดูดความชื้นของ
แก้ว และช่วยทําให้แก้วนั้นคงตัวเร็วข้ึนในกระบวนการข้ึนรูป (ศิริประภา แก้วแจ้ง, 2555)     

งานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นการศึกษากระบวนการเตรียมตัวอย่างแก้วและศึกษาสมบัติของแก้วลิเทียมบอเรตที่เติม CaO 
และ BaO ลงในโครงสร้างแก้ว เช่น ความหนาแน่น ปริมาตรเชิงโมล optical basicity ค่าการดูดกลืนแสงและสีของตัวอย่างแก้ว 
 
2. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

2.1 การเตรียมแก้วตัวอย่าง 
ผู้วิจัยได้เตรียมสารเคมีซ่ึงเป็นส่วนผสมสําคัญในการทดลองหลอมแก้ว โดยสูตรแก้วท่ีเตรียม คือ 50Li2O-20MO-

30B2O3  เม่ือ MO คือ แคลเซียมออกไซด์ (CaO) และแบเรียมออกไซด์ (BaO)   จากนั้นทําการชั่งสารเคมีแต่ละชนิดและผสม
สารเคมีให้เป็นเนื้อเดียวกันในเบ้าพอร์ซเลน แล้วนําไปหลอมด้วยเตาหลอมไฟฟ้า โดยให้อุณหภูมิต่อเนื่องจนถึง 1,000 องศา-
เซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง  เม่ือสารเคมีท้ังหมดหลอมละลายเป็นเนื้อเดียวกันกลายเป็นน้ําแก้วเหลว จึงเปิดเตาหลอมไฟฟ้า
เพ่ือนําน้ําแก้วเหลวเทใส่ลงในแม่พิมพ์แกรไฟต์ เม่ือแก้วเร่ิมแข็งตัวจึงนําเข้าเตาอบไฟฟ้าท่ีอุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 5 ชั่วโมง เพ่ือลดความเครียดภายในเนื้อแก้วท่ีจะส่งผลให้แก้วตัวอย่างแตกร้าว แล้วจึงนําแก้วตัวอย่างท่ีได้มาศึกษาสมบัติ
ต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมด้วยเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์ต่อไป 

 

2.2 การศึกษาสมบัติทางกายภาพ 
2.2.1 ความหนาแน่น (density, ρ) 
ในการศึกษาค่าความหนาแน่นของแก้วตัวอย่าง ผู้วิจัยได้นําตัวอย่างท้ังหมดไปวิเคราะห์ค่าความหนาแน่นด้วย

เคร่ืองวัดความหนาแน่น รุ่น HR-200 ของบริษัท AND  โดยอาศัยหลักของอาร์คิมีดิส ซ่ึงเป็นอัตราส่วนเปรียบเทียบมวลของ
ตัวอย่างแก้วในอากาศและในนํ้า ดังนั้นจะสามารถคํานวณค่าความหนาแน่นได้ดังสมการท่ี (1) 

 

 
water

waterair

air

ww
w

ρρ ×
−

= (g/cm3) (1) 

 
เม่ือ wair และ wwater คือ มวลของแก้วตัวอย่างเมื่อชั่งในอากาศและในน้ํา ตามลําดับ  โดยค่าความหนาแน่น

ของนํ้ามีค่าเท่ากับ 1.0000 g/cm3 

 

2.2.2 ปริมาตรเชิงโมล (molar volume, VM) 
ผลจากการวิเคราะห์ค่าความหนาแน่นด้วยสมการท่ี (1) สามารถนําไปคํานวณหาค่าปริมาตรเชิงโมล (VM) โดย

ใช้สมการท่ี (2) คือ 
 

 
ρ
T

M
M

V =    (cm3/mol) (2) 

 

2.2.3 Optical basicity, Λth 

สําหรับการวิเคราะห์ค่า optical basicity ของแก้วตัวอย่างนั้น สามารถคํานวณหาได้จากสมการ 
  

ΛΛ ixith ∑=       (3) 
 

เม่ือ xi คือ อัตราส่วนจํานวนโมลของสารประกอบออกไซด์แต่ละชนิดในแก้ว และ Λi คือ ค่า optical basicity 
ของสารประกอบออกไซด์ 

3n3X2n2X1n1X
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โดยท่ีค่า Λi ของสารประกอบออกไซด์แต่ละชนิดนั้น ผู้วิจัยได้นําค่าดังกล่าวมาจากงานวิจัยของ  Beena Bhatia 
(Beena Bhatia, et al. 2015) 

 

2.3 การศึกษาสมบัติทางแสง 
2.3.1 การดูดกลืนแสง 
สเปกตรัมการดูดกลืนแสงสามารถวิเคราะห์ด้วยเคร่ือง UV-Visible-NIR Spectrophotometer รุ่น UV3600 

ของบริษัท Shimadzu ในช่วงความยาวคลื่น 300-800 นาโนเมตร 
2.3.2 สีในระบบ CIE L*a*b* 
ในการวิเคราะห์ค่าสีของแก้วตัวอย่างในระบบ CIE L*a*b* นั้น สามารถวัดได้ด้วยเครื่อง UV-Visible 

Spectrophotometer รุ่น Cary50 ของบริษัท Varian  
 

3. ผลการทดลอง 
 
 จากกระบวนการในการเตรียมแก้วลิเทียมบอเรตท่ีเติม CaO และ BaO พบว่าแก้วตัวอย่างจะมีลักษณะใส ไม่มีฟอง 
และเป็นเนื้อเดียวกัน ดังในรูปภาพท่ี 1 

 

 

รูปภาพท่ี 1 แก้วลิเทียมบอเรตท่ีเติม CaO และ BaO 
 

ตารางท่ี 1 สมบัติทางกายภาพของแก้วตัวอย่างท่ีเตรียมได้จากงานวิจัย 

MO 
ความหนาแน่น (ρ ) 

(g/cm3) 
ปริมาตรเชิงโมล 

(cm3/mol) 
Optical basicity, Λth 

CaO 2.4993 18.8219 2.784 
BaO 2.8791 27.6439 1.964 

 

จากตารางท่ี 1 พบว่าแก้วตัวอย่างลิเทียมบอเรตท่ีเติม CaO จะมีความหนาแน่นและค่าปริมาตรเชิงโมลน้อยกว่าแก้ว
ตัวอย่างท่ีเติม BaO เนื่องจาก Ba มีน้ําหนักอะตอมท่ีมากกว่า Ca  ทําให้มวลโมเลกุลของ BaO มากกว่า CaO และจากสมการ
ท่ี (2) จะเห็นว่าความหนาแน่นและปริมาตรเชิงโมลข้ึนอยู่กับมวลโมเลกุลของสาร  ถ้าสารประกอบออกไซด์ใดมีมวลโมเลกุล
มากกว่า ค่าความหนาแน่นและปริมาตรเชิงโมลของสารน้ันก็จะมากกว่าด้วย  นอกจากน้ียังพบว่าตัวอย่างแก้วลิเทียมบอเรตท่ี
เติม CaO จะมีค่า optical basicity มากกว่าของแก้วตัวอย่างท่ีเติม BaO  โดยมีค่าเป็น 2.784 และ 1.964 ตามลําดับ และใน
ส่วนของค่า optical basicity นั้น พบว่าค่า optical basicity ของแก้วลิเทียมบอเรตท่ีเติม CaO มีค่ามากกว่าแก้วท่ีเติม BaO     
เนื่องจากแก้วลิเทียมบอเรตท่ีเติม CaO  มีความเป็นเบสมากกว่า ซ่ึงมีการเพ่ิมประจุลบในอะตอมของออกซิเจนและทําให้     
พันธะโควาเลนต์ของไอออนออกซิเจนเพ่ิมข้ึนมากกว่าแก้วท่ีเติม BaO      

 
 
 

50Li2O-30B2O3-20CaO 50Li2O-30B2O3-20BaO 
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3.1 การศึกษาสมบัติทางแสง 
3.1.1 การดูดกลืนแสงของแก้วตัวอย่าง  
สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแก้วตัวอย่างในช่วงความยาวคลื่น 300-800 นาโนเมตร (แสดงดังในรูปภาพท่ี2) 

 
รูปภาพท่ี 2 สเปกตรัมการดูดกลืนของแก้วตัวอย่างลิเทียมบอเรตท่ีเติม CaO และ BaO 

 

จากภาพข้างต้นซ่ึงเป็นสเปกตรัมการดูดกลืนของแก้วลิเทียมบอเรตท่ีเติม CaO และ BaO ชี้ให้เห็นว่าแก้วตัวอย่างท่ี
เติม CaO และ BaO มีการดูดกลืนแสงในช่วงเดียวกัน คือ ท่ีความยาวคลื่นประมาณ 450 นาโนเมตร ซ่ึงสเปกตรัมการดูดกลืน
ท่ีความยาวคลื่นนี้ เป็นสเปกตรัมของ Fe3+ ไอออน (G. Rama Sundari, et.al, 2013) อาจเน่ืองมาจากมีการเจือปนของ Fe3+ 
ในวัสดุท่ีใช้ในการทําเบ้าพอร์ซเลน  

 
รูปภาพท่ี 3 สีของแก้วตัวอย่างท่ีเติม CaO และ BaO ในระบบ CIE L*a*b* 
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จากรูปภาพท่ี 3 แสดงให้เห็นว่าตัวอย่างแก้วลิเทียมบอเรตท่ีเติม CaO และ BaO จะมีความใส และมี              
สีเหลืองอ่อน โดยแก้วตัวอย่างท่ีเติม CaO จะมีค่า a* = 0.2075 และ b* = 0.4250 และสําหรับแก้วตัวอย่างท่ีเติม BaO มีค่า 
a* = 0.1393 และ b* = 0.1853  

 
4. สรุปผลการวิจัย 
 
 งานวิจัยนี้ได้ทําการเตรียมแก้วตัวอย่างด้วยเทคนิคการหลอมแล้วทําให้เย็นตัวอย่างรวดเร็ว โดยแก้วลิเทียมบอเรตท่ี
ศึกษาในงานวิจัยน้ีสามารถเตรียมได้จากสูตร 50Li2O-20MO-30B2O3  โดยท่ี MO คือ CaO และ BaO ตามลําดับ และ
ทําการศึกษาสมบัติต่าง ๆ ของแก้วตัวอย่าง ผลจากการศึกษาพบว่าค่าความหนาแน่นและปริมาตรเชิงโมลของแก้วตัวอย่าง
ลิเทียมบอเรตท่ีเติม CaO มีค่าตํ่ากว่าตัวอย่างแก้วท่ีเติม BaO ในขณะท่ีค่า optical basicity ของแก้วท่ีเติม CaO จะมีค่าสูง
กว่าตัวอย่างแก้วท่ีเติม BaO  สําหรับสเปกตรัมการดูดกลืนของแก้วตัวอย่างนั้นพบพีคการดูดกลืนท่ีความยาวคลื่นประมาณ 
450 นาโนเมตร ซ่ึงการดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่นดังกล่าวจะทําให้มองเห็นสีของแก้วมีสีเหลืองอ่อน 
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สมบัติการเปล่งแสงของแก้วลูทีเชียมแคลเซียมซิลิโกบอเรต 
ท่ีเจือด้วยไอออนของเพรซีโอดิเมียม 

Luminescence Properties of Lutetium Calcium Silico Borate Glasses  
Doped with Pr3+ Ions 
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บทคัดย่อ 
 

แก้วตัวอย่างลูทีเชียมแคลเซียมซิลิโกบอเรตท่ีเจือด้วยไอออนของธาตุเพรซีโอดิเมียมในสูตร Lu2O3-CaO-SiO2-B2O3 
ถูกเตรียมด้วยเทคนิคการหลอมแล้วทําให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว เพ่ือศึกษาสมบัติการเปล่งแสง   ผลจากการศึกษาสเปกตรัม
การดูดกลืนแสงพบว่า แก้วตัวอย่างมีการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 445, 470, 483, 589, 1007, 1420, 1516 และ 1917 
นาโนเมตร ตามลําดับ  เม่ือกระตุ้นแก้วตัวอย่างด้วยแสงท่ีมีความยาวคล่ืน 325 นาโนเมตร จะทําให้แก้วเปล่งแสงสีแดงท่ีมี
ความยาวคลื่น 625 นาโนเมตร โดยแก้วตัวอย่างท่ีเจือด้วย Pr3+ ในปริมาณ 0.1 mol% จะสามารถเปล่งแสงสีแดงท่ีมีความเข้ม
สูงสุด 
 
คําสําคัญ: แก้ว, เพรซีโอดิเมียม, การดูดกลืนแสง, การเปล่งแสง 
 

Abstract 
 

Lutetium calcium silico borate glasses (LuCSB) doped with Pr3+ ions in chemical formula of 
Lu2O3-CaO-SiO2-B2O3 have been synthesized by conventional quenching technique to study their 
luminescence properties.  The results found that there are eight obvious absorption peaks occur at 445, 
470, 483, 589, 1007, 1420, 1516 and 1917 nm, respectively. For Pr3+ doped as-prepared glasses, an 
emission band centered at 625 nm has been observed with the excitation wavelength of 325 nm. In 
addition, a glass doped with 0.1 mol% of Pr2O3 showed the strongest intensity in emission spectra.  
 
Keywords: glasses, praseodymium, absorption, luminescence 
 
1. บทนํา 
 

ในช่วงหลายปีผ่านมา วัสดุแก้วท่ีเติมไอออนของธาตุหายาก (rare earth ions, REn+)  ได้รับความสนใจอย่างสูงใน
วงการวัสดุทางแสง (optical devices)  เลเซอร์ของแข็ง (solid state laser)  ตัวขยายสัญญาณแสง (optical amplifier) 
อุปกรณ์แสดงผล (display devices)  รวมถึงในด้านการแพทย์ เช่น วัสดุตรวจวัดรังสีแกมมา (scintillator) (Zhang et al., 
2012: 223), (Lakshminarayana and Qiu, 2009: 630) เป็นต้น  วัสดุแก้วท่ีมีการเติมไอออนของธาตุหายากน้ันจะเกิด
ปรากฏการณ์เปล่งแสง (luminescnece) ท่ีดี  ซ่ึงการเปล่งแสงลูมิเนสเซนต์นั้นจะสอดคล้องกับการลดสถานะของอิเล็กตรอน
ในชั้น 4f - 4f  และชั้น 4f - 5d ของธาตุหายาก  โดยการลดสถานะของชั้น 4f - 4f นั้น จะให้การเปล่งแสงท่ีดีต้ังแต่แสงในย่าน
อัลตราไวโอเลต (ultraviolet) จนถึงย่านอินฟราเรด (infrared)  ซ่ึงเป็นผลมาจากการกําบังของอิเล็กตรอนในวง 5s หรือ 5p  
(Zhang et al., 2010: 777), (Brahmachary et al., 2014: 6)  ในการพัฒนาวัสดุแก้วชนิดใหม่ดังกล่าวจึงจําเป็นย่ิงท่ีจะต้อง
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มีความรู้พ้ืนฐานมากเพียงพอต่อการพัฒนา  ดังนั้นการวิเคราะห์คุณสมบัติการเปล่งแสงของวัสดุแก้วท่ีเติมธาตุหายากจึงมีความ
น่าสนใจในปัจจุบัน  เพราะแก้วเป็นวัสดุท่ีมีราคาต้นทุนการผลิตไม่แพง มีกระบวนการผลิตท่ีไม่ซับซ้อน และข้ึนรูปได้ง่าย  
ดังนั้นหากนักวิจัยสามารถพัฒนาวัสดุชนิดใหม่ด้วยการเติมไอออนของธาตุหายากจะทําให้คุณสมบัติทางแสงเปลี่ยนไป  และ
น่าจะใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาวัสดุชนิดใหม่ได้ในราคาต้นทุนตํ่า  

ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยจึงศึกษากระบวนการเตรียมและอิทธิพลของไอออนของธาตุเพรซีโอดิเมียมท่ีมีต่อสมบัติการ
ดูดกลืนแสงและการเปล่งแสงของแก้วลูทีเชียมซิลิโกบอเรต เนื่องจาก Pr3+ ไอออน สามารถเปล่งแสงท่ีมีความเข้มสูงได้ดีในช่วง
อัลตราไวโอเลต (ultraviolet) และอินฟราเรด (infrared) (Brahmachary et al., 2014: 6)   
 
2. วิธีการทดลอง 
 

2.1 การเตรียมแก้วตัวอย่าง 
แก้วลูทีเชียมแคลเซียมซิลิโกบอเรต (LuCSB) ท่ีเจือด้วยไอออนของธาตุเพรซีโอดิเมียมถูกเตรียมด้วยเทคนิคการ

หลอมแล้วทําให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว โดยแก้วตัวอย่างมีสูตรทางเคมีคือ 25Lu2O3 : 10CaO : 20SiO2 : (55-x)B2O3 : xPr2O3  
เม่ือ x คือ ความเข้มข้นของ Pr2O3 ซ่ึงมีค่า 0.0, 0.1, 0.3, 0.5 และ 1.0 mol%  สารเคมีต้ังต้นท่ีใช้ในกระบวนการเตรียมแก้ว
ตัวอย่าง ได้แก่  ลูทีเชียมออกไซด์ (Lu2O3) แคลเซียมออกไซด์ (CaO) กรดบอริค (H3BO3) ซิลิกอนไดออกไซด์ (SiO2) และ  
เพรซีโอดีเมียมออกไซด์ (Pr2O3)  ถูกนํามาชั่งให้มีน้ําหนักรวม 10 กรัม แล้วผสมลงในเบ้าอะลูมินาทนอุณหภูมิสูง จากนั้นจึง
นําไปหลอมในเตาไฟฟ้าท่ีอุณหภูมิ 1500 °C เป็นเวลา 3 ชั่วโมง เพ่ือให้สารเคมีต้ังต้นหลอมละลายกลายเป็นน้ําแก้วเหลวที่มี
ความเป็นเน้ือเดียวกัน แล้วจึงข้ึนรูปเป็นชิ้นงานโดยการเทนํ้าแก้วเหลวลงในแม่พิมพ์สแตนเลส  และเพ่ือเป็นการลด
ความเครียด (strain) ท่ีเกิดข้ึนภายในเนื้อแก้ว แก้วตัวอย่างจะถูกนําไปอบในเตาไฟฟ้าท่ีอุณหภูมิ 450 °C  หลังจากนั้นจึง
ปล่อยให้เย็นตัวลงท่ีอุณหภูมิห้อง และนําแก้วตัวอย่างไปขัดและตัดให้มีขนาด 0.5 x 1.0 x 0.3 cm3 เพ่ือนําไปวิเคราะห์ด้วย
เคร่ืองมือเชิงวิทยาศาสตร์ต่อไป 
 

ตารางท่ี 1 ส่วนประกอบทางเคมีของแก้วตัวอย่างท่ีเตรียมในงานวิจัยนี้ 
Sample no. Glass compositions 

1 25.0Lu2O3 : 10.0CaO : 20.0SiO2 : 55.0B2O3 
2 25.0Lu2O3 : 10.0CaO : 20.0SiO2 : 54.9B2O3 : 0.1Pr2O3 
3 25.0Lu2O3 : 10.0CaO : 20.0SiO2 : 54.7B2O3 : 0.3Pr2O3 
4 25.0Lu2O3 : 10.0CaO : 20.0SiO2 : 54.5B2O3 : 0.5Pr2O3 
5 25.0Lu2O3 : 10.0CaO : 20.0SiO2 : 54.0B2O3 : 1.0Pr2O3 

 
2.2 การศึกษาสมบัติต่าง ๆ ของแก้วตัวอย่าง 
ในงานวิจัยนี้ได้วิเคราะห์สมบัติด้านการดูดกลืนแสงของแก้วตัวอย่างในช่วงความยาวคลื่น 300 – 2300 นาโนเมตร 

โดยใช้เคร่ือง UV-Vis-NIR Spectrophotometer รุ่น UV-3600 ของบริษัท Shimadzu และศึกษาสมบัติการเปล่งแสงของ
แก้วตัวอย่างด้วยเคร่ือง Fluorescence Spectrometer รุ่น Cary Eclipse ของบริษัท Agilent  ซ่ึงสมบัติท้ังหมดของแก้ว
ตัวอย่างนั้นถูกศึกษาท่ีอุณหภูมิห้อง  
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3. ผลการวิจัย 
 

3.1 การดูดกลืนแสง 

 
รูปภาพท่ี 1  สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของตัวอย่างแก้วท่ีเจือไอออนของ Pr3+ (Zhang et al., 2015: 85) 

 
 การศึกษาสเปกตรัมการดูดกลืนแสง (absorption spectra) ของแก้วตัวอย่างท่ีเจือ Pr3+ ไอออนท่ีความเข้มข้นต่าง ๆ 
แสดงดังรูปภาพท่ี 1  โดยพบว่าแก้วตัวอย่างมีการดูดกลืนแสงในช่วงแสงขาว (visible light) และในช่วงอินฟราเรดใกล้ (near 
infrared) ซ่ึงประกอบด้วยแสงท่ีมีความยาวคลื่น 445, 470, 483, 589, 1007, 1420, 1516 และ 1917 นาโนเมตร  ซ่ึงพีค
การดูดกลืนท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนแสดงให้เห็นว่า ภายหลังท่ี Pr3+ ไอออนดูดกลืนพลังงานแล้วจะเกิดการเปลี่ยนระดับพลังงานจาก
สถานะพ้ืน 3H4 ไปยังสถานะกระตุ้นต่าง ๆ คือ 3P2, 

3P1, 
3P0, 

1D2, 
1G4, 

3F4, 
3F3, และ 3F2 (Zhang et al., 2015: 85) 

ตามลําดับ และยังพบว่าความสูงของพีคการดูดกลืนเพ่ิมสูงข้ึน เม่ือเพ่ิมปริมาณของ Pr3+ ท่ีเจือลงในแก้วตัวอย่างเพิ่มข้ึน 
 

3.2 การเปล่งแสง 
3.2.1 สเปกตรัมการกระตุ้นด้วยแสง (excitation spectra) 
ในรูปภาพท่ี 2 แสดงสเปกตรัมการกระตุ้นด้วยแสงของแก้วตัวอย่างซ่ึงมีการเปล่งแสงท่ีมีความยาวคลื่น 645   

นาโนเมตร จากการศึกษาพบพีคของการกระตุ้นด้วยแสงท่ีมีความยาวคลื่น 325 นาโนเมตร ซ่ึงเกิดข้ึนเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงระดับพลังงานของ Pr3+ ไอออนจากสถานะพ้ืน 3H4 ไปยังสถานะกระตุ้น 3P0 (Mitra and Jana, 2015: 245)  
ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกพีคของการกระตุ้นด้วยแสงท่ีความยาวคลื่น 325 นาโนเมตร เพ่ือนําไปศึกษาสเปกตรัมการเปล่งแสงของ
แก้วตัวอย่างต่อไป 
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รูปภาพท่ี 2  สเปกตรัมการกระตุ้นด้วยแสงของแก้วตัวอย่างท่ีเจือไอออนของ Pr3+ ซ่ึงมีการเปล่งแสง 

 ท่ีมีความยาวคลื่น 645 นาโนเมตร 
 
3.2.2 สเปกตรัมการเปล่งแสง (emission spectra) 
เม่ือแก้วตัวอย่างท่ีเจือด้วยไอออนของ Pr3+ ถูกกระตุ้นด้วยแสงท่ีมีความยาวคลื่น 325 นาโนเมตร จะเกิดการ

เปล่งแสงท่ีมีความยาวคลื่น 645 นาโนเมตร ดังแสดงในรูปภาพท่ี 3 ซ่ึงแสดงถึงการเปลี่ยนระดับพลังงานของ Pr3+ จากสถานะ
กระตุ้น 3P0 ไปยังสถานะท่ีตํ่ากว่า 3F2  (Zhang et al., 2015: 85)  และเม่ือเปรียบเทียบความเข้มของการเปล่งแสงจะพบว่า
แก้วตัวอย่างท่ีเจือด้วยไอออนของ Pr3+ ท่ีความเข้มข้น 0.1 mol% จะเปล่งแสงท่ีมีความเข้มสูงสุด  และเม่ือความเข้มข้นของ 
Pr3+ เพ่ิมข้ึน ความเข้มของการเปล่งแสงจะลดลง ตามลําดับ ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการเกิด Concentration quenching effect 
(Rajesh et al., 2014: 841) 

 
รูปภาพท่ี 3  สเปกตรัมการเปล่งแสงของแก้วตัวอย่างท่ีเจือไอออนของ Pr3+ เม่ือถูกกระตุ้นด้วยแสง 

  ท่ีมีความยาวคลื่น 325 นาโนเมตร 
 
เพ่ือให้เห็นถึงกลไกการเกิดการเปล่งของ Pr3+ ไอออน สามารถอธิบายได้ด้วยแผนภาพการเปล่ียนระดับพลังงาน 

(energy diagram) ในรูปภาพท่ี 4  กล่าวคือ เม่ือไอออนของ Pr3+ ท่ีอยู่ภายในแก้วตัวอย่างถูกกระตุ้นด้วยแสงท่ีมีความยาว-
คลื่น 325 นาโนเมตร จะทําให้ Pr3+ เปลี่ยนระดับชั้นพลังงานจากสถานะพื้น 3H4 ไปสู่สถานะกระตุ้น 3P0  และต่อมาจึงลด
ระดับพลังงานลงมาสู่สถานะกระตุ้น 3F2  โดยการเปล่งแสงสีแดงท่ีมีความยาวคลื่น 645 นาโนเมตร 
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รูปภาพท่ี 4  แผนภาพการเปลี่ยนระดับพลังงานของ Pr3+ ไอออนในแก้วตัวอย่าง  
  (Zhang et al., 2012: 223), (Brahmachary et al., 2014: 6)   

 
3.2.3 การวิเคราะห์สีตามมาตรฐาน CIE 1931 Chromaticity 
ผู้วิจัยได้นําข้อมูลสเปกตรัมการเปล่งแสงของแก้วตัวอย่างท่ีเจือด้วยไอออนของ Pr3+ ท่ีมีความเข้มข้น 0.1 

mol% ซ่ึงเป็นแก้วตัวอย่างท่ีสามารถเปล่งแสงท่ีมีความเข้มแสงสูงสุดมาวิเคราะห์สีตามมาตรฐาน CIE 1931 Chromaticity ท่ี
แสดงค่าอยู่ในรูปของคู่อันดับ (x, y)  ผลการวิเคราะห์พบว่าเม่ือกระตุ้นแก้วตัวอย่างด้วยแสงท่ีมีความยาวคลื่น 325 นาโนเมตร 
จะทําให้แก้วเกิดการเปล่งแสงสีแดงท่ีมีค่าพิกัดของคู่อันดับ (x, y) เป็น (0.71, 0.28) ตามมาตรฐาน CIE 1931 Chromaticity 

 
LuCSB: 1.0Pr glass

 
 

รูปภาพท่ี 5  CIE 1931 Chromaticity ของแก้วตัวอย่างท่ีเจือด้วยไอออนของ Pr3+ ท่ีมีความเข้มข้น 0.1 mol% 
 

4. บทสรุป 
 

แก้วตัวอย่างลูทีเชียมแคลเซียมซิลิโกบอเรตท่ีเจือด้วยไอออนของ Pr3+ ท่ีเตรียมในงานวิจัยนี้มีสเปกตรัมการดูดกลืน
แสงในช่วงแสงขาวและอินฟราเรดใกล้ท่ีความยาวคลื่น 445, 470, 483, 589, 1007, 1420, 1516 และ 1917 นาโนเมตร ท่ี
เกิดจากการเปลี่ยนระดับพลังงานของ Pr3+ จากสถานะพ้ืนไปยังสถานกระตุ้นต่าง ๆ  และเม่ือกระตุ้นแก้วตัวอย่างด้วยแสงท่ีมี
ความยาวคลื่น 325 นาโนเมตร จะทําให้แก้วเปล่งแสงสีแดงท่ีมีความยาวคลื่น 625 นาโนเมตร โดยตัวอย่างแก้วท่ีเจือ Pr3+ ใน
ปริมาณ 0.1 mol% จะสามารถเปล่งแสงท่ีมีความเข้มสูงสุด  ดังนั้นจึงมีความไปได้ในการพัฒนาแก้วตัวอย่างสําหรับ
ประยุกต์ใช้เป็นวัสดุตัวกลางเลเซอร์ (laser medium) สีแดง 
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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ และทางแสงของแก้ว xBi2O3 : 20NaF : (80-x) B2O3 เม่ือ x เท่ากับ 15, 
20 , 25 และ 30 mol% โดยทําการศึกษาค่าความหนาแน่น ค่าความแข็ง และวัดการดูดกลืนแสง ผลการศึกษาพบว่า แก้วท่ี
เติม Bi2O3 จะได้แก้วท่ีมีลักษณะสีเหลืองใสจนไปถึงสีน้ําตาลตามลําดับ ค่าความหนาแน่น และปริมาตรเชิงโมลของแก้วท่ีเติม 
Bi2O3 เพ่ิมข้ึนตามปริมาณความเข้มข้นของ Bi2O3 ท่ีเพ่ิมข้ึน ค่าความแข็งของแก้วสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ช่วง โดยช่วงแรก
ค่าความแข็งมีค่าลดลงเม่ือปริมาณความเข้มข้นของ Bi2O3 มีค่าเท่ากับ 15 mol% และช่วงท่ีสอง ค่าความแข็งของแก้วมีค่า
เพ่ิมข้ึนเม่ือปริมาณความเข้มข้นของ Bi2O3 มีค่าเท่ากับ 20-30 mol% และค่าการดูดกลืนแสงของแก้วท่ีเติม Bi2O3  โดยวัดท่ี
ความยาวคลื่นช่วง 200-1,100 nm พบว่า มีขอบการดูดกลืนไปทางความยาวคล่ืนยาว 
 
คําสําคัญ: สมบัติทางกายภาพของแก้ว, สมบัติทางแสงของแก้ว, แก้วบอเรต 

 
Abstract 

 
This research studied about the physical and optical properties of xBi2O3: 20NaF : (80-x)B2O3 

when x= 15 , 20 , 25 and 30 mol% ,The study measured the density, hardness and absorbance. The study 
found that glasses doped with Bi2O3 is clear yellow and turn to be brown with the content of the dopants. 
The density and molar volume of glasses increased with increasing of Bi2O3content. The hardness can be 
divided into two regions. In the first region, the hardness decreases in Bi2O3 content to 20, In the second 
regions, hardness increases with an increase in Bi2O3 content up  20 to 30 mol%. The absorbance edge 
of glass were measured in the wavelength range 200 - 1,100 nm. The result shows that the absorption 
edge shifted to longer wavelength. 
 
Keywords: physical properties, optical properties, B2O3 glass 
 
1. บทนํา 
 

แก้ว หมายถึง วัสดุแข็งท่ีมีรูปลักษณะอยู่ตัว โปร่งใส มันวาว และเป็นเนื้อเดียวโดยปกติแล้วเกิดจากการเย็นตัวลง
อย่างฉับพลันของวัสดุหลอมหนืด ซ่ึงทําให้การแข็งตัวนั้นไม่ก่อผลึก ตัวอย่างเช่น น้ําตาลซ่ึงหลอมละลายและถูกทําให้แข็งตัว
อย่างรวดเร็ว อาจด้วยการหยดลงบนผิวเย็น น้ําตาลท่ีแข็งตัวนี้จะมีลักษณะเป็นเนื้อเดียว ไม่แสดงให้เห็นถึงลักษณะท่ีเป็นผลึก 
ซ่ึงสามารถสังเกตได้จากรอยแตกหักซ่ึงมีลักษณะละเอียด (conchoidal fracture) [1] และแก้วยังเป็นวัสดุ  ท่ีมีคุณสมบัติเป็น
ของแข็งได้  ทําให้อ่อนตัวได้ โปร่งแสงได้  ทึบแสงได้  ป้องกันกระสุนปืนได้  ป้องกันน้ําและอากาศร่ัวได้ [2] ซ่ึงแก้ว มาจากคํา
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ว่า “Glass” ซ่ึงแก้วเป็นวัสดุท่ีเก่าแก่ท่ีใช้เป็นภาชนะ เคร่ืองประดับตกแต่งและเป็นส่วนประกอบสําคัญของสิ่งก่อสร้าง 
อุตสาหกรรมแก้วเป็นอุตสาหกรรมท่ีสนับสนุนอุตสาหกรรมหลักอ่ืน ๆ เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์และอิเลกทรอนิกส์ เป็นต้น เนื่องจากแก้วจะไม่ทําปฏิกิริยาใด ๆกับอาหารและไม่มีสีปนเปื้อน 
เป็นภาชนะท่ีสามารถนํากลับมาใช้ได้อีก จึงทําให้แก้วมีความสําคัญต่อชีวิตประจําวันและต่อเศรษฐกิจของประเทศ [3] 
 ซ่ึงการวิจัยคร้ังนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางแสงของแก้วชนิดพิเศษท่ีเตรียมจากสูตร xBi2O3 
: 20NaF : (80-x)B2O3 เม่ือ x เท่ากับ 15, 20, 25 และ 30 mol%  
 
2.การทดลอง 
 

ในงานวิจัยนี้ จะทําการหลอมแก้ว ในสูตร xBi2O3 : 20NaF : (80-x)B2O3 โดยท่ี x คือ ความเข้มข้นของ Bi2O3 ซ่ึงมี
ค่าเท่ากับ 15, 20, 25 และ 30 mol% โดยการชั่งสารปริมาณ 15 กรัม แล้วนําส่วนผสมท่ีเตรียมไว้ใส่ในเบ้าหลอมและนําเข้า
เตาไฟฟ้าโดยหลอมท่ีอุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส โดยมีอัตราการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิ 5 องศาต่อนาที และค้างของ
อุณหภูมิไว้ 3 ชั่วโมง เม่ือครบตามเวลาท่ีกําหนด นําเบ้าหลอมออกจากเตาอุณหภูมิสูง เพ่ือทําให้แก้วเหลวท่ีได้เย็นตัวลงอย่าง
รวดเร็ว และเทน้ําแก้วลงบนแบบพิมพ์เหล็กกล้าไร้สนิมเพ่ือข้ึนรูปแก้ว จากนั้นนําแก้วท่ีได้ไปอบ (anneal) ท่ีอุณหภูมิสูงสุดไว้
ท่ี 500 องศาเซลเซียส นาน 3ชั่วโมง จากนั้นปิดเตาอบให้ความร้อนลดลงจนถึงอุณหภูมิห้อง จึงนําแก้วออกจากเตาแล้วนํา
แก้วท่ีได้ไปวัดค่าความหนาแน่นด้วยเคร่ืองชั่งดิจิตอล (4-digit sensitive microbalance A&D, XB-220A) แล้วคํานวนหาค่า
ปริมาตรเชิงโมล ค่าความแข็งด้วยเคร่ือง (HVS-1000 Digital Micro Vickers Hardness Tester) และค่าการดูดกลืนแสงด้วย
เคร่ือง UV-Visible spectrophotometer (Cary 50) ในการวัดสเปกตรัมการดูดกลืนในช่วงต้ังแต่ 200-1,100 นาโนเมตร  

 
3. ผลการทดลองและการวิเคราะห์ 
 

3.1 ลักษณะทางกายภาพของแก้วตัวอย่าง 
เม่ือนําแก้วออกจากเตาหลอมในสูตร xBi2O3 : 20NaF : (80-x)B2O3 เม่ือ x เท่ากับ 15, 20, 25 และ 30 mol% 

ตามลําดับ พบว่ามีสีเหลืองข้ึน  เนื่องจากองค์ประกอบของ Bi2O3 โดยแก้วท่ีเติม Bi2O3 ในปริมาณความเข้มข้น 15 mol% 
จะได้แก้วท่ีมีลักษณะสีเหลืองใส และเม่ือเติม Bi2O3 ในปริมาณท่ีมากข้ึน จะได้แก้วท่ีมีสีเหลืองเข้มมากข้ึนจนไปถึงสีน้ําตาล 
แสดงดังรูปภาพท่ี 1 

 

 
 

 

รูปภาพท่ี 1 ตัวอย่างแก้วท่ีได้จากการหลอม 
 
3.2 ผลการวิเคราะห์ความหนาแน่น และค่าปริมาตรเชิงโมล (Molar Volume) ของแก้ว 
จากผลการวิเคราะห์หาค่าความหนาแน่นของแก้วท่ีเติม Bi2O3 ปริมาณความเข้มข้น 15, 20, 25 และ 30 mol% 

ตามลําดับ พบว่าค่าความหนาแน่นของแก้วเพ่ิมข้ึนตามปริมาณความเข้มข้นของ Bi2O3 ท่ีเพ่ิมข้ึนซ่ึงสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ Gouying Zhao [4]  ค่าปริมาตรเชิงโมลของแก้วท่ีความเข้มข้นต่าง ๆ ของแก้วเพ่ิมข้ึนตามปริมาณความ
เข้มข้น Bi2O3 ท่ีเพ่ิมข้ึนซ่ึงอาจสรุปได้ว่ามีการเกิด Non-bridging oxygen (NBOS) ข้ึนในโครงสร้าง โดยเม่ือ Bi2O3 ถูกเติม
เข้าไปเนื้อแก้วจะประพฤติตัวเป็น Network modifier ซ่ึงจะทําลายสะพานออกซิเจนท่ีเชื่อมระหว่างไอออน และทําให้เกิด
ช่องว่างภายในโครงข่ายแก้ว ปริมาตรเชิงโมลของแก้วจึงมีการขยายตัวผลการทดลองแสดงดังรูปภาพท่ี 2 
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รูปภาพท่ี 2 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของแก้วและปริมาตรเชิงโมล 

กับความเข้มข้นของ Bi2O3 
 

3.3 ผลการวิเคราะห์ค่าความแข็ง 
จากการวิเคราะห์ค่าความแข็งของแก้วท่ีเติม Bi2O3ปริมาณความเข้มข้น 15, 20, 25 และ 30 mol% ตามลําดับ 

พบว่าค่าความแข็งของแก้วสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ช่วง โดยช่วงแรกค่าความแข็งมีค่าลดลงเม่ือปริมาณความเข้มข้นของ 
Bi2O3 มีค่าเท่ากับ 15 mol% และช่วงท่ีสอง ค่าความแข็งของแก้วมีค่าเพ่ิมข้ึนเม่ือปริมาณความเข้มข้นของ Bi2O3 มีค่าเท่ากับ 
20-30 mol% และมีแนวโน้มว่าจะเพ่ิมข้ึน เม่ือปริมาณความเข้มข้นของ Bi2O3 มีค่าเพ่ิมข้ึนซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของศิ
ริประภา แก้วแจ้ง [6] ดังแสดงในรูปภาพท่ี 3 
 

 
รูปภาพท่ี 3 แสดงค่าความแข็งของแก้ว เม่ือเปลี่ยนแปลงปริมาณ Bi2O3 ท่ีความเข้มข้นต่าง ๆ 

 
3.4 ผลการวิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสง 

 จากการวิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสงของแก้วท่ีเติม Bi2O3 ปริมาณความเข้มข้น 15, 20, 25 และ 30 mol% 
ตามลําดับ ในความยาวคลื่นช่วง 200-1,100 nm พบว่ามีขอบการดูดกลืนแสงเลื่อนไปทางความยาวคล่ืนยาว ดังแสดงใน
รูปภาพท่ี 4 
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รูปภาพท่ี 4 แสดงค่าลักษณะการดูดกลืนแสง เม่ือเปล่ียนแปลงปริมาณ Bi2O3 ท่ีความเข้มข้นต่าง ๆ 

 
4. สรุปผลการทดลอง 
 

งานวิจัยนี้ได้ทําการทดลองเพ่ือศึกษาสมบัติทางกายภาพ และทางแสงของแก้ว xBi2O3 : 20NaF : (80-x)B2O3 ซ่ึง
เตรียมจากแก้วสูตร Bi2O3 : NaF : B2O3 เม่ือ x เท่ากับ 15, 20 , 25 และ 30 mol% จากนั้นทดลองหลอมและศึกษาสมบัติ
ของแก้วด้านต่าง ๆได้แก่ ความหนาแน่น ค่าปริมาตรเชิงโมล ความแข็ง และการดูดกลืนแสง ผลท่ีได้สามารถสรุปได้ว่า   

1.  ลักษณะทางกายภาพของแก้วท่ีเติม Bi2O3 แก้วท่ีได้มีลักษณะสีเหลืองใสจนไปถึงสีน้ําตาล ตามปริมาณความเข้มข้น
ของ Bi2O3 ท่ีเติมเข้าไปในแก้ว  

2. ค่าความหนาแน่นของแก้วท่ีเติม Bi2O3 เพ่ิมข้ึนตามปริมาณความเข้มข้นของ Bi2O3 ซ่ึงมีค่าระหว่าง 3.4117 ถึง 
4.0669 g/cm3 และค่าปริมาตรเชิงโมลของแก้วท่ีความเข้มข้นต่าง ๆของ Bi2O3 เพ่ิมข้ึน โดยมีค่าระหว่าง 36.2120 ถึง 
44.9970 cm3/mol ซ่ึงอาจสรุปได้ว่ามีการเกิด Non-bridging oxygen (NBOS) ข้ึนในโครงสร้าง โดยเม่ือ Bi2O3 ถูกเติมเข้าไป
เนื้อแก้วจะประพฤติตัวเป็น Network modifier ซ่ึงจะทําลายสะพานออกซิเจนท่ีเชื่อมระหว่างไอออน และทําให้เกิดช่องว่าง
ภายในโครงข่ายแก้ว ปริมาตรเชิงโมล ของแก้วจึงมีการขยายตัว 

3. ค่าความแข็งของแก้วท่ีเติม Bi2O3 พบว่าค่าความแข็งของแก้วมีค่าเท่ากับ 257.2000, 205.133, 299.3667 และ 
335.4667 HV  ซ่ึงสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ช่วง โดยช่วงแรกค่าความแข็งมีค่าลดลงเม่ือปริมาณความเข้มข้นของ Bi2O3 มีค่า
เท่ากับ 15 mol% และช่วงท่ีสอง ค่าความแข็งของแก้วมีค่าเพ่ิมข้ึนเม่ือปริมาณความเข้มข้นของ Bi2O3 มีค่าเท่ากับ 20-30 
mol% และมีแนวโน้มว่าจะเพ่ิมข้ึน เม่ือปริมาณความเข้มข้นของ Bi2O3มีค่าเพ่ิมข้ึน 

4.  จากการวิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสงของแก้วท่ีเติม Bi2O3 ปริมาณความเข้มข้น 15, 20, 25 และ 30 mol% 
ตามลําดับในความยาวคล่ืนช่วง 200-1,100 nm พบว่าขอบการดูดกลืนแสงเลื่อนไปทางความยาวคล่ืนยาวข้ึนเม่ือปริมาณ
ความเข้มข้นของ Bi2O3มีค่าเพ่ิมข้ึน 
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บทคัดย่อ 
 

ระบบแก้วซิงค์โซเดียมอะลูมิเนียมบอเรตถูกเตรียมข้ึนจากองค์ประกอบสูตร (70-x)B2O3-10ZnO -10Na2O -
10Al2O3 -xEu2O3) โดย 0.0 ≤ X ≤ 2.5 (เปอร์เซ็นต์โมลของ Eu2O3) ด้วยเทคนิคการหลอมท่ีอุณหภูมิ 1,200 °C เป็นเวลา 3 
ชั่วโมง และปล่อยให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว งานวิจัยนี้ทําการศึกษาสมบัติทางกายภาพ ทางแสง และการลูมิเนสเซนซ์ของ
ระบบแก้วซิงค์โซเดียมอะลูมิเนียมบอเรต เพ่ือให้เข้าใจบทบาทของ Eu2O3 ผลท่ีได้พบว่า ความหนาแน่นของระบบแก้วท่ีได้มี
ค่าเพ่ิมข้ึน ในขณะที่ปริมาตรเชิงโมลมีค่าลดลงเม่ือเจือปริมาณความเข้มข้นของ Eu2O3 ระหว่าง 0.5 ถึง 2.5 เปอร์เซ็นต์โมล 
เม่ือวัดสเปกตรัมการดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่น 200 ถึง 2,500 นาโนเมตรของยูโรเพียมออกไซด์ พบว่า ค่าความเข้มข้น
ของพีคการดูดกลืนแสงสูงข้ึนตามปริมาณความเข้มข้นของยูโรเพียมออกไซด์ นอกจากนี้ได้ตรวจสอบสมบัติการเปล่งแสงของ 
Eu3+ ท่ีเจือในระบบแก้วซิงค์โซเดียมอะลูมิเนียมบอเรต จากการกระตุ้นด้วยความยาวคลื่น 394 นาโนเมตร พบพีคการ
เปล่งแสงท่ีความยาวคลื่น 578, 590, 613, 651 และ 698 นาโนเมตร  
 
คําสําคัญ: แก้วซิงค์บอเรต, ยูโรเพียมออกไซด์, สมบัติทางแสง, สมบัติทางลูมิเนสเซนซ์ 

 
Abstract 

 
Eu3+ -dope zinc sodium aluminium borate glasses of the composition (70-x)B2O3 -10ZnO -

10Na2O3 -10Al2O3 -xEu2O3 with 0.0 < x < 2.5 (in mol% of Eu2O3) have been synthesized by conventional 
melt quenching technique at 1,100 °C for 3 hours. In order to understand the role of Eu2O3 in zinc sodium 
aluminium borate glasses systems, the physical, optical and luminescence properties were investigated. 
The results showed that the density increased whereas the molar volume decreased with increasing 
Eu2O3 concentrations. The optical absorption spectra of glasses were measured in the wavelength range 
of 200 – 2,500 nm for Eu3+. The intensity of all absorption bands increased with increasing Eu2O3. In addition, 
the luminescence properties of Eu3+ -dope zinc sodium aluminium borate glasses system were carried 
out using excitation wavelengths of 394 nm, the luminescence peaks around 578, 590, 613, 651 and 698 
nm were observed.    

 
Keywords: zinc borate glass, europium oxide, optical properties, photoluminescence 
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1. บทนํา 
แก้วบอเรต (Borate Glass) เป็นแก้วอีกชนิดหน่ึงท่ีได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และสามารถฟอร์มตัวเป็นแก้วได้ 

เนื่องจากมีจุดหลอมเหลวท่ีตํ่า มีความหนืดสูง มีโครงสร้างของอะตอมท่ีง่ายไม่ซับซ้อน มีค่าดัชนีหักเหสูง มีสมบัติการส่งผ่าน
แสงดี มีเสถียรภาพทางเคมีท่ีดี คือไม่ทําปฏิกิริยากับสารอ่ืนได้ง่าย และมีเสถียรภาพทางความร้อนท่ีดีเช่นกัน [1] จาก
คุณสมบัติดังกล่าวทําให้แก้วบอเรตนิยมนํามาใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมแก้ว เป็นเพราะมีความแข็งแรงของพันธะสูงใน
โครงสร้างบอเรตประกอบด้วยอะตอมของโบรอน (B3+) จับกันกับอะตอมของออกซิเจน ซ่ึงจะสามารถฟอร์มตัวเป็นแก้วได้ 
โครงสร้างของ BO3 จับกันเป็นลักษณะสามเหลี่ยมอยู่ท่ีมุมของแต่ละพันธะในโครงสร้างแบบสุ่ม แก้วบอเรตนิยมนํามาใช้งาน
ทางด้านวัสดุป้องกันรังสี เนื่องจากมีค่าเลขอะตอมยังผลใกล้เคียงกับเนื้อเย่ือของมนุษย์ อีกท้ังยังนํามาใช้งานในด้านอุปกรณ์
ทางแสง [2] 

ซิงค์ออกไซด์ (Zinc Oxide) เป็นส่วนประกอบหนึ่งท่ีสําคัญในการฟอร์มตัวเป็นแก้ว แก้วท่ีมีซิงค์ออกไซด์เป็น
องค์ประกอบจะทําให้แก้วมีจุดหลอมเหลวตํ่า ซ่ึงง่ายต่อการหลอมแก้วในห้องปฏิบัติการ มีค่าดัชนีหักเหสูง มีสมบัติทาง
กายภาพท่ีดี สมบัติทางเคมีท่ีดี และมีเสถียรภาพทางความร้อนท่ีดี เนื่องจากเม่ือเติมซิงค์ออกไซด์ลงในแก้วแล้วจะช่วยลด
สัมประสิทธ์ิการขยายตัวเชิงความร้อน นิยมนํามาใช้งานทางการค้าเนื่องจากเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะสามารถนํามาใช้
แทนตะกั่วได้ อีกท้ังยังนํามาใช้ในงานด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และวัสดุเซรามิก เป็นต้น [3] 

โซเดียมออกไซด์ (Sodium Oxide) เป็นส่วนประกอบท่ีช่วยในด้านการลดอุณหภูมิใน กระบวนการหลอมแก้ว มี
ความยืดหยุ่น ในจําพวกด่างด้วยกันจะมีสัมประสิทธ์ิการขยายตัวสูงท่ีสุด มีผลทําให้เคลือบทนต่อการกัดกร่อน ลดแรงตึงผิว
และมีความยืดหยุ่น (Elasticity) สูงกว่าฟลักซ์อ่ืน ๆ สารท่ีให้โซเดียมออกไซด์ ได้แก่ โซเดียมคาร์บอเนต (Sodium 
Carbonate) โซเดียมไนเตรต (Sodium Nitrate) หรือโซดาไนเตอร์ (Soda Niter) โซเดียมคลอไรด์ (Sodium Chloride)         
บอแรกซ์ (Borax) เศษแก้ว (Cullet) ไครโอไลต์ (Cryolite) และโซดาเฟลด์สปาร์ หรืออัลไบต์ (Soda Feldspar or Albite) 
Na2O3 มักใช้ในเซรามิกและแก้ว ซ่ึงเป็นส่วนประกอบท่ีสําคัญในการนํามาเป็นสารประกอบลงในแก้ว [4] 

อะลูมิเนียมออกไซด์ (Aluminium Oxide) มีชื่อเรียกโดยท่ัวไปว่า อะลูมินา เป็นผงสีขาว เป็นสารท่ีมีความแข็งแรง 
อะลูมินาท่ีเกิดข้ึนในธรรมชาติจะอยู่ในแร่ Corundum ซ่ึงเป็นผลึกท่ีมีโครงสร้างแข็งแรงเกือบเท่าเพชร ซ่ึงใช้ประโยชน์ได้อย่าง
กว้างขว้าง และมีราคาถูกกว่าเพชรมาก ซ่ึงแก้วท่ีมีปริมาณอะลูมิเนียมออกไซด์สูงจะทําให้แก้วนั้นมีความทนทานต่อการสึก
กร่อนและสารเคมีได้ดีข้ึน [4] 

ยูโรเพียมออกไซด์ (Europium Oxide) เติมลงในแก้วเพ่ือต้องการใช้เป็นสารเรืองแสง เลเซอร์ อุปกรณ์เก่ียวกับการ
กรองแสง อุตสาหกรรมกระจกและอุตสาหกรรมเคร่ืองแก้ว ยูโรเพียมออกไซด์ เป็นผงสีขาว ความหนาแน่นสัมพัทธ์ประมาณ 
7.42 จุดหลอมเหลว 2002 องศาเซลเซียส สามารถละลายในน้ําและ ละลายได้ในกรด ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และน้ํา 
ใช้เป็นสารเรืองแสงสีแดงกระตุ้นโทรทัศน์สีแรงดันสูง โคมไฟเรืองแสงแบบปรอท และ ยังมีคุณสมบัติช่วยดูดความชื้น [5] 

ในงานวิจัยนี้ ได้ทําการเตรียมแก้วซิงค์อะลูมิเนียมแบเรียมบอเรตที่มีการเจือด้วยไอออนของยูโรเพียม (ZNAB:Eu3+) 
เพ่ือศึกษาสมบัติทางกายภาพ ทางแสง และทางลูมิเนสเซนซ์ รวมท้ังทําการวิเคราะห์อิทธิพลของความเข้มข้นของการเจือ Eu3+ 
ท่ีมีผลต่อสมบัติต่าง ๆ เหล่านี้ 

 
  2. วิธีการทดลอง 
 

   สําหรับสูตรแก้วท่ีทําการเตรียมในงานวิจัยนี้ คือ(70-x)B2O3 -10ZnO -10Na2O -10Al2O3 -xEu2O3 (เม่ือ X คือ 
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 และ 2.5 เปอร์เซ็นต์โมล)  โดยวิธีการหลอมแล้วทําให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว (Melt Quenching 
Technique) โดยสารเคมีต้ังต้นท่ีใช้คือ ZnO, Na2O3, Al2O3 H3BO3 และ Eu2O3 ต่อมาทําการบดสารเคมีท้ังหมดให้เข้ากันจน
เป็นเนื้อเดียวกัน โดยการคํานวณสารเคมีท่ีใช้ในการหลอมแก้วเป็น 15 กรัม ถูกผสมลงในเบ้าหลอมอะลูมินา เพ่ือนําไปหลอม
ในเตาไฟฟ้าท่ีอุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ต่อมานําแก้วท่ีหลอมได้เทลงในแม่พิมพ์แกรไฟต์ท่ี
อุณหภูมิห้อง และนําไปอบท่ีอุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง เพ่ือลดความเครียดท่ีเกิดข้ึนในแก้ว สําหรับการ
วิเคราะห์สมบัติการดูดกลืนแสงโดยใช้เคร่ืองมือ UV-Vis-NIR spectrophotometer (รุ่น UV-3600 บริษัท Shimadzu) 
จากนั้นศึกษาสมบัติการเปล่งแสงโดยใช้เคร่ืองฟลูออเรสเซนต์สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (รุ่น Eclipse บริษัท Cary)  และคํานวณคู่
อันดับ x, y  
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3. ผลการวิจัย  
 

ผลจากการศึกษาค่าความหนาแน่นและค่าปริมาตรเชิงโมลของแก้วซิงค์โซเดียมอะลูมิเนียมบอเรตท่ีเจือด้วยความ
เข้มข้นของ Eu2O3 ท่ีแตกต่างกัน ต้ังแต่ 0.0 ถึง 2.5 เปอร์เซ็นต์โมล พบว่าค่าความหนาแน่นมีค่าเพ่ิมข้ึน เม่ือเพ่ิมปริมาณความ
เข้มข้นของ Eu2O3 โดยค่าความหนาแน่นมีค่าอยู่ระหว่าง 2.2902± 0.0026 ถึง 2.5415± 0.0053  กรัมต่อลูกบาศก์
เซนติเมตร ดังแสดงในรูปท่ี 1 และค่าปริมาตรเชิงโมล แสดงในรูปท่ี 2 จากการวิเคราะห์หาค่าปริมาตรเชิงโมลของแก้วตัวอย่าง 
ค่าปริมาตรเชิงโมลจะข้ึนกับค่าความหนาแน่นของแก้ว ซ่ึงพบว่าปริมาตรเชิงโมลมีค่าลดลงเม่ือเจือปริมาณความเข้มข้นของ 
Eu2O3 0.5 ถึง 2.5 เปอร์เซ็นต์โมล ค่าปริมาตรเชิงโมลจะมีค่าลดลงโดยมีค่าอยู่ระหว่าง 31.9919 ถึง 31.6056 ลูกบาศก์
เซนติเมตรต่อโมล 

 

 
 

รูปท่ี 1 กราฟความหนาแน่นของแก้ว (70-x)B2O3 -10ZnO -10Na2O -10Al2O3 -xEu2O3 ท่ีเจือด้วยEu2O3 ท่ีความเข้มข้น
แตกต่างกัน 

 
รูปท่ี 2 กราฟปริมาตรเชิงโมลของแก้ว (70-x)B2O3 -10ZnO -10Na2O -10Al2O3 -xEu2O3  ท่ีเจือด้วย  Eu2O3 ท่ีความเข้มข้น

แตกต่างกัน 
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ผลจากการศึกษาสเปกตรัมการดูดกลืนแสง (Absorption Spectra) ของแก้วซิงค์โซเดียมอะลูมิเนียมบอเรตท่ีเจือ
ด้วยความเข้มข้นของ Eu2O3 ท่ีแตกต่างกัน ต้ังแต่ 0.0 ถึง 2.5 เปอร์เซ็นต์โมล พบว่าสามารถสังเกตเห็นสเปกตรัมได้อย่าง
ชัดเจนท้ังหมด 4 พีค โดยสถานะพ้ืนอยู่ท่ี (7F0) ปรากฎการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 392 นาโนเมตร (5L6) 464 นาโนเมตร 
(5D2) 2095 นาโนเมตร ( 7F6) และ 2205 นาโนเมตร (7F1→

7F6) สังเกตพบว่าสเปกตรัมการดูดกลืนของแสงของแก้วตัวอย่าง 
ส่วนใหญ่เป็นการดูดกลืนในช่วงวิซิเบิลจนถึงช่วงอินฟราเรด โดยท่ีความยาวคลื่น 392 ถึง 2095 นาโนเมตร 

 

 
 

รูปท่ี 3 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแก้ว (70-x)B2O3 -10ZnO -10Na2O -10Al2O3 -xEu2O3 ท่ีเจือด้วย Eu2O3 ท่ีความ
เข้มข้นแตกต่างกัน [6] 

 
ผลการศึกษาสเปกตรัมการกระตุ้นแสงของแก้วซิงค์โซเดียมอะลูมิเนียมบอเรตท่ีเจือด้วยความเข้มข้นของ Eu2O3ท่ี

แตกต่างกัน ต้ังแต่ 0.0 ถึง 2.5 เปอร์เซ็นต์โมล สเปกตรัมการกระตุ้นถูกบันทึกในช่วงความยาวคลื่นแสดงรูปท่ี 4 พบว่า
สังเกตเห็นสเปกตรัมได้อย่างชัดเจนท้ังหมด 6 พีค โดยใช้การเปล่งแสงท่ีความยาวคลื่น 613 นาโนเมตร ซ่ึงพีคการกระตุ้นของ
แสงเกิดการทรานซิชันของระดับพลังงานท่ีตําแหน่ง (5D4)  362 นาโนเมตร (5L7) 382 นาโนเมตร (5L6) 393 นาโนเมตร (5D3) 
414 นาโนเมตร (5D2) 464 นาโนเมตร และ (7F0→

7F1 ) 531 นาโนเมตร  
ผลการศึกษาสเปกตรัมการเปล่งแสงของแก้วซิงค์โซเดียมอะลูมิเนียมบอเรตที่เจือด้วยความเข้มข้นของ Eu2O3 ท่ี

แตกต่างกันต้ังแต่ 0.0 ถึง 2.5 เปอร์เซ็นต์โมล แสดงในรูปท่ี 5 พบว่าสามารถสังเกตเห็นสเปกตรัมได้อย่างชัดเจนท้ังหมด 5 พีค 
ในช่วง NIR โดยการเปล่งแสงท่ีความยาวคลื่น 578 นาโนเมตร (7F0) 590 นาโนเมตร (7F1) 613 นาโนเมตร (7F2) 651 นาโน
เมตร (7F3) และ 698 นาโนเมตร (7F5) สเปกตรัมการเปล่งแสงท่ีมีความเข้มของสัญญาณสูงสุดอยู่ท่ีความยาวคลื่น 613 นาโน
เมตร (7F2) ซ่ึงจะสอดคล้องกับไดอะแกรมระดับพลังงานของ Eu3+ แสดงในรูปท่ี 6 
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รูปท่ี 4 สเปกตรัมการกระตุ้นแสงของแก้ว (70-x)B2O3 -10ZnO -10Na2O -10Al2O3 -xEu2O3 ท่ีเจือด้วย Eu2O3 ท่ีความ

เข้มข้นแตกต่างกัน [6] 

 B         

รูปท่ี 5 สเปกตรัมการเปล่งแสงของแก้ว (70-x)B2O3 -10ZnO -10Na2O -10Al2O3 -xEu2O3 ท่ีเจือด้วย Eu2O3 ท่ีความเข้มข้น
แตกต่างกัน [6] 

 

 
รูปท่ี 6 ไดอะแกรมระดับพลังงานสําหรับการดูดกลืนแสง กระตุ้นแสง เปล่งแสงของ Eu3+ [6] 
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4. สรุปผลการวิจัย 
 
จาการศึกษาแก้วซิงค์โซเดียมอะลูมิเนียมบอเรตท่ีเจือด้วยยูโรเพียมออกไซด์ พบว่าค่าความหนาแน่นมีค่าเพ่ิมข้ึน เม่ือ

เพ่ิมปริมาณความเข้มข้นของ Eu2O3 และปริมาตรเชิงโมลมีค่าลดลงเม่ือเจือปริมาณความเข้มข้นของ Eu2O3 ระหว่าง 0.5 ถึง 
2.5 เปอร์เซ็นต์โมล ผลของสเปกตรัมการดูดกลืนแสงในช่วง VIS ถึง NIR ท่ีความยาวคลื่น 392 ถึง 2205 นาโนเมตร ผลของ
สเปกตรัมการกระตุ้นแสง ปรากฏท้ังหมด 6 พีค พบพีคการกระตุ้นของแสงเกิดการทรานซิซันของระดับพลังงานท่ีตําแหน่ง 
(5D4) 362 นาโนเมตร (5L7) 382 นาโนเมตร (5L6) 393 นาโนเมตร (5D3) 414 นาโนเมตร (5D2) 464 นาโนเมตร และ 
(7F1

5D1) 531 นาโนเมตร และผลของสเปกตรัมการเปล่งแสงปรากฏท้ังหมด 5 พีค ในช่วง VIS ถึง NIR โดยการเปล่งแสงท่ี
ความยาวคลื่น 578 นาโนเมตร (7F0) 590 นาโนเมตร (7F1) 613 นาโนเมตร (7F2) 651 นาโนเมตร (7F3) และ 698 นาโนเมตร 
(7F5) สเปกตรัมการเปล่งแสงท่ีมีความเข้มของสัญญาณสูงสุดอยู่ท่ีความยาวคลื่น 613 นาโนเมตร (7F2)  
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การศึกษาผลของ Bi2O3 ต่อสมบตัิทางกายภาพและทางแสงของแก้วระบบโซดาไลม์บอเรต 
Effect of Bi2O3 on Physical and Optical Properties of 

Na2O - CaO - B2O3 Glasses System 
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บทคัดย่อ 
 
 งานวิจัยนี้ได้ทําการศึกษาผลของ Bi2O3 ต่อสมบัติทางกายภาพและทางแสงของแก้วระบบโซดาไลม์บอเรต ท่ีมี
องค์ประกอบหลักทางเคมีของแก้วระบบโซดาไลม์บอเรตคือB2O3, CaO, และ Na2O ซ่ึงถูกเตรียมในสูตร xBi2O3:10Na2O: 
10CaO:(80-x)B2O3 (เม่ือ x=15, 20, 25 และ 30 เปอร์เซ็นต์โดยโมล) โดยเทคนิคการหลอมและทําให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว 
โดยสีของแก้วท่ีได้จะมีสีเหลือง-น้ําตาล เนื่องจากองค์ประกอบของ Bi2O3 ในเนื้อแก้ว ซ่ึงเม่ือปริมาณ Bi2O3 เพ่ิมข้ึน ความหนาแน่น
และปริมาตรเชิงโมลของแก้วระบบโซดาไลม์บอเรตก็มีค่าเพ่ิมข้ึนตามลําดับ จากผลการวิเคราะห์หาค่าการดูดกลืนแสงของแก้ว 
ในช่วงความยาวคลื่น 190-1000 นาโนเมตร พบว่า ขอบการดูดกลืนแสงมีการเลื่อนตําแหน่งไปทางขวา ตามปริมาณความ
เข้มข้นของ Bi2O3 ท่ีเพ่ิมข้ึนตามลําดับ ซ่ึงส่งผลให้แก้วมีสีเข้มข้ึน และเม่ือปริมาณ Bi2O3 เพ่ิมข้ึน ค่าความแข็งของแก้วมี
ค่าประมาณ 7.5 ตามมาตรฐานสเกลของโมส์ 
 
คําสําคัญ: แก้วบิสมัทบอเรต, สมบัติทางกายภาพ, สมบัติทางแสง 

 
Abstract 

 
 In this research, the effects of Bi2O3 to soda lime borate glasses on physical properties have 
been investigated. The glass samples were melted in formula xBi2O3: 10Na2O3: 10CaO: (80-x)B2O3 (where 
x=15, 20, 25 and 30 mol%) by melt quenching technique. The result found that, the glass shown yellow-
brown color with increasing of Bi2O3 concentration. The absorbance of glass in the wavelength rang 190-
1000 nm. were measured which shift to longer wavelength. Moreover, the density and molar volume of 
glass increased with increasing of Bi2O3 concentration and the hardness in Mohs' scale of glass samples 
was about 7.5 
 
Keywords: bismuth borate glass, physical property, optical property 
 
1. บทนํา 
 

มนุษย์รู้จักการใช้แก้วต้ังแต่หลายพันปีท่ีผ่านมาโดยการนํา  "แร่ Obsidian"  ซ่ึงเป็นแร่ท่ีมีอยู่ในธรรมชาติมีลักษณะ
เป็นของแข็ง เม่ือแตกหักจะมีลักษณะแหลมคมไปใช้ในการล่าสัตว์หรือประกอบอาหารได้ และได้มีการใช้แก้วกันอย่างแพร่หลาย
ท้ังแก้วท่ีมาจากธรรมชาติและแก้วท่ีผลิตจากฝีมือมนุษย์และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกลายมาเป็นแก้วท่ีมีรูปร่างต่าง ๆ 
ในปัจจุบัน [1] 
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 แก้วเป็นวัสดุท่ีมีลักษณะใสและโปร่งแสง เป็นหนึ่งในวัสดุท่ีมีความทนทานท่ีสุด แต่หากอยู่ในสภาวะความเครียดจะมี
ความต้านทานท่ีจํากัดและทําให้แก้วแตกได้ง่าย เนื่องจากมีโครงสร้างโมเลกุลท่ีไม่ตกผลึก ซ่ึงแตกต่างจากเหล็กและอลูมิเนียมท่ีมี
ความแข็งแรงมากกว่า คุณสมบัติท่ีสําคัญของแก้วคอื มีความต้านทานในการกัดกร่อนของนํ้าและกรด  
 แก้วโซดาไลม์ (soda lime glass) มาจากคําว่าโซดา (soda) หมายถึง โซเดียมออกไซด์ (Na2O) และไลม์ (lime) คือ 
แคลเซียมออกไซด์ (CaO) หรือแมกนีเซียมออกไซด์ (MgO) ส่วนแก้ว (glass) คือ มีส่วนประกอบของซิลิก้า (SiO2) เป็น
ส่วนประกอบหลัก ซ่ึงวัสดุท่ีใช้ผลิตแก้วชนิดนี้จะมีราคาถูก เนื่องจากอุณหภูมิท่ีใช้ในกระบวนการผลิตไม่สูงมากนัก อายุการใช้
งานก็นาน (ยกเว้นทําตกแตก) นอกจากน้ันสามารถนํากลับมาใช้ได้ใหม่ผ่านกระบวนการรีไซเคิล (recycle) ได้ง่ายอีกด้วย 
คุณภาพของแก้วชนิดนี้ข้ึนอยู่กับส่วนผสมทางเคมี โดยท่ัวไปจะพบ CaO อยู่ในปริมาณ 8-12% และ Na2O 12-17% นอกนั้น
เป็น SiO2 หากแก้วมีส่วนผสมของ CaO มากระหว่างกระบวนการผลิตโครงสร้างแก้วจะมีบางส่วนเกิดเป็นผลึก หากมีส่วนผสม
ของ CaO น้อย (Na2O มาก) จะทําให้แก้วดูดความชื้นได้ดีมีโอกาสท่ีแก้วจะทําปฏิกิริยากับน้ําได้ (ละลายน้ําได้) ทําให้อายุการใช้
งานสั้นลง [2] 

ดังนั้นการวิจัยแก้วระบบโซดาไลม์บอเรต (Soda-lime-B2O3Glass) เป็นแก้วท่ีเติมโซเดียมออกไซด์ (Na2O) แคลเซียม
ออกไซด์(CaO) โบรอนไดออกไซด์ (B2O3) ลงไป ทําให้เกิดโครงสร้างหลักของแก้วระบบโซดาไลม์บอเรตขึ้น ซ่ึงโบรอนไดออกไซด์ 
(B2O3) เป็นตัวช่วยท่ีทําให้แก้วมีสัมประสิทธ์ิการขยายตัวตํ่า ทนทานต่อสภาวะความเป็นกรด-ด่าง และความร้อน ซ่ึงมักจะใช้เป็น
ส่วนผสมในการผลิตเครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการอุปกรณ์ในครัวเรือนหรือไฟหน้ารถยนต์ นั่นเอง แคลเซียมออกไซด์ (CaO) เป็น
ตัวการท่ีป้องกันการดูดความชื้นของแก้ว และโซเดียมออกไซด์ (Na2O) เป็นตัวท่ีลดอุณหภูมิในกระบวนการหลอมของแก้ว 
สามารถเปลี่ยนแปลงส่วนต่าง ๆ ของแก้วได้ตามสัดส่วนดังนี้ แก้ว xBi2O3 :10Na2O : 10CaO : (80-x)B2O3 (เม่ือ x =15, 20, 25 
และ 30 เปอร์เซ็นต์โดยโมล) โดยการเติม Bi2O3 ลงไปเพ่ือนํามาทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและทางแสงของแก้วระบบโซดา
ไลม์บอเรต 
 
2. การทดลอง 
 
 แก้วระบบโซดาไลม์บอเรตจากสูตรแก้ว xBi2O3:10Na2O: 10CaO: (80-x)B2O3 (เม่ือ x=15, 20, 25 และ 30 
เปอร์เซ็นต์โดยโมล) และนําสัดส่วนของสารเคมีท่ีได้มาคํานวณหาปริมาณของสารเคมี เพ่ือทําการชั่งสารเคมีสําหรับการนําไป
หลอมแก้วตัวอย่าง โดยการเตรียมสารเคมีท่ีเป็นส่วนผสมท้ังหมด 15 กรัม ในการหลอมแก้วจําเป็นต้องให้ความร้อนจนกระท่ัง
เนื้อแก้วหลอมละลายเป็นเนื้อเดียวกัน โดยในงานวิจัยนี้ ตัวอย่างแก้วจะถูกหลอมท่ีอุณหภูมิ 1,200oC โดยในการให้ความร้อน
จะกําหนดให้มีการเพ่ิมความร้อนในอัตรา 5 องศาเซลเซียสต่อนาทีแล้วนําแก้วมาเทลงในแท่งพิมพ์แกรไฟต์ จากน้ันนําแก้วท่ี
เร่ิมแข็งตัวไปอบท่ีอุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง แล้วปล่อยให้อุณหภูมิเย็นลงจนกระท่ังถึงอุณหภูมิห้อง แล้ว
จึงนําแก้วออกจากเตา จากนั้นนําแก้วท่ีได้ไปวัดค่าความหนาแน่นของแก้วด้วยเคร่ืองชั่งดิจิตอล (4-digit sensitive 
microbalance A&D, XB-200A) แล้วคํานวณหาค่าปริมาตรเชิงโมลวัดค่าความแข็งด้วยเคร่ืองวัดค่าความแข็งตามมาตรฐาน
สเกลของโมส์ และวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเคร่ือง UV-Visible Spectrophotometer (CARY 50 Scan) ในการวัดสเปกตรัม
การดูดกลืนในช่วงต้ังแต่ 190 ถึง 1000 นาโนเมตร  
 
3. ผลการทดลองและการวิเคราะห์ 
 

3.1 ลักษณะทางกายภาพของแก้วตัวอย่าง 
การหลอมแก้วตัวอย่างได้มีการเปล่ียนอัตราส่วนของ Bi2O3 ซ่ึงถูกเตรียมในสูตรแก้ว xBi2O3 : 10Na2O : 10CaO: (80-

x)B2O3 (เม่ือ x=15, 20, 25, และ 30 เปอร์เซ็นต์โดยโมล) พบว่าแก้วมีสีเหลืองอ่อนหรือสีน้ําตาลท่ีเข้มข้ึนเนื่องมาจากแก้ว
ตัวอย่างท่ีเติม Bi2O3 ลงไปในปริมาณความเข้มข้นท่ีแตกต่างกัน คือ แก้วตัวอย่างท่ีมีปริมาณความเข้มข้นน้อย จะมีลักษณะสี
เหลืองอ่อนหรือสีน้ําตาลอ่อนและในแก้วตัวอย่างท่ีมีปริมาณความเข้มข้นมากข้ึนจะมีลักษณะสีท่ีเข้มมากข้ึนไปทางสีน้ําตาลหรือ
น้ําตาลเข้มตามลําดับ ดังแสดงในรูปภาพท่ี1 
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รูปภาพท่ี 1 ลักษณะของแก้วท่ีเติม Bi2O3 ท่ีได้จากการหลอม 

 3.2 ผลการวิเคราะห์ความหนาแน่น (Density) และปริมาตรเชิงโมล (Molar Volume) 
การวิเคราะห์หาค่าความหนาแน่นของแก้ว [3] โดยวิธีการชั่งน้ําหนักของแก้วท่ีมีส่วนผสมของ Bi2O3 ปริมาณความ

เข้มข้น 15, 20, 25 และ 30 เปอร์เซ็นต์โดยโมล พบว่าเม่ือปริมาณ Bi2O3 เพ่ิมข้ึน ค่าความหนาแน่นและค่าปริมาตรเชิงโมลของ
แก้วมีค่าเพ่ิมข้ึน  ซ่ึงอาจสรุปได้ว่ามีการเกิด Non-bridging oxygen (NBOs) ข้ึนในโครงสร้าง โดยเม่ือ Bi2O3  ถูกเติมเข้าไปใน
เน้ือแก้วจะประพฤติตัวเป็น Network modifier ซ่ึงจะทําลายสะพานออกซิเจนท่ีเชื่อมระหว่างไอออน และทําให้เกิดช่องว่าง
ภายในโครงข่ายแก้ว ปริมาตรเชิงโมลของแก้วจึงมีการขยายตัวข้ึน ตามลําดับ ได้ผลดังตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1 ความหนาแน่นของแก้วท่ีความเข้มข้นของ Bi2O3 ในปริมาณท่ีต่างกัน 
 
 

 
 
 
 

 การวิเคราะห์หาค่าความหนาแน่นของแก้วและปริมาตรเชิงโมลของแก้วท่ีมีส่วนผสมของ Bi2O3 ในปริมาณท่ีต่างกัน 
ได้กราฟดังแสดงในรูปภาพท่ี 2 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

รูปภาพท่ี 2 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นและปริมาตรเชิงโมลกับความเข้มข้นของแก้ว  

 

 

% Bi2O3 Density (g/cm3) ปริมาตรเชิงโมล(cm3/mol) 

15 3.3432 ± 0.0058 37.9736 
20 3.6410 ± 0.0030 40.3105 
25 3.8341 ± 0.0005 43.4493 
30 3.9401 ± 0.0011 47.3085 
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3.3 ผลการวิเคราะห์การดูดกลืนแสง (Absorbance) 
 การวิเคราะห์หาค่าการดูดกลืนแสงของแก้ว ด้วยเคร่ืองวัด UV-Visible Spectrophotometer [4] ในช่วงความยาว
คลื่น 190-1000 นาโนเมตร ของแก้วตัวอย่างท่ี Bi2O3 มีปริมาณความเข้มข้น15, 20, 25 และ 30 เปอร์เซ็นต์โดยโมล 
สเปกตรัมการดูดกลืนแสงแสดงดังรูปภาพท่ี 3 พบว่า ขอบการดูดกลืนแสงมีการเลื่อนตําแหน่งไปทางขวา ตามปริมาณความ
เข้มข้นของ Bi2O3 ท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงส่งผลให้แก้วมีสีเข้มข้ึน 
 

 
รูปภาพท่ี 3 กราฟการดูดกลืนแสงของแก้วท่ีเติม Bi2O3 ความเข้มข้นต่าง ๆ ในช่วงความยาวคลื่น 190–1000 นาโนเมตร 

 

3.4 ผลการวัดค่าความแข็งตามมาตรฐานสเกลของโมส์ [5] 
การท่ีสเกลของโมส์เป็นสเกลท่ีได้มาจากการเปรียบเทียบ ทําให้ความแตกต่างของความแข็งในแต่ละระดับมีค่าไม่

เท่ากัน ตัวอย่างเช่น เพชรซ่ึงมีความแข็งในระดับ 10 จะมีความแข็งมากกว่าคอรันดัมซ่ึงมีความแข็งในระดับ 9 ประมาณ 4-5 
เท่า ในขณะท่ีคอรันดัมจะมีความแข็งมากกว่าโทแพซซ่ึงมีความแข็งในระดับ 8 ประมาณ 2 เท่า ถึงแม้ความแตกต่างของระดับ
ความแข็งจะไม่เป็นแบบเชิงเส้น แต่เนื่องจากการใช้วัสดุซ่ึงทราบความแข็งท่ัว ๆ ไปในการเปรียบเทียบ ทําให้ง่ายต่อการ
ประมาณค่าความแข็งของวัสดุอ่ืน ๆ จึงทําให้ความแข็งตามมาตรฐานสเกลของโมส์ยังคงได้รับความนิยมใช้งานมาจนถึงปัจจุบัน 

จากการวิเคราะห์ค่าความแข็งพบว่า ค่าความแข็งของแก้วตัวอย่างท่ีเติม Bi2O3 ท้ัง 4 ตัวอย่าง มีค่าประมาณ 7.5 
ตามมาตรฐานสเกลของโมส์ 

 
4. สรุปผลการทดลอง 
 
 จากการศึกษาวิจัย ผลของ Bi2O3 ต่อสมบัติทางกายภาพและแสงของแก้วระบบโซดาไลม์บอเรตท่ีมีองค์ประกอบ
หลักทางเคมีของแก้วระบบโซดาไลม์บอเรต คือ B2O3, CaO, และ Na2O ซ่ึงถูกเตรียมในสูตร xBi2O3 : 10Na2O : 10CaO: 
(80-x)B2O3 เม่ือ x=15, 20, 25 และ 30 เปอร์เซ็นต์โดยโมล โดยทําการหลอมแก้วท่ีอุณหภูมิ 1,200 oC แล้วศึกษาคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้ ได้แก่ ค่าความหนาแน่นและปริมาตรเชิงโมล ค่าการดูดกลืนแสง และค่าความแข็งตามมาตรฐานสเกลของโมส์      
ได้ข้อสรุปดังนี้    
 

 เม่ือปริมาณ Bi2O3 เพ่ิมข้ึน ความหนาแน่นของแก้วมีค่าเพ่ิมข้ึนตามลําดับ และเม่ือปริมาณ Bi2O3 เพ่ิมข้ึน ปริมาตรเชิง
โมลของแก้วก็มีค่าเพ่ิมข้ึนตามความเข้มข้นของ Bi2O3 ท่ีเพ่ิมมากข้ึน โดยมีค่าน้อยสุดเท่ากับ 37.9736 cm3/mol และมีค่ามาก
ท่ีสุดเท่ากับ 47.3085 cm3/mol ซ่ึงอาจสรุปได้ว่ามีการเกิด Non-bridging oxygen (NBOs) ข้ึนในโครงสร้าง ผลการวิเคราะห์
หาค่าการดูดกลืนแสงของแก้วในช่วงความยาวคลื่น190-1000 นาโนเมตร พบว่า ขอบการดูดกลืนแสงมีการเลื่อนตําแหน่งไป
ทางขวาตามปริมาณความเข้มข้นของ Bi2O3 ท่ีเพ่ิมข้ึน และค่าความแข็งของแก้วมีค่าคงท่ีประมาณ 7.5 ตามมาตรฐานสเกล
ของโมส์ 
 
 



The 8th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 31st March - 1st April 2016  

186 | Integration of Art and Science toward the Local Research and ASEAN Community 

เอกสารอ้างอิง 
 
1.  กรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555, ประมวลสารสนเทศพร้อมใช้                            

เร่ืองน่ารู้ของอุตสาหกรรมแก้วและกระจกกับการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ (Glasses industry  with quality audit 
of products), [online], Available: http://siweb.dss.go.th/repack/ fulltext/IR27.pdf  [5/9/2015]. 

2.  http://archive.lib.cmu.ac.th/full/T/2555/radio30155sk_ch1.pdf [5/9/2015]. 
3.  http://mne.eng.psu.ac.th/staff/lek-files/cceramic/u93-1.html [11/10/ 2015] 
4.  ขวัญใจ จันทร์ศิริพงษ์, “การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเคร่ืองมือ”, มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม, 2547. 
5.  http://portal.edu.chula.ac.th [11/10/ 2015] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 

 บูรณาการศาสตร์และศิลป์ งานวิจัยท้องถ่ินไทยและประชาคมอาเซียน | 187 

ผลของ Bi2O3 ต่อสมบัติทางกายภาพ และทางแสงของแก้วสตรอนเซียมโพแทสเซียมบอเรต 
Effect of Bi2O3 on Physical and Optical Properties of SrO-K2O-B2O3 Glasses 
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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้ได้ทําการศึกษาสมบัติทางกายภาพ และทางแสงของแก้วสูตร  (80-x)B2O3 : 10SrO : 10K2O  : xBi2O3 
(เม่ือ x=15, 20, 25 และ 30 โมลเปอร์เซ็นต์) โดยเทคนิคการหลอมเเละทําให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว โดยสีของแก้วท่ีได้จะมีสี
เหลือง-น้ําตาล เนื่องจากองค์ประกอบของบิสมัทในเนื้อแก้ว ซ่ึงเม่ือปริมาณ Bi2O3 เพ่ิมข้ึน ความหนาแน่น และปริมาตรเชิงโมล 
ของแก้วมีค่าเพ่ิมข้ึนตามลําดับ แต่ค่าความแข็งของแก้วมีค่าลดลง  จากผลการวิเคราะห์หาค่าการดูดกลืนแสงของแก้วในช่วง
ความยาวคลื่น 190-900 นาโนเมตร พบว่า ขอบการดูดกลืนแสงมีการเลื่อนตําแหน่งไปทางขวา ตามปริมาณความเข้มข้นของ 
Bi2O3 ท่ีเพ่ิมข้ึนตามลําดับ  
 
คําสําคัญ: สมบัติทางกายภาพของแก้ว, แก้วบิสมัท, สมบัติทางแสงของแก้ว 

 
Abstract 

 
 This research was studied the physical and optical properties of glasses from formula (80-x)B2O3 
:10SrO :10K2O  :xBi2O3  (when  x=15, 20, 25  and 30 mol%) by melt quenching technique. The color of glasses 
were yellow-brown with the increasing of Bi2O3 component in the glass. When the concentration of Bi2O3 
increased, the density and molar volume of glasses were increased, but the hardness of glasses was 
decreased. The absorbance of glasses in the wavelength rang 190-900 nm was measured. Results found 
that the absorption edge was shift to longer wavelength according to the increased of concentration of 
Bi2O3. 
 
Keywords: physical properties, Bi2O3 glass, optical properties 
 
1. บทนํา 
 

แก้วเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีความสําคัญต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในสมัยก่อนมนุษย์จะนําผลิตภัณฑ์แก้วมาประยุกต์ใช้กับ
สิ่งก่อสร้างท่ีสําคัญ อาทิ นํามาประดับตกแต่งอุโบสถ แต่ในปัจจุบันแก้วเข้ามามีบทบาทสําคัญในวงการเครื่องประดับและของ
ตกแต่ง ซ่ึงแก้วเป็นสารเซรามิกท่ีโปร่งใส มีความแข็งแรงสูง และทนต่อการกัดกร่อนในสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ แต่แก้วยัง
สามารถนํามาทําเป็นส่วนประกอบของอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีทันสมัย [1-2] ดังนั้นการผลิตแก้วจึงต้องมีการพัฒนาคุณภาพ อาทิ 
สูตรในการหลอมแก้ว สารเคมีท่ีเป็นส่วนผสมของแก้ว เป็นต้น 

ในปัจจุบันมีการผลิตแก้วท่ีมีคุณสมบัติท่ีหลากหลาย และแก้วท่ีได้รับความสนใจในปัจจุบันคือ แก้วบิสมัทบอเรต 
(Bi2O3:B2O3) เพราะเป็นแก้วท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะตัวท่ีโดดเด่น เช่น มีค่าดัชนีหักเหสูง สามารถทนต่อความร้อนและทนต่อ
ความเป็นกรด-ด่างได้ดี สามารถนําไปประยุกต์ในการใช้งานที่หลากหลายซ่ึงจะพบแก้วท่ีมีคุณสมบัติดังกล่าวได้ในผลิตภัณฑ์
จําพวกบีเกอร์, หลอดทดลอง และอ่ืน ๆ จากกการศึกษางานวิจัยพบว่าแก้วบิสมัทบอเรต (Bi2O3:B2O3) เป็นแก้วท่ีได้รับความ



The 8th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 31st March - 1st April 2016  

188 | Integration of Art and Science toward the Local Research and ASEAN Community 

นิยมแพร่หลายเพราะมีคุณสมบัติทางกายภาพเหนือกว่าแก้วชนิดอ่ืน ๆ คือ มีความหนาแน่นสูง มีค่าดัชนีหักเหสูง สามารถ
ดูดกลืนแสงได้ดี [3-4]  

ดังนั้นการวิจัยในคร้ังนี้ จึงต้องการปรับปรุงคุณสมบัติด้านการป้องกันการดูดความชื้นของแก้วด้วยสตรอนเซียมออก
ไซด์ (SrO) และคุณสมบัติด้านการลดอุณหภูมิในกระบวนการหลอมของแก้วด้วยโพแทสเซียมออกไซด์ (K2O) และสามารถ
เปลี่ยนแปลงส่วนต่าง ๆ ได้ตามสัดส่วนดังนี้ xBi2O3 : 10SrO : 10K2O : (80-x)B2O3 (เม่ือ x =15, 20, 25, และ 30 โมล
เปอร์เซ็นต์) เพ่ือให้ได้ส่วนประกอบพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมของแก้วและสามารถผลิตข้ึนรูปเป็นแก้วได้ และนํามาทดสอบสมบัติทาง
กายภาพและทางแสงของแก้วสตรอนเซียมโพแทสเซียมบอเรต 

 
2. การทดลอง 
 

สูตรแก้วสตรอนเซียมโพแทสเซียมบอเรตจากสูตรแก้ว xBi2O3 : 10SrO : (80-x)B2O3 : 10K2O (เม่ือ x =15, 20, 
25, และ 30 โมลเปอร์เซ็นต์) และนําสัดส่วนของสารเคมีท่ีได้มาจากการคํานวณหาปริมาณของสารเคมีเพ่ือทําการชั่งสารเคมี
สําหรับการนําไปหลอมตัวอย่างแก้ว โดยการเตรียมสารเคมีท่ีเป็นส่วนผสมท้ังหมด 15 g ในการหลอมแก้วจําเป็นต้องให้ความ
ร้อนจนกระท่ังเน้ือแก้วหลอมละลายเป็นเนื้อเดียวกัน โดยในงานวิจัยนี้ ตัวอย่างจะถูกหลอมท่ีอุณหภูมิ 1,200 oC โดยในการให้
ความร้อนจะกําหนดให้มีการเพ่ิมความร้อนในอัตรา 5 องศาเซลเซียสต่อนาที จนถึงอุณหภูมิท่ีต้องการและคงอุณหภูมินั้นเป็น
เวลา 3 ชั่วโมงจึงปิดเตา และปล่อยให้อุณหภูมิเย็นลงจนกระท่ังถึงอุณหภูมิห้อง แล้วจึงนําแก้วออกจากเตา แล้วนําแก้วท่ีได้ไป
วัดค่าความหนาแน่นด้วยเคร่ืองชั่งดิจิตอล (4-digit sensitive microbalance A&D, XB-220A) แล้วคํานวณหาค่าปริมาตรเชิง
โมล วัดค่าการดูดกลืนแสงในช่วง 190-900 nm ด้วยเคร่ือง UV-Visible Spectrophotometer (Cary 50 Scan) และวัดค่า
ความแข็งด้วยเคร่ือง HVS-1000 Digital Micro Vickers Hardness Tester 

 
3. ผลการทดลองและการวิเคราะห์  
 
 3.1 ลักษณะทางกายภาพของแก้วตัวอย่าง 

ในการหลอมแก้วซ่ึงแก้วแต่ละตัวอย่างได้มีการเพ่ิมปริมาณ Bi2O3 ซ่ึงเตรียมในสูตรแก้ว xBi2O3 : 10SrO : 10K2O : 
(80-x)B2O3 (เม่ือ x =15, 20, 25, และ 30 โมลเปอร์เซ็นต์) โดยหลอมท่ีอุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง  เท
น้ําแก้วท่ีอุณหภูมิสูงลงบนแบบ และนําแก้วเข้าเตาอบท่ีอุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เป็น เวลา 3 ชั่วโมง และปล่อยให้เย็นตัว
ลงภายในเตาอบจนถึงอุณหภูมิห้อง เม่ือนําแก้วออกจากเตา พบว่าแก้วมีสีเหลือง-นํ้าตาล เนื่องจากองค์ประกอบของ Bi2O3 ใน
เนื้อแก้ว และเม่ือปริมาณ Bi2O3 เพ่ิมข้ึน ส่งผลให้แก้วมีสีเข้มข้ึนตามลําดับ แสดงดังรูปภาพท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพท่ี 1 ลักษณะทางกายภาพของแก้วท่ีเติม Bi2O3 ในความเข้มข้นต่าง ๆ 
 

 3.2 ผลการวิเคราะห์ค่าความหนาแน่นและปริมาตรเชิงโมล 
การวิเคราะห์หาค่าความหนาแน่นของแก้ว  โดยวิธีการชั่งน้ําหนักของแก้วท่ีมีส่วนผสมของ Bi2O3 ปริมาณความ

เข้มข้น 15, 20, 25, และ 30 โมลเปอร์เซ็นต์ พบว่า เม่ือปริมาณ Bi2O3 เพ่ิมข้ึน ความหนาแน่น และปริมาตรเชิงโมลของแก้วก็
มีจะมีค่าเพ่ิมข้ึนตามปริมาณความเข้มข้นของ Bi2O 3  ซ่ึงสรุปได้ว่ามีการเกิด Non-Bridging Oxygen (NBOS) ข้ึนในโครงสร้าง 
โดยเม่ือ Bi2O3 ถูกเติมเข้าไปในเนื้อแก้วจะประพฤติตัวเป็น Network Modifier ซ่ึงจะทําลายสะพานออกซิเจนท่ีเชื่อมระหว่าง
ไอออน และทําให้เกิดช่องว่างภายในโครงข่ายแก้ว ปริมาตรเชิงโมลของแก้วจึงมีการขยายตัว ดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 ความหนาแน่นของแก้วท่ีความเข้มข้นของ Bi2O3 ในปริมาณท่ีต่างกัน 
% Bi2O3 ค่าความหนาแน่น (g/cm3) ปริมาตรเชิงโมล (cm3/mol) 

15 3.4637 ± 0.0011 38.9546 ± 0.0121 
20 3.6914 ± 0.0022 41.9207 ± 0.0246 

25 3.9221 ± 0.0036 44.5075 ± 0.0414 

30 4.0793 ± 0.0020 47.6502 ± 0.0236 

 
 การวิเคราะห์หาค่าความหนาแน่นของแก้วโดยวิธีอาร์คิมิดีส และหาค่าปริมาตรเชิงโมล ได้กราฟดังรูปภาพท่ี 2 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปภาพท่ี 2 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นกับความเข้มข้นของแก้วท่ีเติม Bi2O3  

                                 
3.3 ผลการวิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสง 

 การวิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสงของแก้วด้วยเคร่ืองวัดรังสี UV-Visible Spectrophotometer ของแก้วในช่วงความ
ยาวคลื่น 190-900 นาโนเมตร ของแก้วตัวอย่างท่ี Bi2O3 มีปริมาณความเข้มข้น 15, 20, 25 และ 30 โมลเปอร์เซ็นต์ สเปกตรัม          
การดูดกลืนแสงแสดงดังรูปภาพท่ี 3 พบว่า ขอบการดูดกลืนแสงมีการเลื่อนตําแหน่งไปทางขวา ตามปริมาณความเข้มข้นของ 
Bi2O3 ท่ีเพ่ิมข้ึนตามลําดับ ซ่ึงส่งผลให้แก้วมีสีเข้มข้ึนดังแสดงในรูปภาพท่ี 1  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปภาพท่ี 3 กราฟแสดงค่าการดูดกลืนแสงของแก้วท่ีเติม Bi2O3 ความเข้มข้นต่าง ๆ 
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3.4 ผลการวิเคราะห์ค่าความแข็ง 
 จากการวิเคราะห์ค่าความแข็งด้วยเคร่ือง HVS-1000 Digital Micro Vicker Hardness Testerในแก้วท่ีเติม Bi2O3 

ลงในสูตร xBi2O3 : 10SrO : 10K2O : (80-x)B2O3 (เม่ือ x =15, 20, 25 และ 30 โมลเปอร์เซ็นต์) ได้ผลดังตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 ค่าความแข็งในเนื้อของแก้วท่ีความเข้มข้นของ Bi2O3 ในปริมาณท่ีต่างกัน  

 
 

 
 
 
 
 
  
            จากท่ีได้ทําการวิเคราะห์หาค่าความแข็งในเนื้อวัสดุแล้วบันทึกลงในตารางท่ี 2 และนําไปสร้างกราฟแสดงคา่ความ
แข็งในเนื้อของแก้วท่ีความเข้มข้นของ Bi2O3 ต่างกัน พบว่า เม่ือปริมาณ Bi2O3 เพ่ิมข้ึน ค่าความแข็งของแก้วมีค่าลดลง
ตามลําดับ โดยมีค่ามากสุดเท่ากับ 355.00 HV และมีค่าน้อยสุดเท่ากับ 241.73 HV ได้กราฟดังรูปภาพท่ี 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปภาพท่ี 4 กราฟแสดงค่าความแข็งในเนื้อของแก้วท่ีความเข้มข้นของ Bi2O3 ในปริมาณท่ีต่างกัน 

 
4. สรุปผลการทดลอง 
 
 จากการศึกษาวิเคราะห์หาค่าความหนาแน่น ค่าการดูดกลืนแสง และค่าความแข็งของแก้วสตรอนเซียม
โพแทสเซียมบอเรต ซ่ึงเตรียมในสูตร xBi2O3: 10SrO: 10K2O: (80-x)B2O3 ท่ีมีส่วนผสมของ Bi2O3 ปริมาณความเข้มข้น 15, 
20, 25 และ 30 โมลเปอร์เซ็นต์ พบว่า 
 - ค่าความหนาแน่นของแก้ว 
 เม่ือปริมาณ Bi2O3 เพ่ิมข้ึน ความหนาแน่นของแก้วมีค่าเพ่ิมข้ึนตามลําดับ และเม่ือปริมาณ Bi2O3 เพ่ิมข้ึน ปริมาตร
เชิงโมลของแก้วมีค่าเพ่ิมข้ึนตามความเข้มข้นของ Bi2O3 โดยมีค่าน้อยสุดเท่ากับ 38.9546 cm3/mol และมีค่ามากท่ีสุด
เท่ากับ 47.6502 cm3/mol 
 - ค่าการดูดกลืนแสงของแก้ว 
 จากผลการวิเคราะห์หาค่าการดูดกลืนแสงของแก้วในช่วงความยาวคลื่น 190-900 นาโนเมตร พบว่า ขอบการ
ดูดกลืนแสงมีการเลื่อนตําแหน่งไปทางขวา ตามปริมาณความเข้มข้นของ Bi2O3 ท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงส่งผลให้แก้วมีสีเข้มข้ึน  
 - ค่าความแข็งของแก้ว 
 เม่ือปริมาณ Bi2O3 เพ่ิมข้ึน ค่าความแข็งของแก้วก็จะมีค่าลดลงตามลําดับ โดยมีค่ามากสุดเท่ากับ 355.00 HV และ
มีค่าน้อยสุดเท่ากับ 241.73 HV 

% Bi2O3 Hardness (HV) 

15     355.00  ± 15.52 

20     346.63  ± 15.51 

25     287.07  ± 25.00 

30     241.73  ± 17.72 
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การศึกษาผลของการเตมิ Bi2O3ต่อสมบัติทางกายภาพและทางแสง 
ของแก้วซิงค์โพแทสเซียมบอเรต 

Effect of Bi2O3 on Physical and Optical Properties of ZnO-K2O-B2O3 Glasses 
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บทคัดย่อ 
 
 โครงการงานวิจัยนี้ใช้ศึกษาผลของการเติม Bi2O3ต่อคุณสมบัติทางกายภาพและทางแสงของแก้วซิงค์โพแทสเซียมบอเรต
xBi2O3 : 10ZnO : (80-x)B2O3 : 10K2O (เม่ือ x = 15, 20 และ 25 mol%) ด้วยวิธีการหลอมและทําให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว โดย
สีของแก้วท่ีได้มีสีน้ําตาล เนื่องจากองค์ประกอบของบิสมัทท่ีอยู่ในเน้ือแก้ว ผลท่ีได้พบว่าค่าความหนาแน่นและค่าความแข็ง
เพ่ิมข้ึนตามปริมาณความเข้มข้นของ Bi2O3 ท่ีเพ่ิมมากข้ึน จากการวิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่น 190-1,100 
นาโนเมตร พบว่าขอบการดูดกลืนแสงมีการเลื่อนตําแหน่งไปทางขวา ตามปริมาณความเข้มข้นของ Bi2O3 ท่ีเพ่ิมข้ึนตามลําดับ 
 
คําสําคัญ: แก้วบิสมัทบอเรต, สมบัติทางกายภาพ, สมบัติทางแสง 

 
Abstract 

 
 This research was studied the effect of Bi2O3 on physical and optical properties of zinc potassium 
borate glass system from formula xBi2O3 : 10ZnO : (80-x)B2O3 : 10K2O (when x =15, 20 and 25 mol % ) by melt 
quenching technique.The color of glass was brown with the increasing of bismuth component in the glass.The 
results found that, the densityand hardness of glass samples were increased with increasing of Bi2O3  

concentration. The absorbance of glasses in the wavelength range 190-1100 nm. were measured  the 
absorption edge was shifted to the longer wavelength. According increased the concentration of Bi2O3. 
 
Keywords: bismuth borate glass, physical property, optical property 
 
1. บทนํา 
 
 มนุษย์รู้จักการใช้แก้วต้ังแต่หลายพันปีท่ีผ่านมาโดยการนําแร่ Obsidian ซ่ึงเป็นแร่ท่ีมีอยู่ในธรรมชาติ มีลักษณะเป็นของแข็ง 
เม่ือแตกหักจะมีลักษณะแหลมคมไปใช้ในการล่าสัตว์หรือประกอบอาหารได้และได้มีการใช้แก้วกันอย่างแพร่หลายท้ังแก้วท่ีมาจาก
ธรรมชาติและแก้วท่ีผลิตจากฝีมือมนุษย์และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกลายมาเป็นแก้วท่ีมีรูปร่างต่าง ๆ [1] 
 แก้วเป็นวัสดุท่ีมีลักษณะใสและโปร่งแสง เป็นหนึ่งในวัสดุท่ีมีความทนทานที่สุดแต่หากอยู่ในสภาวะความเครียดจะมีความ
ต้านทานท่ีจํากัดและทําให้แก้วแตกได้ง่าย เนื่องจากมีโครงสร้างโมเลกุลท่ีไม่ตกผลึก ซ่ึงแตกต่างจากเหล็กและอลูมิเนียมท่ีมีความ
แข็งแรงมากกว่า คุณสมบัติท่ีสําคัญของแก้วคือมีความต้านทานในการกัดกร่อนของนํ้าและกรด [2] 
 แก้วระบบบิสมัทบอเรต (Bi2O3 - B2O3 Glass) เป็นแก้วท่ีเติมบิสมัทออกไซด์ลง-ไป ทําให้มีโครงสร้างหลักของแก้วเกิดข้ึน 
สารท่ีใช้ในการข้ึนรูปแก้วคือ บิสมัทเตตระออกไซด์ (Bi2O3) และโบรอนไดออกไซด์ (B2O3) ซ่ึงเป็นตัวช่วยท่ีทําให้แก้วมีประสิทธิภาพ
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การขยายตัวตํ่า ทนทานต่อสภาวะความเป็นกรด-ด่าง และความร้อน ซ่ึงมักจะใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเคร่ืองแก้วในห้องปฏิบัติการ 
อุปกรณ์ในครัวเรือน หรือไฟหน้ารถยนต์ [3-4] 
 ดังนั้นการวิจัยในคร้ังนี้ จึงต้องเพ่ิมคุณสมบัติเพ่ือช่วยทําให้แก้วมีลักษณะคล้ายแก้วคริสตัลโดยไม่ใช้ตะก่ัว ของ ZnO และ
คุณสมบัติช่วยให้การตกผลึกเป็นไปอย่างช้า ๆ ทําให้การเรียงตัวของผลึกออกมาสวยงาม ของ (K2O) และสามารถเปลี่ยนแปลงส่วน
ต่าง ๆ ได้ตามสัดส่วนดังนี้ xBi2O3 : 10ZnO : (80-x)B2O3 : 10K2O (เม่ือ x=15, 20 และ 25 mol%) เพ่ือให้ได้ส่วนประกอบพ้ืนฐาน
ท่ีเหมาะสมของแก้วและสามารถผลิตข้ึนรูปเป็นแก้วได้ และนํามาทดสอบสมบัติทางกายภาพและทางแสงของแก้วระบบบิสมัทบอเรต 
 
2. การทดลอง 
 
 สูตรแก้วซิงค์โพแทสเซียมบอเรต xBi2O3 : 10ZnO : (80-x)B2O3 : 10K2O (เม่ือ x =15, 20 และ 25 mol%) และ
นําสัดส่วนของสารเคมีท่ีได้มาคํานวณหาปริมาณของสารเคมีเพ่ือทําการชั่งสารเคมี สําหรับการนําไปหลอมตัวอย่างแก้ว ในการ
ให้หลอมแก้ว จําเป็นต้องให้ความร้อนจนกระท่ังเน้ือแก้วหลอมละลายเป็นเนื้อเดียวกัน โดยในงานวิจัยนี้ ตัวอย่างจะถูกหลอมท่ี
อุณหภูมิ 1,200°C โดยในการให้ความร้อนจะกําหนดให้มีการเพ่ิมความร้อนในอัตรา 5 องศาเซลเซียสต่อนาที จนถึงอุณหภูมิท่ี
ต้องการและคงอุณหภูมินั้นเป็นเวลา 3 ชั่วโมงจึงปิดเตา และปล่อยให้อุณหภูมิเย็นลงจนกระทั่งถึงอุณหภูมิห้อง แล้วจึงนําแก้ว
ออกจากเตาแล้วนําแก้วท่ีได้ไปวัดค่าความหนาแน่นของแก้วด้วยเคร่ืองชั่งดิจิตอล (4-digit sensitive microbalance A&D, 
XB-200A) แล้วคํานวณหาค่าปริมาตรเชิงโมลวัดค่าความแข็งด้วยเคร่ือง HVS-1000 Digital Micro Vicker Hardness Tester 
และใช้เคร่ืองวัดการดูดกลืนแสงช่วง  UV-Visible Spectrophotometer (CARY 50 Scan) ในการวัดสเปกตรัมการดูดกลืน
ในช่วงต้ังแต่ 190 ถึง 1100 นาโนเมตร 
 
3. ผลการทดลองและการวิเคราะห์ 
 
 3.1 ลักษณะทางกายภาพของแก้วตัวอย่าง 
 เม่ือนําแก้วออกจากเตาหลอม ในสูตร xBi2O3 : 10ZnO :  (80-x)B2O3 : 10K2O (เม่ือ x=15, 20 และ 25 mol%) 
พบว่าแก้วมีสีเหลืองอ่อนหรือสีน้ําตาลท่ีเข้มข้ึนเนื่องมาจากแก้วตัวอย่างท่ีเติม Bi2O3 ลงไปในปริมาณความเข้มข้นท่ีแตกต่างกัน 
คือ แก้วตัวอย่างท่ีมีปริมาณความเข้มข้นน้อยจะมีลักษณะสีเหลืองอ่อนหรือสีน้ําตาลอ่อนและในแก้วตัวอย่างท่ีมีปริมาณความ
เข้มข้นมากข้ึนตามลําดับจะมีลักษณะสีท่ีเข้มมากข้ึนไปทางสีน้ําตาลหรือน้ําตาลเข้มดังแสดงในรูปภาพท่ี1 

 
 

รูปภาพท่ี 1 ลักษณะทางกายภาพของแก้วท่ีเติม Bi2O3 ในความเข้มข้นต่าง ๆ 
 
 3.2 ผลการวิเคราะห์ความหนาแน่นและปริมาตรเชิงโมล 
 จากการวิเคราะห์หาค่าความหนาแน่นของแก้วตัวอย่างท่ีเติม Bi2O3 ปริมาณความเข้มข้น15, 20 และ 25 โมลเปอร์เซ็นต์
พบว่า ความหนาแน่นของแก้วและค่าปริมาตรเชิงโมลมีค่าเพ่ิมข้ึนตามปริมาณความเข้มข้นของ Bi2O3 ท่ีเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงอาจสรุปได้ว่า
มีการเกิด  (Non-bridging oxygen ) NBOs ข้ึนในโครงสร้างโดยเม่ือ   Bi2O3 ถูกเติมเข้าไปในเน้ือแก้วจะประพฤติตัวเป็น Network 
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modifier ซ่ึงจะทําลายสะพานออกซิเจนท่ีเชื่อมระหว่างไอออน และทําให้เกิดช่องว่างภายในโครงข่ายแก้ว ปริมาตรเชิงโมลของแก้ว
จึงมีการขยายตัวข้ึนตามลําดับ [5] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 3.3 ผลการวิเคราะห์การดูดกลืนแสง 

 จากการวิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่น 190-1,100 นาโนเมตร ของแก้วตัวอย่างท่ี Bi2O3  มีปริมาณ
ความเข้มข้น15, 20 และ 25 โมลเปอร์เซ็นต์สเปกตรัมการดูดกลืนแสงแสดงดังรูปภาพท่ี4 พบว่าขอบการดูดกลืนแสงมีการเลื่อน
ตําแหน่งไปทางขวา ตามปริมาณความเข้มข้นของ Bi2O3 ท่ีเพ่ิมข้ึนตามลําดับซ่ึงส่งผลให้แก้วมีสีเข้มข้ึนดังแสดงในรูปภาพท่ี4 

 
รูปภาพท่ี 4 ค่าการดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลืน่ 190–1,100 นาโนเมตร ของแก้วท่ีเติม Bi2O3 

 
 3.4 ผลการวิเคราะห์การวัดความแข็ง 
 จากการวิเคราะห์ค่าความแข็งด้วยเคร่ือง HVS-1000 Digital Micro Vicker HardnessTester  ในแก้ว xBi2O3 : 
10ZnO : (80-x)B2O3 : 10K2O (เม่ือ x=15, 20 และ 25 mol%) พบว่าค่าความแข็งของแก้วมีค่าสูงข้ึนเม่ือเติม Bi2O3 ใน
ปริมาณท่ีมากข้ึน  

 

รูปภาพที่ 3 กราฟความหนาแน่นกับความเข้มข้น
ของแก้ว ท่ีเติม Bi2O3ในความเข้มข้นต่าง ๆ 

รูปภาพท่ี 2 กราฟปริมาตรเชิงโมลกับความเข้มข้น
ของแก้ว ท่ีเติม Bi2O3ในความเข้มข้นต่าง ๆ 
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รูปภาพท่ี5 กราฟค่าความแข็งของแก้วท่ีเติม Bi2O3 ในความเข้มข้นต่าง ๆ 

 
4. สรุปผลการทดลอง 
 

จากการศึกษาวิเคราะห์หาค่าความหนาแน่นของแก้ว xBi2O3 : 10ZnO : (80-x)B2O3 : 10K2O (เม่ือ x =15, 20 และ 
25 โมลเปอร์เซ็นต์) พบว่า ค่าความหนาแน่นของแก้ว xBi2O3 : 10ZnO : (80-x)B2O3 : 10K2O มีความหนาแน่นตํ่าสุดอยู่ท่ี 
4.1873 ± 0.0049 g/cm3 และมีค่าความหนาแน่นสูงสุดอยู่ท่ี 4.5154 ± 0.0022 g/cm3 และพบว่าความหนาแน่นของแก้ว และ
ค่าปริมาตรเชิงโมลมีค่าเพ่ิมข้ึนตามปริมาณความเข้มข้นของ Bi2O3 ท่ีเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงอาจสรุปได้ว่ามีการเกิด Non-bridging 
oxygen (NBOs ข้ึนในโครงสร้าง) จากการวิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่น 190-1,100 นาโนเมตร ของแก้ว
ตัวอย่าง พบว่าขอบการดูดกลืนแสงมีการเลื่อนตําแหน่งไปทางขวา ตามปริมาณความเข้มข้นของ Bi2O3 ท่ีเพ่ิมข้ึนตามลําดับ และ 
ค่าความแข็งของแก้วเพ่ิมข้ึนตามปริมาณความเข้มข้นของ Bi2O3 ท่ีเติมเข้าไปในโครงสร้างแก้ว 
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การเตรียม Bi2MoO6 โดยวิธีเกิดปฏกิิริยาในสถานะของของแข็ง 
The Preparation of Bi2MoO6 for Solid State Method 
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บทคัดย่อ 

 
งานวิจัยนี้ได้ทําการศึกษาการเตรียมบิสมัทโมลิบดีนัมออกไซด์ (Bi2MoO6) ท่ีมีประโยชน์ต่อการประยุกต์ใช้ในวัสดุเซ

มิคอนดักเตอร์ โดยวิธีการเกิดปฏิกิริยาในสถานะของแข็ง จากสารบิสมัทออกไซด์ (Bi2O3) และโมลิบดีนัมออกไซด์ (MoO3) 
โดยการนําสารท้ังสองชนิดมาให้ความร้อนสองครั้ง โดยครั้งแรกให้ความร้อนท่ีอุณหภูมิ 450 องศาเซลเซียส และครั้งท่ีสองมี
การให้ความร้อนท่ีอุณหภูมิต่างกันท่ี 800-900 องศาเซลเซียส และนําตัวอย่างท่ีได้ไปทําการวิเคราะห์โครงสร้างผลึกด้วยเคร่ือง
วิเคราะห์การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ พบว่ามีความเป็นไปได้ในการเตรียม Bi2MoO6 โดยวิธีวิธีการเกิดปฏิกิริยาในสถานะของแข็งได้ 
อย่างไรก็ตามจากการเตรียมโดยวิธีนี้ไม่สามารถเตรียม Bi2MoO6 ท่ีมีความบริสุทธ์ิของสารได้ 
 
คําสําคัญ:: การเกิดปฏิกิริยาในสถานะของของแข็ง, เซมิคอนดักเตอร์, บิสมัทโมลิบดีนัมออกไซด์ 

 
Abstract 

 
This research, study prepared Bi2MoO6 that applies for semi-conductor material by solid state 

method from Bi2O3 and MoO3. Both chemicals were heated two time,the first heat at temperature 450°C 
and the second that difference heat temperature at 800-900°C. And the samples were analyzed structure by 
X-Ray Diffraction. Found that, there is possibility that preparation of Bi2MoO6 for solid state method. 
However, from this preparation method that can’t was prepared purest Bi2MoO6. 
 
Keywords: solid state method, semi-conductor, Bi2MoO6 
 
1. บทนํา 
 
 บิสมัทโมลิบดีนัมออกไซด์ (Bi2MoO6) เป็นสารสังเคราะห์ท่ีปัจจุบันได้รับความสนใจในการศึกษาสารชนิดนี้เพ่ิมมากข้ึน 
โดยสารชนิดนี้ได้ถูกใช้ในเป็นองค์ประกอบหลักในการพัฒนาเซมิคอนดักเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงสารบิสมัทโมลิบดีนัม
ออกไซด์นั้น เป็นสารท่ีได้จากการสังเคราะห์ ซ่ึงวิธีการสังเคราะห์สารบิสมัทโมลิบดีนัมออกไซด์มีอยู่ด้วยกันหลายวิธี ซ่ึงมีท้ัง
วิธีการท่ีง่าย และซับซ้อน เช่น วิธีไกลคอลเทอร์มอล  (Glycol Thermal Method)  (Phattranit et al., 2015: 180) วิธีไฮโดร
เทอร์มอล  (Hydro Thermal Method)  (Liwu Zhang et al., 2010: 139) วิธีเทมเพอร์เรเจอร์ฟรีโซโวลเทอร์มอล 

(Template-Free Solvothermal Method) (Linrui Hou et al., 2015: 159) หรือ วิธีโซลิดสเตท  (solid state method) 
ซ่ึงในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยมีความสนใจในการสังเคราะห์บิสมัทโมลิบดีนัมออกไซด์โดยการสังเคราะห์จากสารประกอบออกไซต์โดย
ใช้วิธีการเกิดปฏิกิริยาในสถานะของของแข็ง (Solid State Reaction) (Bing Han et al., 2014: 16590) เป็นปฏิกิริยาท่ีเกิด
จากการเผาแคลไซต์สารเคมีท่ีอุณหภูมิสูงจนเกิดการทําปฏิกิริยากันแต่ยังอยู่ในสภาพท่ีเป็นของแข็ง 
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2. วิธีการทดลอง 
 

2.1 การเตรียมตัวอย่าง 
บิสมัทโมลิบดีนัมออกไซด์ (Bi2MoO6) จะได้รับการเตรียมข้ึนจากสารบิสมัทออกไซด์ (Bi2O3) ความบริสุทธ์ิ 99.5 

เปอร์เซ็นต์ และโมลิบดีนัมออกไซด์ (MoO3) ความบริสุทธ์ิ 99.9 เปอร์เซ็นต์ มาทําการผสมกันในอัตราส่วนโดยโมล ดังสมการ
ปฏิกิริยาเคมี 

  
Bi2O3 + MoO3 → Bi2MoO6 

 
และหลังจากนั้นนําสารท่ีชั่งตามอัตราส่วนมาทําการผสมในโกร่งบดสารเพื่อให้สารผสมเป็นเน้ือเดียวกัน และนําสารท่ี

ผ่านการบดเรียบร้อยแล้วมาทําการอัดให้เป็นก้อนแข็งด้วยเคร่ืองไฮโดรลิคด้วยแรงกด 20 ตันต่อตารางเซนติเมตร และสาร
ตัวอย่างท่ีผ่านการอัดก้อนแล้ว มาทําการเผาคร้ังแรกท่ีอุณหภูมิ 450 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 6 ชั่วโมง โดยอัตราการข้ึน
ของอุณหภูมิในงานวิจัยน้ีจะใช้อัตราการข้ึนของอุณหภูมิท่ี 5 องศาเซลเซียสต่อนาที และปล่อยให้อุณภูมิลดลงภายในเตาเผา
จนถึงอุณหภูมิห้อง นําตัวอย่างท่ีได้มาทําการบดด้วยโกร่งบดสารอีกคร้ังหนึ่ง และนําไปอัดก้อนด้วยแรงกดคงเดิมท่ี 20 ตันต่อ
ตารางเซนติเมตร และนําไปเผาซํ้าอีกคร้ังหน่ึงด้วยอุณหภูมิท่ีสูงข้ึนเพ่ือให้สารเกิดการทําปฏิกิริยา โดยทําการเผาต้ังแต่อุณหภูมิ 
800 องศาเซลเซียส เป็นต้นไปโดยเพ่ิมอุณหภูมิข้ึนในตัวอย่างใหม่คร้ังละ 50 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 8 ชั่วโมง ดัง
รูปภาพท่ี 1 

 
รูปภาพท่ี 1 แผนภาพการเตรียมตัวอย่าง 

 
2.1 การวิเคราะห์ผล 
นําตัวอย่างท่ีได้จากการเผามาทําการบดให้และเอียด และวิเคราะห์การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์โดยใช้ด้วยเคร่ือง

วิเคราะห์การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ (X-ray diffractometer; XRD) บริษัท  Shimadzu รุ่น XRD-6100 โดยสแกนท่ีช่วงมุม   10-
80 องศา โดยความเร็วในการสแกนท่ี 5 องศาต่อนาที  
 
3. ผลการทดลอง 
 
 จากผลการทดลองพบว่าจากการเผาตัวอย่างท่ีอุณหภูมิต่าง ๆพบว่า สารตัวอย่างสามารถเผาได้อุณหภูมิสูงสุดท่ี 900 
องศาเซลเซียส เพราะเม่ือทําการเผาท่ีอุณหภูมิ 950 องศาเซลเซียส พบว่าสารเกิดการหลอมเหลวไม่เป็นก้อน ในงานวิจัยนี้จึง
ได้มีการวิเคราะห์ผลของสารท่ีผ่านการเผาท่ีอุณหภูมิ 800-900 องศาเซลเซียส ซึงผลจากการวิเคระห์การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์
เม่ือพล็อตกราฟเปรียบเทียบระหว่างสารท่ียังไม่ผ่านการเผา ผ่านการเผาคร้ังแรก และผ่านการเผาครั้งท่ีสองท่ีอุณหภูมิต่าง ๆ 
ดังรูปภาพท่ี 2 พบว่าสารท่ียังไม่ผ่านการเผาจะยังพบโครงสร้างของ Bi2O3  (JCPDS No. 041-1449) และ MoO3 (JCPDS No. 
005-0508) ซ่ึงสอดคล้องกับสารเคมีต้ังต้นท่ีใช้ในการผสม และเม่ือทําการเผาคร้ังแรกพบว่าโครงสร้างสารตั้งต้นนั้นเปล่ียนไป 
โดยพบว่าเร่ิมการการทําปฏิกิริยากันเกิดข้ึน โดยปรากฏโครงสร้างของ Bi2MoO6 (JCPDS No. 022-0102) แต่ยังคงเหลือ
โครงสร้างของ MoO3 (JCPDS No. 005-0508) ซ่ึงมีค่าความเข้มของพีคลดลง  
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รูปภาพท่ี 2 แพทเทิร์นการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของ Bi2O3 + MoO3 ท่ีอุณหภูมิต่าง ๆ 
 

 สารตัวอย่างท่ีได้ทําการเผาเป็นคร้ังท่ีสองพบว่าโครงสร้างมีการเปลี่ยนแปลงไปโดย Bi2MoO6 (JCPDS No. 022-
0102) นั้นหายไป และได้ ปรากฏ Bi2MoO6 (JCPDS No. 041-1449) ข้ึนมาแทน และยังปรากฏพีคตําแหน่งประมาณ 24.5 
องศา นั้นซ่ึงเป็นพีคของ MoO3 (JCPDS No. 005-0508) โดยตัวอย่างเผาท่ีอุณหภูมิ 800-900 องศาเซลเซียส มีผลท่ี
สอดคล้องกัน ผู้วิจัยจึงได้ทําการวิเคราะห์เพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการทําให้ MoO3 ทําปฏิกิริยาได้โดยสมบูรณ์ จึงได้ทําการ
ทดลองซํ้าโดยการเปล่ียนแปลงอัตราส่วนให้ Bi2O3 มีอัตราส่วนโดยโมลท่ีมากกว่า MoO3 และเลือกใช้อุณหภูมิท่ี 900 องศา
เซลเซียส มาทําการทดลองซํ้า  
 ผลการทดลองซํ้าโดยการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนได้แสดงในรูปภาพท่ี 3 พบว่าหลังจากมีการเปล่ียนแปลงอัตรา
ส่วนผสมในอัตราส่วนต่าง ๆ แล้วนั้นพบว่าไม่สามารถทําให้ตําแหน่งพีคของ MoO3 นั้นหายไปได้ และยังส่งผลทําให้โครงสร้าง
มีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อย 
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รูปภาพท่ี 3 แพทเทิร์นการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของ Bi2O3 + MoO3 ในอัตราส่วนต่าง ๆ  

ท่ีผ่านการเผาท่ีอุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียส 
 

4. สรุปผลการทดลอง 
 

การทดลองเตรียมบิสมัทโมลิบดีนัมออกไซด์ (Bi2MoO6) โดยวิธีการเกิดปฏิกิริยาในสถานะของของแข็งพบ
บิสมัทโมลิบดีนัมออกไซด์สองรูปแบบ คือ Bi2MoO6 (JCPDS No. 022-0102) เผาท่ี 450 องศาเซลเซียส และ Bi2MoO6 
(JCPDS No. 041-1449) เผาท่ีอุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียสเป็นต้นไป  แต่ยังไม่มีความบริสุทธ์ิของบิสมัทโมลิบดีนัมออกไซด์
เนื่องจากยังพบว่ามีการปนของสารชนิดอ่ืนอยู่ แต่วิธีนี้มีความเป็นไปได้ในการเตรียมบิสมัทโมลิบดีนัมออกไซด์สําหรับการนําไป
ศึกษา และพัฒนาเป็นวัสดุเซมิคอนดักเตอร์ หรือสารฟอสเฟอร์ได้ 
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การเตรียมแก้วบุษราคัมจากขี้เถ้ากระดูกสัตว ์
Investigation of Yellow Sapphire from Animal Bone Ashes 
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บทคัดย่อ 

 
 วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือการพัฒนาแก้วสีเหลืองจากข้ีเถ้ากระดูกหมู โดยเตรียมแก้วตามสูตร (40-x)SiO2 : 
10B2O3 : 25Na2O : 8CaO : 5ZrO2 : 1Bi2O3 : 0.5TiO2 : 0.5Al2O3 : 10BaO : xFe2O3 (เม่ือ x เท่ากับ 0.00, 0.20,  
0.40, 0.60, 0.80 และ 1.00 เปอร์เซ็นต์โดยโมล) โดยวิธีการหลอมแบบทําให้เย็นตัวอย่างรวดเร็ว สมบัติทางกายภาพ และทางแสง 
จะถูกวิเคราะห์จากค่าความหนาแน่น ค่าดัชนีหักเหของแสง ค่าการดูดกลืนแสง และค่าสีในระบบ CIE L*a*b* จากผลการ
ทดลองพบว่าค่าความหนาแน่น และค่าดัชนีหักเหของแสงของแก้ว มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเม่ือเพ่ิมความเข้มข้นของ Fe2O3 พีคการ
ดูดกลืนแสงของ Fe2O3 เกิดข้ึนท่ีความยาวคลื่น 1,050 นาโนเมตร 
 
คําสําคัญ: ค่าความหนาแน่น, ค่าดัชนีหักเห, ค่าการดูดกลืนแสง, ค่าความแข็ง 
 

Abstract 
 

 The aim of the present work is to develop yellow glass from Pig’s Bone ashes. Composition of 
glass was prepared in chemical formula, (40-x)SiO2 : 10B2O3 : 25Na2O : 8CaO : 5ZrO2 : 1Bi2O3 : 0.5TiO2 : 
0.5Al2O3 : 10BaO : xFe2O3 (when x = 0.00, 0.20, 0.40, 0.60, 0.80, and 1.00 mol%). The glass were melt by 
conventional melt quenching technique. Physical and optical properties have been investigated by using 
density, refractive index, absorption spectra, CIE L*a*b* analysis. From the result found that, the densities 
and refractive indexes of glasses were increases with increasing of iron oxide concentration. The optical 
absorption peak of Fe2O3 occur at 1,050 nm. 
 
Keywords: density, refractive index, absorption spectra, hardness 
 
1. บทนํา 
 

แก้วบอโรซิลิเกตเป็นแก้วท่ีมีสมบัติในการฟอร์มตัวเป็นแก้วได้ง่าย ทนต่ออุณหภูมิสูง ใช้อุณหภูมิตํ่าในการผลิตแก้ว 
และการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างทันทีทันใดได้ระดับหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีความต้านทานต่อสารเคมีได้พอสมควร ท้ังนี้จาก
งานวิจัยท่ีผ่านมาจะพบว่าในองค์ประกอบของแก้วอาจมีการใส่ธาตุแคลเซียมเพ่ือช่วยในการหลอม (Alizadeh P., 2004  :24), 
(Kaewkhao J., 2007), (Comtamul T., 2007  :353), (Chimalawong P., 2010  :71), (Sharma Y.K., 2007  :29), (Wang 
M., 2010  :504), (Berneschi S., 2006  :28), (Paje S.E., 2001 :17), (Cetinkaya Colak S., 2011  :509), (Meejitpaisan 
P., 2012  :32) ท้ังนี้ธาตุแคลเซียมสามารถพบเจอได้ตามธรรมชาติ รวมถึงในองค์ประกอบของสิ่งท่ีอยู่รอบตัว เช่น หิน ปูน 
แม้กระท่ังกระดูกอีกด้วย ดังนั้นในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยต้องการพัฒนาแก้วสีเหลืองจากข้ีเถ้าเศษกระดูกหมูจากร้านอาหารและทํา
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การวัดสมบัติทางกายภาพและทางแสงบางประการ เช่น ความหนาแน่น ค่าดัชนีหักเห ค่าการดูดกลืนแสง ค่าสี และความแข็ง
ของแก้วท่ีพัฒนาข้ึน 
 
2. วิธีการทดลอง 

 
เตรียมส่วนผสมในการหลอมแก้ว การเตรียมส่วนผสมในการหลอมตัวอย่างแก้วตามสูตรมีดังนี้ (40-X)SIO2 : 

10B2O3 : 25NA2O : 8CAO : 5ZRO2 : 1BI2O3 : 0.5TIO2 : 0.5AL2O3 : 10BAO : XFE2O3 (เม่ือ X = 0.00 0.20 0.40 
0.60 0.80 และ 1.00 เปอร์เซ็นต์โดยโมล) โดยในการทดลองได้ใช้สาร H3BO3, BACO3, NA2CO3 แทน B2O3, BAO และ 
NA2O ตามลําดับ ชั่งสารเตรียมส่วนผสมของสารตั้งต้นมีมวล 30 กรัม นําส่วนผสมของสารต้ังต้นมาผสมเข้าด้วยกันจากนั้น
นํามาใส่ในเคร่ืองหลอมท่ีได้เตรียมเอาไว้ นําส่วนผสมท่ีเตรียมไว้ใส่เบ้าหลอม นําเข้าเตาไฟฟ้าโดยให้ความร้อนอย่างต่อเนื่อง
จนถึงอุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ชั่วโมง เพ่ือให้สารประกอบหลอมเหลวเป็นเนื้อเดียวกันจะได้น้ําแก้วเหลว 
เปิดฝาเตานําเอาเบ้าหลอมออกจากเตาเผาและเทนํ้าแก้วเหลวลงในแม่พิมพ์แกรไฟต์ ท้ิงไว้จนแก้วเร่ิมแข็งตัวจึงนําแก้วออก
จากแม่พิมพ์แล้วนําไปอบท่ีอุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง จากนั้นจึงปิดเตาไฟฟ้ารอจนอุณหภูมิถึง
อุณหภูมิห้องจึงนําแก้วออกจากเตา สําหรับข้ันตอนการเทแก้วจะต้องทําอย่างรวดเร็ว เนื่องจากน้ําแก้วเหลวจะมีความหนืด
เพ่ิมข้ึนตามอุณหภูมิท่ีลดลงจนกลายเป็นของแข็ง ซ่ึงจะไม่สามารถเทออกจากเบ้าหลอมได้ นําแก้วท่ีเย็นตัวแล้วไปขัดให้มีขนาด 
1.0   1.5   0.3 CM3 เพ่ือนําไปวิเคราะห์คุณสมบัติในด้านต่าง ๆ ของแก้วต่อไป เม่ือได้ตัวอย่างแก้วจากการหลอมแล้ว หลังจาก
นั้นจึงมาศึกษา วิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและทางแสง ได้แก่ ค่าดัชนีหักเหของแสง ค่าความหนาแน่น ค่าการดูดกลืนแสง
ช่วงยูวี-วิสิเบิล ในการศึกษาค่าความหนาแน่นของแก้วตัวอย่างจะใช้หลักการของอาร์คิมิดีส (ARCHIMEDES PRINCIPLE) โดย
ใช้อุปกรณ์ไมโครบาลานซ์แบบ 4-DIGIT SENSITIVE (AND, HR-200) การวัดค่าดรรชนีหักเหของแก้วท่ีได้ในงานวิจัยคร้ังนี้ใช้
เคร่ือง ABBE REFRACTOMETER รุ่น 3Tของบริษัท ATAGO ประเทศญ่ีปุ่น สําหรับสมบัติการดูดกลืนแสงของแก้วนั้นจะ
ศึกษาด้วยเคร่ือง UV – VISIBLE สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (HITACHI, U – 1800) ในช่วงความยาวคลื่น 300 – 900 นาโนเมตร 

 
3. ผลการวิจัย 
 

แก้วท่ีเติม Fe2O3  ซ่ึงมีปริมาณความเข้มข้นต้ังแต่ 0.00 0.20  0.40  0.60  0.80 และ  1.00 เปอร์เซ็นต์โดยโมล พบว่า
แก้วตัวอย่างท่ีไม่ได้เติม Fe2O3 จะได้แก้วท่ีมีลักษณะใส เม่ือ  เติม Fe2O3  จะได้แก้วท่ีมีลักษณะสีเหลืองอ่อน ในปริมาณความ
เข้มข้นน้อย และมีสีท่ีเข้มมากข้ึนไปทางนํ้าตาล เม่ือเพ่ิมความเข้มข้นของ Fe2O3 ดังแสดงในรูปภาพท่ี 1 

 

 
รูปภาพท่ี 1 ลักษณะของแก้วตัวอย่างท่ีเติม Fe2O3 ท่ีได้จากการหลอมแก้ว (40-x)SiO2 : 10B2O3 : 25Na2O : 8CaO : 5ZrO2 

: 1Bi2O3 : 0.5TiO2 : 0.5Al2O3 : 10BaO : xFe2O3 
 
 จากการวิเคราะห์หาค่าความหนาแน่นของแก้วตัวอย่างท่ีเติม Fe2O3  ค่าความหนาแน่นมีค่าเพ่ิมมากข้ึนเม่ือเพ่ิม
ปริมาณความเข้มข้นของ Fe2O3 โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 3.1324 ± 0.0010 ถึง 3.1479 ± 0.0003  กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร 
ท้ังนี้เนื่องจากการเพ่ิมข้ึนของนํ้าหนักโมเลกุลของ Fe2O3 ท่ีเข้าไปแทนท่ี SiO2 และเม่ือนําค่าท่ีได้มาสร้างกราฟความสัมพันธ์
ระหว่างความหนาแน่นกับความเข้มข้นของแก้วท่ีเติม Fe2O3 ดังแสดงในรูปภาพท่ี 2 
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y = 0.0144x + 3.134
R² = 0.9591
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รูปภาพท่ี 2 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นกับความเข้มข้นของแก้วท่ีเติม Fe2O3 

 
จากการวิเคราะห์หาค่าดัชนีหักเหของแก้วตัวอย่างท่ีเติม Fe2O3  พบว่าค่าดัชนีหักเหมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนตามปริมาณ

ความเข้มข้นของ Fe2O3 เพ่ิมมากข้ึน โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 1.4833 ± 0.0012 ถึง 1.5554 ± 0.0001 ดังแสดงในรูปท่ีภาพ 3 
 

y = 0.072x + 1.4842
R² = 0.9951
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รูปภาพท่ี 3 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าดัชนีหักเหกับความเข้มข้นของแก้วท่ีเติม Fe2O3 

 
จากการวิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่น 300 - 900 นาโนเมตร ของแก้วตัวอย่างท่ี Fe2O3 

สเปกตรัมการดูดกลืนแสงแสดงดังในรูปภาพท่ี  4 จากรูป พบว่าพีคของค่าการดูดกลืนแสงสูงสุดอยู่ในช่วงความยาวคลื่น
ประมาณ 900 นาโนเมตร แต่จากการค้นคว้าเพ่ิมเติมพบว่าพีคดังกล่าวเกิดจากการดูดกลืนของไอออนของธาตุเหล็กในช่วง
ความยาวคลื่น 1,050 นาโนเมตร (Kukkadapu R.K., 2003: 317) ซ่ึงเป็นพีคการดูดกลืนแสงของไอออนเหล็ก โดยสเปกตรัม
การดูดกลืนจะมีความเข้มเพ่ิมสูงข้ึนตามปริมาณความเข้มข้นของ Fe2O3 ท่ีเพ่ิมมากข้ึน ตามลําดับ 
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รูปภาพท่ี 4 ค่าการดูดกลืนแสงของแก้วท่ีเติม Fe2O3 ความเข้มข้นต่าง ๆ ในช่วงความยาวคลื่น 300–900 นาโนเมตร 

 
จากการวิเคราะห์สีในระบบ  CIE L* a* b*  ของแก้วตัวอย่างท่ีเติม Fe2O3 พบว่าแนวโน้มการเกิดสีของแก้วตัวอย่าง

จะมีค่าความสว่าง (L*) จะมีค่าอยู่ระหว่าง 56.3256 ถึง 89.1856 โดยค่า a* จะมีค่าอยู่ระหว่าง  -6.1389 ถึง -1.8725 ส่วนค่า 
b* จะมีค่าอยู่ระหว่าง 5.0046 ถึง 49.5709 และสีท่ีเกิดจะมีสี เหลืองอ่อนและเพ่ิมสูงข้ึนตามแนวแกน +b คือไปในทิศทาง
เหลอืง และค่อนไปทางสีน้ําตาล ตามปริมาณความเข้มข้นของ Fe2O3 ท่ีเพ่ิมข้ึน ตามลําดับ ดังแสดงในรูปภาพท่ี 5 
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รูปภาพท่ี 5 ค่าสรีะบบ CIE L*a*b* ของแก้วท่ีเติม Fe2O3 
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จากการวิเคราะห์ค่าความแข็งของแก้วตัวอย่างท่ีเติม Fe2O3 โดยการทดลองในคร้ังนี้ใช้วิธีการวัดแบบโมห์สเกล 
(Mohs Scale) ซ่ึงจะแบ่งสเกลความแข็งจากวัสดุแม่แบบออกเป็น 10 ชนิดด้วยกัน โดยการเรียงลําดับตัวเลขจาก 1-10 จะ
เป็นวัสดุจากอ่อนสุดไปถึงวัสดุท่ีแข็งสุด ผลการทดลองท่ีได้คือ แก้วตัวอย่างท่ีได้มีค่าความแข็งเท่ากับ 5.5 ซ่ึงเทียบได้กับค่า
ความแข็งของ อะพาไทต์ (Apatite) 

 
4. สรุปผลการวิจัย 

 
แก้วตัวอย่างท่ีไม่ได้เติม Fe2O3 จะได้แก้วท่ีมีลักษณะใส เม่ือเติม Fe2O3 จะได้แก้วท่ีมีลักษณะสีเหลืองอ่อน และมีสีท่ี

เข้มมากข้ึนไปทางสีเหลืองออกน้ําตาล เม่ือเพ่ิมความเข้มข้นของ Fe2O3  จากการวิเคราะห์หาค่าความหนาแน่น และค่าดัชนีหัก
เหของแก้วตัวอย่าง พบว่าค่าความหนาแน่น และค่าดัชนีหักเหมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนตามปริมาณความเข้มข้นของ Fe2O3 เพ่ิมมาก
ข้ึน  จากการวิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่น 300 - 900 นาโนเมตร ของแก้วตัวอย่างท่ี Fe2O3 พบว่าพีคของ
ค่าการดูดกลืนแสงสูงสุดอยู่ในช่วงความยาวคลื่นประมาณ 900 นาโนเมตร ซ่ึงเป็นพีคเกิดจากการดูดกลืนของไอออนของธาตุ
เหล็กในช่วงความยาวคลื่น 1, 050  นาโนเมตร  ส่วนการวิเคราะห์สีของแก้วตัวอย่างในระบบ CIE L* a* b*  พบว่า  แนวโน้มการ
เกิดสีของแก้วตัวอย่างจะมีค่าความสว่าง  )L*) ข้ึนกับปริมาณความเข้มข้นของ Fe2O3 ท่ีเพ่ิมข้ึนและสีท่ีเกิดจะมีสีต้ังแต่สีเหลือง
อ่อน และเพ่ิมสูงข้ึนตามแนวแกน +b คือไปในทิศทางสีเหลืองออกน้ําตาลตามปริมาณความเข้มข้นของ Fe2O3 ท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึง
สอดคล้องกับสีท่ีได้จากการวิเคราะห์ ค่าการดูดกลืนแสงและลักษณะท่ัวไปของแก้วท่ีสังเกตด้วยตาเปล่า การวิเคราะห์ค่าความ
แข็งของแก้วตัวอย่างท่ีเติม Fe2O3 มีความแข็งเทียบได้กับอะพาไทต์ (Apatite) 
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การพัฒนาแก้วสีน้ําเงินจากขี้เถ้ากระดูกสัตว ์
Development of Blue Sapphire Glass from Animal Bone Ashes 
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บทคัดย่อ 
 

โครงงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาแก้วสีน้ําเงินจากข้ีเถ้ากระดูกหมูและนําไปใช้เป็นอัญมณีเทียม โดยเตรียม
แก้วในสูตร (40-x)SiO2 : 10B2O3 : 25Na2O : 8CaO : 5ZrO2 : 1Bi2O3 : 0.5TiO2 : 0.5Al2O3 : 10BaO : xCoO  เม่ือ x คือ
ปริมาณความเข้มข้นของ CoO ได้แก่ 0.00, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04 และ 0.05 ร้อยละโดยโมล จากผลการทดลองพบว่าค่า
ความหนาแน่นและค่าดัชนีหักเหของแก้ว มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเม่ือเพ่ิมความเข้มข้นของ CoO  พีคการดูดกลืนแสงของ CoO 
เกิดข้ึนท่ีความยาวคลื่น 530 590 และ 660 นาโนเมตร 
 
คําสําคัญ: สมบัติทางกายภาพ, สมบัติทางแสง, ค่าการดูดกลืนแสง, ค่าความหนาแน่น 

 
Abstract 

 
The objective of research is development of blue sapphire glass from pig’s bone ashes for use 

as imitation jewelry. Glasses were prepared in composition  (40-x)SiO2 : 10B2O3 : 25Na2O : 8CaO : 5ZrO2 : 
1Bi2O3 : 0.5TiO2 : 0.5Al2O3 : 10BaO : xCoO mol%, when x is cobalt oxide concentration viz 0.00, 0.01, 0.02, 
0.03, 0.04 and  0.05 mol%. The results found that the densities and refractive indexes of glasses were 
increases with increasing of cobalt oxide concentration. The optical absorption peak of CoO occur at 
530, 590 and 640 nm. 
 
Keywords: physical properties, optical properties, optical absorption spectra, density 
 
1. บทนํา 
 
 การทําอาหารตาม ร้านอาหาร หรือบ้านเรือนนิยมใช้เนื้อสัตว์ในการประกอบอาหารในทุก ๆ ประเทศท่ัวโลก ไม่ว่า
จะเป็น เนื้อวัว กวาง เป็ด ไก่ หมู และอีกมากมาย ซ่ึงท้ายท่ีสุดของการบริโภค มักจะเหลือส่วนท่ีเป็นกระดูก ซ่ึงไม่สามารถ
นําไปใช้งานใด ๆ ได้อีก แต่เนื่องจากองค์ประกอบหลักของวัสดุจําพวกกระดูกนี้ ส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยธาตุแคลเซียม 
จากงานวิจัยทางด้านแก้วท่ีผ่านมา มีแก้วหลายประเภทท่ีใช้ธาตุแคลเซียมเป็นองค์ประกอบภายในโครงสร้าง (Alizadeh P., 
2004  :24), (Kaewkhao J., 2007), (Comtamul T., 2007  :353), (Chimalawong P., 2010  :71), (Sharma Y.K., 2007 :
29), (Wang M., 2010  :504), (Berneschi S., 2006  :28), (Paje S.E., 2001 :17), (Cetinkaya Colak S., 2011  :509), 
(Meejitpaisan P., 2012  :32) และยังมีการนําแก้วบางชนิดไปพัฒนาเป็นอัญมณีเทียมสีต่าง ๆ ได้อีกด้วย ดังนั้นในงานวิจัยนี้
ผู้วิจัยต้องการพัฒนาแก้วสีน้ําเงินจากข้ีเถ้าเศษกระดูกหมูจากร้านอาหาร และทําการวัดสมบัติทางกายภาพ และทางแสงบาง
ประการ เช่น ความหนาแน่น ค่าดัชนีหักเห ค่าการดูดกลืนแสง ค่าสี และความแข็งของแก้วท่ีพัฒนาข้ึน 
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2. วิธีการทดลอง 
 
 เตรียมส่วนผสมในการหลอมแก้วจากร้อยละโดยน้ําหนักของสารตั้งต้นต่าง ๆ จากนั้นนํามาคํานวณสูตรการเกิดแก้วท่ี
กําหนด คือ สูตร (40-x)SiO2 : 10B2O3 : 25Na2O : 8CaO : 5ZrO2 : 1Bi2O3 : 0.5TiO2 : 0.5Al2O3 : 10BaO : xCoO  (เม่ือ x 
= 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 และ 0.05 ร้อยละโดยโมล) โดยในการทดลองได้ใช้สาร H3BO3,  BaCO3,  Na2CO3 แทน B2O3, 
BaO และ Na2O  ตามลําดับ ชั่งสารเตรียมส่วนผสมของสารต้ังต้นมีมวล 3 0  กรัม นําส่วนผสมของสารตั้งต้นมาผสมเข้าด้วยกัน
จากนั้นนํามาใส่ในเคร่ืองหลอมท่ีได้เตรียมเอาไว้  นําส่วนผสมที่เตรียมไว้ใส่เบ้าหลอม นําเข้าเตาไฟฟ้าโดยให้ความร้อนอย่าง
ต่อเนื่องจนถึงอุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ชั่วโมง เพ่ือให้สารประกอบหลอมเหลวเป็นเนื้อเดียวกันจะได้น้ําแก้ว
เหลว จากนั้นเปิดฝาเตานําเอาเบ้าหลอมออกจากเตาเผาและเทน้ําแก้วเหลวลงในแม่พิมพ์แกรไฟต์ ท้ิงไว้จนแก้วเร่ิมแข็งตัวจึง
นําแก้วออกจากแม่พิมพ์ แล้วนําไปอบท่ีอุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เป็นเวลา  3  ชั่วโมง จากนั้นจึงปิดเตาไฟฟ้ารอจนอุณหภูมิ
ถึงอุณหภูมิห้องจึงนําแก้วออกจากเตา  นําแก้วท่ีเย็นตัวแล้วไปขัดให้มีขนาด 1.0 × 1.5 × 0.3 cm3 เพ่ือนําไปวิเคราะห์
คุณสมบัติในด้านต่าง ๆ ของแก้วต่อไป เม่ือได้ตัวอย่างแก้วจากการหลอมแล้ว หลังจากน้ันจึงมาศึกษา วิเคราะห์สมบัติทาง
กายภาพและทางแสง ได้แก่ ค่าดัชนีหักเหของแสง  ค่าความหนาแน่น  ค่าการดูดกลืนแสงช่วงยูวี -วิสิเบิล สี และ ความแข็ง  ใน
การศึกษาค่าความหนาแน่นของแก้วตัวอย่างจะใช้หลักการของอาร์คิมิดีส (Archimedes principle) โดยใช้อุปกรณ์ไมโครบา
ลานซ์แบบ 4-digit sensitive (AND, HR-200)  การวัดค่าดรรชนีหักเหของแก้วท่ีได้ในงานวิจัยคร้ังนี้ใช้เคร่ือง Abbe 
refractometer รุ่น 3Tของบริษัท ATAGO ประเทศญ่ีปุ่น สําหรับสมบัติการดูดกลืนแสงของแก้วนั้นจะศึกษาด้วยเคร่ือง UV – 
visible สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (Hitachi, U – 1800) ในช่วงความยาวคลื่น 300 – 900 นาโนเมตร และสําหรับการวัดค่าความ
แข็งใช้โมห์สเกล )Mohs Scale( 
 
3. ผลการวิจัย 
 

แก้วท่ีเติม CoO ซ่ึงมีปริมาณความเข้มข้นต้ังแต่ 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 และ 0.05 ร้อยละโดยโมล พบว่าแก้ว
ตัวอย่างท่ีไม่ได้เติม CoO จะได้แก้วท่ีมีลักษณะขาวใส เม่ือเติม CoO จะได้แก้วท่ีมีลักษณะสีฟ้าอ่อน ในปริมาณความเข้มข้น
น้อย และมีสีท่ีเข้มมากข้ึนไปทางนํ้าเงิน ในแก้วท่ีมีความเข้มข้นมากท่ีสุดในการเติม CoO ดังแสดงในรูปภาพท่ี 1 ซ่ึงสอดคล้อง
กับการวิเคราะห์สีในระบบ CIE L*a*b*  ซ่ึงพบว่าแนวโน้มการเกิดสีของแก้วตัวอย่างจะมีค่าความสว่าง (L*) จะมีค่าอยู่ระหว่าง 
27.8783 ถึง 89.1856 โดยค่า a* จะมีค่าอยู่ระหว่าง -1,8725 ถึง 46.1975 ส่วนค่า b* จะมีค่าอยู่ระหว่าง -75.1157 ถึง 
5.0046 และสีท่ีเกิดจะมีสีต้ังแต่เหลืองฟ้าอ่อนและเพ่ิมมากข้ึนตามแนวแกน +b คือไปในทิศทางสีฟ้า และค่อนไปทางสีน้ําเงิน 
ตามปริมาณความเข้มข้นของ CoO ท่ีเพ่ิมข้ึน ดังแสดงในรูปภาพท่ี 2 

 
 

 
รูปภาพท่ี 1 ลักษณะของแก้วตัวอย่างท่ีเติม CoO ในปริมาณต่าง ๆ 
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รูปภาพท่ี 2 ค่าสรีะบบ CIE L*a*b* ของแก้วท่ีเติม CoO 

 
 จากการวิเคราะห์หาค่าความหนาแน่นของแก้วตัวอย่างท่ีเติม CoO ปริมาณความเข้มข้น 0.00 0.01 0.02 0.03 
0.04 และ 0.05 ร้อยละโดยโมล พบว่าค่าความหนาแน่นมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนตามปริมาณความเข้มข้นของ CoO ท่ีเพ่ิมมากข้ึน ดัง
แสดงในรูปท่ี 4.1 โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 3.1324 ± 0.0010 ถึง 3.1456 ± 0.0001 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร และเม่ือนําค่าท่ี
ได้มาสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นกับความเข้มข้นของแก้วท่ีเติม CoO ดังแสดงในรูปภาพท่ี 3 
 

y = 0.2569x + 3.1322
R² = 0.9921
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รูปภาพท่ี 3 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นกับความเข้มข้นของแก้วท่ีเติม CoO 

 
จากการวิเคราะห์หาค่าดัชนีหักเหของแก้วตัวอย่างท่ีเติม CoO มีปริมาณความเข้มข้นต้ังแต่ 0.00 0.01 0.02 0.03 

0.04 และ 0.05 ร้อยละโดยโมล พบว่าค่าดัชนีหักเหมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนตามปริมาณความเข้มข้นของ CoO เพ่ิมมากข้ึน ดังแสดง
ในตารางท่ี 4.2 โดยมีค่าอยู่ระหวา่ง 1.4833 ± 0.0012 ถึง 1.5747 ± 0.0006 ดังแสดงในรูปภาพท่ี 4 
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y = 1.8095x + 1.4878
R² = 0.9856
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รูปภาพท่ี 4 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าดัชนีหักเหกับความเข้มข้นของแก้วท่ีเติม CoO 

 
จากการวิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่น 300 - 900 นาโนเมตร ของแก้วตัวอย่างท่ี CoO ปริมาณ

ความเข้มข้น 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 และ 0.05 ร้อยละโดยโมล สเปกตรัมการดูดกลืนแสงแสดงดังในรูปท่ี 4 จากรูปภาพ
ท่ี 5 พบว่าพีคการดูดกลืนแสงสูงสุดแบ่งออกเป็น 3 ช่วง จะอยู่ในช่วงความยาวคลื่นประมาณ 530 590 และ 660 นาโนเมตร 
ซ่ึงเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของระดับพลังงาน 4T1g(F) → 2T1g(H), 4A2(

4F) → 4T1(
4P),  2T2 → 2T ตามลําดับ (Rajyasree 

Ch., 2013 :1033)  โดยสเปกตรัมการดูดกลืนจะมีความเข้มเพ่ิมสูงข้ึนตามปริมาณความเข้มข้นของ CoO ท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
ตามลําดับ 

 

 
รูปภาพท่ี 5 ค่าการดูดกลืนแสงของแก้วท่ีเติม CoO ความเข้มข้นต่าง ๆในช่วงความยาวคลื่น 300–900 นาโนเมตร  
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จากการวิเคราะห์ค่าความแข็งของแก้วตัวอย่างท่ีเติม CoO ปริมาณความเข้มข้น 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 และ 
0.05 ร้อยละโดยโมล โดยการทดลองในคร้ังนี้ใช้วิธีการวัดแบบโมห์สเกล (Mohs Scale) ซ่ึงจะแบ่งสเกลความแข็งจากวัสดุ
แม่แบบออกเป็น 10 ชนิดด้วยกัน โดยการเรียงลําดับตัวเลขจาก 1-10 จะเป็นวัสดุจากอ่อนสุดไปถึงวัสดุท่ีแข็งสุด ผลการ
ทดลองท่ีได้คือ แก้วตัวอย่างท่ีได้มีค่าความแข็งเท่ากับ 5.5 ซ่ึงเทียบได้กับค่าความแข็งของ อะพาไทต์ (Apatite) 

 
4. สรุปผลการวิจัย 

 
จากการทดลองหลอมแก้วท่ีเติม CoO ซ่ึงมีปริมาณความเข้มข้นต้ังแต่ 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 และ 0.05 ร้อย

ละโดยโมล พบว่าตัวอย่างแก้วท่ีไม่ได้เติม CoO จะได้แก้วท่ีมีลักษณะใส เม่ือเติม CoO จะได้แก้วท่ีมีลักษณะสีน้ําเงินอ่อน และ
มีสีเข้มข้ึนเม่ือเพ่ิมปริมาณ CoO จากการวิเคราะห์ค่าความหนาแน่นและดัชนีหักเห พบว่ามีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเม่ือเพ่ิมความ
เข้มข้นของ CoO การวิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสงของแก้วตัวอย่างในช่วงความยาวคลื่น 300-900 นาโนเมตร พบว่าพีคของค่า
การดูดกลืนแสงสูงสุดแบ่งออกเป็น 3 ช่วงจะอยู่ในช่วงความยาวคลื่นประมาณ 530 590 และ 660 นาโนเมตร ซ่ึงเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของระดับพลังงาน 4T1g(F) → 2T1g(H), 4A2(

4F) → 4T1(
4P),  2T2 → 2T ตามลําดับ  โดยสเปกตรัมการดูดกลืน

จะมีความเข้มเพ่ิมสูงข้ึนตามปริมาณความเข้มข้นของ CoO ท่ีเพ่ิมมากข้ึน  การวิเคราะห์สีของแก้วตัวอย่างในระบบ CIE 
L*a*b* พบว่าสีท่ีเกิดจะมีสีต้ังแต่เหลืองฟ้าอ่อนและเพ่ิมมากข้ึนตามแนวแกน +b คือไปในทิศทางสีฟ้า และค่อนไปทางสีน้ําเงิน 
ตามปริมาณความเข้มข้นของ CoO ท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับสีท่ีได้จากการวิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสงและลักษณะท่ัวไปของ
แก้วท่ีสังเกตด้วยตาเปล่า การวิเคราะห์ค่าความแข็งของแก้วตัวอย่างท่ีเติม CoO มีความแข็งเทียบได้กับอะพาไทต์ (Apatite) 
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Study on Physical Properties of Soda Lime Silicate Glasses Doped  
with Cobalt Ions and Iron Ions 
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บทคัดย่อ 
 
 สมบัติทางกายภาพและทางแสงของแก้วโซดาลาร์มซิลิเกตที่เจือโคบอลต์ออกไซด์ร่วมกับเหล็กออกไซด์ถูกวัดและ
คํานวณในงานวิจัยนี้ ผลการทดลองพบว่าค่าความหนาแน่นจะเพ่ิมข้ึนเม่ือเพ่ิมปริมาณของเหล็กออกไซด์ ซ่ึงเกิดจากการเพ่ิมข้ึน
ของนํ้าหนักโมเลกุลของเหล็กออกไซด์ท่ีเข้าไปแทนท่ีซิลิกอนออกไซด์ ค่าดรรชนีหักเหจะเพ่ิมข้ึนเม่ือเพ่ิมความเข้มข้นของเหล็ก
ออกไซด์ ส่วนค่าการดูดกลืนแสงของโคบอลต์ออกไซด์จะเกิดท่ีความยาวคลื่นประมาณ 530, 590 และ 660 นาโนเมตร 
 
คําสําคัญ: โคบอลต์ออกไซด์, เหล็กออกไซด์, แก้วโซดาลาร์มซิลิเกต, สมบัติทางกายภาพ, ดรรชนีหักเห 

 
Abstract 

 
Physical and optical properties of mixed Co-Fe ions in soda lime silicate glasses were measured 

and calculated in this research. The results show that, the densities increased with the increasing of 
Fe2O3 content. This indicates that increasing the molecular weight of oxide ions used in the glass was 
due to the replacing SiO2 by Fe2O3. The refractive indices were increased with increasing of Fe2O3 
concentration. The absorption peaks of CoO doped glasses occurred at the wavelength around 530, 590 
and 660 nm. 
 
Keywords: CoO, Fe2O3, soda lime silicate glasses, physical properties, refractive index 
 
1. บทนํา 
 
 แก้วซิลิเกตเป็นแก้วท่ีได้รับความนิยมและใช้กันอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรม เนื่องจากมีสมบัติทางโครงสร้าง และ
ทางกายภาพท่ีเฉพาะ ซ่ึงมีสมบัติในการฟอร์มตัวเป็นแก้วได้ง่าย ทนต่ออุณหภูมิสูง ใช้อุณหภูมิตํ่าในการผลิตแก้ว และการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างทันทีทันใดได้ระดับหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีความต้านทานต่อสารเคมีได้พอสมควร โดยปกติแก้วโซดา
ไลม์จะไม่มีสี แต่สามารถจะทําให้มีสีต่าง ๆได้โดยการเติมสารออกไซด์ท่ีมีสีลงไป เช่นสารประกอบของธาตุทรานซิชันบางชนิด 
(Terczyn´ ska-Madej A., 2011  :33) การเตรียมแก้วโซดาไลม์ในปัจจุบันนี้ไม่ยากและใช้เทคโนโลยีไม่ซับซ้อน อีกท้ังแก้ว
โซดาไลม์เป็นแก้วท่ีมีราคาถูก จึงเหมาะสมต่อการนํามาศึกษาถึงการเกิดสีในแก้ว (Cetinkaya S.C., 2011  :509), 
(Ruangtaweep Y., 2011  :18), (SUDHAKAR R.B., 2007  :30), (Chen L., 2011  :357), (Ping L., 2012  :132), (Kang U., 
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1999 :258), (Krishna Kumari G., 2012  :47) ดังนั้นในงานวิจัยนี้จะทําการศึกษาสมบัติกายภาพของแก้วโซดาลาร์มซิลิเกตท่ี
เติมไอออนของธาตุโคบอลต์ร่วมกับธาตุเหล็ก 
 
2. วิธีการทดลอง 
 

แก้วโซดาลาร์มซิลิเกตท่ีเติมไอออนของธาตุโคบอลต์ร่วมกับธาตุเหล็กในงานวิจัยนี้ถูกเตรียมข้ึนมาโดยใช้ระบบ
องค์ประกอบทางเคมีเป็น  (64.99 – x)SiO2: 10CaO: 25Na2O: 0.01CoO: xFe2O3 เม่ือ x คือ  ปริมาณความเข้มข้นของ
โคบอลต์ออกไซด์ในเนื้อแก้ว (0.0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0 เปอร์เซ็นต์โดยโมล) โดยใช้เทคนิคการหลอมและทําให้เย็นตัวอย่าง
รวดเร็ว  โดยอุณหภูมิท่ี 1,200๐C เป็นเวลา 3 ชม. หลังจากนั้น สารเคมีท่ีหลอมเหลวดังกล่าวจะถูกนําออกมาเทลงในแม่พิมพ์
เหล็กสเตนเลสท่ีอุณหภูมิห้องเพ่ือจัดรูปเป็นชิ้นงาน ชิ้นงานท่ีกําลังเย็นตัวถูกนําไปอบความร้อนท่ีอุณหภูมิ 600 ◦C นาน 3 ชม. 
เพ่ือลดความเครียดท่ีเกิดข้ึนจากการเย็นตัวในเนื้อแก้ว นําแก้วท่ีเย็นตัวแล้วไปขัดให้มีขนาด 1.0 × 1.5 × 0.3 cm3 เพ่ือนําไป
วิเคราะห์สมบัติด้านต่าง ๆ ของแก้วต่อไป เม่ือได้ตัวอย่างแก้วจากการหลอมแล้ว หลังจากนั้นจึงมาศึกษาวิเคราะห์สมบัติทาง
กายภาพและทางแสง ได้แก่ ค่าดัชนีหักเหของแสง ค่าความหนาแน่น ค่าการดูดกลืนแสงช่วงยูวี-วิสิเบิล ในการศึกษาค่าความ
หนาแน่นของแก้วตัวอย่างจะใช้หลักการของอาร์คิมิดีส (Archimedes principle) โดยใช้อุปกรณ์ไมโครบาลานซ์แบบ 4-digit 
sensitive (AND, HR-200) หลังจากนั้นนําค่าความหนาแน่นท่ีวัดได้ไปคํานวณเพ่ือหาค่าปริมาตรเชิงโมล (Molar volume; 
VM) โดยอาศัยความสัมพันธ์ ρ/VM TM=  เม่ือ TM  คือ น้ําหนักโมเลกุลโดยรวมขององค์ประกอบทางเคมีในแก้วตัวอย่าง 
การวัดค่าดรรชนีหักเหของแก้วท่ีได้ในงานวิจัยคร้ังนี้ใช้เคร่ือง Abbe refractometer รุ่น 3Tของบริษัท ATAGO ประเทศญ่ีปุ่น 
สําหรับสมบัติการดูดกลืนแสงของแก้วนั้นจะศึกษาด้วยเคร่ือง UV – visible สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (Hitachi, U – 1800) 
ในช่วงความยาวคลื่น 200 – 1,100 นาโนเมตร 

 
3. ผลการวิจัย 
 
 แก้วโซดาลาร์มซิลิเกตท่ีเติมไอออนของธาตุโคบอลต์ร่วมกับธาตุเหล็กพบว่าแก้วตัวอย่างท่ีไม่ได้เติม Fe2O3 แก้วจะมีสี
น้ําเงินซ่ึงเป็นสีท่ีเกิดจาก CoO และเม่ือเติม Fe2O3 จะได้แก้วท่ีมีลักษณะเขียว และมีสีเขียวเข้มข้ึนเม่ือเพ่ิมปริมาณความ
เข้มข้นของ Fe2O3 ให้มากข้ึน ดังแสดงในรูปภาพท่ี 1 ซ่ึงสอดคล้องกับค่าสีท่ีวิเคราะห์ได้จากระบบ CIE L*a*b* ดังแสดงใน
รูปภาพท่ี 2 
 

 
 

รูปภาพท่ี 1 แก้วโซดาลาร์มซิลิเกตท่ีเติมไอออนของธาตุโคบอลต์ท่ีร่วมกับธาตุเหล็กในปริมาณต่าง ๆ 
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รูปภาพท่ี 2 ค่าสขีองแก้วโซดาลาร์มซิลิเกตท่ีเติมไอออนของธาตุโคบอลต์ท่ีร่วมกับธาตุเหล็กในปริมาณต่าง ๆ 
 

จากการวิเคราะห์หาค่าความหนาแน่นพบว่าค่าความหนาแน่นของตัวอย่างแก้วมีค่าเพ่ิมมากข้ึนเม่ือเพ่ิมความเข้มข้น
ของ Fe2O3 โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 2.5337 ± 0.0021 ถึง  2.5679 ± 0.0004 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ดังแสดงในรูปภาพท่ี 3 
ซ่ึงเกิดจากการเพ่ิมข้ึนของ Fe2O3 เม่ือทําการลดปริมาณของ SiO2 เนื่องจากน้ําหนักโมเลกุลของ Fe2O3 มีค่ามากกว่า SiO2  
 

y = 0.0331x + 2.5354
R² = 0.9914
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รูปภาพท่ี 3 ค่าความหนาแน่นของแก้วโซดาลาร์มซิลิเกตท่ีเติมไอออนของธาตุโคบอลต์ท่ีร่วมกับธาตุเหล็กในปริมาณต่าง ๆ 
 

จากน้ันนําค่าความหนาแน่นของแก้วตัวอย่างมาคํานวณหาค่าปริมาตรเชิงโมล พบว่าค่าปริมาตรเชิงโมลของแก้ว
ตัวอย่างมีค่าเพ่ิมข้ึนเม่ือเพ่ิมความเข้มข้นของ Fe2O3 ดังแสดงในรูปภาพท่ี 4  
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รูปภาพท่ี 4 ค่าปริมาตรเชิงโมลของแก้วโซดาลาร์มซิลิเกตท่ีเติมไอออนของธาตุโคบอลต์ท่ีร่วมกับธาตุเหล็กในปริมาณต่าง ๆ 
 

จากการวิเคราะห์หาค่าดรรชนีหักเห พบว่าค่าดรรชนีหักเหของตัวอย่างแก้วมีค่าเพ่ิมมากข้ึนเม่ือเพ่ิมความเข้มข้นของ 
Fe2O3 โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 1.5155 ± 0.0002 ถึง  1.5434 ± 0.0002 ดังแสดงในรูปภาพท่ี 5 ซ่ึงเป็นไปตามหลักทฤษฎีไดอิ
เล็กตริกแบบด้ังเดิม ซ่ึงค่าดรรชนีหักเหจะข้ึนอยู่กับค่าความหนาแน่น และสภาพการเกิดข้ัวได้ของอะตอมในวัสดุ (Kaewkhao 
J., 2011 :18) 

 

y = 0.0286x + 1.5148
R² = 0.9938

1.515

1.520

1.525

1.530

1.535

1.540

1.545

1.550

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

R
ef

ra
ct

iv
e 

In
de

x

Concentration of  Fe2O3 (mol%)  
 

รูปภาพท่ี 5 ค่าดรรชนีหักเหแก้วโซดาลาร์มซิลิเกตท่ีเติมไอออนของธาตุโคบอลต์ท่ีร่วมกับธาตุเหล็กในปริมาณต่าง ๆ 
 

จากการวิเคราะห์สเปกตรัมการดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่น 200-1,100 นาโนเมตร ของแก้วโซดาลาร์มซิลิเกต
ท่ีเติมไอออนของธาตุโคบอลต์ท่ีร่วมกับธาตุเหล็กในปริมาณต่าง ๆ แสดงในรูปภาพท่ี 6 พบว่าพีคการดูดกลืนแสงสูงสุดแบ่ง
ออกเป็น 5 ช่วง โดยจะมี 3 ช่วง เกิดจากการดูดกลืนแสงของ CoO ท่ีพบอยู่ในช่วงความยาวคลื่นประมาณ 530 590 และ 
660 นาโนเมตร ซ่ึงเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของระดับพลังงาน 4T1g(F) → 2T1g(H), 4A2(

4F) → 4T1(
4P),  2T2 → 2T 

ตามลําดับ (Rajyasree Ch., 2013 :1033) ส่วนอีก 2 ช่วง เกิดจากการดูดกลืนแสงของ Fe2O3 พบอยู่ในช่วงความยาวคลื่น
ประมาณ 420 และ 1,050 นาโนเมตร ท้ังนี้จะพบว่าเม่ือทําการเพ่ิมปริมาณของ Fe2O3 พีคท่ีความยาวคลื่น 1,050 นาโนเมตร 
จะเพ่ิมสูงข้ึนท้ังนี้เนื่องจากการเปลี่ยนสถานะของ Fe2+ ซ่ึงเกิดท่ีความยาวคลื่น 420 นาโนเมตร ไปเป็น Fe3+ ท่ีความยาวคลื่น 
1,050 นาโนเมตร 
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รูปภาพท่ี 6 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแก้วโซดาลาร์มซิลิเกตท่ีเติมไอออนของธาตุโคบอลต์ท่ีร่วมกับธาตุเหล็กในปริมาณ

ต่าง ๆ 
 
4. สรุปผลการวิจัย 
 

แก้วโซดาลาร์มซิลิเกตท่ีเติมไอออนของธาตุโคบอลต์ท่ีร่วมกับธาตุเหล็กในปริมาณต่าง ๆ พบว่าแก้วตัวอย่างท่ีไม่ได้
เติม Fe2O3 แก้วจะมีสีน้ําเงินซ่ึงเป็นสีท่ีเกิดจาก CoO และเม่ือเติม Fe2O3 จะได้แก้วท่ีมีลักษณะเขียว และมีสีเขียวเข้มข้ึนเม่ือ
เพ่ิมปริมาณความเข้มข้นของ Fe2O3 ให้มากข้ึน โดยค่าความหนาแน่นและค่าค่าดรรชนีหักเหของตัวอย่างแก้วมีค่าเพ่ิมมากข้ึน
เม่ือเพ่ิมความเข้มข้นของ Fe2O3 จากการวิเคราะห์สเปกตรัมการดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่น 200-1,100 นาโนเมตร ของ
แก้วตัวอย่างพบว่าพีคการดูดกลืนแสงสูงสุดแบ่งออกเป็น 5 ช่วง โดยจะมี 3 ช่วง เกิดจากการดูดกลืนแสงของ CoO ท่ีพบอยู่
ในช่วงความยาวคลื่นประมาณ 530 590 และ 660 นาโนเมตร ส่วนอีก 2 ช่วง เกิดจากการดูดกลืนแสงของ Fe2O3 พบอยู่
ในช่วงความยาวคลื่นประมาณ 420 และ 1,050 นาโนเมตร  

 
5. กิตติกรรมประกาศ 
 
 ผู้วิจัยขอขอบคุณศูนย์วิจัยแห่งความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีแก้วและวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ท่ีให้
การสนับสนุนงานวิจัยนี้เป็นอย่างดี 
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ผลของ Er2O3 ต่อคุณสมบัติทางกายภาพและคณุสมบัติทางแสงของแก้วโซดาลาร์มบอเรต 
Effect of Er2O3 on Physical and Optical Properties of Soda Lime Borate Glasses 

 
ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล1,2*, สุวิมล เรืองศรี3 และจักรพงษ์ แก้วขาว1,2 

 
1สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

2ศูนย์วิจัยแห่งความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีแก้วและวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
3สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

*Nattapon2004@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาผลของ Er2O3 ท่ีเจือในแก้วโซดาลาร์มบอเรตต่อสมบัติทางกายภาพ และทางแสง ท่ีเตรียมจากสาร B2O3, 
Na2O, CaO, และ Er2O3 ตามสูตร (65-x)B2O3: 10CaO: 25Na2O: xEr2O3 เม่ือ x = 0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 และ 2.5 ร้อยละ
โดยโมล ค่าความหนาแน่นของแก้วมีค่าเพ่ิมมากข้ึนเม่ือเพ่ิมความเข้มข้นของ Er2O3 ซ่ึงเกิดจากการเพ่ิมข้ึนของมวลโมเลกุลของ 
Er2O3 ท่ีเข้าไปแทนท่ี B2O3 เนื่องจากน้ําหนักโมเลกุลของ Er2O3 มีค่ามากกว่า B2O3 ค่าดรรชนีหักเหของแก้วมีค่าเพ่ิมมากข้ึน
เม่ือเพ่ิมความเข้มข้นของ Er2O3 ซ่ึงเป็นไปตามหลักทฤษฎีไดอิเล็กตริกแบบด้ังเดิม ซ่ึงค่าดรรชนีหักเหจะข้ึนอยู่กับค่าความ
หนาแน่น และสภาพการเกิดข้ัวได้ของอะตอมในวัสดุ พีคการดูดกลืนแสงจะอยู่ในช่วงความยาวคลื่นประมาณ 379, 406, 450, 
489, 524, 540, 652 และ 798 นาโนเมตร ซ่ึงสอดคล้องกับการเกิดสีชมพูในการวัดในระบบสี CIE L*a*b* ค่าความแข็งของ
แก้วตัวอย่างท่ีเติม Er2O3 ทุกตัว มีความแข็ง 5.5 โมลสเกล 
 
คําสําคัญ: Er2O3, แก้วโซดาลาร์มบอเรต, สมบัติทางแสง, ดรรชนีหักเห, ทฤษฎีไดอิเล็กตริกแบบด้ังเดิม 

 
Abstract 

 
This paper studied effect of Er2O3 doped on physical and optical properties of soda lime borate 

glasses, which were prepared from reagent grade powders of B2O3, CaO, Na2O and Er2O3. The glasses 
containing chemical in (65-x)B2O3: 10CaO: 25Na2O: xEr2O3 where x = 0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 and 2.5 mol%. 
The density has been increased with the increase of Er2O3 content. This indicates that increasing the 
molecular weight of oxide ions used in the glass was due to the replacing B2O3 by Er2O3. The refractive 
index was increased with increasing concentration of Er2O3. This result shows similar trend with the 
density result. According to the classical dielectric theory, the refractive index depends on density and 
on polarizability of the atom in a given materials. The absorption bands are observed in the spectrum 
with the peaks around 379, 406, 450, 489, 524, 540, 652, and  798 nm correspond to the pink color in 
glasses, which measured by CIE L*a*b* color coordinate. The hardness of all glass samples dope with 
Er2O3 are 5.5 Mohs scale. 
 
Keywords: Er2O3, soda lime borate glasses, optical properties, refractive index, classical dielectric theory 
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1. บทนํา 
 
 แก้วท่ีได้รับความนิยมและใช้กันอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมคือแก้วโซดาไลม์บอเรต ซ่ึงมีสมบัติในการฟอร์มตัว
เป็นแก้วได้ง่าย ทนต่ออุณหภูมิสูง ใช้อุณหภูมิตํ่าในการผลิตแก้ว และการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างทันทีทันใดได้ระดับหน่ึง 
นอกจากนี้ยังมีความต้านทานต่อสารเคมีได้ อย่างไรก็ตามแก้วโซดาไลม์นั้น สามารถปรับปรุงคุณสมบัติทางแสงและคุณสมบัติ
อ่ืน ๆท่ีเก่ียวข้องได้  ปัจจุบันสารท่ีเติมลงในแก้วเพ่ือปรับปรุงหรือเพ่ิมคุณสมบัติให้แก้วมีความเหมาะสมกับการใช้งานประเภท
ต่าง ๆ นั้นนิยมใช้ออกไซด์ของธาตุหายาก (Reae Earth Oxide; REn+) ซ่ึงจะให้ปรากฏการณ์ลูมิเนสเซนต์ (Luminescence) 
ท่ีดี โดยการเปล่งแสงลูมิเนสเซนต์ (Luminescence) จะสอดคล้องกับการลดสถานะในช้ัน 4f–4f และ 4f–5d ของ REn+ 
สําหรับการลดสถานะของชั้น 4f–4f นั้นจะใช้รูปแบบการลูมิเนสเซนต์ท่ีดีต้ังแต่ช่วงอัลตราไวโอเลตถึงอินฟาเรด ซ่ึงเป็นผลมา
จากการกําบังของอิเล็กตรอนในวง 5s หรือ 5p โดยในช่วงหลายปีผ่านมานี้แก้วท่ีเติมไอออนของธาตุหายากเป็นท่ีสนใจอย่างสูง
ในวงการเลเซอร์ของแข็ง (Solid State Laser) ตัวขยายเชิงแสง (Optical Amplifier) และวัสดุตรวจวัดรังสีแกมมาเป็นต้น 
(Pascuta, P., 2012 : 47), (Pascuta, P., 2010 : 21), (Jayshree, R., 2009 : 172) ดังนั้นในงานวิจัยนี้จะทําการศึกษาสมบัติ
ทางแสง และทางกายภาพของแก้วโซดาลาร์มบอเรตท่ีเติม Er2O3 
 
2. วิธีการทดลอง 
 
 แก้วโซดาลาร์มบอเรตท่ีเติม Er2O3 ท่ีความเข้มข้นแตกต่างกันในงานวิจัยนี้ถูกเตรียมข้ึนมาโดยใช้ระบบองค์ประกอบ
ทางเคมี (65-x)B2O3: 10CaO: 25Na2O: xEr2O3 mol% เม่ือ x คือ  ปริมาณความเข้มข้นของ Er2O3 ในเนื้อแก้ว 0.0, 0.5, 1.0, 
1.5, 2.0 และ 2.5 ร้อยละโดยโมล โดยใช้เทคนิคการหลอมและทําให้เย็นตัวอย่างรวดเร็ว  โดยอุณหภูมิท่ี 1,000๐C เป็นเวลา 3 
ชม. หลังจากน้ัน สารเคมีท่ีหลอมเหลวดังกล่าวจะถูกนําออกมาเทลงในแม่พิมพ์เหล็กสเตนเลสที่อุณหภูมิห้องเพ่ือจัดรูปเป็น
ชิ้นงาน ชิ้นงานท่ีกําลังเย็นตัวถูกนําไปอบความร้อนท่ีอุณหภูมิ 500 ◦C นาน 3 ชม. เพ่ือลดความเครียดท่ีเกิดข้ึนจากการเย็นตัว
ในเนื้อแก้ว นําแก้วท่ีเย็นตัวแล้วไปขัดให้มีขนาด 1.0 × 1.5 × 0.3 cm3 เพ่ือนําไปวิเคราะห์สมบัติด้านต่าง ๆ ของแก้วต่อไป 
เม่ือได้ตัวอย่างแก้วจากการหลอมแล้ว หลังจากน้ันจึงมาศึกษาวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและทางแสง ได้แก่ ค่าดัชนีหักเห
ของแสง  ค่าความหนาแน่น  ค่าการดูดกลืนแสงช่วงยูวี-วิซิเบิล ในการศึกษาค่าความหนาแน่นของแก้วตัวอย่างจะใช้       
หลักการของอาร์คิมิดีส (Archimedes principle) โดยใช้อุปกรณ์ไมโครบาลานซ์แบบ 4-digit sensitive (AND, HR-200)    
การวัดค่าดรรชนีหักเหของแก้วท่ีได้ในงานวิจัยคร้ังนี้ใช้เคร่ือง Abbe refractometer รุ่น 3Tของบริษัท ATAGO ประเทศญ่ีปุ่น 
 
3. ผลการวิจัย 
 

แก้วท่ีเติม Er2O3 ซ่ึงมีปริมาณความเข้มข้นต้ังแต่ 0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 และ 2.5 ร้อยละโดยโมล พบว่าแก้ว
ตัวอย่างท่ีไม่ได้เติม Er2O3 จะได้แก้วท่ีมีลักษณะใส เม่ือเติม Er2O3 จะได้แก้วท่ีมีสีชมพูอ่อน และจะมีสีชมพูท่ีเข้มข้ึน เม่ือเพ่ิม
ปริมาณความเข้มข้นของ Er2O3 ดังแสดงในรูปภาพท่ี 1 

 

 
รูปภาพท่ี 1 แสดงลักษณะของแก้วโซดาลาร์มบอเรตท่ีเติม Er2O3 ท่ีความเข้มข้นแตกต่างกัน 

 
 จากการวิเคราะห์หาค่าความหนาแน่นของแก้วตัวอย่างท่ีเติม  Er2O3  ปริมาณความเข้มข้น 0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 
และ 2.5 ร้อยละโดยโมล พบว่าค่าความหนาแน่นมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนตามปริมาณความเข้มข้นของ Er2O3 ท่ีเพ่ิมมากข้ึน         
อันเน่ืองมาจากการเพ่ิมข้ึนของน้ําหนักโมเลกุลของ Er2O3 ท่ีมีค่ามากกว่า และเข้าไปแทนท่ี B2O3 โดยมีค่าอยู่ระหว่าง     
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2.4262 ± 0.0003 ถึง 2.6918 ± 0.0151 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร และเม่ือนําค่าท่ีได้มาสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง
ความหนาแน่นกับความเข้มข้นของแก้วท่ีเติม Er2O3 ดังแสดงในรูปภาพท่ี 2 
 

y = 0.0514x + 2.3804
R² = 0.9875
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รูปภาพท่ี 2 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นกับความเข้มข้นของแก้วท่ีเติม Er2O3 

 
จากการวิเคราะห์หาค่าดัชนีหักเหของแก้วตัวอย่างท่ีเติม Er2O3  ปริมาณความเข้มข้น 0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 และ 

2.5 ร้อยละโดยโมล พบว่าค่าดัชนีหักเหมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนตามปริมาณความเข้มข้นของ Er2O3 เพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงเป็นไปตามหลัก
ทฤษฎีไดอิเล็กตริกแบบด้ังเดิม ซ่ึงค่าดรรชนีหักเหจะข้ึนอยู่กับค่าความหนาแน่น และสภาพการเกิดข้ัวได้ของอะตอมในวัสดุ 
(Ruangtaweep, Y., 2011 :18) โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 1.5440 ± 0.0000 ถึง 1.5497 ± 0.0001 ดังแสดงในรูปภาพท่ี 3 

 

y = 0.0011x + 1.5428
R² = 0.9911
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รูปภาพท่ี 3 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าดัชนีหักเหกับความเข้มข้นของแก้วท่ีเติม Er2O3 

 
จากการวิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่น 300 - 900 นาโนเมตร ของแก้วตัวอย่างท่ี Er2O3  ปริมาณ

ความเข้มข้น 0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 และ 2.5 ร้อยละโดยโมล สเปกตรัมการดูดกลืนแสงแสดงดังในรูปภาพท่ี 4 จากรูปภาพท่ี 
4 พบว่าพีคการดูดกลืนแสงสูงสุดแบ่งออกเป็น 8 ช่วง จะอยู่ในช่วงความยาวคลื่นประมาณ 379 406 450 489 524 540 652 
และ 798 นาโนเมตร โดยสเปกตรัมการดูดกลืนจะมีความเข้มเพ่ิมสูงข้ึนตามปริมาณความเข้มข้นของ Er2O3 ท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
ตามลําดับ 
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รูปภาพท่ี 4 กราฟแสดงค่าการดูดกลืนแสงของแก้วท่ีเติม Er2O3 ความเข้มข้นต่าง ๆในช่วงความยาวคลื่น 300–900 

นาโนเมตร  
 

จากการวิเคราะห์สีในระบบ CIE L*a*b* ของแก้วตัวอย่างท่ีเติม Er2O3  ปริมาณความเข้มข้น 0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 
และ 2.5 ร้อยละโดยโมล พบว่าแนวโน้มการเกิดสีของแก้วตัวอย่างจะมีค่าความสว่าง  )L*) จะมีค่าอยู่ระหว่าง 58.3858 ถึง 
87.6343 โดยค่า a* จะมีค่าอยู่ระหว่าง -0.3185 ถึง 22.0984 ส่วนค่า b* จะมีค่าอยู่ระหว่าง -2.4562 ถึง 1.3802 และสีท่ี
เกิดจะมีสีชมพูอ่อน และเข้มข้ึนตามปริมาณความเข้มข้นของ Er2O3 ท่ีเพ่ิมข้ึน ตามลําดับ ดังแสดงในรูปภาพท่ี 5 
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รูปภาพท่ี 5 กราฟแสดงค่าสีระบบ CIE L*a*b* ของแก้วท่ีเติม Er2O3 
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จากการวิเคราะห์ค่าความแข็งของแก้วตัวอย่างท่ีเติม Er2O3  ปริมาณความเข้มข้น 0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 และ 2.5 

ร้อยละโดยโมล โดยการทดลองในคร้ังนี้ใช้โมห์สเกล  )Mohs Scale  (เป็นเคร่ืองทดสอบความแข็งจะแบ่งสเกลความแข็งจาก
วัสดุแม่แบบออกเป็น 10  ชนิดด้วยกัน โดยการเรียงลําดับตัวเลขจาก  1 - 10  จะเป็นวัสดุจากอ่อนสุดไปถึงวัสดุท่ีแข็งสุด          
ผลการทดลองท่ีได้คือ สเกลท่ีได้จากวัดค่าความแข็งเท่ากับ 5.5 แสดงว่า แก้วท่ีทําการทดลองในคร้ังนี้มีความแข็งเทียบได้กับ         
อะพาไทต์ )Apatite) 

 
4. สรุปผลการวิจัย 

 
จากการทดลองหลอมแก้วท่ีเติม Er2O3 ซ่ึงมีปริมาณความเข้มข้น 0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 และ 2.5 ร้อยละโดยโมล 

พบว่าแก้วตัวอย่างท่ีไม่ได้เติม Er2O3 จะได้แก้วท่ีมีลักษณะใส เม่ือเติม Er2O3 จะได้แก้วท่ีมีสีชมพูอ่อน และจะมีสีชมพูท่ีเข้มข้ึน 
เม่ือเพ่ิมปริมาณความเข้มข้นของ Er2O3  ซ่ึงสอดคล้องกับค่าการดูดกลืนแสงและค่าสีท่ีวัดได้จะระบบ CIE L*a*b*             
จากการวิเคราะห์ค่าความหนาแน่นและค่าดัชนีหักเห พบว่ามีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเม่ือเพ่ิมความเข้มข้นของ Er2O3 การวิเคราะห์   
ค่าการดูดกลืนแสงของแก้วตัวอย่างในช่วงความยาวคลื่น 300-900 นาโนเมตร พบว่าพีคการดูดกลืนแสงสูงสุดแบ่งออกเป็น 8 
ช่วง จะอยู่ในช่วงความยาวคลื่นประมาณ 379 406 450 489 524 540 652 และ 798 นาโนเมตร โดยสเปกตรัมการดูดกลืน
จะมีความเข้มเพ่ิมสูงข้ึนตามปริมาณความเข้มข้นของ Er2O3 ท่ีเพ่ิมมากข้ึน  การวิเคราะห์ค่าความแข็งของแก้วตัวอย่างท่ีเติม 
Er2O3 มีความแข็งเทียบได้กับอะพาไทต์ )Apatite) 
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Study Effects of BaSO4 on Properties of Sodium Silicoborate Glasses 

 
ณัฐกฤตา จันทมิา1,2, สุนิสา สาระไชย1,2, ณรงค์ สังวาระนที3,  

นิศากร สังวาระนที4 และจักรพงษ์ แก้วขาว1,2 
 

1สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
2ศูนย์วิจัยแห่งความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีแก้วและวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
3สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

4สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
bybon_only@hotmail.co.th 

 
บทคัดย่อ 

 
งานวิจัยนี้ได้ทําการศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางแสงของแก้วโซเดียมซิลิโกบอเรตท่ีมีปริมาณความเข้มข้นของ

แบเรียมซัลเฟต (BaSO4) แตกต่างกัน คือ 0, 5, 10, 15 และ 20 ร้อยละโดยโมล ตัวอย่างแก้วถูกเตรียมด้วยวิธีการหลอมและ
ทําให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็วท่ีอุณหภูมิ 1400 องศาเซลเซียส ผลการทดลองท่ีได้พบว่า ตัวอย่างแก้วท่ีได้จะมีความใสสมํ่าเสมอ
และเป็นเนื้อเดียวกัน ความหนาแน่นและดรรชนีหักเหของตัวอย่างแก้วมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนตามความเข้มข้นของ BaSO4 ท่ีเพ่ิมข้ึน 
ในขณะที่ปริมาตรเชิงโมลของตัวอย่างแก้วมีแนวโน้มลดลง เม่ือความเข้มข้นของ BaSO4 เพ่ิมข้ึน ความแข็งของตัวอย่างแก้วจะ
มีค่าลดลงเม่ือความเข้มข้นของแบเรียมซัลเฟตเท่ากับ 10 ร้อยละโดยโมล จากนั้นจะมีค่าเพ่ิมข้ึน โดยพบว่าตัวอย่างแก้วที่มี
ความเข้มข้นของแบเรียมซัลเฟตท่ี 20 ร้อยละโดยโมล มีค่าความแข็งสูงสุดเท่ากับ 347.0 HV สําหรับการดูดกลืนแสงของ
ตัวอย่างแก้วในช่วงความยาวคลื่น 200 – 2500 นาโนเมตร ไม่พบสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของตัวอย่างแก้วส่งผลให้
ตัวอย่างแก้วท่ีได้มีความใสและไม่มีสี 

 
คําสําคัญ: แก้วซิลิโกบอเรต, แบเรียมซัลเฟต, สมบัติทางกายภาพ, สมบัติทางแสง 

 
Abstract 

 
In this research, physical and optical properties of sodium silicoborate glasses with different 

concentration of BaSO4 (0, 5, 10, 15, 20 mol%) were investigated. These glass samples were prepared by 
the melt-quenching technique at 1400 °C. The results show that the glass samples are clear and 
homogenous. The density and refractive index of glasses increased with increasing the concentration of 
BaSO4. While, the molar volume of glass samples were decreased with increasing the concentration of 
BaSO4. The values of hardness were decreased to 10 mol% after that it was turns to increased. It was 
observed that, the highest value of hardness is 347.0 HV at 20 mol% BaSO4. The absorption spectra of 
glass samples in the wavelength range at 200 - 2500 nm was observed. In these wavelengths the 
spectrum of absorbance of glass sample was not found. This result indicates that the glass samples 
were clear and colorless. 

 
Keywords: silicoborate glass, barium sulfate, physical properties, optical properties 
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1. บทนํา 
 

ในปัจจุบันแก้วบอโรซิลิเกตเป็นท่ีรู้จักและนิยมใช้เป็นแก้วพ้ืนฐานท้ังในงานอุตสาหกรรม เคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์
(สาธิต หอมหวล, 2549) รวมถึงใช้ในอุปกรณ์เคร่ืองครัวด้วย เนื่องจากคุณสมบัติทางด้านอุณหภูมิคือ มีค่าสัมประสิทธ์ิการ
กระจายอุณหภูมิตํ่า (lower coefficients of thermal expansion) มีความทนต่อการเปลี่ยนอุณหภูมิแบบฉับพลัน 
(Thermal shock) และยังสามารถทนต่อการกัดกร่อนทางเคมีได้ดีอีกด้วย (chemical corrosion) โดยจากการศึกษาพบว่า
แก้วบอโรซิลิเกตเป็นแก้วท่ีให้ค่าดรรชนีหักเหสูงและสามารถดูดกลืนแสงได้ดีซ่ึงเหมาะในการนําไปใช้งานในด้านเซรามิกรวมถึง
การทําวัสดุกําบังรังสี (Srisitipokakn et al., 2555: 699) 
 จากวัสดุต่าง ๆ ในการทําโครงสร้างของแก้วท่ีได้ศึกษาพบว่าแร่แบไรท์ (BaSO4) นิยมใช้กันเป็นอย่างมากในงาน
อุตสาหกรรมโพลีเมอร์ ผสมในสี การแพทย์ เลนส์ อุปกรณ์ทางแสง (Chen et al., 2008: 974) และนิวเคลียร์ (Mishra, et 
al., 2008: 3904) เนื่องจากเป็นวัสดุท่ีหาได้ง่ายในประเทศไทย เช่น เชียงใหม่ แพร่ ตาก กาญจนบุรี และนครศรีธรรมราช 
เพราะแร่ชนิดนี้มีสมบัติพิเศษคือ ถ่ายเทความร้อนได้ดี และเป็นสารทึบรังสีคือสามารถดูดกลืนรังสีหรือแสงความยาวคลื่นต่าง 
ๆ ได้ จึงนิยมนํามาใช้แทนวัสดุคอนกรีต เพ่ือทําให้แก้วเป็นวัสดุท่ีสามารถกําบังรังสีได้และมีความโปร่งใส (Ruengsri et al., 
2015: 104) รวมถึงความสามารถในการนํามาเป็นส่วนผสมในสารประกอบต่าง ๆ ได้ง่าย 

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้ทําการศึกษาคุณสมบัติพ้ืนฐานของแก้วแบเรียมโซเดียมซิลิโกบอเรต ท่ีมีปริมาณความเข้มข้น
ของแบเรียมซัลเฟต (BaSO4) แตกต่างกัน โดยทําการศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางแสงคือ ความหนาแน่น ปริมาตรเชิงโมล 
ความแข็ง และการดูดกลืนแสง เพ่ือการศึกษาตัวอย่างแก้วท่ีได้ในสมบัติทางด้านรังสี เป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนา
ตัวอย่างแก้ว และสามารถนําคุณสมบัติท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ ให้เหมาะสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก้วท่ีมีประโยชน์อ่ืนในงาน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ต่อไป 
 
2. วิธีการทดลอง 

แก้วโซเดียมซิลิโกบอเรต ถูกเตรียมข้ึนโดยมีองค์ประกอบทางเคมีคือ xBaSO4 : 15Na2O : 15SiO2 : (70-x)B2O3 
เม่ือ x = 0, 5, 10, 15 และ 20 mol% แก้วนี้ถูกสังเคราะห์ข้ึนโดยวิธีการหลอมและทําให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว (Melt 
quenching technique) สารเคมีท่ีใช้ ได้แก่ แบเรียมซัลเฟต (BaSO4), โซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3), ซิลิกอนไดออกไซด์ 
(SiO2) และ กรดบอร์ริก (H3BO3) ผสมสารเคมีในอัตราส่วนท่ีกําหนดไว้ให้ได้ น้ําหนักรวม 10 กรัม ลงในเบ้าหลอมอะลูมินา ทํา
การหลอมโดยใช้เตาหลอมไฟฟ้า ท่ีอุณหภูมิ 1400 °C เป็นเวลา 5 ชั่วโมง จากนั้นนําไปอบท่ีอุณหภูมิ 500 °C เป็นเวลา 3 
ชั่วโมง เพ่ือลดความเค้นของแก้วและปล่อยให้เย็นตัวลงตามอุณหภูมิห้อง นําแก้วท่ีได้ไปตัด และขัดอย่างประณีต ให้ได้ขนาด 
1.0 cm × 1.5 cm × 0.3 cm เพ่ือให้เหมาะกับการนําไปศึกษาคุณสมบัติด้วยเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์ต่อไป แก้วท่ีผ่านการ
ตัด และขัดแล้ว จะถูกนําไปวิเคราะห์หาค่าความหนาแน่น (ρ) โดยอาศัย หลักการของอาร์คิมิดีส (Archimedes principle) 
ซ่ึงมีการวัดน้ําหนักของแก้วในอากาศและในน้ํา ด้วยเคร่ือง Density measurement apparatus บริษัท AND รุ่น model 
HR-200 โดยสามารถคํานวณได้ตามสมการ (1) 

          
w
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=ρ ,                                                                                           (1) 

 
 เม่ือ ρ คือ ความหนาแน่นของแก้ว (g/cm3), Wa คือ น้ําหนักท่ีชั่งในอากาศ (g), Ww คือ น้ําหนักท่ีชั่งในน้ํา (g) และ 
ρw คือ ความหนาแน่นของนํ้า (1.0000  g/cm3) จากน้ันค่าความหนาแน่น (ρ) ท่ีได้จากการวัด จะถูกนําไปใช้ในการ
คํานวณหาค่าปริมาตรเชิงโมล (VM) ของแก้ว ซ่ึงสามารถคํานวณได้ตามสมการ (2) 
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 เม่ือ MT  คือ น้ําหนักโมเลกุลโดยรวมขององค์ประกอบทางเคมีในแก้วตัวอย่าง ค่าความแข็งของแก้ว (Hardness) 
สามารถวัดได้โดยใช้เคร่ืองวิคเกอร์ ไมโครฮาร์ดเนส (Enkay enterprise) และในการศึกษาสมบัติการดูดกลืนแสงของแก้ว จะ
สามารถวิเคราะห์ได้ด้วยเคร่ือง UV-Vis-NIR สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (Shimadzu, UV-3600) 
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3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล 

จากการเตรียมแก้วจากสูตร xBaSO4 : 15Na2O : 15SiO2 : (70-x)B2O3 เม่ือ x เท่ากับ 0, 5, 10, 15 และ 20 
mol% จะได้แก้วท่ีมีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกัน โปร่งใส ไม่มีสี เม่ือนําไปตัดและขัดอย่างประณีตให้ได้ขนาด 1.0 cm × 1.5 cm 
× 0.3 cm จะมีลักษณะดังแสดงในรูปภาพท่ี 1 

 
 
 
 
 
 

 

รูปภาพท่ี 1 ลักษณะของตัวอย่างแก้วท่ีเติม BaSO4 ในปริมาณความเข้มข้นท่ีแตกต่างกัน 
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y = 0.03x + 2.2068
     R² = 0.9948

 
รูปภาพท่ี 2 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของตัวอย่างแก้วกับปริมาณความเข้มข้นของ BaSO4 
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รูปภาพท่ี 3 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรเชิงโมลของตัวอย่างแก้วกับปริมาณความเข้มข้นของ BaSO4 

xBaSO4 : 15Na2O : 15SiO2 : (70-x)B2O3 
(x = 0, 5, 10, 15, 20 mol%) 

  0 mol%       5 mol%        10 mol%      15 mol%     20 mol% 
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ผลการศึกษาค่าความหนาแน่นของตัวอย่างแก้วพบว่า มีแนวโน้นเพ่ิมข้ึนตามปริมาณความเข้มข้นของแบเรียมซัลเฟต 
ท่ีเพ่ิมมากข้ึน โดยค่าท่ีได้จะอยู่ในช่วงระหว่าง 2.206 ถึง 2.849 g/cm3  เนื่องจากการเจือแบเรียมซัลเฟตเข้าไปทําให้เกิดการ
แทนท่ีของสารในโครงข่ายแก้ว โดยแบเรียมซัลเฟตมีน้ําหนักมวลโมเลกุลเฉลี่ยท่ีสูงกว่าโบรอนออกไซด์ (B2O3) ในขณะท่ีค่า
ปริมาตรเชิงโมลของตัวอย่างแก้วท่ีคํานวณได้กลับมีแนวโน้มลดลงตามปริมาณความเข้มข้นของ แบเรียมซัลเฟตท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
แสดงให้เห็นว่าแบเรียมซัลเฟตทําหน้าท่ีเข้าไปเป็นตัวเชื่อมพันธะระหว่างออกซิเจนภายในโครงสร้างแก้ว ค่าท้ังหมดท่ีได้
สามารถแสดงเป็นกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นและปริมาตรเชิงโมลของตัวอย่างแก้วกับปริมาณความเข้มข้นของ
แบเรียมซัลเฟตท่ีความเข้มข้น 0–20 mol% ดังรูปภาพท่ี 2 และ 3 
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รูปภาพท่ี 4 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าความแข็งของตัวอย่างแก้วกับปริมาณความเข้มข้นของ BaSO4 

 
จากรูปภาพท่ี 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความแข็งของตัวอย่างแก้วกับปริมาณความเข้มข้นของแบเรียมซัลเฟต 

พบว่า ความแข็งของแก้วมีแนวโน้มแบ่งเป็น 2 ช่วง ในช่วงแรกความแข็งของแก้วมีค่าลดลงตามปริมาณความเข้นข้นของ
แบเรียมซัลเฟตท่ีเพ่ิมมากข้ึน คือ จาก 0 ร้อยละโดยโมล (มีค่าเท่ากับ 360.73 HV คือค่ามากท่ีสุด) จนถึง 10 ร้อยละโดยโมล 
(มีค่าเท่ากับ 331.84 HV คือค่าน้อยท่ีสุด) และช่วงหลังความแข็งของแก้วมีแนวโน้มท่ีเพ่ิมมากข้ึนตามความเข้นข้นของแบเรียม
ซัลเฟตคือท่ี 15 และ 20 ร้อยละโดยโมล ซ่ึงความสัมพันธ์นี้ไม่ข้ึนกับปริมาณความเข้มข้นของแบเรียมซัลเฟต   
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รูปภาพท่ี 5 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างดรรชนีหักเหของตัวอย่างแก้วกับปริมาณความเข้มข้นของ BaSO4 
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รูปภาพท่ี 6 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของตัวอย่างแก้วท่ีเติม BaSO4 ในปริมาณความเข้มข้นท่ีแตกต่างกัน 

 
จากรูปภาพท่ี 5 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าดรรชนีหักเหของตัวอย่างแก้วกับปริมาณความเข้มข้นของ 

แบเรียมซัลเฟตท่ีเติมในปริมาณความเข้มข้นท่ีแตกต่างกัน พบว่าดรรชนีการหักเหของแสงจะมีค่าเพ่ิมข้ึนตามปริมาณความ
เข้มข้นของแบเรียมซัลเฟตท่ีเติมในแก้ว ค่าท่ีได้จะอยู่ในช่วงระหว่าง 1.5023 ถึง 1.5506 สําหรับการดูดกลืนแสงของตัวอย่าง
แก้วท่ีเติมแบเรียมซัลเฟตในปริมาณความเข้มข้นเท่ากับ 0, 5, 10, 15 และ 20 mol% ตามลําดับ ในช่วงความยาวคลื่น 200–
2500 นาโนเมตร ดังแสดงในรูปภาพท่ี 6 ผลท่ีได้พบว่าไม่พบสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของตัวอย่างแก้ว ส่งผลให้ตัวอย่างแก้วท่ี
ได้มีความใสและไม่มีสี  

 
4. สรุปผลการทดลอง 
 

จากการศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางแสงของแก้วโซเดียมซิลิโกบอเรตท่ีมีปริมาณความเข้มข้นของ BaSO4 
แตกต่างกัน พบว่าตัวอย่างแก้วท่ีได้จะมีลักษณะใสเป็นเนื้อเดียวกัน ความหนาแน่นและดรรชนีหักเหของตัวอย่างแก้วมี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึนตามความเข้มข้นของแบเรียมซัลเฟตท่ีเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากแบเรียมซัลเฟตเข้าไปทําหน้าท่ีเป็นตัวเชื่อมพันธะ
ในโครงสร้างแก้ว แบเรียมซัลเฟตมีน้ําหนักมวลโมเลกุลเฉลี่ยท่ีสูงกว่า B2O3 ซ่ึงค่าความหนาแน่นท่ีได้จะอยู่ในช่วงระหว่าง 
2.206 ถึง 2.849 g/cm3   ปริมาตรเชิงโมลของตัวอย่างแก้วมีแนวโน้มลดลงตามความเข้มข้นของแบเรียมซัลเฟตท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
การทดสอบความแข็งพบว่า มีแนวโน้มแบ่งเป็น 2 ช่วง ในช่วงแรกความแข็งของแก้วมีค่าลดลงตามปริมาณความเข้นข้นของ
แบเรียมซัลเฟตท่ีเพ่ิมมากข้ึน คือท่ี 0-10 ร้อยละโดยโมล ช่วงหลังความแข็งของแก้วมีแนวโน้มท่ีเพ่ิมมากข้ึนตามความเข้นข้น
ของแบเรียมซัลเฟตคือท่ี 15 และ 20 ร้อยละโดยโมล ซ่ึงความแข็งท่ีมีค่ามากท่ีสุดเท่ากับ 360.73 HV และน้อยท่ีสุดเท่ากับ 
331.84 HV ท่ี 0 และ 10 ร้อยละโดยโมล ตามลําดับ และการดูดกลืนแสงของตัวอย่างแก้วในช่วงความยาวคลื่น 200–
2500 นาโนเมตร ไม่พบสเปกตรัมการดูดกลืนแสง 
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บทคัดย่อ 

 
 งานวิจัยนี้ ได้ทําการศึกษาผลของโซเดียมออกไซด์และซิงค์ออกไซด์ ต่อสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางแสงของ
ระบบแก้วอะลูมิเนียมแบเรียมฟอสเฟต (Al2O3: BaO: P2O5) ด้วยเทคนิคการหลอมและทําให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว ท่ีอุณหภูมิ 
1200 องศาเซลเซียส ผลการทดลองพบว่าความหนาแน่นของแก้วอะลูมิเนียมโซเดียมแบเรียมฟอสเฟต (Na2O: Al2O3: BaO: 
P2O5) และแก้วอะลูมิเนียมซิงค์แบเรียมฟอสเฟต (ZnO: Al2O3: BaO: P2O5) มีค่า  2.9534 และ  3.0263 กรัมต่อลูกบาศก์
เซนติเมตร ตามลําดับ ปริมาตรเชิงโมลของตัวอย่างแก้วท้ังสองมีค่า 48.6529 และ 44.3340 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อโมล 
ตามลําดับ สําหรับการดูดกลืนแสงของแก้วศึกษาในช่วงอัลตราไวโอเลต ช่วงท่ีตามองเห็น และช่วงอินฟราเรดใกล้ ท่ีความยาวคลื่น 
200-1000 นาโนเมตร ไม่พบสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของตัวอย่างแก้วท้ังสองสูตร ส่งผลให้ตัวอย่างแก้วมีสีใสและโปร่งแสง 
 
คําสําคัญ: แก้ว, แก้วฟอสเฟต, สมบัติทางกายภาพ, สเปกตรัมการดูดกลืนแสง 

 
Abstract 

 
 In this work, the physical and optical properties of sodium oxide and zinc oxide in aluminum 
barium phosphate (Al2O3: BaO: P2O5) glasses system have been studies. The glasses samples were 
fabricated by the melt-quenching technique at the melting temperature of 1200 °C. The result shown 
that the density of aluminum sodium barium phosphate (Na2O: Al2O3: BaO: P2O5) glasses and aluminum 
zinc barium phosphate (ZnO: Al2O3: BaO: P2O5) glasses were 2.9534 and  3.0263 g/cm3, respectively. The 
molar volume of glass samples were 48.6529 and 44.3340 cm3/mol, respectively. Absorption spectra of 
glasses were recorded in the ultraviolet, visible and near infrared (UV-Vis-NIR) region in the wavelength 
range at 200 - 1000 nm. It was observed that there was not found the absorption spectra of two glasses 
formula. For this result the glass samples were clear and transparent. 
 
Keywords: glasses, phosphate glasses, physical properties, absorption spectra 
 
1. บทนํา 
 

วัสดุแก้วได้รับความสนใจจากนักวิจัยเป็นอย่างมากในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา เพราะเป็นวัสดุท่ีมีความสําคัญสําหรับ
การพัฒนาเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เนื่องจากวัสดุแก้วสามารถนําไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย เช่น อุปกรณ์ออปโต-
อิเล็กทรอนิกส ์(Optoelectronic Devices) เส้นใยนําแสงเพื่อการสื่อสาร (fiber optic communication devices)      วัสดุ
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เลเซอร์ (Laser materials) เป็นต้น อีกท้ังแก้วยังเป็นวัสดุท่ีโปร่งแสง มีขนาดเบา ผลิตง่าย ต้นทุนการผลิตตํ่า สามารถ
ปรับเปล่ียนรูปร่างและส่วนประกอบหรือโครงสร้างให้เหมาะสมกับความต้องการได้อย่างง่ายดาย (L. Rama Moorthy et al., 
2013: 22) 

ในปัจจุบันชนิดของแก้วมีหลากหลายมากย่ิงข้ึน เช่น แก้วบอเรต (Borates glass) แก้วซิลิเกต (Silicate glass) และ
แก้วฟอสเฟต (Phosphate glass) เป็นต้น โดยแก้วแต่ละชนิดมีคุณสมบัติท่ีโดดเด่น เหมาะสําหรับการใช้งานท่ีแตกต่างกันไป 
ข้ึนอยู่กับองค์ประกอบทางเคมีของแต่ละชนิด แก้วฟอสเฟตเป็นแก้วท่ีกําลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากวิจัยท้ังหลาย 
เนื่องจากเป็นแก้วท่ีมีคุณสมบัติท่ีเฉพาะตัว เช่น จุดหลอมเหลวตํ่า ความเสถียรทางความร้อนสูง การกระจายแสงตํ่า โปร่งแสง 
(Zhang et al., 2015: 427 และ Ismail Khattech et al., 2014: 390) สามารถนําไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย  Ch. 
Basavapoornima และคณะ (Basavapoornima et al., 2014: 153) ศึกษาสมบัติของแก้วฟอสเฟตและสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้เก่ียวกับแสงในการวินิจฉัยทางการแพทย์ได้ B.A. Sava และคณะ (Sava et al., 2013: 178) ศึกษาสมบัติของแก้ว
อะลูมิโนฟอสเฟตซ่ึงสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการทําเซนเซอร์ในทางอุตสาหกรรมได้ อย่างไรก็ตามแก้วฟอสเฟตยังมีข้อเสีย
อยู่คือความทนทานต่อสารเคมีค่อนข้างตํ่า ซ่ึงเป็นข้อจํากัดในการใช้งาน จึงได้มีการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของแก้วเพ่ือให้มี
ความเสถียรภาพทางเคมีมากย่ิงข้ึน โดยการเติมออกไซด์อ่ืน ๆ เข้าไป เช่น ซิงค์ออกไซด์ (ZnO) สตรอนเชียมออกไซด์ (SrO) 
อะลูมิเนียมออกไซด์ (Al2O3) โซเดียมออกไซด์ (Na2O) และอื่น ๆ อีกท้ังยังสามารถช่วยลดความหนืดและลดอุณหภูมิในการ
หลอมแก้วอีกด้วย C.K. Jayasankar และคณะ (Jayasankar et al., 2012: 132) ใช้ซิงค์ออกไซด์เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างแก้ว
ช่วยเพ่ิมความเสถียรทางเคมีของแก้วฟอสเฟต สําหรับการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ต่าง ๆเพ่ือให้เหมาะสําหรับการใช้งาน
นั้นจําเป็นต้องมีการศึกษาสมบัติทางกายภาพ สมบัติการดูดกลืนแสง และต้องมีการพัฒนาคุณภาพของแก้ว เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

จากความสําคัญท่ีกล่าวมาข้างต้นทําให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางแสงของโซเดียมออกไซด์
และซิงค์ออกไซด์ต่อระบบแก้วอะลูมิเนียมแบเรียมฟอสเฟต เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาวัสดุแก้วต่อไป 
 
2. วิธีการทดลอง 
 

2.1 การเตรียมแก้ว 
แก้วอะลูมิเนียมโซเดียมแบเรียมฟอสเฟต และแก้วอะลูมิเนียมซิงค์แบเรียมฟอสเฟต ได้ถูกจัดเตรียมข้ึนโดยใช้

องค์ประกอบทางเคมี จากสูตร 10Al2O3: 10Na2O: 20BaO: 60P2O5 และ 10Al2O3: 10ZnO: 20BaO: 60P2O5 ตามลําดับ 
สารเคมีท่ีใช้ในการวิจัยคือ อะลูมิเนียมออกไซด์ (aluminum oxide: Al2O3) โซเดียมคาร์บอเนต (sodium carbonate: 
NaCO3) ซิงค์ออกไซด์ (zinc oxide: ZnO) แบเรียมคาร์บอเนต (barium carbonate: BaCO3) และ แอมโมเนียมฟอสเฟต 
(ammonium phosphate: NH4H2PO4)  ผสมสารเคมีท้ังหมดนํ้าหนักรวม 20 กรัม ลงในเบ้าอะลูมินา นําไปหลอมท่ีอุณหภูมิ
1200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ด้วยเทคนิคการหลอมและทําให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว (Melt quenching 
technique) จากนั้นสารเคมีท่ีถูกหลอมจะถูกนําไปเทลงในแม่พิมพ์เหล็กกล้าไร้สนิมเพ่ือข้ึนรูปแก้วเป็นชิ้นงานท่ีอุณหภูมิห้อง 
นําตัวอย่างแก้วท่ีได้ไปอบท่ีอุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง เพ่ือลดความเครียดท่ีเกิดข้ึนในแก้ว นําตัวอย่าง
แก้วไปตัดและขัดให้มีขนาด 1.0 × 1.5 × 0.3 ลูกบาศก์เซนติเมตร ดังรูปภาพท่ี 1 

 
รูปภาพท่ี 1 ขนาดของตัวอย่างแก้ว 

  
2.2 การศึกษาสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางแสง 
 การศึกษาสมบัติทางกายภาพของตัวอย่างแก้วในงานวิจัยนี้ได้ทําการศึกษาความหนาแน่น (Density) ค่าปริมาตรเชิงโมล 

(Molar volume) และการดูดกลืนแสง (Absorption) การวิเคราะห์การดูดกลืนแสงของตัวอย่างแก้วศึกษาโดยใช้เคร่ือง UV-
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Vis-NIR Spectrophotometer รุ่น UV-3600 ของบริษัท Bara Scientific ความหนาแน่นของตัวอย่างแก้วศึกษาโดยใช้
เคร่ืองวัดความหนาแน่น รุ่น AND HR-200 ของบริษัท Dietheim คํานวณตามสมการ (K. Boonin et al., 2011: 8) 

 

ρ ρa
w

a b

w
w w×

= ×  (1) 

 เม่ือ ρ  หมายถึง ความหนาแน่นของตัวอย่างแก้ว aW  หมายถึง น้ําหนักของตัวอย่างแก้วในอากาศ bw หมายถึง 
น้ําหนักของตัวอย่างแก้วในนํ้า และ wρ หมายถึง ความหนาแน่นของน้ํา ( wρ = 1.0000 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร)          
จากค่าความหนาแน่นของตัวอย่างแก้วสามารถนํามาคํานวณหาค่าปริมาตรเชิงโมลได้ ตามสมการ / ρm TV M=           
เม่ือ TM หมายถึง ผลรวมท้ังหมดของนํ้าหนักโมเลกุล โดยหาได้จาก (K. Boonin et al., 2011: 8) 

 2 3 2 3 2 2 2 2 55T Al O Al O Na O Na O BaO BaO P O P OM x Z x Z x Z x Z= + + +  (2) 

 2 3 2 3 2 5 2 5T Al O Al O ZnO ZnO BaO BaO P O P OM x Z x Z x Z x Z= + + +  (3) 

 เ ม่ื อ  2 3 2
, , ,Al O Na O ZnO BaOx x x x และ

2 5P Ox หม า ย ถึ ง  สั ด ส่ ว น โ ม เ ล กุ ล ข อ ง อ ง ค์ ป ร ะ ก อบ อ อ ก ไ ซ ด์ 
2 3 2

, , ,lA O Na O ZnO BaOZ Z Z Z และ
2 5P OZ หมายถึง มวลโมเลกุลขององค์ประกอบออกไซด์ 

 
3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล 
 

 ลักษณะทางกายภาพของตัวอย่างแก้ว พบว่าแก้วอะลูมิเนียมโซเดียมแบเรียมฟอสเฟต และแก้วอะลูมิเนียมซิงค์
แบเรียมฟอสเฟตมีลักษณะท่ีใสและโปร่งแสง ดังแสดงในรูปภาพท่ี 2 สําหรับความหนาแน่นของตัวอย่างแก้วท้ังสองมีค่า 
2.9534 และ 3.0263 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ตามลําดับ โดยพบว่า แก้วอะลูมิเนียมซิงค์แบเรียมฟอสเฟตมีค่าความ
หนาแน่นท่ีสูงกว่าแก้วอะลูมิเนียมโซเดียมแบเรียมฟอสเฟต แสดงให้เห็นว่าซิงค์ออกไซด์ (ZnO) มีมวลโมเลกุลท่ีมากกว่า
โซเดียมออกไซด์ (Na2O) เม่ือออกไซด์ท้ังสองเข้าไปเชื่อมต่อในโครงร่างแก้ว จึงทําให้ความหนาแน่นของแก้วท้ังสองมีค่าท่ี
แตกต่างกัน (Ch. Basavapoornima et al., 2014: 153) ดังแสดงในรูปภาพท่ี 3 
 

   
     Na2O: Al2O3: BaO: P2O5  ZnO: Al2O3: BaO: P2O5 

รูปภาพท่ี 2 ลักษณะของตัวอย่างแก้ว Na2O: Al2O3: BaO: P2O5 และตัวอย่างแก้ว ZnO: Al2O3: BaO: P2O5 
 

 ปริมาตรเชิงโมลของแก้วอะลูมิเนียมโซเดียมแบเรียมฟอสเฟต และแก้วอะลูมิเนียมซิงค์แบเรียมฟอสเฟต มีค่า 
48.6529 และ 44.3340 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อโมล ตามลําดับ โดยพบว่าระบบแก้วท่ีเติมซิงค์ออกไซด์มีค่าปริมาตรเชิงโมล 
น้อยกว่าระบบแก้วที่เติมโซเดียมออกไซด์ ซึ ่งสอดคล้องกับค่าความหนาแน่นตามสมการ ρ/= Tm MV  ดังแสดงใน   
รูปภาพท่ี 4 แสดงให้เห็นว่าซิงค์ออกไซด์และโซเดียมออกไซด์เข้าไปเชื่อมพันธะเป็นส่วนหนึ่งของโครงร่างแก้ว 
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รูปภาพท่ี 3 ความหนาแน่นของตัวอย่างแก้ว Na2O: Al2O3: BaO: P2O5 และตัวอย่างแก้ว ZnO: Al2O3: BaO: P2O5 
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รูปภาพท่ี 4 ปริมาตรเชิงโมลของตัวอย่างแก้ว Na2O: Al2O3: BaO: P2O5 และตัวอย่างแก้ว ZnO: Al2O3: BaO: P2O5 
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รูปภาพท่ี 5 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของตัวอย่างแก้ว Na2O: Al2O3: BaO: P2O5 และตัวอย่างแก้ว ZnO: Al2O3: BaO: P2O5 

Na2O ZnO 

Na2O ZnO 
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 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแก้วอะลูมิเนียมโซเดียมแบเรียมฟอสเฟต และแก้วอะลูมิเนียมซิงค์แบเรียมฟอสเฟต 
ในช่วงความยามคลื่น 200-1000 นาโนเมตร แสดงดังรูปภาพท่ี 5 พบว่าขอบการดูดกลืนของแก้วอะลูมิเนียมซิงค์แบเรียม
ฟอสเฟตเกิดข้ึนท่ีความยาวคลื่นประมาณ 300 นาโนเมตร และขอบการดูดกลืนของแก้วอะลูมิเนียมโซเดียมแบเรียมฟอสเฟต
เกิดข้ึนท่ีความยาวคล่ืนประมาณ 320 นาโนเมตร ซ่ึงจากขอบการดูดกลืนดังกล่าว (300 - 320 นาโนเมตร) ส่งผลให้สีของ
ตัวอย่างแก้วมีลักษณะท่ีใสและโปร่งแสง ดังแสดงในรูปภาพท่ี 2 (S. Ruengsri et al., 2012: 32) 
 
4. สรุปผลการทดลอง 
 
 การศึกษาผลของโซเดียมออกไซด์และซิงค์ออกไซด์ ต่อสมบัติทางกายภาพและสมบัติการทางแสงของระบบแก้ว 
อะลูมิเนียมแบเรียมฟอสเฟต จากสูตร 10Al2O3: 10Na2O: 20BaO: 60P2O5 และ 10Al2O3: 10ZnO: 20BaO: 60P2O5 
ตามลําดับ หลอมด้วยเทคนิคการหลอมและทําให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว  ท่ีอุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง 
แล้วนําไปอบท่ีอุณหภูมิ 500  องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง จากการวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของแก้วท้ังสองระบบ
พบว่า ค่าความหนาแน่นของแก้วอะลูมิเนียมซิงค์แบเรียมฟอสเฟตมีค่ามากกว่าแก้วอะลูมิเนียมโซเดียมแบเรียมฟอสเฟต 
เนื่องจากมวลโมเลกุลของซิงค์ออกไซด์มีขนาดใหญ่กว่าโซเดียมออกไซด์ การศึกษาปริมาตรเชิงโมลของระบบแก้วท้ังสองแสดง
ให้เห็นว่า ซิงค์ออกไซด์และโซเดียมออกไซด์เข้าไปเชื่อมพันธะในโครงร่างของแก้ว และจากการวิเคราะห์สเปกตรัมการดูดกลืน
แสง พบว่าขอบการดูดกลืนของแก้วท้ังสองระบบเกิดข้ึนท่ีความยาวคลื่นประมาณ 300-320 นาโนเมตร ซ่ึงส่งผลให้สีของแก้ว
ท้ังสองมีลักษณะท่ีใสและโปร่งแสง 
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บทคัดย่อ 

 
สัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลของแก้วแบเรียมบอโรฟอสเฟตท่ีมีการเปลี่ยนแปลงค่าของแบเรียมออกไซด์ บอเรตอ

อกไซด์ และฟอสเฟตออกไซด์ ท่ีปริมาณความเข้มข้น 15.0, 17.5, 20.0, 22.5 และ 25.0 ร้อยละโดยโมล ตามลําดับ ตัวแปรนี้
ถูกคํานวณทางทฤษฎีด้วยโปรแกรม WinXCom ในช่วงพลังงาน 1 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ ถึง 100 จิกะอิเล็กตรอนโวลต์ ผลการ
ทดลองถูกนําเสนอในรูปแบบของกราฟท้ังแบบอันตรกิริยารวมและอันตรกิริยาย่อยของโฟตอน พบว่าสัมประสิทธ์ิการลดทอน
เชิงมวลของแก้วเพ่ิมข้ึนเม่ือความเข้มข้นของแบเรียมเพ่ิมข้ึน การเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปรนี้มาจากการกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของอันตรกิริยาย่อยในแต่ละช่วงพลังงานท่ีแตกต่างกัน การเปลี่ยนแปลงค่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลประกอบด้วย 3 กระบวนการ
คือ การดูดกลืนโฟโตอิเล็กตริก การกระเจิงแบบคอมป์ตัน และการผลิตคู่ ท่ีพลังงานต่ํา กลาง และสูงของโฟตอน ตามลําดับ 
 
คําสําคัญ: แก้ว, สัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวล, อันตรกิริยาของโฟตอน  

 
Abstract 

 
The mass attenuation coefficients of barium borophosphate glass were studies which varies the 

concentration of barium oxide borate oxide and phosphate oxide at 15.0, 17.5, 20.0, 22.5 and 25.0 mol% 
respectively. This parameter has been calculated by theoretical approach using WinXCom program in 
the energy range of 1 keV to 100 GeV. The results of the present investigation are shown graphically for 
total and partial photon interactions. It was observed that the mass attenuation coefficients of glass 
were increased with increasing the concentration of barium. The variation in this parameter is due to the 
variations in domination of different interaction processes in different energy regions. The variations of 
mass attenuation coefficient comprise three process are photoelectric absorption, Compton scattering 
and pair production at low, medium and high photon energy, respectively. 
 
Keywords: glass, mass attenuation coefficient, photon interaction 
 
1. บทนํา 
 
 การศึกษาอันตรกิริยาของโฟตอนต่อสสารมีประโยชน์ในหลากหลายสาขา เช่น นิวเคลียร์ฟิสิกส์ วิศวกรรมและ
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยเฉพาะวงการแพทย์ ปัจจัยสําคัญท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมของโฟตอนเวลาเกิดอันตรกิริยากับสสาร ได้แก่ 
การดูดกลืนหรือการกระเจิงชนิดต่าง ๆ ของสสาร (Jackson and Hawkes, 1981: 169) ฯลฯ แต่ในวัสดุท่ีประกอบด้วยสสาร
มากกว่า 1 ชนิด เช่น โลหะผสม ดิน พลาสติก วัสดุทางชีววิทยาและวัสดุป้องกันรังสี เป็นต้น วัสดุเหล่านี้ไม่มีข้อมูลของ
สัมประสิทธ์ิการลดทอน จําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องมีการหาค่าตัวแปรสําคัญ เพ่ือเป็นฐานข้อมูลต่าง ๆ ในด้านรังสีก่อนทําการ
ทดลอง เช่น ค่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนรวม (total attenuation coefficient) ค่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนของการดูดกลืน
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แบบโฟโตอิเล็กตริก (photoelectric absorption attenuation coefficient) ค่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนของการกระเจิง
คอมป์ตัน (Compton scattering attenuation coefficient) ค่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนของการผลิตคู่ (pair production 
attenuation coefficient) ค่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนของการกระเจิงโคฮีเรนท์ (coherent scattering attenuation 
coefficient) เป็นต้น  โดยตัวแปรท่ีกล่าวมา ยังสามารถนําไปคํานวณค่าภาคตัดขวาง (cross sections) ค่าเลขอะตอมยังผล 
(effective atomic number) และค่าความหนาแน่นอิเล็กตรอนยังผล (effective electron density) ได้อีกด้วย ซ่ึงตัวแปร
พ้ืนฐานทางวัสดุของสารผสมที่ได้มาจากการวิจัย ตลอดจนองค์ความรู้และวิธีท่ีได้มาซ่ึงตัวแปรดังกล่าว หมายถึงการนําไปใช้
ประโยชน์ได้มากมายในหลากหลายวงการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง (Singh et al., 2006: 84, Singh et al., 2005: 305, Singh et 
al., 2002: 1, Khanna et al., 1996: 217, Singh et al., 2003: 257, Singh et al., 2005: 225, Manohara and 
Hanagodimath, 2007: 321, Sandhu et al., 2002: 211, Chitralekha et al., 2005: 1) 
 โปรแกรม WinXCom มีความเป็นมาดังนี้ ในปี ค.ศ. 1995 Hubbell และ Seltzer (Hubbell and Seltzer, 1995: 
5632) ได้ทําการตีพิมพ์ค่าสัมประสิทธ์ิการลดทอน (attenuation coefficient) ของธาตุและสารประกอบในช่วงพลังงาน 1 
keV ถึง 20 keV โดยการคํานวณทางทฤษฎีผ่านทางกฎ Mixture rule ซ่ึงค่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนนี้ สามารถนําไป
คํานวณหาค่าเลขอะตอมยังผลได้ และเพ่ือความสะดวกในการทํางาน Berger และคณะ (Berger et al., 1990)  ได้พัฒนา
โปรแกรม XCOM เพ่ือใช้หาค่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนทุกชนิดในรูปแบบ DOS โปรแกรมดังกล่าว ถูกบรรจุอยู่ในฐานข้อมูล 
National Institute of Standards and Technology (NIST) ประเทศสหรัฐอเมริกา ต่อมาถูกพัฒนาสู่ระบบปฏิบัติการ 
Window โดย Gerward และคณะ (Gerward et al., 2001: 23, Gerward et al., 2004: 653) โดยใช้ชื่อโปรแกรม 
WinXCom ซ่ึงเป็นโปรแกรมท่ีได้รับการยอมรับและรู้จักกันดีในด้านต่าง ๆ ท่ีมีความเกี่ยวข้องกันทางด้านรังสี สามารถ
คํานวณหาค่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนแบบรวม (Total Attenuation Interaction) และสัมประสิทธ์ิการลดทอนย่อย (partial 
attenuation interaction) ได้ต้ังแต่ช่วงพลังงาน 1 keV ถึง 100 GeV ซ่ึงในงานวิจัยนี้จะเป็นการศึกษาเพ่ือหาค่าสัมประสิทธ์ิ
การลดทอนเชิงมวลท้ังแบบรวมและอันตรกิริยาย่อยของแก้วแบเรียมบอโรฟอสเฟตท่ีมีการเปล่ียนแปลงค่าของแบเรียม
ออกไซด์ บอเรตออกไซด์ และฟอสเฟตออกไซด์ ท่ีปริมาณความเข้มข้น 15.0, 17.5, 20.0, 22.5 และ 25.0 ร้อยละโดยโมล 
ตามลําดับ และเพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ ท่ีมีความเกี่ยวข้องกันทางด้านรังสีต่อไป 

2. วิธีการคํานวณการวิจัย 
 

แก้วแบเรียมบอโรฟอสเฟตท่ีมีการเปล่ียนแปลงค่าของแบเรียมออกไซด์ บอเรตออกไซด์ และฟอสเฟตออกไซด์ ถูก
แบ่งออกเป็น 3 สูตร คือ xBaO : (30-x)B2O3 : 70P2O5 ตัวย่อท่ีใช้คือ BaBP_1, xBaO : 5B2O3 : (95-x)P2O5 ตัวย่อท่ีใช้คือ 
BaBP_2 และ 25BaO : xB2O3 : (75-x)P2O5 ตัวย่อท่ีใช้คือ BaBP_3 โดยท่ี x คือปริมาณความเข้มข้นเท่ากับ 15.0, 17.5, 
20.0, 22.5 และ 25.0 mol% ตามลําดับ จากนั้นแก้วในแต่ละเงื่อนไขจะถูกนําไปคํานวณหาค่าสัดส่วนโดยน้ําหนัก (fraction 
by weight) ของแต่ละธาตุ ซ่ึงค่าสัดส่วนโดยนํ้าหนักนี้จะถูกนําไปคํานวณหาค่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวล สําหรับ
สารเคมีใด ๆ หรือสารผสมของธาตุ สามารถคํานวณสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลได้จาก “กฎการผสม (mixture rule)” ดัง
สมการท่ี (1) ตามสูตร (Jackson and Hawkes, 1981: 169) 

 / ( / )i iwμ ρ μ ρ= ∑  (1) 

 เม่ือ iw  คือ สัดส่วนโดยน้ําหนักของแต่ละธาตุ 
  ( / )iμ ρ  คือ สัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลของแต่ละธาตุ 
 สัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลท้ังแบบอันตรกิริยารวมและอันตรกิริยาย่อยของแต่ละธาตุท่ีนํามาใช้ในการคํานวณ
ได้รับมาจากโปรแกรม WinXCom 
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3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล 
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รูปภาพท่ี 1 สัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลสําหรับอันตรกิริยารวมของแก้ว BaBP_1 ในช่วงพลังงาน 1 keV ถึง 100 GeV 

(ซ้าย) และช่วงพลังงาน 1 keV ถึง 1 MeV (ขวา) 
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รูปภาพท่ี 2 สัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลสําหรับอันตรกิริยารวมของแก้ว BaBP_2 ในช่วงพลังงาน 1 keV ถึง 100 GeV 

(ซ้าย) และช่วงพลังงาน 1 keV ถึง 1 MeV (ขวา) 
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รูปภาพท่ี 3 สัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลสําหรับอันตรกิริยารวมของแก้ว BaBP_3 ในช่วงพลังงาน 1 keV ถึง 100 GeV 

(ซ้าย) และช่วงพลังงาน 1 keV ถึง 1 MeV (ขวา) 
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รูปภาพท่ี 4 สัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลสําหรับอันตรกิริยารวมและอันตรกิริยาย่อยของแก้ว BaBP_1 ในช่วงพลังงาน 1 

keV ถึง 100 GeV 
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รูปภาพท่ี 5 สัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลสําหรับอันตรกิริยาย่อยของแก้ว BaBP_1, BaBP_2 และ BaBP_3  (a) การ

กระเจิงแบบโคฮีเรนท์ (b) การกระเจิงแบบคอมป์ตัน (c) การดูดกลืนโฟโตอิเล็กตริก (d) การผลิตคู่แบบนิวเคลียร์ และ (e) 
การผลิตคู่แบบอิเล็กตรอน 

 
 สัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลท้ังแบบอันตรกิริยารวมและอันตรกิริยาย่อยของแก้วแบเรียมบอโรฟอสเฟต BaBP_1, 
BaBP_2 และ BaBP_3 ในลักษณะของกราฟความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานโฟตอนและค่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวล 
แสดงได้ดังรูปภาพท่ี 1 – 5 เม่ือ /μ ρ  คือสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลในฟังก์ชันของการกระเจิงของพลังงานโฟตอน  
รูปภาพท่ี 1 – 3 (ซ้าย) แสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานโฟตอนและค่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลสําหรับอันตร
กิริยารวมในช่วงพลังงาน 1 keV ถึง 100 GeV ของแก้ว BaBP_1, BaBP_2 และ BaBP_3 ตามลําดับ พบว่าลักษณะของกราฟ
มีความคล้ายคลึงกัน เนื่องจากแก้วท้ังสามสูตรมีธาตุท่ีเหมือนกันคือ แบเรียม บอเรต และฟอสเฟต ส่วนรูปภาพท่ี 1 – 3 (ขวา) 
เป็นกราฟการเปลี่ยนแปลงในช่วงพลังงาน 1 keV ถึง 1 MeV พบว่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลของแก้ว BaBP_1 และ 
BaBP_2 มีค่าเพ่ิมข้ึนตามความเข้มข้นของแบเรียมออกไซด์ท่ีเพ่ิมข้ึน ในขณะที่แก้ว BaBP_3 มีค่าเท่ากันทุกความเข้มข้น 
เนื่องจากแก้วสูตรนี้ความเข้มข้นของแบเรียมออกไซด์มีค่าคงท่ี จากรูปภาพท่ี 1 – 3 นี้สังเกตพบว่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิง
มวลจะมีค่ามากและลดลงอย่างรวดเร็ว (1 – 100 keV) ต่อมาสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลจะมีการค่าลดลงในอัตราท่ีน้อย 
(100 keV – 4 MeV)  และหลังจากพลังงานโฟตอนประมาณ 4 MeV เป็นต้นไป ค่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลจะค่อย ๆ 
เพ่ิมข้ึนเม่ือพลังงานของโฟตอนเพิ่มข้ึน (4 MeV – 100 GeV) ในช่วงพลังงานตํ่าลักษณะของกราฟจะมีความไม่ต่อเน่ืองกัน
เกิดข้ึน เนื่องจากแบเรียมเป็นธาตุท่ีมีขอบการดูดกลืน (absorption edge) ของพลังงานท่ีชั้น M (M3: 1.062×10-3 MeV, M2: 
1.137×10-3 MeV, M1: 1.293×10-3 MeV), L (L3: 5.247×10-3 MeV, L2: 5.624×10-3 MeV, L1: 5.989×10-3 MeV) และ 
K (3.744×10-3 MeV) และธาตุฟอสเฟตท่ีชั้น K (2.145×10-3 MeV) 
 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของค่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลท่ีเกิดข้ึนสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนว่า 
สัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลรวมมาจากกระบวนการเกิดอันตรกิริยาท่ีแตกต่างกันในแต่ละช่วงพลังงาน 3 ปรากฏการณ์คือ 
ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก ท่ีพลังงานโฟตอนตํ่ากว่า 100 keV การกระเจิงแบบคอมป์ตัน จากพลังงานโฟตอน 100 keV ถึง 
4 MeV และการผลิตคู่ พลังงานโฟตอนต้ังแต่ 4 MeV เป็นต้นไป แสดงได้ดังรูปภาพท่ี 4 ซ่ึงแสดงลักษณะของกราฟเพียงสูตร
และเงื่อนไขเดียวคือ 25BaO : 5B2O3 : 70P2O5 (25 mol% BaBP_1) เงื่อนไขนี้มีค่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลมากท่ีสุด 
จากรูปภาพท่ี 4 สามารถสร้างกราฟในแต่ละอันตรกิริยาย่อยได้ ดังแสดงในรูปภาพท่ี 5 (a) – (e)  
 จากรูปภาพท่ี 5 (a) – (b) พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลสําหรับการกระเจิงแบบโคฮีเรนท์ ( )/ Coherentμ ρ
หลังจากพลังงานโฟตอนท่ี 10 keV จะลดลงอย่างรวดเร็วเม่ือพลังงานโฟตอนเพ่ิมข้ึน และค่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวล
สําหรับการกระเจิงแบบคอมป์ตัน ( )/ Incoherentμ ρ  มีอัตราการลดลงเช่นเดียวกัน การลดลงของค่านี้อาจเนื่องมาจาก 

( )/ Coherentμ ρ  และ ( )/ Incoherentμ ρ  มีสัดส่วนผกผันกันต่อพลังงานโฟตอน การเปลี่ยนแปลงค่าของ ( )/ Incoherentμ ρ  

เนื่องมาจากมีส่วนประกอบทางเคมีน้อยแต่ก็มีความคล้ายกันกับกรณีของการกระเจิงแบบโคฮีเรนท์ 
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 จากรู ปภาพ ท่ี  5 (c) พบว่าค่ า สั มประสิท ธ์ิ การลดทอนเ ชิ งมวลสํ าห รับการการดู ดกลื น โฟ โต อิ เล็ ก
ตริก ( )/ Photoelectricμ ρ  ลดลงอย่างรวดเร็วเม่ือพลังงานโฟตอนเพ่ิมข้ึน อาจเกิดจากภาคตัดขวางโฟโตอิเล็กตริกเปลี่ยนแปลง

ตามการผกผันของพลังงานโฟตอน E7/2 ส่วนประกอบทางเคมีของแก้วออกไซด์มีความสําคัญมากเนื่องจาก ( )/ Photoelectricμ ρ  

จะข้ึนกับเลขอะตอมในวัสดุโดยมีอันตรกิริยาเป็นแบบ Z4-5 (Gupta and Sidhu, 2013: 3830) 
 รูปภาพท่ี 5 (d) – (e) แสดงลักษณะการเปล่ียนแปลงค่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลสําหรับการผลิตคู่แบบ
นิวเคลียร์ ( )/ pp nuclearμ ρ  และแบบอิเล็กตรอน ( )/ pp electronμ ρ  ตามลําดับ พบว่าท้ังสองแบบจะมีค่าสัมประสิทธ์ิการ

ลดทอนเชิงมวลเพ่ิมข้ึนเม่ือพลังงานโฟตอนเพ่ิมข้ึนถึง 400 MeV หลังจากพลังงานนี้สัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลมีค่า
เกือบจะคงท่ี อาจเป็นเพราะสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลสําหรับการผลิตคู่เป็นสัดส่วนโดยตรงกับ log E การผลิตคู่แบบ
นิวเคลียร์จะข้ึนกับค่า Z2 ในขณะท่ีการผลิตคู่แบบอิเล็กตรอนเกือบจะเป็นแบบเชิงเส้น ดังนั้นท่ีช่วงพลังงานสูงลักษณะของค่า
สัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลรวมในรูปภาพท่ี 1 – 3 (ซ้าย) จะมาจาก ( )/ pp nuclearμ ρ  ท่ีข้ึนกับค่า Z2 (Gupta and 

Sidhu, 2013: 3830) 
 

4. สรุปผลการทดลอง 
 

การศึกษาสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลของระบบแก้วแบเรียมบอโรฟอสเฟตท้ังสามสูตรมีลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงของอันตรกิริยารวมและอันตรกิริยาย่อยคล้ายคลึงกัน ซ่ึงมีค่าเพ่ิมข้ึนตามการเปลี่ยนแปลงปริมาณความเข้มข้น
ของแบเรียมออกไซด์ท่ีเพ่ิมข้ึน สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนว่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลมีลักษณะแตกต่างกัน 3 
ช่วงซ่ึงข้ึนกับพลังงานโฟตอนในแต่ละช่วงท่ีแตกต่างกันคือ ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก การกระเจิงแบบคอมป์ตัน และการ
ผลิตคู่ ซ่ึงเป็นอันตรกิริยาหลักท่ีจะเกิดในช่วงพลังงานโฟตอนตํ่า ช่วงกลางของพลังงาน และช่วงพลังงานสูง ตามลําดับ 
สัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลน้ีเป็นตัวแปรพ้ืนฐานและมีความสําคัญกับตัวแปรอ่ืน ๆ ทางด้านรังสีด้วย เช่น เลขอะตอมยังผล 
ความหนาแน่นของอิเล็กตรอน และ buildup factor เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 

 
 ระบบแก้วซิงค์อะลูมิเนียมบิสมัทบอเรตท่ีเจือด้วยไอออนของดิสโพรเซียมถูกเตรียมข้ึนจากองค์ประกอบ (60-x)B2O3 

-10ZnO -10Al2O3 -20Bi2O3 -xDy2O3 โดย 0.0 ≤ X ≤ 2.5 (เปอร์เซ็นต์โมล ของ Dy2O3) ด้วยเทคนิคการหลอมท่ีอุณหภูมิ 
1,200 °C เป็นเวลา 3 ชั่วโมง และปล่อยให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว งานวิจัยนี้ทําการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ ทางแสง  
และการลูมิเนสเซนซ์ของระบบแก้วซิงค์อะลูมิเนียมบิสมัทบอเรต เพ่ือให้เข้าใจบทบาทของ Dy2O3 ผลท่ีได้พบว่า ความหนาแน่น
ของแก้วระบบนี้ท่ีได้มีค่าเพ่ิมข้ึนในขณะท่ีปริมาตรเชิงโมล แบ่งได้เป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรกท่ีความเข้มข้นของ Dy2O3 0.0 ถึง 
1.0 เปอร์เซ็นต์โมล ค่าปริมาตรเชิงโมลจะมีค่าลดลง ช่วงท่ีสองท่ีความเข้มข้นของ Dy2O3  1.0 ถึง 2.5 เปอร์เซ็นต์โมล ค่าปริมาตร
เชิงโมลจะมีค่าเพ่ิมข้ึน เม่ือวัดสเปกตรัมการดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่น 450 ถึง 2,000 นาโนเมตร พบว่า ค่าความเข้มข้น
ของพีคการดูดกลืนแสงสูงข้ึนตามปริมาณความเข้มข้นของดิสโพรเซียมออกไซด์ นอกจากนี้ได้ตรวจสอบคุณสมบัติการเปล่งแสง
ของ Dy2O3 ท่ีเจือในระบบแก้วซิงค์อะลูมิเนียมบิสมัทบอเรต จากการกระตุ้นด้วยความยาวคลื่น 452 นาโนเมตร พบพีคการ
เปล่งแสงท่ีความยาวคลื่น 483, 574 และ 662 นาโนเมตร  
 
คําสําคัญ: แก้วบอเรต, ดิสโพรซียมออกไซด์, สมบัติทางแสง, สมบัติการลูมิเนสเซนซ์   

 
Abstract 

 
 Dy3+ -dope zinc aluminium bismuth borate glasses of the composition (60-x)B2O3 -10ZnO -10Al2O3 

-20Bi2O3 -x Dy2O3 with 0.0 ≤ X ≤ 2.5 (in mol% of Dy2O3) have been synthesized by conventional melt 
quenching technique at 1,200 °C for 3 hours. In order to understand the role of Dy2O3 in zinc aluminium 
bismuth borate glasses systems, the physical, optical and luminescence properties were investigated. 
The results showed that Density increased whereas the molar volume can be divided into two regions. In 
the first region (0.0 -1.0 mol%), the molar volume decreases with increased slightly in Dy2O3 content up 
to 1.0 mol%. In the second region (1.0 -2.5 mol%), the molar volume increases. The optical absorption 
spectra of glasses were measured in the wavelength range of 450 – 2,000 nm for Dy3+ found that the 
concentration of the absorbance peaks higher concentrations of dysprosium oxide. In addition, the 
luminescence properties of Dy3+ –dope ZnO -Al2O3 -Bi2O3 -B2O3 glass system were carried out using 
excitation wavelengths of 452 nm the luminescence peaks around 483, 574 and 662 nm. 
 
Keywords: borate glass, dysprosium oxide, optical property, luminescence property 
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1.บทนํา 
 

แก้วเป็นวัสดุโปร่งใส เป็นโครงสร้างอสัณฐาน ถูกทําข้ึนจากการหลอมสารอนินทรีย์และทําให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว 
ซ่ึงแก้วจะมีลักษณะเป็นของแข็งท่ีไม่เป็นผลึก มีโครงสร้างแบบสุ่มท่ีไร้ระเบียบ แก้วท่ีเติมไอออนของโลหะจะได้รับความสนใจ
ในด้านอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ทางแสง [1] ซ่ึงในงานวิจัยนี้ได้ทําการเตรียมแก้วซิงค์อะลูมิเนียมบิสมัทบอเรตท่ีมีการเจือด้วย
ไอออนของดิสโพรเซียม เพ่ือศึกษาสมบัติทางกายภาพ ทางแสง และทางลูมิเนสเซนซ์ และแก้วแต่ละตัวท่ีได้เตรียมมาจะมีข้อดี
แตกต่างกัน คือ  

แก้วบอเรต เป็นแก้วท่ีได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีจุดหลอมเหลวท่ีตํ่า มีความหนืดสูง มีโครงสร้างของ
อะตอมที่ง่ายไม่ซับซ้อน มีค่าดัชนีหักเหสูง มีสมบัติการส่งผ่านแสงดี มีเสถียรภาพทางเคมีท่ีดี คือไม่ทําปฏิกิริยากับสารอ่ืนได้
ง่ายและมีเสถียรภาพทางความร้อนท่ีดีเช่นกัน [3] 

แก้วซิงค์ออกไซด์ สามารถนํามาประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายในอุปกรณ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ เช่นวัสดุเปล่งแสง 
และ เลเซอร์ไดโอด นอกจากนี้การเติมซิงค์ออกไซด์ลงในแก้วบอเรตจะช่วยเพ่ิมความน่าสนใจในการทําเป็นผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์อีกด้วย เช่น จอพลาสมา [7] 

แก้วบิสมัท ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในอุตสาหกรรมแก้ว เนื่องจากเป็นวัสดุท่ีมีคุณสมบัติของแสงไม่เป็นเชิง
เส้น นิยมนํามาประยุกต์ใช้งานทางด้าน สวิตซ์ทางแสง  เนื่องจากมีค่าดัชนีหักเหสูง และบิสมัท ยังเป็นตัวเลือกท่ีดีในการทํา
ตัวแปลงสัญญาณทางแสง และ เลเซอร์ อีกท้ังมีคุณสมบัติโพลาไรซ์  อิเล็กทรอนิกส์ ท่ีดี ซ่ึงเป็นคุณสมบัติท่ีสําคัญของ
คุณสมบัติทางแสงท่ีเป็นเชิงเส้นและไม่เป็นเชิงเส้น [8] 

 แก้วอะลูมิเนียม นิยมนํามาใช้งานทางด้านแก้ว และวัสดุเซรามิค เนื่องจาก มีคุณสมบัติทางกลท่ีดี เช่น               
มีความแข็งสูง อีกท้ังยังมีความแข็งแรง มีค่าต้านทานสูง และมีค่า โมดูลิส ยืดหยุ่นสูง  [9] 

ดิสโพรเซียม ในกลุ่มธาตุหายาก (Rare Earth) ไอออนดิสโพรเซียม ( 3+Dy ) เป็นหนึ่งในไอออนท่ีนิยมนํามาศึกษา 
เนื่องจากมีคุณสมบัติทางแสงท่ีดี คือ มีการเปล่งแสงในช่วง VIS และ NIR โดยสามารถนําไปประยุกต์ใช้งานทางด้านแสงต่าง ๆ 
เช่น จอแสดงผล และเลเซอร์ทางแสง [10] 
 ในงานวิจัยนี้ ได้ทําการเตรียมแก้วซิงค์อะลูมิเนียมบิสมัทบอเรตท่ีมีการเจือด้วยด้วยไออนของดิสโพรเซียม 
(ZABiB:Dy3+) เพ่ือศึกษาสมบัติการเปล่งแสง รวมท้ังทําการวิเคราะห์อิทธิพลของความเข้มข้นของการเจือ Dy3+ ท่ีมีผลต่อ
สมบัติต่าง ๆ เหล่านี้ 

2. วิธีการทดลอง 

 
สําหรับสูตรแก้วท่ีทําการเตรียมในงานวิจัยนี้ คือ (60-x) B2O3  -10ZnO -10Al2O3 -20Bi2O3 -xDy2O3 (เม่ือ x คือ 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 และ 2.5 โมลเปอร์เซ็นต์) หลอมด้วยเทคนิคการหลอมแก้วท่ีอุณหภูมิสูงและทําให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว 
(Melt Quenching Technique) โดยสารเคมีต้ังต้นท่ีใช้คือ ZnO   Al2O3 Bi2O3 H3BO3 และ Dy2O3 ท่ีมีความบริสุทธ์ิสูงผสม
ลงในเบ้าหลอมอะลูมินา ต่อมานําไปหลอมในเตาไฟฟ้าท่ีอุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ต่อมานําแก้วท่ี
หลอมได้เทลงในแม่พิมพ์แกรไฟต์ท่ีอุณหภูมิห้อง และนําไปอบท่ีอุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง เพ่ือลด
ความเครียดท่ีเกิดข้ึนในแก้ว และข้ันตอนสุดท้ายของการเตรียมแก้วตัวอย่าง คือการนําไปตัดและขัดให้มีขนาด 1.0 ซม. x 1.5 
ซม. x 0.3 ซม. สําหรับวิเคราะห์ความหนาแน่นและปริมาตรเชิงโมลโดยใช้เคร่ืองวัดความหนาแน่น (รุ่น AND HR-200 บริษัท 
Dietheim) การวิเคราะห์สมบัติการดูดกลืนแสงโดยใช้เคร่ืองยูวี-วิสเนียร์ไออาร์สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (รุ่น UV-3600 บริษัท 
Bara Scientific) และการวิเคราะห์สมบัติการเปล่งแสงโดยใช้เคร่ือง Fluorescence Spectrophotometer (รุ่น Cary 
Eclipse บริษัท Agilent Technologies)  

 
3. ผลการวิจัย  
 

ผลจากการศึกษาค่าความหนาแน่นและค่าปริมาตรเชิงโมลของแก้วซิงค์อะลูมิเนียมบิสมัทบอเรตท่ีเจือด้วยความ
เข้มข้นของ Dy2O3 ท่ีแตกต่างกัน ต้ังแต่ 0.0 ถึง 2.5 เปอร์เซ็นต์โมล จากค่าความหนาแน่นพบว่าค่าความหนาแน่นมีค่าเพ่ิมข้ึน
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เม่ือเพ่ิมปริมาณความเข้มข้นของ Dy2O3 ซ่ึงจากความสัมพันธ์นี้แสดงให้เห็นว่าปริมาณความเข้มข้นของ Dy2O3 มีอิทธิพลต่อค่า
ความหนาแน่นของแก้วตัวอย่าง โดยค่าความหนาแน่นมีค่าอยู่ระหว่าง 3.5093 + 0.0018 ถึง 3.5936 +  0.0003 กรัมต่อ
ลูกบาศก์เซนติเมตรดังแสดงในรูปท่ี 1 และค่าปริมาตรเชิงโมล แสดงในรูปท่ี 2 ซ่ึงพบว่าค่าปริมาตรเชิงโมล แบ่งได้เป็น 2 ช่วง 
คือ ช่วงแรกท่ีความเข้มข้นของ Dy2O3 0.0 ถึง 1.0 เปอร์เซ็นต์โมล ค่าปริมาตรเชิงโมลจะมีค่าลดลง ช่วงท่ีสองท่ีความเข้มข้น
ของ Dy2O3  1.0 ถึง 2.5 เปอร์เซ็นต์โมล ค่าปริมาตรเชิงโมลจะมีค่าเพ่ิมข้ึน โดยค่าปริมาตรเชิงโมลจะมีค่าอยู่ระหว่าง 44.1152 
ถึง 44.7695 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อโมล  

 

 
  

 
  
 

 
 
 
 

 

รูปท่ี1 กราฟแสดงค่าความหนาแน่นของแก้ว (60-x)B2O3 -10ZnO -10Al2O3 -20Bi2O3 ท่ีเจือด้วย Dy2O3 ท่ีความเข้มข้น
แตกต่างกัน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
รูปท่ี 2 กราฟแสดงค่าปริมาณเชิงโมลของแก้ว (60-x)B2O3 -10ZnO -10Al2O3 -20Bi2O3 ท่ีเจือด้วย Dy2O3 ท่ีความเข้มข้น

แตกต่างกัน 
 
ผลจากการศึกษาสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแก้วซิงค์อะลูมิเนียมแบเรียมบอเรตท่ีเจือด้วยความเข้มข้นของ Dy2O3 

ท่ีแตกต่างกันต้ังแต่ 0.0 ถึง 2.5 เปอร์เซ็นต์โมล แสดงในรูปท่ี 3 พบว่าสามารถสังเกตเห็นสเปกตรัมได้อย่างชัดเจนท้ังหมด 6 
พีค โดยการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 451 นาโนเมตร (4I15/2) 798 นาโนเมตร (6F5/2) 894 นาโนเมตร (6F7/2) 1086         
นาโนเมตร (6F9/2+

6H7/2) 1263 นาโนเมตร (6F11/2+
6H9/2) และ 1640 นาโนเมตร (6H11/2) สังเกตพบว่าสเปกตรัมการดูดกลืน

ของแสงของแก้วตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นการดูดกลืนในช่วงซิลิเบิลจนถึงช่วงอินฟราเรด โดยท่ีความยาวคลื่น 451 ถึง 1640     
นาโนเมตร 
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รูปท่ี 3 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแก้ว (60-x)B2O3 -10ZnO -10Al2O3 -20Bi2O3 ท่ีเจือด้วย EDy2O3 ท่ีความเข้มข้น
แตกต่างกัน 

 
ผลการศึกษาสเปกตรัมการกระตุ้นแสงของแก้วซิงค์อะลูมิเนียมแบเรียมบอเรตท่ีเจือด้วยความเข้มข้นของ Dy2O3 ท่ี

แตกต่างกันต้ังแต่ 0.0 ถึง 2.5 เปอร์เซ็นต์โมล แสดงในรูปท่ี 4 พบว่าสังเกตเห็นสเปกตรัมได้อย่างชัดเจนท้ังหมด 7 พีค โดยใช้
การเปล่งแสงท่ีความยาวคลื่น 574 นาโนเมตร ซ่ึงพีคการกระตุ้นของแสงเกิดการทรานซิชันของระดับพลังงานท่ีตําแหน่ง และ
ความยาวคลื่นท่ี (4K15/2) 325 นาโนเมตร (4M15/2+

6P7/2) 351 นาโนเมตร (4I11/2) 365 นาโนเมตร (4I13/2+
4F7/2) 388 นาโน

เมตร (4G11/2) 427 นาโนเมตร (4I15/2) 452 นาโนเมตร และ (4F9/2) 473 นาโนเมตร 

ผลการศึกษาสเปกตรัมการเปล่งแสงของแก้วซิงค์อะลูมิเนียมแบเรียมบอเรตท่ีเจือด้วยความเข้มข้นของ Dy2O3 ท่ี
แตกต่างกันต้ังแต่ 0.0 ถึง 2.5 เปอร์เซ็นต์โมล แสดงในรูปท่ี 5 พบว่าสามารถสังเกตเห็นสเปกตรัมได้อย่างชัดเจนท้ังหมด3 พีค 
ในช่วง NIR โดยการเปล่งแสงท่ีความยาวคลื่น 483 นาโนเมตร (4F9/2→6H15/2) 574 นาโนเมตร (4F9/2→6H13/2) และ 662 
นาโนเมตร (4F9/2→6H11/2) สเปกตรัมการเปล่งแสงท่ีมีความเข้มของสัญญาณสูงสุดอยู่ท่ีความยาวคล่ืน 574 นาโนเมตร 
(4F9/2→6H13/2)  ซ่ึงจะสอดคล้องกับไดอะแกรมระดับพลังงานของ Dy3+ แสดงในรูปท่ี 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4 สเปกตรัมการกระตุ้นแสงของแก้ว (60-x)B2O3 -10ZnO -10Al2O3 -20Bi2O3 ท่ีเจือด้วย Dy2O3 ท่ีความเข้มข้น
แตกต่างกัน 
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รูปท่ี 5 สเปกตรัมการเปล่งแสงของแก้ว (60-x)B2O3 -10ZnO -10Al2O3 -20Bi2O3 ท่ีเจือด้วย Dy2O3 ท่ีความเข้มข้น 
แตกต่างกัน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 6 ไดอะแกรมระดับพลังงานสําหรับการดูดกลืนแสง การกระตุ้นแสง และการเปล่งแสงของ Dy3+ 
 
4. สรุปผลการวิจัย 
 

จาการศึกษาแก้วซิงค์อะลูมิเนียมบิสมัทบอเรตที่เจือด้วยดิสโพรเซียมออกไซด์ พบว่าค่าความหนาแน่นมีค่าเพ่ิมข้ึน 
เม่ือเพ่ิมปริมาณความเข้มข้นของ Dy2O3 และปริมาตรเชิงโมลแบ่งได้เป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรกท่ีความเข้มข้นของ Dy2O3 0.0 ถึง 
1.0 เปอร์เซ็นต์โมล ค่าปริมาตรเชิงโมลจะมีค่าลดลง ช่วงท่ีสองท่ีความเข้มข้นของ Dy2O3  1.0 ถึง 2.5 เปอร์เซ็นต์โมล         
ค่าปริมาตรเชิงโมลจะมีค่าเพ่ิมข้ึน ผลของสเปกตรัมการดูดกลืนแสงในช่วง VIS ถึง NIR ท่ีความยาวคลื่น 450 ถึง 2000          
นาโนเมตร ผลของสเปกตรัมการกระตุ้นแสง ปรากฏท้ังหมด 7 พีค พบพีคการกระตุ้นของแสงเกิดการทรานซิซันของระดับ
พลังงานท่ีตําแหน่ง (4K15/2) 325 นาโนเมตร (4M7/2+

6P7/2) 351 นาโนเมตร (4I11/2) 365 นาโนเมตร (4I13/2+
4F7/2) 388 นาโน
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เมตร (4G11/2) 427 นาโนเมตร (4I15/2) 452 นาโนเมตร และ (4F9/2) 473 นาโนเมตร2 และผลของสเปกตรัมการเปล่งแสง 
ปรากฏท้ังหมด 3 พีค ในช่วง VIS ถึง NIR โดยการเปล่งแสงท่ีความยาวคลื่น 483นาโนเมตร(4F9/2→6H15/2) 574 นาโนเมตร 
(4F9/2→6H13/2) และ 662 นาโนเมตร (4F9/2→6H11/2) 
 
5. กิตติกรรมประกาศ 
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อํานวยความสะดวกและให้ความอนุเคราะห์ในการใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย และ
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บทคัดย่อ 

 
 ระบบแก้วซิงค์อะลูมิเนียมบอเรตท่ีเจอด้วยแบเรียมออกไซด์ถูกเตรียมข้ึนจากองค์ประกอบ (80-x)B2O3 -10ZnO -
10Al2O3 -xBaO เม่ือ 10 ≤ x ≤ 30 เปอร์เซ็นต์โมล ด้วยเทคนิคการหลอมท่ีอุณหภูมิ 1,100 °C เป็นเวลา 3 ชั่วโมง และปล่อย
ให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว งานวิจัยนี้ทําการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ และทางแสงของระบบแก้วซิงค์อะลูมิเนียมบอเรต 
เพ่ือให้เข้าใจบทบาทของ BaO ผลท่ีได้พบว่า ความหนาแน่นของแก้วระบบนี้มีค่าเพ่ิมข้ึนในขณะท่ีปริมาตรเชิงโมลมีค่าลดลง
ต้ังแต่ปริมาณความเข้มข้นของ BaO ระหว่าง 10, 15 และ 20 เปอร์เซ็นต์โมล และเพ่ิมข้ึนท่ี 25 และ 30 เปอร์เซ็นต์โมล ความ
แข็งแบบวิกเกอร์ส กับปริมาณความเข้มข้นของ BaO พบว่าค่าความแข็งเพ่ิมสูงข้ึนตามปริมาณการเจือ BaO ท่ีสูงข้ึน โดยมีค่า
ความแข็งอยู่ระหว่าง 216.43 ถึง 239.80 kgf/mm2 เม่ือวัดสเปกตรัมการดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่น 200 ถึง 1,100  
นาโนเมตร พบว่าตําแหน่งของขอบการดูดกลืน (Absorption Edge) อยู่ท่ี 350 นาโนเมตร ของ BaO ไม่มีการเลื่อนตําแหน่ง
ของขอบดูดกลืน   
 
คําสําคัญ: แก้วซิงค์บอเรต, แบเรียมออกไซด์, สมบัติทางกายภาพ, สมบัติทางแสง 

 
Abstract 

 
 Ba -dope zinc aluminium borate glasses of the composition (80-x)B2O3 -10ZnO -10Al2O3 -xBaO  
with 10 ≤  x ≤  30 mol% have been synthesized by conventional melt quenching technique at 1,100 °C 
for 3 hours. In order to understand the role of BaO in zinc aluminium borate glasses systems, the 
physical and optical properties were investigated. The results showed that the density increased 
whereas the molar volume decreased with increasing BaO concentrations. The Vickers hardness and 
concentrations of BaO results showed that the Vickers hardness increased with increasing concentrations 
of BaO, the Vickers hardness value between 216.43 to 239.80 kgf/mm2. The optical absorption spectra of 
glasses were measured in the wavelength range of 200–1,100 nm for Ba. The intensity of all absorption 
bands increased with increasing BaO contents. The position of the absorption edge are not promoted at 
350 nm. 
 
Keywords: zinc borate, barium oxide, physical property, optical property  
 
1. บทนํา 

แก้วบอเรต (Borate Glass) ลักษณะท่ีน่าสนใจของแก้วบอเรต คือมีการเปลี่ยนแปลงทางคุณสมบัติของโครงสร้าง
เม่ือเติมกลุ่มธาตุหายากลงไปในโครงสร้างแก้ว จะทําให้โครงสร้างของแก้วบอเรตไม่จับกันแบบสุ่มซ่ึงจะจับกันของโครงสร้าง
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เป็นแบบสามเหลี่ยม BO3 และ โครงสร้างเตตระฮีดรอล BO4 ซ่ึงการรวมตัวประเภทนี้จะมีลักษณะท่ีเสถียร เช่น BO3 (2+)  
BO3 (3+)  BO3 (4+) เป็นต้น นอกจากนี้กลุ่มธาตุหายากยังสามารถละลายได้ดีในการหลอมเป็นแก้ว และแสดงความสัมพันธ์ท่ี
ชัดเจนระหว่างโครงสร้างแก้ว และคุณสมบัติทางกายภาพ [1]  

 ซิงค์ออกไซด์ (Zinc Oxide) สามารถประยุกต์ใช้งานได้หลายอย่าง เช่น อุปกรณ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุ
เปล่งแสง ไดโอด  เลเซอร์  ซ่ึงจะเปล่งแสงออกมาในช่วงวิซิเบิล  และมีแถบพลังงานกว้างการเติมซิงค์ออกไซด์ในแก้วบอเร
ตได้รับความสนใจเป็นพิเศษ [2]   

อะลูมิเนียมออกไซด์ (Aluminium  Oxide)  นิยมนํามาทําเป็นสารเคลือบในอุตสาหกรรมแก้วและเซรามิก เนื่องจาก
มีความมันวาว  และมีคุณสมบัติเสถียรภาพทางเคมี ทางความร้อนสูง  แก้วท่ีมีปริมาณ Al2O3 สูง จะทําให้แก้วนั้นมีความ
ทนทานต่อการสึกกร่อนและสารเคมีได้ดีข้ึน [3]   

แบเรียมออกไซด์ (Barium Oxide)  เป็นวัสดุท่ีมีความน่าสนใจ มีลักษณะทางโครงสร้าง ทางแสงและทางคุณสมบัติ
ทางไฟฟ้า อีกท้ังมีเสถียรภาพทางเคมีค่อนข้างสูง คือไม่ทําปฏิกิริยากับสารเคมีชนิดอ่ืน ๆ มีจุดหลอมเหลวตํ่า มีสภาพต้านทาน
และสภาพนําไฟฟ้าท่ีเหมาะสม [4]  นอกจากนี้แบเรียมยังมีความสําคัญในอุตสาหกรรมแก้วกําบังรังสี ซ่ึงจะนําแบเรียมเติมลง
ไปในโครงสร้างแก้ว เนื่องจากต้องการใช้แทนตะกั่ว เพราะตะกั่วมีไอระเหยท่ีเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม [5]  
 ในงานวิจัยนี้ ได้ทําการเตรียมแก้วซิงค์อะลูมิเนียมบอเรตท่ีมีการเจือด้วยแบเรียม (ZAB:Ba) เพ่ือศึกษาสมบัติทาง
กายภาพ และสมบัติทางแสง รวมท้ังทําการวิเคราะห์อิทธิพลของความเข้มข้นของการเจือ Ba ท่ีมีผลต่อสมบัติต่าง ๆ เหล่านี้ 

2. วิธีการทดลอง 

แก้วซิงค์อะลูมิเนียมบอเรต (80-x)B2O3 -10Zn -10Al2O3 -xBaO  (เม่ือ x เท่ากับ 10  15  20   25  และ 30  เปอร์
เซ็นโมล)  ถูกเตรียมโดยวิธีการหลอมท่ีอุณหภูมิสูงและทําให้เย็นตัวอย่างรวดเร็ว (Melt Quenching Technique)  ถูกเตรียม
ข้ึนจากสารเคมี ดังนี้ คือ ZnO  Al2O3  H3BO3 และ BaCO3ต่อมาทําการบดสารเคมีท้ังหมดให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันด้วย
โกร่งบดสาร จากนั้นคํานวณสารเคมีท่ีใช้ในการหลอมแก้วเป็น 10 กรัม บรรจุในเบ้าหลอมอะลูมินา จากนั้นนําเข้าเตาอบไฟฟ้า
ท่ีอุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 3 ชั่วโมง แล้วนําตัวอย่างแก้วท่ีได้เข้าเตาอบ เพ่ืออบไล่ความชื้นและ
ความเครียดของแก้วท่ีอุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 3 ชั่วโมง โดยปล่อยให้เย็นตัวลงท่ีอุณหภูมิห้อง ข้ันตอน
สุดท้ายของการเตรียมแก้วตัวอย่าง คือการนําไปตัดและขัดให้มีขนาด 1.0 ซม. x 1.5 ซม. x 0.3 ซม. สําหรับวิเคราะห์ความ
หนาแน่นและปริมาตรเชิงโมลโดยใช้เคร่ืองวัดความหนาแน่น (รุ่น AND HR-200 บริษัท Dietheim) วิเคราะห์ค่าความแข็ง
แบบวิกเกอร์สโดยใช้เคร่ือง HVS-1000 Digital Micro Vickers Hardness Tester บริษัท Enkay  Enterprises  และการ
วิเคราะห์สมบัติการดูดกลืนแสงโดยใช้เคร่ือง UV-Visible Spectrophotometer Cary 50 Scan ย่ีห้อ VARIAN   

3. ผลการวิจัย 

ผลจากการศึกษาค่าความหนาแน่นและค่าปริมาตรเชิงโมลของแก้วซิงค์อะลูมิเนียมบอเรตท่ีเจือด้วยความเข้มข้นของ  
BaO  ท่ีแตกต่างกัน ต้ังแต่ 10 ถึง 30 เปอร์เซ็นโมล  ค่าความหนาแน่นมีค่าเพ่ิมข้ึนเม่ือเพ่ิมปริมาณความเข้มข้นของ BaO โดย
ค่าความหนาแน่นมีค่าอยู่ระหว่าง 2.5986±0.0006 ถึง 3.1594±0.0017 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ดังแสดงในรูปท่ี 1 และ
ค่าปริมาตรเชิงโมล แสดงในรูปท่ี 2 พบว่าปริมาตรเชิงโมลมีค่าลดลงเม่ือเจือปริมาณความเข้มข้นของ BaO  ระหว่าง 10 ถึง 20 
เปอร์เซ็นต์โมล และท่ีความเข้มข้นของ BaO  25 ถึง 30 เปอร์เซ็นต์โมล ค่าปริมาตรเชิงโมลจะมีค่าสูงข้ึนโดยค่าปริมาตรเชิง
โมลมีค่าอยู่ระหว่าง 31.7096 ถึง 31.3796 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อโมล 
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รูปท่ี 1 กราฟแสดงค่าความหนาแน่นของแก้ว (80-x) B2O3 -10znO -10Al2O3 ท่ีเจือด้วย BaO ท่ีความเข้มข้นแตกต่างกัน        

 

 
รูปท่ี 2 กราฟแสดงค่าปริมาตรเชิงโมลของแก้ว (80-x) B2O3 -10znO -10Al2O3 ท่ีเจือด้วย BaO ท่ีความเข้มข้นแตกต่างกัน        

ผลจากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแบบวิกเกอร์สกับปริมาณความเข้มข้นของ BaO ท่ีเติมลงไปในแก้ว
ท่ี 10 ถึง 30 เปอร์เซ็นต์โมล พบว่าค่าความแข็งแบบวิกเกอร์ส  มีค่าเพ่ิมสูงข้ึนตามปริมาณการเติม BaO ท่ีสูงข้ึน โดยมีค่า
ความแข็งอยู่ระหว่าง 216.43 ถึง 239.80 kgf/mm2 ดังแสดงในรูปท่ี 3 
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รูปท่ี 3 กราฟแสดงค่าความแข็งแบบวิกเกอร์สของแก้ว (80-x) B2O3 -10znO -10Al2O3 ท่ีเจือด้วย BaO ท่ีความเข้มข้น
แตกต่างกัน     
    

ผลจากการศึกษาสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแก้วซิงค์อะลูมิเนียมบอเรตท่ีเจือด้วยความเข้มข้นของ BaO ท่ีแตกต่า
กัน ต้ังแต่ 10 ถึง 30 เปอร์เซ็นต์โมล  สเปกตรัมดูดกลืนแสงถูกบันทึกในช่วงความยาวคลื่น 200 ถึง 1,100 นาโนเมตร พบว่า
ตําแหน่งของขอบการดูดกลืน (Absorption Edge) อยู่ท่ี 350 นาโนเมตร ซ่ึงตําแหน่งขอบการดูดกลืนของแก้วซิงค์อะลูมิเนียม
บอเรตจะไม่มีการเลื่อนตําแหน่งของขอบการดูดกลืน  ดังแสดงในรูปท่ี 4 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
รูปท่ี 4 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแก้ว (80-x) B2O3 -10znO -10Al2O3 ท่ีเจือด้วย BaO ท่ีความเข้มข้นแตกต่างกัน        

4. สรุปผลการวิจัย 

แก้วซิงค์อะลูมิเนียมบอเรต สูตร (80-x)B2O3 -10ZnO -Al2O3 -xBaO (เม่ือ x เท่ากับ 10 15 20 25 และ 30 
เปอร์เซ็นต์โมล) พบว่าแก้วตัวอย่างมีความโปร่งใสและมีลักษณะทางแสงท่ีดี แก้วตัวอย่างมีลักษณะเป็นสีเหลืองอ่อนโดยสี
เหลืองจะเข้มข้ึนเม่ือเพ่ิมปริมาณความเข้มข้นของ BaO  เนื่องจากอิทธิพลของ Ba ท่ีเติมลงไปในแก้ว และจากการศึกษาค่า
ความหนาแน่น พบว่าค่าความหนาแน่นมีค่าเพ่ิมข้ึนมีค่าอยู่ระหว่าง 2.5986±0.0006 ถึง 3.1594±0.0017 กรัมต่อลูกบาศก์
เซนติเมตร  ค่าปริมาตรเชิงโมล พบว่าปริมาตรเชิงโมลมีค่าลดลงเม่ือเจือปริมาณความเข้มข้นของ BaO  ระหว่าง 10 ถึง 20 
เปอร์เซ็นต์โมล และท่ีความเข้มข้นของ BaO  25 ถึง 30 เปอร์เซ็นต์โมล ค่าปริมาตรเชิงโมลจะมีค่าสูงข้ึนโดยค่าปริมาตรเชิง
โมลมีค่าอยู่ระหว่าง 31.7096 ถึง 31.3796 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อโมล  ค่าความแข็งแบบวิกเกอร์ส พบว่ามีค่าเพ่ิมสูงข้ึนตาม
ปริมาณการเติม BaO ท่ีสูงข้ึน โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 216.43 ถึง 239.80 kgf/mm2 และผลจากการศึกษาสเปกตรัมการดูดกลืน
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แสงของแก้วซิงค์อะลูมิเนียมบอเรตท่ีเจือด้วยความเข้มข้นของ BaO  พบว่าตําแหน่งของขอบการดูดกลืน (Absorption Edge) 
อยู่ท่ี 350 นาโนเมตร ซ่ึงตําแหน่งขอบการดูดกลืนของแก้วซิงค์อะลูมิเนียมบอเรตจะไม่มีการเลื่อนตําแหน่งของขอบการ
ดูดกลืน 

5. กิตติกรรมประกาศ 

ผู้วิจัยขอขอบคุณ ศูนย์วิจัยแห่งความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีแก้วและวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ท่ี
อํานวยความสะดวกและให้ความอนุเคราะห์ในการใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย และ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สําหรับการร่วมมือและการสนับสนุนงานวิจัยนี้เป็นอย่างดี  
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บทคัดย่อ 

 
ระบบแก้วซิงค์บอเรตท่ีเจือด้วยสตรอนเชียมออกไซด์ถูกเตรียมข้ึนจากองค์ประกอบ (90-x)B2O3 -10ZnO -xSrO 

เม่ือ 15 ≤  x ≤  30 เปอร์เซ็นต์โมล ด้วยเทคนิคการหลอมท่ีอุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง และปล่อยให้
เย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว งานวิจัยนี้ทําการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ และทางแสงของระบบแก้วซิงค์บอเรต เพ่ือให้เข้าใจ
บทบาทของ SrO ผลท่ีได้พบว่า ความหนาแน่นของระบบแก้วท่ีได้มีค่าเพ่ิมข้ึนในขณะท่ีปริมาตรเชิง กราฟแบ่งเป็นสองช่วง คือ 
ช่วงแรก ท่ีความเข้มข้นของ SrO 15 ถึง 20 เปอร์เซ็นต์โมล ค่าปริมาตรเชิงโมลจะมีค่าลดลง ช่วงท่ีสองท่ีความเข้มข้นของ SrO 
20 ถึง 30 เปอร์เซ็นต์โมล ค่าปริมาตรเชิงโมลจะมีค่าเพ่ิมข้ึน และค่าความแข็งแบบวิกเกอร์ส มีค่าเพ่ิมสูงข้ึนตามปริมาณการ
เจือ SrO เม่ือวัดสเปกตรัมการดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่น 200 ถึง 1,100 นาโนเมตร ของสตรอนเชียมออกไซด์ พบว่า 
ตําแหน่งของขอบการดูดกลืน (Absorption Edge) มีการเลื่อนตําแหน่งจาก 347 ไปยัง 366 นาโนเมตร แสดงให้เห็นว่าการ
เลื่อนตําแหน่งของขอบดูดกลืนไปยังความยาวคล่ืนท่ีสูงข้ึนตามปริมาณการเติม SrO ซ่ึงสัมพันธ์กับการจับกันของอะตอมแบบ 
NBO (Non-Bridging Oxygen)  
 
คําสําคัญ: แก้วซิงค์บอเรต, สตรอนเชียมออกไซด์, สมบัติทางกายภาพ, สมบัติทางแสง 

 
Abstract 

 
Sr - dope zinc borate glasses of the composition (90-x)B2O3 -10ZnO -xSrO with 15 ≤  X ≤  20 

mol%  been synthesized by conventional melt quenching technique at 1,200 °C for 3 hours. In order to 
understand the role of SrO in zinc borate glasses systems, the physical and optical properties were 
investigated. The results showed that the density increased whereas the molar volume can be divided 
into two regions. In the first region (15-20 mol%), the molar volume decreases with  increased slightly in 
SrO content up to 20 mol%. In the second region (20-30 mol%), the molar volume increases and Vickers 
hardness increased with increasing SrO concentrations. The optical absorption spectra of glasses were 
measured in the wavelength range of 200 – 1,100 nm for SrO. The intensity of all absorption bands 
increased with increasing SrO contents. The position of the absorption edge are promoted from 347 to 
366 nm. Suggests that the promotion of the absorption wavelength to a higher amount of SrO doped 
relative to the connecting of atoms NBO (Non-bridging Oxygen).  
 
Keywords: zinc borate glass, strontium oxide, physical property, optical property 
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1. บทนํา 
 

ในปัจจุบันแก้วบอเรต (Borate Glasses) ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีคุณสมบัติทางกายภาพท่ีดี อีก
ท้ังแก้วบอเรตสามารถนําไปประยุกต์ใช้งานทางด้านสวิทซ์แก้วนําแสงไฟฟ้า ตัวควบคุมแก้วนําแสงไฟฟ้า วัสดุเลเซอร์ และ
อุปกรณ์ทางแสง โดยการทํางานร่วมกันกับออกไซด์ ของโลหะหนัก นอกจากน้ีแก้วบอเรตมีความโปร่งใสสูง มีจุดหลอมเหลวตํ่า 
มีเสถียรทางความร้อนสูง สามารถฟอร์มเป็นแก้วได้ดี โครงสร้างของแก้วบอเรตมีลักษณะไม่เป็นแบบสุ่ม คือมีการจับกันของ
โครงสร้างแบบสามเหล่ียม BO3 และโครงสร้างเตตระฮีดรอล BO4 ซ่ึงการรวมตัวกันของอะตอมในโครงสร้างน้ี มีลักษณะท่ี
เสถียร เช่น ไดบอเรต ไตรบอเรต และเตตระบอเรต ซ่ึงลักษณะดังกล่าวของกลุ่มบอเรต จะเป็นโครงสร้างสุ่มแบบสามมิติ [1] 

ซิงค์ออกไซด์ (Zinc Oxide) สามารถประยุกต์ใช้งานได้หลายอย่าง เช่น อุปกรณ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุเปล่งแสง 
ไดโอดเลเซอร์ ซ่ึงจะเปล่งแสงออกมาในช่วงวิซิเบิล และมีแถบพลังงานกว้าง การเติมซิงค์ออกไซด์ในแก้วบอเรตได้รับความ
สนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากสามารถประยุกต์ใช้งานทางด้านผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ จอพลาสมา เนื่องจากมีคุณภาพสูง ซิงค์อ
อกไซด์ได้รับการยอมรับในการใช้เป็นตัวเลือกสําหรับผลิตจอโทรทัศน์ และจอคอมพิวเตอร์ จากรายงานวิจัย พบว่าซิงค์ออก
ไซด์ท่ีเติมลงไปในโครงสร้างแก้วจะเข้าไปทําหน้าท่ีเป็นโครงร่างตาข่ายเชื่อมพันธะกับออกซิเจนและปรับปรุงคุณสมบัติทางแสง
ของแก้ว [2] 

สตรอนเชียม (Strontium) เป็นธาตุท่ีมีมากท่ีอยู่ในดิน หิน แร่ธาตุ แหล่งน้ําธรรมชาติ และเน้ือเย่ือของมนุษย์ 
ปริมาณของสตรอนเชียมถูกพบในโครงกระดูก 0.335 เปอร์เซ็นต์ ในทางชีวภาพพบว่าสตรอนเชียมมีความสัมพันธ์กับธาตุ
แคลเซียม และธาตุอ่ืนในธาตุกลุ่ม 2A ตามตารางธาตุ เนื่องจากมีสมบัติคล้ายคลึงกับแคลเซียม สตรอนเชียมพบอยู่มากใน
กระดูกร่างกายมนุษย์ ซ่ึงสามารถใช้แทนแคลเซียมในกระบวนการสร้างกระดูกและเน้ือเย่ือ อีกท้ังยังช่วยในพัฒนาการของ
กระดูก สตรอนเชียมได้รับความสนใจให้เป็นยาสําหรับการรักษาโรคกระดูกพรุนในปี 1950 ในทางชีวภาพของสตรอนเชียมใน
ร่างกายมนุษย์จะได้รับการวิจัยโดยนายนีลเส็น ในขณะท่ีมีการจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทของนายนีลเส็น โดยมีการทดลองในสัตว์ 
เช่น หนู ลิง และทดลองในมนุษย์  

เนื่องจากประโยชน์ของสตรอนเชียมท่ีกล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังพบว่าสตรอนเชียมยังสามารถเติมลงไปในโครงสร้าง
แก้วได้ โดยนํามาประยุกต์ใช้งานทางด้านแก้วชีวภาพโดยใช้ในการศัลยกรรมกระดูก ซ่ึงถือว่าเป็นการประยุกต์ใช้งานท่ีน่าสนใจ
ของสตรอนเชียม มีงานวิจัยมากมายท่ีได้รับการตีพิมพ์อย่างแพร่หลาย ซ่ึงถือว่าเป็นองค์ความรู้ท่ีสําคัญเป็นอย่างมากเก่ียวกับ
การศึกษาผลของสตรอนเชียมท่ีเติมลงไปในโครงสร้างแก้ว และมีงานวิจัยท่ีได้รับรางวัลดีเด่นในปี 2007 ท่ีศึกษาผลของ Sr2+ 

และสมบัติต่าง ๆ ท่ีนํามาประยุกต์ใช้งานทางด้านแก้วชีวภาพ [3] 
ในงานวิจัยนี้ ได้ทําการเตรียมแก้วซิงค์บอเรตท่ีมีการเจือด้วยสตรอนเชียม (Sr) เพ่ือศึกษาสมบัติทางกายภาพ ทาง

และแสง รวมท้ังทําการวิเคราะห์อิทธิพลของความเข้มข้นของการเจือ Sr ท่ีมีผลต่อสมบัติต่าง ๆ เหล่านี้ 

2. วิธีการทดลอง 

แก้วซิงค์อะลูมิเนียมแบเรียมบอเรต สูตร (90-x)B2O3 -10ZnO -xSrO (เม่ือ x คือ 15 20 25 และ 30 เปอร์เซ็นต์
โมล) หลอมด้วยเทคนิคการหลอมแก้วท่ีอุณหภูมิสูงและทําให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว (Melt Quenching Technique) ถูก
เตรียมข้ึนจากสารเคมี ดังนี้ คือ ZnO H3BO3 และ SrO ต่อมาทําการบดสารเคมีท้ังหมดให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันด้วยโกร่ง
บดสาร จากนั้นคํานวณสารเคมีท่ีใช้ในการหลอมแก้วเป็น 15 กรัม บรรจุในเบ้าหลอมอะลูมินา จากน้ันนําเข้าเตาอบไฟฟ้าท่ี
อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 3 ชั่วโมง แล้วนําตัวอย่างแก้วท่ีได้เข้าเตาอบ เพ่ืออบไล่ความชื้นและความเครียด
ของแก้วท่ีอุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 3 ชั่วโมง โดยปล่อยให้เย็นตัวลงท่ีอุณหภูมิห้อง ข้ันตอนสุดท้ายของการ
เตรียมแก้วตัวอย่าง คือการนําไปตัดและขัดให้มีขนาด 1.0 ซม. x 1.5 ซม. x 0.3 ซม. สําหรับวิเคราะห์ความหนาแน่นและ
ปริมาตรเชิงโมลโดยใช้เคร่ืองวัดความหนาแน่น (รุ่น AND HR-200 บริษัท Dietheim) การวิเคราะห์ค่าความแข็งแบบวิกเกอร์ส
โดยใช้เคร่ือง DHV-1000 Digital Micro Vickers Tester (ย่ีห้อ Enkay Enterprises) และการวิเคราะห์สมบัติการดูดกลืนแสง
โดยใช้เคร่ืองยูวีวิสซิเบิลสเปกโทรโฟโตรมิเตอร์ แคร่ี 50 สแกน (บริษัท VARIAN)  

 



The 8th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 31st March - 1st April 2016  

254 | Integration of Art and Science toward the Local Research and ASEAN Community 

3. ผลการวิจัย 

ผลจากการศึกษาค่าความหนาแน่นและค่าปริมาตรเชิงโมลของแก้วซิงค์บอเรตท่ีเจือด้วยความเข้มข้นของ SrO ท่ี
แตกต่างกัน ต้ังแต่ 15 ถึง 30 เปอร์เซ็นต์โมล พบว่าค่าความหนาแน่นมีค่าเพ่ิมข้ึน เม่ือเพ่ิมปริมาณความเข้มข้นของ SrO โดย
ค่าความหนาแน่นมีค่าอยู่ระหว่าง 2.7263±0.0013  ถึง 2.8989±0.0008 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ดังแสดงในรูปท่ี 1 และ
ค่าปริมาตรเชิงโมล แสดงในรูปท่ี 2 กราฟแบ่งเป็นสองช่วง ท่ีช่วง 15 ถึง 20 เปอร์เซ็นต์โมล ค่าปริมาตรเชิงโมลจะมีค่าลดลง 
ช่วงท่ีสองท่ีความเข้มข้นของ SrO 20 ถึง 30 เปอร์เซ็นต์โมล ค่าปริมาตรเชิงโมลจะมีค่าเพ่ิมข้ึนโดยค่าปริมาตรเชิงโมลมีค่าอยู่
ระหว่าง 27.5668 ถึง 27.9398 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อโมล  

 
รูปท่ี 1 กราฟแสดงค่าความหนาแน่นของแก้ว (90-x)B2O3 -10ZnO -xSrO ท่ีเจือด้วย SrO ท่ีความเข้มข้นแตกต่างกัน 

 
รูปท่ี 2 กราฟแสดงค่าปริมาณเชิงโมลของแก้ว (90-x)B2O3 -10ZnO -xSrO ท่ีเจือด้วย SrO ท่ีความเข้มข้นแตกต่างกัน 
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 ผลการศึกษาความแข็งแบบวิกเกอร์สแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแบบวิกเกอร์ส กับปริมาณความ
เข้มข้นของ SrO ท่ีเติมลงไปในแก้วท่ี 15 ถึง 30 เปอร์เซ็นต์โมล พบว่าค่าความแข็งแบบวิกเกอร์ส มีค่าเพ่ิมสูงข้ึนตามปริมาณ
การเติม SrO ท่ีสูงข้ึน โดยมีค่าความแข็งอยู่ระหวา่ง 211.63 ถึง 232.23 kgf/mm2 

 
รูปท่ี 3 กราฟแสดงค่าความแข็งแบบวิกเกอร์สของแก้ว (90-x)B2O3 -10ZnO -xSrO ท่ีเจือด้วย Sr ท่ีความเข้มข้นแตกต่างกัน        

 

ผลจากการศึกษาการดูดกลืนแสงของแก้วซิงค์บอเรตท่ีเจือด้วยความเข้มข้นของ SrO ท่ีแตกต่างกันต้ังแต่ 15 ถึง 30 
เปอร์เซ็นต์โมล แสดงในรูปท่ี 4 พบว่าตําแหน่งของขอบการดูดกลืน (Absorption Edge) มีการเลื่อนตําแหน่งจาก 347 ไปยัง 
366 นาโนเมตร ตามปริมาณการเติม SrO ท่ีเพ่ิมข้ึน คือ 15 ถึง 30 เปอร์เซ็นต์โมล แสดงให้เห็นว่าการเลื่อนตําแหน่งของขอบ
ดูดกลืนไปยังความยาวคล่ืนท่ีสูงข้ึนตามปริมาณการเติม SrO ซ่ึงสัมพันธ์กับการจับกันของอะตอมแบบ NBO  (Non-bridging 
Oxygen) โดยการเลื่อนของตําแหน่งขอบการดูดกลืน จะส่งผลให้การจับกันของอะตอม B-O-B แบบ BO (Bridging Oxygen) 
ลดลง เป็นผลจากการเติม SrO ลงไปในแก้ว ซ่ึงอะตอมของ Sr จะเข้าไปแทนท่ีออกซิเจนในโครงสร้างแก้ว 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 4 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแก้ว (90-x)B2O3 -10ZnO -xSrO ท่ีเจือด้วย Sr ท่ีความเข้มข้นแตกต่างกัน 
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4. สรุปผลการวิจัย 

จาการศึกษาแก้วซิงค์บอเรตท่ีเจือด้วยสตรอนเชียมออกไซด์ พบว่าค่าความหนาแน่นมีค่าเพ่ิมข้ึน เม่ือเพ่ิมปริมาณ
ความเข้มข้นของ SrO และค่าปริมาตรเชิงโมล กราฟแบ่งเป็นสองช่วง ท่ีช่วง 15 ถึง 20 เปอร์เซ็นต์โมล ค่าปริมาตรเชิงโมลจะมี
ค่าลดลง ช่วงท่ีสองท่ีความเข้มข้นของ SrO 20 ถึง 30 เปอร์เซ็นต์โมล ค่าปริมาตรเชิงโมลจะมีค่าเพ่ิมข้ึนโดยค่าปริมาตรเชิงโมล
มีค่าอยู่ระหว่าง 27.5668 ถึง 27.9398 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อโมล ค่าความแข็งแบบวิกเกอร์สแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ระหว่างความแข็งแบบวิกเกอร์ส กับปริมาณความเข้มข้นของ SrO ท่ีเติมลงไปในแก้วท่ี 15 ถึง 30 เปอร์เซ็นต์โมล พบว่าค่า
ความแข็งแบบวิกเกอร์ส มีค่าเพ่ิมสูงข้ึนตามปริมาณการเติม SrO ท่ีสูงข้ึน โดยมีค่าความแข็งอยู่ระหว่าง 211.63 ถึง 232.23 
kgf/mm2 ผลของสเปกตรัมการดูดกลืนแสงถูกบันทึกในช่วงความยาวคลื่น 200 ถึง 1,100 นาโนเมตร อยู่ในช่วง UV-VIS-NIR 
ท่ีอุณหภูมิห้อง พบว่าตําแหน่งของขอบการดูดกลืน (Absorption Edge) มีการเลื่อนตําแหน่งจาก 347 ไปยัง 366 นาโนเมตร 
แสดงให้เห็นว่าการเล่ือนตําแหน่งของขอบดูดกลืนไปยังความยาวคลื่นท่ีสูงข้ึนตามปริมาณการเติม SrO ซ่ึงสัมพันธ์กับการจับ
กันของอะตอมแบบ NBO (Non-Bridging Oxygen) โดยการเลื่อนของตําแหน่งขอบการดูดกลืน จะส่งผลให้การจับกันของ
อะตอม B-O-B แบบ BO (Bridging Oxygen) ลดลง  
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บทคัดย่อ 

 
ระบบแก้วซิงค์อะลูมิเนียมบอเรตท่ีเจือด้วยไอออนของบิสมัทถูกเตรียมข้ึนจากองค์ประกอบ (80-x)B2O3 -10ZnO -

10Al2O3 -xBi2O3 โดย 10 ≤ x ≤ 30 (เปอร์เซ็นต์โมล ของ Bi2O3) ด้วยเทคนิคการหลอมท่ีอุณหภูมิ 1,200 °C เป็นเวลา 3 
ชั่วโมง และปล่อยให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว งานวิจัยนี้ทําการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ สมบัติทางแสง และทางลูมิเนสเซนซ์
ของระบบแก้วซิงค์อะลูมิเนียมบอเรต เพ่ือให้เข้าใจบทบาทของ Bi2O3 ผลท่ีได้พบว่า ความหนาแน่นของระบบแก้วท่ีได้มีค่า
เพ่ิมข้ึน ค่าปริมาตรเชิงโมลมีค่าเพ่ิมข้ึนและค่าความแข็งมีค่าเพ่ิมข้ึนเช่นเดียวกันตามปริมาณการเจือความเข้มข้นของบิสมัท
ออกไซด์ เม่ือวัดสเปกตรัมการดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่น 200 ถึง 1,100 นาโนเมตร ของบิสมัทออกไซด์ พบว่าค่าความ
เข้มข้นของพีคการดูดกลืนแสงสูงข้ึนตามปริมาณความเข้มข้นของบิสมัทออกไซด์ นอกจากนี้ได้ตรวจสอบคุณสมบัติการเปล่งแสง
ของ Bi3+ ท่ีเจือในระบบแก้วซิงค์อะลูมิเนียมบอเรตจากการกระตุ้นด้วยความยาวคลื่น 320 นาโนเมตร พบพีคการเปล่งแสงท่ี
ความยาวคลื่น 602 นาโนเมตร 
 
คําสําคัญ: แก้วซิงค์บอเรต, บิสมัทออกไซด์, สมบัติทางกายภาพ, สมบัติทางแสง, สมบัติทางลูมิเนสเซนซ์ 
 

Abstract 
 

Bi -dope zine aluminium borate glasses of the composition (80-x)B2O3 -10ZnO -10Al2O3 -xBi2O3 

with 10 ≤ X ≤ 30 mol% have been synthesized by conventional melt quenching technique at 1,200 °C for 
3 hours. In order to understand the role of Bi2O3 in zinc aluminium borate glasses systems, the physical, 
optical and luminescence properties were investigated. The results showed that the density increased, 
the molar volume increased and the Vickers hardness increased with increasing Bi2O3 concentrations. 
The optical absorption spectra of glasses were measured in the wavelength range of 200 - 1,100 nm for 
Bi3+ the intensity of all absorption bands increased with increasing Bi2O3 contents. The intensity of all 
emission bands increased with increasing Bi2O3 contents. In addition, the luminescence properties of Bi3+ -
dope B2O3 -ZnO -Al2O3 -Bi2O3 glass system were carried out using excitation wavelengths of 320 nm for 
Bi2O3 the luminescence peaks around 602 nm. 
 
Keywords: zinc borate glass, bismuth oxide, physical property, optical property, luminescence property 
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1. บทนํา 
 

แก้วเป็นวัสดุโปร่งใส มีโครงสร้างอสัณฐาน ถูกทําข้ึนจากการหลอมสารอนินทรีย์และทําให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว ซ่ึง
แก้วจะมีลักษณะเป็นของแข็งท่ีไม่เป็นผลึก มีโครงสร้างแบบสุ่มท่ีไร้ระเบียบ แก้วท่ีเติมไอออนของโลหะจะได้รับความสนใจใน
ด้านอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ทางแสง [1] นอกจากนี้เป็นวัสดุท่ีโปร่งใส แข็งท่ีอุณหภูมิห้องพร้อมกันนั้นมีความแข็งแรงเพียงพอ
และทนทานต่อการกัดกร่อนในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ดังนั้น จึงทําให้แก้วเป็นวัสดุท่ีนิยมในงานด้านต่าง ๆ เช่น งานก่อสร้าง
และกระจกของยานพาหนะต่าง ๆ หลอดสุญญากาศและหลอดไฟฟ้า งานทางด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้า และเคร่ืองมือแก้วต่าง ๆ 
ท่ีใช้ในงานอุตสาหกรรมเคมี เป็นต้น [2]  

แก้วบอเรต เป็นแก้วอีกชนิดหนึ่งท่ีได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและสามารถฟอร์มตัวเป็นแก้วได้ เนื่องจากมีจุด
หลอมเหลวท่ีตํ่า มีความหนืดสูง มีโครงสร้างของอะตอมท่ีง่าย ไม่ซับซ้อน มีค่าดัชนีหักเหสูง มีสมบัติการส่งผ่านแสงดี มี
เสถียรภาพทางเคมีท่ีดี คือไม่ทําปฏิกิริยากับสารอ่ืนได้ง่ายและมีเสถียรภาพทางความร้อนท่ีดีเช่นกัน [3] จากคุณสมบัติดังกล่าว
ทําให้แก้วบอเรตนิยมนํามาใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมแก้ว เป็นเพราะมีความแข็งแรงของพันธะสูง ในโครงสร้าง
บอเรตประกอบด้วยอะตอมโบรอน (Bi3+) จับกันกับอะตอมของออกซิเจน ซ่ึงจะสามารถฟอร์มตัวเป็นแก้วได้ โครงสร้างของ 
BO3 จับกันเป็นลักษณะสามเหลี่ยมอยู่ท่ีมุมของแต่ละพันธะในโครงสร้างแบบสุ่ม แก้วบอเรตนิยมนํามาใช้งานทางด้านวัสดุ
ป้องกันรังสี เนื่องจากมีค่าเลขอะตอมท่ีมีผลใกล้เคียงกับเนื้อเย่ือของมนุษย์ อีกท้ังยังนํามาใช้งานในด้านอุปกรณ์ แก้วบอเรตที่
ประกอบด้วยกลุ่มอัลคาไลน์เอิร์ทออกไซด์  เช่น ZnO PbO TeO2 MgO Ca SrO BaO และ Bi2O3 จะทําหน้าท่ีเป็นตัวทําลาย
โครงข่ายของแก้วเม่ือถูกเติมเข้าไป ซ่ึงจะทําให้แก้วมีความหนืดลดลง จะพบมากในการนํามาทําเป็นเส้นใยแก้วนําแสง เลเซอร์ 
อุปกรณ์กําบังรังสีเอกซ์และรังสีแกมมา [4] 

ซิงค์ออกไซด์ สามารถนํามาประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายในอุปกรณ์ ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ เช่นวัสดุเปล่งแสง และ 
เลเซอร์ไดโอด โดยอุปกรณ์เลเซอร์จะเปล่งแสงครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีกว้างในช่วงวิซิเบิล อีกท้ังมีแถบพลังงานท่ีกว้าง นอกจากนี้การ
เติมซิงค์ออกไซด์ลงในแก้วบอเรตจะช่วยเพ่ิมความน่าสนใจในการทําเป็นผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ แก้วเหล่านี้ถูกนํามาใช้กัน
อย่างแพร่หลายในการติดต้ังจอพลาสมาท่ีมีการแสดงผล และคุณภาพสูง และซิงค์ออกไซด์ได้รับการยอมรับในการผลิตเป็น
จอโทรทัศน์ และจอคอมพิวเตอร์ ซ่ึงปรากฎในงานวิจัย [5-6] ท่ี ซิงค์ออกไซด์ 2+ จะเข้าไปเชื่อมในโครงสร้างแก้วซิงค์ออกไซด์
สามารถสังเคราะห์โดยลักษณะโครงสร้างจะแตกต่างกับผลึกเชิงเด่ียว ซิงค์ออกไซด์สามารถนํามาประยุกต์ใช้งานได้หลายด้าน 
เช่น ฟิล์มบาง ซิงค์ออกไซด์ จะช่วยเพ่ิมจํานวนของลักษณะรูปร่างในโครงสร้าง ท่ีใช้ในงานเข็มขัดนาโน เส้นลวดนาโน และ 
แท่งนาโน ซิงค์ออกไซด์สามารถนํามาพัฒนาใช้ในงานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ วัสดุนาโนเพราะมีเสถียรภาพทางกลสูง และยัง
นํามาทําเป็นอุปกรณ์เลเซอร์ [7] 

อะลูมิเนียม นิยมนํามาใช้งานทางด้านแก้ว และวัสดุเซรามิก เนื่องจาก มีคุณสมบัติทางกลท่ีดี เช่น มีความแข็งสูง อีก
ท้ังยังมีความแข็งแรง มีค่าต้านทานสูง และมีค่าโมดูลัสยืดหยุ่นสูง แต่อย่างไรก็ตามยังมีข้อจํากัดของการเติมอะลูมิเนียมลงไปใน
แก้ว คือ เม่ือเติมเข้าไปในโครงสร้างจะทําให้ลักษณะทางกายภาพของแก้วมีความร้าว เนื่องจากมีความหนืดตํ่า และค่า
ต้านทานจากความร้อนตํ่า โดยปัญหาดังกล่าวนี้ ได้มีการทําการวิจัยเกิดข้ึน เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ีของการเตรียมแก้ว โดยการเติม
ธาตุบางตัวเข้าไปเพ่ิม เช่น Cu Fe และ Ni เพ่ือจะทําให้มีค่าการนําไฟฟ้าให้สูงข้ึน ซ่ึง Fe จะเป็นตัวช่วยเร่งปฏิกิริยา [8] 

แก้วบิสมัท ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในอุตสาหกรรมแก้ว เนื่องจากเป็นวัสดุท่ีมีคุณสมบัติของแสงไม่เป็นเชิงเส้น 
นิยมนํามาประยุกต์ใช้งานทางด้าน สวิตซ์ทางแสง  เนื่องจากมีค่าดัชนีหักเหสูง และบิสมัท ยังเป็นตัวเลือกท่ีดีในการทําตัวแปลง
สัญญาณทางแสง และ เลเซอร์ อีกท้ังมีคุณสมบัติโพลาไรซ์ อิเล็กทรอนิกส์ท่ีดี ซ่ึงเป็นคุณสมบัติท่ีสําคัญของคุณสมบัติทางแสงท่ี
เป็นเชิงเส้นและไม่เป็นเชิงเส้น [9] 

ในงานวิจัยนี้ ได้ทําการเตรียมแก้วซิงค์อะลูมิเนียมบอเรตท่ีมีการเจือด้วยไอออนของบิสมัท (ZABB:Bi3+) เพ่ือศึกษา
สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางแสง และทางลูมิเนสเซนซ์ รวมท้ังทําการวิเคราะห์อิทธิพลของความเข้มข้นของการเจือ Bi3+ ท่ีมี
ผลต่อสมบัติต่าง ๆ เหล่านี้ 

 
2. วิธีการทดลอง 
 

แก้วซิงค์อะลูมิเนียมบอเรต สูตร (80-x)B2O3 -10ZnO -10Al2O3 –xBi2O3 (เม่ือ x เท่ากับ 10 15 20 25 และ 30 
เปอร์เซ็นต์โมล) หลอมด้วยเทคนิคการหลอมแก้วท่ีอุณหภูมิสูงและทําให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว (Melt Quenching 
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Technique) ถูกเตรียมข้ึนจากสารเคมี ดังนี้ คือ ZnO Al2O3  H3BO3 และ Bi2O3 ต่อมาทําการบดสารเคมีท้ังหมดให้เข้ากันจน
เป็นเนื้อเดียวกันด้วยโกร่งบดสาร จากน้ันคํานวณสารเคมีท่ีใช้ในการหลอมแก้วเป็น 15 กรัม บรรจุในเบ้าหลอมอะลูมินา 
จากนั้นนําเข้าเตาอบไฟฟ้าท่ีอุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 3 ชั่วโมง แล้วนําตัวอย่างแก้วท่ีได้เข้าเตาอบ เพ่ืออบ
ไล่ความชื้นและความเครียดของแก้วท่ีอุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 3 ชั่วโมง โดยปล่อยให้เย็นตัวลงท่ี
อุณหภูมิห้อง ข้ันตอนสุดท้ายของการเตรียมแก้วตัวอย่าง คือการนําไปตัดและขัดให้มีขนาด 1.0 ซม. x 1.5 ซม. x 0.3 ซม. 
สําหรับวิเคราะห์ความหนาแน่นและปริมาตรเชิงโมลโดยใช้เคร่ืองวัดความหนาแน่น (รุ่น AND HR-200 ย่ีห้อ Dietheim) การ
วิเคราะห์ค่าความแข็งแบบวิกเกอร์สโดยใช้เคร่ือง Digital Micro Vickers Hardness Tester (รุ่น DHV-1000 ย่ีห้อ Enkay 
Enterprises) การวิเคราะห์สมบัติการดูดกลืนแสงโดยใช้เคร่ือง UV-Visible Spectrophotometer (รุ่น Cary 50 Scan ย่ีห้อ 
VARIAN) และการวิเคราะห์สมบัติการเปล่งแสงโดยใช้เคร่ือง Fluorescence Spectrophotometer (รุ่น Cary Eclipse ย่ีห้อ 
Agilent Technologies)  

 
3. ผลการวิจัย 
 
 ผลจากการศึกษาค่าความหนาแน่นและค่าปริมาตรเชิงโมลของแก้วซิงค์อะลูมิเนียมบอเรตท่ีเจือด้วยความเข้มข้นของ 
Bi2O3 ท่ีแตกต่างกัน ต้ังแต่ 10 ถึง 30 เปอร์เซ็นต์โมล พบว่าค่าความหนาแน่นมีค่าเพ่ิมข้ึน เม่ือเพ่ิมปริมาณความเข้มข้นของ 
Bi2O3 โดยค่าความหนาแน่นมีค่าอยู่ระหว่าง 3.0271 ± 0.0022 ถึง 3.6514 ± 0.1952 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ดังแสดงใน
รูปท่ี 1 และค่าปริมาตรเชิงโมล แสดงในรูปท่ี 2 ค่าปริมาตรเชิงโมลมีค่าเพ่ิมข้ึนเม่ือเพ่ิมปริมาณความเข้มข้นของ Bi2O3 โดยมี
ค่าอยู่ระหว่าง 37.5490 ถึง 52.8383 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อโมล 

 
รูปท่ี 1 กราฟแสดงค่าความหนาแน่นของแก้ว (80-x)B2O3 -10ZnO -10Al2O3 ท่ีเจือด้วย Bi2O3 ท่ีความเข้มท่ีแตกต่างกัน 

 

 
 

รูปท่ี 2 กราฟแสดงค่าปริมาตรเชิงโมลของแก้ว (80-x)B2O3 -10ZnO -10Al2O3 ท่ีเจือด้วย Bi2O3 ท่ีความเข้มท่ีแตกต่างกัน 



The 8th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 31st March - 1st April 2016  

260 | Integration of Art and Science toward the Local Research and ASEAN Community 

ผลจากการศึกษาจากรูปท่ี 3 แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแบบวิกเกอร์ส ปริมาณความเข้มข้นของ 
Bi2O3 ท่ีเติมลงไปในแก้วท่ี 10 ถึง 30 เปอร์เซนต์โมล พบว่า ค่าความแข็งแบบวิกเกอร์ส มีค่าเพ่ิมสูงข้ึนตามปริมาณการเจือ
ความเข้มข้น Bi2O3  โดยมีค่าความแข็งอยู่ระหว่าง 191.40 ถึง 220.27 kgf/mm2 

                          
 

รูปท่ี 3 กราฟแสดงค่าความแข็งแบบวิกเกอร์ส ของแก้ว (80-x)B2O3 -10ZnO -10Al2O3 ท่ีเจือด้วย Bi2O3 ท่ีความเข้มท่ี
แตกต่างกัน 

 
ผลการศึกษาสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแก้วซิงค์อะลูมิเนียมบอเรตท่ีเจือด้วยความเข้มข้นของ Bi2O3 ท่ีแตกต่าง

กันต้ังแต่ 10 ถึง 30 เปอร์เซนต์โมล สเปกตรัมการดูดกลืนแสงถูกบันทึกในช่วงความยาวคลื่น 200 ถึง 1,100 นาโนเมตร อยู่
ในช่วง UV-VIS-NIR ท่ีอุณหภูมิห้อง แสดงดังรูปท่ี 4 พบว่าตําแหน่งของการดูดกลืนแสง (Absorption Edge) มีการเลื่อน
ตําแหน่งจาก 385 ไปยัง 408 นาโนเมตร ตามปริมาณการเติม Bi2O3 ท่ีเพ่ิมข้ึน คือ 10 ถึง 30 เปอร์เซ็นต์โมล แสดงให้เห็นว่า 
การเลื่อนตําแหน่งของขอบการดูดกลืนไปยังความยาวคล่ืนท่ีสูงข้ึนตามปริมาณการเติม Bi2O3 และอะตอมจับกันแบบ NBO 
(Non-Bridging Oxygen) โดยการเลื่อนของตําแหน่งขอบดูดกลืนของตําแหน่งขอบการดูดกลืน จะส่งผลให้การจับกันของ
อะตอม B-O-B แบบ BO (Bridging Oxygen) ลดลง เป็นผลของการเติม Bi2O3 ลงไปในแก้วซ่ึงอะตอมของ Bi3+ จะเข้าไป
แทนท่ีออกซิเจนในโครงสร้างแก้ว 

 
รูปท่ี 4 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแก้ว (80-x)B2O3 -10ZnO -10Al2O3 ท่ีเจือด้วย Bi2O3 ท่ีความเข้มท่ีแตกต่างกัน 

 
ผลการศึกษาสเปกตรัมการลูมิเนสเซนซ์ของแก้วซิงค์อะลูมิเนียมบอเรตท่ีเจือด้วยความเข้มข้นของ Bi2O3 ท่ีแตกต่าง

กันต้ังแต่ 10 ถึง 30 เปอร์เซนต์โมล สเปกตรัมการลูมิเนสเซนซ์ถูกบันทึกในช่วงความยาวคลื่น 580 ถึง 620 นาโนเมตร ความ
ยาวคลื่นท่ีใช้ระตุ้น คือ 320 นาโนเมตร แหล่งกําเนิดแสงคือหลอดไฟแฟลช (Xenon Flash Lamp) แสดงดังรูปท่ี 5 พบว่า
สามารถสังเกตเห็นสเปกตรัม 1 พีค ในช่วง VIS โดยการเปล่งแสงท่ีความยาวคลื่น 602 นาโนเมตร โดนสอดคล้องกับรูปแบบ
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ระดับพลังงานของ Bi3+ แสดงในรูปท่ี 6 จากรูปจะแสดงไดอะแกรมของระดับพลังงานไอออน Bi3+ ท่ี กระตุ้นแสง เปล่งแสง 
และการปล่อยพลังงานในรูปของความร้อน (Nonradiative) เม่ือไอออนของ Bi3+ ถูกกระตุ้นท่ีระดับพลังงานต่าง ๆ  

                    
 

รูปท่ี 5 สเปกตรัมการกระตุ้นแสงของแก้ว (80-x)B2O3 -10ZnO -10Al2O3 ท่ีเจือด้วย Bi2O3 ความเข้มข้นต่างกัน 
 

 
รูปท่ี 6 ไดอะแกรมระดับพลังงานสําหรับการดูดกลืนแสงของ Bi3+ 

 

4. สรุปผลการวิจัย  
 

จาการศึกษาแก้วซิงค์อะลูมิเนียมบอเรตท่ีเจือด้วยบิสมัทออกไซด์ พบว่าค่าความหนาแน่นมีค่าเพ่ิมข้ึน เม่ือเพ่ิม
ปริมาณความเข้มข้นของ Bi2O3  สอดคล้องกับปริมาตรเชิงโมลมีค่าเพ่ิมข้ึนและค่าความแข็งมีค่าเพ่ิมข้ึนเช่นเดียวกันตาม
ปริมาณการเจือความเข้มข้นของบิสมัทออกไซด์ ผลของสเปกตรัมการดูดกลืนแสงถูกบันทึกในช่วงความยาวคลื่น 200 ถึง 
1,100 นาโนเมตร อยู่ในช่วง UV-VIS-NIR ท่ีอุณหภูมิห้อง พบว่าตําแหน่งของการดูดกลืนแสง (Absorption Edge) มีการเลื่อน
ตําแหน่งจาก 385 ไปยัง 408 นาโนเมตร ตามปริมาณการเติม Bi2O3 ท่ีเพ่ิมข้ึน และผลของสเปกตรัมการลูมิเนสเซนซ์ถูกบันทึก
ในช่วงความยาวคลื่น 580 ถึง 620 นาโนเมตร ความยาวคล่ืนท่ีใช้กระตุ้น คือ 320 นาโนเมตร พบว่าสามารถสังเกตเห็น
สเปกตรัม 1 พีค ในช่วง VIS โดยการเปล่งแสงท่ีความยาวคลื่น 602 นาโนเมตร ( 3 1

1 0P S→ ) 
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สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สําหรับการร่วมมือและการสนับสนุนงานวิจัยนี้เป็นอย่างดี  
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บทคัดย่อ 

 
ระบบแก้วซิงค์อะลูมิเนียมแบเรียมบอเรตท่ีเจือด้วยยูโรเพียมออกไซด์ ถูกเตรียมข้ึนจากองค์ประกอบ (60-x)B2O3 -

10ZnO -10Al2O3 -20BaO -xEu2O3 เม่ือ 0.0 < x < 2.5 เปอร์เซ็นต์โมล ด้วยเทคนิคการหลอมท่ีอุณหภูมิ 1,100 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง และปล่อยให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว งานวิจัยนี้ทําการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ ทางแสง และ
ทางลูมิเนสเซนซ์ของระบบแก้วซิงค์อะลูมิเนียมแบเรียมบอเรต เพ่ือให้เข้าใจบทบาทของ Eu2O3 ผลท่ีได้พบว่า ความหนาแน่น
ของระบบแก้วท่ีได้มีค่าเพ่ิมข้ึนในขณะท่ีปริมาตรเชิงโมลมีค่าลดลงตามปริมาณความเข้มข้นของยูโรเพียมออกไซด์ เม่ือวัด
สเปกตรัมการดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่น 200 ถึง 2,500 นาโนเมตร ของยูโรเพียมออกไซด์ พบว่า ค่าความเข้มข้นของ
พีคการดูดกลืนแสงสูงข้ึนตามปริมาณความเข้มข้นของยูโรเพียมออกไซด์ นอกจากนี้ได้ตรวจสอบคุณสมบัติการเปล่งแสงของ 
Eu3+ ท่ีเจือในระบบแก้วซิงค์อะลูมิเนียมแบเรียมบอเรต จากการกระตุ้นด้วยความยาวคลื่น 394 นาโนเมตร พบพีคการ
เปล่งแสงท่ีความยาวคลื่น 578, 590, 613, 651 และ 699 นาโนเมตร 
 
คําสําคัญ: แก้วซิงค์บอเรต, ยูโรเพียมออกไซด์, สมบัติทางแสง, สมบัติทางลูมิเนสเซนซ์  

 
Abstract 

 
Eu3+ -dope zinc aluminium barium borate glasses of the composition (60-x)B2O3 -10ZnO -10Al2O3 

-20BaO -xEu2O3 with 0.0 < x < 2.5 (in mol% of Eu2O3) have been synthesized by conventional melt 
quenching technique at 1,100 °C for 3 hours. In order to understand the role of Eu2O3 in zinc aluminium 
barium borate glasses systems, the physical, optical and luminescence properties were investigated. The 
results showed that the density increased whereas the molar volume decreased with increasing Eu2O3 
concentrations. The optical absorption spectra of glasses were measured in the wavelength range of 200 
– 2,500 nm for Eu3+. The intensity of all absorption bands increased with increasing Eu2O3. In addition, 
the luminescence properties of Eu3+ -dope zinc aluminium barium borate glasses system were carried 
out using excitation wavelengths of 394 nm, the luminescence peaks around 578, 590, 613, 651 and 699 
nm were observed.    
 
Keywords: zinc borate glasses, europium oxide, optical property, luminescence property 
 
1. บทนํา 
 

แก้วบอเรต (Borate Glass) ลักษณะท่ีน่าสนใจของแก้วบอเรต คือมีการเปลี่ยนแปลงทางคุณสมบัติของโครงสร้าง
เม่ือเติมกลุ่มธาตุหายากลงไปในโครงสร้างแก้ว จะทําให้โครงสร้างของแก้วบอเรตไม่จับกันแบบสุ่มซ่ึงจะจับกันของโครงสร้าง
เป็นแบบสามเหลี่ยม BO3 และ โครงสร้างเตตระฮีดรอล BO4 แก้วบอเรตสามารถนํามาผลิตเป็นวัสดุทางแสงร่วมกับการเติม



 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 

 บูรณาการศาสตร์และศิลป์ งานวิจัยท้องถ่ินไทยและประชาคมอาเซียน | 265 

กลุ่มธาตุหายาก เนื่องจากจะทําให้มีคุณสมบัติท่ีโปร่งใสสูง มีจุดหลอมเหลวตํ่า เสถียรภาพความร้อนสูง นอกจากนี้กลุ่มธาตุหา
ยากยังสามารถละลายได้ดีในการหลอมเป็นแก้ว และแสดงความสัมพันธ์ท่ีชัดเจนระหว่างโครงสร้างแก้ว และคุณสมบัติทาง
กายภาพ [1] 

ซิงค์ออกไซด์ (Zinc Oxide) การเติมซิงค์ออกซ์ในแก้วบอเรตได้รับความสนใจเป็นพิเศษ  เนื่องจากสามารถ
ประยุกต์ใช้งานทางด้านผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์  จอพลาสม่า  เนื่องจากมีคุณภาพสูง  ซิงค์ออกไซด์ได้รับการยอมรับในการใช้
เป็นตัวเลือกสําหรับผลิตจอโทรทัศน์และจอคอมพิวเตอร์  จากรายงานวิจัย  พบว่า  ซิงค์ออกไซด์ท่ีเติมลงไปในโครงสร้างแก้ว
จะเข้าไปทําหน้าท่ีเป็นโครงร่างตาข่ายเชื่อมพันธะกับออกซิเจนและปรับปรุงคุณสมบัติทางแสงของแก้ว [2] 

อะลูมิเนียมออกไซด์ (Aluminium Oxide)  นิยมนํามาทําเป็นสารเคลือบในอุตสาหกรรมแก้วและเซรามิก เนื่องจาก
มีความมันวาว  และมีคุณสมบัติเสถียรภาพทางเคมี ทางความร้อนสูง [3] แก้วท่ีมีปริมาณ Al2O3 สูง จะทําให้แก้วนั้นมีความ
ทนทานต่อการสึกกร่อนและสารเคมีได้ดีข้ึน  

แบเรียม ออกไซด์ (Barium Oxide)  เป็นวัสดุท่ีมีความน่าสนใจ มีลักษณะทางโครงสร้าง ทางแสงและทางคุณสมบัติ
ทางไฟฟ้า อีกท้ังมีเสถียรภาพทางเคมีค่อนข้างสูง นอกจากน้ีแบเรียมยังมีความสําคัญในอุตสาหกรรมแก้วกําบังรังสี ซ่ึงจะนํา
แบเรียมเติมลงไปในโครงสร้างแก้ว [4] เนื่องจากต้องการใช้แทนตะกั่ว เพราะตะกั่วมีไอระเหยท่ีเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม มี
รายงานการวิจัยเก่ียวกับแบเรียมและบิสมัทท่ีเติมลงไปในแก้วท่ีนํามาประยุกต์ใช้งานทางด้านวัสดุกําบังสังสี [5] 

แร่โลหะหายาก (Rare Earth) ปัจจุบันนี้แก้วท่ีเติมไอออนของธาตุหายาก (Rare Earth) ได้รับการศึกษาอย่าง
แพร่หลาย ซ่ึงจะศึกษาสมบัติทางกายภาพ ทางเคมีของแก้วท่ีเติมกลุ่มธาตุหายาก เช่น การให้ความร้อน ความต้านทานกล 
เสถียรภาพทางเคมี และสมบัติทางแม่เหล็ก คุณสมบัติเหล่านี้เป็นท่ีน่าสนใจต่อการพัฒนาอุปกรณ์ทางแสง [6] 

ยูโรเพียม (Europium) การท่ี Eu3+ เป็นตัวเลือกในการเติมลงไปในโครงสร้างแก้ว เนื่องจากมีระดับพลังงานค่อนข้าง
เรียบง่ายไม่ซับซ้อน โดยจะมีสถานะพ้ืนอยู่ท่ี 7F0 และเปล่งแสงท่ีสถานะ 5D0 การเติม Eu3+ ลงไปในโครงสร้างแก้วจะทําให้
ประจุบวกของ Eu จับกันกับออกซิเจนในโครงสร้างซ่ึงจะทําให้เกิด ปรากฎการณ์ท่ีออกซิเจนเป็นสะพานเชื่อม (BO) และ
ปรากฎการณ์ท่ีออกซิเจนไม่เป็นสะพานเชื่อม (NBO) [1] Eu3+ สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และน้ําได้ ใช้เป็นสาร
เรืองแสงสีแดงนิยมนํามาประยุกต์ใช้งานในการผลิตจอโทรทัศน์ หลอดไฟเรืองแสง  

ในงานวิจัยนี้ ได้ทําการเตรียมแก้วซิงค์อะลูมิเนียมแบเรียมบอเรตท่ีมีการเจือด้วยไอออนของยูโรเพียม (ZABB:Eu3+) 
เพ่ือศึกษาสมบัติทางกายภาพ ทางแสง และทางลูมิเนสเซนซ์ รวมท้ังทําการวิเคราะห์อิทธิพลของความเข้มข้นของการเจือ Eu3+ 
ท่ีมีผลต่อสมบัติต่าง ๆ เหล่านี้ 

 
2. วิธีการทดลอง 
 

แก้วซิงค์อะลูมิเนียมแบเรียมบอเรต สูตร (60-x)B2O3 -10ZnO -10Al2O3 -20BaO -xEu2O3 (เม่ือ x คือ 0.0 0.5 1.0 
1.5 2.0 และ 2.5 เปอร์เซ็นต์โมล) หลอมด้วยเทคนิคการหลอมแก้วท่ีอุณหภูมิสูงและทําให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว (Melt 
Quenching Technique) ถูกเตรียมข้ึนจากสารเคมี ดังนี้ คือ ZnO Al2O3 BaCO3 H3BO3 และ Eu2O3 ต่อมาทําการบด
สารเคมีท้ังหมดให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันด้วยโกร่งบดสาร จากนั้นคํานวณสารเคมีท่ีใช้ในการหลอมแก้วเป็น 20 กรัม บรรจุ
ในเบ้าหลอมอะลูมินา จากนั้นนําเข้าเตาอบไฟฟ้าท่ีอุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 3 ชั่วโมง แล้วนําตัวอย่างแก้ว
ท่ีได้เข้าเตาอบ เพ่ืออบไล่ความชื้นและความเครียดของแก้วท่ีอุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 3 ชั่วโมง โดยปล่อย
ให้เย็นตัวลงท่ีอุณหภูมิห้อง ข้ันตอนสุดท้ายของการเตรียมแก้วตัวอย่าง คือการนําไปตัดและขัดให้มีขนาด 1.0 ซม. x 1.5 ซม. x 
0.3 ซม. สําหรับวิเคราะห์ความหนาแน่นและปริมาตรเชิงโมลโดยใช้เคร่ืองวัดความหนาแน่น (รุ่น AND HR-200 บริษัท 
Dietheim) การวิเคราะห์สมบัติการดูดกลืนแสงโดยใช้เคร่ืองยูวี-วิสเนียร์ไออาร์สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (รุ่น UV-3600 บริษัท 
Bara Scientific) และการวิเคราะห์สมบัติการเปล่งแสงโดยใช้เคร่ือง Fluorescence Spectrophotometer (รุ่น Cary 
Eclipse บริษัท Agilent Technologies)  

 
3. ผลการวิจัย 
 

ผลจากการศึกษาค่าความหนาแน่นและค่าปริมาตรเชิงโมลของแก้วซิงค์อะลูมิเนียมแบเรียมบอเรตท่ีเจือด้วยความ
เข้มข้นของ Eu2O3 ท่ีแตกต่างกัน ต้ังแต่ 0.0 ถึง 2.5 เปอร์เซ็นต์โมล พบว่าค่าความหนาแน่นมีค่าเพ่ิมข้ึน เม่ือเพ่ิมปริมาณความ
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เข้มข้นของ Eu2O3 โดยค่าความหนาแน่นมีค่าอยู่ระหว่าง 2.9677 + 0.0030 ถึง 3.1269 + 0.0024 กรัมต่อลูกบาศก์
เซนติเมตร ดังแสดงในรูปท่ี 1 และค่าปริมาตรเชิงโมล แสดงในรูปท่ี 2 จะมีค่าเพ่ิมข้ึนเม่ือเจือปริมาณความเข้มข้นของ Eu2O3 
ระหว่าง 0.0 ถึง 1.5 เปอร์เซ็นต์โมล จากนั้นเม่ือเจือปริมาณความเข้มข้นของ Eu2O3 เป็น 2.0 เปอร์เซ็นต์โมล ค่าปริมาตรเชิง
โมลจะลดลง และท่ีความเข้มข้นของ Eu2O3 เป็น 2.5 เปอร์เซ็นต์โมล ค่าปริมาตรเชิงโมลจะมีค่าสูงข้ึน โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 
30.5841 ถึง 31.2841 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อโมล 

 
รูปท่ี 1 กราฟแสดงค่าความหนาแน่นของแก้ว (60-x)B2O3 -10ZnO -10Al2O3 -20BaO ท่ีเจือด้วย Eu2O3 ท่ีความเข้มข้น
แตกต่างกัน 
 

 
 
รูปท่ี 2 กราฟแสดงค่าปริมาณเชิงโมลของแก้ว (60-x)B2O3 -10ZnO -10Al2O3 -20BaO ท่ีเจือด้วย Eu2O3 ท่ีความเข้มข้น
แตกต่างกัน 
 

ผลจากการศึกษาสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแก้วซิงค์อะลูมิเนียมแบเรียมบอเรตท่ีเจือด้วยความเข้มข้นของ Eu2O3 
ท่ีแตกต่างกันต้ังแต่ 0.0 ถึง 2.5 เปอร์เซ็นต์โมล แสดงในรูปท่ี 3 พบว่าสามารถสังเกตเห็นสเปกตรัมได้อย่างชัดเจนท้ังหมด 4 
พีค โดยการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 392 นาโนเมตร (5L6) 464 นาโนเมตร (5L2) 2095 นาโนเมตร (7F6) และ 2205 นาโน
เมตร (7F1

7F6) สังเกตพบว่าสเปกตรัมการดูดกลืนของแสงของแก้วตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นการดูดกลืนในช่วงซิลิเบิลจนถึงช่วง
อินฟราเรด โดยท่ีความยาวคลื่น 392 ถึง 2205 นาโนเมตร 
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รูปท่ี 3 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแก้ว (60-x)B2O3 -10ZnO -10Al2O3 -20BaO ท่ีเจือด้วย Eu2O3 ท่ีความเข้มข้นแตกต่างกัน 
 

ผลการศึกษาสเปกตรัมการกระตุ้นแสงของแก้วซิงค์อะลูมิเนียมแบเรียมบอเรตท่ีเจือด้วยความเข้มข้นของ Eu2O3 ท่ี
แตกต่างกันต้ังแต่ 0.0 ถึง 2.5 เปอร์เซ็นต์โมล แสดงในรูปท่ี 4 พบว่าสังเกตเห็นสเปกตรัมได้อย่างชัดเจนท้ังหมด 6 พีค โดยใช้
การเปล่งแสงท่ีความยาวคลื่น 613 นาโนเมตร ซ่ึงพีคการกระตุ้นของแสงเกิดการทรานซิซันของระดับพลังงานท่ีตําแหน่ง (5D4) 
362 นาโนเมตร (5L7) 382 นาโนเมตร (5L6) 394 นาโนเมตร (5D3) 414 นาโนเมตร (5D2) 464 นาโนเมตร และ (7F1

5D1) 
531 นาโนเมตร   

ผลการศึกษาสเปกตรัมการเปล่งแสงของแก้วซิงค์อะลูมิเนียมแบเรียมบอเรตท่ีเจือด้วยความเข้มข้นของ Eu2O3 ท่ี
แตกต่างกันต้ังแต่ 0.0 ถึง 2.5 เปอร์เซ็นต์โมล แสดงในรูปท่ี 5 พบว่าสามารถสังเกตเห็นสเปกตรัมได้อย่างชัดเจนท้ังหมด 5 พีค 
ในช่วง NIR โดยการเปล่งแสงท่ีความยาวคลื่น 578 นาโนเมตร (7F0) 590 นาโนเมตร (7F1) 613 นาโนเมตร (7F2) 651 นาโน
เมตร (7F3) และ 699 นาโนเมตร (7F5) สเปกตรัมการเปล่งแสงท่ีมีความเข้มของสัญญาณสูงสุดอยู่ท่ีความยาวคลื่น 613 นาโน
เมตร (7F2) ซ่ึงจะสอดคล้องกับไดอะแกรมระดับพลังงานของ Eu3+ แสดงในรูปท่ี 6 

 
รูปท่ี 4 สเปกตรัมการกระตุ้นแสงของแก้ว (60-x)B2O3 -10ZnO -10Al2O3 -20BaO ท่ีเจือด้วย Eu2O3 ท่ีความเข้มข้นแตกต่างกัน 
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รูปท่ี 5 สเปกตรัมการเปล่งแสงของแก้ว (60-x)B2O3 -10ZnO -10Al2O3 -20BaO ท่ีเจือด้วย Eu2O3 ท่ีความเข้มข้นแตกต่างกัน 

 
 

รูปท่ี 7 ไดอะแกรมระดับพลังงานสําหรับการดูดกลืนแสง การกระตุ้นแสง และการเปล่งแสงของ Eu3+ 
 
4. สรุปผลการวิจัย 
 
 จาการศึกษาแก้วซิงค์อะลูมิเนียมแบเรียมบอเรตท่ีเจือด้วยยูโรเพียมออกไซด์ พบว่าค่าความหนาแน่นมีค่าเพ่ิมข้ึน เม่ือ
เพ่ิมปริมาณความเข้มข้นของ Eu2O3 และปริมาตรเชิงโมลมีค่าเพ่ิมข้ึนเม่ือเจือปริมาณความเข้มข้นของ Eu2O3 ระหว่าง 0.0 ถึง 
1.5 เปอร์เซ็นต์โมล จากนั้นเม่ือเจือปริมาณความเข้มข้นของ Eu2O3 เป็น 2.0 เปอร์เซ็นต์โมล ค่าปริมาตรเชิงโมลจะลดลง และ
ท่ีความเข้มข้นของ Eu2O3 เป็น 2.5 เปอร์เซ็นต์โมล ค่าปริมาตรเชิงโมลจะมีค่าสูงข้ึน ผลของสเปกตรัมการดูดกลืนแสงในช่วง             
VIS ถึง NIR ท่ีความยาวคลื่น 392 ถึง 2205 นาโนเมตร ผลของสเปกตรัมการกระตุ้นแสง ปรากฏท้ังหมด 6 พีค พบพีคการ
กระตุ้นของแสงเกิดการทรานซิซันของระดับพลังงานท่ีตําแหน่ง (5D4) 362 นาโนเมตร (5L7) 382 นาโนเมตร (5L6) 394 นาโน
เมตร (5D3) 414 นาโนเมตร (5D2) 464 นาโนเมตร และ (7F1

5D1) 531 นาโนเมตร และผลของสเปกตรัมการเปล่งแสง 
ปรากฏท้ังหมด 5 พีค ในช่วง VIS ถึง NIR โดยการเปล่งแสงท่ีความยาวคลื่น 578 นาโนเมตร (7F0) 590 นาโนเมตร (7F1) 613 
นาโนเมตร (7F2) 651 นาโนเมตร (7F3) และ 699 นาโนเมตร (7F5) สเปกตรัมการเปล่งแสงท่ีมีความเข้มของสัญญาณสูงสุดอยู่ท่ี
ความยาวคลื่น 613 นาโนเมตร (7F2)  
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Synthesis and Properties of Zinc Strontium Borate Glasses Dope with Sm2O3 
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บทคัดย่อ 

 
 ระบบแก้วซิงค์สตรอนเชียมบอเรตที่เจือด้วยไอออนของซาแมเรียมถูกเตรียมข้ึนจากองค์ประกอบ (65-x)B2O3 -
10ZnO -25SrO -xSm2O3 โดย 0.0≤  ≤ 2.0 เปอร์เซ็นต์โมล ด้วยเทคนิคการหลอมท่ีอุณหภูมิ 1,200 °C เป็นเวลา 3 
ชั่วโมง และปล่อยให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว งานวิจัยนี้ทําการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ ทางแสง และทางลูมิเนสเซนซ์ของ
ระบบแก้วซิงค์สตรอนเชียมบอเรต เพ่ือให้เข้าใจบทบาทของ Sm2O3  ผลท่ีได้พบว่า ความหนาแน่นและปริมาตรเชิงโมลมีค่า
เพ่ิมข้ึนตามปริมาณความเข้มข้นของซาแมเรียมออกไซด์ เม่ือวัดสเปกตรัมการดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่น 200 ถึง 2,500 
นาโนเมตรของซาแมเรียมออกไซด์ พบว่า ค่าความเข้มข้นของพีคการดูดกลืนแสงสูงข้ึนตามปริมาณความเข้มข้นของซาแมเรียม
ออกไซด์ นอกจากนี้ได้ตรวจสอบคุณสมบัติการเปล่งแสงของ Sm3+ ท่ีเจือในระบบแก้วซิงค์สตรอนเชียมบอเรต จากการกระตุ้น
ด้วยความยาวคลื่น 404 นาโนเมตร พบพีคการเปล่งแสงท่ีความยาวคลื่น 563, 600, 645 และ 706 นาโนเมตร  
 
คําสําคัญ: แก้วซิงค์บอเรต, ซาแมเรียมออกไซด์, สมบัติทางกายภาพ, สมบัติทางแสง, สมบัติทางลูมิเนสเซนซ์  

 
Abstract 

 
 Sm3+ dope zinc strontium borate glasses of the composition (65-x)B2O3 -10ZnO -25SrO -xSm2O3 
with  0.0≤ ≤ 2.0 mol% have been synthesized by conventional melt quenching technique at 1,200 °C 
for 3 hours. In order to understand the role of Sm2O3 in zinc strontium borate glasses systems, the physical, 
optical and luminescence properties were investigated. The results showed that the density and molar 
volume increased with increasing Sm2O3 concentrations. The optical absorption spectra of glasses were 
measured in the wavelength range of 200-2,500 nm for Sm3+. The intensity of all absorption bands increased 
with increasing Sm2O3 contents. In addition, the luminescence properties of Sm3+ dope B2O3 -ZnO -SrO 
glass system were carried out using excitation wavelengths of 404 nm for Sm2O3 -doped glasses, respectively. 
For Sm3+ doped glasses, the luminescence peaks around 563, 600, 645 and 706 nm were observed.  
 
Keywords: zinc borate glasses, samarium oxide, physical property, optical property, luminescence property 
 
1. บทนํา 
 
 ในปัจจุบันแก้วบอเรต (Borate Glasses) ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีคุณสมบัติทางกายภาพท่ีดี อีก
ท้ังแก้วบอเรตสามารถนําไปประยุกต์ใช้งานทางด้านสวิทซ์แก้วนําแสงไฟฟ้า ตัวควบคุมแก้วนําแสงไฟฟ้า วัสดุเลเซอร์ และ
อุปกรณ์ทางแสง โดยการทํางานร่วมกันกับออกไซด์ของโลหะหนัก นอกจากนี้แก้วบอเรตมีความโปร่งใสสูง มีจุดหลอมเหลวตํ่า 
มีเสถียรทางความร้อนสูง สามารถฟอร์มเป็นแก้วได้ดี [1] 
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 ซิงค์ออกไซด์ (Zinc Oxide) สามารถประยุกต์ใช้งานได้หลายอย่าง เช่น อุปกรณ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุเปล่งแสง 
ไดโอด เลเซอร์ ซ่ึงจะเปล่งแสงออกมาในช่วงวิซิเบิล และมีแถบพลังงานกว้าง การเติมซิงค์ออกไซด์ในแก้วบอเรตได้รับความ
สนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากสามารถประยุกต์ใช้งานทางด้านผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ จอพลาสมา จากรายงานวิจัย พบว่าซิงค์ 
ออกไซด์ท่ีเติมลงไปในโครงสร้างแก้วจะเข้าไปทําหน้าท่ีเป็นโครงร่างตาข่ายเชื่อมพันธะกับออกซิเจนและปรับปรุงคุณสมบัติทาง
แสงของแก้ว [2] 
 สตรอนเชียม (Strontium) เป็นธาตุท่ีมีมากท่ีอยู่ในดิน หิน แร่ธาตุ แหล่งน้ําธรรมชาติ และเนื้อเย่ือของมนุษย์ มี
สมบัติคล้ายคลึงกับแคลเซียม สตรอนเชียมพบอยู่มากในกระดูกร่างกายมนุษย์ ซ่ึงสามารถใช้แทนแคลเซียมในกระบวนการ
สร้างกระดูกและเน้ือเย่ือ อีกท้ังยังช่วยในพัฒนาการของกระดูก นอกจากประโยชน์ของสตรอนเชียมท่ีกล่าวมาข้างต้นแล้ว ยัง
พบว่าสตรอนเชียมยังสามารถเติมลงไปในโครงสร้างแก้วได้ โดยนํามาประยุกต์ใช้งานทางด้านแก้วชีวภาพโดยใช้ในการ
ศัลยกรรมกระดูก ซ่ึงถือว่าเป็นการประยุกต์ใช้งานท่ีน่าสนใจของสตรอนเชียม [3] 
 คุณสมบัติทางแสงของแก้วท่ีเจือด้วยกลุ่มธาตุหายาก (Rare-Earth; RE) สามารถนํามาประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย 
เช่น เก่ียวกับวัสดุเลเซอร์ อุปกรณ์แสดงผล หัววัดแสง และใยแก้วนําแสง สเปกตรัมการดูดกลืนและการเปล่งแสงของแก้ว จะ
นําผลท่ีได้มาเปรียบเทียบกับผลึกมาตรฐาน ถือว่าเป็นผลการทดลองท่ีน่าสนใจเพราะจะมีการถ่ายโอนพลังงานของอิเล็กตรอน
ในชั้น 4f ซ่ึงคุณสมบัตินี้จะทําให้แก้วมีความใสในการตอบสนองต่อแสง อีกท้ังมีลักษณะเป็นแบบสมมาตรของโครงสร้างแก้ว 
และมีการสั่นของโฟนอนในโครงสร้าง ซ่ึงจะเป็นตัวกําหนดคุณสมบัติในการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ทางแสงของคุณสมบัติ
การดูดกลืนแสง และสมบัติลูมิเนสเซนซ์ของธาตุหายากท่ีเจือในแก้ว [4] 
 ซามาเรียม (Samarium) เป็นธาตุหายากท่ีสามารถเปล่งแสงได้ ซ่ึงจะมีความวาว คล้ายกับเงิน และมีความเสถียรใน
สภาพอากาศท่ัวไป ซามาเรียมเป็นสารประกอบท่ีมีบทบาทสําคัญในการผลิตแม่เหล็กถาวร ย่ิงไปกว่านั้นยังมีการประยุกต์ใช้
งานทางด้านเลเซอร์เอ็กซเรย์  เคร่ืองมือท่ีใช้วัดความแม่นยํา  ผลิตแสงสีขาวในเทคโนโลยีสเตลท์  การดูดกลืนของรังสีอิน- 
ฟราเรตในแก้วนําแสง  และอุตสาหกรรมในโรงภาพยนตร์และอิเล็กทรอนิกส์ [5] 
 สมบัติการเรืองแสงของ Sm3+ ถูกตรวจสอบโดยการศึกษาของ Sm3+ ในการเจือในผลึกและแก้ว โดยจะศึกษาความ
เป็นไปได้ในการนํามาใช้งานทางด้านการเปล่งแสงท่ีช่วงวิซิเบิล ซ่ึงจะวัดการดูดกลืนจากการกระตุ้นของพลังงานในช่วงวิซิเบิล 
และช่วง UV ถึง VUV โดยการเปล่งแสงของแก้วตัวอย่างจะถูกเปลี่ยนสถานะจากชั้น 4G(4)5/2 ไอออนของ Sm3+ ได้รับความ
สนใจในช่วงวิซิเบิลและ NIR Sm3+ จะเปล่งแสงสีส้มแดง จากสถานะ 4G(4)5/2

→ 6H7/2 และ 4G(4)5/2
→ 6H5/2 ตามลําดับ [6] 

 ในงานวิจัยนี้ ได้ทําการเตรียมแก้วซิงค์สตรอนเชียมบอเรตที่มีการเจือด้วยด้วยไอออนของซาแมเรียม (ZSrB:Sm3+) 
เพ่ือศึกษาสมบัติทางกายภาพ ทางแสง และทางลูมิเนสเซนซ์ รวมท้ังทําการวิเคราะห์อิทธิพลของความเข้มข้นของการเจือ 
Sm3+ ท่ีมีผลต่อสมบัติต่าง ๆ เหล่านี้ 
 
2. วิธีการทดลอง 
 

แก้วซิงค์สตรอนเชียมบอเรต สูตร (65-x)B2O3 -10ZnO -25SrO -xSm2O3 (เม่ือ x คือ 0.0 0.5 1.0 1.5 และ 2.0 
เปอร์เซ็นต์โมล) หลอมด้วยเทคนิคการหลอมแก้วท่ีอุณหภูมิสูงและทําให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว (Melt Quenching 
Technique) ถูกเตรียมข้ึนจากสารเคมี ดังนี้ คือ ZnO  SrCO3  H3BO3  และ Eu2O3 ต่อมาทําการบดสารเคมีท้ังหมดให้เข้ากัน
จนเป็นเนื้อเดียวกันด้วยโกร่งบดสาร จากนั้นคํานวณสารเคมีท่ีใช้ในการหลอมแก้วเป็น 15 กรัม บรรจุในเบ้าหลอมอะลูมินา 
จากนั้นนําเข้าเตาอบไฟฟ้าท่ีอุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 3 ชั่วโมง แล้วนําตัวอย่างแก้วท่ีได้เข้าเตาอบ เพ่ืออบ
ไล่ความชื้นและความเครียดของแก้วท่ีอุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 3 ชั่วโมง โดยปล่อยให้เย็นตัวลงท่ี
อุณหภูมิห้อง ข้ันตอนสุดท้ายของการเตรียมแก้วตัวอย่าง คือการนําไปตัดและขัดให้มีขนาด 1.0 ซม. x 1.5 ซม. x 0.3 ซม. 
สําหรับวิเคราะห์ความหนาแน่นและปริมาตรเชิงโมลโดยใช้เคร่ืองวัดความหนาแน่น (รุ่น AND HR-200 บริษัท Dietheim) การ
วิเคราะห์สมบัติการดูดกลืนแสงโดยใช้เคร่ืองยูวี-วิสเนียร์ไออาร์สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (รุ่น UV-3600 บริษัท Bara Scientific) 
และการวิเคราะห์สมบัติการเปล่งแสงโดยใช้เคร่ือง Fluorescence Spectrophotometer (รุ่น Cary Eclipse บริษัท Agilent 
Technologies)  
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3. ผลการวิจัย 
 

ผลจากการศึกษาค่าความหนาแน่นและค่าปริมาตรเชิงโมลของแก้วซิงค์สตรอนเชียมบอเรตท่ีเจือด้วยความเข้มข้น
ของ Sm2O3 ท่ีแตกต่างกัน ต้ังแต่ 0.0 ถึง 2.0 เปอร์เซ็นต์โมล พบว่าค่าความหนาแน่นมีค่าเพ่ิมข้ึน เม่ือเพ่ิมปริมาณความ
เข้มข้นของ Sm2O3 โดยค่าความหนาแน่นมีค่าอยู่ระหว่าง 2.8161 +0.0059 ถึง 2.8664 +0.0023 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร 
ดังแสดงในรูปท่ี 1 และค่าปริมาตรเชิงโมล แสดงในรูปท่ี 2 จะมีค่าเพ่ิมข้ึนเม่ือเจือปริมาณความเข้มข้นของ Sm2O3 ระหว่าง 
0.0 ถึง 1.5 เปอร์เซ็นต์โมล จากนั้นเม่ือเจือปริมาณความเข้มข้นของ Sm2O3 เป็น 2.0 เปอร์เซ็นต์โมล ค่าปริมาตรเชิงโมลจะ
ลดลง โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 28.1573 ถึง 29.6704 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อโมล 

 
รูปท่ี 1 กราฟแสดงค่าความหนาแน่นของแก้ว (65-x)B2O3 -10ZnO -25SrO -xSm2O3 ท่ีเจือด้วย Sm2O3 ท่ีความเข้มข้น
แตกต่างกัน 

 
 
รูปท่ี 2 กราฟแสดงค่าปริมาณเชิงโมลของแก้ว (65-x)B2O3 -10ZnO -25SrO -xSm2O3 ท่ีเจือด้วย Sm2O3 ท่ีความเข้มข้น
แตกต่างกัน 
 

ผลจากการศึกษาสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแก้วซิงค์สตรอนเชียมบอเรตท่ีเจือด้วยความเข้มข้นของ Sm2O3 ท่ี
แตกต่างกันต้ังแต่ 0.0 ถึง 2.0 เปอร์เซ็นต์โมล แสดงในรูปท่ี 3 พบว่าสามารถสังเกตเห็นสเปกตรัมได้อย่างชัดเจนท้ังหมด 6 พีค 
โดยการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 1076 นาโนเมตร (6F9/2)  1225 นาโนเมตร (6F7/2)  1370 นาโนเมตร (6F5/2)  1472 นา
โนเมตร (6F3/2)  1524 นาโนเมตร (6H15/2) และ 1586 นาโนเมตร (6F1/2) สังเกตพบว่าสเปกตรัมการดูดกลืนของแสงของแก้ว
ตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นการดูดกลืนในช่วงอินฟราเรด โดยท่ีความยาวคลื่น 1076 ถึง 1586 นาโนเมตร 
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รูปท่ี 3 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแก้ว (65-x)B2O3 -10ZnO -25SrO -xSm2O3 ท่ีเจือด้วย Sm2O3 ท่ีความเข้มข้นแตกต่างกัน 
 
ผลการศึกษาสเปกตรัมการกระตุ้นแสงของแก้วซิงค์สตรอนเชียมบอเรตท่ีเจือด้วยความเข้มข้นของ Sm2O3 ท่ีแตกต่าง

กันต้ังแต่ 0.0 ถึง 2.0 เปอร์เซ็นต์โมล แสดงในรูปท่ี 4 พบว่าสังเกตเห็นสเปกตรัมได้อย่างชัดเจนท้ังหมด 7 พีค โดยใช้การ
เปล่งแสงท่ีความยาวคลื่น 600 นาโนเมตร ซ่ึงพีคการกระตุ้นของแสงเกิดการทรานซิชันของระดับพลังงานท่ีตําแหน่ง (4F9/2) ท่ี
ความยาวคลื่น 362 นาโนเมตร  (4D5/2) ท่ีความยาวคลื่น 375 นาโนเมตร (4K11/2) ท่ีความยาวคลื่น 404 นาโนเมตร  
(6P5/2+

4M19/2) ท่ีความยาวคลื่น 415 นาโนเมตร  (4G9/2+
4I15/2) ท่ีความยาวคลื่น 437 นาโนเมตร  (4I11/2+

4M15/2) ท่ีความยาว
คลื่น 473 นาโนเมตร และ (4F3/2) ท่ีความยาวคลื่น 527 นาโนเมตร  

ผลการศึกษาสเปกตรัมการเปล่งแสงของแก้วซิงค์สตรอนเชียมบอเรตท่ีเจือด้วยความเข้มข้นของ Sm2O3 ท่ีแตกต่าง
กันต้ังแต่ 0.0 ถึง 2.0 เปอร์เซ็นต์โมล แสดงในรูปท่ี 5 พบว่าสามารถสังเกตเห็นสเปกตรัมได้อย่างชัดเจนท้ังหมด 4 พีค ในช่วง 
VIS ถึง NIR โดยการเปล่งแสงท่ีความยาวคลื่น 563 นาโนเมตร (6H5/2)  600 นาโนเมตร (6H7/2)  645 นาโนเมตร (6H9/2)  และ  
706 นาโนเมตร (6H11/2) ท่ีมีความเข้มข้นของสัญญาณสูงสุดอยู่ท่ีความยาวคลื่น 600 นาโนเมตร (6H7/2) ซ่ึงสอดคล้องกับ
ไดอะแกรมของระดับพลังงานไอออน Sm3+ แสดงในรูปท่ี 6 

 
 

รูปท่ี 4 สเปกตรัมการกระตุ้นแสงของแก้ว (65-x)B2O3 -10ZnO -25SrO -xSm2O3 ท่ีเจือด้วย Sm2O3 ท่ีความเข้มข้นแตกต่างกัน 



The 8th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 31st March - 1st April 2016  

274 | Integration of Art and Science toward the Local Research and ASEAN Community 

 
รูปท่ี 5 สเปกตรัมการเปล่งแสงของแก้ว (65-x)B2O3 -10ZnO -25SrO -xSm2O3 ท่ีเจือด้วย Sm2O3 ท่ีความเข้มข้นแตกต่างกัน  

 
 

รูปท่ี 7 ไดอะแกรมระดับพลังงานสําหรับการดูดกลืนแสง การกระตุ้นแสง และการเปล่งแสงของ Sm3+ 
 
4. สรุปผลการวิจัย 
 
 จาการศึกษาแก้วซิงค์สตรอนเชียมบอเรตท่ีเจือด้วยซาแมเรียมออกไซด์ พบว่าค่าความหนาแน่นมีค่าเพ่ิมข้ึน เม่ือเพ่ิม
ปริมาณความเข้มข้นของ Sm2O3 และปริมาตรเชิงโมลมีค่าเพ่ิมข้ึนเม่ือเจือปริมาณความเข้มข้นของ Sm2O3 ระหว่าง 0.0 ถึง 
1.5 เปอร์เซ็นต์โมล จากนั้นเม่ือเจือปริมาณความเข้มข้นของ Sm2O3 เป็น 2.0 เปอร์เซ็นต์โมล ค่าปริมาตรเชิงโมลจะลดลง ผล
ของสเปกตรัมการดูดกลืนแสงในช่วงอินฟราเรด โดยท่ีความยาวคลื่น 1076 ถึง 1586 นาโนเมตร ผลของสเปกตรัมการกระตุ้น
แสง ปรากฏท้ังหมด 7 พีค พบพีคการกระตุ้นของแสงเกิดการทรานซิชันของระดับพลังงานท่ีตําแหน่ง (4F9/2) ท่ีความยาวคลื่น 
362 นาโนเมตร  (4D5/2) ท่ีความยาวคลื่น 375 นาโนเมตร (4K11/2) ท่ีความยาวคลื่น 404 นาโนเมตร  (6P5/2+

4M19/2) ท่ีความ
ยาวคลื่น 415 นาโนเมตร  (4G9/2+

4I15/2) ท่ีความยาวคลื่น 437 นาโนเมตร  (4I11/2+
4M15/2) ท่ีความยาวคลื่น 473 นาโนเมตร 

และ (4F3/2) ท่ีความยาวคลื่น 527 นาโนเมตร และผลของสเปกตรัมการเปล่งแสง ปรากฏท้ังหมด 4 พีค ในช่วง VIS ถึง NIR 
โดยการเปล่งแสงท่ีความยาวคลื่น 563 นาโนเมตร (6H5/2)  600 นาโนเมตร (6H7/2)  645 นาโนเมตร (6H9/2)  และ  706 นาโน
เมตร (6H11/2) ท่ีมีความเข้มข้นของสัญญาณสูงสุดอยู่ท่ีความยาวคลื่น 600 นาโนเมตร (6H7/2)  
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การศึกษาอันตรกิริยาของโฟตอนในโลหะผสมเซอร์โคเนียมท่ีพลังงาน 1 keV ถึง 105 keV  
Study on Interaction of Photon for Zirconium Alloy at 1 keV to 105 keV 
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บทคัดย่อ 
 

ในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาอันตรกิริยาของโฟตอนในช่วงพลังงานรังสีแกมมา 1 keV ถึง 105 keV กับโลหะผสมเซอร์โคเนียม 
Zr2(Fe,Ni) เพ่ือหาค่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลและอันตรกิริยาย่อยโดยใช้โปรแกรม WinXCom พลังงานรังสีแกมมา             
1 keV ถึง 105 keV ศึกษาสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวล การดูดกลืนแบบโฟโตอิเล็คตริก การกระเจิงแบบอินโคฮีเรนท์ และ
การเกิดแพร์โปรดักชัน ผลการคํานวณสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวล การดูดกลืนแบบโฟโตอิเล็กตริก การกระเจิงแบบโคฮีเรนท์
เกิดข้ึนน้อยมากมีค่าลดลงเม่ือพลังงานมีค่าเพ่ิมข้ึน ส่วนการกระเจิงแบบอินโคฮีเรนท์ เพ่ิมข้ึนท่ี 10 keV และลดลงท่ี 100 keV 
และการเกิดแพร์โปรดักชันท่ีพลังงานมากกว่า 103 keV ข้ึนไป 
 
คําสําคัญ: สัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวล, โลหะผสมเซอร์โคเนียม, WinXcom  

 
Abstract 

 
The total mass attenuation coefficient and partial interaction for zirconium alloy have been 

theoretical calculated by WinXCom program as a function of incoming 1 keV-105 keV gamma ray energies. 
Zr2(Fe, Ni) alloys was studied for total mass attenuation coefficient, Photoelectric absorption ,incoherent, 
and pair production process. These results the total mass attenuation coefficient and photoelectric 
absorption decreased with increasing of gamma rays energy. The incoherent scattering first increased at 
10 keV, and then decreased at 100 keV with the increase in the photon energy. The pair production 
starts at energy greater than 103 keV.    
 
Keywords: mass attenuation coefficients, zirconium alloy, WinXCom program 
 
1. บทนํา 
 

โลหะผสมเซอร์โคเนียมเป็นท่ีนิยมนํามาประยุกต์ใช้ในทางนิวเคลียร์ เนื่องจากองค์ประกอบคุณสมบัติเชิงกลดีเช่น มี
ความแข็งสูงมากและ มีความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลง มีความทนทานทานต่อการกัดกร่อนและโอกาสท่ีจะไปจับกับ
นิวตรอนตํ่า (low neutron capture cross – section) (Z. E. Celiz et al., 2015) โลหะผสมเซอร์โคเนียมใช้เป็นวัสดุ
ป้องกันการแผ่รังสีและเปน็วัสดุท่ีใช้หุ้มในปฏิกรณ์นิวเคลียร์กําลัง (T. Kim et al., 2005) 

ในการศึกษาอันตรกิริยาของโฟตอนในวัสดุนั้น มีความสําคัญสําหรับทางประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆเช่น การ
ประยุกต์ใช้งานทางด้านการแพทย์ โรงงานอุตสาหกรรม ใช้ในการบําบัดรังสี ของการประยุกต์ใช้งานกับรังสีเอ็กซ์และรังสี
แกมมา ค่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลท่ีมีความสําคัญทางด้านฟิสิกส์รังสี ค่าเลขอะตอมยังผล และค่าความหนาแน่นของ
อิเล็กตรอน (U. Cevic et al., 2005) 
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ค่าทางทฤษฎีของสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวล ค่าเลขอะตอมยังผล และค่าความหนาแน่นของอิเล็กตรอนน้ันได้
ถูกคิดค้นพัฒนาโดย Hubbell และ Setzer (J.H. Hubbel et al., 1995) ซ่ึงได้พัฒนาต่อให้คํานวณได้จากคอมพิวเตอร์ โดย 
Berger และ Hubbell เรียกโปรแกรมว่า Xcom ซ่ึงสามารหาค่าของสสารท้ังท่ีเป็นแบบธาตุ สารประกอบและสารผสม ในช่วง
พลังงาน 1 keV ถึง 100 GeV และ Gerward ได้พัฒนาโปรแกรมสําเร็จรูปข้ึน โดยเรียกโปรแกรมว่า WinXcom (L. Gerward 
et al., 2004)  

ในปัจจุบันได้มีงานวิจัยมากมายท่ีเกียวข้องกับสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวล Gowda et al. ได้ศึกษาค่าเลข
อะตอมยังผล และค่าความหนาแน่นของอิเล็กตรอนของ amino acids ในช่วงพลังงาน 30 keV -1333 keV (Gowda, et al., 
2005) El-Kateb et al. ได้ศึกษาภาคตัดขวางและเลขอะตอมยังผลของโลหะผสม (alloy) โดยเฉพาะทองเหลือง (Cu/Zn) ใน
อัตราส่วน 81.621%/18.379% (A.H. El-Kateb et al., 2001) ในงานวิจัยนี้ได้ทําการศึกษาค่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิง
มวล เลขอันตรกิริยาย่อยของโลหะผสมเซอร์โคเนียม Zr2(Fe, Ni) ในช่วงพลังงานโฟตอน 1 keV  ถึง 105 keV โดยใช้การ
คํานวณจากโปรแกรม WinXcom 

 
2. ทฤษฎี 

 
ค่าการคําการคํานวณทางทฤษฎีการลดทอนเชิงมวล 
สําหรับการคํานวณทางทฤษฏีสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลของโลหะผสมเซอร์โคเนียมโดยใช้โปรแกรม 

WinXCom ได้ตามความสัมพันธ์ของสมการ 1 

( )∑=
n

i
imim w μμ       (1) 

 
เม่ือ mμ  หมายถึง สัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวล, ( )imμ  หมายถึง สัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลของธาตุ

องค์ประกอบ, และ iw หมายถึง อัตราส่วนโดยน้ําหนักในโลหะผสม (J. Kaewkhao et al., 2008) 
 
3. ผลการทดลองและวิเคระห์ผลการทดลอง 
 
ตารางท่ี 1 แสดงองค์ประกอบทางเคมีของโละผสมเซอร์โคเนียม Zr2(Fe, Ni) องค์ประกอบหลักของโละผสมเซอร์โคเนียมคือ 
Zr โลหะ Sn, Fe, Cr และ Ni เป็นองค์ประกอบย่อย 

Element Zr Sn Fe Cr Ni 
Weight % 0.98264 0.01470 0.00123 0.00087 0.00056 
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รูปภาพท่ี 1 สัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลของโลหะผสมเซอร์โคเนียม กับพลังงานโฟตอน 1 keV ถึง 105 keV 

จากโปรแกรม WinXCom  
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ผลของสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลและอันตรกิริยาย่อยของโลหะผสมเซอร์โคเนียมจากโปรแกรม WimXCom 
ผลท่ีได้ตามรูปภาพท่ี 1 ในช่วงพลังงาน 1 keV ถึง 102 keV พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลมีค่าลดลง แต่ในบาง
พลังงานมีค่าสูงข้ึนเน่ืองจากการดูดกลืนรังสีเอ็กซ์ในปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก โดยในช่วงพลังงานน้ีอันตรกิริยาหลักคือโฟ
โตอิเล็กตริก ในช่วงพลังงาน 102 keV ถึง 104 keV พบว่าอันตรกิริยาหลักคือ อินโคฮีเรนท์ และท่ีพลังงานมากกว่า 103 keV 
อันตรกิริยาหลักคือแพร์โปรดักชัน 
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รูปภาพท่ี 2 กราฟความสัมพันธ์การดูดกลืนแบบโฟโตอิเล็กตริก ช่วงพลังงานโฟตอน 1 keV ถึง 105 keV 

 
จากรูปภาพท่ี 2 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าการดูดกลืนแบบโฟโตอิเลคตริก กับพลังงานโฟตอน 1 keV ถึง 105 keV 

พบว่าการดูดกลืนแบบโฟโตอิเลคตริกมีค่าลดลงเม่ือพลังงานโฟตอนเพ่ิมข้ึนและมีขอบการดูดกลืนรังสีเอ็ก (absorption edge) 
ของธาตุท่ีเป็นองค์ประกอบหลัก Zr (L3 2.22 keV, L2 2.31 keV, L1 2.53 keV and 18.0 keV)  
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รูปภาพท่ี 3 กราฟการกระเจิงแบบโคฮีเรนท์ ช่วงพลังงานโฟตอน 1 keV  ถึง 105 keV 

 
จากรูปภาพท่ี 3 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าการกระเจิงแบบโคฮีเรนท์ กับพลังงานโฟตอน 1 keV ถึง 105 keV ของ

โลหะผสมเซอร์โคเนียมพบจากการคํานวณด้วยโปรแกรม WinXCom พบว่ามีค่าสูงเม่ือพลังงานของโฟตอนตํ่า ช่วงพลังงาน 1 
keV ถึง 10 keV และจะไม่พบอันตรกิริยิโคฮีเรนท์ท่ีพลังงานสูงกว่า 2×103 keV 
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รูปภาพท่ี 4 กราฟการกระเจิงแบบอินโคฮีเรนท์พลังงานโฟตอน ช่วงพลังงาน 1 keV ถึง 105 keV 

 
จากรูปภาพท่ี 4 ความสัมพันธ์ระหว่าการกระเจิงแบบอินโคฮีเรนท์ของโลหะผสมเซอร์โคเนียมจากการคํานวณด้วย

โปรแกรม WinXCom ท่ีพลังงานโฟตอน 1 keV ถึง 105 keV พบว่าช่วงพลังงาน 10 keV ถึง 102 keV จะเป็นอันตรกิริยา
ลักษณะเดียวกันกับสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวล ช่วงพลังงาน 102 keV ถึง 104 keV และอันตราการเกิดอันตรกิริยามีค่า
ลดลงเมื่อพลังงานโฟตอนมากกว่า 104 keV 
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รูปภาพท่ี 5 กราฟแพร์โปรดักชัน ช่วงพลังงาน 1 keV ถึง 105 keV 

 
จากรูปภาพท่ี 5 ความสัมพันธ์การเกิดแพร์โปรดักชัน ของโลหะผสมเซอร์โคเนียมพบจากการคํานวณด้วยโปรแกรม 

WinXCom ท่ีพลังงานโฟตอน 1 keV ถึง 105 keV พบว่าการการเกิดแพร์โปรดักชันเร่ิมต้นต้ังแต่พลังงาน 1022 keV และจะ
เพ่ิมข้ึนเม่ือพลังงานมีค่าเพ่ิมข้ึน  
 
4. สรุปผล 
 

ค่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลของของโลหะผสมโลหะผสมโซโคเนียม Zr2(Fe,Ni) จากการคํานวณด้วยโปรแกรม 
WinXCom ท่ีพลังงานโฟตอน 1 keV  ถึง 105 keV อันตรกิริยาย่อยค่าการดูดกลืนแบบโฟโตอิเลคตริก อันตรกิริการกระเจิงโค
โคฮีเรนท์ และอันตรกิริยาการกระเจิงแบบอินโคฮีเรนท์มีค่าลดลงเม่ือพลังงานโฟตอนมีค่าเพ่ิมข้ึน ส่วนการเกิดแพร์โปรดักชัน
เกิดข้ึนเม่ือพลังงานสูงกว่า 1022 keV เกิดมีขอบการดูดกลืนรังสีเอ็กซ์ (absorption edge) ของโลหะองค์ประกอบหลัก Zr 
จากปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก  
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การศึกษาค่าสัมประสิทธ์ิลดทอนเชิงมวล และค่าความหนาครึ่งค่า ต่อแก้วระบบ  
Bi2O3-Na2O-B2O3 ท่ีพลงังาน 356 keV 

The Study of Mass Attenuation Coefficients and Half Value Layer of  
Bi2O3-Na2O-B2O3 Glass System at 356 keV of Photon Energy 
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บทคัดย่อ 

 
การศึกษาค่าสัมประสิทธ์ิลดทอนเชิงมวล จากสูตรแก้ว xBi2O3:20Na2O:(80-x)B2O3 ท่ีความเข้มข้นแตกต่างกัน  

(เม่ือ x = 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, และ 50 เปอร์เซ็นต์โมล) และใช้แหล่งกําเนิดรังสี Ba-133 ท่ีพลังงาน 356 
keV เป็นแหล่งกําเนิดรังสีท่ีใช้ในการทดลอง ผลท่ีได้จากค่าทางการทดลองนั้น นํามาเปรียบเทียบกับค่าทางทฤษฎีของค่า
สัมประสิทธ์ิลดทอนเชิงมวลท่ีถูกคํานวนจากโปรแกรมWinXcom การทดลองพบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิลดทอนเชิงมวลเพิ่มข้ึน 
ตามความเข้มข้นของบิสมัทท่ีเพ่ิมข้ึน และพบว่า ค่าความหนาคร่ึงค่า(HVL)มีค่าลดลง ตามความเข้มข้นของบิสมัทท่ีเพ่ิมข้ึน 
 
คําสําคัญ: สัมประสิทธ์ิลดทอนเชิงมวล, ค่าความหนาคร่ึงค่า, แก้วBi2O3 

 
Abstract 

 
The mass attenuation coefficient  were measured in the composition of xBi2O3:20Na2O:(80-x)B2O3 

at different concentration (x = 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, and 50 mole %) of glass system, by 
using the radioactive source Ba-133 is investigated at 356 keV of photon energies. The theoretical values 
of mass attenuation coefficient of glass samples were measured by using WinXCom program. The result 
shows that the mass attenuation coefficient increases with the increasing concentration of Bi2O3, the HVL 
decreases with the increasing concentration of Bi2O3 

 
Keywords: mass attenuation coefficient, HVL, Bi2O3 glass  
 
1. บทนํา 
 

มนุษย์เราน้ัน มีโอกาสท่ีจะได้รับอันตรายจากรังสีได้ตลอดเวลา ท้ังในธรรมชาติ อุปกรณ์ และสิ่งประดิษฐ์ท่ีเกิดข้ึน
จากมนุษย์ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ได้มีการศึกษาเก่ียวกับรังสีมาโดยตลอด และได้รู้ว่ารังสีไม่ได้มีแต่โทษ แต่ยังสามรถนํารังสีมา
ใช้ประโยชน์ได้ในอีกหลาย ๆด้าน เช่น ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และด้านการแพทย์ ในงานท่ีไม่สามารถหลีกเลี่ยงจาก
การได้รับรังสีนั้น ได้มีการศึกษาค่าการดูดกลืนรังสี และพัฒนาวัสดุเพ่ือใช้การกําบังรังสี (K. Singh et al., 2002) ในการศึกษา
เก่ียวกับวัสดุกําบังรังสี มุ่งหวังให้รังสีนั้นเกิดอันตรกิริยากับสสารในวัสดุมากท่ีสุด การเกิดอันตรกิริยาระหว่างรังสีกับสสารนั้น 
บ่งบอกถึงค่าการลดทอนของรังสีท่ีเกิดกับวัสดุ ดังนั้นค่าการลดทอนของรังสีในวัสดุ จึงมีความสําคัญ ในหลาย ๆงานวิจัย
ต้องการท่ีจะพัฒนาวัสดุท่ีมีค่าการลดทอนรังสีหรือค่าการกําบังรังสีให้มากท่ีสุด และสามารถนํามาใช้งานได้ภายใต้สิ่งแวดล้อมท่ี
มีความเสี่ยงต่อรังสี และสามารถเป็นวัสดุกําบังรังสีได้ดี (N. Singh et al., 2006) ในงานท่ีต้องสัมผัสกับรังสีโดยตรงเช่น การ
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ฉายรังสี จําเป็นต้องมีวัสดุกําบังรังสี เพ่ือท่ีจะสามารถให้เห็นสิ่งท่ีเกิดข้ึน จึงต้องใช้วัสดุท่ีมีค่าการลดทอนรังสีท่ีสูงและเป็นวัสดุ
โปร่งแสง  

ในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาคุณสมบัติการกําบังรังสีของแก้วบิสมัทโซเดียมบอเรต เนื่องจากตะก่ัวและคอนกรีตเป็นวัสดุ
มาตรฐานท่ีใช้ในการกําบังรังสี (] K. Singh et al., 2015), (El. Sayed et al., 2015), (I. Akkurt et al., 2010), (Akkurt et 
al., 2010) และต้องการที่จะหลีกเลี่ยงความเป็นพิษของตะก่ัว และสามารถใช้งานหรือเคลื่อนย้ายได้ง่ายกว่าคอนกรีต จึงได้
สนใจธาตุบิสมัทซ่ึงธาตุบิสมัทนั้นเป็นธาตุท่ีมีขนาดอะตอมที่ใหญ่กว่า หนักกว่าตะก่ัว และเป็นธาตุหนัก จึงน่าจะกําบังรังสีได้
ดีกว่าและปลอดภัยกว่าตะก่ัวนั้น และท่ีสําคัญสามารถเป็นวัสดุท่ีมีคุณสมบัติป้องกันรังสีได้ดี ในการวิจัยคร้ังนี้ได้ศึกษาและ
ทดลองหาคา่สัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวล และค่า HVL ซ่ึงบ่งบอกถึงค่าความหนาของวัสดุท่ีใช้ในการกําบังรังสี ในงานนี้ ค่า
ทางการทดลองได้นํามาเปรียบเทียบกับค่าทางทฤษฎีท่ีสามารถคํานวณได้จากโปรแกรม WinXCom (L. Gerward et al., 
2001), (L. Gerward et al., 2004)   

  
2. ทฤษฎี 
 

2.1 ค่าสัมประสิทธ์ิลดทอนเชิงมวล 
ค่าทฤษฎีของค่าสัมประสิทธ์ิลดทอนเชิงมวล ท่ีสามารถคํานวณได้จากโปรแกรม WinXCom สามารถเขียนให้อยู่ใน

รูปของสมการได้ 

                                                
∑ μ=μ

i
imim )(w
                                                            (1) 

 
ค่าการทดลองของค่าสัมประสิทธ์ิลดทอนเชิงมวล สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของสมการได้ 
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m =                                                                (2) 

2.2 ค่า HVL  
ค่า HVL สามารถคํานวณได้จากสมการ 
                                                                            HVL = 0.693/μ                                                                      (3) 

 
 
3. วิธีการทดลอง 
 
 
 
 
 

รูปภาพท่ี 1 ภาพการทดลองการส่งผ่านรังสี (Kaewkhao et al., 2012) 
 

 จากรูปท่ี 1. ได้ใช้แหล่งกําเนิดรังสี Ba-133 ท่ีพลังงาน 356 keV เป็นแหล่งกําเนิดรังสีท่ีใช้ในการทดลอง โดยมีถํ้า
ตะก่ัวหุ้มแหล่งกําเนิดรังสีไว้ และวางแก้วตัวอย่างห่างจากจุดกําเนิดรังสี 15 ซ.ม. โดยมีหัววัดรังสี NaI(Ti) ท่ีหุ้มด้วยถํ้าตะกั่ววาง
ไว้หลังตัวอย่างแก้วซ่ึงห่างจากแหล่งกําเนิดรังสี 41 ซ.ม. และทําการนับวัดค่ารังสีท่ีส่งผ่านตัวอย่างแก้วเข้าสู่หัววัด NaI(Ti) ท่ีต่อ
กับแหล่งกําเนิดไฟ (HVPS) และแปลงสัญญาณเข้าสู่คอมพิวเตอร์เพ่ือแปลค่า โดยใช้โปรแกรมซอฟแวร์ Genie 2000 
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4. ผลการทดลองและวิเคราะห์ผล 
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รูปภาพท่ี 2 ความสัมพันธ์ของกราฟระหว่างค่าสัมประสิทธ์ิลดทอนเชิงมวลกับค่าความเข้มข้นของบิสมัท 

 
จากรูปภาพท่ี 2 จะพบว่า ท่ีความเข้มข้นของบิสมัทท่ีเพ่ิมมากข้ึน ค่าสัมประสิทธ์ิลดทอนเชิงมวลเพ่ิมข้ึนตามลําดับ ณ 

ท่ีพลังงานเท่ากัน เนื่องจากขนาดของอะตอมของบิสมัทท่ีใหญ่กว่า เข้าไปแทนท่ีอะตอมของโบรอนท่ีมีขนาดเล็กกว่า จึงเพ่ิม
โอกาสการเกิดอันตรกิริยาระหว่างรังสีกับสสาร จึงส่งผลให้ค่าการลดทอนของรังสีเพ่ิมข้ึนตามไปด้วย  

 

0 10 20 30 40 50

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

 HVL (th)
 HVL (ex)
 Ordinary concrete

H
V

L
 (c

m
)

Concentration of Bi2O3  
รูปภาพท่ี 3 ความสัมพันธ์ของกราฟระหว่าง ค่า HVL กับค่าความเข้มข้นของบิสมัท 

 
จากรูปภาพท่ี 3 จะพบว่า ท่ีความเข้มข้นของบิสมัทท่ีเพ่ิมมากข้ึน ค่า HVL ลดลงตามลําดับ ณ ท่ีพลังงานเท่ากัน ท่ี

ความเข้มข้นต้ังแต่ 0% ค่า HVL น้อยกว่าวัสดุกําบังรังสี ordinary concrete เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของค่าสัมประสิทธ์ิลดทอน
เชิงมวลท่ีเพ่ิมข้ึน และการท่ีอะตอมของบิสมัทเข้าไปแทนท่ีอะตอมของโบรอน จึงส่งผลให้ค่าความหนาสามารถลดลงได้ท่ี
พลังงานเท่ากันเม่ือเทียบกับวัสดุมาตรฐานท่ีใช้ในการกําบังรังสี  
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5. สรุปผลการทดลอง 
 
1. ท่ีความเข้มข้นของบิสมัทท่ีเพ่ิมมากข้ึน ค่าสัมประสิทธ์ิลดทอนเชิงมวลเพ่ิมข้ึนตามลําดับ ณ ท่ีพลังงานเท่ากัน 

เนื่องจากอะตอมของบิสมัทท่ีเข้าไปแทนท่ีอะตอมของโบรอนจึงเพ่ิมโอกาสการเกิดอันตรกิริยา จึงส่งผลให้ค่าการลดทอนของ
รังสีเพ่ิมข้ึน ทําให้วัสดุมีการกําบงัรังสีได้ดี 

2. ท่ีความเข้มข้นของบิสมัทท่ีเพ่ิมมากข้ึน ค่า HVL ลดลงตามลําดับ ณ ท่ีพลังงานเท่ากัน เนื่องจากการเพ่ิมข้ึนของค่า
สัมประสิทธ์ิลดทอนเชิงมวลท่ีเพ่ิมข้ึน และการเข้าไปแทนท่ีของอะตอมของบิสมัท ทําให้ค่าความหนาสามารถลดลงได้ท่ีพลัง
เท่ากันเม่ือเทียบกับวัสดุมาตรฐานท่ีใช้ในการกําบังรังสี จึงส่งผลให้สามารถลดความหนาของวัสดุได้ เม่ือเทียบกับวัสดุมาตรฐาน
อ่ืน ๆ 
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บทคัดย่อ 

  
 การศึกษาอันตรกริยาระหว่างรังสีแกมมากับอิฐมอญและอิฐมวลเบาโดยการวิเคราะห์ปริมาณของธาตุในของอิฐมอญ
และอิฐมวลเบาด้วยเคร่ือง XRF ในสารตัวอย่างและนําผลท่ีได้ไปคํานวณด้วยโปรแกรม XCOM ระหว่างช่วงพลังงาน 1 keV-
107 keV จากผลท่ีได้พบว่าอิฐมอญมีค่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลท่ีมากกว่าอิฐมวลเบาที่พลังงานงานของรังสีแกมมาท่ี
เท่ากันท่ี 1 keV   
 
คําสําคัญ: อันตรกริยาระหว่างรังสีแกมมากับอิฐ, โปรแกรม XCOM, อิฐมอญ, อิฐมวลเบา  

 
Abstract 

 
Study of Gamma Ray Interaction with Clay Brick and Autoclaved Aerated were analyzed by XRF. 

The result from XRF show quantity of element in samples, then calculate by XCOM Program with Energy 
Range from 1 keV to 107 keV. That result show Clay Brick have more the mass attenuation coefficient than 
Autoclaved Aerated at the same gamma ray energy 1 keV. 
 
Keywords: gamma ray interaction with bricks, XCOM program, clay brick, autoclaved aerated concrete 
 
1. บทนํา 
 

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีบทบาทสําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษย์มากข้ึน ท้ังทางด้าน
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม รวมไปถึงทางด้านการแพทย์ ซ่ึงสาขาต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนแต่ใช้ประโยชน์จากรังสีไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง 
ถึงแม้มนุษย์จะนําประโยชน์จากรังสีมาใช้งานในด้านต่าง ๆมากข้ึนในปัจจุบัน ถ้าปราศจากความระมัดระวังและการป้องกันท่ีดี 
รังสีก็อาจมีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตได้เช่นกัน มนุษย์เราในฐานะท่ีเป็นคนใช้งานเก่ียวกับรังสี จึงควรตระหนักถึงการป้องกันอันตราย
จากรังสีเพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงในการได้รับรังสีโดยไม่จําเป็น  

เนื่องจากรังสีเป็นอันตราย จึงมีองค์กรป้องกันอันตรายจากรังสีนานาชาติจึงกําหนดหลักการ ALARA (As Low As 
Reasonably Achievable) ด้วยการใช้เวลาในการปฏิบัติงานน้อยท่ีสุด ใช้ระยะทางไกลท่ีสุด และใช้อุปกรณ์กําบังรังสีเพ่ือ
ป้องกันมิให้ร่างกายได้รับรังสีเกินมาตรฐานท่ีกําหนด จากหลักการดังกล่าวหากมีวัสดุกําบังรังสีท่ีดี จะสามารถปฏิบัติงานได้
สะดวกและปลอดภัยมากย่ิงข้ึน วัสดุท่ีใช้ในการกําบังรังสีปัจจุบันนิยมใช้วัสดุจากตะกั่ว หรือ คอนกรีตผสมตะก่ัว ในการป้องกัน
อันตรายจากรังสีเอกซ์และรังสีแกมมา ในงานศึกษาน้ีจึงได้ศึกษาอันตรกริยาระหว่างรังสีแกมมากับท่ีวัสดุท่ีใช้ทําท่ีอยู่อาศัยนั่น
คืออิฐมอญและอิฐมวลเบาเพ่ือใช้เป้นแนวทางในการศึกษาคุณสมบัติของการกําบังรังสีต่อไป 
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(Singh et al., 2004) ศึกษาท่ีระดับพลังงาน 10 keV-100 GeV เพ่ือหาค่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลและอันตร
กริยาต่าง ๆ ของซีเมนต์, ข้ีเถ้า, คอนกรีต, หินอ่อน, แก้วและปูน ผลการศึกษาพบว่าท่ีระดับพลังงานตํ่า เม่ือความเข้มข้นของ
วัสดุต่าง ๆเพ่ิมข้ึน พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลลดตํ่าลง และท่ีพลังงานประมาณ 105 keV  พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิ
การลดทอนเชิงมวลเพ่ิมข้ึน เม่ือความเข้มข้นของวัสดุต่าง ๆเพ่ิมข้ึน  

(Akkurt et al., 2009) ได้ศึกษาคอนกรีตท่ีเติมแบไรต์ (BaSO4) การกําบังรังสีชนิดแกมมาท่ีระดับพลังงาน 1 keV-
100 GeV โดยใช้โปรแกรม XCOM ช่วยในการคํานวณเพ่ือหาค่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวล และค่าสัมประสิทธ์ิการ
ลดทอนเชิงเส้น แล้วนํามาเปรียบเทียบกับค่าจากการทดลองท่ีระดับพลังงาน 0.66 และ 1.25 MeV หลังจากนั้นนําข้อมูลท่ีได้
เปรียบเทียบอีกคร้ังกับคอนกรีตท่ีใช้งานท่ัวไป ผลการศึกษาพบว่า ค่าความหนาแน่นของคอนกรีตท่ีเติมแบไรต์เพ่ิมข้ึน จะทําให้
ค่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงเส้นเพ่ิมข้ึน ซ่ึงค่ามีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางเดียวกันท้ังทฤษฎีและการทดลอง และค่า
สัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงเส้นของคอนกรีตท่ีเติมแบไรต์มีค่ามากกว่าคอนกรีตท่ัวไป  

ปัจจุบันมีการใชป้ระโยชน์จากรังสีแกมมาอย่างกว้างขวาง ท้ังทางด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และด้านการแพทย์ 
นอกจากประโยชน์ของรังสีแกมมาแล้ว อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตด้วย การป้องกันอันตรายจากรังสีแกมมา จึงเป็นสิ่งจําเป็น
ควบคู่กันไป ท่ีอยู่อาศัยเป็นปัจจัยสี่ท่ีเป็นประโยชน์อย่างหนึ่งในการป้องกันอันตรายจากรังสีในกรณีท่ีไม่สามารถเลี่ยงได้เช่น   
ท่ีอยู่อาศัยท่ีอยู่ติดกับแหล่งเกษตรกรรม โรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานการแพทย์ท่ีมีการใช้แหล่งกําเนิดรังสีแกมมา ดังนั้นท่ี
อยู่อาศัยจึงกลายเป็นวัสดุท่ีใช้ในการกําบังรังสีด้วย ในการศึกษาน้ีจึงสนใจวัสดุท่ีเป็นส่วนประกอบส่วนใหญ่ท่ีใช้ในการสร้าง
บ้านคืออิฐ ดังนี้ อิฐมอญ(Clay brick) หรืออิฐมวลเบา(Autoclaved Aerated Concrete : AAC) ซ่ึงอิฐท้ังสองประเภทน้ียังคง
เป็นท่ีนิยมในการนํามาสร้างบ้าน โดยในงานวิจัยนี้ทําการวิเคราะห์ปริมาณของธาตุในอิฐท้ังสองโดยใช้เคร่ืองเอกซเรย์ฟลูออเรส
เซนส์(X-Ray Fluorescence Spectrometry : XRF) และนําผลการวิเคราะห์ธาตุท่ีเป็นส่วนประกอบอิฐท้ังสองมา
ทําการศึกษา อันตรกริยาระหว่างรังสีกับอิฐท้ังสองชนิด จากนั้นนําผลจากการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม XCOM มา
เปรียบเทียบกันท่ีช่วงพลังงานตั้งแต่ 1 keV-107 keV     
 
2. ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
 

2.1 อันตรกิริยาของรังสีแกมมาต่อตัวกลาง 
2.1.1 อันตรกิริยาของรังสีแกมมาต่อตัวกลาง 
การไอออนไนซ์หรือการกระตุ้นไม่อาจเกิดในสสาร เนื่องจากรังสีแกมมาไม่มีประจุ  ตามปกติรังสีทุกชนิดเม่ือ

ผ่านเข้าไปในเน้ือสสาร จะเกิดการชนกับอะตอมของสารทําให้เสียพลังงานไปตลอดเวลาท่ีเคลื่อนท่ีไป จนกระท่ังพลังงาน
จลน์หมดไปและถูกสสารดูดกลืนในท่ีสุด รังสีแกมมาก็เช่นเดียวกัน ดังนั้นเม่ือมีปริมาณรังสีจํานวนหนึ่งผ่านเข้าไปใน     
เนื้อสสาร บางส่วนจะถูกดูดกลืนไว้ บางส่วนจะผ่านออกมาได้ โดยไม่มีอันตรกิริยา การเกิดอันตรกิริยาของรังสีแกมมากับ
สสารก่อให้เกิดปรากฏการณ์ได้แก่การดูดกลืนแบบโฟโตอิเล็กทริก การกระเจิงแบบคอมป์ตัน (Compton scattering) 
และ แพร์โพดักชัน(Pair production) นอกจากนี้ยังพบว่าอาจเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ (Photonuclear  reactions) ได้
หากรังสีแกมมามีพลังงานสูงพอ 

2.1.2 ค่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวล (Mass attenuation coefficient: μm) 
       เม่ือรังสีแกมมาหรือรังสีเอกซ์เคลื่อนท่ีผ่านตัวกลางข้ึนกับจํานวนอะตอมต่อปริมาตร ซ่ึงข้ึนกับอะตอมความ

หนาแน่นของตัวกลาง อธิบายได้ว่าถึงแม้เป็นตัวกลางชนิดเดียวกัน ถ้าความหนาแน่นต่างกันจะได้สัมประสิทธ์ิการลดทอน    
เชิงมวลต่างกัน ดังสมการท่ี 1 

( )∑ μμ
n

i
imim w=    (1)          

                              
เม่ือ μm คือ ค่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวล  

iw  คือ สัดส่วนน้ําหนักของธาตุในอิฐ 
(μm)i คือ ค่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลของแต่ละธาตุในอิฐ 
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3. การทดลอง 
 

 3.1 ขั้นตอนการวิเคราะห์ปริมาณของธาตุในอิฐมอญและอิฐมวลเบา 
 นําอิฐมอญและอิฐมวลเบาท้ังสองชนิดไปวิเคราะห์ปริมาณของธาตุโดยใช้เคร่ือง X-ray fluorescence 

spectrometer; EDXRF รุ่น PANalytical MiniPal 4 มีโรเดียมเป็นแอโนดในการกําเนิดรังสีเอกซ์  
 

3.2 ขั้นตอนการคํานวณค่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลในทางทฤษฎีโดยใช้โปรแกรม XCOM 
โปรแกรม XCOM เป็นฐานข้อมูลท่ีสามารถคํานวณสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลตามสมการ(1) และอันตรกิริยา

ย่อยต่าง ๆ ของธาตุ สารประกอบ หรือสารผสม โดยคํานวณท่ีระดับพลังงานต้ังแต่ 0.001 กิโลอิเลกตรอนโวลล์ (keV) ถึง 
10000 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ (keV)  
 
4. ผลการทดลอง 
 

4.1 ผลการวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของธาตุในของอิฐมอญและอิฐมวลเบา 
จากการวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของธาตุในของอิฐมอญและอิฐมวลเบาด้วย XRF ซ่ึงผลการวิเคราะห์เป็นดังตารางท่ี 1  
 

ตารางท่ี 1 องค์ประกอบทางเคมีของวัสดุก่อสร้าง  
 

4.2 ผลการหาโอกาสในการเกิดอันตรกริยาของอิฐมอญและอิฐมวลเบา 
 เม่ือชนิดและปริมาณของธาตุในของอิฐมอญและอิฐมวลเบาจากผลในตารางท่ี 1 แล้วนําองค์ประกอบทางเคมีของอิฐ

มอญและอิฐมวลเบามาหาโอกาสในการเกิดอันตรกิริยา ต่าง ๆดังนี้ การเกิดโฟโตอิเล็กทริก การกระเจิงแบบคอมป์ตัน 
กระบวนการเกิดแพร์โพดักชันรวมไปถึงการหาค่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวล โดยใช้โปรแกรม XCOM แสดงดังรูปภาพท่ี 1 
และรูปภาพท่ี 2 ตามลําดับ 
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รูปภาพท่ี 1 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลกับพลังงานของรังสีแกมมาของอิฐมอญ 

Compound Al (%) Si (%) K (%) Ca (%) Ti (%) Fe (%) Ba (%) S (%) 

- Clay Brick    0.182 0.526 0.065 0.069 0.014 0.140 0.001 - 

- Autoclaved Aerated Concrete - 0.236 - 0.727 0.003 0.023 - 0.011 
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จากกราฟความสัมพันธ์ระหว่างสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลกับพลังงานของรังสีแกมมาของอิฐมอญในรูปภาพท่ี 
1 จะพบว่าค่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลรวมจะมีค่าลดลงเม่ือพลังงานของรังสีแกมมามีค่ามากข้ึนและจะเริ่มลดลงอย่าง
ช้า ๆ และคงท่ีท่ีพลังงานของรังแกมมาประมาณ 1,000 keV และค่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนของโฟโตอิเล็คทริกเกิดข้ึนท่ี
พลังงานของรังสีแกมมาประมาณ 1 keV และมีค่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลลดลงเมื่อพลังงานของรังสีแกมมาเพ่ิมข้ึนจน
ไม่สามารถพบการเกิดโฟโตอิเล็กทริกท่ีพลังงานของรังสีแกมมาประมาณ 10,000 keV และค่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนของ
คอมป์ตันพบท่ีพลังงานของรังสีแกมมาประมาณ 1 keV แต่มีค่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลท่ีน้อยกว่าการเกิด             
โฟโตอิเลก็ทริกอยู่ประมาณ 1,000 cm2/g และมีค่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลเพ่ิมข้ึนเม่ือพลังงานของรังสีแกมมาเพ่ิมข้ึน
จนพบว่าค่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลมีค่าสูงสุดท่ีพลังงานของรังสีแกมมาประมาณ 100 keVจากนั้นค่าสัมประสิทธ์ิการ
ลดทอนเชิงมวลของการเกิดกระเจิงแบบคอมป์ตันมีค่าลดลงเม่ือพลังงานของรังสีแกมมามีค่าเพ่ิมข้ึน และอันตรกริยาสุดท้าย
พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนของแพร์โพดักชันมีค่าเพ่ิมข้ึนจากพลังงานของรังแกมมาท่ีประมาณ 1,000 keV โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลเพ่ิมข้ึนเม่ือพลังงานของรังสีแกมมามีค่าเพ่ิมข้ึน ซ่ึงจากผลดังกล่าวสอดคล้องกับทฤษฎีการเกิด
อันตรกริยาระหว่างรังสีแกมมาต่อตัวกลางในช่วงของพลังงานของรังสีแกมมาท่ีเหมาะสมก็จะสามารถเกิดอันตรกริยาได้
แตกต่างกันโดยเรียงลําดับจากพลังงานของรังสีแกมมาท่ีมีค่าน้อยไปหาพลังงานของรังสีแกมมาท่ีมีค่ามากดังท่ีได้กล่าวในหัวข้อ
ทฤษฎีท่ี 2.1.1 เร่ือง อันตรกิริยาของรังสีแกมมาต่อตัวกลาง 
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รูปภาพท่ี 2 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลกับพลังงานของรังสีแกมมาของอิฐมวลเบา 

 
 และเม่ือศึกษาความสัมพันธ์จากกราฟความสัมพันธ์ระหว่างสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลกับพลังงานของรังสี
แกมมาของอิฐมวลเบาในรูปภาพท่ี 2 พบว่าลักษณะของอันตรกริยาต่าง ๆ ท่ีเกิดมีความคล้ายกับความสัมพันธ์ระหว่าง
สัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลกับพลังงานของรังสีแกมมาของอิฐมอญในรูปภาพท่ี 1 แต่พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิง
มวลมีค่าคงท่ีท่ีพลังงานของรังแกมมาประมาณ 1 keV และค่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนของโฟโตอิเล็คตริกเกิดข้ึนท่ีพลังงานของ
รังสีแกมมาประมาณ 0.001 keV และไม่สามารถพบการเกิดโฟโตอิเล็กทริกท่ีพลังงานของรังสีแกมมาประมาณเกือบ 10 keV 
และค่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนของคอมป์ตันพบท่ีพลังงานของรังสีแกมมาประมาณ 0.001 keV แต่มีค่าสัมประสิทธ์ิการ
ลดทอนเชิงมวลท่ีน้อยกว่าการเกิดโฟโตอิเล็กทริกอยู่ประมาณ 1,000 cm2/g และมีค่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลท่ีมีค่าสูล
สุดท่ีพลังงานของรังสีแกมมาเท่ากับ 0.1 keV และจากน้ันค่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลลดลงเมื่อพลังงานของรังสีแกมมา
มีค่าเพ่ิมข้ึน และอันตรกริยาสุดท้ายพบว่าค่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนของแพรโพดักชั่นมีค่าเพ่ิมข้ึนจากพลังงานของรังแกมมาท่ี
ประมาณ 1 keV และมีค่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลเพ่ิมข้ึนเม่ือพลังงานของรังสีแกมมาเพ่ิมข้ึน ซ่ึงพบว่าเม่ือเปรียบเทียบ
ระหว่างอิฐมอญและอิฐมวลเบามีช่วงของพลังงานของรังสีแกมมาท่ีทําให้เกิดอันตริกริยาต่าง ๆ ท่ีพลังงานท่ีแตกต่างกันแต่ค่า
สัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลของอันตรกริยาต่าง ๆ มีค่าค่อนข้างใกล้เคียงกัน 
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5. สรุปผลการทดลอง 
 

จากการศึกษาการศึกษาอันตรกริยาระหว่างรังสีแกมมากับอิฐมอญและอิฐมวลเบาโดยใช้โปรแกรม XCOM ระหว่าง
ช่วงพลังงาน 1 keV-107 keV พบโอกาสในการเกิดอันตรกริยาต่าง ๆ ดังนี้ การเกิดโฟโตอิเล็กทริก การกระเจิงแบบคอมป์ตัน 
กระบวนการเกิดแพร์โพดักชันรวมไปถึงการหาค่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลโดยใช้โปรแกรม XCOM ซ่ึงพบว่าอิฐมอญ
และอิฐมวลเบามีค่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลท่ีมีค่าใกล้เคียงกันสําหรับแต่ละโอกาสในการเกิดอันตรกริยาต่าง ๆ แต่
เกิดข้ึนท่ีพลังงานของรังสีแกมมาท่ีแตกต่างกัน ท่ีพลังงานของรังสีแกมมาท่ีเท่ากันอิฐมอญมีค่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวล
รวมท่ีมากกว่าซ่ึงทําให้มีโอกาศในการกําบังรังสีได้ดีกว่า และจากผลการศึกษาน้ีสามารถนําข้อมูลท่ีได้ไปเป็นแนวทางในการ
พัฒนาและศึกษาคุณสมบัติในการกําบังรังสีท่ีเหมาะสมกับการใช้งานและความแรงของรังสีต่อไป  
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ค่าความสามารถในการแยกพีคพลังงานของผลึกซินทิลเลเตอร์ LaBr3 (Ce) ท่ีช่วงพลังงานรังสี
แกมมาตั้งแต่ 356 – 1332 keV 

The Energy Resolution of LaBr3 (Ce) Scintillator at a Variety of Gamma Ray 
Sources with Variable Energy in the Range 356 – 1332 keV 
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บทคัดย่อ 
 
 งานวิจัยนี้ ได้ทําการศึกษาคุณสมบัติในการเรืองแสงแบบซินทิลเลชันของผลึกซิลทิลเลเตอร์ LaBr3 (Ce) ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 25.40 10×  ตารางมิลลิเมตร ทําการวัดในช่วงพลังงานรังสีแกมมาต้ังแต่ 356 – 1332 keV โดยใช้หลอดทวีคูณ
แสงเบอร์ R4607A – 27 จากการศึกษา พบว่าหัววัด LaBr3 (Ce) ให้ค่าความสามารถในการแยกพีคพลังงาน (Energy Resolution) 
ท่ีดีมาก สามารถแบ่งแยกความแตกต่างของพลังงานรังสีแกมมาได้อย่างชัดเจน ค่าความสามารถในการแยกพีคพลังงานจะลดลง
เม่ือพลังงานเพ่ิมมากข้ึน และมีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับส่วนกลับของรากท่ีสองของพลังงาน ( 1

E
) 

 
คําสําคัญ: LaBr3 (Ce), ความสามารถในการแยกพีคพลังงาน 
 

Abstract 
 

In this research, the scintillation of LaBr3 (Ce) scintillator with the same size of diameter 
225.40 10 mm×  have been compared using R4607A – 27 photomultiplier tube (PMT) readout for photon 

energies ranging from 356 keV to 1332 keV. The study showed that LaBe3 (Ce) detector has an excellent 
energy resolution because its ability to resolve small differences in the energy of incident gamma – rays. 
The energy resolution consumption is reduced when energy is increasing and the linearity of resolution 
with 1

E
 

 
Keywords: LaBr3 (Ce), energy resolution 
 
1.  บทนํา 
 
 หนึ่งในเคร่ืองมือท่ีดีท่ีสุดในการแสดงถึงข้อมูลต่าง ๆ จากการทดลองที่เก่ียวกับโครงสร้างนิวเคลียร์ คือ การใช้
เคร่ืองมือในการวิเคราะห์สเปกตรัมจากรังสีแกมมาท่ีถูกปล่อยออกมา เนื่องจากการกลับจากสถานะโลดสู่สถานะปกติของ
นิวเคลียส หรือในปฏิกิริยานิวเคลียร์ (Szymanska et al., 2008) เพ่ือความเข้าใจในกระบวนการนิวเคลียร์ต่าง ๆ ต้องใช้การ
สังเกตด้วยเคร่ืองมือท่ีมีความละเอียดสูง ค่าความสามารถในการแยกพีคพลังงาน (energy resolution) ท่ีดี พร้อมกับ
ประสิทธิภาพของเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม การใช้เคร่ืองตรวจสเปกตรัมจะให้ผลข้อมูลท้ังด้านพลังงาน และความเข้มของรังสีท่ีถูก
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ปล่อยออกมาจากแหล่งกําเนิดรังสี หนึ่งในเคร่ืองตรวจสเปกตรัมท่ีใช้กันมาอย่างยาวนานและใช้กันมากท่ีสุด คือ เคร่ืองตรวจวัด
แบบซิลทิลเลชัน (Etim Iniobong Prosper et al., 2012) 
 ผลึกซิลทิลเลชันนิยมนํามาใช้ในการตรวจสอบรังสีแกมมา หรือรังสีเอกซ์ (Knoll et al., 2000) ซ่ึงซินทิลเลเตอร์ คือ
วัสดุท่ัวไปท่ีสามารถปล่อยพลังงานโฟตอนตํ่า ๆ (ในช่วงท่ีตามองเห็น) ออกมาเม่ือวัสดุนี้ถูกชนโดยอนุภาคท่ีมีประจุไฟฟ้า
พลังงานสูง เคร่ืองตรวจวัดแบบซินทิลเลเตอร์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ อินทรีย์ และอนินทรีย์ ประเภทของวัสดุท่ีจะ
นํามาใช้ข้ึนอยู่กับการนําไปประยุกต์ใช้งาน เคร่ืองตรวจวัดแบบซินทิลเลเตอร์ท่ีถูกนํามาใช้มากท่ีสุด คือ เคร่ืองตรวจวัดแบบ
ซินทิลเลเตอร์ประเภทอนินทรีย์ ส่วนใหญ่เป็นผลึกของโลหะอัลคาไลน์ โดยเฉพาะพวกโลหะอัลคาไลน์เฮไลด์ (alkali halide) 
และมีสารอ่ืนเจือปนอยู่เล็กน้อย เช่น NaI (Tl) และ CsI (Tl) ธาตุท่ีอยู่ในวงเล็บหมายถึงสารเจือปน  
 ในปัจจุบันได้นําธาตุซีเรียมมาเจือปนกับซินทิลเลเตอร์เฮไลด์ เช่น LaCr3 (Ce) และ LaBr3 (Ce) เพ่ือพัฒนาให้
เคร่ืองมือวัดแบบซินทิลเลเตอร์มีประสิทธิภาพสูงข้ึน โดยเฉพาะอย่างย่ิง LaBr3 (Ce) มีคุณสมบัติท่ีโดดเด่นมาก เนื่องจากมีแสง
ท่ีปล่อยออกมาสูง (ประมาณ 63,000 photons/MeV ) ในเวลาการสลายตัวอย่างรวดเร็วเท่ากับ 16 ns (Van Loef et al., 
2002) และมีค่าความสามารถในการแยกพีคพลังงานท่ีดีมาก สําหรับการเลือกท่ีจะนํามาประยุกต์ใช้งาน โดยเฉพาะปัจจัย
ทางด้านค่าความสามารถในการแยกพีคพลังงาน มีลักษณะโดดเด่นมากกว่าความหนาแน่น และสัมประสิทธิการลดทอน ใน
งานวิจัยนี้ใช้รังสีแกมมาในการตรวจสอบหาค่าความสามารถในการแยกพีคพลังงาน ของผลึกซินทิลเลเตอร์ LaBr3 (Ce) กับ
หลอดทวีคูณแสงเบอร์ R4607A – 27  
 
2.  ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
 

ทฤษฏีของความสามารถในการแยกพีคพลังงาน (energy resolution) จากเครื่องตรวจวัดแบบซินทิลเลเตอร ์
 ความสามารถในการแยกพีคพลังงานจากเคร่ืองตรวจวัด เป็นตัวบ่งชี้ความสามารถในการแบ่งแยกความแตกต่างของ
พลังงานน้อย ๆ ในเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจากรังสีแกมมา นิยามได้ ดังนี้ (เฉลิม วนะรักษ์., 2549) 
 
 

0

100FWHMR
E

= ×  (4) 

 
R  หมายถึง ความสามารถในการแยกพีคพลังงาน, FWHM  หมายถึง ค่าความกว้างท่ีความสูงคร่ึงค่า, และ 0E  หมายถึง 
พลังงานของรังสีแกมมาจากแหล่งกําเนิดรังสี 
 
3.  วิธีการทดลอง 
 
 ในการศึกษาหาค่าความสามารถในการแยกพีคพลังงานในคร้ังนี้ ใช้ผลึกซินทิลเลเตอร์ LaBr3 (Ce) ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 25.40 10×  ตารางมิลลิเมตร คู่กับหลอดทวีคูณแสงเบอร์ R4607A – 27 แหล่งกําเนิดรังสีแกมมามาท่ีใช้ ได้แก่ 
133Ba (356 keV), 22Na (511, 1274 keV), 137Cs (662 keV) และ 60Co (1173, 1332 keV) โดยปรับค่าฟังก์ชัน Coarse gain 
= 300x, Fine gain = 0.35x, และ High Voltage = 800 โวลต์ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ ดังรูปท่ี 1 
 



The 8th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 31st March - 1st April 2016  

292 | Integration of Art and Science toward the Local Research and ASEAN Community 

 
รูปภาพท่ี 1 การจัดการทดลองเพ่ือหาค่าความสามารถในการแยกพีคพลังงานของผลกึซินทิลเลเตอร์ LaBr3 (Ce) 

 
4.  ผลการทดลอง 
  

จากการทดลอง เม่ือนําค่าจํานวนของการนับ (Number of counts) กับพลังงาน 662 keV จาก 137Cs มาเขียน
กราฟ จะได้สเปกตรัมของรังสีแกมมาท่ีมีพลังงาน 662 keV จาก 137Cs ในเวลา 1,000 วินาที วัดโดยใช้ผลึกซินทิลเลเตอร์ 
LaBr3 (Ce) ดังรูปภาพท่ี 2 
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รูปภาพท่ี 2 สเปกตรัมของรังสีแกมมาท่ีมีพลังงาน 662 keV จาก 137Cs ท่ีวัดโดยใช้ผลึกซินทิวเลเตอร์ LaBr3 (Ce)  

 
ตารางท่ี 1 ค่าความสามารถในการแยกพีคพลังงานของหัววัด LaBr3 (Ce) จากแหล่งกําเนิดรังสี 133Ba, 22Na, 137Cs และ 60Co 

Source E (keV) FWHM (keV) R% 
133Ba 356 21.62 6.07 
22Na 511 25.23 4.94 
137Cs 662 25.23 3.81 
60Co 1173 39.65 3.38 
22Na 1274 39.65 3.11 
60Co 1332 37.84 2.84 
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 จากตารางท่ี 1 พบว่า พลังงานเพ่ิมมากข้ึนค่าความสามามารถในการแยกพีคพลังงานจะลดลง 
 นําค่าท่ีได้จากตารางท่ี 1 มาเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าความสามารถในการแยกพีคพลังงานกับส่วนกลับ
ของรากท่ีสองของพลังงาน ( 1

E
) ดังรูปภาพท่ี 3  

y = 115.55x - 0.212
R² = 0.9567
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รูปภาพท่ี 3 กราฟเชิงเส้นของความสามารถในการแยกพีคพลังงานกับ 1
E

 

 จากรูปภาพท่ี 3 พบว่า ค่าความสามารถในการแยกพีคพลังงานกับส่วนกลับของรากท่ีสองของพลังงานมี
ความสัมพันธ์แบบเชิงเส้น 
 
5.  สรุปผลการทดลอง 
 
 จากตารางท่ี 1 ซ่ึงแสดงค่าความสามารถในการแยกพีคพลังงานของหัววัด LaBr3 (Ce) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
25.40 10×  ตารางมิลลิเมตร จากพลังงานจากแหล่งกําเนิดรังสี 133Ba, 22Na, 137Cs และ 60Co ในช่วงพลังงานรังสีแกมมาต้ังแต่ 
356 – 1332 keV โดยใช้หลอดทวีคูณแสงเบอร์ R4607A – 27 พบว่า ผลึกซินทิลเลเตอร์ LaBr3 (Ce) ให้ค่าความสามารถใน
การแยกพีคพลังงาน เป็น 6.07%, 4.94%, 3.81%, 3.38%, 3.11%, และ 2.84% ท่ีอุณหภูมิห้อง ตามลําดับ และพบว่า ค่า
ความสามารถในการแยกพีคพลังงานมีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับส่วนกลับของรากท่ีสองของพลังงาน 
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บทคัดย่อ 

 
 โครงสร้างรูพรุนนาโนอะลูมิเนียมออกไซด์ได้ทําการเตรียมจากฟิล์มอะลูมิเนียมท่ีเคลือบลงบนแผ่นซิลิกอนเวเฟอร์ 
ระนาบ (100) ด้วยกระบวนการอะโนไดเซชั่นแบบ 2 ข้ันตอน ในสารละลายออกซาลิก 0.3 โมลาร์ โดยในงานวิจัยนี้จะ
ทําการศึกษาผลกระทบของการอบชั้นฟิล์มอะลูมิเนียมท่ีส่งผลต่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ระยะห่างระหว่างรูพรุน ความสูง 
ของโครงสร้างรูพรุนนาโนอะลูมิเนียมออกไซด์ ด้วยการวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพจากกล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม และ
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด จากผลการทดลองพบว่าการอบชั้นฟิล์มอะลูมิเนียมก่อนทําการอะโนไดเซชั่นจะ
ส่งผลต่อการทําให้เกิดโครงสร้างรูพรุนนาโน โดยรูพรุนอะลูมิเนียมออกไซด์ท่ีพัฒนาข้ึนนี้จะมีขนาดเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลาง
เท่ากับ 37 นาโนเมตร ความลึกเท่ากับ 805 นาโนเมตร และ ระยะห่างระหว่างหลุมเท่ากับ 115 นาโนเมตร 

 
คําสําคัญ: ฟิล์มบางอลูมิเนียม, รูพรุน, อลูมิเนียมออกไซด์ 
 

Abstract 
 
 Porous anodic aluminum oxide (AAO) films were prepared from aluminum film in 0.3 oxalic acid 
by the two-step anodization process. The aluminum films were deposited by dc magnetron sputtering 
method on silicon wafer (100) substrate. The effect of annealing treatment aluminum films on the morphology 
of porous anodic aluminum oxide i.e. porous diameter, interpore and length of the AAO templates were 
investigated. The surface roughness and morphology of as-deposited and annealed aluminum films were 
characterized by atomic force microscope and field-emission scanning electron microscope, respectively. 
The result shown that the annealing treatment on aluminum films prior to anodizing has significant effect on 
the morphology of porous anodic aluminum oxide films. From the FE-SEM images show that the porous 
anodic aluminum oxide films were approximately 37 nm in diameter and 805 nm in lengths with the 115 
nm interpore distance. 
 
Keywords: aluminum thin film, porous, aluminum oxide 
 
1. บทนํา 
 
 โครงสร้างรูพรุนนาโนอะลูมิเนียมออกไซด์ท่ีเตรียมจากวิธีการอะโนไดเซชั่นหรือท่ีเรียกกันว่าอโนดิกอะลูมิเนียม
ออกไซด์ (Anodic aluminum oxide: AAO) เป็นโครงสร้างท่ีกําลังได้รับความสนใจอย่างมาก เนื่องจากสามารถเตรียมได้ง่าย 
ทําได้ในพ้ืนท่ีขนาดใหญ่ จึงนิยมถูกนํามาใช้เป็นแม่แบบสําหรับการสร้างโครงสร้างเส้นลวดนาโน (Lim et al., 2010: 9246
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และ Kun et al., 2007: 783) หรือแท่งนาโน (Zhang et al., 2010: 295 และ Lin., 2008: 113) กับวัสดุท่ีหลากหลายเช่น 
โพลิเมอร์ โลหะ โลหะออกไซด์ คาร์บอน รวมท้ังวัสดุแม่เหล็ก (Yao., 2015: 166, Hou., 2012: 187, Chopra., 2015: 13, 
Tian., 2014: 53021 และ Cao., 2014: 5272) ซ่ึงสามารถนําไปประยุกต์ใช้งานทางแสงหรือการใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาได้ 
อย่างไรก็ตามการนําแม่แบบโครงสร้างรูพรุนนาโนอะลูมิเนียมออกไซด์นี้มักจะประสบปัญหาการเกิดความเสียหายในระหว่าง
ข้ันตอนการนําไปติดกับแผ่นรองรับ เนื่องจากแผ่นแม่แบบรูพรุนนาโนอะลูมิเนียมออกไซด์ถูกสร้างมาจากแผ่นอะลูมิเนียมฟ
ลอยซ่ึงมีความบางและเปราะมาก นอกจากนี้แม่แบบรูพรุนอะลูมิเนียมออกไซด์ท่ีสร้างจากแผ่นอะลูมิเนียมฟลอยจะมีความลึก
ของรูพรุนเท่ากับความหนาของแผ่นอะลูมิเนียมฟลอยท่ีนํามาใช้ ทําให้บางคร้ังเม่ือนํามาใช้ร่วมกับกระบวนการเคลือบโดยไอ
เชิงฟิสิกส์อย่างสปัตเตอริง หรือ การระเหยสาร อะตอมของสารเคลือบไม่สามารถท่ีจะลงไปถึงแผ่นรองรับได้เนื่องจากอะตอม
สารเคลือบเกิดการบดบังตัวเองจากปากบริเวณปากรูพรุนนั่นเอง จากปัญหาดังกล่าวจึงได้มีการศึกษาและพัฒนาสร้างรูพรุนนา
โนอะลูมิเนียมไดออกไซด์ท่ีมีความหนาตํ่ากว่า 1 ไมโครเมตร 
 ในงานวิจัยนี้จะทําการพัฒนาโครงสร้างรูพรุนนาโนอะลูมิเนียมออกไซด์จากชั้นฟิล์มบางอะลูมิเนียมท่ีมีความหนา
ประมาณ 1 ไมโครเมตร ด้วยกระบวนการอะโนไดเซชั่น โดยจะทําการศึกษาผลกระทบของการอบช้ันฟิล์มบางอะลูมิเนียมท่ี
ส่งผลต่อการเกิดโครงสร้างรูพรุนนาโน โดยตัวอย่างชิ้นงานท่ีได้จะทําการวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์
แรงอิเล็กตรอนและกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด 
 
2. วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 
 อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
 2.1 การเตรียมชั้นฟิล์มอะลูมิเนียม 
 ชั้นฟิล์มบางอะลูมิเนียมจะทําการเคลือบด้วยกระบวนการสปัตเตอริง ลงบนแผ่นรองรับซิลิกอนเวเฟอร์ ซ่ึงผ่าน
ข้ันตอนการทําความสะอาดโดยกระบวนการอัลตร้าโซนิคในสารละลายไอโซโพรพานอล อะซีโตน น้ําปลอดประจุ อย่างละ 10 
นาที ตามลําดับ และถูกนําไปเป่าให้แห้งด้วยไนโตรเจน จากนั้นตัวอย่างชิ้นงานจะถูกนําเข้าไปในห้องเคลือบท่ีมีความดัน
บรรยากาศเท่ากับ 1 × 10-7 ทอร์ ซ่ึงความดันในภาชนะสุญญากาศน้ีจะถูกเตรียมด้วยปั้มกลโรตารีและเทอร์โบโมเลคกุลลาร์
ปั้ม ก่อนทําการเคลือบตัวอย่างชิ้นงานจะถูกทําความสะอาดด้วยออกซิเจนพลาสมา ท่ีกําลังไฟฟ้า 50 วัตต์ ความดัน 10-2 ทอร์ 
ก่อนทําการเคลือบชั้นฟิล์มอะลูมิเนียมจะทําการเคลือบชั้นฟิล์มโครเมียมก่อนหนึ่งชั้นซ่ึงเพ่ือเพ่ิมการยึดติดระหว่างฟิล์ม
อะลูมิเนียมกับแผ่นซิลิกอน โดยทําการเคลือบท่ีสภาวะการป้อนแก๊สอาร์กอนเท่ากับ 20 sccm กําลังไฟฟ้า 100 วัตต์ ความดัน
ขณะทําการเคลือบ 5 มิลลิทอร์และเวลาในการเคลือบ 60 วินาที ในการเคลือบชั้นฟิล์มบางอะลูมิเนียม ทําการเคลือบท่ี
กําลังไฟฟ้า 150 วัตต์ ความดันในขณะทําการเคลือบ 3 มิลลิทอร์ ป้อนแก๊สอาร์กอน 35 sccm และเวลาในการเคลือบ 150 
นาที โดยชั้นฟิล์มท่ีได้ถูกแบ่งนําไปผ่านการอบท่ีอุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ในสภาวะสุญญากาศท่ีความ
ดัน 10-3 มิลลิทอร์ เพ่ือป้องกันการเกิดออกไซด์ในชั้นฟิล์ม 
 2.2 การเตรียมโครงสร้างพอรัสอะลูมิเนียมออกไซด์ด้วยกระบวนการอะโนไดเซชั่น 
 ในข้ันตอนนี้จะนําตัวอย่างชั้นฟิล์มอะลูมิเนียมมาสร้างโครงสร้างพอรัสอะลูมิเนียมออกไซด์ด้วยกระบวนการอะโนได
เซชั่นแบบสองข้ันตอน ในสารละลายกรดออกซาลิก 0.3 โมลาร์ ใช้ความต่างศักย์ไฟฟ้าเท่ากับ 50 โวล์ต ท่ีอุณหภูมิเท่ากับ 0 
องศาเซลเซียส  โดยในข้ันท่ีแรกจะทําการอะโนไดซ์เป็นเวลา 10 นาที แล้วจะนําไปทําการกัดชั้นออกไซด์ออกเป็นเวลา 6 นาที 
แล้วนําตัวอย่างชิ้นงานไปผ่านการอะโนไดเซชั่นคร้ังท่ี 2 เป็นเวลา 20 นาที  
 2.3 การวิเคราะห์ชั้นฟิล์มบางอะลูมิเนียมและโครงสร้างนาโนพอรัสอะลูมิเนียมออกไซด์ 
 ชั้นฟิล์มบางอะลูมิเนียมและโครงสร้างพอรัสอะลูมิเนียมออกไซด์ท่ีเตรียมได้นี้จะถูกนําไปวิเคราะห์ลักษณะทาง
กายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม (atomic force microscope: Seiko, SPA 400) และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
แบบส่องกราด (field-emission scanning electron microscopy: FE-SEM, Hitachi S-4700) 

 
3. ผลการวิจัย 
 
 ผลการวิเคราะห์ลักษณะพ้ืนผิวชั้นฟิล์มอะลูมิเนียมออกไซด์ท่ีไม่ผ่านการอบและผ่านการอบท่ีอุณหภูมิ 200 องศา 
เซลเซียส ในสภาวะสุญญากาศ ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด แสดงในรูปภาพท่ี 1 พบว่าชั้นฟิล์มอะลูมิเนียม
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ออกไซด์ท่ีไม่ผ่านการอบจะมีความขรุขระท่ีพ้ืนผิวมากเท่ากับ 57.8 นาโนเมตร ในขณะท่ีตัวอย่างชิ้นงานท่ีผ่านกระบวนการอบ
จะมีค่าความเรียบมากกว่าโดยมีค่าความขรุขระท่ีพ้ืนผิวเท่ากับ 29.0 นาโนเมตร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปภาพท่ี 1 ลักษณะพ้ืนผิวของฟิล์มบางอะลูมิเนียมออกไซด์ (a) ไม่ผ่านกระบวนการอบและ (b) ผ่านการอบท่ีอุณหภูมิ 200 

องศาเซลเซียส ในสภาวะสุญญากาศ 
 
 เม่ือทําการนําตัวอย่างชั้นฟิล์มบางอะลูมิเนียมไปทําการวิเคราะห์ลักษณะพ้ืนผิวและภาคตัดขวางด้วยกล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ดังแสดงในรูปภาพท่ี 2 จะพบว่าชั้นฟิล์มอะลูมิเนียมท่ีไม่ผ่านการอบนี้จะมีความขรุขระท่ีสูง มีเกรน
ขนาดเล็กบริเวณพ้ืนผิวแบบไม่สมํ่าเสมอแสดงให้เห็นการจัดเรียงตัวท่ีไม่แน่นของเนื้อฟิล์มอย่างชัดเจน ในขณะท่ีชั้นฟิล์ม
อะลูมิเนียมท่ีผ่านการอบจะมีลักษณะการรวมตัวท่ีแน่นกว่าอย่างเห็นได้ชัด โดยมีความหนาของชั้นฟิล์มลดลงจาก 1.37 
ไมโครเมตร เป็น 1.21 ไมโครเมตร และมีขนาดเกรนท่ีใหญ่ข้ึน ซ่ึงเป็นผลจากพลังงานความร้อนในจากการอบส่งผลให้อะตอม
ของสารเคลือบได้รับพลังงานและเกิดจัดเรียงตัวดีข้ึน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปภาพท่ี 2 ลักษณะพ้ืนผิวและตัดขวางของฟิล์มบางอะลูมิเนียมออกไซด์ (a) ไม่ผ่านกระบวนการอบและ (b) ผ่านการอบท่ี

อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส ในสภาวะสุญญากาศ 
 
 เม่ือนําชั้นฟิล์มอะลูมิเนียมท่ีเตรียมได้จากการทดลองข้างต้นมาทําการอะโนไดเซชั่นเพ่ือทําการสร้างนาโนพอรัส
อะลูมิเนียมออกไซด์ พบว่าชั้นฟิล์มอะลูมิเนียมท่ีไม่ผ่านการอบเม่ือผ่านกระบวนการอะโนไดเซชั่นจะไม่เห็นลักษณะโครงสร้างท่ี
เป็นรูพรุน ในขณะท่ีชั้นฟิล์มอะลูมิเนียมท่ีผ่านการอบจะสามารถแสดงโครงสร้างรูพรุนออกมาได้อย่างชัดเจน ดังแสดงใน
รูปภาพท่ี 3 (a) และ (b) ตามลําดับ เนื่องจากชั้นฟิล์มอะลูมิเนียมท่ีไม่ผ่านการอบจะมีค่าความขรุขระท่ีพ้ืนผิวสูงทําให้เม่ือจ่าย
ศักย์ไฟฟ้าความหนาแน่นของกระแสท่ีพ้ืนผิวจะไม่เท่ากัน ประกอบกับลักษณะโครงสร้างของชั้นฟิล์มท่ีมีการรวมตัวกันแบบ
หลวม ๆ ทําการเกิดปฏิกิริยาสามารถเกิดข้ึนได้ท้ังบริเวณขอบผิวเกรน จึงทําให้ไม่สามารถแสดงโครงสร้างรูพรุรนาโนท่ีดี
ออกมาได้ ในขณะท่ีชั้นฟิล์มท่ีผ่านการอบจะมีการเกิดปฏิกิริยาท่ีสมํ่าเสมอกว่าในบริเวณพ้ืนผิวท่ีควบคุมได้ ส่งผลให้ค่าความ
หนาแน่นกระแสที่ใช้ในการอะโนไดเซชั่นมีค่าเท่ากันเกือบทุกจุดจึงส่งผลให้เกิดโครงสร้างพอรัสอะลูมิเนียมออกไซด์ท่ีดีได้ ซ่ึงรู
พรุนท่ีได้มีความลึกเท่ากับ 805 นาโนเมตร โดยเม่ือพิจารณาสภาพพ้ืนผิวของโครงสร้างพอรัสอะลูมิเนียมออกไซด์ในรูปภาพท่ี 
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3 (c) ทําการหาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและค่าระยะห่างระหว่างรูพรุนเฉล่ียของโครงสร้างพอรัสอะลูมิเนียมออกไซด์พบว่าจะ
มีค่าเท่ากับ 37 และ 115 นาโนเมตร ตามลําดับ ดังแสดงในรูปภาพท่ี 3 (d) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปภาพท่ี 3   (a) ภาคตัดขวางตัวอย่างชิ้นงานท่ีผ่านกระบวนการอะโนไดเซชั่นของชั้นฟิล์มอะลูมิเนียมท่ีไม่ผ่านการอบ              

(b) ภาคตัดขวางและ (c) สภาพพ้ืนผิว ตัวอย่างชิ้นงานท่ีผ่านกระบวนการอะโนไดเซชั่นของชั้นฟิล์มอะลูมิเนียมท่ี
ผ่านการอบ  (d) เส้นผ่านศูนย์กลางและระยะห่างระหว่างรูพรุนของนาโนพอรัสอะลูมิเนียมออกไซด์ท่ีเตรียมได้ 

 
4. สรุปผลการทดลอง 
  
ในงานวิจัยน้ีสามารถทําการเตรียมรูพรุนนาโนอะลูมิเนียมออกไซด์จากฟิล์มบางอะลูมิเนียมท่ีเคลือบลงบนแผ่นซิลิกอนได้ 
พบว่าลักษณะทางกายภาพของชั้นฟิล์มจะส่งผลต่อการเกิดโครงสร้างรูพรุนนาโนอย่างชัดเจน โดยลักษณะทางกายภาพ
สามารถท่ีจะควบคุมได้จากการนําชั้นฟิล์มอะลูมิเนียมไปทําการอบท่ีอุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ใน
สภาวะสุญญากาศ ซ่ึงชั้นฟิล์มท่ีได้จะมีลักษณะโครงสร้างท่ีรวมกันแน่น มีความขรุขระท่ีพ้ืนผิวตํ่า ทําให้การเกิดปฏิกิริยาใน
กระบวนการอะโนไดเซชั่นสมํ่าเสมอบนบริเวณพ้ืนผิวส่งผลให้เกิดรูพรุนนาโนอะลูมิเนียมออกไซด์ได้  
 
5.เอกสารอ้างอิง 
 
1. Jin-Hee Lim et al., (2010) Synthesis of mild–hard AAO templates for studying magnetic interactions 
between metal nanowires ค้นเม่ือ 5 กุมภาพันธ์ 2559 จาก http://scholarworks.uno.edu/phys_facpubs.pdf 
2. Su Yi-kun et al., (2007), Controlled synthesis of highly ordered CuO nanowire arrays by template-
based sol-gel route ค้นเม่ือ 5 กุมภาพันธ์ 2559 จาก http://www.sciencedirect.com/science/article/pii.pdf 
3. Junping Zhang et al., (2010) Controllable fabrication of porous alumina templates for 
nanostructures synthesis ค้นเม่ือ 5 กุมภาพันธ์ 2559 จาก
http://muri.lci.kent.edu/publications/Papers_WFU/Zhang_MatChemPhys122_2010.pdf  
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4. Ching-Chieh Lin et al., (2008) Enhanced cyclic voltammetry using 1-D gold nanorods synthesized 
via AAO template electrochemical deposition คนเม่ือ 5 กุมภาพันธ 2559 จาก 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0011916408004645 pdf 
5. Zhao Yao et al., (2015) AAO-assisted synthesis of highly ordered, large-scale TiO2 nanowire arrays 
via sputtering and atomic layer deposition คนเม่ือ 5 กุมภาพันธ 2559 จาก 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25897309 
6. PengXiang Hou et al., (2012), Carbon nanotubes prepared by anodic aluminum oxide template 
method คนเม่ือ 5 กุมภาพันธ 2559 จาก http://www.synl.ac.cn/upPdf/Hou-2012-
Carbon%20nanotubes%20pre.pdf 
7. Nitin Chopra et al., (2015), Synthesis of Nanoscale Heterostructures Comprised of Metal Nanowires, 
Carbon Nanotubes, and Metal Nanoparticles: Investigation of Their Structure and Electrochemical 
Properties คนเม่ือ 5 กุมภาพันธ 2559 จาก http://www.hindawi.com/journals/jnm/2015/125970/ 
8. Wei Tian et al., (2014) Segmented polymer nanowires and nanorods by one-step template wetting 
with a hyperbranched polymer and linear polymer blend คนเม่ือ 5 กุมภาพันธ 2559 จาก 

http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2014/ra/c4ra09155h#!divAbstract  
9. Ying Cao et al., (2014) Synthesis and Magnetic Properties of NiCo Nanowire Array by Potentiostatic 
Electrodeposition คนเม่ือ 5 กุมภาพันธ 2559 จาก http://www.electrochemsci.org/papers/vol9/90905272.pdf 
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การศึกษาคุณสมบัตแิละแร่ธาตขุองดนิท่ีใช้ทําเครื่องปั้นดินเผาในเขตภาคตะวันตก 
ของประเทศไทย โดยใช้เครื่องมือเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนซ์สเปกโตรมิเตอร ์

The Study of Soil Minerals and Properties that used to make Pottery in the 
Western Region of Thailand by using X-Ray Fluorescence Spectrometry 
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บทคัดย่อ 

 
งานวิจัยนี้ได้ทําการศึกษาองค์ประกอบธาตุของดินท่ีใช้ทําเคร่ืองปั้นดินเผาในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย  โดยใช้

เคร่ืองเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนซ์สเปกโตรมิเตอร์  โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือจะศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติและแร่ธาตุของดินในท้องถ่ิน
จังหวัดกาญจนบุรี ชัยนาท เพชรบุรี และราชบุรี เพ่ือศึกษาแร่ธาตุท่ีเป็นองค์ประกอบของดินท่ีทําให้ดินมีสีท่ีต่างกัน ซ่ึงพบว่า
ดินท่ีใช้ทําอิฐบล็อกจากจังหวัดกาญจนบุรี มีผลวิเคราะห์องค์ประกอบของธาตุดังนี้ SiO2  67.9% , Al2O3  19.2% , Fe2O3 
5.79% และพบว่าดินท่ีใช้ทําอิฐมอญจากจังหวัดกาญจนบุรี มีผลวิเคราะห์องค์ประกอบของธาตุดังนี้ SiO2  66.6%, Al2O3 
23.9% , Fe2O3 7.32% และพบว่าดินท่ีใช้ทําโอ่งจากจังหวัดราชบุรี มีผลวิเคราะห์องค์ประกอบของธาตุดังนี้ SiO2 66.2% , 
Al2O3 23.5% , Fe2O3 6.46% และพบว่าดินท่ีใช้ทํากระถางจากจังหวัดชัยนาท มีผลวิเคราะห์องค์ประกอบของธาตุดังนี้ SiO2 
63.8% , Al2O3 24.5% , Fe2O3 7.06% และพบว่าดินท่ีใช้ทําบ้านจากจังหวัดเพชรบุรี มีผลการวิเคราะห์ทางองค์ประกอบของ
ธาตุดังนี้ SiO2 94.2% , Fe2O3 2.66% , K2O 1.57% ซ่ึงพบว่าธาตุ SiO2 เป็นแร่ธาตุท่ีสามารถบ่งบอกได้ว่าดินมีความเหมาะ
สําหรับนํามาผสมในผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ เพราะมีคุณสมบัติต่อการสร้างในรูปของดินทรายและดินเหนียวซ่ึงเป็นส่วนผสมท่ีสําคัญท่ี
ใช้ในการผลิตเคร่ืองปั้นดินเผา อีกท้ังยังเป็นสารท่ีทนต่อความร้อนได้ดีท่ีใช้ในการผลิตและทําให้ผลิตภัณฑ์มีความแข็งแรง และ
ธาตุ Al2O3  ใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ เพ่ือให้เกิดความแข็งแรง และพบธาตุ Fe2O3 ซ่ึงเป็นธาตุท่ีสามารถบ่งบอกสี
ของดิน โดยถ้ามีค่ามากจะพบว่าดินมีสีเหลืองปนแดงจนถึงแดง และถ้ามีค่าน้อยจะพบว่ามีสีน้ําตาลจะไม่พบสีแดงปนอยู่ 
 
คําสําคัญ: ดิน, เคร่ืองปั้นดินเผา, เคร่ืองเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนซ์สเปกโตรมิเตอร์ 

 
Abstract 

 
A study properties and minerals of soil used to make pottery in the western Region using X-Ray 

fluorescence spectrometry machine aims to study and compare the properties and minerals of soil in 
local area of Kanchanaburi, Chainat, Phetchaburi and Ratchaburi. To study the mineral composition of 
the soil that makes soil has different colors. It was found that the soil used to make bricks in Kanchanaburi 
has the chemical analysis result as follows, SiO2 67.9%, Al2O3 19.2%, Fe2O3 5.79%. The soil used to make 
bricks in Kanchanaburi has the chemical analysis result as follows, SiO2 66.6%, Al2O3 23.9%, Fe2O3 7.32%. 
The soil used to make water jar in Ratchaburi has the chemical analysis result as follows SiO2 66.2%, 
Al2O3 23.5%, Fe2O3 6.46%. The soil used to make pot in Chai Nat has the chemical analysis result as 
follows SiO2 63.8% , Al2O3 24.5% , Fe2O3 7.06%. The soil used to make house in Phetchaburi has the 
chemical analysis result as follows SiO2 94.2% , Fe2O3 2.66% , K2O 1.57% which found that SiO2 is a mineral 
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element that can indicate that the soil is suitable for ceramic products. Because it has a formation 
property of sand and clay, which is a key ingredient used in the production of pottery. Also it has a good 
heat resistance in production for a strength product. AlO2 is used as an ingredient of ceramic products for 
strength. Fe2O3 indicates the color of soil, if soil has a high amount of Fe2O3 the color will be yellow red 
to red and if soil has a low amount of Fe2O3  the color will be brown and doesn’t have red color. 
 
Keywords: clay, pottery, x-ray fluorescent spectrometer 
 
1. บทนํา 
 

ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์เซรามิกซ์ของไทย  จําเป็นต้องใช้วัตถุดิบหลายประเภทเข้ามาเก่ียวข้องแต่วัตถุดิบหลักท่ีใช้กัน
แพร่หลายคือ ดิน (Clay) ซ่ึงปัจจุบันมีการแสวงหาแหล่งดินท่ีมีคุณภาพเหมาะสมต่อการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิกส์
ภายในประเทศกันมากข้ึน เพ่ือลดการนําเข้า และเพ่ือประหยัดค่าใช้จ่ายในการผลิตระยะยาวได้ด้วย ซ่ึงผลิตภัณฑ์เซรามิกส์
เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับความนิยมและสนใจจากผู้อุปโภค (Demand) มากข้ึนเป็นลําดับ เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีไม่เกิดสนิม ท้ังยัง
มีคุณภาพท่ีเชื่อถือได้จากท่ัวโลกจนสามารถผลิตข้ึนเป็นสินค้าส่งออกได้ประเภทหน่ึงของประเทศ ซ่ึงสมบัติท่ีแตกต่างกันของ
ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์นี้ส่วนหนึ่งมาจากธาตุองค์ประกอบของดินท่ีแตกต่างกัน (Legodi., 2007: 135 และ Arnoldussen., 
2015: 16) และนอกจากนี้ยังทําให้เกิดสีท่ีแตกต่างกัน (Aungtichart., 2009:182) 

ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติและแร่ธาตุของดินจากแหล่งต่าง ๆ ในภูมิภาค
ตะวันตกของประเทศไทย  ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ชัยนาท เพชรบุรี และราชบุรี ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการนํามาใช้เป็น
วัตถุดิบ ข้ึนรูปในการทําผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ในระบบอุตสาหกรรมครัวเรือนนั้นซ่ึงก่อให้เกิดประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ  
นอกเหนือจากอาชีพเกษตรกรรมทางหนึ่งด้วย 
 

2. วิธีการดําเนินงานวิจัย 

ในงานวิจัยนี้ได้ใช้ตัวอย่างดินจากท่ีต่าง ๆ ดังนี้   
1) ดินจากกาญจนบุรี (1) เป็นดินท่ีใช้สําหรับทําอิฐบล็อก จากโรงเรียนบ้านบ้องต้ี ตําบลบ้องต้ี อําเภอไทรโยค 

จังหวัดกาญจนบุรี 
2) ดินจากกาญจนบุรี (2) เป็นดินท่ีใช้สําหรับทําอิฐมอญ จากตําบลสิงห์ อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
3) ดินจากราชบรีุ เป็นดินท่ีใช้สําหรับทําโอ่ง จากโรงงานโอ่งรัตนโกสินทร์ ตําบลบางป่า   อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 
4) ดินจากชัยนาท เป็นดินท่ีใช้ทํากระถาง จากตําบลวัดสิงห์ อําเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 

  5) ดินจากเพชรบุรี เป็นดินท่ีใช้สําหรับทําบ้านดิน จากเรือนจําชั่วคราวเขากลิ้ง ตําบลวังจันทร์ อําเภอแก่งกระจาน 
จังหวัดเพชรบุรี  

และหลังจากนั้นนําตัวอย่างดินมาตากแดดใช้ระยะเวลา 3 วัน และนํามาบดให้ละเอียด 
 
 
 
 
 
 

กาญจนบุรี(1) 

 
 
 
 
 

 
กาญจนบุรี(2) 

 
 
 
 
 

 
ราชบุรี 

 
 
 
 
 

 
ชัยนาท 

 
 
 
 
 

 
เพชรบุรี 

 
รูปภาพท่ี 1 ตัวอย่างดินท่ีนํามาตรวจสอบหาธาตุองค์ประกอบ 
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 2.1 การหาธาตุองค์ประกอบของดิน 

1) นําตัวอย่างดินท้ัง 5 ชนิด มาตรวจสอบหาธาตุองค์ประกอบของดิน โดยใช้เคร่ืองเอกซ์เรย์ฟลูออเรสเซนต์สเปกโตร
มิเตอร์  

2) เปิดเคร่ืองเอ็กซ์เรย์ฟลูออเรสเซนต์สเปกโตรมิเตอร์  
3) นําชุดอุปกรณ์ประกอบภาชนะบรรจุสาร ได้แก่ ชุดอุปกรณ์บรรจุสาร และกระดาษ Mylar ประกอบเข้าด้วยกัน 

เพ่ือเตรียมใส่ตัวอย่างดิน 
4) นําตัวอย่างดินท้ัง 5 ชนิด ท่ีตากแห้งมาบดให้ละเอียดและใส่ลงในภาชนะบรรจุสารท่ีเตรียมไว้ 
5) เปิดฝาเคร่ืองเอกซ์เรย์ฟลูออเรสเซนต์สเปกโตรมิเตอร์ แล้วนําตัวอย่างดินท้ัง 5 ชนิดท่ีเตรียมไว้เข้าเคร่ือง

ตรวจสอบ 
6) ต้ังค่าการตรวจสอบจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรม Minipal/Minimate software 
7) ทําการตรวจสอบจนครบตัวอย่างของดิน บันทึกผลการตรวจสอบ 
8) นําผลท่ีได้จากการตรวจสอบ ด้วยเคร่ืองเอกซ์เรย์ฟลูออเรสเซนต์สเปกโตรมิเตอร์ มาจัดเรียงข้อมูลธาตุ

องค์ประกอบของตัวอย่างดินแต่ละชนิด เพ่ือนํามาเปรียบเทียบ และหาธาตุองค์ประกอบท่ีบ่งบอกสี 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพท่ี 2 การบรรจุตัวอย่างดินลงในภาชนะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพท่ี 3 นําภาชนะท่ีบรรจุตัวอย่างดินเข้าเคร่ืองเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนซ์สเปกโตรมิเตอร์เพ่ือหาธาตุองค์ประกอบ 
 

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล 
 

      จากการวิเคราะห์องค์ประกอบแร่ธาตุในดินของกลุ่มตัวอย่างด้วยเคร่ืองเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนซ์สเปกโตรมิตรี 
(X-Ray Fluorescence Spectrometry : XRFS) ผลการวิเคราะห์ ดังตารางท่ี 1   
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       ตารางท่ี 1 องค์ประกอบของธาตุท่ีพบในดินแต่ละพ้ืนท่ี 

ธาตุ 
 
 

 
กาญจนบุรี(1) 

(ดินทําอิฐบล็อก) 

 
 

 
กาญจนบุรี(2) 

(ดินทําอิฐมอญ) 

 
 

 
ราชบุรี 

(ดินทําโอ่ง) 

 
 

 
ชัยนาท 

(ดินทํากระถาง) 

 
 

 
เพชรบุรี 

(ดินทําบ้าน) 
Al2O3 19.200% 23.900% 23.500% 24.500% - 
SiO2 67.900% 66.600% 66.200% 63.800% 94.200% 
K2O 3.380% 0.170% 1.660% 2.010% 1.570% 
CaO 2.140% 0.410% 0.560% 1.060% 0.270% 
TiO2 0.817% 1.050% 1.110% 0.894% 0.845% 
V2O5 0.035% 0.067% 0.050% 0.045% 0.031% 
Cr2O3 0.013% 0.021% 0.022% 0.019% 0.013% 
MnO 0.110% 0.110% 0.029% 0.064% - 
Fe2O3 5.790% 7.320% 6.460% 7.060% 2.660% 
CuO 0.043% 0.035% 0.034% 0.037% 0.033% 
ZnO 0.021% 0.009% 0.004% 0.012% - 
Rb2O 0.038% - 0.029% 0.030% 0.012% 
SrO - - - 0.011% - 
Y2O3 0.009% - 0.008% 0.007% - 
ZrO2 0.078% 0.096% 0.060% 0.053% 0.083% 
RuO2 0.220% 0.220% 0.180% 0.260% 0.240% 
BaO 0.130% - 0.096% 0.087% - 

Re2O7 0.010% 0.010% 0.020% 0.010% - 
NiO - 0.013% 0.008% - - 

As2O3 0.002% 0.018% - - - 
PbO 0.022% - - - - 

 
4. อภิปรายผลการวิจัย 
 

ผลท่ีได้สามารถสรุปได้ว่า   
1) ดินกาญจนบุรี (1) และดินกาญจนบุรี (2) มีลักษณะสีดินท่ีมีความแตกต่างกันคือ ดินท่ีมาจากกาญจนบุรี (1) มีแร่

ธาตุ Fe2O3 5.790% และดินจากกาญจนบุรี (2) มีแร่ธาตุ Fe2O3 7.320% จึงทําให้สีของดินจากกาญจนบุรี (2) มีสีแดงกว่าดิน
จากกาญจนบุรี(1) เนื่องจากมีค่าองค์ประกอบของแร่ธาตุ Fe2O3 มากกว่า 

2) ดินราชบุรี ถือเป็นดินท่ีเหมาะสําหรับการทําโอ่ง เนื่องจากมีธาตุ SiO2 และ ธาตุ Al2O3 ซ่ึงธาตุ SiO2 เหมาะต่อ
การก่อสร้างในรูปของดินทรายและดินเหนียวซ่ึงเป็นส่วนผสมท่ีสําคัญของคอนกรีตและอิฐและใช้ในการผลิตซีเมนต์ 
เคร่ืองปั้นดินเผาเคร่ืองเคลือบ ซ่ึง SiO2  จะเป็นสารท่ีทนต่อความร้อนได้ดีท่ีใช้ในการผลิตเคร่ืองปั้นดินเผาท่ีอุณหภูมิสูง ส่วน
ธาตุ Al2O3 จะมีคุณสมบัติคือใช้เป็นส่วนผสมในการทําผลิตภัณฑ์เซรามิกส์เพ่ือให้เกิดความแข็งแรงย่ิงข้ึน  

3) ดินชัยนาท ถือเป็นดินท่ีเหมาะสมสําหรับการใช้ทํากระถางต้นไม้ เนื่องจากมีธาตุ Al2O3 ซ่ึงมีคุณสมบัติคือใช้เป็น
ส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เซรามิกส์เพ่ือให้เกิดความแข็งแรงย่ิงข้ึน  
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4) ดินเพชรบุรี ถือว่ามีความเหมาะสมสําหรับทําบ้าน เนื่องจากมีธาตุ SiO2 จํานวนมาก ซ่ึงธาตุ SiO2 เหมาะต่อการ
ก่อสร้างในรูปของดินทรายและดินเหนียวซ่ึงเป็นส่วนผสมท่ีสําคัญของคอนกรีตและอิฐและใช้ในการผลิตซีเมนต์  
เคร่ืองปั้นดินเผาเคร่ืองเคลือบ ซ่ึง SiO2  จะเป็นสารท่ีทนต่อความร้อนได้ดีท่ีใช้ในการผลิตอุณหภูมิสูง 

 
5. สรุปผลการลอง 
 

จากการศึกษาผลวิจัยดินท่ีใช้สําหรับการทําเคร่ืองปั้นดินเผา ทําให้พบว่า ดินแต่ละพ้ืนท่ีท่ีนํามาใช้ในอุตสาหกรรม  
เซรามิกส์ ไม่ว่าจะเป็นโอ่ง กระถาง อิฐ และใช้สําหรับทําบ้าน ก็ตาม จะมีส่วนประกอบแร่ธาตุในดินที่ใกล้เคียงกันแต่จะมี
ปริมาณท่ีต่างกันออกไปและจะมีแร่ธาตุบางชนิดท่ีมีไม่เหมือนกัน ซ่ึงข้อมูลดังกล่าวทําให้เราทราบธาตุองค์ประกอบของดินใน
พ้ืนท่ีกลุ่มตัวอย่างได้ ดังนี้ 

1) ดินกาญจนบุรี (1) (ดินทําอิฐบล็อก) มีแร่ธาตุท่ีสําคัญ ดังนี้ 1. SiO2 67.900% 2. Al2O3 19.200%                     
3. Fe2O3 5.790% 4. K2O 3.380% 5. CaO 2.140% 

 2) ดินกาญจนบุรี (2) (ดินทําอิฐมอญ) มีแร่ธาตุท่ีสําคัญ ดังนี้ 1. SiO2 66.60%  2. Al2O3 23.900% 3. Fe2O3 7.320%    
4. TiO2 1.050% 5. CaO 0.410% 

3) ดินราชบุรี (ดินท่ีใช้สําหรับทําโอ่ง) มีแร่ธาตุท่ีสําคัญ ดังนี้ 1. SiO2 66.200% 2. Al2O3 23.500%   3. Fe2O3 
6.460% 4. K2O 1.660% 5. TiO2 1.110% 

 4) ดินชัยนาท (ดินทํากระถางต้นไม้) มีแร่ธาตุท่ีสําคัญ ดังนี้ 1. SiO2 63.800% 2. Al2O3 24.500%   3. Fe2O3 7.060% 
4. K2O 2.010% 5. CaO 1.060% 

5) เพชรบุรี (ดินท่ีใช้สําหรับทําบ้าน) มีแร่ธาตุท่ีสําคัญดังนี้ 1. SiO2 94.200%  2. Fe2O3 2.660%    3. K2O1.570% 
4.TiO2  0.845%   5. CaO 0.270% 
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การวิเคราะห์หาธาตุองค์ประกอบของเหรียญกษาปณ์ของไทย 
ด้วยเครื่องเอ็กซ์เรย์ฟลูออเรสเซนต์สเปกโตรเมทรี 

Elemental Analysis of Thai Circulation Coins  
By X-ray Fluorescence Spectrometry 
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บทคัดย่อ 

           
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทําการวิเคราะห์หาธาตุองค์ประกอบของเหรียญกษาปณ์ ซ่ึงในการศึกษาคร้ังนี้
ได้ทําการเลือกเหรียญกษาปณ์ท่ีผลิตข้ึนในประเทศไทยเป็นจํานวน 5 เหรียญด้วยกัน คือ เหรียญ 50 สตางค์ เหรียญ 2 บาท(ทอง) 
เหรียญ 2 บาท (เงิน) เหรียญ 5 บาท และเหรียญ 10 บาท โดยทําการวิเคราะห์โดยใช้เคร่ืองเอ็กซ์เรย์ฟลูออเรสเซนต์ ผลการ
วิเคราะห์ท่ีได้ พบว่าเหรียญ 50 สตางค์ เหรียญ 2 บาท (ทอง) เหรียญ 5 บาท และเหรียญ10 บาท มีธาตุคอปเปอร์ออกไซด์ 
CuO เป็นธาตุองค์ประกอบหลักในปริมาณ 87.480%, 89.840%, 72.720% และ 82.610% ตามลําดับ และนอกจากน้ี
เหรียญท้ัง 4 ยังพบธาตุอลูมิเนียมออกไซด์ Al2O3 เป็นธาตุองค์ประกอบอีกด้วย ส่วนเหรียญ 2 บาท (เงิน) พบธาตุนิกเกิล
ออกไซด์ NiO ในประมาณ 97.610% เป็นธาตุองค์ประกอบหลัก นอกจากนี้ยังมีธาตุอ่ืน ๆ ประกอบอยู่ โดยมีธาตุและปริมาณ
ของธาตุแต่ละชนิดแตกต่างกัน 
 
คําสําคัญ: โลหะ, เหรียญกษาปณ์, เคร่ืองเอกซ์เรย์ฟลูออเรสเซนต์สเปกโตรมิเตอร์ 

 
Abstract 

 
 The purpose of this research is to determine the chemical composition of Thai coins. Five different 
types of coins were studied - 50 satang, 2 baht (gold), 2 baht (silver), 5 baht and 10 baht. These coins were 
analyzed by using X-ray Fluorescent Spectroscopy. The main composition of all coins except the 2 baht 
(silver) is copper oxide (CuO) by percentage, with trace amounts of Al203. The 2 baht silver coin contains 
97.610% nickel oxide (NiO) with other elements comprising the remaining percentage, Other chemicals 
are detectable in small amounts in all types of coins. 
 
Keywords: metal, coin, x-ray fluorescence spectrometer 
 
1. บทนํา 

ความสําคัญและท่ีมาของงานวิจัย  

ยุคโลหะในประเทศไทยเกิดข้ึนเม่ือประมาณ 3,000-5,000 ปีท่ีผ่านมา โดยมนุษย์ในสมัยนั้นมีการนําโลหะสําริด 
ทองคํา และเหล็ก มาหล่อและตีข้ึนรูปเป็นเคร่ืองใช้ต่าง ๆ ได้เท่าหรือดีกว่ามนุษย์ยุคเดียวกันในส่วนอ่ืนของโลก ซ่ึงมีการค้นพบ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์หลายท่ี เช่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเก่า และแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง โดยนักโบราณคดีจะ
พบโครงกระดูกมนุษย์ และเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ต่าง ๆ โดยเฉพาะท่ีแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงท่ีเกิดปัญหาว่า ขุดค้นพบเคร่ืองมือ 
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เคร่ืองใช้ ซ่ึงตัดสินว่าเป็นของมนุษย์ยุคโลหะตอนปลาย แต่เม่ือได้ส่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไปพิสูจน์อายุ โดยวิธี       
เทอร์โมลูมิเนสเซ็นส์ (Thermo Luminescence) แล้วปรากฏผลว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีขุดได้จากระดับความลึก   
70-80 เซนติเมตรจากผิวดิน มีอายุประมาณ 5,554-460 ปีมาแล้ว และอีกชิ้นส่วนได้จากระดับความลึก 120 เซนติเมตร มีอายุ
ประมาณ 5,574-175 ปีมาแล้ว นักโบราณคดีบางท่าน จึงสรุปว่ามนุษย์ผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรมบ้านเชียงน้ันได้สร้างสรรค์
วัฒนธรรมเหล่านี้ไว้เม่ือประมาณ 5,000-7,000 ปีมาแล้ว 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลท่ี9) ได้มีการผลิตเหรียญกษาปณ์ เร่ิมจากเหรียญ
ทองแดงและเหรียญดีบุกตราพระบรมรูป - ตราแผ่นดิน ใน พ.ศ.2493 ผลิตเหรียญราคา 5 บาท ข้ึนเป็นคร้ังแรก ในปี พ.ศ.
2515 ผลิตเหรียญราคา 10 บาท ข้ึนเป็นคร้ังแรก ในปีพ.ศ.2531 และได้มีการผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน และเหรียญ
กษาปณ์ท่ีระลึก รวมท้ังมีการพัฒนาจัดทําเหรียญท่ีระลึก ต่อเนื่องมาจนกระทั่งปัจจุบันคือ 
                 1.เหรียญกษาปณ์หมุนเวียน (Circulated coins) 

     2. เหรียญกษาปณ์ท่ีระลึก (Commemorative coins) 
     3. เหรียญท่ีระลึก (Medal) 
ซ่ึงเหรียญแต่ละชนิดจะมีธาตุองค์ประกอบและปริมาณท่ีแตกต่างกันไป  ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะทําการ

วิเคราะห์หาธาตุองค์ประกอบของเหรียญกษาปณ์ต่าง ๆ โดยวิธีการเรืองรังสีเอ็กซ์ (Cutroneo., 2013: 25, Gorghinian., 
2013: 268 และ Caridi., 2013: 82) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นต่อไป 
 
2. วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 
 2.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ทดลอง 
 1. เหรียญกษาปณ์ ได้แก่ เหรียญ 50 สตางค์ เหรียญ 2 บาท (เงิน) เหรียญ 2 บาท (ทอง) เหรียญ 5 บาท และ 
เหรียญ 10 บาท 

2. เคร่ืองเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนต์สเปกโตรมิเตอร์ (X-ray Fluorescence Spectrometry; XRF)  
 
2.2 วิธีดําเนินงานวิจัย 

   2.2.1 การเตรียมตัวอย่างเหรียญโลหะ  
 นําตัวอย่างเหรียญกษาปณ์ ท้ัง 5 ชิ้นนําไปล้างน้ํายา เพ่ือทําการขัดสนิมหรือคาบไขมันออกก่อนซ่ึงเหรียญท้ัง 5 ชิ้นมี
ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพท่ี 1 ตัวอย่างเหรียญกษาปณ์ ท้ัง 5 ชิ้นท่ีผ่านการล้างน้ํายาทําความสะอาด 
 

     2.2.2 ขั้นตอนการหาองค์ประกอบของธาตุของเหรียญกษาปณ์โดยใช้เครื่องเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนต์          
สเปกโตรมิเตอร์  
       2.2.2.1 นําเหรียญกษาปณ์ท้ัง 5 ชิ้นท่ีผ่านกระบวนการทําความสะอาด ใส่ลงในชุดอุปกรณ์ภาชนะบรรจุสาร
ตัวอย่าง  
  2.2.2.2 ทําการเปิดเคร่ืองเอ็กซ์เรย์ฟลูออเรสเซนต์สเปกโตรมิเตอร์ เพ่ือตรวจสอบความพร้อม  

 

 
 

เหรียญ 
50 สตางค ์

 

 
 

เหรียญ 
2 บาท (เงิน) 

 

 
 

เหรียญ 
2 บาท (ทอง) 

 

 
 

เหรียญ 
5 บาท 

 

 
 

เหรียญ 
10 บาท 
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      2.2.2.3 เปิดฝาเคร่ืองเอ็กซ์เรย์ฟลูออเรสเซนต์สเปกโตรมิเตอร์ ใส่ชุดอุปกรณ์ภาชนะบรรจุเหรียญท้ัง 5 ชิ้น ลงไป
ตามลําดับ  

2.2.2.4 ปิดฝาเครื่องเอ็กซ์เรย์ฟลูออเรสเซนต์สเปกโตรมิเตอร์ เพ่ือให้เคร่ืองวิเคราะห์ผล โดยแต่ละชิ้นใช้เวลา
ประมาณ 2 นาที  ดังในรูปภาพท่ี 2 
       2.2.2.5 จดบันทึกผลการวิเคราะห์ท่ีได้จากเคร่ืองเอ็กซ์เรย์ฟลูออเรสเซนต์สเปกโตรมิเตอร์  

 
 

   
 

รูปภาพท่ี 2 ทําการวัดหาธาตุองค์ประกอบด้วยเคร่ืองเอ็กซ์เรย์ฟลูออเรสเซนต์ 
 
3. ผลการวิจัยและอภิปราย 
 

ผลการวิเคราะห์ธาตุองค์ประกอบของเหรียญด้วยเครื่องเอ็กซ์เรย์ฟลูออเรสเซนต์สเปกโตรมิเตอร์ 

          เหรียญท้ัง 5 ชนิดจะมีส่วนประกอบหลักประกอบ คือ CuO, NiO และ Al2O3     แต่เหรียญท่ีพบธาตุองค์ประกอบเป็น 
CuO  ได้แก่ เหรียญ 50 สตางค์ เหรียญ 2 บาท (ทอง) เหรียญ 5 บาท และเหรียญ 10 บาท ในปริมาณท่ี 87.480%,   
89.840%, 72.720% และ 82.610% ตามลําดับ  นอกจากนี้สําหรับเหรียญกษาปณ์ข้างต้นท้ัง 4 นั้น  ยังพบธาตุ Al203 เป็น
ธาตุองค์ประกอบอีกด้วย ส่วนเหรียญ 2 บาท (เงิน) พบธาตุองค์ประกอบ NiO ในปริมาณท่ีสูงถึง  97.610 % 

4. สรุปผลการทดลอง 

         งานวิจัยนี้ได้ทําการทดลองเพ่ือศึกษาการองค์ประกอบของธาตุท่ีได้จากการวิเคราะห์โดยเคร่ืองเอ็กซ์เรย์ฟลูออเรสเซนต์
สเปกโตรมิเตอร์  โดยทําการเก็บเลือกเหรียญกษาปณ์มาศึกษาซ่ึง ได้แก่ เหรียญ 50 สตางค์  เหรียญ 2 บาท (เงิน)  เหรียญ 2 
บาท (ทอง)  เหรียญ 5 บาท และเหรียญ 10 บาท จากนั้นทดลองวัดค่าด้วยเคร่ืองเอ็กซ์เรย์ฟลูออเรสเซนต์สเปกโตรมิเตอร์   
ผลท่ีได้สามารถสรุปได้ว่า   

1. เหรียญท่ีพบธาตุองค์ประกอบเป็น CuO ได้แก่ เหรียญ 50 สตางค์ เหรียญ 2 บาท (ทอง) เหรียญ 5 บาท และ
เหรียญ 10 บาท ในปริมาณท่ี 87.480%, 89.840%, 72.720% และ 82.610% ตามลําดับ และยังมีธาตุ Al2O3 เป็นธาตุ
องค์ประกอบด้วย 

2. เหรียญ 2 บาท (เงิน) มีธาตุองค์ประกอบหลักคือ NiO ซ่ึงพบในปริมาณท่ีสูงถึง 97.610%  
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การศึกษาธาตุองค์ประกอบของหินด้วยเครื่องเอกซ์เรย์ฟลูออเรสเซนต์สเปกโตรเมทรี 
The Study of Element of Rock by X-ray Fluorescence Spectrometry 

 
ศุภรัตน์ ทัศน์เจริญ1,2, ก้านพลู คุ้มเจริญ1, จุฑามาศ พรหมบุญสุข1,  

ปัญชล ีศรีเมือง1 และจักรพงษ์ แก้วขาว2 
 

1สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2ศูนย์วิจัยแห่งความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีแก้วและวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 
บทคัดย่อ 

 
งานวิจัยนี้ได้ศึกษาวิเคราะห์หาปริมาณของแร่ธาตุและองค์ประกอบของหินจากหินตัวอย่าง 5 ชนิด ได้แก่ หินชนวน 

(Slate) หินไดออไรต์ (Diorite) หินกรวดมน (Conglomerate) หินอ่อน (Marble) และหินปูน (Limestone) วิเคราะห์โดย
เคร่ืองเอกซ์เรย์ฟลูออเรสเซนต์สเปกโตรมิเตอร์ (X-ray fluorescence spectrometry; XRF) ผลการวิเคราะห์แร่ธาตุและ
องค์ประกอบของหินพบว่า หินชนวน มีแร่ธาตุหลักประกอบด้วย SiO2 =62.4%, Al2O3 =22.2%, K2O =2.91%, CaO = 
4.64% หินไดออไรต์ มีแร่ธาตุหลักประกอบด้วย SiO2 =86.9%, SO3 =4.77%, Sb2O3 =8.11% หินอ่อน มีแร่ธาตุหลัก
ประกอบด้วย CaO =98.05% หินกรวดมน มีแร่ธาตุหลักประกอบด้วย SiO2 =98.7% และหินปูน มีแร่ธาตุหลักประกอบด้วย 
SiO2 =30.1%, Al2O3 =9.9%, K2O =3.97%, CaO =43.5% 

 
คําสําคัญ: เคร่ืองเอกซ์เรย์ฟลูออเรสเซนต์สเปกโตรมิเตอร์, หินชนวน, หินไดออไรต์, หินกรวดมน, หินอ่อน, หินปูน 
 

Abstract 
 
 This research studied to analyze the quantity of minerals and element of rock from 5 sample types 
included Slate, Diorite, Marble, Conglomerate, Limestone. Analysis by X-ray fluorescence spectrometry; 
XRF. The analysis of minerals and element of rock found that the mineral major of slate is SiO2 =62.4%, 
Al2O3 =22.2%, K2O =2.91%, CaO =4.64%. Diorite is SiO2 =86.9%, SO3 =4.77%, Sb2O3 =8.11%. Marble is CaO 

=98.05%. Conglomerate is SiO2 =98.7%. Limestone is SiO2 =30.1%, Al2O3  =9.9%, K2O =3.97%, CaO =43.5%. 
 
Keywords: x-ray fluorescence spectrometry, slate, diorite, conglomerate, marble, limestone 
 
1. บทนํา 
 

ความสําคัญและท่ีมาของงานวิจัย 
หิน (Rock) เป็นวัตถุท่ีมีมากท่ีสุดในโลกเม่ือเปรียบเทียบกับวัตถุอ่ืน ๆ หินมีความแข็งและมีสีต่าง ๆ หินส่วนใหญ่จะ

ประกอบด้วยแร่ต้ังแต่หนึ่งชนิดข้ึนไปหรือบางอย่างอาจจะประกอบด้วยแร่มากกว่าสิบชนิด โดยท่ัวไปมักเป็นแร่ตระกูลซิลิเกต 
นอกจากนั้นยังมีแร่ตระกูลคาร์บอเนตเนื่องจากบรรยากาศโลกในอดีตส่วนใหญ่เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ หินท่ีเราพบท่ัวไปตาม
พ้ืนผิวโลกนั้น ถ้าดูอย่างผิวเผินจะเห็นเป็นวัตถุแข็งมีสีสันต่าง ๆ หากไม่พิจารณาให้ละเอียดหรือไม่ได้เรียนรู้ถึงการจําแนกชนิด
ของหินก็จะไม่ทราบว่าแท้จริงแล้วหินเหล่านั้นมีความแตกต่างกันไปท้ังธรรมชาติการเกิดวัตถุต้นกําเนิด องค์ประกอบของหิน
และยังสามารถจัดแบ่งหรือจําแนกออกไปเป็นหินชนิดต่าง ๆ ได้เป็นจํานวนมาก 
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ความหมายของหินและประเภทของหิน ตามพจนานุกรมศัพท์ธรณีวิทยา พ.ศ.2530 กล่าวว่า หิน (Rock) เป็นมวล
แข็งท่ีประกอบด้วยแร่ชนิดเดียวหรือหลายชนิดรวมตัวกันอยู่ตามธรรมชาติแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ หินอัคนี 
(Igneous Rock) หินชั้นหรือหินตะกอน (Sedimentary Rock) และหินแปร (Metamorphic Rock) 

ในหินแต่ละชนิดจะมีสินแร่ชนิดต่าง ๆ ท้ังโลหะและอโลหะซ่ึงโครงสร้างหรือลักษณะและส่วนประกอบในหินจะช่วย
บอกให้เราทราบถึงสภาวะแวดล้อมหรือประวัติทางธรณีวิทยาในขณะท่ีเกิดหิน เช่น สามารถบอกได้ว่าบริเวณน้ัน ๆ เป็น
บริเวณนํ้าต้ืนจะพบร้ิวคลื่นบนผิวทราย (Taher., 2012: 350, Jones., 1997: 929 และ Thorpe., 1999: 215) 

ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ท่ีทําจากหินก็มีหลากหลายและหินก็สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง โดยจะข้ึนอยู่กับ
ชนิดของหินและประเภทของการนําไปใช้ ตัวอย่างเช่น หินดินดาน ใช้ทําหินประดับและกระเบื้องมุงหลังคา เป็นต้น 

คณะผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติและแร่ธาตุของหินชนิดต่าง ๆ วิเคราะห์หาปริมาณธาตุ
องค์ประกอบในหินโดยใช้การวัดปริมาณรังสีเอกซ์เรย์ฟลูออเรสเซนต์ (XRF) ท่ีปลดปล่อยออกมาจากธาตุองค์ประกอบแต่ละ
ชนิดในหินโดยหินท่ีนํามาเป็นตัวอย่างได้แก่ หินไดออไรต์ (Diorite) หินกรวดมน (Conglomerate) หินอ่อน (Marble) 
หินชนวน (Slate) หินปูน (Limestone) เป็นต้น เพ่ือศึกษาว่าหินแต่ละชนิดท่ีมีคุณสมบัติเหมาะแก่การนําไปใช้ประโยชน์
ทางด้านอุตสาหกรรม อันจะก่อประโยชน์ในทางด้านเศรษฐกิจต่อไป 
 
2. วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 

2.1 การเตรียมตัวอย่างหิน 
เตรียมตัวอย่างหินท่ีจะนํามาใช้ในการวิเคราะห์ธาตุโดยใช้หินตัวอย่าง 5 ชนิด ได้แก่ หินไดออไรต์ (Diorite) หินกรวดมน 

(Conglomerate) หินอ่อน (Marble) หินชนวน (Slate) หินปูน (Limestone) นํามาล้างทําความสะอาดและบดให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ 
2.2 หาองค์ประกอบของหินโดยใช้เครื่องเอกซ์เรย์ฟลูออเรสเซนต์สเปกโตรมิเตอร์ (X-Ray Fluorescence 

Spectrometry;XRF) 
1.นําตัวอย่างหินท้ัง 5 ชนิด ได้แก่ หินไดออไรต์ (Diorite) หินกรวดมน (Conglomerate) หินอ่อน (Marble) 

หินชนวน (Slate) หินปูน (Limestone) มาใส่ในชุดอุปกรณ์ท่ีเตรียมไว้ 
 2.เปิดฝาเคร่ืองแล้วนําชุดอุปกรณ์ไปใส่ในเคร่ืองเอกซ์เรย์ฟลูออเรสเซนต์สเปกโตรมิเตอร์  

3.จากนั้นปิดฝาเคร่ืองเอกซ์เรย์ฟลูออเรสเซนต์สเปกโตรมิเตอร์ แล้วต้ังค่าการใช้งานเช่น ระยะเวลาในการวัด 
องค์ประกอบของหินท่ีต้องการหา เป็นต้น 

4.ทําการวัดหาองค์ประกอบของหินตามเวลาท่ีกําหนด อ่านแร่ธาตุท่ีเป็นส่วนประกอบของหินและบันทึกผลการ
ทดลอง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปภาพท่ี 1 การเตรียมตัวอย่างหินท่ีจะทําการวัดด้วยเคร่ืองเอกซ์เรย์ฟลูออเรสเซนต์สเปกโตรมิเตอร์ 
 

3. ผลการวิจัย 
  

3.1 ธาตุองค์ประกอบของหินในกลุ่มตัวอย่าง 
จากการวิเคราะห์ธาตุองค์ประกอบของหินในกลุ่มตัวอย่างด้วยเคร่ืองเอกซ์เรย์ฟลูออเรสเซนต์สเปกโตรมิเตอร์       

ผลการวิเคราะห์เป็นดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 ธาตุองค์ประกอบของหิน 
 

ธาตุ 

หินชนวน 
(Slate) 

หินไดออไรต์ 
(Diorite) 

หินอ่อน 
(Marble) 

 
หินกรวดมน 

(Conglomerate) 

หินปูน 
(Limestone) 

Al2O3 22.200 % - 1.000 % -  9.900 % 
SiO2 62.400 % 86.900 % - 98.700 % 30.100 % 
K2O  2.910 % - - 0.340 %  3.970 % 
CaO 4.640 % - 98.050 % 0.322 % 43.500 % 
TiO2 0.733 % - - 0.082 %  0.540 % 
V2O5 0.036 % - - -  0.036 % 
Cr2O3 0.014 % 0.026 % - -  0.020 % 
MnO 0.039 % - 0.220 % 0.023 %  0.036 % 
Fe2O3 6.750 % 0.036 % 0.180 % 0.157 %  4.160 % 
CuO 0.026 % 0.030 % 0.058 % 0.021 %  0.044 % 
ZnO 0.013 % - 0.010 % - - 
Rb2O 0.023 % - - -  0.047 % 
SrO 0.021 % - - -  0.077 % 
ZrO2 0.033 % - - -  0.030 % 
RuO2 0.160 % - 0.380 % 0.219 %  0.260 % 
Re2O7 0.005 % - 0.071 % - - 
MgO - - - -  5.300 % 
SO3 - 4.770 % - -  1.750 % 
BaO - - - 0.020 %  0.280 % 
PdO - 0.096 % - 0.068 % - 

Sb2O3 - 8.110 % - - - 
 
3.2 วิเคราะห์ผลการวิจัยแร่ธาตุของหินในกลุ่มตัวอย่าง 
หินชนวน (Slate) มีแร่ธาตุหลักซ่ึงประกอบด้วย SiO2 = 62.4%, Al2O3 =22.2%, K2O =2.91%, CaO =4.64% 
หินไดออไรต์ (Diorite) มีแร่ธาตุหลักซ่ึงประกอบด้วยSiO2 =86.9%, SO3 =4.77%, Sb2O3 =8.11% 
หินอ่อน (Marble) มีแร่ธาตุหลักซ่ึงประกอบด้วย CaO =98.05% 
หินกรวดมน (Conglomerate) มีแร่ธาตุหลักซ่ึงประกอบด้วย SiO2 =98.7% 
หินปูน (Limestone) มีแร่ธาตุหลักซ่ึงประกอบด้วย SiO2 =30.1%, Al2O3 =9.9%, K2O =3.97%, CaO =43.5% 

 
4. สรุปผลการทดลอง 
 

งานวิจัยในคร้ังนี้ได้ทําการทดลองเพ่ือศึกษาแร่ธาตุและองค์ประกอบของหิน โดยการเตรียมตัวอย่างหิน 5 ชนิด 
ได้แก่ หินไดออไรต์ (Diorite) หินกรวดมน (Conglomerate) หินอ่อน (Marble) หินชนวน (Slate) หินปูน (Limestone) 
จากนั้นตรวจสอบแร่ธาตุโดยใช้เคร่ืองเอกซ์เรย์ฟลูออเรสเซนต์สเปกโตรมิเตอร์  ผลท่ีได้สามารถสรุปได้ว่า  หินชนวน (Slate) 
มีธาตุองค์ประกอบหลักซ่ึงประกอบด้วย SiO2 =62.4%, Al2O3 =22.2%, K2O =2.91%, CaO =4.64% หินไดออไรต์ 
(Diorite) มีธาตุองค์ประกอบหลักซ่ึงประกอบด้วย SiO2=86.9%, SO3=4.77%, Sb2O3=8.11% หินอ่อน (Marble) มีธาตุ
องค์ประกอบหลักซ่ึงประกอบด้วย CaO=98.05% หินกรวดมน (Conglomerate) มีธาตุองค์ประกอบหลักซ่ึงประกอบด้วย 
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SiO2=98.7% และหินปูน (Limestone) มีธาตุองค์ประกอบหลักซ่ึงประกอบด้วย SiO2 =30.1%, Al2O3 =9.9%,                 
K2O =3.97%, CaO =43.5% 
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การศึกษาผลของ CoO ต่อสมบตัิทางกายภาพและทางแสงของแก้วในระบบ  
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บทคัดย่อ 

 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของการเติม CoO ท่ีมีต่อสมบัติของแก้วบอเรต โดยแก้วถูกเตรียมในอัตราส่วน 

(40-x)B2O3 : 20Al2O3 : 20CaO : 20Na2O : xCoO เปอร์เซ็นต์โมล โดยท่ี x คือ ปริมาณความเข้มข้น ซ่ึงมีค่าต้ังแต่ 0.00 0.01 
0.02 0.03 0.04 และ 0.05 เปอร์เซ็นต์โมล ผลท่ีได้พบว่าแก้วตัวอย่างมีสีโทนนํ้าเงินซ่ึงสอดคล้องกับสเปกตรัมการดูดกลืนแสง
ของ Co2+ ท่ี 510, 580 และ 630 นาโนเมตร จากการทรานซิชันในสถานะ 4A2(F) → 4T2(F), 4T1(F), 4T1(P), ตามลําดับ   
และค่าดรรชนีหักเหมีค่าอยู่ระหว่าง 1.5407 ถึง 1.5417 ส่วนค่าความหนาแน่นมีค่าอยู่ระหว่าง 2.4340 ถึง 2.4449 กรัมต่อ
ลูกบาศก์เซนติเมตร และค่าโคออดิเนตสีในระบบ CIE L*a*b* จากเคร่ือง ยูวี-วิสิเบิลสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ซ่ึง (L*) จะมีค่าอยู่
ระหว่าง 71.4498 ถึง 92.9972 ค่า (a*) จะมีค่าระหว่าง -0.2344 ถึง 4.9957 ส่วนค่า (b*) อยู่ระหว่าง -21.5883 ถึง 2.6918 
โดยค่า L* และ b* จะมีค่าลดลง และ a* จะมีค่าเพ่ิมข้ึนเม่ือปริมาณความเข้มข้นของ CoO เพ่ิมข้ึน และสีท่ีเกิดข้ึนจะมีสีต้ังแต่
สีน้ําเงินอ่อน และลดลงตามแนวแกน b* โดยไปในทิศทางสีน้ําเงินเข้ม และเพ่ิมข้ึนตามแนวแกน a* ไปในทางสีแดง 
 
คําสําคัญ: แก้วบอเรต, การดูดกลืนแสง, โลหะทรานซิชั่น 

 
Abstract 

 
The objective of this research was to observe the effect of CoO on the physical and optical 

properties of borate glass. Borate glasses were prepared in composition (40-x)B2O3 : 20Al2O3 : 20CaO : 
20Na2O : xCoO mol% which x is concentration varying from 0.00, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04 and 0.05 mol%. 
The results showed that glass samples were blue which corresponded with optical absorption spectra of 
CoO at 510, 580 and 630 nm resulted from the transition state of Co2+ from 4A2(F) → 4T2(F), 4T1(F), 4T1(P), 
respectively. The refractive index values were between 1.5407 and 1.5417 and density values were 
between 2.4340 and 2.4449 g/cm3. The color coordinates in CIEL*a*b* system measured by UV-visible 
spectrophotometer were between 71.4498 and 92.9972, between -0.2344 and 4.9957, and between -
21.5883 to 2.6918 for L*, a* and b*, respectively. When the concentration of CoO increased, the L* and 
b* value would decrease whereas the a* value would increase. The resulting color ranged from pale 
blue, decreasing along b* axis to the dark blue and increasing along a* axis to the red. 
 
Keywords: borate glass, optical absorption spectra, transition metal 
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1. บทนํา 
 

แก้วบอเรตมีการใช้งานอย่างกว้างขวาง เนื่องจากมีความแข็งแรงและทนต่อความร้อน สามารถปรับเปล่ียนคุณสมบัติ 
ตามความต้องการในการนํามาใช้งานจึงมีผู้สนใจนําแก้วบอเรต ท่ีอยู่ในรูปของโบรอนไตรออกไซด์ (B2O3) เป็นองค์ประกอบ
หลักในการข้ึนรูปของแก้ว ได้แก่ การใช้ในด้านอุตสาหกรรม การใช้งานในด้านครัวเรือนและการใช้งานในด้านการประดับ
ตกแต่ง เป็นต้น (มนัส ใจมะสิทธ์ิ, 2550) 

แต่อย่างไรก็ตามมีการพัฒนาการใช้ประโยชน์และเพ่ิมมูลค่าให้แก่แก้วบอเรตโดยการเติม ธาตุทรานซิชันซ่ึงโลหะ
ทรานซิชันมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาด้านต่าง ๆท้ังทางตรงและทางอ้อมท่ีเห็นได้อย่างชัดเจนโดยตรงในรูปของโลหะ เช่น 
เหล็ก (Fe) ทองแดง (Cu) ทองคํา (Au) และเงิน (Ag) ซ่ึงเป็นธาตุโลหะทรานซิชันท่ีโครงสร้างอิเล็กตรอนของอะตอมและ
ไอออนของโลหะทรานซิชันสัมพันธ์เก่ียวข้องกับสมบัติทางกายภาพและทางแสงของแก้ว เช่น ความหนาแน่น คุณสมบัติทาง
แม่เหล็ก โดยเฉพาะการเกิดสี เป็นสมบัติทางเคมีท่ีสําคัญท่ีสุดของโลหะทรานซิชัน คือ มีเลขออกซิเดชันได้หลายค่าห่างกัน 1 
หน่วยหรือมากกว่า และแต่ละเลขออกซิเดชันจะมีสีแตกต่างกัน ซ่ึงจะส่งผลต่อคุณสมบัติทางแก้วได้โดยเฉพาะคุณสมบัติทาง
แสงซ่ึงอาจให้เกิดการผลิตแก้วมีสีสันต่าง ๆมากมาย (พนิติ รตะนานุกูล, 2549) โคบอลต์เป็นธาตุแทรนซิชัน เลขอะตอม 27 
สัญลักษณ์ CoO เป็นโลหะสีขาวเงิน มีจุดหลอมเหลว 1.480 °C ใช้ทําโลหะผสมในอุตสาหกรรมเคร่ืองแก้วและ
เคร่ืองปั้นดินเผาซ่ึง CoO จะให้สีน้ําเงิน เป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจเป็นอย่างย่ิงในการศึกษาการเกิดสีของโคบอลต์ในแก้วระบบต่าง ๆ 
จากท่ีกล่าวมาในงานวิจัยนี้ได้ศกึษาการเกิดสีของโคบอลต์ในแก้วบอเรต  
 
2. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

ในงานวิจัยนี้ได้ทําการเตรียมการหลอมแก้ว ในสูตร (40-x)B2O3 : 20Al2O3 : 20CaO : 20Na2O : xCoO เปอร์เซ็นต์
โมล โดยท่ี x คือ ปริมาณความเข้มข้นของ CoO ซ่ึงมีค่าต้ังแต่ ต้ังแต่ 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 และ 0.05 เปอร์เซ็นต์โมล 
นําส่วนผสมที่เตรียมไว้ใส่ในเบ้าหลอมและนําเข้าเตาไฟฟ้าโดยหลอมท่ีอุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส โดยมีอัตราการเพ่ิมข้ึน
ของอุณหภูมิ 4.87 องศาเซลเซียสต่อนาที และค้างของอุณหภูมิไว้ 3 ชั่วโมง เม่ือครบตามเวลาท่ีกําหนด นําเบ้าหลอมออกจาก
เตาอุณหภูมิสูง เพ่ือทําให้แก้วเหลวได้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว และเทนํ้าแก้วลงบนแม่พิมพ์เหล็กกล้าไร้สนิม เพ่ือข้ึนรูปแก้ว 
จากน้ันนําแก้วท่ีได้ไปอบท่ีอุณหภูมิสูงสุดท่ี 500 องศาเซลเซียส นาน 3 ชั่วโมง จากนั้นปิดเตาอบให้ความร้อนลดลงจนถึง
อุณหภูมิห้อง จึงนําแก้วออกจากเตาไปวัดคุณสมบัติแก้วทางวิทยาศาสตร์ด้วยเคร่ืองมือชนิดต่าง ๆ  

 
3. ผลการวิจัย 

 
จากการทดลองหลอมแก้วในสูตร (40-x)B2O3 : 20Al2O3 : 20CaO : 20Na2O : xCoO เปอร์เซ็นต์โมล เม่ือ x เท่ากับ 

0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 และ 0.05 เปอร์เซ็นต์โมล  ตามลําดับพบว่าแก้วตัวอย่างท่ีไม่ได้เติม CoO จะได้แก้วท่ีมีลักษณะใส
ไม่มีสีเกิดข้ึน และเม่ือเติม CoO จะได้แก้วท่ีมีสีโทนนํ้าเงินโดยจะมีสีเข้มข้ึนตามความเข้มข้นของ CoO ท่ีเพ่ิมข้ึน แสดงดัง
รูปภาพท่ี 1 
 

 
 

รูปภาพท่ี 1 แก้วตัวอย่างท่ีเติม CoO ท่ีความเข้มข้นต่าง ๆ 
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จากการวิเคราะห์หาค่าความหนาแน่นและค่าดรรชนีหักเหของแก้วตัวอย่างท่ีเติม CoO ท่ีมีปริมาณความเข้มข้น 
0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 และ 0.05 เปอร์เซ็นต์โมล พบว่าค่าความหนาแน่นไม่มีแนวโน้มท่ีชัดเจนเม่ือปริมาณของ CoO 
เพ่ิมข้ึน โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 2.4340 ถึง 2.4449 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ส่วนค่าดรรชนีหักเหมีไม่มีแนวโน้มท่ีชัดเจน
เช่นเดียวกันกับค่าความหนาแน่น โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 1.5407 ถึง 1.5417 แสดงดังรูปภาพท่ี 2 และ 3 ตามลําดับ  

 

   
        รปูภาพท่ี 2 ความหนาแน่นของแก้วตัวอย่างท่ี                    รูปภาพท่ี 3 ค่าดรรชนีหักเหของแก้วตัวอย่างท่ี 
                เติม CoO ท่ีความเข้มข้นต่าง ๆ                                         เติม CoO ท่ีความเข้มข้นต่าง ๆ 

 
จากการวิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่น 300-1100 นาโนเมตร ของแก้วตัวอย่างท่ีเติม CoO ท่ีมี

ปริมาณความเข้มข้น 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 และ 0.05 เปอร์เซ็นต์โมล ค่าการดูดกลืนแสงแสดงในรูปภาพท่ี 4 จากรูป
พบว่า พีคของค่าการดูดกลืนแสงสูงสุดอยู่ในช่วงความยาวคลื่นประมาณ 510, 580 และ 630 นาโนเมตร จากการทรานซิชัน
ในสถานะ 4A2(F) → 4T2(F), 4T1(F) และ 4T1(P) ตามลําดับ ของ Co2+ ท่ีระดับพลังงาน 3d7 (Kaewkhao et al., 2009) ซ่ึง
ความเข้มข้นการดูกลืนแสง (Intensity) ของ CoO จะเพ่ิมสูงข้ึนตามปริมาณความเข้มข้นของ CoO ท่ีเพ่ิมมากข้ึน ขณะท่ีผล
การวิเคราะห์สีในระบบ CIE L*a*b* พบว่าแนวโน้มการเกิดสีของแก้วตัวอย่างจะมีค่าความสว่าง (L*) จะอยู่ระหว่าง 71.4498 
ถึง 92.9972 โดยค่า a* จะมีค่าอยู่ระหว่าง -0.2344 ถึง 4.9957 และส่วนค่า b* จะมีค่าอยู่ระหว่าง -21.5883 ถึง 2.6918 
และสีท่ีเกิดข้ึนจะมีสีต้ังแต่สีน้ําเงินอ่อน และ ลดลงตามแนวแกน b* โดยไปในทิศทางสีน้ําเงินเข้ม และเพ่ิมข้ึนตามแนวแกน a* 
ไปในทางสีแดง และเม่ือนําค่าท่ีได้มาสร้างกราฟค่าความสัมพันธ์ระหว่างค่า L*, a* และ b* จะได้กราฟแสดงดังรูปภาพท่ี 5 
 

  
รูปท่ีภาพ 4 ค่าการดูดกลืนแสงของแก้วตัวอย่าง ใน                  รูปภาพท่ี 5 ค่าสีในระบบ CIE L*a*b* ของแก้วตัวอย่าง 
         ช่วงความยาวคลื่น 300-1100 นาโนเมตร                                     ท่ีเติม CoO ท่ีความเข้มข้นต่าง ๆ 
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4. สรุปผลการวิจัย 
 
 จากการทดลองหลอมแก้วในสูตร (40-x)B2O3 : 20Al2O3 : 20CaO : 20Na2O : xCoO เปอร์เซ็นต์โมล โดยท่ี x คือ 
ปริมาณความเข้มข้น ซ่ึงมีค่าต้ังแต่ 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 และ 0.05 เปอร์เซ็นต์โมล พบว่าแก้วตัวอย่างท่ีไม่ได้เติม CoO 
จะได้แก้วท่ีมีลักษณะใสไม่มีสี และเม่ือเติม CoO จะได้แก้วท่ีมีสีโทนนํ้าเงิน โดยจะมีสีเข้มข้ึนตามความเข้มข้นของ CoO ท่ี
เพ่ิมข้ึน ผลการวิเคราะห์หาค่าความหนาแน่นและค่าดรรชนีหักเหของแก้วตัวอย่าง พบว่าค่าความหนาแน่นและค่าดรรชนีหักเห
ไม่มีแนวโน้มท่ีชัดเจนเมื่อปริมาณของ CoO เพ่ิมข้ึน ส่วนผลการวิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคล่ืน 300-1100 
nm ของแก้วตัวอย่าง พบว่าพีคของค่าการดูดกลืนแสงสูงสุดอยู่ในช่วงความยาวคลื่นประมาณ 510, 580 และ 630 นาโนเมตร 
โดยสเปกตรัมการดูดกลืนจะมีความเข้มข้นเพ่ิมสูงข้ึนตามปริมาณความเข้มข้นของ CoO ท่ีเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับค่าสีใน
ระบบ CIE L*a*b* 
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บทคัดย่อ 

 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของการเติม MnO2 ท่ีมีต่อสมบัติของแก้วบอเรต โดยแก้วถูกเตรียมในอัตราส่วน 

(40-x)B2O3 : 20Al2O3 : 20CaO : 20Na2O : xMnO2 mol% เม่ือ x คือปริมาณ MnO2 ใส่ลงไปในปริมาณต่าง ๆ กัน คือ 0.0 
0.2 0.4 0.6 0.8 และ 1.0 mol% ผลท่ีได้พบว่าแก้วตัวอย่างมีสีโทนนํ้าตาลแดงซ่ึงสอดคล้องกับสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของ 
Mn3+ ท่ี 470 นาโนเมตร ซ่ึงค่าดรรชนีหักเหท่ีสังเกตได้มีแนวโน้มใกล้เคียงกับค่าความหนาแน่น โดยค่าดรรชนีหักเหมีค่าอยู่
ระหว่าง 1.5416 ถึง 1.5451 ส่วนค่าความหนาแน่นมีค่าอยู่ระหว่าง 2.4688 ถึง 2.4824 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร และค่าโค
ออดิเนตสีในระบบ CIE L*a*b* จากเคร่ือง ยูวี-วิซิเบิลสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ซ่ึง (L*) จะมีค่าอยู่ระหว่าง 45.9873 ถึง 80.1914 
ค่า (a*) จะมีค่าอยู่ระหว่าง 5.9479 ถึง 21.7659 ส่วนค่า b* อยู่ระหว่าง 13.1244 ถึง 34.2164 โดยค่า L* a* และ b* จะมี
ค่าเพ่ิมข้ึนเม่ือปริมาณความเข้มข้นของ MnO2 เพ่ิมข้ึน และสีท่ีเกิดข้ึนจะมีสีต้ังแต่สีน้ําตาลแดงอ่อนและเพ่ิมสูงข้ึนตามแนวแกน 
a คือไปในทิศทางแดงเข้ม และ b ไปในทิศทางสีเหลือง ตามปริมาณตามความเข้มข้นของ MnO2 ท่ีเพ่ิมข้ึนตามลําดับ 
 
คําสําคัญ: แก้วบอเรต, การดูดกลืนแสง, โลหะทรานซิชัน 
 

Abstract 
 

The objective of this research was to observe the effect of MnO2 on the physical and optical 
properties of borate glass. Borate glasses were prepared in composition (40-x)B2O3 : 20Al2O3 : 20CaO : 
20Na2O : xMnO2 mol% which x is concentration varying from 0.0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, and 1.0 mol%. The 
results showed that glass samples were yellow-brown which corresponded with optical absorption 
spectra of MnO2 at 470 nm resulted from the transition state of Mn2+ from 5Eg→5T2g respectively. The 
refractive index values were between 1.5416 to 1.5451 and density values were between 2.4688 to 
2.4824 g/cm3. The color coordinates in CIEL*a*b* system measured by UV-visible spectrophotometer 
were between 45.9873 to 80.1914, between 5.9479 to 21.7659, and between 13.1244 to 34.2164 for L*, 
a* and b*, respectively. When the concentration of CoO increased, the L* value would decrease whereas 
the a* and b* values would increase. The resulting color ranged from pale blue, decreasing along b* axis 
to the dark blue and increasing along a* axis to the red. 
 
Keywords: borate glass, optical absorption spectra, transition metal 
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1. บทนํา 
 
 แก้วบอเรตมีการใช้งานอย่างกว้างขวาง เนื่องจากมีความแข็งแรงและทนต่อความร้อน สามารถปรับเปล่ียนคุณสมบัติ 
ตามความต้องการในการนํามาใช้งานจึงมีผู้สนใจนําแก้วบอเรต ท่ีอยู่ในรูปของโบรอนไตรออกไซด์ (B2O3) เป็นองค์ประกอบ
หลักในการข้ึนรูปของแก้ว ได้แก่ การใช้ในด้านอุตสาหกรรม การใช้งานในด้านครัวเรือนและการใช้งานในด้านการประดับ
ตกแต่ง เป็นต้น (มนัส ใจมะสิทธ์ิ, 2550) 

แต่อย่างไรก็ตามมีการพัฒนาการใช้ประโยชน์และเพ่ิมมูลค่าให้แก่แก้วบอเรตโดยการเติมธาตุ ทรานซิชันซ่ึงโลหะ
ทรานซิชันมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาด้านต่าง ๆท้ังทางตรงและทางอ้อมท่ีเห็นได้อย่างชัดเจนโดยตรงในรูปของโลหะ เช่น 
เหล็ก (Fe) ทองแดง (Cu) ทองคํา (Au) และเงิน (Ag) ซ่ึงเป็นธาตุโลหะทรานซิชันท่ีโครงสร้างอิเล็กตรอนของอะตอมและ
ไอออนของโลหะทรานซิชันสัมพันธ์เก่ียวข้องกับสมบัติทางกายภาพและทางแสงของแก้ว เช่น ความหนาแน่น คุณสมบัติทาง
แม่เหล็ก โดยเฉพาะการเกิดสีเป็นสมบัติทางเคมีท่ีสําคัญท่ีสุดของโลหะทรานซิชันคือ มีเลขออกซิเดชันได้หลายค่าห่างกัน 1 
หน่วยหรือมากกว่า และแต่ละเลขออกซิเดชันจะมีสีแตกต่างกัน ซ่ึงจะส่งผลต่อคุณสมบัติทางแก้วได้โดยเฉพาะคุณสมบัติทาง
แสงซ่ึงอาจให้เกิดการผลิตแก้วบอเรตท่ีมีสีสันต่าง ๆมากข้ึน จากท่ีกล่าวมาในงานวิจัยนี้ได้เติมธาตุโลหะทรานซิชัน MnO2 ใน
สูตรแก้วบอเรต ซ่ึง MnO2 เป็นธาตุโลหะทรานซิชันมีจุดหลอมเหลว 535 °C  ความหนาแน่น 5.026 g/cm3 (พนิติ รตะนานุกูล
, 2549) มีเลขออกซิเดชันมากกว่าหนึ่งค่า และการให้สีของเลขออกซิเดชันในแต่ละค่าพบว่า MnO2 ท่ีมีเลขออกซิเดชัน Mn+2 
ให้สีชมพูอ่อน Mn+3 ให้สีน้ําตาล Mn+4 ให้สีดํา Mn+6 ให้สีเขียว และ Mn+7 จะให้มีสีม่วงแดง ซ่ึงสามารถเห็นสีเหล่านี้เกิดข้ึน
โดยปฏิกิริยาเคมี ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้ศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางแสงของแก้วบอเรตท่ีเติม MnO2  
 
2. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

ในงานวิจัยนี้ได้ทําการเตรียมการหลอมแก้ว ในสูตร (40-x)B2O3 : 20Al2O3  :  20CaO  :  20Na2O : xMnO2  
เปอร์เซ็นต์โมล โดยท่ี x คือ ปริมาณความเข้มข้น ซ่ึงมีค่าต้ังแต่ 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 และ 1.0 เปอร์เซ็นต์โมล นําส่วนผสมท่ี
เตรียมไว้ใส่ในเบ้าหลอมและนําเข้าเตาไฟฟ้าโดยหลอมท่ีอุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส โดยมีอัตราการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิ 
4.87 องศาเซลเซียสต่อนาที และค้างของอุณหภูมิไว้ 3 ชั่วโมง เม่ือครบตามเวลาท่ีกําหนด นําเบ้าหลอมออกจากเตาอุณหภูมิ
สูง เพ่ือทําให้แก้วเหลวได้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว และเทน้ําแก้วลงบนแม่พิมพ์เหล็กกล้าไร้สนิม เพ่ือข้ึนรูปแก้ว จากนั้นนําแก้วท่ี
ได้ไปอบท่ีอุณหภูมิสูงสุดท่ี 500 องศาเซลเซียส นาน 3 ชั่วโมง จากนั้นปิดเตาอบให้ความร้อนลดลงจนถึงอุณหภูมิห้อง จึงนํา
แก้วออกจากเตาไปวัดคุณสมบัติแก้วทางวิทยาศาสตร์ด้วยเคร่ืองมือชนิดต่าง ๆ  

 
3. ผลการวิจัย 

 
จากการทดลองเตรียมแก้วบอเรตท่ีเติม MnO2 ในปริมาณความเข้มข้น 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 และ 1.0 เปอร์เซ็นต์

โมล พบว่าตัวอย่างแก้วท่ีไม่ได้เติม MnO2 จะได้แก้วท่ีลักษณะไม่มีสีเม่ือเติม MnO2 พบว่าแก้วท่ีได้มีสีออกไปทางโทนน้ําตาล
แดงเล็กน้อยโดยจะมีสีเข้มข้ึนตามความเข้มข้นของ MnO2 ท่ีเพ่ิมมากข้ึนตามลําดับซ่ึงแสดงได้ดังรูปภาพท่ี 1 
 

 
 

รูปภาพท่ี 1 แก้วตัวอย่างท่ีเติม MnO2 ท่ีความเข้มข้นต่าง ๆ 
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จากการวิเคราะห์หาค่าความหนาแน่นและค่าดรรชนีหักเหของแก้วตัวอย่างท่ีเติม MnO2 ซ่ึงมีความเข้มข้น 0.0 0.2 
0.4 0.6 0.8 และ 1.0 เปอร์เซ็นต์โมล พบว่าค่าความหนาแน่นของแก้วมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนตามปริมาณความเข้มข้นของ MnO2 ท่ี
เพ่ิมมากข้ึน โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 2.4688 ถึง 2.4824 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ส่วนค่าดรรชนีหักเหท่ีสังเกตได้มีแนวโน้มไป
ทางเดียวกันกับค่าความหนาแน่น โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 1.5416 ถึง 1.5451 แสดงดังรูปภาพท่ี 2 และ 3 ตามลําดับ  

 

   
        รปูภาพท่ี 2 ความหนาแน่นของแก้วตัวอย่างท่ี                      รูปภาพท่ี 3 ค่าดรรชนีหักเหของแก้วตัวอย่างท่ี 
                เติม MnO2 ท่ีความเข้มข้นต่าง ๆ                                        เติม MnO2 ท่ีความเข้มข้นต่าง ๆ 

 
จากการวิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสงของตัวอย่างแก้วบอเรตท่ีเติม MnO2 ในช่วงความยาวคลื่น 300 - 1,100 นาโน

เมตร พบว่าพีคการดูดกลืนแสงของแก้วตัวอย่างท่ีเติม MnO2 จะอยู่ในช่วงความยาวคลื่นประมาณ 470 นาโนเมตร แสดงดัง
รูปภาพท่ี 4 ซ่ึงสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงพลังงาน 5Eg→5T2g  ของ Mn3+ ท่ีระดับพลังงาน 3d4 (Chakradhar et al., 
2005) โดยความเข้มการดูดกลืนแสง (Intensity) ของ MnO2 จะเพ่ิมข้ึนเม่ือปริมาณความเข้มข้นของ MnO2 เพ่ิมข้ึนด้วย 
ขณะท่ีผลการวิเคราะห์สีในระบบ CIE L*a*b* พบว่าแนวโน้มการเกิดสีของแก้วตัวอย่างจะมีค่าความสว่าง (L*) จะมีค่าอยู่
ระหว่าง 45.9873 ถึง 80.1914  ค่า (a*) จะมีค่าอยู่ระหว่าง 5.9479 ถึง 21.7659 ส่วน (b*) อยู่ระหว่าง 13.1244 ถึง 
34.2164 โดยค่า a* และ b* จะมีค่าเพ่ิมข้ึนเม่ือปริมาณความเข้มข้นของ MnO2 เพ่ิมข้ึน และสีท่ีเกิดข้ึนจะมีสีต้ังแต่สีน้ําตาล
แดงอ่อนและเพ่ิมสูงข้ึนตามแนวแกน a คือไปในทิศทางสีแดงและ b ไปในทิศทางสีเหลือง ตามปริมาณตามความเข้มข้นของ 
MnO2 ท่ีเพ่ิมข้ึนตามลําดับ ดังแสดงในรูปภาพท่ี 5  

 
 

  
รูปท่ีภาพ 4 ค่าการดูดกลืนแสงของแก้วตัวอย่าง ใน                  รูปภาพท่ี 5 ค่าสีในระบบ CIE L*a*b* ของแก้ว 
         ช่วงความยาวคลื่น 300-1100 นาโนเมตร                               ท่ีเติม MnO2 ท่ีความเข้มข้นต่าง ๆ 
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4. สรุปผลการวิจัย 
 
 จากการทดลองหลอมแก้วในสูตร (40-x)B2O3 : 20Al2O3 : 20CaO : 20Na2O : xMnO2 เปอร์เซ็นต์โมล โดยท่ี x คือ 
ปริมาณความเข้มข้น ซ่ึงมีค่าต้ังแต่ 0.0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 และ 1.0 เปอร์เซ็นต์โมล พบว่าตัวอย่างแก้วท่ีไม่ได้เติม MnO2 จะ
ได้แก้วท่ีลักษณะไม่มีสีเม่ือเติม MnO2 พบว่าแก้วท่ีได้มีสีออกไปทางโทนนํ้าตาลแดงเล็กน้อยโดยจะมีสีเข้มข้ึนตามความเข้มข้น
ของ MnO2 ท่ีเพ่ิมมากข้ึนตามลําดับ ผลการวิเคราะห์หาค่าความหนาแน่นและค่าดรรชนีหักเหของแก้วตัวอย่าง พบว่าค่าความ
หนาแน่นและค่าดรรชนีหักเหมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนไปในทิศทางเดียวกันเม่ือปริมาณความเข้มข้นของ MnO2 เพ่ิมข้ึน ส่วนผลการ
วิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่น 300-1100 nm ของแก้วตัวอย่าง พบว่าพีคของค่าการดูดกลืนแสงสูงสุดอยู่
ในช่วงความยาวคล่ืนประมาณ 470 nm โดยสเปกตรัมการดูดกลืนจะมีความเข้มข้นเพ่ิมสูงข้ึนตามปริมาณความเข้มข้นของ 
MnO2 ท่ีเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับค่าสีในระบบ CIE L*a*b* 
 
5. เอกสารอ้างอิง 
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transition-metals-157/manganese-605-10537/  
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การเปรียบเทียบคุณสมบัติการแยกชัดพลังงานของผลึก BGO LYSO และ CsI(Tl) สําหรับวัด
สเปกตรัมรังสีแกมมาท่ีพลังงาน 662 keV 

Comparative Studies of Energy Resolution of BGO, LYSO and CsI(Tl) Crystals 
for Gamma Ray Detection at 662 keV 
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บทคัดย่อ 

 
งานวิจัยนี้ ได้ศึกษาคุณสมบัติด้านการแยกชัดพลังงานของผลึกซินทิลเลเตอร์ BGO, LYSO และ CsI(Tl) ขนาด 10 x 

10 x 10 mm3 โดยต่อกับหลอดทวีคูณแสงเบอร์ R1306 ทําการวัดในช่วงพลังงานรังสีแกมมา 662 keV พบว่าท่ีพลังงานรังสี
แกมมา 662 keV จากต้นกําเนิดรังสี 137Cs ผลึกซินทิลเลเตอร์ CsI(Tl) ให้ค่าการแยกชัดพลังงานที่ดีสุดท่ีร้อยละ 7.13 ผลึก
ซินทิลเลเตอร์ LYSO ให้ค่าการแยกชัดพลังงานที่ 10.31 และผลึกซินทิลเลเตอร์ BGO ให้ค่าการแยกชัดพลังงานท่ี 16.59 และ
พบว่าผลึกซินทิลเลเตอร์ LYSO ให้ค่าการนับวัดท่ีสูงท่ีสุด   
 
คําสําคัญ: CsI(Tl), LYSO, BGO, การแยกชัดพลังงาน 

 
Abstract 

 
This research was investigated the scintillation response of BGO, LYSO and CsI(Tl)  with the 

dimension 10 x 10 x 10 mm3. The scintillator was compared for gamma energies at 662 keV using R1306 
photomultiplier tube readout. The results show a very good energy resolution of 7.13% for CsI(Tl) crystal 
gives superior than 10.31% of LYSO and 16.59% of BGO crystals. From the number of counts values, 
LYSO crystal show very high count rate than CsI(Tl) and BGO crystals.  

 
Keywords: CsI(Tl), LYSO, BGO, energy resolution 
 
1. บทนํา 
 

ซินทิลเลเตอร์ คือ วัสดุท่ีใช้เป็นตัวทําให้เกิดกระบวนการเรืองแสง ท่ีเรียกว่า ซินทิลเลชัน (Scintillation) ซ่ึงเป็น
กระบวนการท่ีเกิดข้ึนเม่ือโฟตอนท่ีมีพลังงานสูง (UV, X-rays, γ-rays) ตกกระทบสารแล้วสารน้ันเกิดการเปล่งแสงออกมาและ
เคร่ืองมือตรวจวัดท่ีใช้หลักการนี้เรียกว่า เคร่ืองนับวัดรังสีแบบซินทิลเลช่ัน (Scintillation Counter) เนื่องจากความเข้มแสง
จากซินทิลเลชั่นมีค่าน้อยมาก จึงจําเป็นต้องมีการขยายสัญญาณก่อน โดยอุปกรณ์ท่ีทําหน้าท่ีในการขยายแสงซินทิลเลชัน 
ได้แก่ หลอดทวีคูณแสง (Photomultiplier Tube;PMT) (ปนัดดา เคนมี, 2550) (Van Eijk C.W.E., 2001) ในปัจจุบันการใช้
หัววัดซินทิลเลชัน (scintillation detector) วัดรังสี ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการตรวจวัดสเปกตรัมรังสี
แกมมา ซ่ึงสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ในงานหลายด้าน ท้ังในด้านการแพทย์โดยนํามาประยุกต์ในการตรวจและติดตามการ
รักษาผู้ป่วยด้วยวิธีการทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ นอกจากนี้ยังได้ประยุกต์ใช้ใน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้าน
อุตสาหกรรม ด้านเกษตรกรรม รวมไปถึงงานด้านธรณีวิทยา เป็นต้น 
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ในการนําหัววัดซินทิลเลชันมาใช้วัดรังสีแกมมานั้นนิยมใช้ผลึกซินทิลเลเตอร์ชนิดอนินทรีย์ (Inorganic Scintillator) 
ในปัจจุบันได้มีงานวิจัยมากมายท่ีเก่ียวข้องกับการนําหัววัดซินทิลเลชันมาใช้วัดรังสีแกมมา โดยใช้ผลึกซินทิลเลเตอร์ชนิด อนินทรีย์ 
อาทิเช่น  (Kimble T. et  al., 2003), (Moszynski M. et al., 2002) และ (Dorenbos P. et al., 1995)  ซ่ึงการตรวจวัด
ปริมาณรังสีแกมมาน้ันต้องเลือกใช้ผลึกให้มีความเหมาะสม ดังนั้นจึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องศึกษาถึงคุณสมบัติต่าง ๆในการ
ตรวจวัดปริมาณรังสีของตัวผลึกซินทิลเลเตอร์ เช่น ค่า Energy Resolution, Light yield, Emission Spectrum, Excitation 
Spectrum, Intrinsic Energy Resolution และ Decay Time เป็นต้น ดังนั้นเม่ือทราบถึงคุณสมบัติของผลึกเหล่านี้แล้วทําให้
สามารถเลือกผลึกซินทิลเลเตอร์ท่ีมีความเหมาะสมกับการใช้งานต่อไป (Wanarak C. et al., 2012) 

งานวิจัยนี้ได้ทําการศึกษาเปรียบเทียบสมบัติความสามารถด้านการแยกชัดพลังงาน (Energy Resolution) ของผลึก
ซินทิลเลเตอร์ BGO, LYSO และ CsI(Tl) ท่ีพลังงานรังสีแกมมา 662 keV   

 
2. อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
 

ในการประกอบหัววัดรังสีของผลึกซินทิลเลเตอร์ BGO, LYSO และ CsI(Tl) ขนาด 10 x 10 x 10 mm3 ผลิตโดย
บริษัท Nuclear System Co., Ltd. นั้น เร่ิมจากการนําผลึกซินทิลเลเตอร์มาเชื่อมต่อ (Coupling) กับหลอดทวีคูณแสงเบอร์ 
R1306 ผลิตโดยบริษัท Hamamatsu โดยใช้ Silicone Grease ในการเชื่อมต่อซ่ึงจะต้องมีคุณสมบัติค่อนข้างหนืดเพ่ือให้ผลึก
ซินทิลเลเตอร์และผิวหน้าของหลอดทวีคูณแสงสามารถยึดติดกันได้ หลังจากน้ันจึงหุ้มด้วยวัสดุเทปสีดําเพ่ือป้องกันแสงจาก
ภายนอก นําหัววัดต่อเข้ากับ Preamplifier (Model 2007B) ซ่ึงจะส่งสัญญาณต่อไปท่ี Amplifier (Model 2022) ผลิตโดย
บริษัท Canberra สัญญาณจะถูกส่งไปทําการวิเคราะห์ประมวลผลใน Multichannel Analyzer โดยใช้โปรแกรม Gamma 
Acquisition & Analysis ต้นกําเนิดรังสีท่ีใช้คือ 137Cs มีช่วงพลังงาน 662 keV ดังรูปภาพท่ี 1 

 

 

รูปภาพท่ี 1 ระบบนับวัดรังสีแบบซินทิลเลชั่นสําหรับวัดสเปกตรัมรังสีแกมมา 
 
3. ผลการทดลองและวิเคราะห์ผล 
 
 ค่าแยกชัดพลังงานของผลึกซินทิลเลเตอร์ BGO, LYSO และ CsI(Tl)  
 การหาค่าแยกชัดพลังงานของผลึกซินทิลเลเตอร์ BGO, LYSO และ CsI(Tl) สําหรับพลังงานรังสีแกมมา พบว่าท่ี
พลังงาน 662 keV จากต้นกําเนิดรังสี 137Cs CsI(Tl) ให้ค่าการแยกชัดพลังงานท่ีดีสุดท่ีร้อยละ 7.13 ผลึกซินทิลเลเตอร์ LYSO 
ให้ค่าการแยกชัดพลังงานท่ี 10.31 และผลึกซินทิลเลเตอร์ BGO ให้ค่าการแยกชัดพลังงานท่ี 16.59   
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รูปภาพท่ี 2 ค่า Energy spectra และค่าแยกชัดพลังงานของรังสแีกมมาท่ีมีพลังงาน     
662 keV จาก 137Cs 

 ตารางท่ี 1 แสดงคุณสมบัติพ้ืนฐานต่าง ๆเช่น ความหนาแน่น ค่าเลขอะตอมยังผลและค่าแยกชัดพลังงานของผลึก
ซินทิลเลเตอร์ท้ัง 3 ชนิด 
 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าความหนาแน่น ค่าเลขอะตอมยังผลและค่าแยกชัดพลังงานของผลึกซินทิลเลเตอร์ BGO, LYSO และ 
CsI(Tl) 
 
 
 
 
 
 
4. สรุปผลการทดลอง 
 

ในงานวิจัยนี้ ได้ศึกษาการแยกชัดพลังงานในการวัดสเปกตรัมรังสีแกมมาของผลึกซินทิลเลเตอร์ BGO, LYSO และ 
CsI(Tl) โดยนํามาประกอบกับหลอดทวีคูณแสงเบอร์ R1306 จากผลการทดลองสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

จากรูปภาพท่ี 2 ซ่ึงแสดงค่าแยกชัดพลังงาน พบว่า ท่ีพลังงาน 662 keV จากต้นกําเนิดรังสี 137Cs ผลึกซินทิลเลเตอร์ 
CsI(Tl) ให้ค่าการแยกชัดพลังงานท่ีดีสุดท่ีร้อยละ 7.13% และผลึกซินทิลเลเตอร์ LYSO จะมีค่าการนับวัด (Number of 
counts) ท่ีมากท่ีสุด 
  
5. เอกสารอ้างอิง 
 
ปนัดดา เคนมี. (2550). การเปรียบเทียบผลึกซินทิลเลเตอร์ BGO และ LSO ในการวัดสเปกตรัมรังสีแกมมา,วิทยานิพนธ์

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามาตรวิทยาทางอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. 

Crystal Density [g/cm3] Zeff E/EΔ  [%] 
CsI(Tl) 4.18 54 7.13 
LYSO 7.15 65 10.31 
BGO 7.11 74 16.59 
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ระบบ อาร-์เอฟ แมกนีตรอนสปตัเตอริ่ง 
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บทคัดย่อ 
 
เป้าสารเคลือบของสารประกอบออกไซด์ของสังกะสีเจือด้วยอลูมิเนียม 2 เปอร์เซ็นต์โดยน้ําหนักถูกเตรียมข้ึนโดย

กระบวนการปฏิกิริยาของของแข็ง โดยสารต้ังต้นเป็นสารประกอบออกไซด์ของสังกะสีและออกไซด์ของอลูมิเนียมซ่ึงถูกผสม
และบด ก่อนถูกอัดเป็นแผ่นกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 63 เซนติเมตร หนา 8 มิลลิเมตร และถูกเผาผนึกท่ีอุณหภูมิ 1,400 
องศาเซลเซียส ในบรรยากาศนาน 5 ชั่วโมง หลังจากนั้นนําเป้าสารเคลือบท่ีเตรียมได้ไปวิเคราะห์โครงสร้างความเป็นผลึกโดย
ใช้เทคนิคการเลี้ยวเบนด้วยรังสีเอกซ์ พบว่ามีโครงสร้างผลึกท่ีดี และนํามาทดลองเคลือบฟิล์มบางด้วยเทคนิคแมกนีตรอน
สปัตเตอริ่ง โดยใช้เวลาในการเคลือบ 1 และ 2 ชั่งโมง และเผาในสุญญากาศท่ีอุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส นาน 1 ชั่วโมง 
แล้วนํามาวิเคราะห์โครงสร้างความเป็นผลึกของฟิล์ม พบว่ามีโครงสร้างของสารประกอบออกไซด์ของสังกะสีเจือด้วยอลูมิเนียม 
โดยความเป็นผลึกจะเพ่ิมมากข้ึนเม่ือเวลาในการเคลือบฟิล์มเพ่ิมมากข้ึน 
 
คําสําคัญ: ออกไซด์ของสังกะสีเจือด้วยอลูมิเนียม, ระบบ อาร์-เอฟ แมกนีตรอน สปัตเตอร่ิง 
 

Abstract 
 
Compounds target of 2 percents by weight aluminium-doped zinc oxide were prepared by mixing 

and milling raw materials of zinc oxide and aluminium oxide. After that mixed materials were pressed 
into disk in diameter of 63 centimeters and thick of 8 millimeters and were sintered at 1,400oC in air for 5 
hours. Target prepared were then analyzed crystalline structure by using x-ray diffraction technique. It 
was found that the target has good crystalline structure. The target was then used in thin film coating by 
using RF magnetron sputtering technique at room temperature for deposition times of 1 and 2 hours. 
After that deposited films were annealed at 500oC in vacuum for 1 hour and measured crystalline 
structure. It was found that the deposited films have the crystalline structure which increases with the 
deposition time.  
 
Keywords: aluminium-doped zinc oxide, RF magnetron sputtering system 
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1. บทนํา 
 

 สารประกอบออกไซด์ของสังกะสีโดยธรรมชาติจัดเป็นสารก่ึงตัวนําชนิดเอ็น (n-type semiconductor) มีช่องว่าง
แถบพลังงานตรง 3.37 อิเล็กตรอนโวลต์ และมีพลังงานยึดเหน่ียวเอกซิตอน 60 มิลลิอิเล็กตรอนโวลต์ สารประกอบออกไซด์
ของสังกะสีสามารถนําไปประยุกต์ใช้งานทางด้านแสงหลายชนิดได้แก่ เซ็นเซอร์ตรวจจับแก๊ส เซลล์สุริยะ จอแสดงผลแบบ
เปล่งแสง เป็นต้น โดยการประยุกต์ใช้งานส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบฟิล์มบาง ซ่ึงสามารถเตรียมได้หลายวิธีท้ังกระบวนการทาง
เคมีและฟิสิกส์ สารประกอบออกไซด์ของสังกะสีมีโครงสร้างผลึกแบบเวิร์ตไซต์ (wurtzite structure) แต่ละไอออนของสังกะสี
และออกซิเจนต่างก็ล้อมรอบด้วยไอออนชนิดตรงข้ามสี่ไอออนในลักษณะทรงส่ีหน้า การปรับปรุงคุณสมบัติทางไฟฟ้าของ
สารประกอบออกไซด์ของสังกะสีเพ่ือให้มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าดีข้ึนสามารถทําได้โดยการเติมสารชนิดอ่ืนลงไปผสมในจํานวนท่ี
น้อยทําหน้าท่ีเป็นสิ่งเจือปน (impurity) ภายในโครงสร้าง ซ่ึงอาจจะเข้าไปแทนท่ีอะตอมสังกะสีหรือออกซิเจน หรืออาจแทรก
อยู่ในตําแหน่งช่องว่างของโครงสร้างผลึก สิ่งเจือปนท่ีสามารถนํามาใช้ได้แก่ อลูมิเนียม (Al) และ อินเดียม (In) เป็นต้น  
 โครงการวิจัยน้ีจะได้ทําการศึกษาการเตรียมสารประกอบออกไซด์ของสังกะสีท่ีเจือด้วยอะตอมอลูมิเนียมเพ่ือ
ประยุกต์เป็นเป้าสารเคลือบสําหรับการเคลือบฟิล์มบาง โดยเจืออะตอมอลูมิเนียมท่ีปนลงในโครงสร้างผลึกของสารประกอบ
ออกไซด์ของสังกะสีปริมาณ 2 เปอร์เซ็นต์โดยน้ําหนักเพ่ือให้มีสมบัติเป็นสารก่ึงตัวนําชนิดเอ็นท่ีเหมาะสมสําหรับนําไปเป็นเป้า
สารเคลือบในการเคลือบฟิล์มบางด้วยเทคนิคแมกนีตรอนสปัตเตอร่ิง โดยจะมุ่งเน้นท่ีโครงสร้างผลึกของเป้าสารเคลือบและของ
ฟิล์มท่ีเตรียมได้ ซ่ึงเป็นคุณสมบัติพ้ืนฐานท่ีสําคัญของเน้ือฟิล์มก่อนท่ีจะนําไปวิเคราะห์คุณสมบัติทางแสงและทางไฟฟ้าใน
ลําดับต่อไป 
 
2. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

 วิธีการดําเนินการวิจัยแบ่งออกได้เป็น 2 ข้ันตอนดังนี้ 
 

 2.1 ขั้นตอนการเตรียมเป้าสารเคลือบ 
 

 การเตียมเป้าสารเคลือบเริ่มต้นด้วยการเตรียมสารต้ังต้นได้แก่ ออกไซด์ของสังกะสี (ZnO) ความบริสุทธ์ิ 99.7 เปอร์เซ็นต์ 
และออกไซด์ของอลูมิเนียม (Al2O3) ความบริสุทธ์ิ 99.7 เปอร์เซ็นต์ โดยทําการชั่งน้ําหนักออกไซด์ของอลูมิเนียม 2 เปอร์เซ็นต์โดย
น้ําหนัก หลังจากนั้นนํามาผสมกันด้วยเคร่ืองปั่นสารนานประมาณ 5 ชั่วโมง แล้วจึงนําเข้าเคร่ืองบดเพื่อบดให้สารละเอียดมากขึ้น และ
นําสารท่ีผสมและบดแล้วไปอัดความดันประมาณ 100 เมกะปาสคาล    ให้เป็นแผ่นกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 63 
เซนติเมตร มีความหนาประมาณ 8 มิลลิเมตร แล้วจึงนําไปเผาผนึกท่ีอุณหภูมิ 1,400 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 5 ชั่วโมง ใน
บรรยากาศปกติ หลังจากนั้นนําเป้าสารเคลือบท่ีเตรียมได้ไปทําการตรวจวิเคราะห์โครงสร้างผลึกด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์  
 

 2.2 ขั้นตอนการเคลือบฟิล์ม 
 

 เร่ิมต้นด้วยการทําความสะอาดวัสดุฐานรองซ่ึงในท่ีนี้ใช้ กระจกสไลด์ และแผ่นเวเฟอร์ผลึกเด่ียวของซิลิกอน วัสดุฐานรองถูก
ทําความสะอาดด้วยการล้างด้วยน้ํายาล้างจาน แล้วฉีดล้างด้วยน้ํากลั่น หลังจากน้ันนําไปเขย่าด้วยคลื่นอุลตร้าโซนิคในแอลกอฮอลล์ 
และเป่าให้แห้งด้วยไนโตรเจน ก่อนนําเข้าใส่ในถังสุญญากาศและปั๊มด้วยเซตของปั๊มโรตาร่ีและปั๊มเทอร์โบ จนมีความดันพ้ืนฐาน
ประมาณ 1.0 x 10-6 ทอร์ หลังจากนั้นเติมแก๊สอาร์กอนความบริสุทธ์ิสูง (99.995 %) เข้าไปในถังสุญญากาศจนความดันข้ึนมาท่ี
ประมาณ 5.0 x 10-3 ทอร์ แล้วทําการเคลือบฟิล์มท่ีกําลังไฟฟ้า 60 วัตต์ โดยใช้เคร่ืองกําเนิดสัญญาณวิทยุความถ่ี 13.56 เมกะเฮิรตซ์ 
เป็นเวลานาน 1 และ 2 ชั่วโมงตามลําดับ หลังจากนั้นนําฟิล์มท่ีเตรียมได้ไปเผาในสุญญากาศท่ีอุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เป็น
เวลานาน 1 ชั่วโมง แล้วนําไปวิเคราะห์โครงสร้างผลึกด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ 
 
3. ผลการดําเนินงาน 
 

 สารผสมระหว่างออกไซด์ของสังกะสีเจือด้วยอลูมิเนียม 2 เปอร์เซ็นต์โดยน้ําหนักท่ีผ่านการบดอัดเป็นเม็ดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 63 เซนติเมตร หนา 8 มิลลิเมตร แสดงได้ดังรูปภาพท่ี 1 (a) จะสังเกตได้ว่ามีลักษณะเป็นผงละเอียดสีขาว และเม่ือ
ผ่านการเผาท่ีอุณหภูมิ 1,400 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 5 ชั่วโมง พบว่ากลายสภาพเป็นเซรามิกแข็งสีเขียว ซ่ึงมีขนาดเล็กลง
กว่าเดิม วัดเส้นผ่านศูนย์กลางได้ประมาณ 51 เซนติเมตร หนาประมาณ 5 มิลลิเมตร ผลการทดลองดังกล่าวสอดคล้องกับ
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รายงานการวิจัยของ C. P. Liu และคณะ [4] ซ่ึงทําการเตรียมเป้าสารเคลือบออกไซด์ของสังกะสีเจือด้วยอลูมิเนียม 2 เปอร์เซ็นต์
โดยน้ําหนักด้วยวิธีการตกตะกอนของสาร (grouting method) โดยทําการเผาผนึกท่ีอุณหภูมิ 1,500 องศาเซลเซียส นาน 3 
ชั่วโมง ทําให้ได้เป้าสารเคลือบเซรามิกสีเขียวเช่นเดียวกัน 
 
 

                
 

                                   (a)                                                               (b) 
 

รูปภาพท่ี 1 (a) สารผสมระหว่างออกไซด์ของสังกะสีเจือด้วยออกไซด์ของอลูมิเนียม 2 เปอร์เซ็นต์โดยน้ําหนักอัดเป็นเม็ดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 63 เซนติเมตร หนา 8 มิลลิเมตร และ (b) เม่ือผ่านการเผาผนึกท่ีท่ีอุณหภูมิ 1,400 องศาเซลเซียส เป็น
เวลานาน 5 ชั่วโมง 

 

 สเปกตรัมการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของเป้าสารเคลือบแสดงได้ดังรูปภาพท่ี 2 ซ่ึงจะเห็นได้ว่าเป้าสารเคลือบมี
โครงสร้างผลึกหลายระนาบ (polycrystalline structure) ได้แก่ ระนาบ (100), (002), (101), (102), (110) และ (103) เป็น
ต้น ซ่ึงสอดคล้องกับโครงสร้างผลึกแบบเวิร์ตไซต์ (wurtzite structure) ของ ออกไซด์ของสังกะสีท่ีรายงานโดย C.M. Muiva 
และคณะ [7] ศึกทําการเกี่ยวกับเปอร์เซ็นต์ของอลูมิเนียมท่ีเจือในโครงสร้างผลึกของสารประกอบออกไซด์ของสังกะสี ซ่ึงพบว่า
เม่ือเป็นสารประกอบออกไซด์ของสังกะสีบริสุทธ์ิ ระนาบ (002) ในโครงสร้างผลึกจะมีความโดดเด่นกว่าระนาบอ่ืนมาก แต่เม่ือ
เพ่ิมเปอร์เซ็นต์การเจืออลูมิเนียมลงในโครงสร้างผลึก จะพบว่ามีผลทําให้ระนาบ (002) ในโครงสร้างผลึกลดลง แต่ในทาง
กลับกันจะช่วยให้ระนาบ (100) และ (101) ในโครงสร้างผลึกเพ่ิมสูงข้ึน  

อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าสําหรับฟิล์มท่ีมีเวลาการเตรียม 1 ชั่วโมง จะพบว่ามีการเรียงตัวส่วนใหญ่อยู่ในระนาบ 
(002) โดยจะพบระนาบ (103) เพียงเล็กน้อยเท่านั้น   และเม่ือเวลาการเตรียมเพ่ิมเป็น 2 ชั่วโมง จะพบว่าโครงสร้างผลึกใน
ฟิล์มจะมีระนาบ (002) เพ่ิมข้ึนสังเกตได้จากความสูงของพีคท่ีเพ่ิมข้ึน และในทํานองเดียวกันพบว่ามีการจัดเรียงตัวในระนาบ 
(103) เพ่ิมมากข้ึน การเพ่ิมข้ึนของระนาบ (002) และ (103) แสดงให้เห็นว่าเปอร์เซ็นต์อลูมิเนียมท่ีเจือลงในโครงสร้างผลึกของ
ฟิล์มของสารประกอบออกไซด์ของสังกะสีมีค่าลดลงเม่ือเทียบกับในเป้าสารเคลือบ ผลการทดลองดังกล่าวสอดคล้องกับผลการ
ทดลองของ D. Miao และคณะ [8] ท่ีศึกษาผลของความหนาต่อคุณสมบัติของฟิล์มออกไซด์ของสังกะสีเจือด้วยอลูมิเนียม 
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รูปภาพท่ี 2 สเปกตรัมการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ (a) เป้าสารเคลือบผ่านการเผาผนึกท่ีท่ีอุณหภูมิ 1,400 องศาเซลเซียส เป็น

เวลานาน 5 ชั่วโมง, (b) ฟิล์มบางออกไซด์ของสังกะสีเจือด้วยออกไซด์ของอลูมิเนียมเคลือบนาน 1 ชั่วโมง และ (c) 
ฟิล์มบางออกไซด์ของสังกะสีเจือด้วยออกไซด์ของอลูมิเนียมเคลือบนาน 2 ชั่วโมง 

 

4. บทสรุป 
 
 จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า เป้าสารเคลือบของสารประกอบออกไซด์ของสังกะสีเจือด้วยอลูมิเนียม 2 เปอร์เซ็นต์
โดยน้ําหนัก สารเตรียมได้ด้วยกระบวนการปฏิกิริยาของแข็งจากสารต้ังต้น ออกไซด์ของสังกะสีและออกไซด์ของอลูมิเนียม โดยเผา
ผนึกท่ีอุณหภูมิ 1,400 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 5 ชั่วโมง และสามารถนํามาเป็นเป้าสารเคลือบสําหรับการเคลือบฟิล์ม
บางด้วยเทคนิค อาร์-เอฟ แมกนีตรอน สปัตเตอร่ิง ซ่ึงฟิล์มบางท่ีเตรียมได้แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างผลึกแบบเวิร์ตไซต์ของ
สารประกอบออกไซด์ของสังกะสี หลังจากท่ีเผาในสุญญากาศเป็นเวลานาน 1 ชั่วโมง ซ่ึงการแสดงถึงโครงสร้างผลึกของฟิล์มท่ี
เตรียมได้จะเป็นหลักฐานเพียงอย่างเดียวท่ีจะยืนยันความเป็นสารประกอบออกไซด์ของสังกะสีเจือด้วยอลูมิเนียม และจะสามารถ
นําไปศึกษาคุณสมบัติอ่ืนได้แก่ คุณสมบัติทางแสงและทางไฟฟ้าได้ต่อไป 
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ผลของซิลิกาจากแกลบข้าวท่ีมีต่อความแข็งและความทนต่อการบวมในตวัทําละลาย 
ของชิ้นงานท่ีเตรียมจากน้ํายางธรรมชาต ิ

Effect of Rice Husk Ash Silica on Hardness and Swelling Resistance of 
Specimens Prepared from Natural Rubber Latex 
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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้เป็นการนําแกลบข้าวมาเพิ่มมูลค่าโดยนํามาเป็นสารตัวเติมในนํ้ายางธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมความแข็งและ           
ความทนต่อการบวมในตัวทําละลายของชิ้นงานท่ีเตรียมจากน้ํายางธรรมชาติ จากการศึกษาพบว่าเถ้าแกลบข้าวนั้นมีซิลิกาเป็น
องค์ประกอบหลักในปริมาณท่ีสูง โดยการเตรียมซิลิกาเร่ิมจากการนําแกลบมาทําปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริก จากนั้นนํา
แกลบเผาท่ีอุณหภูมิ 700 oC ได้เป็นเถ้าแกลบสีขาว เม่ือทําการวิเคราะห์เถ้าแกลบด้วยเทคนิค XRF พบว่า เถ้าแกลบประกอบด้วย
ซิลิกาถึงร้อยละ 90 และเม่ือวิเคราะห์เถ้าแกลบด้วย FTIR และ XRD เปรียบเทียบกับซิลิกาเกรดการค้าก็พบว่าเถ้าแกลบนั้นมี
หมูฟังก์ชั่นและลักษณะโครงสร้างเป็นแบบอสัณฐานเช่นเดียวกับซิลิกาเกรดการค้า ในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาปริมาณของซิลิกาจาก
แกลบข้าวท่ีส่งผลต่อความแข็ง และความทนต่อการบวมในตัวทําละลาย จากผลการทดลองพบว่าการใช้ซิลิกาจากเถ้าแกลบ
สามารถเพิ่มความแข็งของชิ้นงานท่ีเตรียมจากน้ํายางธรรมชาติได้ในปริมาณท่ีไม่เกิน 10 phr นอกจากนั้นความทนต่อการบวม
ในตัวทําละลายก็ดีข้ึนเม่ือมีการเติมซิลิกาจากเถ้าแกลบ ท้ังน้ีเนื่องจากเกิดอันตรกิริยาระหว่างสารตัวเติมและเกิดพันธะเชื่อม
ขวางระหว่างสายโซ่โมเลกุลของยาง มีผลทําให้สายโซ่โมเลกุลยางเคลื่อนท่ีได้น้อยลงและตัวทําละลายนั้นแทรกตัวเข้าไปในสาย
โซ่โมเลกุลของยางได้ยากข้ึน  
 
คําสําคัญ: แกลบข้าว, ซิลิกา, สารตัวเติม, น้ํายางธรรมชาติ  

 
Abstract  

 
 In this study aimed to add value of the rice husk as a filler in natural rubber latex for enhancing 
in hardness and swelling resistance of specimen.  In this study, it was found that rice husk ash was rich in 
silica. The silica could be prepared by pretreatment with HCl and calcinations at 700  oC. The white rice 
husk ash (WRH) was obtained. The XRF result showed that WRH containing large amount of silica (90 %). 
FITR and XRD results confirmed that function groups and amorphous structure of WRH were comparable 
with the commercial silica. In this work, the effect of WRH on hardness and swelling resistance were 
investigated. From the results, it can be seen that the hardness increased with incorporation of WRH into 
latex up to 10 phr. Additionally, the improvement in swelling resistance was also observed .This is due to 
the interaction between WRH and rubber chains and crosslink network in rubber chains resulting in 
difficult movement of rubber chains. 
 
Keywords: rice husk, silica, filler, natural rubber latex 
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1. บทนํา 
 

น้ํายางธรรมชาติ (Natural Rubber Latex or NR latex) เป็นวัสดุพอลิเมอร์มีการกระจายตัวแบบคอลลอยด์ ใน
ตัวกลางท่ีมีน้ําเป็นส่วนประกอบ ดังนั้นน้ํายางธรรมชาติท่ีได้จากต้นยางพารา (Hevea brasiliensis) จึงเป็นสารพอลิเมอร์ของ
อนุภาคยางท่ีมีน้ําหนักโมเลกุลสูงกระจายตัวอยู่ในตัวกลางนํ้าแต่อย่างไรก็ตามยางดิบมีสมบัติท่ีไม่เหมาะสมท่ีจะนําไปใช้ผลิต
ผลิตภัณฑ์ได้โดยตรง จําเป็นต้องมีการผสมยางดิบกับสารเคมีต่าง ๆ เพ่ือปรับสมบัติของยางให้ได้ตามความเหมาะสมกับสภาพ
การใช้งานของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ  

สารตัวเติม (Filler) คือ สารท่ีเติมลงไปในยาง เพ่ือปรับปรุงสมบัติของยางให้ดีข้ึนหรือเพ่ือลดต้นทุนการผลิต แกลบ
ข้าว (Rice husk) เป็นส่วนท่ีเหลือใช้จากการผลิตข้าวสาร แกลบจัดเป็นวัสดุชีวมวลท่ีสําคัญ (ปุญญานิช อินทรพิพัฒน์, 
2555:32) จากการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของเถ้าแกลบพบว่ามีปริมาณซิลิกา (Silica, SiO2) เป็นองค์ประกอบหลัก
ประมาณ 70-90% แสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบเถ้าแกลบข้าวนั้นเต็มไปด้วยซิลิกาซ่ึงเป็นสารตัวเติมสําคัญท่ีใช้ในการเสริมแรง
ยางธรรมชาติ (Ismail H et al., 1999:1429) การนําวัสดุชีวมวลมาใช้จึงเป็นทางเลือกหนึ่งท่ีน่าสนใจ (Della VP et al., 
2002:818) 

ดังนั้นในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาการเตรียมรวมท้ังลักษณะทางกายภาพและเคมีของซิลิกาจากแกลบข้าวและทําการศึกษา
ความเป็นไปได้ในการใช้แกลบข้าวเพ่ือใช้เป็นสารตัวเติมเพ่ือเพ่ิมความแข็ง(hardness) และความทนต่อการบวมในตัวทํา
ละลาย (swelling resistance) โดยการกวนผสมในน้ํายางหรือในลักษณะลาเท็กซ์  

 
2. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

2.1 การเตรียมซิลิกาจากแกลบ 
 

2.1.1 นําแกลบทําปฏิกิริยากับกรด HCl ท่ีความเข้มข้น 1M จากน้ัน ให้ความร้อน 80oC เป็นเวลา           
1 ชั่วโมง จากนั้นนําไปปรับ pH จนมีสภาวะเป็นกลาง และนําไปอบท่ีอุณหภูมิ 90 oC เป็นเวลา 5 ชั่วโมง 

 

 2.1.2 นําแกลบท่ีได้จากข้ันตอน 2.1.1 มาเผาที่อุณหภูมิ 700 oC เป็นเวลา 5 ชั่วโมง จากน้ันนําส่วนท่ีได้
จากการเผาไปชั่งน้ําหนัก จากนั้นนํามาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ด้วยเทคนิค X-ray fluorescence (XRF) ตรวจสอบ
ความเป็นผลึกด้วยเทคนิค X-ray Diffractometer (XRD) ตรวจสอบหมู่ฟังก์ชันด้วยเทคนิค Fourier transform infrared 
spectroscopy (FTIR) และ ศึกษาสัณฐานวิทยาโดย Scanning electron microscope (SEM) 
 

2.2 การผสมน้ํายางธรรมชาติ สารเคมี และ ซิลิกาจากแกลบ 
 

2.2.1 เตรียมผสมนํ้ายาง (Natural rubber latex) สารเคมี และ ซิลิกาจากแกลบ (WRH) ตามสูตรและ
ปริมาณดังแสดงในตารางท่ี 1 โดยผสมนํ้ายางผสมให้น้ํายางผสมเข้ากับสารเคมีต่าง ๆ เป็นเวลา 2 ชั่วโมง 

 
ตารางท่ี 1 สูตรการผสมและปริมาณสารเคมียาง 

องค์ประกอบ phr 
Natural rubber latex 100.0 

10% Lutensol 2 
Sulphur 5 
ZDEC 3 

Lovinox CPL 2 
ZnO 3 
WRH 0 -15 

 
2.2.2 กรองน้ํายางโดยใช้ตะแกรงขนาด 80 เมช 
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2.2.3 บ่มน้ํายางเป็นเวลา 1 คืน 
2.2.4 ค่อย ๆเทน้ํายางท่ีผสมสารเคมีท่ีได้ผ่านการกรองด้วยตะแกรงขนาด 80 เมชแล้วลงในเบ้าพิมพ์ 
2.2.5 นําเบ้าพิมพ์ไปอบท่ีอุณหภูมิ 80 oC  
2.2.6 นําชิ้นงานคงรูปท่ีแห้งแล้วออกจากเบ้าพิมพ์ 
 

2.3 ทดสอบความแข็งของชิ้นงานยางคงรูป (Hardness)  
ทดสอบความแข็งของชิ้นงานยางคงรูป ด้วยเคร่ือง Wallace H17A Hardness tester ตาม ASTM D2240-97 

 

 2.4 ทดสอบความทนต่อการบวมในตัวทําละลายตัวของยางคงรูป (Swelling resistance) 
 ทดสอบโดยการตัดและชั่งน้ําหนักของชิ้นงานยางคงรูป จากนั้นนําไปแช่ในตัวทําละลายคือ โทลูอีน เป็นเวลา 7 วัน 
จากนั้นนําไปคาํนวณหาอัตราส่วนการบวมตัวของชิ้นงานในตัวทําละลาย (swelling ratio) ตามสมการท่ี (1) ซ่ึงบ่งบอกถึงการ
บวมตัวท่ีเกิดข้ึนของยางคงรูป (Rattanasom N et al., 2007:369) 
 

Q = (Ws-W0) / W0  (1) 
 

 เม่ือ    Q    คือ   อัตราส่วนการบวมตัวของชิ้นงานในตัวทําละลาย (swelling ratio)    
1/Q   คือ ปริมาณการเกิดพันธะเชื่อมขวางระหว่างสายโซ่โมเลกุลของยาง (crossink density) 

 W0 , Ws   คือ น้ําหนักก่อนแช่และหลังแช่ในโทลูอีน   (g)   

 
3. ผลการวิจัย 
 
 3.1 ผลการวิเคราะห์เถ้าแกลบขาว  
 หลังจากท่ีทําการเผาแกลบท่ีปรับปรุงด้วยกรด HCl ท่ีอุณหภูมิ 700 oC แล้วสิ่งท่ีได้ คือ เถ้าแกลบสีขาว ผลวิเคราะห์
องค์ประกอบทางเคมีของเถ้าแกลบสีขาวท่ีได้ ด้วยเทคนิค XRF แสดงดังตารางท่ี 2 พบว่าเถ้าแกลบขาวน้ันมีองค์ประกอบหลัก 
คือ ซิลิกา (SiO2) และองค์ประกอบอ่ืน ๆ เช่น CaO, MnO, ZnO และ Fe2O3 เป็นต้น  
 
ตารางท่ี 2 องค์ประกอบทางเคมีของเถ้าแกลบท่ีผ่านการเผาท่ีอุณหภูมิ 700 oC 
Composition SiO2 K2O CaO TiO2 MnO Fe2O3 CuO ZnO 

% 99.735 0.019 0.220 0.004 0.005 0.013 0.002 0.003 
 
 ผลของการวิเคราะห์โครงสร้างความเป็นผลึกของเถ้าแกลบขาวท่ีได้จากการทดลองเปรียบเทียบกับซิลิกาเกรดการค้า 
แสดงดังรูปภาพท่ี 1 จากการวิเคราะห์พบว่ารูปแบบการเล้ียวเบนของรังสีเอกซ์นั้นมีลักษณะเป็นอสัณฐานคือการจัดเรียงตัว
ของโมเลกุลในโครงสร้างของ ซิลิกาท่ีมีอยู่ในเถ้าแกลบน้ันมีลักษณะไม่เป็นระเบียบซ่ึงสอดคล้องกับการวิเคราะห์ XRD        
ของซิลิกาเกรดการค้า เช่นเดียวกันโดยจะพบพีคกว้างท่ีตําแหน่ง 2 Theta ประมาณ 22-23 ซ่ึงแสดงถึงเฟสของซิลิกา      
อสัณฐาน (Chuayjuljit S et al, 2001:127) นอกจากนั้นเม่ือนําเถ้าแกลบท่ีขาว ไปวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันด้วย FTIR  ผลการ
วิเคราะห์แสดงดังรูปภาพท่ี 2 ซ่ึงแสดงสัญญาณอย่างเห็นได้ชัดเจนของหมู่ฟังก์ชันไซลานอล (Si-OH)  ท่ีตําแหน่ง 3400-3500 
cm-1 นอกจากนั้นยัง ปรากฏสัญญาณของหมู่ฟังก์ชันไซลอกเซน (Si-O-Si) ท่ีตําแหน่ง 1050-1100 cm-1 และ   Si-O bond 
rocking ท่ีตําแหน่ง 460-470 cm-1 จากสามพีคแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างหลักของซิลิกาท่ีมีอยู่ในเถ้าแกลบเช่นเดียวกับซิลิกา
เกรดการค้า (Rami AO et al, 2009: 140) 
 เม่ือพิจารณาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของซิลิกาจากเถ้าแกลบขาว จาก SEM แสดงดังรูปภาพท่ี 3 พบว่า มีลักษณะ
การจับตัวเป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่มีรูปร่างไม่แน่นอน 
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รูปภาพท่ี 1 ผลการวิเคราะห์เฟสของเถ้าแกลบเผาท่ีอุณหภูมิ 700 oC เปรียบเทียบกับซิลิกาเกรดการค้า 
 

 
 

รูปภาพท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ FTIR spectrum ของเถ้าแกลบเผาท่ีอุณหภูมิ 700 oC เปรียบเทียบกับซิลิกาเกรดการค้า 
 
 

 
 

รูปภาพท่ี 3  ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดของเถ้าแกลบเผาท่ีอุณหภูมิ 700 oC 
 

3.2 ผลของการเติมเถ้าแกลบต่อความแข็งของชิ้นงานท่ีเตรียมจากน้ํายางธรรมชาติ  
ตารางท่ี 3 แสดงผลของการเติมเถ้าแกลบต่อความแข็งของช้ินงานท่ีเตรียมจากน้ํายางธรรมชาติ จากตารางแสดงให้

เห็นว่า การเติมซิลิกาจากเถ้าแกลบเผาส่งผลให้ชิ้นงานยางคงรูปมีความแข็งสูงข้ึน ซ่ึงแสดงถึงความแข็งของยางท่ีเพ่ิมข้ึน
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เนื่องจากการเติมสารตัวเติมลงไปมีผลทําให้สายโซ่โมเลกุลยางเคลื่อนท่ีได้น้อยลง และผลจากการเกิดอันตรกิริยาระหว่างยาง
กับซิลิกาจากถ้าแกลบ รวมกับผลของการเกิดพันธะเชื่อมขวางระหว่างสายโซ่โมเลกุลของยาง แต่อย่างไรก็ตามเม่ือปริมาณ      
ซิลิกาจากเถ้าแกลบมีปริมาณต้ังแต่ 10 phr ข้ึนไป ความแข็งของชิ้นงานน้ันมีค่าลดตํ่าลงอาจจะเป็นเพราะปริมาณของซิลิกาท่ี
มากข้ึนส่งผลให้ซิลิกาเกาะกลุ่มเป็นก้อนมีการกระจายตัวในนํ้ายางธรรมชาติได้ยากและไม่สมํ่าเสมอ  
 
ตารางท่ี 3  ผลของการเติมเถ้าแกลบต่อความแข็งของชิ้นงานท่ีเตรียมจากนํ้ายางธรรมชาติ 

WRH silica  (phr) 0 5 10 15 
Hardness (shore A) 38.8 ± 3.2 43.7 ± 4.9 47.8 ± 2.9 16.0 ± 5.7 

 
3.4 ผลของการเติมเถ้าแกลบต่อความทนต่อการบวมในตัวทําละลาย (Swelling resistance) 

 อัตราส่วนการบวมตัวในตัวทําละลาย (swelling ratio) บ่งบอกถึงความทนทานต่อการบวมในตัวละลาย จากผลการ
ทดลองในตารางท่ี 4 จะเห็นได้ว่า อัตราส่วนการบวมตัวในตัวทําละลายมีค่าสูงท่ีสุด เม่ือไม่มีการเติมสารตัวเติม นั่นแสดงให้
เห็นว่าความทนทานต่อการบวมในตัวทําละลายตํ่าท่ีสุด  (ค่า swelling ratio สูง) ในทางตรงกันข้าม เม่ือมีการเติมซิลิกาจาก
แกลบข้าวลงไปในนํ้ายางธรรมชาติพบว่าเม่ือปริมาณซิลิกาจากเถ้าแกลบท่ีเพ่ิมข้ึนจะมีปริมาณการบวมตัวท่ีลดลง (ค่า 
swelling ratio ตํ่าลง)  เนื่องจากซิลิกาจากเถ้าแกลบสามารถช่วยยึดเหนี่ยวสายโซ่โมเลกุลของยางส่งผลให้ตัวทําละลายหรือ
โทลูอีนนั้นแทรกตัวเข้าไปในสายโซ่โมเลกุลของยางได้ยากข้ึนส่งผลให้การบวมตัวลดลงหรือความทนทานต่อการบวมในตัวทํา
ละลายดีข้ึน  นั่นเอง แต่อย่างไรก็ตามเม่ือปริมาณซิลิกาจากเถ้าแกลบมีปริมาณมากกว่า 10 phr ปริมาณของซิลิกาท่ีมากข้ึน
ส่งผลให้ซิลิกาเกาะกลุ่มเป็นก้อนกระจายตัวได้ไม่สมํ่าเสมอส่งผลให้มีสมบัติท่ีแย่ลง  
 
ตารางท่ี 4 อัตราส่วนการบวมตัวในตัวทําละลาย (swelling ratio) และ ปริมาณการเกิดพันธะเชื่อมขวางระหว่างสายโซ่
โมเลกุลของยางท่ีเกิดข้ึนในยางคงรูป (Crossink density) 

WRH silica  (phr) 0 5 10 15 
Swelling ratio  (Q) 2.9053±0.0136 2.6452±0.1740 2.3944±0.1353 3.5679±0.1899 
Crossink density  (1/Q) 0.3442 0.3781 0.4176 0.2803 

 
4. สรุปผลการทดลอง 
 

การเตรียมซิลิกาเริ่มจากการนําแกลบมาทําปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริกจากน้ันไปเผาท่ีอุณหภูมิสูง เม่ือทําการ
วิเคราะห์เถ้าแกลบขาวท่ีได้ด้วยเทคนิค XRF และ XRD พบว่า เถ้าแกลบประกอบด้วยซิลิกาถึงร้อยละ 90 และมีลักษณะ
โครงสร้างเป็นแบบอสัณฐาน เม่ือพิจารณาหมู่ฟังก์ชันท่ีเป็นองค์ประกอบของในเถ้าแกลบขาวโดย เทคนิค FTIR พบว่ามี
ลักษณะเหมือนกับซิลิกาเกรดการค้า เม่ือนําซิลิกาจากเถ้าแกลบไปใช้เป็นสารตัวเติมในนํ้ายางธรรมชาติ พบว่า การใช้ซิลิกา
จากเถ้าแกลบสามารถเพ่ิมความแข็งของชิ้นงานท่ีเตรียมจากนํ้ายางธรรมชาติและความทนต่อการบวมในตัวทําละลายก็ดีข้ึน
เม่ือมีการเติมซิลิกาจากเถ้าแกลบ ในปริมาณท่ีไม่เกิน 10 phr ท้ังนี้เนื่องจากเกิดอันตรกิริยาระหว่างสารตัวเติมและเกิดพันธะ
เชื่อมขวางระหว่างสายโซ่โมเลกุลของยาง มีผลทําให้สายโซ่โมเลกุลยางเคลื่อนท่ีได้น้อยลงและตัวทําละลายหรือโทลูอีนนั้น
แทรกตัวเข้าไปในสายโซ่โมเลกุลของยางได้ยากข้ึนนั่นเอง  

 
5. กิตติกรรมประกาศ 
 
 ผู้วิจัยขอขอบคุณ โรงสีข้าวเจริญพาณิชย์ อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม ท่ีให้ความอนุเคราะห์แกลบข้าวท่ีใช้ในงานวิจัยนี้
ศูนย์วิจัยแห่งความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีแก้วและวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการ
วิเคราะห์ด้วยเทคนิค XRF และ XRD มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมท่ีได้สนับสนุนทุนวิจัย (ทุนอุดหนุนวิจัย ประจําปี
งบประมาณ 2558 โครงการวิจัยบูรณาการนักศึกษาและอาจารย์ฯ) ทําให้งานวิจัยนี้สําเร็จลุล่วงไปได้ 
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บทคัดย่อ 
 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน ปริมาณฟีโนลิกท้ังหมดและตรวจสอบสารพฤกษเคมีของสาร

สกัดเฮกเซน เอทิลอะซิเตต และเมทานอลจากใบเชอร์ร่ี  ฤทธ์ิต้านออกซิเดชันและการหาปริมาณฟีโนลิกท้ังหมดทดสอบด้วยวิธี 
DPPH assay และ Folin-Ciocaltue ตามลําดับ ผลการวิจัยพบว่าสารสกัดเมทานอลแสดงฤทธ์ิต้านออกซิเดชันสูงท่ีสุด (IC50  
= 0.104 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร) ส่วนสารสกัดเอทิลอะซิเตตและเฮกเซนมีฤทธ์ิท่ีตํ่ากว่าท่ีค่า IC50  0.240 และ 0.256 มิลลิกรัม
ต่อมิลลิลิตร ตามลําดับ  ปริมาณฟีโนลิกท้ังหมดของสารสกัดเฮกเซน เอทิลอะซิเตต และเมทานอล คือ 0.0299 ± 0.002 
0.0568 ± 0.002 และ 0.1006 ± 0.002  มิลลิกรัมสมมูลกรดแกลลิก/กรัมของสารสกัด ตามลําดับ การตรวจสอบสารพฤกษ
เคมีเบื้องต้นของสารสกัดทุกชนิดพบว่ามีสารหลากหลายชนิดเป็นองค์ประกอบ ได้แก่ ซาโปนิน คูมาริน สเตียร์รอยด์ และ  
แอลคาลอยด์  สิ่งท่ีน่าสนใจคือการพบฟลาโวนอยด์เฉพาะในสารสกัดเอทิลอะซิเตต และพบสารกลุ่มไกลโคไซด์ (แอนทราควิ
โนนไกลโคไซด์ และ ไซยาโนจีนิคไกลโคไซด์) เฉพาะในสารสกัดเมทานอลเท่านั้น  

 
คําสําคัญ: ฤทธ์ิต้านออกซิเดชัน, สารพฤกษเคมี, เชอร์ร่ี  
 

Abstract 
  
 The objective of this research was to study the antioxidant activity, total phenolic content and 
phytochemical screening of the hexane, ethyl acetate and methanol extracts from dried leaves of Acerola. 
The antioxidant activity and total phenolic content were evaluated according to DPPH assays and Folin-
Ciocaltue method, respectively. The results showed that methanol extract displayed the highest antioxidant 
activity (IC50 = 0.104 mg/mL) whereas the ethyl acetate and hexane extracts showed lower antioxidant 
activity calculated with in IC50 values of  0.240 and 0.256 mg/mL, respectively.  Total phenolic contents 
of hexane, ethyl acetate and methanol extracts were 0.0299 ± 0.002, 0.0568 ± 0.002 and 0.1006 ± 0.002 
mg GAE/g, respectively. The phytochemical screening of all crude extracts revealed the presence of various 
substances including saponins, cumarins, steroid and alkaloids. Interestingly, flavonoid and glycosides 
(anthraquinone glycoside and cyanogenic glycoside) were only found to be the contents in ethyl acetate 
and methanol extracts, respectively.  
 
Keywords: antioxidant activity, phytochemical, acerola 
 
1. บทนํา 
 
 ในปัจจุบันโลกให้ความสําคัญกับการนําพืชสมุนไพรมาใช้กันมาก ไม่ว่าจะใช้ในแง่ของการอุปโภคบริโภคหรือใช้ในการ
ป้องกันรักษาโรคภัยต่าง ๆ ต้ังแต่โรคท่ีรักษาให้หายได้ง่ายจนไปถึงโรคท่ีไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ซ่ึงสาเหตุของการเกิด
โรคมะเร็งและโรคหัวใจเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโรคกับอนุมูลอิสระท่ีเกิดข้ึน การลดลงของปริมาณเอนไซม์ต่อปฏิกิริยา
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ออกซิเดชันและความรู้เก่ียวกับอนุมูลอิสระในการเป็นสาเหตุของการทําลายโมเลกุลชีวภาพต่าง ๆ เช่น ไขมัน โปรตีน  เป็นต้น 
ร่างกายมีกลไกท่ีจะกําจัดอนุมูลอิสระเหล่านี้ 2 วิธี คือ ใช้เอนไซม์ต่าง ๆ ในร่างกาย เช่น ซุปเปอร์ออกไซด์ ดิสมิวเตส 
(Superoxide dismultase, SOD) และไม่ใช้เอนไซม์ได้แก่ วิตามินอี เบตาแคโรทีน และวิตามินซี เนื่องจากเอนไซม์ต่าง ๆ ท่ีใช้
กําจัดอนุมูลอิสระมีได้จํากัด ดังนั้นร่างกายควรได้รับสารต้านอนุมูลอิสระจากการบริโภคพืชและอาหารที่มีปริมาณสารต้าน
ออกซิเดชันสูง              
 เชอร์ร่ี (Acerola) เป็นพืชในตระกูล Malpighiaceae มีชื่อสามัญว่า Barbados cherry, West India cherry, 
Acerola, Cereza, Cerisier, Shimarucu และมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Malpighia punocifolia L.  เชอร์ร่ีเป็นแหล่งของ
สารต้านออกซิเดชัน คือ วิตามินซี มีโปรตีนและแร่ธาตุสูงโดยเฉพาะ เหล็ก ฟอสฟอรัส แคลเซียม และมีสารสําคัญตัวหน่ึงชื่อ 
ทรานส์-เบตา-แคโรทีน (Trans-beta-carotene) สามารถเสริมภูมิต้านทานของร่างกาย มีปริมาณของไขมันอ่ิมตัว และ
โซเดียมตํ่า ไม่มีคลอเลสเตอรอลและจากผลการวิจัยพบว่า เชอร์ร่ี มีปริมาณวิตามินซีสูงกว่าท่ีพบในส้มถึง 30-80 เท่า เชอร์ร่ีมี
วิตามินซีสูงมาก จึงมีการปลูกเป็นอุตสาหกรรมเพ่ือนํามาผลิตวิตามินซีในรูปต่าง ๆ เช่น ผง เม็ด แคปซูล น้ําผลไม้ เป็นต้น แต่
เนื่องจากวิตามินซีจะสลายตัวเม่ือมีความร้อนจึงต้องสกัดน้ําเชอร์ร่ีท่ีอุณหภูมิตํ่าประมาณ -195°C และผลเชอร์ร่ี 18 กิโลกรัม
จะสกัดเป็นน้ําเชอร์ร่ีได้ 1 กิโลกรัม จากน้ันมาทําให้แห้งเพ่ือนําไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไป (ศักรินทร์ กุลภารา, ผู้รวบรวม. 
2556) 
 
 
 
 
          
                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปภาพท่ี 1  ลักษณะ   ก. ต้นเชอร์ร่ี  ข. ดอกเชอร์ร่ี  ค. ใบเชอร์ร่ี  ง. ผลเชอร์ร่ี 

ท่ีมา: ถ่ายภาพโดยกลุ่มผู้วิจัย 
 

เนื่องจากในผลเชอร์ร่ีมีวิตามินซีสูงซ่ึงจะแสดงฤทธิ์ต้านออกซิเดชันได้ จากการค้นคว้างานวิจัยท่ีเคยรายงานไว้แล้ว 
พบว่ายังไม่เคยมีการศึกษาฤทธ์ิต้านออกซิเดชันและสารท่ีเป็นองค์ประกอบในใบเชอร์ร่ีเลย จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง
พบว่าในใบพืชมักมีสารกลุ่ม พอลิฟีนอลและฟลาโวนอยด์ซ่ึงเป็นสารท่ีแสดงฤทธ์ิต้านออกซิเดชันเป็นองค์ประกอบ (Hui-Yin 
Chen and Gow-Chin Yen, 2006) ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาฤทธ์ิการต้านออกซิเดชัน หาปริมาณฟีนอลิกท้ังหมดและ
ตรวจสอบสารพฤกษเคมีเบื้องต้นของสารสกัดจากใบเชอร์ร่ี 

 
2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 

2.1 เพ่ือศึกษาฤทธิ์การต้านออกซิเดชัน และหาปริมาณฟีนอลิกท้ังหมด 

2.2 เพ่ือตรวจสอบสารพฤกษเคมีเบื้องต้นของสารสกัดจากใบเชอร์ร่ี 
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3. สมมติฐานในการวิจัย 
 
สารสกัดจากใบเชอร์ร่ีใบเชอร์ร่ีน่าจะแสดงฤทธิ์การต้านออกซิเดชันท่ีดี และมีปริมาณฟีนอลิกท้ังหมดในระดับท่ีสูง 

นอกจากนี้น่าจะพบกลุ่มสารพฤกษเคมีเบื้องต้นของสารสกัดจากใบเชอร์ร่ี 
 
4. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
  
 ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์และทรงพร จึงม่ันคง (2549) ศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระพืชสมุนไพรในจังหวัดอุบลราชธานี 
8 ชนิด ได้แก่  เหียง กระบก แมงลักคา  หูเสือ เอนอ้า มะพอก มะสัง และตูมกาขาว ด้วยการนําส่วนต่าง ๆ ของพืชมาสกัดโดย
ใช้ตัวทําละลายเอทิลอะซิเตตและเอทานอล ได้สารสกัดท้ังหมด 36 สารสกัดจากน้ันทดสอบฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระโดยใช้ DPPH 
พบว่าสารสกัดเอทานอลแสดงฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระได้สูงกว่าสารสกัดเอทิลอะซิเตต โดยมีเปอร์เซ็นต์การยับย้ังอยู่ในช่วง 
19.8±2.3 ถึง 51.4±1.3 เม่ือใช้สารสกัดท่ีเข้มข้นเดียวกัน (500 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร) มีค่า Vitamin C equivalent 
antioxidant capacity (VCEAC) อยู่ในช่วง 4.4±7.2 ถึง 105.9±4.3 มิลลิกรัมวิตามินซี/100 กรัมสารสกัด ส่วนการหา
ปริมาณสารฟีนอลรวมของสารสกัดเอทานอล โดยใช้วิธี Folin-Ciocaltue พบว่าปริมาณสารฟีนอลรวมในสารสกัดนี้จะอยู่
ในช่วง 5.4±0.1 ถึง 41.5±0.3 มิลลิกรัมกรดแกลลิก/กรัมสารสกัด เม่ือนํามาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสารฟีนอลรวมกับ
การมีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระพบว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติด้วยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 0.6 
 งานวิจัยเก่ียวกับเชอร์ร่ีพบว่าได้ทําการศึกษาผลของปริมาณวิตามินซีท่ีมีต่อเสถียรภาพของสารสกัดแอนโทรไซยานิน
ซ่ึงจากการวิจัยพบว่าเชอร์ร่ีเป็นแหล่งกําเนิดวิตามินซีท่ีดี  เนื่องจากความเสถียรของแอนโทรไซยานินจากการสกัดเชอร์ร่ีท่ีตํ่า 
(Veridiana, V. De Rosso and Adriana Z. Mercadante, 2006) และต่อมามีการศึกษาสารต้านอนุมูลอิสระและ
ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของเชอร์ร่ีโดยวิธี  2,2-azino-bis(3-methylbenzthianoline-6-sulfonic acid) 
(ABTH) วิธี ORAC และวิธี 2,2–diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) พบว่าน้ําเชอร์ร่ีมีค่าการต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าน้ํา
ผลไม้ท่ีมีองค์ประกอบเป็นโพลิฟีนอลอย่างนํ้าสตรอเบอร์ร่ี  น้ําองุ่น  และนํ้าแอปเปิ้ล  และจากผลการวิเคราะห์หาปริมาณ
วิตามินซี  ฟีนอลท้ังหมด  แอนโทรไซยานินท้ังหมดและสารประกอบโพลีฟีนอลิกซ่ึงเป็นสารท่ีมีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระท่ีสําคัญ
โดยวิธี HPLC พบว่าปริมาณวิตามินซีท้ังหมดจากเน้ือผลเชอร์ร่ี คือ  6.32-9.20 กรัม/กิโลกรัมและในนํ้าเชอร์ร่ี คือ 9.44-17.97 
กรัม/กิโลกรัม ส่วนชนิดของ  สารประกอบโพลีฟีนอลิกมี 5ชนิด ได้แก่ กรดคลอโรจีนิก (Chlorogenic acid), เอพิแกลโลคาเท
ชิน แกลเลต (Epigallocatechin gallate), อีพิคาเทชิน (Epicatechin), โพรไซยานิดิน บี1 (Procyanidin B1) และ ลูทิน 
(Rutin)  จึงสรุปได้ว่าเชอร์ร่ีมีปริมาณสารท่ีมีฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระท่ีสูงท้ังในเนื้อผลและน้ําเชอร์ร่ี (T.Mezadri, D.villano 
et al., 2008) 
 นอกจากนี้ Nabasree  Dasgupta and Bratati De (2006)  ได้ทําการศึกษาฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระในใบผักจาก
ประเทศอินเดีย โดยนําใบผักท่ีกินได้จํานวน 11 ชนิดของประเทศอินเดีย มาวิเคราะห์หาฤทธ์ิการต้านออกซิเดชันในระบบท่ี
แตกต่างกันหลายวิธี ได้แก่ DPPH radical-scavenging activity, superoxide radical-scavengingactivity ในระบบ 
riboflavin/light/NBT, hydroxyl radical-scavenging activity, และวิธียับย้ังการเกิด Lipid peroxidation ท่ีเกิดจาก 
FeSO4 ในไข่แดง, การวัดปริมาณการต้านอนุมูลอิสระท้ังหมดบนพ้ืนฐานของปฏิกิริยา MO(VI) ไปเป็น MO(V)โดยสารสกัดและ
การก่อตัวของ green phosphate/ MO(V) ท่ีซับซ้อนของกรดด่าง จากการทดสอบด้วยวิธีต่าง ๆพบว่า พืชชนิด Ipomoea 
reptans (IR) มีฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระท่ีดีท่ีสุด  ส่วนHui-Yin Chen and Gow-Chin Yen (2006) ได้ศึกษาความสามารถ
ในการต้านอนุมูลอิสระและความสามารถในการยับย้ังอนุมูลอิสระของสารสกัดฝร่ัง (Psidium  guajava L.)  โดยทําการ
เปรียบเทียบระหว่างสารสกัดจากผลและใบของฝรั่งพบว่า สารสกัดใบฝร่ังมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าสาร
สกัดผล 
 
5. วิธีดําเนินการวิจัย  
 

วัสดุอุปกรณ์และสารเคมี อุปกรณ์สําคัญท่ีใช้ในการศึกษา เช่น rotary evaporator (Buchi B-500, 
สวิตเซอร์แลนด์) เคร่ือง UV-Visible spectrophotometer (Shimadza UV-1601, ออสเตรเลีย) สารเคมีประเภทตัวทํา
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ละลายอินทรีย์สําหรับการสกัดใช้ชนิด analytical grade ส่วนรีเอเจนต์สําหรับทดสอบกลุ่มสารพฤกษเคมีได้จากการเตรียม
โดยใช้สารเคมีชนิด analytical grade ซ่ึงเตรียมข้ึนใหม่ทุกคร้ังก่อนการทําการวิเคราะห์  

การเตรียมสารสกัดพืชตัวอย่าง  ใบเชอร์ร่ี เก็บจากบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อําเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี เม่ือเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 ห่ันพืชให้มีขนาดเล็ก และผึ่งลมให้แห้ง นําตัวอย่างใบเชอร์ร่ีล้างทําความสะอาด อบท่ี
อุณหภูมิ 50-60 °C แล้วบดให้ละเอียด เตรียมสารสกัดหยาบของใบเชอร์ร่ีด้วยตัวทําละลายอินทรีย์ คือ เฮกเซน เอทิลอะซิเตต 
และเมทานอล  โดยชั่งใบเชอร์ร่ีน้ําหนัก 500 กรัม  ท่ีบดละเอียด นํามาแช่ด้วยตัวทําละลายเฮกเซนในโหลแก้ว โดยใส่เฮกเซน
ให้ท่วมใบเชอร์ร่ีเป็นเวลา 3 วัน จากนั้นกรอง นําสารสกัดมาระเหยตัวทําละลายออกด้วยเคร่ืองระเหยลดความดัน (Rotary 
Evaporator)  นําสารสกัดท่ีได้แต่ละคร้ังมารวมกันจะได้สารสกัดเฮกเซนใบเชอร์ร่ี  หลังจากน้ันนํากากส่วนท่ีเหลือจากการ
กรองมาแช่ตัวทําละลายเฮกเซนอีก 2 คร้ัง ทําการทดลองดังข้างต้น เม่ือแช่ใบเชอร์ร่ีในเฮกเซนครบ  3  คร้ัง จึงเปลี่ยนเป็นตัว
ทําละลายเป็นเอทิลอะซิเตต และเมทานอล ตามลําดับ 

การเตรียมสารท่ีใช้ในงานวิจัย สารตัวอย่างท่ีความเข้มข้น 5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตรในเอทานอล สารละลาย 
ethanolic DPPH radical ความเข้มข้น 0.05 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร  สารละลายมาตรฐานกรดแกลลิกท่ีความเข้มข้น 20 
มิลลิกรัม/มิลลิลิตร และ Folin-Ciocaltue phenol reagent  

การทดสอบฤทธ์ิต้านออกซิเดชัน โดยวิธี DPPH assay มีวิธีการทดลองดังนี้ การเตรียมสารละลาย Ethanolic 
DPPH radical ลงในหลอดทดลองขนาดเล็ก ให้ได้ปริมาตรรวมสุดท้ายเป็น 6 mL (ทําการทดลองซํ้า 3 คร้ัง) โดยแบ่งชุดการ
ทดสอบเป็น 3 ชุด (ชุด A, B และ C) ดังนี้ 
 ชุด A (test sample)   = test sample 3 mL + ethanolic DPPH 3 mL 
 ชุด B (blank of test sample)  = test sample 3 mL + ethanol 3 mL 
 ชุด C (control)    = ethanol 3 mL+ ethanolic DPPH 3  mL 
ผสมให้เข้ากันจากนั้นต้ังท้ิงไว้ท่ีอุณหภูมิห้องในท่ีมืด เป็นเวลา 30 นาที จากนั้นวัดค่าการดูดกลืนแสงท่ี 517 นาโนเมตร โดยใช้
เคร่ืองสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ คํานวณหา % Radical Scavenging และ IC50 เพ่ือเปรียบเทียบกับสารมาตรฐานกรดแกลลิก  
           % Radical Scavenging   =  (A control – A sample) X 100 / A control 
 เม่ือ  A control  คือ ค่าการดูดกลืนแสงของชุด C 
         A sample  คือ ค่าการดูดกลืนแสงของชุด A – ค่าการดูดกลืนแสงของชุด B 

ค่า IC50 ได้จากการทํากราฟมาตรฐานระหว่าง % Radical Scavenging กับความเข้มข้นของสารสกัด 
การตรวจหาปริมาณฟีโนลิกท้ังหมด ใช้วิธี  Folin-Ciocaltue  โดยนําสารสกัดเฮกเซนจากใบเชอร์ร่ีเข้มข้น 1 

mg/ml  จํานวน  0.05  mL  ผสมกับ Folin reagent จํานวน  0.25  mL  และสารละลาย  20% โซเดียมคาร์บอเนต  
จํานวน  0.25  mL  เติมน้ํากลั่นจนปริมาตรครบ  5  mL  ผสมให้เข้ากันจากนั้นต้ังท้ิงไว้ท่ีอุณหภูมิห้องในท่ีมืดเป็นเวลา  30  
นาที นําไปวัดค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 765 นาโนเมตร นําค่าการดูดกลืนแสงท่ีได้ไปวัดหาปริมาณสารประกอบ     
ฟีนอลิกจากกราฟมาตรฐานระหว่างความเข้มข้นของกรดแกลลิกกับค่าการดูดกลืนแสง  และแสดงในหน่วย  Gallic  Acid  
Equivalents (GAE) mg/g ของสารสกัด  โดยทําการทดลองซํ้า  3  คร้ัง และทําการทดลองสารสกัดเอทิลอะซิเตต และเมทา
นอลจากใบเชอร์ร่ีเข้มข้น 1 mg/ml  ตามการทดลองข้างต้น 

การวิเคราะห์สารพฤกษเคมีเบื้องต้น วิเคราะห์สารพฤกษเคมีท่ีเป็นองค์ประกอบในสารสกัดจาก ใช้วิธีทําปฏิกิริยา
กับน้ํายาเคมีท่ีจําเพาะต่อกลุ่มสารสําคัญแต่ละชนิด (สินธพ โฉมยาและคณะ, 2552, รัตนา   อินทรานุปกรณ์, 2547, 
Harborne, 1998)  ดังนี้ สารประเภทคูมารินใช้วิธี coumarin testแทนนินและฟีนอลิก ใช้วิธี ferric chloride และ gelatin 
test สารประเภทซาโปนินทดสอบโดย foam test  สารไตรเทอร์พีนและสเตียรอยด์ทดสอบด้วยการใช้ Liebermann-
Buchard’s test สารกลุ่มฟลาโวนอยด์ทดสอบด้วย Molisch’s และ cyanidin test สารประกอบกลุ่มคาร์ดิแอก ไกลโคไซด์
ทดสอบด้วย Kedde’s reagent และ Killer-kiliani test  สารแอนทราควิโนนไกลโคไซด์ทดสอบด้วย Borntrager ’s test  
ไซยาโนจีนิก ไกลโคไซด์ด้วย pricrate paper และสําหรับสารกลุ่มแอลคาลอยด์ใช้ Dragendroff’s reagent ในการทดสอบ 
และรายงานผลเป็นสัญลักษณ์บวก (+) ซ่ึงหมายถึงพบกลุ่มสารท่ีต้องการทดสอบ และสัญลักษณ์ลบ (-) ซ่ึงหมายถึงไม่พบกลุ่ม
สารท่ีต้องการทดสอบ  
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6. ผลและอภิปรายผลการวิจัย 
 
จากการเตรียมสารสกัด ด้วยวิธีการแช่หมักในตัวทําละลายอินทรีย์ 3 ชนิด คือ เฮกเซน เอทิลอะซิเตตและ           

เมทานอล พบว่าได้สารสกัดเฮกเซน เอทิลอะซิเตตและเมทานอล ตามลําดับ ในปริมาณท่ีแตกต่างกันซ่ึงได้รายงานเป็นร้อยละ
โดยน้ําหนักเทียบกับน้ําหนักของพืชแห้ง และยังพบว่าสารสกัดแต่ละชนิดยังมีลักษณะทางกายภาพท่ีแตกต่างกันไปดังแสดงใน
ตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 1 ลักษณะทางกายภาพและปริมาณของสารสกัดใบเชอร์ร่ี  
สารสกัด สถานะ/ สี / น้ําหนักเป็นกรัม (ร้อยละ)a 

เฮกเซน ของแข็งหนืด/สีเขียวเข้ม / 10.00 (2.00) 
เอทิล อะซิเตต ของแข็งหนืด/สีเขียมเข้ม / 17.50  (3.50) 
เมทานอล ของแข็งหนืด/สีเขียวอมน้ําตาล /20.00 (4.00) 
a หมายถึง ร้อยละโดยนํ้าหนักของสารสกัดเทียบกับน้ําหนักพืชแห้ง 
 
 จากตารางท่ี 1 พบว่าโดยส่วนมากสารสกัดท่ีเตรียมได้จะมีลักษณะเป็นของแข็งหนืดสีเขียวเข้ม สารสกัดเมทานอลมี
ปริมาณมากท่ีสุด รองลงมาเป็นสารสกัดเอทิลอะซิเตต และสารสกัดเฮกเซน ตามลําดับ  เนื่องจากความมีข้ัวของสารในส่วนใบ
ของพืชส่วนใหญ่ความมีข้ัวสูง จึงสกัดออกมาได้ด้วยเมทานอลเป็นส่วนใหญ่ ปริมาณของสารสกัดต่างจากพืชแต่ละชนิดเม่ือคิด
เป็นร้อยละโดยน้ําหนักเทียบกับน้ําหนักพืชแห้งพบว่าอยู่ในช่วงร้อยละ 2.00-4.00  โดยท่ีสารสกัดเมทานอลมีปริมาณมากท่ีสุด
(ร้อยละ 4.00) และสารสกัดเฮกเซนมีปริมาณน้อยท่ีสุด (ร้อยละ 2.00)  

การวิเคราะห์ปริมาณสารต้านออกซิเดชันของสารสกัดใบเชอร่ี พบว่าจากการทดลองหาปริมาณสารต้านออกซิเดชัน
ในสารสกัดใบเชอร์ร่ี โดยวัดค่าการดูดกลนืแสงท่ีความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร และความเข้มข้น DPPH (2,2-diphenyl  
1-picrylhydrazyl) 0.05 mg/ml เม่ือนํามาหาค่า IC50 จากค่า % Radical Scavenging ของสารสกัดท่ีความเข้มข้นต่าง ๆ 
และสารมาตรฐานกรดแกลลิกแสดงดังตารางท่ี 2  
 
ตารางท่ี 2 ฤทธ์ิต้านออกซิเดชันแสดงเป็นค่า IC50  (mg/mL) ของสารสกัดใบเชอร์ร่ี 

สารสกัดใบเชอร์รี่ IC50 (mg/mL) 

            เฮกเซน 0.256 
            เอทิลอะซิเตต 0.240 
            เมทานอล 
           กรดแกลลิก 

0.104  
  0.0016 

 
จากตารางท่ี 2 พบว่าค่า IC50 ของสารสกัดเมทานอลมีค่าตํ่าสุดเท่ากับ 0.104 mg/mL แสดงว่าสารสกัดเมทานอลมี

ปริมาณสารต้านออกซิเดชันมากจึงทําให้มีฤทธ์ิต้านออกซิเดชันได้ดีกว่าสารสกัดชนิดอ่ืน แต่เม่ือเทียบกับสารมาตรฐานกรด 
แกลลิกท่ีมีค่า IC50  0.0016 mg/mL พบว่าสารสกัดเมทานอลมีฤทธ์ิต้านออกซิเดชันตํ่ากว่ากรดแกลลิกถึง 6.5 เท่า  ส่วนสาร
สกัดเฮกเซนมีค่า IC50 ใกล้เคียงกับสารสกัดเอทิลอะซิเตตท่ีค่า  IC50 เท่ากับ 0.256 และ 0.240 mg/mL  ตามลําดับ 

การวิเคราะห์ปริมาณฟีโนลิกท้ังหมดในสารสกัดใช้วิธี  Folin-Ciocaltue โดยนําสารสกัดตัวอย่างผสมกับ Folin 
reagent และสารละลาย 20% โซเดียมคาร์บอเนต และวัดค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 765 นาโนเมตร แสดงผลดัง
ตารางท่ี 3  
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ตารางท่ี 3 ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมดของสารสกัดใบเชอร์ร่ี 
สารสกัดใบเชอร์รี่ ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมด  

(mg GAE /g น้ําหนักแห้งของสารสกัด) 

            ชั้นเฮกเซน 0.0299 ± 0.002 
            ชั้นเอทิลอะซิเตต 0.0568 ± 0.002 
            ชั้นเมทานอล 0.1006 ± 0.002 

  
 จากตารางท่ี 3 พบว่าปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมดของสารสกัดเมทานอลมีค่าสูงสุดท่ี 0.1006  
± 0.002 mg GAE /g ของสารสกัดซ่ึงสัมพันธ์กับฤทธ์ิต้านออกซิเดชันท่ีได้จากการทดสอบด้วยวิธี DPPH assay  เนื่องจาก
สารประกอบฟีนอลิกเป็นสารท่ีสามารถแสดงฤทธ์ิการต้านออกซิเดชันได้ดี (Beer et al., 2002; Pourmorad et al., 2006)  
รองลงมาเป็นสารสกัดเอทิลอะซิเตตและเฮกเซน ท่ี 0.0568 ± 0.002 และ 0.0299 ± 0.002 mg GAE /g ของสารสกัด  
ตามลําดับ 
 การวิเคราะห์สารพฤกษเคมีเบื้องต้นในสารสกัดทุกชนิดโดยทําปฏิกิริยากับน้ํายาทดสอบท่ีเกิดปฏิกิริยาอย่างจําเพาะ 
โดยกลุ่มสารท่ีมีการทดสอบได้แก่  สารประเภทคูมาริน แทนนิน ฟีนอลิก ซาโปนิน ไตรเทอร์พีน สเตียรอยด์ ฟลาโวนอยด์ 
คาร์ดิแอกไกลโคไซด์ แอนทราควิโนนไกลโคไซด์ ไซยาโนจีนิกไกลโคไซด์และสารกลุ่มแอลคาลอยด์ ได้ผลดังแสดงในตารางท่ี 4 
 
ตารางท่ี 4 สารพฤกษเคมีในสารสกัดจากใบเชอร์ร่ี 
 
 
สารสกัด 

สารพฤกษเคมี 
คูมาริน   แทนนิน และ 

          ฟีนอลิก 
ซาโปนิน ไตรเทอร์พีน สเตียรอยด์ ฟลาโวนอยด์    คาร์ดิแอก  

                  ไกลโคไซด์ 
แอนทราควิโนน 

 ไกลโคไซด์ 
ไซยาโนจีนิค แอลคาลอยด์ 
ไกลโคไซด์ 

          
เฮกเซน + - + - + - - -  - + 
เอทลิอะซิเตต + - + - + + - -  - + 
เมทานอล + + + - + - - +  + + 

  
(+) หมายถึง พบกลุ่มสารทดสอบ ; (-) หมายถึง ไม่พบกลุ่มสารทดสอบ  

 
จากตารางท่ี 4 พบว่าสารสกัดต่าง ๆ จากใบเชอร์ร่ีมีสารองค์ประกอบท่ีแตกต่างกันไป โดยกลุ่มสารท่ีพบทุกสารสกัด

คือ คูมาริน ซาโปนิน สเตียรอยด์ และแอลคาลอยด์ ส่วนสารสกัดเอทิลอะซิเตตให้ผลการทดสอบสารฟลาโวนอยด์กับ cyanin 
test อย่างชัดเจนแตกต่างจากสารสกัดชนิดอ่ืน และสารสกัดเมทานอลพบกลุ่มสารแทนนิน ฟีนอลิกแอนทราควิโนน ไกลโคไซด์
และไซยาโนจีนิค ไกลโคไซด์ ซ่ึงนับว่าสารสกัดเมทานอลพบสารองค์ประกอบท่ีหลากหลายท่ีสุด กลุ่มสารท่ีไม่พบเลยในสาร
สกัดจากใบเชอร์ร่ีคือ ไตรเทอร์พีนและคาร์ดิแอก ไกลโคไซด์ แต่เนื่องจากการทดสอบนี้เป็นการทําปฏิกิริยาเคมีกับน้ํายา
ทดสอบถ้าสารมีปริมาณน้อยมากอาจตรวจไม่พบหรือเห็นผลไม่ชัดเจน ดังนั้นวิธีนี้จึงเป็นเพียงการทดสอบเบื้องต้นเท่านั้น 
 
7. สรุปผลการวิจัย 
 

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาฤทธ์ิต้านออกซิเดชัน หาปริมาณสารฟีนอลิกท้ังหมดและทดสอบสารพฤกษเคมีเบื้องต้นของ
ใบเชอร์ร่ี ซ่ึงนับว่าเป็นส่วนของพืชท่ียังไม่มีการทําวิจัยมาก่อน จากการศึกษาพบว่าสารสกัดเมทานอลจากใบเชอร์ร่ีแสดงฤทธ์ิ
ต้านออกซิเดชันท่ีดีท่ีสุด (IC50 0.104 mg/mL) และมีปริมาณสารฟีนอลิกท้ังหมดท่ีสูงท่ีสุด (0.1006 ± 0.002 mg GAE /g 
ของสารสกัด)  และเม่ือนํามาทดสอบกลุ่มสารยังพบสารประเภทต่าง ๆ ท่ีหลากหลายในสารสกัดเมทานอลมากกว่าสารสกัด
ชนิดอ่ืนของใบเชอร์ร่ี โดยเฉพาะอย่างย่ิงกลุ่มสารท่ีพบในสารสกัดเมทานอล ได้แก่ สารแทนนินและฟีนอลิก ซ่ึงจัดเป็น
สารประกอบท่ีมีฤทธ์ิทางชีวภาพท่ีหลากหลายโดยเฉพาะอย่างย่ิงฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระ (พิชญ์อร  ไหมสุทธิสกุล, 2549, 
พิสมัย เหล่าภัทรเกษม, 2548)  นอกจากนี้ยังพบว่ามีความสัมพันธ์กับปริมาณสารฟีนอลิกท้ังหมดท่ีพบว่าในสารสกัดเมทานอล
นี้มีปริมาณสูงท่ีสุด ส่วนสารสกัดเอทิลอะซิเตตท่ีมีฤทธ์ิต้านออกซิเดชันและปริมาณสารฟีนอลิกท้ังหมดรองลงมาน้ัน จากการ
ตรวจสารพฤกษเคมีเบื้องต้นพบสารประเภทฟลาโวนอยด์ ซ่ึงนับว่าเป็นสารซ่ึงอยู่ในกลุ่มของสารฟีนอลิกและมักแสดงฤทธิ์ต้าน
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ออกซิเดชันได้ดีอีกกลุ่มหน่ึง (Ghasemzadeh, et al.,2010) แต่สารสกัดเฮกเซนท่ีแสดงฤทธ์ิต้านออกซิเดชันและปริมาณสาร 
ฟีนอลิกท้ังหมดตํ่าสุดนั้นตรวจไม่พบกลุ่มสารแทนนิน ฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์ ซ่ึงเป็นสารกลุ่มสําคัญท่ีจะแสดงฤทธ์ิต้าน
ออกซิเดชัน  ดังนั้นจากงานวิจัยนี้ทําให้ทราบฤทธ์ิต้านออกซิเดชันและสารพฤกษเคมีเบื้องต้นของสารสกัดจากใบเชอร์ร่ี แม้ว่า
สารสกัดต่าง ๆ ของใบเชอร์ร่ีจะแสดงฤทธ์ิต้านออกซิเดชันตํ่ากว่าสารมาตรฐานกรดแกลลิกก็ตาม โดยค่า IC50 ของกรดแกลลิก
ท่ี 0.0016 mg/mL แต่พบว่าฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน ปริมาณฟีนอลิกท้ังหมดและชนิดของสารพฤกษเคมีท่ีตรวจพบในสารสกัดแต่
ละชนิดมีความสัมพันธ์กัน 
 
8. ข้อเสนอแนะ 
 
 งานวิจัยนี้ควรศึกษาเพ่ิมเติมในประเด็นท่ีน่าสนใจดังนี้ ควรนําสารสกัดของใบเชอร์ร่ีไปทดสอบฤทธ์ิทางชีวภาพอ่ืน ๆ  
ซ่ึงข้อมูลท่ีได้อาจเป็นประโยชน์ต่อการนําไปประยุกต์ใช้ต่อไป และควรศึกษาวิจัยอย่างต่อเน่ืองเพื่อแยกสารให้บริสุทธ์ิ และ
ศึกษาโครงสร้างทางเคมีของสารท่ีแยกได้ ซ่ึงอาจเป็นการค้นพบสารชนิดใหม่ท่ีได้จากพืชสมุนไพรไทยสําหรับการพัฒนาสู่การ
เป็นยารักษาโรคในอนาคต   
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บทคัดยอ 

 
บทความน้ี ไดแนะนํากระบวนการทําซํ้าดัดแปลงแบบ SP แบบใหมสําหรับการสงแบบไมขยายเชิงเสนกํากับรวม 3 

การสงในปริภูมิ CAT( ) อีกทั้งยังไดพิสูจนทฤษฎีบทการลูเขาแบบเขม และทฤษฎีบทการลูเขาแบบ   ของกระบวนการ
ทําซํ้าที่ไดแนะนําสําหรับหาจุดตรึงรวมของการสงแบบไมขยายเชิงเสนกํากับรวม 3 การสงในปริภูมิ CAT( ) บริบูรณ 
 
คําสําคัญ: ทฤษฎีบทการลูเขา, ปริภูมิ CAT( ), กระบวนการทําซํ้าแบบ SP, การสงแบบไมขยายเชิงเสนกํากับรวม 
 

Abstract 
 

In this article, we propose a new modified SP-type iteration process for three total asymptotically 
nonexpansive mappings in CAT( ) spaces. We also prove strong and  - convergence theorems of the 
proposed iteration process for finding a common fixed point of three total asymptotically nonexpansive 
mappings in complete CAT( ) spaces. 
 
Keywords:  convergence theorem, CAT( ) spaces, SP-type iteration process, total asymptotically 

nonexpansive mappings 
 

1. Introduction 
 

Let C  be a nonempty subset of a metric space ( , )X d . Let :T C C  be a nonlinear mapping. 
The fixed point of T  is denoted by ( )F T , that is  ( ) :F T x C x Tx    .  

The concept of total asymptotically nonexpansive mappings was first introduced in Banach 
spaces by Alber et al. (2006). It generalizes the concept of asymptotically nonexpansive mappings 
introduced by Goebel and Kirk (1972) as well as the concept of nearly asymptotically nonexpansive 
mappings introduced by Sahu (2005). Several types of iterative schemes have been constructed and 
proposed in order to approximate fixed points of mappings. The Mann iteration process is defined as 

follows: For 1x C , the sequence  nx  defined by  

          1 (1 ) , 1n n n n nx x Tx n        
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 where  n  is a sequence in [0,1] . The Ishikawa iteration process is defined as follows: For 

1x C , the sequence  nx  defined by 

 
           1 (1 ) ,n n n n nx x Ty      (1 ) , n 1n n n n ny x Tx   

     

 where  n  and  n  are sequences in [0,1] .   

  Phuengrattana and Suantai (2011) defined the SP-iteration as follows: For 1x C , the sequence 

 nx  defined by 

 
          1 (1 ) ,n n n n nx y Ty     (1 ) ,n n n n ny z Tz     (1 ) , n 1n n n n nz x Tx   

   

 where  n ,  n  and   n  are sequences in [0,1] . Since then the convergence of SP-

iteration procedure has been rapidly developed and many of articles have appeared. 
Fixed point theory in CAT( ) spaces was first studied by Kirk (2003). His works were followed by a 

series of new works by many authors, mainly focusing on CAT(0) spaces. Since any CAT( ) space is a 
CAT( ' ) space for '  , all results for CAT(0) spaces immediately apply to any CAT( ) space with 

0  . However, there are only a few articles that contain fixed point results in the setting of CAT( ) 
space with 0  . 

Panyanak (2014) studied the demiclosed principle, strong and  -convergence theorems for total 
asymptotically nonexpansive mappings in the setting of CAT( ) spaces. 

Motivated by the previous researches, we propose the following modified SP-type iteration 
process for three total asymptotically nonexpansive mappings in a CAT( ) space. For 1x C , the 

sequence  nx  defined by 

 
         1 3(1 ) ,n

n n n n nx y T y      2(1 ) ,n
n n n n ny z T z      1(1 ) , n 1n

n n n n nz x T x    (1.1) 

  

 where  n ,  n  and   n  are sequences in [0,1]  and 1 2 3,  ,  T T T  are total asymptotically 

nonexpansive mappings on C . We obtain the strong and  - convergence theorems for finding a 
common fixed point of three total asymptotically nonexpansive mappings in the framework of CAT( ) 
spaces.  
 
2. Preliminaries and lemmas 
 

Let ( , )X d  be a metric space. A geodesic path joining x X  to y X  (or, more briefly, a 

geodesic from x  to y is a map c from a closed interval [0, l] R  to X such that (0)c x , ( )c l y  and  

( ( ), ( ')) | ' |d c t c t t t   for all , ' [0, ]t t l . In particular, c  is an isometry and ( , )d x y l . The image 

([0, ])c l  of c is call a geodesic segment joining x  and y . When it is unique, this geodesic segment is 

denoted by [ , ]x y . This means that [ , ]z x y  if and only if there exists  [0,1]  such that 

    ( , ) (1 ) ( , )d x z d x y  and ( , ) ( , ).d y z d x y   
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 In this case, we write   (1 )z x y . The space ( , )X d  is said to be a geodesic space (D-

geodesic space) if every two points of X  (every two points of distance smaller than D ) are joined by a 
geodesic, and X  is said to be uniquely geodesic (D-uniquely geodesic) if there is exactly one geodesic 
joining x  and y  for each ,x y X  (for ,x y X  with ( , )d x y D ). A subset C  of X  is said to be 

convex if C includes every geodesic segment joining any two of its points. The set C  is said to be 
bounded if ( ) sup { ( , ) : x, y X}diam C d x y    . 

The model spaces 2 , for more details on these spaces the reader is referred to (Bridson & 

Haefliger, 1999), are defined as follows. 
 

Definition 2.1 Given  R , we denote by 2 the following metric spaces: (i) if 0  , then 2

0  is 

the Euclidean space n ; (ii) if 0  , then 2  is obtained from the spherical space nS  by multiplying 

the distance function by the constant 1 / ; (iii) if 0  , then 2  is obtained from the hyperbolic 

space n  by multiplying the distance function by the constant 1/ . 
A geodesic triangle ( , , )x y z  in a geodesic space ( ,d)X  consists of three points , ,x y z  in X  

(the vertices of  ) and three geodesic segments between each pair of vertices (the edges of  ). A 

comparison triangle for a geodesic triangle ( , , )x y z in ( ,d)X  is  a triangle ( , , )x y z  in 2  such that 


 2( , ) ( , ),d x y d x y  


 2( , ) ( , ),d y z d y z  and 


 2(z, ) ( z, )d x d x . If 0  , then such a comparison 

triangle always exists in 2 . If 0  , then such a triangle exists whenever  ( , ) ( , )d x y d y z  

( , ) 2d z x D , where    /D . A point [ , ]p x y  is called a comparison point for [ , ]p x y  if 


 2( , ) ( , )d x p d x p . A geodesic triangle ( , , )x y z  in X  is said to satisfy the CAT( ) inequality if for 

any , ( , , )p q x y z  and for their comparison points , ( , , )p q x y z , one has 


 2( , ) ( , )d p q d p q . 

 

Definition 2.2 If 0  , then X  is called a CAT( ) space if and only if X  is a geodesic space such that 
all of its geodesic triangles satisfy the CAT( ) inequality. If 0  , then X  is called a CAT( ) space if 
and only if X  is D - geodesic and any geodesic triangle ( , , )x y z  in X  with  ( , ) ( , )d x y d y z  

( , ) 2d z x D  satisfies the CAT( ) inequality. 

 
  Let  (0,2]r . Recall that a geodesic space ( , )X d  is said to be r -convex for R, see (Ohta, 2007), if 
for any three points , ,x y z X , we have  

              2 2 2 2, (1 ) ) (1 ) ( , ) ( , ) (1 ) ( , )
2

r
d x y z d x y d x z d y z .  (2.1) 

  

 It is known that a geodesic space ( , )X d  is a CAT(0) space if and only if ( , )X d  is r -convex for 
 2r , see (Ohta, 2007). The following lemma is a consequence of Proposition 3.1 in (Ohta, 2007). 

 

Lemma 2.4 Let 0   and ( , )X d  be a complete CAT( ) space with ( )diam X  

/ 2  for        

some (0, / 2)  . Then ( , )X d  is r -convex for    ( 2 ) tan( )r . 
 

The following lemma is also needed, see (Bridson & Haefliger, 1999: 176). 
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Lemma 2.5 Let 0   and ( , )X d  be a complete CAT( ) space with ( )diam X  

/ 2  for        

some (0, / 2)  . Then         (1 ) , (1 ) ( , ) ( , )d x y z d x z d y z  for all , ,x y z X  and 

 [0,1] . 
 

  We now collect some elementary facts about CAT( ) spaces. Most of them are proved in the 

setting of CAT(1) spaces. For completeness, we state the results in CAT( ) with 0  . Let  nx  be a 

bounded sequence in a CAT( ) space ( , )X d . For x X , we set   


, limsupd( , )
n n

n
x xr x x . The 

asymptotic radius   
n

xr  of  nx  is given by        ,inf :
n n

x x xr r x X , and the asymptotic 

center   
n

xA  of  nx  is the set            ,:
n n n

x x x xA x X r r . 

  It is know from Proposition 4.1 of (Espinola & Fernandez-Leon, 2009) that in a CAT( ) space X 

with  ( ) / 2diam X ,   
n

xA  consists of exactly one point. We now give the concept of  - 

convergence and collect some of its basic properties.  
 

Definition 2.6 (Kirk & Panyanak, 2008) A sequence  nx  in X is said to  - converge to x X  if x is the 

unique asymptotic center of  nu  for every subsequence  nu  of  nx . In this case we write 

limn nx x    and call x the  -limit of  nx . We denote     ( ) :
nn ux A , where the union 

is taken over all subsequences  nu  of  nx . 

 
Lemma 2.7 (Panyanak, 2014). Let 0   and ( , )X d  be a complete CAT( ) space with 

( )diam X  

/ 2  for some (0, / 2)  . Let C be a nonempty closed convex subset of X, and let 

:T C C  be a uniformly continuous total asymptotically nonexpansive mapping. Let  nx  be a 

bounded sequence in C such that lim ( , ) 0n n nd x Tx   and limn nx w   , then w C  and 

w Tw .  
 
Lemma 2.8 (Dhompongsa & Panyanak, 2008). Let 0   and ( , )X d  be a complete CAT( ) space with 

( )diam X  

/ 2  for some (0, / 2)  . If a sequence in X with     { }

n
xA x  and  nu  is a 

subsequence of   nx  with     { }
n

uA u  and the sequence  ( , )nd x u  converges, then x u . 

 
  The following lemma is a characterization of CAT( ) spaces, see (Rashwan & Altwqi, 2015). 

Lemma 2.9 Let ( , )X d  be a complete CAT( ) space and x X . Suppose that  nt  is a sequence in 

[a,b] for some , (0,1)a b  and   ,nx   ny  are sequences in X  such that  limsup ( , )n nd x x c , 

 limsup ( , )n nd y x c  and  

    (1 ) ,limn n n n nd t x t y x c  for some  0c .  

Then   ( , ) 0limn n nd x y . 
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Definition 2.10 Let C  be a nonempty subset of a CAT( ) space ( , )X d . A mapping :T C C  is called 

total asymptotically nonexpansive if there exist nonnegative real sequences   ,n   n  with   0,n  

  0n  as n  and a strictly increasing continuous function : [0, ) [0, )     with (0) 0   

such that ( , ) ( , ) ( ( , ))n n

n nd T x T y d x y d x y      for all  1, ,n x y C . 

 
  From Definition 2.10, it is clear that if   ( )  then total asymptotically nonexpansive 

mapping reduces to a generalized asymptotically nonexpansive mapping. If   ( )  and   0n  for 

all  1n , then a total asymptotically nonexpansive mapping reduces to an asymptotically nonexpansive 
mapping. If   ( )  and    0n n  for all  1n , then a total asymptotically nonexpansive 

mapping reduces to a nonexpansive mapping. 
 

  The following lemma is also needed. 

Lemma 2.11 (Tan & Xu, 1993). Let  ns  and  nt  be sequences of nonnegative real numbers satisfying 

1n n ns s t    for all  1n . If 1n nt

   , then limn ns  exists.  

 
3. Main results 
 
  We begin this section by proving some crucial lemmas which will be used in the sequel. In what 
follows, we denote    1 2 3( ) ( ) ( )F F T F T F T . 

 

Lemma 3.1 Let 0   and ( , )X d  be a complete CAT( ) space with ( )diam X  

/ 2  for some 

  (0, / 2) . Let C  be a nonempty closed convex subset of X. For each   1, 2, 3i , let :iT C C  

be a uniformly continuous total asymptotically nonexpansive mapping with 



 1

( )nn
i  and 





 1

( )nn
i . Let     , ,n n n    be such that 0 , , 1n n na b       for all  1n  and for 

some ,a b . Let  nx  be generated by the iteration process (1.1). Then 

(i) lim ( , )n nd x p  exists for all p F ; 

(ii)  lim ( , ) 0n n i nd x T x  for all  1,2, 3i . 

Proof. Let p F  and (C)M diam . Put  max (i) : i 1,2,3n n    and     max (i) : i 1,2, 3n n . 

Then, it is clear that 



 1 nn

 if and only if 



 1

( )nn
i  and 




 1 nn

 if and only if 





 1

( )nn
i . So, by Lemma 2.5, we have 

 1 3( , ) (1 ) ( , ) (T , )n
n n n n nd x p d y p d y p       

          
 (1 ) ( , ) ( , ) ( )

( , ) ( )

n n n n n n

n n n n n

d y p d y p M

d y p M

    
    

    

  
      

             2(1 ) (z , ) ( , ) ( )n
n n n n n n n nd p d T z p M     (3.1) 

               (z , ) ( ) ( )n n n n n n n n nd p M M  

                    1(1 ) ( , ) ( , ) ( )n
n n n n n n n n n nd x p d T x p M  
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                    ( , ) ( )n n n n n n n n nd x p M  

             ( , ) ( )n n n n n nd x p M . 

Since 



 1 nn

 and 



 1 nn

, it implies by Lemma 2.11 that lim ( , )n nd x p  exists. This 

proves part (i). 
We next show that  lim ( , ) 0n

n n i nd x T x  for all i 1, 2, 3 . Let lim ( , ) cn nd x p  .         

From (3.1), we get that c     1liminf ( , )n nd x p    liminf ( , )n nd y p  and limsup ( , )n nd y p    

limsup ( , )n nd x p  c . So, lim (y , ) cn nd p  . By (3.1), we have c    liminf (y , )n nd p    

liminf (z , )n nd p  and limsup (z , ) limsup ( , )n n n nd p d x p c   . So, lim (z , ) cn nd p  . Using 

(2.1), we get that        2 2 2 2
1 1(z , ) (1 ) ( , ) ( , ) (1 ) ( , )

2
n n

n n n n n n n n n

r
d p d x p d T x p d x T x , which yields 

         2 2 2 2 2
1 1(1 ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , )

2
n n

n n n n n n n n n

r
d x T x d x p d z p d T x p d x p  

             22 2 2( , ) ( , ) ( , ) ( ) ( , )n n n n n n nd x p d z p d x p M d x p         . 

This gives 

              
 

2 2 2
1

2 2
( , ) ( , ) ( , ) ( ) 2 ( , ) ( ) .

(1 ) (1 )
n

n n n n n n n n nd x T x d x p d z p M d x p M
r b a r b

 

Since  nx  is bounded, it implies that 


1lim ( , ) 0n

n n
n

d x T x .      (3.2) 

From 2( ,p) d( , ) ( )n
n n n nd T z z p M     , we get that  2limsup ( ,p)n

n nd T z  limsup d( , )n nz p   

c . It follows by limsup ( , )n nd y p c   and Lemma 2.9 that   

     


2lim ( , ) 0n
n n

n
d z T z .                  (3.3) 

Similarly, we can show that  
     


3lim (y , ) 0n

n n
n

d T y .      (3.4) 

By (3.2), we have 

        2 2( , ) d(z , ) ( )n n
n n n n n nd T z T x x M      

                               1d(x , T ) ( ) 0.n
n n n n nx M     (3.5) 

By (3.2) and (3.3), we get that 
            ( , ) ( , ) ( , )n n n n n nd y x d x z d z y   

                  1 2d(x , T ) ( , ) 0n n
n n n n n nx d z T z .                (3.6) 

This implies that  
                     3 3( , ) d(y , ) ( ) 0n n

n n n n n nd T y T x x M .              (3.7) 

By (3.3) and (3.5), we obtain that    2 2 2 2( , ) ( , ) ( , ) ( , ) 0n n n n
n n n n n n n nd x T x d x z d z T z d T z T x . By (3.4) 

and (3.7), we get that    3 3 3 3( , ) ( , ) ( , ) ( , ) 0n n n n
n n n n n n n nd x T x d x y d y T y d T y T x . It follows by (3.6) 

that 
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1 3

3 3 3

( , ) (1 ) ( , ) (T , )

(1 ) ( , ) (T , T ) (T , )

n
n n n n n n n n

n n n
n n n n n n n n n

d x x d y x d y x

d y x d y x d x x
  

                      3( , ) ( ) (T , ) 0.n
n n n n n n n n nd y x M d x x   

So, we have 
        1 1 1 1 1 1 1 1( , ) ( , ) ( , ) ( , )n n n n

n n n n n n n nd x T x d x x d x T x d T x T x   

                      1 1 1( , ) ( , ) ( , ) ( ) 0.n
n n n n n n n nd x x d x T x d x x M                   

By the uniform continuity of 1T , we have 
   1

1 1 1 1lim ( , ) 0n
n n nd T x T x . This implies that 

 
       1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1( , ) ( , ) ( , ) 0.n n
n n n n n nd x T x d x T x d T x T x  

Similarly, we can show  2lim ( , ) 0n n nd x T x  and  3lim ( , ) 0n n nd x T x .        

 
  We are now ready to prove the  -convergence of (1.1). 

Theorem 3.2 Let 0   and ( , )X d  be a complete CAT( ) space with ( )diam X  

/ 2  for some 

  (0, / 2) . Let C  be a nonempty closed convex subset of X. For each   1, 2, 3i , let :iT C C  

be a uniformly continuous total asymptotically nonexpansive mapping with 



 1

( )nn
i  and 





 1

( )nn
i . Let   ,n   ,n    n  be such that 0 , , 1n n na b       for all  1n  and 

for some ,a b . Let  nx  be generated by the iteration process (1.1). Then  nx   -converges to a 

common fixed point of  iT . 

Proof. Lemma 3.1 (i) give that lim ( , )n nd x p  exists for all p F . Lemma 3.1 (ii) imply that 

lim ( , ) 0n n i nd x T x   for all 1,2,3i  . We next show that ( )nx F  . Let  ( )nu x . Then there 

exists a subsequence  nu  of  nx  such that     
n

uA u . From Lemma 2.6, there exists a 

subsequence  nv  of  nu  such that limn nv v    for some v F . So u v  by Lemma 2.8. 

This shows that ( )nx F  . We finally show that  nx   -converges to a point in F. To this end, it 

suffice to show that ( )nx  consists of exactly one point. Let  nu  be a subsequence of  nx  with 

    
n

uA u  and let     
n

xA x . Since ( )nu x F   and  ( , )nd x u  converges by    

Lemma 2.8, we have x u . Hence  ( )nx x  . This completes the proof.                   

 
  Recall that a mapping :T C C  is said to be semi-compact if C is closed and any sequence 

 nx  in C satisfying ( , ) 0n nd x Tx   as n  has a convergent subsequence. Now, we prove a strong 

convergence theorem for total asymptotically nonexpansive mappings. 

Theorem 3.3 Let 0   and ( , )X d  be a complete CAT( ) space with ( )diam X  

/ 2  for some 

  (0, / 2) . Let C  be a nonempty closed convex subset of X. For each   1, 2, 3i , let :iT C C  

be a uniformly continuous total asymptotically nonexpansive mapping with 



 1

( )nn
i  and 





 1

( )nn
i . Let   ,n   ,n    n  be such that 0 , , 1n n na b       for all  1n  and 
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for some ,a b . Let  nx  be generated by the iteration process (1.1). Suppose that iT ,   1, 2, 3i  is 

semi-compact for some i . Then  nx  converges strongly to a common fixed point of  iT . 

Proof. Without loss of generality, we assume that 1T  is semi-compact. By Lemma 3.1 (ii), we have 

1( , ) 0n nd x T x  . So, there exists a subsequence  
knx  of  nx  such that 

knx p C  . Again     

Lemma 3.1 (ii) imply that ( , ) 0n i nd x T x   for all   1, 2, 3i . Hence ( , ) 0id p T p   for all   1, 2, 3i . 

This shows that p F . By Lemma 3.1 (i), lim ( , )n nd x p  exists, thus p  is the strong limit of the 

sequence  nx  itself.               

 
4. Conclusions 
 
  (i) Theorem 3.2 extends (Alber et al., 2006) and (Panyanak, 2014) to the case of three total 
asymptotically nonexpansive mappings and our iteration process is different from the iteration process 
defined by (Alber et al., 2006) and (Panyanak, 2014). 
 (ii) It is know that the class of total asymptotically nonexpansive mappings contains the classes of 
asymptotically nonexpansive mappings, nearly asymptotically nonexpansive mappings and nonexpansive 
mappings. Thus, Theorems 3.1 and 3.2 can be applied to these classes of mappings. 
  (iii) Since any CAT( ) space is a CAT( ' ) space for '  , see (Bridson & Haefliger, 1999), all 
our results immediately apply to any CAT( ) space with 0  . 
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Future Research Direction for Semantic Image Segmentation in Images   
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บทคัดยอ 
 

ในงานชิ้นน้ีไดศึกษางานวิจัยตาง ๆ ในเรื่องของการแปลความหมายภาพดวยการแบงสวนภาพบนขอมูลภาพซ่ึงได
มุงเนนในสวนของแนวทางงานวิจัยที่พัฒนาสําหรับการคนคืนขอมูลภาพบนคลังขอมูล การแบงสวนภาพเปนกระบวนการที่มี
ความสําคัญสําหรับการแปลความหมายภาพ ซ่ึงนักวิจัยสวนใหญไดพยายามที่จะคิดคนขั้นตอนวิธีการใหม ๆ เพื่อทําการสกัด
ขอมูลภาพ ซ่ึงตามการแบงสวนภาพน้ันยังคงทําไดยากกับกระบวนการเพียงกระบวนการเดยีว แตอยางไรก็ตามนักวิจัยพยายาม
ที่จะเปล่ียนแปลงการสกัดขอมูลระดับต่ําไปเปนการใชแอพพลิเคชันใหความหมายดวยคําหลักแทน ดังน้ันทําใหทิศทางของการ
แบงสวนภาพน้ันเปนการใชแอพพลิเคชันการใหคําหลักน้ันเปนรูปแบบที่ใชงานไดงายและทํางานไดอยางรวดเร็ว 
 
คําสําคัญ: การแยกขอมูลภาพออกเปนสวน, การประมวลผลภาพดิจิทัล, การแปลความหมายภาพ 

 
Abstract 

 
This paper attempts to discuss the evolution of the semantic image segmentation approaches 

focusing on development, challenges and future direction of the image retrieval in the image collections.  
Image Segmentation is an important processing step into the semantic images. Many researchers have 
been attempting to create approaches and algorithms for extracting object from images, but it is still 
difficult to segment whether one algorithm produces more accurate segmentations than another. However, 
researches are moving from low level features extraction to keyword annotation application. Hence, 
keyword annotation application is a useful framework for new direction to semantic images. 
 
Keywords: image segmentation, digital image processing, semantic images 
 
1. บทนํา 
 

ปจจุบันวิวัฒนาการของเครื่องมือและอุปกรณถายภาพดิจิทัลไดพัฒนาอยางรวดเร็วจนทําใหภาพถายภาพดิจิทัล มี
จํานวนเพิ่มมากขึ้น ทําใหการจัดเก็บขอมูลภาพเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วเชนเดียวกัน ปญหาที่ตามมาก็คือทําอยางไรจะสามารถ
จัดเก็บขอมูลภาพอยางมีระบบ และเม่ือตองการคนคืนขอมูลภาพสามารถคนคืนขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ และตองได
ขอมูลที่ตรงตามความตองการของผูใชงานมากที่สุด ทําใหงานวิจัยปจจุบันในสาขาของการประมวลผลภาพ ( Image 
Processing) ในหัวขอยอยตางๆ เชน การคนคืนขอมูลภาพ (Image Retrieval) การจัดกลุมภาพ (Image Clustering) การ
จําแนกขอมูลภาพ (Image Classification) มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว ดังน้ันจะเห็นวาการทําวิจัยเพื่อใหไดขอมูลภาพ
ที่ตรงตามความตองการของผูใชงาน จําเปนตองใชการแปลความหมายภาพ (Semantic Images) รวมดวยเพื่อใหได
ความหมายของภาพที่ตรงตามความตองการ การแยกขอมูลภาพออกเปนสวน (Segmentation) จึงเปนขั้นตอนที่สําคัญในการ
วิเคราะหขอมูลภาพ (Image analysis) การแทนขอมูลวัตถุ (Object representation) ส่ิงเหลาน้ีใชวิธีการของการแยก
ขอมูลภาพออกเปนสวนเพื่อใหไดความหมายของวัตถุที่เกิดขึ้นภายในภาพ ดังน้ันจะเห็นไดวาการแยกสวนของภาพกลายเปน
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วิธีการที่สําคัญที่ทําใหไดความหมายของภาพโดยรวม ถูกเรียกวา Semantic Segmentation  การแยกขอมูลภาพเปนหัวขอ
วิจัยที่เกิดขึ้นมานานและยังคงเปนหัวขอที่ไดรับความนิยมเพราะเปนพื้นฐานในการแปลความหมายภาพ มีหลายงานวิจัยที่ได
จัดกลุมงานวิจัย ของการแยกขอมูลภาพออกเปนสวน [1] [2] ไวอยางมากมายตามรูปแบบ แตในบทความน้ีไดมีการจัดแบง
ใหมตามลักษณะของการเปล่ียนแปลงตามสมัยของวิธีการแยกขอมูลภาพ สามารถแบงไดเปนกลุมดังน้ี  

1 ภาพดวยคาระดับความเขม  
2 การแยกสวนดวยบริเวณ  
3 การแบงสวนภาพดวยการผสมขอมูล  

ดังแสดงในหัวขอถัดไป 
 

2. การแบงขอมูลภาพ  (Image Segmentation) 
 

2.1 ภาพดวยคาระดับความเขม (Intensity based Image Segmentation) 
การแยกขอมูลภาพออกเปนสวนน้ันจะใชวิธีการพื้นฐานที่ใชการสกัดขอมูลจากฟเจอรระดับต่ํา (Low level feature 

extraction) เปนวิธีการพื้นฐานของการสกัดขอมูลเริ่มตน ที่ใชเพียงคาระดับความเขม (Intensity) โดยเริ่มจากการแบงคา
ระดับความเขมที่เรียกวาคาแบง (thresholding) เปนการแบงสวนของภาพดวยคาแบงแบบฮีสโทแกรม (Histogram) เปน
เทคนิคที่อยูบนพื้นฐานของความสัมพันธของพิกเซล (adjacent pixel) ที่มีคาของ ระดับเทา (gray level), คาของสี (color 
value), ลวดลาย (texture) อยูในชวงกลุมเดียวกัน วิธีคาแบง เปนวิธีที่สามารถทําการแยกขอมูลภาพออกเปนสวนไดดีเม่ือมี
เพื่อ 2 วัตถุในภาพ และจะไมสามารถทํางานไดเม่ือวัตถุน้ันเบลอ ไมชัดเจนและมีบริเวณของภาพที่ทับซอนกัน ซ่ึงเทคนิค
พื้นฐานที่ใช [3]คือ Sobel, Robert operators, Prewitt operator หรือเทคนิคที่มีความซับซอนมากกวาคือ Canny 
Operator [4] ผลลัพธของการหาขอบคือจะไดบริเวณ ที่มีลักษณะปด แตบางการทดลองจะพยายามทําการประมวลผลกอน 
เชน edge tracking, gap filling, smoothing และ thinning เปนตน ซ่ึงวิธีการเหลาน้ีจะชวยทําใหไดบริเวณปด (closed 
region boundaries)  เปนการหาขอบของภาพในหลายรูปแบบแตสังเกตวาการหาขอบของภาพดวย Canny Operator จะมี
ขอบที่ชัดเจนกวาวิธีอ่ืน แตอยางไรก็ตามยังจะตองมีการจัดเตรียมภาพเพื่อใหพรอมกอนทําการประมวลผล บางครั้งอาจทําให
เสียเวลามากและบางครั้งวิธีการอาจจะไมใชวิธีที่งายนัก ดังน้ันจึงมีการใชวิธีการหาบริเวณของภาพดวยขอมูลระดับต่ําเพื่อ
นํามาชวยในการแยกสวนของภาพเปนรูปแบบที่จะกลาวถัดไป  
 
 2.2 การแยกสวนดวยบริเวณ (Region based Image Segmentation) 

การแยกสวนของภาพดวยการใชวิธีการหาบริเวณ (Region)  ดวย adjacent pixels หรือ พิกเซลเพื่อนบาน 
(neighboring pixels) จะใชความคลายกันหรือความตางกันของคุณลักษณะเพื่อทําการแยกสวนมี 2 วิธีการพื้นฐาน คือ การ
รวมบริเวณ (Region Merge)  และ การแยกบริเวณ (Region Split) เปนวิธีการที่ใชคุณลักษณะของพิกเซล เชน ระดับเทา 
ระดับเทา, คาของสี, ลวดลาย เปนตน   เพื่อทําการเลือกพื้นที่ที่มีความเหมือนกัน   วิธีการแยกสวนของภาพแบบหาบริเวณ
จะตองมีพื้นที่ของวัตถุที่ชัดเจนเพื่อสามารถรวมเปนบริเวณเดียวกันได แตถาภาพมีคาระดับของคุณลักษณะที่แตกตางกันจะทํา
ใหการรวมบริเวณเพื่อแยกสวนของภาพน้ันมีความยาก ดังแสดงในภาพที่ 1 [1] ภาพบน cameraman เปนมีระดับคาของสีใน
พิกเซลเพื่อนบานที่มีความใกลเคียงกันทําใหการแยกสวนของภาพดีกวา ภาพลางที่มีระดับคาของสีที่แตกตางกันจึงทําใหไม
สามารถแยกสวนของภาพไดดีเทาที่ควร วิธีการในสองกลุมแรกน้ันเปนวิธีการที่สามารถจะแบงแยกสวนของภาพไดระดับหน่ึง
แตยังมีขอจํากัดของรูปภาพที่นําเขาวาจะตองเปนภาพที่มีวัตถุชัดเจน ไมทับซอน แตอยางไรก็ตามไดมีกลุมนักวิจัยหลายกลุมที่
พยายามนําทฤษฎีเขามารวมกันเพื่อให สามารถนํามาใชกับรูปภาพที่มีความหลากหลายของตัววัตถุภายในภาพไดดีข้ึน  
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รูปภาพที่ 1 ตัวอยางการหาบรเิวณของภาพ  

 
 2.3 การแบงสวนภาพดวยการผสมขอมูล (Hybrid Image Segmentation) 

วิธีการที่กลาวมาขางตนน้ันเปนวิธีการแยกสวนของภาพแบบพื้นฐานที่ยังมีขอจํากัดของขอมูลตั้งตนและผลลัพธที่ได
น้ันยังไมสามารถแยกสวนของภาพไดทุกกรณี ดังน้ันจึงมีการประยุกตวิธีการแยกสวนภาพดวยการผสมคุณลักษณะขอมูลระดับ
ต่ําเขามารวมกัน การแยกสวนของภาพดวยขอมูลสี (Color Segmentation) [5]  จะเปนขอมูลที่มีนักวิจัยนิยมในการนํามาใช
อยางมาก เพราะโดยทั่วไปมนุษยจะทําการแยกวัตถุดวยสีเปนลําดับแรก ดังน้ันสีจึงเปนคุณสมบัติหน่ึงที่ถูกนํามาใช เชน
งานวิจัยที่มีการสกัดของสีและลวดลาย ดวยการแทนขอมูลของการคนหา min-cut/max-flow ที่เปนบริเวณสวนของภาพดวย
กราฟ [6]   ดังแสดงตัวอยางในภาพที่ 2 (ก) [5] แตยังมีนักวิจัย [7] ที่ใชวิธีการของ Mumford–Shah เพื่อรวมบริเวณสวนของ
ภาพ  และทําการเปรียบเทียบคาความคลายของวัตถุ แสดงผลลัพธที่ไดในภาพที่ 2 (ข) จะเห็นวาผลลัพธที่ไดจะสามารถคนหา
วัตถุไดดีกวาอยางชัดเจน 

 
 (ก) ตัวอยางการแยกภาพดวยสี  

 
(ข) ตัวอยางการแยกภาพดวยสีแบบมีผูชวยสอน   
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รูปภาพที่ 2 ตัวอยางการแยกสวนของภาพดวยสี 
งานวิจัยของ Blobworld [8] [9] เปนงานวิจัยประสบความสําเร็จมากที่สุดในป ค.ศ. 1997 ซ่ึงไดถูกสรางขึ้นเปน

ระบบของการคนหาภาพ (Image Retrieval) ดวยการใชวิธีการแยกสวนของภาพดวยขอมูลระดับต่ําที่ใช วิธีการจัดกลุม
พิกเซล (Clustering pixel) รวมกับการใชขอมูลระดับต่ําที่มีความสัมพันธกันของรายละเอียดของ ตําแหนงของสีและลวดลาย 
(joins color texture-position) ดวย fitting a mixture of Gaussians ดังแสดงผลลัพธของการคนหาภาพของเสือ แสดงใน
ภาพที่ 3 (ก) ผลที่ไดจะสามารถแยกสวนของภาพใชไดดีกับวัตถุที่มีลวดลาย (texture) และมีความแตกตางกันของสี ยังมี
งานวิจัยที่ใชขอมูลทั้งสีและลวดลายเพื่อการแบงแยกภาพออกเปนสวน[10] ในงานวิจัยน้ีไดใชอัลกอริทึม K-Means-with-
connectivity constraint algorithm (KMCC) ที่ประกอบดวย คาของสีแตละพิกเซล ตําแหนงของพิกเซล ความสัมพันธของ
พิกเซล รวมทั้งความสัมพันธของพื้นที่ในบิรเวณขางเคียงที่มีความคลายกัน มาจัดกลุมดวยอัลกอริทึม KMCC ผลลัพธของการ
แบงแยกภาพแสดงในภาพที่ 3 (ข)  สถาบันวิจัยที่ Berkeley [11] ไดพยายามที่จะแกไขปญหาของการสกัดภาพโดยใชวิธีการ 
Contour และการแบงสวนภาพดวยการสกัดสวนเล็กๆหลายๆสวน ดวย Rand Index แลวทําการรวมสวนพื้นที่เล็กๆที่มี
คุณสมบัติใกลเคียงกันเพื่อใหกลายเปนพื้นที่สวนใหญโดยใชการจัดกลุม (Spectral clustering) ดวยคุณสมับติของ 
Brightness, Color และ Texture gradients โดยที่มีการดัดแปลงสมการของการจัดกลุมจากตัวกรองของ Savitzky-Golay 
เพื่อทําการขยายในสวนยอยหลังจากการพิจารณาในสวนพื้นที่ยอยแลวจะตองนํามารวมกันเพื่อพิจารณาพื้นที่ส วนรวมดวย 
Spectral Clustering โดยใชวิธีการ Normalized Cuts ที่มีการกําหนดขนาดความยามของพิกเซลไวดวย K-means แต
อยางไรก็ตามการตัดสวนพื้นที่ในบางครั้งยังมีความผิดพลาดเกิดขึ้นไดผลที่ไดแสดงในภาพที่ 3 (ค) 

 

 
 (ก)ตัวอยางผลลัพธระบบ Blobworld [8] 

 
 (ข) ตัวอยางผลลัพธของการแบงแยกภาพดวย KMCC [10] 
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(ค) ตัวอยางผลลัพธของการแบงแยกภาพดวย Contour Detection [11] 
รูปภาพที่ 3 ตัวอยางผลลัพธของการใชขอมูลรวมกันในการแบงแยกภาพเปนสวน 

 

การแบงสวนที่มีมนุษยเปนวัตถุบนภาพ เริ่มเขามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้นเน่ืองจากการถายภาพและกระบวนการใน
การจัดเก็บภาพมีความสะดวกสบาย และงายขึ้นดังน้ันจึงทําใหมีบางงานวิจัยที่พยายามแบงสวนภาพของโครงสรางมนุษย 
Lubomir Bourdev [12]  ไดพยายาเปนอีกงานวิจัยหน่ึงที่พยายามทําการแบงสวนภาพดวยบริเวณที่มีคุณสมบัติใกลเคียงกัน 
แตอยางไรก็ตามจะไดเปนหนาตางเล็กๆออกมามากมายซ่ึงเม่ือเทียบกับความหมายของบริเวณที่ไดแลวน้ันจะไมมีความหมาย
ใดใดเลยดังน้ันในงานวิจัยชิ้นน้ีไดพยายามที่จะกําหนดบริเวณที่ไดดวยความหมายของคําศัพทตามรูปแบบของ 3DPose โดยใช
เครื่องมือ Hat Tool ดังแสดงในภาพที่ 4 (ก) ภาพมนุษยไดถูกแบงสวนภาพตามบริเวณ และไดทําการกําหนดคําศัพทสวน
ตางๆของรางกายถูกสกัดออกมาดวยคุณสมบัติทางการประมวลผลภาพ แตจะถูกใหความหมายบนสวนรางกายดวยเครื่องมือที่
มีคนเปนผูใหความหมายเองตามสวน แสดงในภาพที่ 4 (ข) โดยมีการกําหนดสวนตางๆบนรางกายดวยตัวอักษร เชน    "c"  
แทน lower clothes (pants, skirt), "u" แทน upper clothes,  "h" แทน hair, "f" แทน face, "n" แทน neck เปนตน เปน
อีกวิธีการหน่ึงที่พยายาม 
 

 
(ก)ตัวอยางการแบงภาพดวยบริเวณ [12]                 (ข)กําหนดตัวอักษรบนสวนรางกาย[13] 

รูปภาพที่ 4 ตัวอยางรูปแบบของ 3DPose 

 
(ก) Imagga [14]                                    (ข) VideoAnnEx [15] 

รูปภาพที่ 5 ตัวอยางเครื่องมือใหความหมายภาพ 
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3. ทิศทางอนาคตของการแปลความหมายภาพ (Future Direction for Semantic Image Segmentation) 
 

ในปจจุบันการคนคนืขอมูลภาพมักจะใชวิธีการคนคืนภาพตามความหมายของภาพ (Semantic images) โดยเริ่มตน
การมาจากการแบงสวนภาพ ทําให มีงานวิจัยหลายชิ้นที่พยายามคนควาเพื่อแบงสวนภาพน้ันใหมีความหมายทาง วัตถุ
เน่ืองจากขอมูลภาพมีความสลับซับซอน  ประกอบดวยวัตถุบนภาพที่มีคุณลักษณะที่แตกตางกันทั้ง สี ลวดลาย  และรูปทรง 
จึงทําใหรูปแบบการประมวลผลดวยการแบงสวนภาพน้ันพยายามกลายเปนการใชเครื่องมือชวย เครื่องมือใหความหมายภาพ 
(Image annotation tool) แทนการประมวลผลภาพดวยขอมูลระดับต่ํา เพื่อลดความผิดพลาดของกระบวนการแบงสวนภาพ  
ตัวอยางเครื่องมือที่นํามาใชเปนเครื่องมือในการใหความหมายวัตถุบนภาพ เชน Imagga [14],  VideoAnnEx[15], Szoter 
[16], ProofHQ [17] เปนตน ดังแสดงตัวอยางของแอพพลิเคชันในภาพที่ 5  และอีกหน่ึงเครื่องมือ LabelMe   [18][19] เปน
อีกหน่ึงแอพพลิเคชันสามารถใหขอมูลวัตถุบนภาพแบบออนไลน  และสามารถทํางานรวมกันไดหลายเพลตฟอรมเปน
วัตถุประสงคหลักของคณะผูจัดทําโปรแกรมน้ี ทําใหผูใชงานที่เขามาสามารถกําหนดชื่อบนวัตถุเองบนภาพไดตามที่ตองการ 
และเปดกวางใหผูใชงานใหความหมายที่แตกตางกันตามความสามารถของแตละบุคคล ทําให LabelMe เปนเครื่องมือที่
ผูใชงานสามารถซ่ึงในปจจุบันเครื่องมือลักษณะน้ีจึงไดรับการยอมรับอยางกวางขวางสําหรับงานวิจัยทางดานคอมพิวเตอรวิชัน 
(Computer Vision) ปจจุบันมีวัตถุบนภาพที่ถูกใหความหมายรวมทั้งส้ิน 400,000 วัตถุ [18][19][20] และสามารถนําแอ
พลิเคชันไปประยุกตใชกับดานตางๆอยางแพรหลายได ไมวาจะเปนทางดานการแพทย การเกษตรกรรม หรือทางดานความ
ปลอดภัย ดานคมนาคม ซ่ึงโดยแอพพลิเคชันน้ีสามารถทํางานไดอยางเต็มรูปแบบบนเว็บในลักษณะของเครื่องมือให
ความหมาย (Web-based annotation tools) 

 
 

รูปภาพที่ 6 เครื่องมือ  LabelMe [18][20] 
 
4. บทสรุป 

 
จากงานวิจัยตางๆที่ไดพยายามทําการแบงสวนภาพเพื่อใหไดความหมายบนคลังขอมูลภาพดิจิทัลดวยการสกัดขอมูล

ระดับต่ําน้ันสามารถแบงสวนภาพไดเม่ือวัตถุบนภาพมีความไมซับซอนแตอยางไรก็ตามวัตถุบางรูปแบบจะมีความซับซอนของง
การประมวลผลภาพที่เพิ่มขึ้นและใชเวลานานสําหรับการวิเคราะหเพื่อแบงสวนภาพ นักวิจัยสวนใหญจึงไดมีแนวโนมที่จะ
เปล่ียนจากการใชเพียงขอมูลระดับต่ําในการแบงสวนภาพมาเปนการใชคําศัพทและยังมีแนวโนมในการใชเครื่องมือออนไลน
ชวยในการแบงสวนภาพของวัตถุตางๆเพิ่มมากขึ้นความยุงยากและซับซอนของกระบวนการมีนอยลง และยังสามารถนําขอมูล
เหลาน้ันมาใชงานในดานตางๆอยางสมบูรณแบบและรวดเร็วมากขึ้น แตอยางไรก็ตามรูปแบบของการแบงสวนดวยขอมูลระดับ
ต่ํายังคงมีงานวิจัยเพื่อปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้นอยางตอเน่ืองเชนกัน 
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บทคัดยอ 
 

งานวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคคือ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชสังคมออนไลนของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและ
การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด โดยใชทฤษฎี Bipartite graph 2) เพื่อศึกษาและจัดอันดับของสังคมออนไลนที่นักศึกษาใช
มากที่สุดในปจจุบัน 3 อันดับแรกและ 3) เพื่อหาคาความเปนจุดศูนยกลางโดยวัดคา Betweenness Centrality และ Degree 
Centrality ผลการวิจัยพบวา 1) พฤติกรรมของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด มีพฤติกรรม
การในเขาใชเว็บไซตสังคมออนไลนเฟชบุก (Facebook) มากที่สุด 2) การจัดอันดับสังคมออนไลนที่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
และการบัญชี นักศึกษาใชมากที่สุดในปจจุบัน 3 อันดับแรก พบวา นักศึกษาใชสังคมออนไลน เฟชบุก (Facebook) มากที่สุด 
อันดับที่ 2 คือ Line และอันดับที่ 3 คือ Google และ 3) รูปแบบการกําเนิดเครือขายการใชทฤษฎี Bipartite Graph และ 
การวัดคาความเปนจุดศูนยกลาง ผลการวิจัยพบวา 1. คาความเปนจุดศูนยกลางโดยวัดจาก Betweenness Centrality มีคาเฉล่ีย
เทากับ 0.1989 เฟชบุก (Facebook) มีตําแหนงเปนสะพาน (Bridges) เชื่อมตอกลุมตางๆ ที่อยูหางกันใหเขาหากันทําหนาที่
เปนตัวกลางในการติดตอ และ 2. คาความเปนจุดศูนยกลางโดยวัดจากระดับ (Degree Centrality) พบวา เว็บไซตเฟชบุก 
(Facebook) มีคาเฉล่ียเทากับ 76.0000 เว็บไซตเฟชบุก (Facebook) เปนศูนยกลางของจํานวนการเชื่อมโยง โดยมีสมาชิก
เครือขายการเชื่อมโยงมากที่สุด 
 

คําสําคัญ: สังคมออนไลน, กราฟสองสวน, ความเปนจุดศูนยกลางโดยวัดจากการคั่นกลาง, ความเปนจุดศูนยโดยวัดจากระดับ  
 

Abstract 
 

The objective of this research were: 1) to study the social use of students of faculty of Business Administration 
and Accountancy Student Roi Et Rajabhat University the Bipartite graph theory; 2) to evaluate and rank 
the students use social most current top three; and 3) to find the center of the measurement and Betweenness 
Centrality Degree Centrality. The results showed that: 1) student behavior Faculty of Business and Accountancy 
RoiEtRajabhat University, access to behave in social networks Facebook most; rating Online Student faculty of 
Business Administration and Accountancy Student RoiEtRajabhat University Students use the most current 
three first found that students using social Facebook most of which is Line 2 and 3 is Google; and 3) pattern 
generator network using Bipartite Graph Theory and Measurement of the center. The research found 
that; 1) value is measured from the center with an average of 0.1989 Betweenness Centrality Facebook 
is positioned as a Bridges to connect different groups. The other is that together act as intermediaries in 
contacts; and 2) the center is measured by the level Degree Centrality found a site Facebook with an 
average of 76.0000 site Facebook is central to the number of links, the network members the most links. 

 

Keywords: social networks, bipartite graph, betweenness centrality, degree centrality 
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1. บทนํา 
 
 ปจจุบันมีการนําเทคโนโลยีและการส่ือสารมาเพื่อใชในวงการศึกษา ซ่ึงเปนศาสตรและองคความรูสําคัญที่กอใหเกิด
การเปล่ียนแปลงและพัฒนาที่ยิ่งใหญในสังคมแบบเปด เพราะการพัฒนาเทคโนโลยีในปจจุบันมีความกาวหนาอยางรวดเร็ว 
พัฒนามาเพื่ออํานวยความสะดวกสบายบนพื้นฐานความตองการของมนุษยในดานตางๆ เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการ
ส่ือสาร เปนเทคโนโลยีที่เขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของมนุษยอยางมาก เพราะชวยตอบสนองความตองการพื้นฐานของ
มนุษยไดเปนอยางดี จากการพัฒนาอยางรวดเร็วและการเติบโตของเทคโนโลยีเหลาน้ีไมสามารถแยกออกจากการได และยัง
ชวยในการสนับสนุนใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน ทําใหมนุษยสามารถรับรูขาวสารไดมากขึ้น เร็วขึ้น สามารถ
ติดตอส่ือสารกันไดสะดวกทุกที่ทุกเวลา โดยใชเทคโนโลยีเครือขายและการส่ือสาร โดยเฉพาะการใชโทรศัพทเครื่อนที่หรือ
สมารทโฟน (Smartphone) 

เครือขายสังคมออนไลน (Social network) เปนเครือขายที่เก่ียวของกับสาขาวิชาตางๆ ทั้งดานสังคมศาสตรและ
วิทยาศาสตร ในยุคน้ีทําใหเกิดครือขายสังคมออนไลน ซ่ึงเปนสังคมที่ชวยใหคนสามารถทําความรูจักกัน เปดเผย ขอมูลสวนตัว 
รูปภาพ วิดีโอ แลกเปล่ียนความคิดเห็น จากสถิติพบวนปจจุบันมีคนกวา 100 ลานคนทั่วโลกที่ติดตอผานเครือขายสังคม
ออนไลน มีการใช Facebook, Line, และเครือขายอ่ืนๆ ซ่ึงแตละคน สามารถที่จะสราง Profile ของตนเอง และสามารถ 
เชื่อมตอกับ Profile ของบุคคลอ่ืน เพื่อใชในการแลกเปล่ียน ขอมูลระหวางกันได เครือขายสังคมออนไลนไดรับความนิยม
สูงสุดไมเพียงเฉพาะใน กลุมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทาน้ัน แมแตบรรดากลุมคนทํางานที่มีหลากหลายวัย ตางก็ใชเครือขาย
สังคมออนไลนกันอยูเปนประจํา 

จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงไดศึกษาพฤติกรรมการใชสังคมออนไลนของนักศึกษา ซ่ึงกลุมตัวอยางที่ใชเปนขอมูล
นํามาทําการวิเคราะหเปนนักศึกษาทุกชั้นป ทุกสาขาวิชาคือ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชา
การตลาด สาขาวิชาการทองเที่ยว สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการโรงแรม ของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จํานวน 
400 คน โดยในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดใชเทคนิควิธี Bipartite graph เปนการนําเสนอรูปแบบของการจัดกลุมกราฟที่เซตจุด
ยอดสามารถแบงออกไดเปน 2 กลุม ที่ไมมีสวนรวมกัน และจุดยอด 2 จุดใดๆในกลุมเดียวกันจะไมมีเสนเชื่อมโยงระหวางกัน 
ระหวางกัน Bipartite graph มีประโยชนในการแกปญหาการจับคู ในการวิจัยโดยใช Bipartite graph เปนการนํารูปแบบของ
กราฟมาใชในการจัดการจํานวนของกลุมที่ไดมาเพื่อใหมีประสิทธิภาพ และวิเคราะหขอมูลเครือขายทางสังคมเพื่อหาคาความ
เปนศูนยกลางของเครือขายดวยโปรแกรมปาเจคส (Pajek) 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย  
 
 2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชสังคมออนไลนของนักศึกษา คณะบริหาธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รอยเอ็ด โดยใชทฤษฎี Bipartite graph 
 2.1 เพื่อศึกษาและจัดอันดับสังคมออนไลนที่นักศึกษาใชมากที่สุดในปจจุบัน 3 อันดับแรก 
 2.3 เพื่อหาคาความเปนจุดศูนยกลางโดยวัดคา Betweenness Centrality และ Degree Centrality 
 

3. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
 
 3.1 ทฤษฎีกลุมตัวอยาง 

ผูวิจัยไดกําหนดเทคนิคและวิธีการเลือกตัวอยางโดยใชสูตรของทาโร ยามาเน )Tara  
Yamane, 1973 p. 125  (ดังแสดงตัวอยางในสมการที่ 1  
 

        (1) 

 

 = 400 
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 เม่ือ n = ขนาดประชากรที่สุมไดจากการคํานวณ 
  N =  จํานวนประชากรทั้งหมด 
  ex = ความคลาดเคล่ือนที่ยอมรับได .05 หรือ 95% 
 
 3.2 ทฤษฎีเครือขายทางสังคม คือ กลุมของสมาชิกเครือขาย (Nodes) ที่มีความเก่ียวของเชื่อมโยงกันโดยมี
ความสัมพันธและปฏิสัมพันธทางสังคมในรูปแบบตางๆ เชน ความเปนเพื่อน ญาติพี่นอง เพื่อนรวมงาน     การพูดคุย การให
คําแนะนํา การใหความไววางใจ การแลกเปล่ียนสารสนเทศ การติดตอส่ือสารผานอีเมลล และส่ือสังคมออนไลน การใหความ
รวมมือ ฯลฯ  

 
 

รูปภาพที่ 1 เครือขายซับซอน 
 

 3.3 ทฤษฎีเปรียบเทียบเชิงสังคม (Social Comparison theory) การเปรียบเทียบในบุคคลจะจัดแจงสภาวะ
ความสัมพันธของพวกเขาเพื่อลดความรูสึกของความไมสมดุลยแหงความสัมพันธ แตมีคําถามเบื้องตนวาทําไมบุคคลจึงเลือกที่
จะมีปฏิบัติสัมพันธกับบางคน เปนประเด็นแรก หลักสําคัญประการหน่ึงที่รองรับงานวิจัยเครือขายทางสังคมคือบุคคลพึงพอใจ
ที่จะมีปฏิสัมพันธกับคนอ่ืนซ่ึงมีคุณลักษณะเหมือนกับตนเองในประเด็นสําคัญที่พวกตนยอมรับ  
 3.4 ทฤษฎีการวิเคราะหเครือขายทางสังคม คือ ชุดทฤษฎีเครื่องมือและกระบวนการวิจัยที่จะชวยสรางความเขาใจ
โครงการเครือขายทางสังคมและความสัมพันธระหวางสมาชิกเครือขายไดดีขึ้น เปนวิธีการศึกษาลักษณะโครงสร างของ
เครือขายในเชิงปริมาณ โดยอาศัยหลักการทางคณิตศาสตร โครงสรางของเครือขายสามารถอธิบายไดในรูปกราฟหรือตาราง
เมทริกซโดยใชสัญลักษณจุดแทนสมาชิกเครือขาย และเสนแทนความสัมพันธ เชน สมาชิกเครือขายเรียกวา Vertices, node 
เสนเชื่อมโยงเรียกวา Edges, link เปนตน  

3.5 ทฤษฎีกราฟ (Graph theory) มีพื้นฐานมาจากคณิตศาสตรในการศึกษาเครือขายทางสังคม จุด (Point) หรือ
เรียกวาโหนด (Node) และเสน (Line) ที่ปรากฏในกราฟถูกใชเปนตัวแทนของผูแสดง (Actors) และความผูกพัน (Ties) ใน
การวิเคราะหเครือขายทางสังคมตามลําดับเสนกราฟที่มีหัวลูกศรทั้งทางเดียวและสองทาง ถูกใชเปนตัวแทนระดับ (Degree) 
ของปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกันระหวางตัวแสดง (Actors)ในเครือขายซ่ึงมีบทนิยามของทฤษฎีกราฟคือ บทนิยาม กราฟ G 
ประกอบดวยเขตจํากัด 2 เซต คือ 

1. เซตไมเปนเซตวางของจุดยอด (Vertex) แทนดวยสัญลักษณ V(G) 
2. เซตของเสนเชื่อม (Edge) ที่เชื่อมระหวางจุดยอด แทนดวยสัญลักษณ E(G) 

 

 
รูปภาพที่ 2ลักษณะของกราฟ 

 
จากรูปภาพที่ 2 ที่กําหนดให จะได  G = (V,E) ,  V(G) = {A,B,C,D} , E(G) = {e1,e2,e3,e4} 

 โดย G คือ กราฟV(G) คือ จุดยอดหรือโหนดในกราฟน้ันๆE(G) คือ เสนเชื่อมระหวางจุดยอดหรือโหนดในกราฟน้ันๆ  
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  จากทฤษฎีกราฟ สามารถจําแนกรูปแบบการสรางความสัมพันธในเครือขายทางสังคมแบงออกเปน 2 
ประเภทคือ 
  1. กราฟแบบมีทิศทาง (Directed Graph) คือกราฟแสดงความสมพันธเครือขายทางสังคมที่มีโหนด
น้ันๆ ไปยังอีกโหนดโดยเปนความสัมพันธแบบทิศทางเดียว สามารถคํานวณเสนความสัมพันของกราฟไดดังสมการดังแสดง
ตัวอยางในสมการที่ 2  
 

  (2)  
  
2. กราฟแบบไมมีทิศทาง)undirected graph(คือกราฟทีแ่สดงความสัมพันธเครือขายทางสังคมที่ไมได

ระบุทิศทาง เสนที่เชื่อมโยงระหวางเวอรเท็กซจะไมมีหัวลูกศรระบุทิศทางกราฟแบบไมมีทิศทางน้ันจึงสามารถเชื่อมโยงไปมา
ระหวางกันไดเสนที่เชื่อมโยงระหวางเวอรเท็กซในกราฟแบบไมมีทิศทางจะเรียกวา เอดจ (Edge) เปนตัวเชื่อมโยงระหวางโหนด
ตอโหนดและจะเปนไปทั้งสองทิศทางดวยกันสามารถคํานวณเสนความสัมพันธของกราฟไดดังแสดงตัวอยางในสมการที่ 3 

 

     (3) 

  

โดย คือ จํานวนเสนความสัมพันธทั้งหมดในเครือขาย 
 deg-คือ จํานวนเสนความสัมพันธที่เขามาในโหนดน้ันๆ  
 deg+ คือ  จํานวนเสนความสัมพันธที่ออกจากโหนดน้ันๆ 
 e  คือ  เสนความสัมพันธ  

 ในสวนของวิธีการในการวิเคราะหเครือขายทางสังคมของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏรอยเอ็ด ไดทําการวัดคาของความเปนศูนยกลาง (Centrality) ที่จะทําการคนหาวาใครหรือศูนยรวมของกิจกรรมที่วาสําคัญ
จะวางตัวอยูในตําแหนงอยางมีนัยยะเชิงยุทธศาสตรของเครือขาย โดยจะทําการวัดคาความเปนศูนยกลางไดแก  

 1. ความเปนจุดศูนยกลางโดยวัดจากการคั่นกลาง (Betweenness Centrality) เปนการคนหาวาสมาชิก
ใดบางที่มีตําแหนงเปนสะพาน (Bridges) เชื่อมตอกลุมตางๆที่หางกันใหเขาหากัน ทําหนาที่เปนตัวกลางในการติดตอเชื่อมโยง
ระกวางสมาชิกอ่ืน ๆ ดังแสดงตัวอยางในสมการที่ 3 

 

      (4) 

  โดย dijเปนจํานวนเสนทางที่ส้ันที่สุดจากโหนดj ไปยังโหนดk (j,k  i) และ gjikเปนเสนทางที่ส้ันที่สุดจาก
โหนดj ไปยังโหนดk ที่ตองผานโหนดi 
 
  2. ความเปนจุดศูนยกลางโดยวัดจากความใกลชิด (Closeness Centrality) เปนการคนหาวาสมาชิก
ใดบาง ที่มีตําแหนงเปนจุดศูนยกลางของเครือขาย มีความใกลชิดกับสมาชิกอ่ืนและใชระยะทางที่ส้ันที่สุดในการเขาถึง ซ่ึงวัดได
จากจํานวนเสนเชื่อมโยงทั้งหมดที่ใชในการเดินทางจากสมาชิกหน่ึงไปยังสมาชิกหน่ึง โดยการลากผานสมาชิกอ่ืนๆ ภายใน
เครือขายดวยเสนทางที่ส้ันที่สุด ดังแสดงตัวอยางในสมการที่ 5 
 

      (5) 

  โดย dij เปนจํานวนเสนเชื่อมโยงในเสนทางทีส้ั่นที่สุดจากสมาชิกหน่ึงไปยังสมาชิกหน่ึง 
 3. ความเปนจุดศูนยกลางโดยวัดจากระดับ (Degree Centrality) เปนการคนหาวาสมาชิกใดบางที่เปนจุด

ศูนยกลางของการเชื่อมโยง (Hub) ซ่ึงเปนตําแหนงที่มีอิทธิพลสูงสุดในเครือขาย วัดไดจากจํานวนเสนเชื่อมโยงที่โยงมาจาก
สมาชกิในเครือขายไมวาจะอยูในกลุมเดียวกันหรือคนละกลุม  ดังแสดงตัวอยางในสมการที่ 6 
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      (6) 

 โดย mji = 1 ถามีการเชื่อมตอระหวางโหนดและ mji = 0 ถาไมมีการเชื่อมโยงระหวางกัน 
 
 3.6 ทฤษฎี Bipartite graph หรือเรียกอีกอยางหน่ึงวา กราฟสองสวน (Bipartite graph) เปนการแบงสวนของ
กราฟ เปนกราฟที่มีจุดยอดเปนสมาชิกของเชต V1 และ V2 โดยที่ไมมีดานเชื่อมตอระหวางจุดยอดในเชตเดียวกัน ดังภาพที่ 3  
 

 
 

รูปภาพที่ 3 กราฟสองสวน (Bipartite graph) 
 

3.7 โปรแกรมปาเจคส (Pajek)เปนโปรแกรมใชเพื่อวิเคราะหเครือขายทางสังคม SNA : Social Network 
Analysis) ในการแสดงภาพการเชื่อมตอของเครือขายขนาดใหญ (Large Network) ที่มีหลายพันสวนหรือแมกระทั่งนับลาน
จุด ในกลุมตางๆ ในเครือขาย เพื่ออธิบายลักษณะความสัมพันธทางสังคมระหวางบุคคลและปฎิสัมพันธระหวางสมาชิกของ
เครือขายซ่ึงมีการนําเสนอเครือขายที่สามารถนําเขาไดอยางงายในการทํา Social Action จากความหลากหลายของรูปแบบที่
นิยมเชน Pajek  

 
4. ระเบียบวิธีการวิจัย 
 
 ในการวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยไดใชทฤษฎีกราฟสองสวน (Bipartite graph)แสดงถึงพฤติกรรมการการใชสังคมออนไลน
ของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ซ่ึงเปนการนําเสนอรูปแบบของการจัดกลุม
พฤติกรรมของนักศึกษา และทําการวิเคราะหขอมูลสังคมออนไลน วิธีดําเนินการวิจัย ไดมีขั้นตอนการดําเนินงาน โดย
ประกอบดวย 4 ขั้นตอน 
 4.1) ข้ันการวางแผนงานวิจัย ผูวิจัยไดดําเนินการวางแผน ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ และดําเนินการเก็บ
รวบรวมขอมูลจํานวนนักศึกษา จํานวน 400 คน ซ่ึงประกอบไปดวย 6 สาขาวิชา (ทุกชั้นป) ปการศึกษา 2558 ของคณะ
บริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
 4.2) ข้ันการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย โดยใชขอมูลที่ไดจาก
การตอบแบบสอบถามจากการสังเกตุการณ การสัมภาษณ (Interview Guideline) และการสัมภาษณเชิงลึก (In – depth 
Interview) ในแบบสอบถามน้ันประกอบไปดวยขอมูลพื้นฐานที่จําเปนในการวิเคราะหเก่ียกวับงานวิจัย เชน ชื่อ – สกุล เพศ 
อายุ สาขาวิชา ชั้นปการศึกษา เปนตน  
 4.3) ข้ันการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดขอมูลที่ไดดําเนินการเก็บรวบรวมมาจัดทําเปน Network Data File เพื่อ
คํานวณหาคาความเปนจุดศูนยกลาง ไดแก Degree Centrality และ Betweenness Centralityดวยโปรแกรมปาเจคส 
(Pajek) 

4.4) ข้ันสรุปผลขอมูล ผูวิจัยไดขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหมานําเสนอผลการดําเนินการวิจัย  
 

5. ผลการวิจัย 
 
 จากการวิจัย ผูวิจัยไดนําผลของขอมูลมาวิเคราะหถึงพฤติกรรมการใชสังคมออนไลนของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
และการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด โดยใชทฤษฎี Bipartite Graph ซ่ึงสามารถสรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 

บูรณาการศาสตรและศิลป งานวิจัยทองถ่ินไทยและประชาคมอาเซียน | 369 

5.1 ผลการวิเคราะหศึกษาพฤติกรรมการใชสังคมออนไลนของนักศึกษา คณะบริหารุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรอยเอ็ด  
 

 
 รูปภาพที่ 4 เครือขายของการวิเคราะหพฤติกรรมนักศึกษาโดยใชทฤษฎี Bipartite Graph 
 

จากภาพที่ 4 พบวาจุดในกราฟ ซ่ึงแบงออกเปน 2 เซต โดยเซต A คือสัญลักษณส่ีเหล่ียมที่แทนโหนดของนักศึกษา
แตละสาขาวิชา จํานวน 6 สาขาวิชา ที่เขาถึงเว็บไซตสังคมออนไลน เครือขายทางสังคม  และ เซต B คือ สัญลักษณวงกลม
แทนโหนดของเว็บไซตสังคมออนไลน ซ่ึงจุดในกราฟเชื่อมตอทุกจุดยอดของ เซต A และ เซต B นักศึกษามีพฤติกรรมการใน
การใชสังคมออนไลน เฟชบุก (Facebook)  มากที่สุด 
 

5.2 ผลการวิเคราะหการจัดอันดับสังคมออนไลนที่นักศึกษาใชมากที่สุดในปจจุบัน 3 อันดับแรก 
 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหการจัดอันดับสังคมออนไลนที่นักศึกษาใชมากที่สุดในปจจุบัน 3 อันดับ 
Rank Vetex Value Name ID 

1 95 0.1989 Face book 
2 91 0.1848 Line 
3 87 0.1253 Google 

 
 จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหการจัดอันดับสังคมออนไลนที่นักศึกษาใชมากที่สุดในปจจุบัน 3 อันดับแรก พบวา 
นักศึกษาใชสังคมออนไลนเฟชบุก (Facebook)  มากที่สุด อันดับที่ 2 คือ Line และอันดับที่ 3 คือ Google  
 

5.3 ผลการวิเคราะหหาคาความเปนจุดศูนยกลางโดยวัดคา Betweenness Centrality  
 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหหาคาความเปนจุดศูนยกลางโดยวัดคา Betweenness Centrality 
Rank Vertex Value Name ID 

1 95 0.1989 Face book 
2 91 0.1848 Line 
3 87 0.1253 Google 
4 65 0.1158 Hotmail 
5 49 0.0723 Messenger 
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 จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหหาคาความเปนจุดศูนยกลางโดยวัดคา Betweenness Centrality พบวาเฟชบุก 
(Facebook) มีความเปนจุดศูนยกลางโดยวัดจากคา Betweenness Centrality มีคาเฉล่ียเทากับ 0.1989 เปนเว็บไซตสังคม
ออนไลนที่มีคาเฉล่ียมากที่สุด ซ่ึงหมายความวา เฟชบุก (Facebook) มีตําแหนงเปนสะพาน (Bridges) เชื่อมตอกลุมตางๆ ที่
อยูหางกันใหเขาหากันทําหนาที่เปนตัวกลางในการติดตอ 
 

5.4 ผลการวิเคราะหความเปนจุดศูนยกลางโดยวัดจากระดับ (Degree Centrality) 
 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหความเปนจุดศูนยกลางโดยวัดจากระดับ (Degree Centrality) 
Rank Vertex Value Name ID 

1 95 76.0000 Face book 
2 91 65.0000 Line 
3 94 75.0000 Google 
4 65 55.0000 Hotmail 
5 49 49.0000 Messenger 

 
จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหความเปนจุดศูนยกลางโดยวัดจากระดับ (Degree Centrality) พบวา เว็บไซตเฟ

ชบุก (Facebook) มีความเปนจุดศูนยกลางโดยวัดจากระดับ(Degree Centrality มีคาเฉล่ียเทากับ 76.0000 ซ่ึงเปบเว็บไซต
สังคมออนไลนที่มีคาเฉล่ียสูงที่สุด ซ่ึงหมายถึงวาเว็บไซตเฟชบุก (Facebook) เปนศูนยกลางของจํานวนการเชื่อมโยง โดยมี
สมาชิกเครือขายการเชื่อมโยงมากที่สุด 

 
6. สรุปผลวิจัย  
 
 จากการผลการวิจัยเรื่อง การวิเคราะหพฤติกรรมการใชสังคมออนไลนของนักศึกษาโดยใชทฤษฎีกราฟ กรณีศึกษา 
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบญชี  มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดน้ัน สามารถสรุปผลการวิจัย ไดดังน้ี 1) พฤติกรรมของ
นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด มีพฤติกรรมการในเขาใชเว็บไซตสังคมออนไลนเฟชบุก 
(Facebook) มากที่สุด 2) การจัดอันดับสังคมออนไลนที่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี นักศึกษาใชมากที่สุดใน
ปจจุบัน 3 อันดับแรก พบวา นักศึกษาใชสังคมออนไลน เฟชบุก (Facebook)  มากที่สุด อันดับที่ 2 คือ Line และอันดับที่ 3 
คือ Google 3) รูปแบบการกําเนิดเครือขายการใชทฤษฎี Bipartite Graph และการวัดคาความเปนจุดศูนยกลาง ผลการวิจัย
พบวา 1. คาความเปนจุดศูนยกลางโดยวัดจาก Betweenness Centrality มีคาเฉล่ียเทากับ 0.1989 เฟชบุก (Facebook) มี
ตําแหนงเปนสะพาน (Bridges) เชื่อมตอกลุมตางๆ ที่อยูหางกันใหเขาหากันทําหนาที่เปนตัวกลางในการติดตอ และ 2. คา
ความเปนจุดศูนยกลางโดยวัดจากระดับ (Degree Centrality) พบวา เว็บไซตเฟชบุก (Facebook) มีคาเฉล่ียเทากับ 76.0000 
เว็บไซตเฟชบุก (Facebook) เปนศูนยกลางของจํานวนการเชื่อมโยง โดยมีสมาชิกเครือขายการเชื่อมโยงมากที่สุด 
 
7. อภิปรายผล  
 

การวิจัยเรื่องน้ี มีขอคนพบที่มีคุณภาพทางวิชาการ และสามารถนําไปใชประโยชนได ซ่ึงนํามาอภิปราย โดยใชหลัก
ตรรกวิทยา พรอมทั้งนําทฤษฎี แนวคิด และผลงานวิจัยมาประกอบดวย ซ่ึงมีดังน้ี 

ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด มีพฤติกรรมในการใชสังคม
ออนไลนน่ันก็คือเว็บไซตสังคมออนไลนเฟชบุก (Facebook) รองลงมาคือ ไลน (Line) และกูเก้ิล (Google) ซ่ึงสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ Roger (1995) กลาววาดวย Diffusion of Innovation :DOI ซ่ึงอธิบายวาอิทธิพลทางสังคมมีบทบาทในการ
เกิดพฤติกรรมการใหบริการทางสังคมออนไลน อิทธิพลทางสังคมมีความสัมพันธดานบวกจนผิดปกติในการใชเครือขายสังคม
ออนไลน โดยเฉพาะเฟสบุค โดยเฉพาะวัยรุนในสังคมไทยที่ใชประโยชนจากเฟสบุคใชเพื่อการส่ือสาร รวมถึงการติดตาม
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สถานการณตางๆที่สนใจอีกดวย และยังสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ทัตธนันท พุมนุช (2555) กลาววาการศึกษาพฤติกรรม
และพัฒนาแนวทางการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม พบวา บุคลากรททางการศึกษาสวนใหญ
เคยใชงานเว็บไซตเครือขายสังคมในระดับปานกลาง เว็บไซตเครือขายเขาใชงานคือ 1. Face book 2. Hi5 3. Blog Gang 
และ Twitter 4. Blogger 5. My Space และ 6. Multiply และ Skype ใชงานเฉล่ีย 1-3 ครั้ง/สัปดาหมากที่สุด ชวงเวลาที่
เขาใชงานคือ ชวงเวลา 18.01 – 24.00 น. ระยะเวลาที่ใชงานใน 1 วัน ใชงานไมเกิน 1 ชั่วโมง โดยใชเพื่อส่ือสารใน
กระบวนการปฏิบัติงานและมีลักษณะการส่ือสารทั้งกลุมเดียวและตางกลุมกัน จากที่กลาวมา สามารถสรุปไดวา พฤติกรรมการ
ใชสังคมออนไลนของนักศึกษามีลักษณเปนความสัมพันธแบบเชิงซอน มีจุดมุงหมายเดียวกันใชเว็บไซตสังคมออนไลนคือเฟ
ชบุก (Facebook) รองลงมาคือ ไลน (Line) และ กูเก้ิล (Google) เพื่อใชในการเรียน การสรางเครือขายทางสังคม การทํา
กิจกรรมภายในกลุม การพูดคุยภายในกลุม แลวคอยๆขยายกลุมออกไปโดยอาศัยเฟสบุค ที่จะตองรับรูขาว หรือคําแนะนํา
ตางๆ จากเพื่อนที่อยูในกลุม และอยูนอกกลุม  

 
8. กิตติกรรมประกาศ  
 
 การดําเนินการวิจัยในครั้งน้ีสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี เพราะไดรับความสนับสนุนจากอาจารยอัจฉรียา พัฒนสระคู 
คณบดี และคณาจารยทุกทานในคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ในการทําวิจัยในครั้ง 
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บทคัดยอ 
 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาแบบจําลองการพยากรณปริมาณอุบัติเหตุในชวงเทศกาล โดยใชวิธีการวิเคราะห
อนุกรมเวลาดวยเทคนิคเหมืองขอมูล 3 เทคนิค ไดแก 1) การถดถอยเชิงเสน 2) แบบจําลองโครงขายประสาทเทียมแบบเปอร
เซ็ปตรอนหลายชั้น และ 3) ซัพพอรตเวกเตอรแมชชีนสําหรับการถดถอย ขอมูลที่นํามาใชในการศึกษาเปนขอมูลผูบาดเจ็บและ
เสียชีวิตในเทศกาลปใหมประจําป 2551 ถึง 2558 รวมทั้งส้ิน 56 วัน 

จากผลการวิจัยพบวาแบบจําลองที่มีเหมาะสมในการทํานายปริมาณอุบัติเหตุในชวงเทศกาลของชุดขอมูลทดสอบทั้ง 
3 จังหวัด ไดแก แบบจําลองการพยากรณดวยวิธีการถดถอยเชิงเสนมีความเหมาะสมกับชุดขอมูลจังหวัดนครราชสีมา มีคาเฉล่ีย
ความคลาดเคล่ือนสัมพัทธ เทากับ 47.11% แบบจําลองการพยากรณดวยวิธีการถดถอยเชิงเสนมีความเหมาะสมกับชุดขอมูล
จังหวัดเชียงใหม มีคาคาเฉล่ียความคลาดเคล่ือนสัมพัทธ เทากับ 24.24% และแบบจําลองการพยากรณดวยซัพพอรตเวกเตอร
แมชชีนสําหรับการถดถอยมีความเหมาะสมกับชุดขอมูลจังหวัดชลบุรี มีคาคาเฉล่ียความคลาดเคล่ือนสัมพัทธ เทากับ 24.65%   
 
คําสําคัญ: การพยากรณ, ปริมาณการเกิดอุบัติเหตุ, การวิเคราะหอนุกรมเวลา, เทคนิควิธีเหมืองขอมูล 

 
Abstract 

 
The purposes of this research were to develop the model of forecasting the number of accidents 

during the season using the time series data mining techniques by 3 methods, as follows; 1) Linear 
Regression, 2) Multi-Layer Perceptron and 3) Support Vector Machine for Regression. The data for study 
was the number of casualty in the New Year season from 2008 to 2015 (A total was 56 days) 

The result can concluded that the suitable model for forecasting traffic accident during the season 
of series test in 3 provinces, as follows; 1) the linear regression forecasting was the most suitable for 
Nakhon Ratchasima Province at 47.11% of MMRE, 2) the linear regression forecasting was the most 
suitable for Chiang Mai Province at 24.24% of MMRE, and 3) the support vector machine for regression 
forecasting was the most suitable for Chonburi Province at 24.65% of MMRE. 
 
Keywords: forecasting, number of accidents, time series analysis, data mining technique 
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1. บทนํา 
 

ปริมาณอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจํานวนมากในแตละป โดยเฉพาะชวงเทศกาลตางๆของประเทศไทยเปนปญหาใหญของ
หนวยงานตางๆในภาครัฐ เชน กรมทางหลวง สํานักงานตํารวจแหงชาติ ตลอดจนหนวยงานตางๆที่เก่ียวของและภาคเอกชนที่
ตองรับผิดชอบ เพราะปญหาของการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนทองถนนในแตละป เปนเหตุใหเกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและ
ทรัพยสินของผูใชรถใชถนนเปนอยางมาก จําเปนอยางยิ่งที่หนวยงานของรัฐตองเรงเขาไปควบคุมดูแลปริมาณอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น  
ตลอดจนลด จํานวนอุบัติเหตุในแตละป ใหมีจํานวนนอยที่สุดเทาที่จะสามารถควบคุม หรือลดปริมาณอุบัติเหตุลงได การ
วางแผนควบคุมหรือลดปริมาณอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในแตละป จึงเปนส่ิงสําคัญที่จําเปนอยางยิ่งที่หนวยงานที่รับผิดชอบตองเรง
ดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ันงบประมาณอันจํากัดจึงทําให หนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใช
การวางแผนที่มีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและตองสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงคที่วางไว ปญหาที่สําคัญของการวางแผน
ที่มีวัตถุประสงคที่ตองการวางแผนเก่ียวกับความตองการควบคุมและลดปริมาณการเกิดอุบัติเหตุบนถนนในชวงเทศกาลปใหม 
คือ การขาดแคลนความสามารถในการทํานายจํานวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในระยะส้ัน และระยะกลาง ไดอยางมีประสิทธิภาพ
และแมนยํา ที่พอเชื่อถือไดสําหรับการนําไปใชในการวางแผนการควบคุมปริมาณการเกิดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นบนทองถนน การ
ทํานายปริมาณจํานวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนถนน เปนส่ิงสําคัญตอการวางแผนที่ตองการที่จะควบคุมและลดปริมาณการเกิด
อุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได เพื่อตอบสนองตอการวางแผนควบคุมจํานวนอุบัติเหตุใหไดตามเปาหมายที่ตั้งไวจึงจําเปน
อยางยิ่งที่จะตองสรรหาเครื่องมือที่ใชในการทํานายจํานวนอุบัติเหตุที่มีประสิทธิภาพทั้งระยะส้ัน และระยะกลาง เพื่อมี
ความสามารถที่จะนําไปใชในการทํานายจํานวนอุบัติเหตุดังกลาวได และสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน 

งานวิจัยชิ้นน้ีผูวิจัยเลือกชุดขอมูล ผูบาดเจ็บและเสียชีวิต ในชวงเทศกาลป พ.ศ. 2551 ถึง 2558 ซ่ึงเปนชุดขอมูลที่
ทางรัฐบาลไดนําออกมาเผยแพร ผานทางเว็บไซต www.data.go.th คือเว็บไซตที่บริหารจัดการโดยกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร โดยสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) เปนเว็บไซตศูนยกลางชุดขอมูล เปดที่
หนวยงานภาครัฐไดทําการรวบรวมจากหนวยงานตางๆนําออกมาเผยแพรซ่ึงมีหมวดหมูชุดขอมูลทั้งหมด 17 หมวดหมูและชุด
ขอมูลทุกชุดจะตองมีคําอธิบายและอยูในรูปแบบที่กําหนด โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อใหผูใชบริการไมวาจะเปนประชาชน
ทั่วไปตลอดจนหนวยงานภาครัฐและเอกชน สามารถสืบคนและเขาถึงขอมูลที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว และสามารถนําไปใช
ประโยชนเพื่อสรางนวัตกรรมใหมและมีสวนรวมในการปรับปรุงชุดขอมูลใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นโดยการแสดงความคิดเห็นและ
การรองขอขอมูลที่ตองการ www.data.go.th ขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีป 2556 เพื่อยกระดับการใหบริการประชาชน และ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน ลดความเหล่ือมลํ้าทางสังคมและรองรับการเปล่ียนเขาสูประชาคมอาเซียน  

จึงเห็นไดวาแนวทางในการพยากรณปริมาณการเกิดอุบัติเหตุมีหลากหลายวิธีที่จะสามารถวิเคราะหและประเมิน
จํานวนอุบัติเหตุได สําหรับงานวิจัยน้ีผูวิจัยเลือกใชวิธีการวิเคราะหอนุกรมเวลาดวยเทคนิคเหมืองขอมูล (Time Series Data 
Mining Techniques) 3 เทคนิค ไดแก การถดถอยเชิงเสน (Linear Regression) แบบจําลองโครงขายประสาทเทียมแบบ
เปอรเซ็ปตรอนหลายชั้น (Multilayer Perceptron) และซัพพอรตเวกเตอรแมชชีนสําหรับการถดถอย (Support Vector 
Machine for Regression) โดยผลลัพธของการประมวลผลขอมูลอนุกรมเวลาจะอยูในรูปของแบบจําลองการพยากรณปริมาณ
การเกิดอุบัติเหตุ สําหรับชุดขอมูลตัวอยางสําหรับการทดลองในการวิจัยผูวิจัยทําการเลือกจังหวัดที่มีปริมาณอุบัติเหตุสะสม
ในชวงป 2551 ถึง 2558 มากที่สุด 3 จังหวัด ไดแก จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดชลบุรี แบบจําลองการ
พยากรณที่ไดจากการวิจัยสามารถนําไปใชเปนตนแบบการพยากรณปริมาณการเกิดอุบัติเหตุในชวงเทศกาล สําหรั บ
กระบวนการวางแผนในการควบคุมจํานวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น รวมทั้งเปนขอมูลสนับสนุนการบริหารงานของหนวยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนในการดําเนินนโยบายตาง ๆ อยางไดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

 
2. วัตถุประสงคในการวิจัย 

 
1. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ และเลือกเทคนิควิธีที่เหมาะสม ในการวิเคราะหอนุกรมเวลาของปริมาณการเกิด

อุบัติเหตุในชวงเทศกาล 
2. เพื่อสรางรูปแบบการพยากรณปริมาณการเกิดอุบัติเหตุในชวงเทศกาล ดวยวิธีการวิเคราะหอนุกรมเวลาดวย

เทคนิคเหมืองขอมูล 
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3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

3.1 ขอมูลอนุกรมเวลา (Time Series Data) 
ขอมูลอนุกรมเวลา คือ ชุดขอมูลที่รวบรวมและจัดเก็บตามลําดับ ตอเน่ืองกันภายใตการเพิ่มขึ้นของเวลา 

(Hoshmand, 2009) โดยขอมูลดังกลาวจะถูกเก็บรวบรวมอยางตอเน่ืองในระยะเวลาติดตอกันตามชวงเวลาที่ตองการ อาทิเชน 
ขอมูลปริมาณนํ้าในเขื่อนซ่ึงจะถูกบันทึกขอมูลเปนวัน (daily) ในบางกรณีการจัดเก็บขอมูลอาจมีลักษณะการจัดเก็บแบบเปน
ชวงเวลาตอเน่ืองกัน อาทิเชน ขอมูลปริมาณการเกิดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลปใหม ซ่ึงจะกําหนดเวลาในการจัดเก็บเริ่มตน และ
กําหนดเวลาในการจัดเก็บส้ินสุดเทา ๆ กันทกุป อยางไรก็ตามการจัดเก็บขอมูลอนุกรมเวลามีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อการสราง
แบบจําลองในการทํานายปริมาณที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (Time Series Model) โดยการวิเคราะหอนุกรมเวลา (Time Series 
Analysis)  
 

3.2 การวิเคราะหอนุกรมเวลา (Time Series Analysis) 
การวิเคราะหอนุกรมเวลา คือการทํานายปริมาณขอมูลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซ่ึงอาศัยขอมูลอนุกรมเวลาในอดีตเปน

เทคนิควิธีที่ไดรับความนิยม เปนการศึกษาถึงความสัมพันธระหวางขอมูลกับชวงเวลาที่เทากัน ชวงเวลาอาจหมายถึง วัน เดือน 
ไตรมาส หรือป แตอยางไรก็ตามการวิเคราะหอนุกรมเวลาเพื่อการพยากรณปริมาณขอมูลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จําเปนตอง
วิเคราะหถึงความสัมพันธตาง ๆ ที่ขึ้นตอกันของขอมูล เชน สวนของแนวโนม (Trend Component) สวนของฤดูกาล 
(Seasonal Component) สวนของวัฏจักร (Cyclical Component) และสวนของเหตุการณผิดปกติ (Irregular 
Component) จุดมุงหมายที่สําคัญของการวิเคราะหอนุกรมเวลา คือวิเคราะหหาตัวแปรที่เหมาะสมกับการสรางแบบจําลองใน
การทํานาย (Time Series Model) ซ่ึงคาการพยากรณดังกลาวมีความเก่ียวของกับขอมูลในอดีต  
 

3.3 การวิเคราะหการถดถอย (Linear Regression)  
เปนวิธีการวิเคราะหขอมูลเพื่อหาความสัมพันธระหวางตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระ ซ่ึงเทคนิคน้ีจะอาศัยความสัมพันธ

เชิงเสนตรงระหวางตัวแปรเพื่อใชในการทํานาย (Cai, Hall, & others, 2006) โดยลักษณะของสมการ Linear regression จะ
แสดงใหเห็นถึงคาความสัมพันธของตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระในลักษณะของขอมูลเชิงปริมาณ โดยสามารถเขียนไดดังน้ี 

 ....21  cxbxaY  (1) 
 

3.4 โครงขายประสาทเทียมแบบเปอรเซ็ปตรอนหลายช้ัน (Multi-Layer Perceptron : MLP)  
โครงขายประสาทเทียมแบบหลายชั้น (Kubat, 1999) ที่มีลักษณะการเชื่อมตอแบบโยงไปขางหนาแบบทั่วถึง (Fully 

connected feed-forward nets)  สามารถมีจํานวนชั้นตั้งแตหน่ึงชั้นขึ้นไป (Frias-Martinez, Sanchez, & Velez, 2006) 
ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อแกจุดออนของโครงขายประสาทเทียมแบบชั้นเดียว (Single layer perceptron) ใหความสามารถในการ
คํานวณที่สูงขึ้น โดยโครงขายประสาทเทียมแบบหลายชั้นจะประกอบไปดวย ชั้นขอมูลเขา ( Input layer) ตามจํานวน  
แอทริบิวตของชุดขอมูล ชั้นซอน (Hidden Layer) ความเหมาะสมของการกําหนดขึ้นอยูกับการทดสอบประสิทธิภาพ และชั้น
ผลลัพธ (Output Layer) 

 

รูปภาพที่ 1 โครงขายประสาทเทียมแบบเปอรเซ็ปตรอนหลายชั้น (Multi-Layer Perceptron : MLP) 
 

3.5 ซัพพอรตเวกเตอรแมชชีนสําหรับการถดถอย (Support Vector Machine for Regression)  
ซัพพอรตเวกเตอรแมชชีน หรือ SVM เปนอัลกอริทึมที่ใชในการจําแนกกลุมขอมูล ดวยวิธีการหาระนาบการตัดสินใจ 

(Decision Hyperplane) หรือไฮเปอรเพลนที่เหมาะสม สําหรับการแบงขอมูล 2 สวนจากกัน SVM ยังถูกนํามาประยุกตใชใน
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การสรางสมการในประมาณการคาฟงกชันเชิงเสน )(xf  ที่ใชแทนระนาบตัดสินใจ ซัพพอรตเวกเตอรแมชชีนสําหรับการ

ถดถอย หรือ SVR จะเปนการนําขอมูลปจจุบันและขอมูลในอดีตจํานวนหน่ึงมาทําการเรียนรู  (Training) เพื่อใหทราบถึง
รูปแบบสําหรับคาดการณผลซ่ึงจะเกิดขึ้นในอนาคต ในงานวิจัยน้ีผูวิจัยเลือกใชวิธีสรางสมการในประมาณการคาฟงกชันเชิงเสน
ดวยวิธี Sequential Minimal Optimization for SVM Regression (SMOreg) (Shevade, Keerthi, Bhattacharyya, & 
Murthy, 2000; Smola & Schölkopf, 2004) 

 

 
4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

4.1 ศึกษาปญหาและวิเคราะหขอมูล 
การปองกันการเกิดอุบัติเหตุเปนแนวทางในการลดอุบัติเหตุที่ดีวิธีการหน่ึง แตอยางไรก็ตามการกําหนดวิธีการในการ

ปองกันอุบัติเหตุจําเปนอยางยิ่งที่จําเปนตองรูถึงแนวโนม หรือโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ตาง ๆ อาทิเชน พื้นที่ซ่ึงมีปริมาณ
รถมากในชวงเทศกาล หรือพื้นที่ ซ่ึงเปนทางผานไปยังภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศจัดเปนพื้นที่เส่ียงตอการเกิดอุบัติเหตุ 
นอกจากน้ันจังหวัดที่มีแหลงทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมยังเปนอีกสาเหตุเหน่ึงที่สงผลถึงปริมาณการเกิดอุบัติเหตุ สําหรับขอมูล
ที่ถือไดวามีความสําคัญอยางยิ่งที่ใชประกอบการตัดสินใจดูแลปองกันการเกิดอุบัติเหตุ คือขอมูลประมาณการปริมาณอุบัติเหตุที่
คาดวาจะเกิดขึ้นในพื้นที่ตาง ๆ ของประเทศ ผูวิจัยจึงพัฒนางานวิจัยชิ้นน้ีเพื่อวัตถุประสงคหลักในการสรางแบบจําลองการ
พยากรณปริมาณการเกิดอุบัติเหตุ ในชวงเทศกาลขึ้นปใหม โดยอาศัยเทคนิควิธีการวิเคราะหอนุกรมเวลาดวยเทคนิควิธีเหมือง
ขอมูล เพื่อสรางแบบจําลอง (Model) ในการทํานายปริมาณการเกิดอุบัติเหตุ ที่จะเกิดขึ้นในปถัดไปโดยใชขอมูลการเกิด
อุบัติเหตุในชวงเทศกาลของปที่ผานมา ชุดขอมูลที่ผูวิจัยนํามาใชในงานวิจัยเปนชุดขอมูลผูบาดเจ็บและเสียชีวิตในเทศกาลปใหม
ประจําป 2551 - 2558 ที่ทางรัฐบาลไดนําออกมาเผยแพรผานเว็บไซตบริการศูนยกลางขอมูลภาครัฐ (Open Government 
Data)  

สําหรับการวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของวิธีการพยากรณปริมาณการเกิดอุบัติเหตุดวยวิธีการ
วิเคราะหอนุกรมเวลาดวยเทคนิคเหมืองขอมูล ผูวิจัยจึงเลือกชุดขอมูลอนุกรมเวลาสําหรับการทดลองโดยแบงเปน 3 ชุดขอมูล
อนุกรมเวลา โดยเลือกจังหวัดที่มีปริมาณผูบาดเจ็บและเสียชีวิตสะสมยอนหลังในชวงเทศกาลปใหม 7 วัน ตั้งแตป 2551 - 
2558 มากที่สุด จํานวน 3 จังหวัด ไดแก จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดชลบุรี โดยในแตละจังหวัดมีจํานวน
ผูบาดเจ็บและเสียชีวิตเทากับ 9,835 7,930 และ 7,221 ตามลําดับ   
 

4.2 การเตรียมขอมูล (Data Preparation) 
งานวิจัยน้ีมุงเนนการสรางแบบจําลองเพื่อใชในการทํานายปริมาณผูบาดเจ็บและเสียชีวิต โดยใชวิธีการวิเคราะห

อนุกรมเวลาดวยเทคนิคเหมืองขอมูล (Time Series Data Mining techniques) 3 เทคนิค ไดแก การถดถอยเชิงเสน (Linear 
Regression) แบบจําลองโครงขายประสาทเทียมแบบเปอรเซ็ปตรอนหลายชั้น (Multilayer Perceptron) ซัพพอรตเวกเตอร
แมชชีนสําหรับการถดถอย (Support Vector Machine for Regression)  โดยการนําแบบจําลองการพยากรณที่ไดจาก
เทคนิคตาง ๆ มาเปรียบเทียบประสิทธิภาพ การวิจัยน้ีมีการแบงชุดขอมูลออกเปน 2 สวน คือ 1) ชุดขอมูลเรียนรู (Training 
Data set) ใชวิธีการวัดรากของความเคล่ือนที่กําลังสอง (Root Mean Square Error : RMSE) และคาเฉล่ียความคลาดเคล่ือน
สมบูรณ (Mean Absolute Error : MAE) เพื่อแสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจําลองเพื่อใชประมาณคาปริมาณ
ผูบาดเจ็บและเสียชีวิต สําหรับ 2) ชุดขอมูลทดสอบ (Testing Data set) โดยใชวิธีการประมาณการความแมนยําในการ
พยากรณดวยคาความคาดเคล่ือนสัมพัทธ (Magnitude of Relative Error : MRE) สําหรับทดสอบประสิทธิภาพของ
แบบจําลองโดยแยกแตละวันในชวงเทศกาลของชุดขอมูลทดสอบ และใชคาเฉล่ียความคาดเคล่ือนสัมพัทธ (Mean Magnitude 
of Relative Error : MMRE) เพื่อใชในการทดสอบประสิทธิภาพโดยรวมของแบบจําลองการพยากรณสําหรับชุดขอมูลทดสอบ 

ชุดขอมูลจะประกอบไปดวยปริมาณผูบาดเจ็บและเสียชีวิต แบงเปนรายวันในชวงเทศกาลปใหม ตั้งแตป 2551 – 
2558 จํานวน 8 ป หรือ 56 วัน โดยในแตละชุดขอมูลจะทําการแบงขอมูลออกเปน 2 สวน ไดแก ชุดขอมูลที่จะนํามาสอน
ระบบเพื่อสรางแบบจําลองการทํานาย (Training Data set) โดยใชขอมูลในระหวางป 2551 – 2557 และทําการแบงขอมูลที่
เหลือในป 2558 สําหรับใชเปนขอมูลในการทดสอบ (Testing Data set) แบบจําลองการพยากรณ  
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4.3 การวิเคราะหขอมูล  (Data Analysis) 
ผูวิจัยเลือกใชโปรแกรม WEKA version 3.7.13 เพื่อทําการวิเคราะหขอมูลและสรางแบบจําลองการพยากรณ

ปริมาณผูบาดเจ็บและเสียชีวิต โดยใชวิธีการวิเคราะหอนุกรมเวลาดวยเทคนิคเหมืองขอมูล (Time Series Data Mining 
techniques) วิธีการทั้งหมดจะใหผลลัพธในรูปแบบของโมเดลซ่ึงถือเปนลักษณะของการแทนความรู ( Knowledge 
Representation) แบบหน่ึง สําหรับรูปแบบการพยากรณจะมีลักษณะเปนแบบ Sliding Window ซ่ึงเปนการจัดเรียงขอมูล
แบบอนุกรมเวลาโดยสรางชุดขอมูลสําหรับการสรางแบบจําลองการพยากรณผูวิจัยจะนําขอมูลในป 2551 – 2557 เปนชุด
ขอมูลทดสอบแบงเปน ชุดขอมูลยอนหลัง (Lagged) 1) 7 วัน 2) 14 วัน และ 3) 21 วัน โดยผลลัพธในการทดสอบ
ประสิทธิภาพของชุดขอมูลทั้ง 4 จะใชเปนตัวชี้วัดวาอัลกอริทึมใดเหมาะสมกับการใชในการสรางแบบจําลองใหกับจังหวัดใด 
สําหรับขอมูลในป 2558 เปนเปาหมาย (Target) ในการพยากรณ ประสิทธิภาพของการพยากรณในแตละอัลกอริทึมจะเปน
ดัชนีชี้วัดวาอัลกอริทึมใดเหมาะสมกับการพยากรณในวันใดของชวงเทศกาล รายละเอียดชุดขอมูลตัวอยางจังหวัดนครราชสีมา 
สามารถแสดงไดดังตาราง  
 
ตารางที่ 1 รายละเอียดการจัดเรียงขอมูลแบบอนุกรมเวลาโดยขอมูลมีจะลักษณะเปนชวง 7 วัน 

วันที ่

จํานวนผูบาดเจ็บและเสียชีวิต จังหวัดนครราชสีมา 

2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 

Training Data set / Variation Data set Testing Dataset 
วันที่ 1 152 200 131 151 177 167 184 192 
วันที่ 2 245 271 202 266 236 192 206 299 
วันที่ 3 222 240 273 226 287 200 198 200 
วันที่ 4 216 154 217 213 232 208 193 131 
วันที่ 5 219 119 105 158 158 214 205 121 
วันที่ 6 94 111 148 125 142 207 164 142 
วันที่ 7 80 77 89 77 90 127 124 58 
รวม 1,228 1,172 1,165 1,216 1,322 1,315 1,274 1,143 

 
จากขอมูลในตารางผูวิจัยจะนําขอมูลอนุกรมเวลาทั้ง 3 จังหวัดไปทําการทดสอบสรางแบบจําลองโดยใชวิธีการ

วิเคราะหอนุกรมเวลาดวยเทคนิคเหมืองขอมูล ทั้ง 3 เทคนิค (Linear Regression, Multilayer Perceptron, Support 
Vector Machine for Regression) เพื่อทําการทดสอบประสิทธิภาพของการทํานายปริมาณผูบาดเจ็บและเสียชีวิต ทั้งน้ีผูวิจัย
จะพิจารณาคา RMSE และ MAE มาเปนดัชนีชี้วัดแบบจําลองการทํานายที่มีความเหมาะสมกับการพยากรณในแตละจังหวัด 
สําหรับการทดสอบประสิทธิภาพของแบบจําลองโดยแยกแตละวันในชวงเทศกาลของชุดขอมูลทดสอบ ผูวิจัยจะพิจารณาจากคา 
MRE และ MMRE เพื่อเลือกแบบจําลองที่เหมาะสม (Weiss & Indurkhya, 1998) ในการนําไปใชงาน  

 

Training Dataset

2551 - 2557

Time Series
Data Mining 

Linear Regression

Multilayer Perceptron

SVM for Regression

Time Series
Model

TSM 1

TSM 2

TSM n

Select Best

Time Series Model

Variation Data set

2551 - 2557

Select Best Model

TSM

DS#1

TSM

DS#2

TSM

DS#3

Forecasting the 

Number of Accidents

Test Data set

2558

 

รูปภาพที่ 2 กระบวนการวิเคราะหแบบจําลองสําหรับการทํานายปริมาณผูบาดเจ็บและเสียชีวิต 
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ผลการวิจัย 
 

จากผลการทดลองไดทําการวัดประสิทธิภาพแบบจําลองเพื่อใชในการทํานายปริมาณผูบาดเจ็บและเสียชีวิต โดยใช
วิธีการวิเคราะหอนุกรมเวลาดวยเทคนิคเหมืองขอมูล (Time Series Data Mining techniques) ตามวิธีการดําเนินงานวิจัย 
ดวยใชเทคนิควิธีทั้ง 3 เทคนิค กับทดสอบชุดขอมูลฝกฝน  (Training Data Set) และชุดขอมูลทดสอบ (Testing Data set) 
จํานวน 3 ชุด ตามขั้นตอนวิธีวิจัย ผลการทดสอบสามารถแบงออกเปน 2 สวนดังน้ี 
 

4.4 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจําลองการทํานายกับชุดขอมูล 
จากชุดขอมูลที่ผูวิจัยเลือกใชจํานวน 3 จังหวัดที่มีปริมาณผูบาดเจ็บและเสียชีวิตสูง ซ่ึงเปนชุดขอมูลสําหรับการสราง

แบบจําลองการพยากรณผูวิจัยจะนําขอมูลในป 2551 – 2557 เปนชุดขอมูลทดสอบแบงเปน ชุดขอมูลยอนหลัง (Lagged)  
1) 7 วัน 2) 14 วัน และ 3) 21 นํามาสรางแบบจําลองในการทํานายปริมาณผูบาดเจ็บและเสียชีวิต ในชวงเทศกาล เพื่อ
วิเคราะหประสิทธิภาพที่ไดจากเทคนิควิธีเหมืองขอมูลทั้ง 3 แบบ โดยวิธีการเปรียบเทียบความคลาดเคล่ือนดวยวิธีการ MAE 
และ RMSE จากผลการทดลองสามารถแสดงไดดังตาราง  

 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบจําลองการทํานายโดยใชชุดขอมูลยอนหลัง (Lagged) 

ชุดขอมูล Time Series Data Mining techniques 

จังหวัด Day Lagged 
LinearRegression MultilayerPerceptron SMOreg 
MAE RMSE MAE RMSE MAE RMSE 

DS#1 
จังหวัดนครราชสีมา 

Lag 7 26.89 31.67 22.38 28.17 25.84 32.88 

Lag 14 25.83 30.19 10.44 14.16 20.18 27.90 

Lag 21 22.97 27.29 18.57 23.94 13.24 22.68 

DS#2 
เชียงใหม 

Lag 7 23.33 30.17 13.45 16.92 22.32 30.41 

Lag 14 20.27 26.83 4.37 6.14 16.24 28.15 

Lag 21 17.78 26.38 2.64 4.62 13.40 25.48 

DS#3 
ชลบุรี 

Lag 7 23.28 27.96 20.23 26.76 21.43 27.99 

Lag 14 21.39 25.90 1.15 1.39 18.31 26.03 

Lag 21 17.15 21.15 0.19 0.23 12.72 19.66 
 

จากตารางที่ 3 แสดงผลการทํานายของแตละเทคนิควิธีเหมืองขอมูล กับการใชชุดขอมูลโดยมีจํานวนวันยอนหลัง 
(Lagged) ที่แตกตางกันเม่ือใชคา MAE และ RMSE เปนดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ จากการทดลองแสดงใหเห็นวา จังหวัด
นครราชสีมา (DS#1) เม่ือสรางแบบจําลองดวยเทคนิคการถดถอยเชิงเสน ดวยขอมูลยอนหลัง 21 วัน (Lag 21) มีประสิทธิภาพ
สูงที่สุด สําหรับแบบจําลองโครงขายประสาทเทียม ดวยขอมูลยอนหลัง 14 วัน (Lag 14) มีประสิทธิภาพสูงที่สุด และ แบบ
จําลองซัพพอรตเวกเตอรแมชชีนสําหรับการถดถอย ดวยขอมูลยอนหลัง 21 วัน (Lag 21) มีประสิทธิภาพสูงที่สุด เม่ือพิจารณา
ประสิทธิภาพของแบบจําลองของจังหวัดเชียงใหม และชลบุรี พบวาทั้ง 2 จังหวัดใชเทคนิคเหมืองขอมูลทั้ ง 3 แบบใหคา
ประสิทธิภาพสูงสุดเม่ือใชชุดขอมูลยอนหลัง 21 วัน (Lag 21)  

จากผลการทดลองผูวิจัยจึงเลือกชุดขอมูลยอนหลังที่ทําใหไดคาประสิทธิภาพที่ดีที่สุด ไปใชในการสรางแบบจําลอง
เพื่อการทํานายปริมาณผูบาดเจ็บและเสียชีวิตในแตละวันของชวงเทศกาล บนชุดขอมูลทดสอบ (Testing Dataset) ซ่ึงเปน
ปริมาณผูบาดเจ็บและเสียชีวิตในชวงป 2558 
 

4.5 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบจําลองการทํานายในแตละวันของชวงเทศกาล 
จากการนําแบบจําลองการพยากรณปริมาณผูบาดเจ็บและเสียชีวิตมาทดสอบกับชุดขอมูลปริมาณผูบาดเจ็บและ

เสียชีวิตที่เกิดขึ้นในป 2558 โดยแยกปริมาณออกเปนแตละวันจํานวน 7 วัน ดวยวิธีการวิเคราะหอนุกรมเวลาดวยเทคนิคเหมือง
ขอมูล (Time Series Data Mining techniques) โดยใชอัลกอริทึม 3 แบบ และคํานวณหาคาความคลาดเคล่ือนสัมพัทธ 
(Magnitude of Relative Error) สามารถแสดงผลการทดลองไดดังตาราง  
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบจําลองการทํานายในแตละวันของชวงเทศกาล 
ชุดขอมูล Time Series Data Mining techniques 

จังหวัด 
ขอมูล 2558 LinearRegression MultilayerPerceptron SMOreg 

Day Actual Predict MRE Predict MRE Predict MRE 

DS#1 
นครราชสีมา 

1 192 162.03 0.16 166.33 0.13 143.91 0.25 
2 299 192.70 0.36 147.65 0.51 149.72 0.50 
3 200 199.27 0.00 109.08 0.46 215.75 0.08 
4 131 200.95 0.53 128.36 0.02 201.02 0.53 
5 121 191.55 0.58 213.93 0.77 221.94 0.83 
6 142 165.37 0.17 192.46 0.36 179.53 0.26 
7 58 145.06 1.50 161.07 1.78 121.47 1.09 

MMRE 47.11% 57.36% 50.80% 

DS#2 
เชียงใหม 

1 193 104.74 0.46 90.93 0.53 63.74 0.67 
2 206 137.81 0.33 89.24 0.57 79.08 0.62 
3 184 136.97 0.26 132.67 0.28 128.30 0.30 
4 137 144.82 0.06 181.76 0.33 164.89 0.20 
5 109 143.47 0.32 53.46 0.51 122.87 0.13 
6 119 136.41 0.15 99.16 0.17 108.39 0.09 
7 98 111.03 0.13 104.34 0.07 123.12 0.26 

MMRE 24.24% 34.89% 32.35% 

DS#3 
ชลบุรี 

1 111 114.83 0.03 142.72 0.29 116.39 0.05 
2 153 105.11 0.31 60.80 0.60 113.64 0.26 
3 200 114.18 0.43 21.50 0.89 109.82 0.45 
4 92 103.46 0.13 107.21 0.17 105.00 0.14 
5 112 109.56 0.02 20.78 0.81 113.06 0.01 
6 128 97.53 0.24 110.64 0.14 106.24 0.17 
7 56 99.48 0.78 68.35 0.22 92.27 0.65 

MMRE 27.68% 44.53% 24.65% 

 
เม่ือพิจารณาผลการทดลองในตารางที่ 4 พบวา ในภาพรวมการพยากรณปริมาณผูบาดเจ็บและเสียชีวิตมาทดสอบกับ

ชุดขอมูลปริมาณผูบาดเจ็บและเสียชีวิตที่เกิดขึ้นในป 2558 การสรางแบบจําลองดวยเทคนิคการถดถอยเชิงเสน ใหคา
ประสิทธิภาพดีที่สุด 2 จังหวัด ไดแก จังหวัดนครราชสีมา มีคา MMRE เทากับ 47.11% และ จังหวัดเชียงใหม มีคา MMRE 
เทากับ 24.24% สําหรับจังหวัดชลบุรี การสรางแบบจําลองดวยเทคนิคซัพพอรตเวกเตอรแมชชีนสําหรับการถดถอยใหคา
ประสิทธิภาพสูงที่สุด มีคา MMRE เทากับ 24.65%  

 
5. สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
 

งานวิจัยน้ีเปนการสรางแบบจําลองการพยากรณปริมาณผูบาดเจ็บและเสียชีวิต โดยใชวิธีการวิเคราะหอนุกรมเวลา
ดวยเทคนิคเหมืองขอมูล (Time Series Data Mining techniques) โดยใชเทคนิคเหมืองขอมูล 3 เทคนิคไดแก การถดถอย
เชิงเสน (Linear Regression) แบบจําลองโครงขายประสาทเทียมแบบเปอรเซ็ปตรอนหลายชั้น (Multilayer Perceptron)  
ซัพพอรตเวกเตอรแมชชีนสําหรับการถดถอย (Support Vector Machine) โดยมีขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยแบงออกเปน 3 
ขั้นตอนดังน้ี 1) ศึกษาปญหาและวิเคราะหขอมูล จากการศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นผูวิจัยไดนําชุดขอมูลผูบาดเจ็บและเสียชีวิตใน
เทศกาลปใหมประจําป 2551 - 2558 ที่ทางรัฐบาลไดนําออกมาเผยแพรผานเว็บไซตบริการศูนยกลางขอมูลภาครัฐ (Open 
Government Data) มาใชในการทดลอง 2) การเตรียมขอมูล (Data Preparation) ผูวิจัยทําการเลือกชุดขอมูล 3 ชุดขอมูล 
ประกอบไปดวยชุดขอมูลปริมาณผูบาดเจ็บและเสียชีวิตสูงที่สุดในประเทศไดแก จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดเชียงใหม และ
จังหวัดชลบุรี โดยชุดขอมูลจะประกอบไปดวยปริมาณผูบาดเจ็บและเสียชีวิต แบงเปนรายวันในชวงเทศกาลปใหม ตั้งแตป 
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2551 – 2558 จํานวน 8 ป 3) การวิเคราะหขอมูล  (Data Analysis) สําหรับรูปแบบการพยากรณจะมีลักษณะเปนแบบ 
Sliding Window ซ่ึงเปนการจัดเรียนขอมูลแบบอนุกรมเวลาโดยสรางชุดขอมูลสําหรับการสรางแบบจําลองการพยากรณผูวิจัย
จะนําขอมูลในป 2551 – 2557 เปนชุดขอมูลทดสอบแบงเปน ชุดขอมูลยอนหลัง (Lagged) 1) 7 วัน 2) 14 วัน และ 3) 21 วัน 

ผลการวิจัยสามารถสรุปไดวา จังหวัดนครราชสีมา สามารถสรางแบบจําลองในการพยากรณปริมาณผูบาดเจ็บและ
เสียชีวิตไดมีประสิทธิภาพที่สุดดวยเทคนิคการถดถอยเชิงเสน มีคา MMRE เทากับ 47.11% จังหวัดเชียงใหมสามารถสราง
แบบจําลองในการพยากรณปริมาณผูบาดเจ็บและเสียชีวิตไดมีประสิทธิภาพที่สุดดวยเทคนิคการถดถอยเชิงเสน มีคา MMRE 
เทากับ 24.24% สําหรับจังหวัดชลบุรี การสรางแบบจําลองดวยเทคนิคซัพพอรตเวกเตอรแมชชีนสําหรับการถดถอยใหคา
ประสิทธิภาพสูงที่สุด มีคา MMRE เทากับ 24.65%  

เม่ือพิจารณาจากผลการวิจัยโดยละเอียดจะพบวา ประเด็นสําคัญในการพยากรณปริมาณผูบาดเจ็บและเสียชีวิต แบง
ไดเปน 3 ประเด็นสําคัญที่ตองคํานึงถึง ไดแก 1) ผูพยากรณตองเลือกใชเทคนิควิธีที่มีความเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของชุด
ขอมูลผานกระบวนการทดลอง ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาผลในภาพรวมสะทอนใหเห็นวา เทคนิควิธีที่ตางกันจะสงผลตอประสิทธิภาพที่
ตางกัน และจํานวนขอมูลยอนหลัง (Lagged) ที่มีความเหมาะสมจะเปนสวนหน่ึงที่ทําใหประสิทธิภาพของแบบจําลองเพิ่มขึ้น
ดวย ทั้งน้ีเน่ืองจากบางกรณีขอมูลเกิดการเปล่ียนแปลงในระยะส้ัน (1 – 2 ป) แตผูวิจัยเลือกขอมูลยอนหลังในระยะที่มาก
เกินไปจะเปนผลทําใหแบบจําลองเรียนรูแนวโนมในอดีตและไมตองสนองตอการเปล่ียนแปลงในระยะส้ันไดดี จึงสงผลให
ประสิทธิภาพของแบบจําลองลดลง จากผลการวิจัยครั้งน้ีจะเห็นวา ระยะเวลายอนหลังที่เหมาะสมไดแก 2 – 3 ป ประเด็นที่ 2) 
การเลือกเทคนิควิธีที่ใชกับชุดขอมูลทดสอบ (Testing Data set) ซ่ึงถือไดวาเปนตัวแทนของชุดขอมูลที่ตองการทํานาย หรือ
ขอมูลซ่ึงยังไมเคยเกิดขึ้น ควรเลือกชุดขอมูลในชวงปสุดทาย ซ่ึงในงานวิจัยน้ีเลือกชุดขอมูลป 2558 เปนชุดขอมูลทดสอบ ทั้งน้ี
เน่ืองจากแนวโนมการเปล่ียนแปลงของปสุดทายมักจะมีความสอดคลองกับแนวโนมการเปล่ียนแปลงในปถัดไปซ่ึงยังไมเกิดขึ้น 
ดังน้ันจึงเหมาะสมในการกําหนดเทคนิควิธีในการทํานาย และวัดประสิทธิภาพของแบบจําลองการทํานาย สําหรับประเด็น
สุดทาย 3) จากผลการทดลองแสดงใหเห็นชัดเจนถึงรายละเอียดในแตละวันของชวงเทศกาล โดยการวิจัยครั้งน้ีไดแบงขอมูล
ออกเปน 7 วัน ผูวิจัยควรทดลองผลของตัวแบบการพยากรณเพื่อทํานายปริมาณผูบาดเจ็บและเสียชีวิตในแตละวัน ซ่ึงผลที่ได
พบวา คาประสิทธิภาพโดยการวัดดวยคา MRE แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในแตละเทคนิควิธีแตกตางกันในแตวัน 
ดังน้ันจึงสรุปไดวาการใหความสําคัญในการพิจารณาปริมาณผูบาดเจ็บและเสียชีวิตในแตละวันเปนประเด็นที่ผูใชงานควรตอง
คํานึงถึงเพื่อทําใหประสิทธิภาพของการทํานายสูงขึ้น 

 

6. เอกสารอางอิง 
 
Cai, T. T., Hall, P., & others. (2006). Prediction in functional linear regression. The Annals of Statistics, 

34(5), 2159–2179. 
Frias-Martinez, E., Sanchez, A., & Velez, J. (2006). Support vector machines versus multi-layer perceptrons 

for efficient off-line signature recognition. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 
19(6), 693–704. 

Hoshmand, A. R. (2009). Business Forecasting, Second Edition: A Practical Approach. Routledge. 
Kubat, M. (1999). Neural Networks: A Comprehensive Foundation by Simon Haykin, Macmillan, 1994, ISBN 

0-02-352781-7. Knowl. Eng. Rev., 13(4), 409–412. 
Shevade, S. K., Keerthi, S. S., Bhattacharyya, C., & Murthy, K. R. K. (2000). Improvements to the SMO 

algorithm for SVM regression. IEEE Transactions on Neural Networks, 11(5), 1188–1193.  
Smola, A. J., & Schölkopf, B. (2004). A tutorial on support vector regression. Statistics and Computing, 

14(3), 199–222. 
Weiss, S. M., & Indurkhya, N. (1998). Predictive Data Mining: A Practical Guide. San Francisco, CA, USA: 

Morgan Kaufmann Publishers Inc. 
 
 



The 8th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 31st March - 1st April 2016  

380 | Integration of Art and Science toward the Local Research and ASEAN Community 

การพัฒนาออนโทโลยีทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ 
The Development of a Cultural Tourism Ontology in Phetchabun 

 
นันทวัฒน ทองมวน* และประศาสตร บุญสนอง 

 
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

*Nantawatt55@email.nu.ac.th 
 

บทคัดยอ 
 

งานวิจัยน้ีไดนําเสนอการพัฒนาออนโทโลยีการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ เน่ืองจากจังหวัดเพชรบูรณ
มีแหลงทองเที่ยวมากมาย เชน การทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ทองเที่ยวเชิงเกษตร ทองเที่ยวเชิงศิลปะ การ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดเพชรบูรณ มีความสําคัญไมนอยกวาการทองเที่ยวประเภทอ่ืน ๆ เพราะแสดงใหเห็นถึงอารยธรรม 
ภูมิปญญา ความเชื่อ ความรูสึก และวิถีชีวิตประจําวันของคนในจังหวัดเพชรบูรณไดอยางชัดเจน นับตั้งแตอดีตมาจนถึงปจจุบัน 
ทําใหเขาใจในความเปนมาของจังหวัดเพชรบูรณมากขึ้น ผูวิจัยจึงไดศึกษาขอมูลเก่ียวกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อการ
สืบคนขอมูลและวางแผนการทองเที่ยวใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยใช โปรแกรมโปรทีเจ ในการเก็บขอมูลการโดยเก็บขอมูลที่
พัก สถานที่ทองเที่ยว หมูบาน เทศกาลและบริการตาง ๆ โดยใชออนโทโลยี เปนภาษาเว็บออนโทโลยี กําหนดคุณสมบัติตาง ๆ 
ใหกับตัวคลาส และใชภาษาสําหรับเขียนกฎเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางคลาส เพื่อทําใหคลาสมีความสัมพันธกัน 
 
คําสําคัญ: ออนโทโลยี, การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม, จังหวัดเพชรบูรณ  
 

Abstract 
 

This reseach presents the development of a cultural tourism ontology in Phetchabun because 
there are many tourist attractions, such as nature tourism, health tourism, agricultural tourism, and art 
culture tourism in Phetchabun province. Than other types of tourism, because it demonstrates the 
wisdom of faith and civilization the way of daily life of the people in the province of Phetchabun, since 
the past. Understanding on the history of the province Phetchabun, more. Researchers have studied 
information on cultural tourism, to search information and tourism, planning the most effective using 
Protégé for storage, storage room. Attractions the village. Festivals and various services using OWL logo 
twice as Yi on assigning properties to a class and using SWRl link relationships between classes in order 
to make the class relationships. 
 
Keywords: ontology, cultural tourism, Phetchabun 
 
บทนํา 
 

จังหวัดเพชรบูรณมีการทองเที่ยวหลายรูปแบบ ไดแก การทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ทองเที่ยวเชิง
เกษตร ทองเที่ยวเชิงศิลปะ โบราณสถาน โบราณวัตถุ วัฒนธรรม ประเพณี และการทองเที่ยวผจญภัย  จํานวนนักทองเที่ยวที่
เดินทางมาสูจังหวัดเพชรบูรณทีมี่เพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก  สถิตินักทองเที่ยวป 2555 จํานวน 1.5 ลานคน ป 2556 จํานวน 1.7 
ลานคน จํานวนวันพักเฉล่ีย 2.5 วัน/คน ในฤดูกาลทองเที่ยวป 2557 มีจํานวนนักทองเที่ยว 2 ลานคน และในป2558 มีจํานวน
นักทองเที่ยว 2.5 ลานคน  จํานวนนักทองเที่ยวมีแนวโนมเพิ่มขึ้นแบบกาวกระโดด   การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ไดยกให
เพชรบูรณเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของประเทศ โดยกําหนดใหเปน Dream Destination และเปน 1 ใน 12 เมืองตองหาม
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พลาด ของประเทศไทย จังหวัดเพชรบูรณเปนทางเลือกในการทองเที่ยวที่นาสนใจ มีการทองเที่ยวหลายรูปแบบเหมาะกับ
นักทองเที่ยวทุกเพศ ทุกวัย  

การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดเพชรบูรณ มีความสําคัญไมนอยกวาการทองเที่ยวประเภทอ่ืนๆ เพราะแสดงให
เห็นถึงอารยธรรม ภูมิปญญา ความเชื่อ ความรูสึก และวิถีชีวิตประจําวันของคนในจังหวัดเพชรบูรณไดอยางชัดเจน นับตั้งแต
อดีตมาจนถึงปจจุบัน ทําใหเขาใจในความเปนมาของจังหวัดเพชรบูรณมากขึ้น ในปจจุบันแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
จังหวัดเพชรบูรณมีอยูมากมายในทุกอําเภอ แตในดานขอมูลการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณมีขอมูลบน
อินเตอรเน็ตนอย สงผลใหการหาขอมูลการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณทําไดยาก ใชเวลาในการคนหานาน ได
ขอมูลไมครบ หรือขอมูลขาดหาย  สงผลใหการวางแผนการทองเที่ยวเขิงวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณลําบาก อาจพลาด
การทองเที่ยวที่ตองการในจังหวัดเพชรบูรณไป 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย      
 

ศึกษาขอมูลการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดเพชรบูรณ ออกแบบและพัฒนาออนโทโลยีเพื่อลดการขาดความ
เชื่อมโยง ความซํ้าซอน และเวลาการคนหาในการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดเพชรบูรณ 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

1. จากการศึกษาพบวามีเอกสารที่เ ก่ียวของ คือ แนวคิดออนโทโลยีที่ระบุแนวความคิดและหลักในการสราง
ขอกําหนดตางๆ ของจังหวัดเพชรบูรณ ซ่ึงเปนขอมูลทางดานตางๆในจังหวัดเพชรบูรณ เชน อําเภอ สถานที่ทองเที่ยว ที่พัก 
และประเพณี ขอมูลการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซ่ึงเปนขอมูลการแบงประเภทการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชน มรดกโลก 
อุทยานประวัติศาสตร พิพิธภัณฑ แหลงทองเที่ยวที่มนุษยสรางขึ้น แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ เพื่องายตอการจําแนก
สถานที่ทองเที่ยว 

2. จากการศึกษางานวิจัยพบวา มีงานวิจัยที่เก่ียวของ คือ 
                   ปาทิตตา  สุขสมบูรณ  การเซีย,  อัจฉรา   หลีระพงศ  และนันทิยา  อริยะพิชัย (2554) ไดศึกษาและจําแนก
ขอมูลสารสนเทศทางการทองเที่ยว ซ่ึงเก็บรวบรวมขอมูลจากผูเชี่ยวชาญ หรือใหขอมูลทางการทองเที่ยว เพื ่อพัฒนา
แบบจําลองสารสนเทศทางการทองเที่ยวดวยเทคนิคออนโทโลยีและใชภาษา sematic เปนเครื่องมือในการอธิบายแบบจําลอง
ซ่ึงชวยใหการสืบคนไดผลที่แมนยํา และมีความเก่ียวของกับส่ิงที่นักทองเที่ยวตองการมากที่สุด 
                    หัทยา คชรัตน (2554)  ไดศึกษาการออกแบบและพัฒนาออนโทโลยีการทองเที่ยวชนบทโดยเนนความ
ตองการสืบคนขอมูลของนักทองเที่ยวเปนหลักโดยอาศัยสารสนเทศที่เก่ียวของ 3 สวน ไดแก  ปจจัยและยุทธศาสตรการ
ทองเที่ยวชนบท ปจจัยดานความพึงพอใจของนักทองเที่ยว และออนโทโลยีการทองเที่ยวที่มีอยูในปจจุบัน  
                     ชัชวาลย ศรีมนตรี (2554) ไดศึกษาการสรางโปรแกรมประยุกตประเภทWeb Application คือระบบสืบคน
ขอมูลการทองเที่ยวที่สอดคลองกับความสนใจสวนบุคคลของผูใชและสภาวการณที่แตกตางกันไป โดยใชคําอธิบายออนโทโลยี
ชวยสรางความสัมพันธระหวางโครงสรางขอมูลแบบจับคูเพื่อใหไดสารสนเทศที่มีความเหมาะสมกับผูใชแตละคน 
 
วิธีวิจัย 
 

1. วิเคราะหความตองการของระบบ 
ในการวิเคราะหความตองการของระบบผูวิจัยไดวางแผนการทํางานจากวัตถุประสงคที่ไดตองไว กําหนดเปาหมาย

ของออนโทโลยีที่ ศึกษาการสรางออนโทโลยีการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ศึกษาขอมูลเก่ียวกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
จังหวัดเพชรบูรณ การเก็บขอมูลการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจากผูเชี่ยวชาญ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ และ หอ
วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ 
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รูปภาพที่ 1 แผนการดําเนินวิธีวิจัย 
 
 2. ขั้นตอนการสรางออนโทโลย ี         
 เม่ือสรางตัวออนโทโลยีเรียบรอยแลวโปรแกรมโปรทีเจสามารถแปลงส่ิงที่เราสรางขึ้นใหเปนภาษา OWL เพื่อนําไปใช
ตอไป ศึกษาไดพัฒนาโปรแกรมเพื่อดึงคลาส พรอพเพอรตี้และความสัมพันธในออนโทโลยี จากภาษา OWL โดยใชภาษา PHP 
เปนภาษาที่ใชในการเขียนเว็บแอพพลิเคชั่น และไดเชื่อมตอกับออนโทโลยีโดยใช RAP (RDF API for PHP) เพื่อคิวรีโครงสราง
ขอมูลจากออนโทโลยีทีเจอยูในรูปภาษาOWL   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปภาพที่ 2 ขั้นตอนการพัฒนาระบบ 
 

3. ผลการออกแบบออนโทโลยีการทองเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ วิเคราะหขอมูลที่ไดมานํามาสรางคลาส เพื่อนําไปใช
ใหตรงกับความตองการของนักทองเที่ยว และการศึกษาวัฒนธรรมตางๆในชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ โดยที่กําหนดขอบเขตการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กําหนดคลาส ในออนโทโลยี เชน คลาสการทองเที่ยว คลาสที่พัก คลาสการติดตอเปนตน กําหนดคา

เริ่มตน 

รวบรวมขอมูลจากผูเชี่ยวชาญ             
และศึกษาขอมูลที่ใชในระบบ 

วิเคราะหรูปแบบของขอมูล 

สรางออนโทโลยี              
ดวยโปรแกรมโปรทีเจ 

สรางไฟล OWL                     
ดวยโปรแกรมโปรทีเจ 

นําไฟล OWL                               
ไปใชในการคิวรี่ขอมูล 

จบ 
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คุณสมบัติตางๆ เชน ประวัติหมูบานมีคาเปน String ประเภทหองพักมีคาเปน String และรายละเอียดที่พักมีคาเปน String 
เปนตน 

 
ผลการวิจัย 
 

1. หนาหลักซ่ึงมีรูปภาพการทองเที่ยว ผูใชสามารถเล่ือนชมได และมีคอนเท็นตที่ใหผูใชไดอานเก่ียวกับการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

รูปภาพที่ 1 หนาหลักของเว็บ 
 

สวนที่ 1 แสดงเมนูหลักบนหนาเว็บไซต 
สวนที่ 2 แสดงรูปของสถานที่ทองเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณบางสวนแบบสไลเดอร 
สวนที่ 3 แสดงคอนเทนตใหผูอานไดอานกอนเขาชมเว็บไซต 

 
2. หนาคนหา โดยมี Radio buttton ชวยในการจําแนกประเภทที่ตองการหา เพื่อตอบสนองผูใชงานใหไดรับขอมูล

ตรงตามที่คนหามากขึ้น 
 

 
 
 
 

รูปภาพที่ 2  หนาตางการคนหาของเว็บ 
 

1.ผูใชพิมพชื่อสถานที่   
นทองเที่ยวที่ตองการ 

   2. กดคนหา 

1 

2 

3 
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3. เม่ือคนหาชื่อสถานที่ทองเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ  จะแสดงชื่อสถานที่ทองเที่ยว ชื่อหมูบานของสถานที่
ทองเที่ยว และสามารถกดคลิกที่ชื่อหมูบานเพื่อดูรายละเอียดของหมูบานได 

 

 
 

รูปภาพที่ 3  หนาตางผลลัพธในการคนหาชื่อสถานที่ทองเที่ยว 
 
สรุปผลการวิจัย 

 
ระบบไดออกแบบมาเพื่อใหผูใชงานคนหาอยางเปนระบบ ผูใชสามารถเลือกใชงานตามตัวเลือกที่มีให และใชงานได

อยางอิสระ มีการออกแบบหนาจอใหงายตอการใชงานและคํานึงถึงการใชงานของผูใชเปนหลัก ซ่ึงมีประสิทธิภาพ คือ สามารถ
สืบคนขอมูล ออกแบบและพัฒนาฐานออนโทโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
ขอเสนอแนะ 
 

ในการพัฒนาออนโทโลยีการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ ใหมีประสิทธิภาพจึงควรพัฒนาระบบโดยควร
ตองมีคลังคําเหมือนเพื่อใหผูใชไดคนหาอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นทําใหเว็บเว็บมีลูกเลนมากกวาน้ี และขอมูลควรตองอัพเดท
อยูตลอดเวลา 
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรือ่ง จํานวนนบัไมเกิน 100,000 เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาคณติศาสตร สําหรบันกัเรียนช้ันประถมศกึษาปที่ 3 

โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเย 
The Development of Computer-Assisted Instruction on Counting Number not 
Exceeding 100,000 to Increase Academic Achievement of Grade 3 Students 

based on Gagne’s Instructional Model 
 

กาญจนา นุชศิริ และอบุลรัตน ศิรสิุขโภคา 
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
popupkn@gmail.com 

 
บทคัดยอ 

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง จํานวนนับไมเกิน 100,000 เพื่อเพิ่ม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด
ของกานเย ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนภายหลังไดรับการเรียน
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 3) หาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดทะเลบก อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซ่ึงไดมาโดยวิธีการสุม
อยางงาย จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพเทากับ 85.11/ 
82.44 สูงกวาเกณฑที่ตั้งไว ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนภายหลังไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนที่ไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีความพึงพอใจ
เฉล่ียเทากับ 4.58 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.49 อยูในระดับมากที่สุด  
 

คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเย 
 

Abstract 
 

The objectives of this research were 1) to develop computer-assisted instruction on counting 
number not exceeding 100,000 to increase academic achievement in Mathematics of grade 3 students 
based on Gagne’s instructional model and 80/80 criteria, 2) to compare students’ academic achievement 
after taking computer-assisted instruction, 3) to determine students’ satisfaction towards such computer-
assisted instruction. The sample of this research consisted of grade 3 students at Wattalaybok School, 
Kampangsan district, Nakorn Pathom province. The 30 samples were selected based on simple random 
sampling. The research instruments were 1) computer-assisted instruction, 2) academic achievement test, 
and 3) satisfaction assessment. The results of this research showed that the efficacy of computer-assisted 
instruction was 85.11/82.44, higher than set criteria. After taking computer-assisted instruction, the post-
invention score of the sample was higher than pre-invention score with statistical significance level of .05. The 
sample’s mean score on satisfaction towards computer-assisted instruction was at highest level (mean = 
4.58, S.D. = 0.49).      

 

Keywords: computer-assisted instruction, academic achievement, Gagne’s instructional model 
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1. บทนํา 
 

คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศทุก ๆ ดาน ซ่ึงความรูทางคณิตศาสตรจะชวยพัฒนาความคิด
ความเขาใจในศาสตรทุกสาขา มีความสําคัญตอการพัฒนาความคิดมนุษยทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล 
สามารถวิเคราะหปญหาหรือสถานการณไดอยางถี่ถวนรอบคอบ ดังน้ันจึงอาจกลาวไดวาคณิตศาสตรชวยพัฒนาสังคมชวย
พัฒนามนุษยใหสมบูรณมีความสมดุลทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา และอารมณ สามารถคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน และ
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข (กรมวิชาการ, 2544)  

การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร ครูผูสอนสวนใหญยังคงใชวิธีการสอนแบบบรรยาย โดยไมคํานึงถึงความ
แตกตางระหวางบุคคลของนักเรียน ทําใหนักเรียนที่เรียนรูไดเร็วสามารถเขาใจเน้ือหาไดงาย สวนนักเรียนที่เรียนรูไดชา ซ่ึงเกิด
จากการฟงบรรยายไมทัน ไมเขาใจเน้ือหาที่บรรยายก็จะเกิดความเบื่อหนาย ไมอยากเรียน ทําใหนักเรียนไมสนใจการเรียน
คณิตศาสตร เม่ือตองเรียนเรื่องใหมจะยิ่งประสบปญหามากขึ้น เพราะขาดความรูความเขาใจในเรื่องเดิมที่เปนพื้นฐาน สงผลให
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ําลง และไมเกิดความพึงพอใจตอการเรียนคณิตศาสตร 

ปจจุบันน้ีคอมพิวเตอรไดแพรหลายเขามาในวงการศึกษาเปนอยางมาก เปนการนําคอมพิวเตอรเขาไปใชในการเรียน
การสอน โดยจัดทําเปนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ซ่ึงเปนส่ือที่สรางขึ้นโดยไดรับอิทธิพลจากแนวความคิดที่เชื่อวาการสอน 
ที่ไดกําหนดมาตรฐานการเรียนรูเอาไวลวงหนาใหเหมาะสมกับผูเรียน พรอมทั้งจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เปนหนวยยอยให
สัมพันธกันในลักษณะโปรแกรมการสอนจะชวยทําใหผูเรียนไดรับประสบการณที่ตอเน่ืองและบรรลุผลในการเรียน (วุฒิชัย 
ประสารสอย, 2547) 

จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง จํานวนนับไมเกิน 100,000 
เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอน
ตามแนวคิดของกานเย ที่สามารถใชเปนส่ือที่ชวยในการเรียนการสอน และดึงดูดความสนใจของนักเรียนใหไมเบือ่การเรียน  

 
2. วัตถุประสงคในการวิจัย 
 

1. พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง จํานวนนับไมเกิน 100,000 เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา
คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเย ใหมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ 80/80 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน ภายหลังไดรับการเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง จํานวนนับไมเกิน 100,000 สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยยึดรูปแบบการเรียนการ
สอนตามแนวคิดของกานเย 

3. เพื่อหาความพึงพอใจของนักเรียน ภายหลังไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง จํานวนนับไม
เกิน 100,000 สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเย 
 
3. สมมติฐานในการวิจัย 
 

1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง จํานวนนับไมเกิน 100,000 รายวิชา คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเย มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ภายหลังไดรับการเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน วิชา คณิตศาสตร เรื่อง จํานวนนับไมเกิน 100,000  โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของ
กานเย สูงกวากอนไดรับการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ภายหลังไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง จํานวน
นับไมเกิน 100,000 สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเย 
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4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

4.1 กิดานันท มลิทอง (2543: 242) ไดกลาววา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เปนการนําคอมพิวเตอรมาใชเปนส่ือ
ในการสอน จะทําใหการเรียนการสอนมีการโตตอบกันไดระหวางผูเรียนกับเครื่องคอมพิวเตอร เชนเดียวกับการเรียนการสอน
ระหวางครูกับนักเรียนที่อยูในหองเรียนตามปกติ 

4.2 ทิศนา แขมมณี (2545: 225) โรเบิรต กานเย ไดพัฒนาทฤษฎีเงื่อนไขการเรียนรู การเรียนการสอนตามรูปแบบ
ของกานเย ประกอบดวยการดําเนินการเปนลําดับขั้นตอนรวม 9 ขั้นดังน้ี 

ขั้นที่ 1 การกระตุนและดึงดูดความสนใจของผูเรียน 
ขั้นที่ 2 การแจงวัตถุประสงคของการเรียน  
ขั้นที่ 3 การกระตุนใหระลึกถึงความรูเดิม  
ขั้นที่ 4 การนําเสนอส่ิงเราหรือเน้ือหาสาระใหม 
ขั้นที่ 5 การใหแนวการเรียนรู หรือการจัดระบบขอมูลใหมีความหมาย  
ขั้นที่ 6 การกระตุนใหผูเรียนแสดงความสามารถ  
ขั้นที่ 7 การใหขอมูลปอนกลับ  
ขั้นที่ 8 การประเมินผลการแสดงออกของผูเรียน  
ขั้นที่ 9 การสงเสริมความคงทนและการถายโอนการเรียนรู  
จากการคนควา ผูวิจัยจึงไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง จํานวนนับไมเกิน 100,000 เพื่อเพิ่ม

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิดของกานเย 

4.3 บรรพต สุวรรณประเสริฐ (2544: 106) ไดกลาวถึงความสําคัญของการสอนคณิตศาสตรไววา การที่ใหนักเรียน
ศึกษาคณิตศาสตร เพราะวิชาคณิตศาสตรชวยพัฒนาชีวิตของผูเรียนแตละคนและชวยในการดํารงชีวิต 

4.4 พรเทพ เมืองแมน (2544: 3) ไดกลาววา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เปนบทเรียนที่ไดรับการออกแบบโดย
อาศัยศักยภาพของคอมพิวเตอรในดานการนําเสนอ ที่สามารถนําเสนอบทเรียนในลักษณะของส่ือประสม คือ นําเสนอไดทั้ง
ขอความ กราฟก ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว วีดีทัศน และเสียง  

4.5 วุฒิชัย ดานะ (2553: 32) ไดกลาววา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ระดับความรู ความสามารถและทักษะที่
ไดรับและพัฒนามาจากการเรียนการสอนวิชาตาง ๆ โดยอาศัยเครื่องมือในการวัดผลหลังจากการเรียนหรือจากการฝกอบรม 

4.6 สมจิตร เพชรผา (2544: 29) ไดใหความหมายของปญหาคณิตศาสตรวา เปนสถานการณหรือคําถามที่ตองหา
คําตอบ ซ่ึงการหาคําตอบน้ันผูตอบจะตองใชความรูและประสบการณที่มีอยู เพื่อหาวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการแกปญหา 

 

5. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดทะเลบก อําเภอกําแพงแสน จังหวัด

นครปฐม จํานวน 60 คน และกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีไดมาโดยวิธีการสุมอยางงาย จํานวน 30 คน 
 

5.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
5.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง จํานวนนับไมเกิน 100,000 เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา

คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเย  
5.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง จํานวนนับไมเกิน 100,000 เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนรายวิชาคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเย  
5.2.3 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง จํานวนนับไมเกิน 

100,000 รายวิชาคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเย 
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5.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
5.3.1 นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม แลวนํามา

ปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม จากน้ันนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ปรับปรุงแลวไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง 
5.3.2 ผลจากการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง จํานวนนับไมเกิน 100,000 เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของ 
กานเยที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น ประกอบดวยรูปภาพที่ 1 ถึงรูปภาพที่ 5 ดังตอไปน้ี 

 

           
รูปภาพที่ 1 ลงชื่อเขาสูบทเรียน 

 
จากรูปภาพที่ 1 นักเรียนคลิกปุมลงชื่อเขาสูบทเรียน แลวพิมพชื่อเพื่อเขาสูบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
 

 
รูปภาพที่ 2 เมนูหลักบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 
จากรูปภาพที่ 2 เมนูหลักประกอบไปดวย จุดประสงค บทเรียน กิจกรรมนารู แบบทดสอบ ผูจัดทํา  
 

           
รูปภาพที่ 3 บทเรียน 

 
จากรูปภาพที่ 3 บทเรียนประกอบไปดวยเน้ือหาการเรียนรู รูปภาพ เสียงบรรยาย และการโตตอบกับนักเรียน 

 



The 8th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 31st March - 1st April 2016  

390 | Integration of Art and Science toward the Local Research and ASEAN Community 

           
รูปภาพที่ 4 กิจกรรม 

 
จากรูปภาพที่ 4 ใหผูเรียนทํากิจกรรมหลังเรียน โดยการจับคูใหถูกตอง แลวคลิกสงคําตอบ และไปยังขอถัดไป 

 

           
รูปภาพที่ 5 แบบทดสอบ 

 
จากรูปภาพที่ 5 ใหนักเรียนคลิกเลือกคําตอบที่ถูกตองเพียงขอเดียว เสร็จแลวคลิกสงคําตอบ และคลิกถัดไป

เพื่อไปยังขอถัดไป 
 

5.3.3 ทดสอบนักเรียนกอนเรียน โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
5.3.4 ทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง จํานวนนับไมเกิน 100,000 เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนรายวิชาคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเยกับ
กลุมตัวอยาง โดยทํากิจกรรมและแบบทดสอบหลังเรียนที่บรรจุไวในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

5.3.5 ทดสอบนักเรียนหลังเรียน เม่ือเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแลว โดยใชแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน 

5.3.6 ใหนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดทะเลบก ประเมินความพึงพอใจ โดยใชแบบประเมินความ
พึงพอใจของนักเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น  

5.3.7 นําขอมูลที่ไดจากการทดลองไปทําการวิเคราะหทางสถิติเพื่อสรุปการทดลองตอไป 
 

6. ผลการวิจัย 
 

6.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
การประเมินประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง จํานวนนับไมเกิน 100,000 โดยทดลองใชกับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดทะเลบก จํานวน 30 คน ผลปรากฏดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1  ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง จํานวนนับไมเกิน 100,000  
 

เกณฑ คาประสิทธิภาพ 

E1 85.11 

E2 82.44 

 
จากตารางที่ 1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง จํานวนนับไมเกิน 100,000 พบวานักเรียนมีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ 85.11/82.44 
 

6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน เรื่อง จํานวนนับไมเกิน 100,000 โดย

ทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดทะเลบก จํานวน 30 คน ผลปรากฏดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง จํานวนนับไมเกิน 100,000  
 

สภาพการเรียน N  t

กอนเรียน 30 22.97

หลังเรียน 30 27.27
129 609 17.22

퐷 2

 
จากตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

เรื่อง จํานวนนับไมเกิน 100,000 พบวาหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจ 
กําหนดระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง จํานวนนับไมเกิน 100,000  
คาเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 
คาเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก 
คาเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
คาเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง พึงพอใจนอย 
คาเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง พึงพอใจนอยที่สุด 
ผูวิจัยไดหาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง จํานวนนับไมเกิน 100,000 

จากนักเรียน จํานวน 30 คน ผลปรากฏดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง จํานวนนับไม
เกิน 100,000  
 

รายการประเมิน ผลการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
คาเฉล่ีย S.D. 

1. ดานเน้ือหา 4.40 0.57 มาก 

2. ดานเทคนิคการนําเสนอ 4.40 0.49 มาก 

3. ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียน 4.80 0.40 มากที่สุด 

คาเฉล่ียรวม 4.58 0.49 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง จํานวนนับไมเกิน 

100,000 ไดคาเฉล่ียเทากับ 4.58 โดยมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.49 ทําใหมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 
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7. สรุปผลการวิจัย 
 

7.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง จํานวนนับไมเกิน 100,000 เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา
คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเย ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น
มีประสิทธิภาพเทากับ 85.11/82.44 สูงกวาเกณฑที่ตั้งไว 

7.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ภายหลังไดรับการเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน วิชาคณิตศาสตร เรื่อง จํานวนนับไมเกิน 100,000 สูงกวากอนไดรับการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

7.3 นักเรียนมีความพึงพอใจ ภายหลังไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง จํานวนนับไมเกิน 
100,000 เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมากที่สุด 
 
8. อภิปรายผลการวิจัย 
 

8.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง จํานวนนับไมเกิน 100,000 เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา
คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเย ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น
มีประสิทธิภาพเทากับ 85.11/82.44 ดังน้ันบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถใชเปนส่ือที่ชวยในการเรียนการสอนได  

8.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภายหลังไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง จํานวนนับไมเกิน 
100,000 เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยยึดรูปแบบการเรียน
การสอนตามแนวคิดของกานเย สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

8.3 นักเรียนที่เรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง จํานวนนับไมเกิน 100,000 เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกาน
เย นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด  

จากผลการวิจัยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรู และมีปฏิสัมพันธกับบทเรียนซ่ึง
ประกอบดวย ภาพน่ิง ตัวอักษร ภาพเคล่ือนไหว และเสียงบรรยาย สามารถเรียนซํ้าในเน้ือหาเดิมไดโดยไมจํากัดจํานวนครั้ง ไม
จํากัดเวลาและสถานที่ในการเรียน เปนการตอบสนองการเรียนรูโดยคํานึงความแตกตางระหวางบุคคล และเนนผูเรียนเปน
สําคัญ ทําใหนักเรียนรูสึกตื่นเตนเราใจ สนุกสนานกับการเรยีนรู และการรวมกิจกรรมตาง ๆ  

 
9. ขอเสนอแนะ 
 

1. การสรางและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนควรใชเทคนิคอ่ืน ๆ ประกอบการสราง เชน การใชรูปภาพ
ประกอบกับเน้ือหาวิชาควรใหมีความสอดคลองกัน รวมถึงการใชสี รูปแบบตัวอักษร เสียงบรรยาย เพื่อเพิ่มความนาสนใจของ
เน้ือหามากขึ้น  

2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางการเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับ
วิธีการสอนแบบอ่ืนในเน้ือหาเดียวกัน 

3. ควรมีการศึกษาเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับเน้ือหาสวนอ่ืน ๆ ของรายวิชาคณิตศาสตรและเน้ือหา
ในรายวิชาอ่ืน ๆ ใหกวางขวางยิ่งขึ้น 
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บทคัดยอ 
 

การวิจัยในครั้งน้ีเปนการทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การวัดความยาว เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรายวิชาคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเย ซ่ึงมี
วัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การวัดความยาว 2) หาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชคณิตศาสตร
ของนักเรียน ภายหลังไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 3) หาความพึงพอใจตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน 
โดยมี เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
และมีกลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดทะเลบก อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
จํานวน 30 คน โดยการสุมอยางงาย  

ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพเทากับ 85.89/81.22 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรเรื่อง การวัดความยาว โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สูงกวากอนไดรับการเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 นักเรียนมีความพึงพอใจตอวิชาคณิตศาสตร ภายหลังไดรับการเรียนดวยบทเรียนอยูในระดับมากโดยมีคาเฉล่ียเทากับ 
4.68 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.65  
 
คําสําคัญ:  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน, รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเย, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร 
 

Abstract 
 

This study investigates the efficiency of Computer Assisted Instruction, for increase student achievement 
in mathematics courses. Learning lesson was according to Gagne's Instructional Model. The objectives of 
this study are 1) To develop The Length Measurement lesson in Computer Assisted Instruction. 2) Evaluate 
the achievement of the student after has been taught by Computer Assisted Instruction. 3) Evaluate the 
satisfaction of student. Thirty of student samples (random sampling) was from Wattalaybok school has 
been evaluated by Evaluate tool. 

The results show that Computer Assisted Instruction has an efficiency score equal to 85.89/81.22 
which significantly (p = .05) higher than before the study by Computer Assisted Instruction. And students 

are satisfied with Computer Assisted Instruction with the score 4.68 (σ = 0.65). 
 

Keywords: computer assisted instruction, Gagne's Instructional model, achievement mathematics 
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1. บทนํา 
 
 คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดของมนุษย ทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล 
เปนระบบระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาและสถานการณไดอยางถี่ถวนรอบคอบ ทําใหสามารถคาดการณ 
วางแผน ตัดสินใจและแกปญหาไดอยางถูกตองและเหมาะสม   
 ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตรเปนคุณลักษณะที่ตองการใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียนตั้งแตเริ่มตนในชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1 และเขมขนขึ้นตามลําดับชั้น (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542: 2-3) น่ันก็คือ การพัฒนาสมรรถภาพ
ทางการคิดของนักเรียนในวิชาคณิตศาสตรใหสูงขึ้นโดยครูผูสอนตองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยพัฒนาใหผูเรียนเกิด
ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร (ดวงเดือน ออนนวม, 2538: 50-51) ดังน้ันวิชาคณิตศาสตรจึงไดถูกบรรจุไวในหลักสูตร 
เปนวิชาที่ทุกคนตองเรียน 
 อยางไรก็ตามเน้ือหาโดยธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร เปนวิชาที่มีลักษณะเชิงนามธรรม ครูผูสอนมักเนนแตเน้ือหา
และใชวิธีการสอนที่ไมหลากหลาย และมักทําใหครูผูสอนประสบปญหาในการจัดการเรียนรูที่ไมสามารถชวยพัฒนาใหผูเรียน
บรรลุจุดมุงหมายตามที่กําหนดไวได และปญหาดานผูเรียนไมชอบวิชาคณิตศาสตร เน่ืองจากนักเรียนคิดวาคณิตศาสตรเปน
วิชาที่นาเบื่อ ยากตอการทําความเขาใจ จึงทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผานมาไมนาพอใจ   
ดังน้ันการจัดกิจกรรมการเรียนรูของครูผูสอนในปจจุบันน้ัน จึงไมสามารถสอนแบบบรรยายเพียงอยางเดียวโดยไมใชส่ือการ
เรียนประกอบได คอมพิวเตอรชวยสอนจึงเปนทางเลือกที่ดีทางหน่ึง ที่ชวยใหการจัดกิจกรรมการเรียนรูเห็นภาพ ส่ือ
ความหมายไดชัดเจน อีกทั้งยังสรางความแปลกใหมเราความสนใจแกผูเรียนไดเปนอยางด ี
 ปจจุบันคอมพิวเตอรชวยสอน ไดเขามามีบทบาทเปนอยางมากในการเรียนการสอนและกําลังมีการพัฒนาใหมี
ประสิทธิภาพตอการเรียนการสอนอยางมาก คอมพิวเตอรชวยสอน เปนการนําคอมพิวเตอรเขาไปใชในการศึกษาในลักษณะ
ของการนําเสนอการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร โดยที่คอมพิวเตอรจะนําเสนอบทเรียนแทนผูสอนและผูเรียนสามารถเรียน
ไดดวยตนเอง การนําส่ือประสม เขามาชวยในการนําเสนอเน้ือหาบนคอมพิวเตอรชวยสอนหากคอมพิวเตอรชวยสอนไดรับการ
ออกแบบมาดี ถูกตองตามหลักการออกแบบคอมพิวเตอร ชวยสอนแลว สามารถที่จะจูงใจผูเรียนใหเกิดความกระตือรือรนที่จะ
เรียนและสนุกสนานไปกับการเรียน (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2541: 11) 
 จากสภาพปญหาที่กลาวขางตนและดวยประสิทธิภาพของการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเขามาชวยในการจัดการ
เรียนการสอน ผูวิจัยจึงมุงพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การวัดความยาว เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
รายวิชาคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเย 
 
2. วัตถุประสงคในการวิจัย 
 
 1. พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การวัดความยาว เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเย 
 2. เพื่อหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน ภายหลังไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน เรื่อง การวัดความยาว สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของ   
กานเย 
 3. เพื่อหาความพึงพอใจตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน ภายหลังไดรับการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
เรื่อง การวัดความยาว สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเย 
 
3. สมมติฐานในการวิจัย 
 
 1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การวัดความยาว เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเย มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 
80/80 
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 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ภายหลังไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การวัด
ความยาว สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเย สูงกวากอนไดรับการ
เรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ภายหลังไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การวัด
ความยาว สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเย 
 
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 4.1 ทิศนา แขมมณี (2545: 225) โรเบิรต กานเย ไดพัฒนาทฤษฎีเงื่อนไขการเรียนรู โดยมีองคประกอบที่สําคัญ คือ 

ผูเรียน ส่ิงเรา การตอบสนอง 

 กระบวนการเรียนการสอน 9 ขั้น ตามแนวคิดของกานเย สรุปไดวา 
 ขั้นที่ 1 กระตุนและดึงดูดความสนใจของผูเรียน  
 ขั้นที่ 2 ชี้แจงวัตถุประสงคของบทเรียนใหผูเรียนทราบ 
       ขั้นที่ 3 ทบทวนความรูเดิมของนักเรียน 
       ขั้นที่ 4 นําเสนอเน้ือหาใหม 

ขั้นที่ 5 จัดระบบขอมูลใหมีความหมาย เพื่อชวยใหผูเรียนสามารถทําความเขาใจกับสาระที่เรียนไดงาย  
 ขั้นที่ 6 กระตุนการตอบสนองบทเรียน 

ขั้นที่ 7 การใหขอมูลยอนกลับ เพื่อใหขอมูลที่เปนประโยชนแกผูเรียน 
ขั้นที่ 8 ทดสอบความรูของนักเรียนหลังจากศึกษาบทเรียน 

 ขั้นที่ 9 การสรุปและนําไปใช 
 สรุปไดวา เน้ือหาความรูบางประเภทมีความซับซอนมาก จําเปนตองจัดการเรียนรูอยางเปนระบบโดยเริ่มจากกระตุน
ความสนใจผูเรียน หลังจากน้ันจะตองบอกวัตถุประสงคกอนที่จะเริ่มเรียน ทบทวนความรูเดิม นําเสนอเน้ือหาใหม ชี้แนะ
แนวทางการเรียนรู ลงมือปฏิบัติ ใหขอมูลยอนกลับ ทดสอบความรูใหม 
 4.2 คอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง ส่ือการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร ในโปรแกรมจะประกอบไปดวย เน้ือหา 
แบบฝกหัด แบบทดสอบ ลักษณะในการนําเสนออาจมีทั้งตัวหนังสือ ภาพกราฟก ภาเคล่ือนไหว และเสียง เพื่อถายทอดเน้ือหา
บทเรียน โดยมีเปาหมายที่สําคัญคือ สามารถดึงดูดความสนใจของผูเรียน และกระตุนใหเกิดความตองการที่จะเรียนรู 
 4.3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หมายถึง ความสามารถ ความสําเร็จและสมรรถภาพดานตางๆของ
ผูเรียนที่ไดจากการเรียนรูอันเปนผลมาจากการเรียนการสอน การฝกฝนหรือประสบการณของแตละบุคคลซ่ึงสามารถวัดได
จากการทดสอบดวยวิธีการตางๆ (สมพร เชื้อพันธ, 2547: 53) 
 4.4 งานวิจัยที่เก่ียวของ  
 วรรณา เอกตะ (2542: บทคัดยอ) ไดสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในวิชาคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 ผลการศึกษาปรากฎวา นักเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนเพิ่มขึ้น ตั้งแต 2 คะแนนถึง 11 คะแนน โดย
เพิ่มขึ้นโดยเฉล่ียรอยละ 32.5 
 จากการคนควา ผูวิจัยจึงไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การวัดความยาว เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรายวิชาคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเย ใชใน
การวิจัย 
 
5. วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 โรงเรียนวัด
ทะเลบก จํานวน 60 คน และกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3/1 จํานวน 30 คน ไดมา
โดยวิธีการสุมอยางงาย 
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 5.2 วิธีดําเนินการสรางและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 5.2.1 นําเน้ือหาที่วิเคราะหแลว ใหผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา 3 ทาน ประเมินคาความสอดคลองระหวางเน้ือหากับ
วัตถุประสงค (IOC) มีคา 0.5 ถึง 1.00 หมายความวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การวัดความยาว มีความเที่ยงตรง
เชิงเน้ือหา 

5.2.2 นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหผูเชี่ยวชาญดานส่ือ 3 ทาน พิจารณาความถูกตอง และประเมิน
คุณภาพ มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 4.55 หมายความวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพอยูในระดับดีมาก  

หลังจากผานการวิเคราะหและประเมินจากผูเชี่ยวชาญแลว ผูวิจัยไดพัฒนาคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การวัด
ความยาว โดยมีรายละเอียดดังรูปภาพที่ 1 ถึงรูปภาพที่ 3 ดังน้ี 

 

                      
     รูปภาพที่ 1 ลงทะเบียนและเมนูหลัก                             

 
จากรูปภาพที่ 1 ใหผูเรียนคลิกลงทะเบียน เพื่อไปยังเมนูหลักบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การวัดความ

ยาว ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
 

                      
รูปภาพที่ 2 เน้ือหา 

 
จากรูปภาพที่ 2 ประกอบไปดวย วิดีโอสอนการใชสายวัดตัวที่ถูกตอง และสรุปเน้ือหาเครื่องมือวัดความยาว 

หนวยวัดความยาว มีปุมยอนกลับ ปุมหนาหลัก ปุมถัดไป 
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รูปภาพที่ 3 กิจกรรมและแบบทดสอบ 

 
จากรปูภาพที่ 3 ใหผูเรียนทํากิจกรรมหลังเรียน โดยคลิกเลือกรูปภาพที่เปนคําตอบที่ถูกตองและกดสงคําตอบ 

และเขาทําแบบทดสอบเพื่อวัดความเขาใจของผูเรียน 
 
5.2.3 หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การวัดความยาว รายวิชาคณิตศาสตร โดยนํา

บทเรียนคอมพิวเตอรที่พัฒนาขึ้นไปดําเนินการใชกับกลุมขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห
หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน E1/E2 ตามเกณฑ 80/80 

5.2.4 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิที่ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ เพื่อหาคุณภาพนักเรียนชั้ประถมศึกษา
ปที่ 3 โรงเรียนวัดทะเลบก ซ่ึงไดผานการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จํานวน 30 คน คัดเลือกขอสอบที่เขาเกณฑ 
คือคาความยากระหวาง 0.20 ถึง 0.80 และคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 วิเคราะหขอสอบจํานวน 30 ขอ 

5.2.5 สรางแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา ใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน พิจารณาความเที่ยง 
ตรงเชิงเน้ือหา และนําแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาไปใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน
วัดทะเลบก ที่ผานการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จํานวน 30 คน และใหนักเรียนตอบแบบสอบถามความพึ ง
พอใจ 
 
6. ผลการวิจัย 
 
 6.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการวัดความยาว รายวิชาคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 มีคาเฉล่ียคะแนนแบบฝกหัดระหวางเรียนคิดเปนรอยละ 85.89 และมีคาเฉล่ียคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนคิดเปนรอยละ 81.22 ซ่ึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
 

 6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอน
เรียนและหลังเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปรากฏดังตารางที่ 1 
 

 ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
 

 

สภาพการเรียน N  t

กอนเรียน 30 23.10

หลังเรียน 30 27.2
123 551 17.69

퐷 2

 
                 * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 จากตารางที่ 1 สรุปไดวาคา t ของคะแนนสอบกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมตัวอยางมีผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนไดคา 17.69 โดยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 
โดยหาคาเฉล่ีย และกําหนดระดับความพึงพอใจเปน 5 ระดับ คือ  
คาเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 

 คาเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก 
 คาเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
 คาเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง พึงพอใจนอย 
 คาเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง พึงพอใจนอยที่สุด 
  

 ตารางที ่2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ x̄  S.D. 

1. ดานเน้ือหา 4.55 0.64 มากที่สุด 
2. ดานเทคนิคการนําเสนอ 4.63 0.63 มากที่สุด 
3. ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียน 4.85 0.68 มากที่สุด 
คาเฉล่ียรวม 4.68 0.65 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 2 สรุปไดวานักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการวัดความยาว พบวาโดยรวม
นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 
 
7. สรุปผลการวิจัย 
 
 7.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การวัดความยาว เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา
คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเย มีประสิทธิภาพ
เทากับ 85.89/81.22 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว 
 7.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
เรื่อง การวัดความยาว หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 7.3 นักเรียนมีความพึงพอใจภายหลังไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การวัดความยาว
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเยมีคาเทากับ 4.68 โดยมีคา
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.65 ทําใหมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 
 
8. อภิปรายผลการวิจัย 
 
 8.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การวัดความยาว เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา
คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเย มีประสิทธิภาพ
(E1/E2) เทากับ 85.89/81.22 หมายความวา รอยละ 85.89 เปนรอยละคะแนนเฉล่ียที่นักเรียนทําแบบฝกหัดระหวางการ
เรียน รอยละ 81.22 เปนรอยละคะแนนเฉล่ียของนักเรียนที่ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนซ่ึงสูงกวาเกณฑ
มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว 
 8.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน กอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสอน 
เรื่อง การวัดความยาว เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยยึด
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเย ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 8.3 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การวัดความยาว พบวานักเรียนมีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก แสดงวานักเรียนชอบ พอใจ สนุกสนานกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และมีทัศนคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร 
9. เอกสารอางอิง 
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรือ่ง วรรณะสีกบังานทัศนศิลป เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาทัศนศิลป ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรยีนวัดทะเลบก  

โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเย 
The Development of Computer Assisted Instruction on The Colors Tone with 
Visual Art to Increase Achievement Browse Courses Visual Arts of Students at 

Grade 4 at Wattalaybok School by The Gagne’s Instructional Model 
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บทคัดยอ 

 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค ดังน้ี 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง วรรณะสีกับงานทัศนศิลป 2) เพื่อหา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชเครื่องมือในการวิจัย คือ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง วรรณะสีกับงานทัศนศิลป กับกลุม
ตัวอยางที่ไดจากการเลือกแบบเจาะจงจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 30 คน ผลการวิจัยพบวาบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน เรื่อง วรรณะสีกับงานทัศนศิลป  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีประสิทธิภาพเทากับ 82.11/84.67 ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนภายหลังไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวากอนไดรับการเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนที่ไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด โดยมี 
คาเทากับ 4.67 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.56 จึงสรุปไดวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง วรรณะสีกับงาน
ทัศนศิลป สามารถเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาทัศนศิลปของนักเรียนได 
 
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน, ทัศนศิลป, รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเย 

 
Abstract 

 
Purpose of research as follows 1) The learning development computer-aided instruction on The 

Colors Tone with Visual Art. 2) The learning of achievement from computer-aided instruction 3) To assess 
satisfaction of students about computer-assisted instruction. The research tools to be the learning development 
computer-aided instruction on The Colors Tone with Visual Art with the samples were selected by using 
the purposive sampling method of students at grade 4. Selected samples of this research were 30 cases. 
As a result, The lesson development computer-aided instruction on The Colors Tone with Visual Art for 
year-four students. Have an efficiently = 82.11/84.67 study of achievement were significantly higher than 
pretest achievement at .05 significantly level in both knowledge and thinking ability. Have a components 

evaluate to be “high level” (µ = 4.67) and Standard deviation ( = 0.56), Conclude The lesson computer- 
aided instruction on The Colors Tone  with Visual Art can add up learning achievement of Visual Art. 

 
Keywords: computer assisted instruction, visual arts, Gagne’s instructional model 
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1. บทนํา 
 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ เปนกลุมสาระที่ชวยพัฒนาใหผูเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีจินตนาการทางศิลปะ 
ชื่นชมความงาม มีสุนทรียภาพ ความมีคุณคา ซ่ึงมีผลตอคุณภาพชีวิตมนุษย กิจกรรมทางศิลปะชวยพัฒนาผูเรียนทั้งทางดาน
รางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม ตลอดจนการนําไปสูการพัฒนาส่ิงแวดลอม สงเสริมใหผูเรียนมีความเชื่อม่ันในตนเอง 
อันเปนพื้นฐานในการศึกษาตอและการประกอบอาชีพได (กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ , 2546) กลุมสาระการเรียนรู
ศิลปะมุงพัฒนาใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจ มีทักษะวิธีการทางศิลปะเกิดความซาบซ้ึงในคุณคาของศิลปะ เปดโอกาสให
ผูเรียนแสดงออกอยางอิสระ ในศิลปะแขนงตาง ๆ มีความเขาใจองคประกอบศิลป ทัศนธาตุ สรางและนําเสนอผลงานทาง
ทัศนศิลปจากจิตนาการ โดยสามารถใชอุปกรณที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถใชเทคนิค วิธีการของศิลปนในการสรางงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ วิเคราะห วิพากษวิจารณคุณคางานทัศนศิลปเขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และ
วัฒนธรรม เห็นคุณคางานศิลปะที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและสากล ชื่นชม และประยุกตใน
ชีวิตประจําวัน  

ศิลปะมีบทบาทสําคัญในการทําหนาที่เสมือนเปนกุญแจที่ไขประตูแหงการพัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรคและกาว
ไปสูโลกแหงจินตนาการอยางไมมีขอบเขตจํากัด ดังน้ัน การศึกษาจึงเปนเครื่องมือในการพัฒนาความรู ความคิด ความ
ประพฤติ ทัศนคติ คานิยม และคุณธรรมของบุคคลเพื่อใหเปนพลเมืองดีที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติ 

ปญหาในการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระทัศนศิลปน้ัน คือ การจัดกิจกรรมกระบวนการ
เรียนการสอน ที่ไมเราใจ นักเรียนไมไดแสดงออกทางความคิด เบื่อหนายตอการรับรูทางการเรียน ซ่ึงสงผลไมดีตอคุณภาพ
โดยรวมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดทะเลบก 

จากปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงไดหาวิธีการและแนวทางแกปญหาที่เกิดขึ้น โดยการพัฒนาคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อ
ประกอบการสอน บทเรียนน้ีประกอบดวย  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีใบความรู ใบงาน แบบทดสอบ และอ่ืน ๆ ตาม
เน้ือหาที่กําหนดในบทน้ัน ๆ เพื่อเปนแนวทางในการแกปญหาการจัดการเรียนรูที่เกิดขึ้นและทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 

 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1. พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง วรรณะสีกับงานทัศนศิลป เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา
ทัศนศิลป สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  

2. เพื่อหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง วรรณะสีกับงานทัศนศิลป สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียน
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

3. เพื่อหาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง วรรณะ
สีกับงานทัศนศิลป 

 
3. สมมติฐานของการวิจัย 
 

1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง วรรณะสีกับงานทัศนศิลป สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มี
ประสิทธิภาพอยูในระดับดีมาก 

2. ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู เรื่อง วรรณะสีกับงานทัศนศิลป หลังเรียนมากกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3. ผูเรียนมีความพึงพอใจในการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง วรรณะสีกับงานทัศนศิลป ในระดับดีมาก 
 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

กําพล  ดํารงวงศ  (2540: 150) คอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง การนําคอมพิวเตอรมาเปนส่ือใหเน้ือหาเรื่องราว 
เปนการเรียนโดยตรงและเปนการเรียนแบบปฏิสัมพันธ (Interactive) ระหวางผูเรียนกับคอมพิวเตอรในการใชคอมพิวเตอร 
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จําเปนตองมีซอฟตแวรบทเรียนคอมพิวเตอรมีลักษณะคลายบทเรียนโปรแกรม 
บูรณะ สมชัย (2542: 14) ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541: 7) และวุฒิชัย ประสารสอย (2543: 30) ใหความหมาย

ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยสรุป บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนหมายถึง เน้ือหาวิชาที่ไดนําไปพัฒนาอยางเปนระบบ
ในรูปแบบของโปรแกรมคอมพิวเตอรในลักษณะส่ือประสม เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูและทบทวนไดดวยตนเองเพื่อ
ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรเปนส่ือชวยถายทอดความรูเน้ือหาวิชาน้ันแทนครูผูสอน 
พรอมทั้งประเมินใหผลยอนกลับ และสามารถโตตอบหรือมีปฏิสัมพันธกบผูเรียนได ซ่ึงถนอมพร (ตันพิพัฒน) เลาหจรัสแสง 
(2541: 8-11) และบูรณะ สมชัย(2542: 23-30) กลาวถึงลักษณะบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สําคัญ 

ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541: 13–14) กลาวถึง คุณคาทางการศึกษาและ ขอจํากัดของคอมพิวเตอรชวยสอนไว
ดังน้ี 

คอมพิวเตอรชวยสอนไมใชส่ือการศึกษาใหมแตอยางใด ในสหรัฐอเมริกาใชคอมพิวเตอรชวยสอนมานานกวา 3 
ทศวรรษแลวที่ไดมีความพยายามในการนําคอมพิวเตอร ชวยสอนเขามาชวยในการเรียนการสอน สาเหตุที่คอมพิวเตอรชวย
สอนไดรับความนิยมและมี แนวโนมที่จะเปนส่ือการศึกษาที่สําคัญตอไปในอนาคต ก็เน่ืองจากการที่คอมพิวเตอรชวยสอนมี
คุณคาทางการศึกษา คือ สามารถเขามาชวยแกไดเปนอยางดี ไดแก ปญหาการสอนแบบตัวตอตัว 

วุฒิชัย ประสารสอย (2547: 1-7) ไดเสนอแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไววา 
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนส่ือที่สรางขึ้นโดยไดรับอิทธิพลจากแนวคิดของนักจิตวิทยากลุมพฤติกรรมนิยม ซ่ึงเชื่อวาการ
สอนที่ไดกําหนดมาตรฐานการเรียนรูเอาไวลวงหนาใหเหมาะสมกับผูเรียนแตละคน พรอมทั้งจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เปนหนวย
ยอยใหสัมพันธกันในลักษณะโปรแกรมการสอนจะชวยทําใหไดรับประสบการณที่ตอเน่ืองและบรรลุผลในการเรียน 

ณัฐวัฒน โสมดี (2550) ในการออกแบบส่ือเพื่อการเรียนการสอนเชิงโตตอบน้ัน จะเปนแบบควบคูไปกับการเรียนใน
ชั้นเรียนโดยตองมีคอมพิวเตอรตามจํานวนของผูเรียนและผูสอน ก็ควรสอนโดยใชคอมพิวเตอรฉายภาพผาน Projector เพื่อ
อธิบายส่ือไปพรอม ๆ กับผูเรียนจะทําใหเกิดความเขาใจแกผูเรียนยิ่งขึ้น 

พิมพประภา อรัญมิตร (2552: 18) ไดใหความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คุณลักษณะและความรู
ความสามารถที่แสดงถึงความสําเร็จที่ไดจากการเรียนการสอนในวิชาตาง ๆ ซ่ึงสามารถวัดเปนคะแนนไดจากแบบทดสอบทาง
ภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติหรือทั้งสองอยาง 

จากการคนควาผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญและประโยชนของการนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมาใชประกอบการ
เรียนการสอน และสนใจที่จะศึกษารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเย เพื่อเปนการพัฒนาและสงเสริมใหมีการ
นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมาใชในกระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพตอไป 
 
5. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดทะเลบก จํานวน 30 คน กลุมตัวอยาง

ที่ใชในการวิจัยน้ี คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดทะเลบก จํานวน 30 คน ซ่ึงไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
 

5.2 เคร่ืองมือและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง วรรณะสีกับงานทัศนศิลป สําหรับชั้นประถมศึกษา

ปที่ 4 ซ่ึงมีกระบวนการในการสรางและการหาคุณภาพดังน้ี 
5.2.1 ศึกษาทฤษฎีแนวคิดที่เก่ียวของกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่

เก่ียวของ 
5.2.2 สรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ตามรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเยซ่ึงไดนํารูปแบบ

การเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเยมาใช สรางบทเรียนใหมีความนาสนใจใหนักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียน การทํา
ใหผูเรียนเกิดความรูสึกใกลเคียงกับการเรียนรูโดยผูสอนในชั้นเรียน โดยปรับเปล่ียนกระบวนการเรียนรูใหสอดคลองกับการใช
งานของคอมพิวเตอรใหมากที่สุด 
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5.2.3 นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นไปใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหา ความ
ถูกตอง เหมาะสม รูปแบบ ภาษา หรือคุณลักษณะอ่ืน ๆ ของนวัตกรรมที่สรางขึ้น แลวนําผลการตรวจสอบมาหาคาดัชนีความ
สอดคลองของผูเชี่ยวชาญ (Index of Item Objective Congruency: IOC) 

5.2.4 ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะที่ไดรับจากผูเชี่ยวชาญ เพื่อใหไดบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีความ
สมบูรณ 

 

5.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามแบบแผนการทดลองที่กําหนดไวโดยมีขั้นตอนดังน้ี 

5.3.1 คัดเลือกนักเรียนกลุมเปาหมาย 
5.3.2 ทดสอบนักเรียนกลุมเปาหมายกอนการเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
5.3.3 ดําเนินการใช บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
5.3.4 ทดสอบนักเรียนกลุมเปาหมายหลังการเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 
6. ผลการดําเนินงาน 
 

6.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
ผูวิจัยไดหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดทะเลบก 

โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเยจํานวน 30 คน ผลปรากฏดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชวิธีการสอนแบบบูรณการ วิชาทัศนศิลป  
เกณฑ คาประสิทธิภาพ 
E1 82.11 
E2 84.67 

 
จากตารางที่ 1 สรุปไดวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน หลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวาโดยรวมนักเรียนมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ดี
มาก ซ่ึงมีคาประสิทธิภาพเทากับ 82.11/84.67 

 
6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 
ผูวิจัยไดหาผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปที่ 4 โรงเรียนวัดทะเลบก โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเยจํานวน 30 คน ผลปรากฏดังตารางที่ 2 
ตารางที ่2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง วรรณะสีกับงานทัศนศิลป  

สภาพการเรียน N  t 

กอนเรียน 30 21.27 
144 784 14.70 

กอนหลังเรียน 30 26.07 

 
จากตารางที่ 2 สรุปไดวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

เรื่อง วรรณะสีกับงานทัศนศิลป โดยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 
 
 
 
 

  



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 

บูรณาการศาสตรและศิลป งานวิจัยทองถ่ินไทยและประชาคมอาเซียน | 405 

6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจ 
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง วรรณะสีกับงานทัศนศิลป ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดทะเล

บก ยึดรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเย ไดมีการกําหนดระดับความพึงพอใจดังน้ี 
คาเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 
คาเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก 
คาเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
คาเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง พึงพอใจนอย 
คาเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง พึงพอใจนอยที่สุด 

 ผูวิจัยไดศึกษาความพึงพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง วรรณะสีกับงานทศันศิลป จากผูใชจํานวน 
30 คน ผลปรากฏดังตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง วรรณะสีกับงานทัศนศิลป  
รายการประเมิน ผลการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 

คาเฉล่ีย S.D. 

1. ดานเน้ือหา 4.46 0.52 มากที่สุด 

2. ดานเทคนิคการนําเสนอ 4.44 0.50 มากที่สุด 

3. ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียน 4.50 0.50 มากที่สุด 

คาเฉล่ียรวม 4.67 0.56 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 3 สรุปไดวาผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนปรากฏวาความคิดเห็น

นักเรียน คาเฉล่ีย (x̄ ) เทากับ 4.67  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.56 ซ่ึงอยูในเกณฑที่มีความพึงพอใจมากที่สุด 
 

6.4 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
ผูวิจัยไดพัฒนาส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาทัศนศิลป  เรื่อง วรรณะสีกับงานทัศนศิลป  สําหรับชั้น

ประถมศึกษาปที่ 4 แสดงไดดังรูปภาพที่ 1 ถึงรูปภาพที่ 6 
 

  
รูปภาพที่ 1 Login เพื่อเขาสูบทเรียน 

 
จากรูปภาพที่ 1 นักเรียนตองทําการกรอกชื่อของนักเรียนกอนเพื่อเขาสูบทเรียนเม่ือพิมพรายชื่อเสร็จแลวจะมีปุม 

ตกลง ใหนักเรียนทําการกดตกลง เพื่อเขาสูยินดีตอนรับและผูเรียนสามารถกดเขาสูบทเรียนเพื่อไปยังหนาเมนูหลักของ
บทเรียน 
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รูปภาพที่ 2 เมนูหลักของบทเรียน 

 
จากรูปภาพที่ 2 นักเรียนสามารถเลือกเรียนจุดประสงค บทเรียน กิจกรรม แบบทดสอบ ผูจัดทํา ตามใจชอบ 

 

รูปภาพที่ 3 เมนูบทเรียน 
 

จากรูปภาพที่ 3 การเลือกบทเรียนซ่ึงเน้ือหาบทเรียนประกอบดวย 3 บทเรียน ไดแก เรื่อง วงจรสี อิทธิพลของสีและ
วรรณะสี การเลือกใชวรรณะสีในงานทัศนศิลป 

 

 
รูปภาพที่ 4 เน้ือหาบทเรียน 

 
จากรูปภาพที่ 4 เน้ือหาของบทเรียนโดยผูเรียนสามารถกดปุมถัดไปหรือยอนกลับเพื่อศึกษาเน้ือหาบทเรียนไดตาม

ตองการ โดยในหนาน้ีจะสามารถลิงคกลับไปหนาเมนูและหนาหลักได 
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รูปภาพที่ 5 กิจกรรม 
 

จากรูปภาพที่ 5 กิจกรรมผูเรียนตองกดที่รูปภาพสีแลวกดปุมตกลงกอนทําขอถัดไปทุกครั้งเพื่อบันทึกคําตอบ 
 

  
รูปภาพที่ 6 แบบทดสอบ 

 
จากรูปภาพที่ 6 แบบทดสอบแตละเรื่องจะมีทั้งหมด 10 ขอ ซ่ึงตองทําขอสอบใหครบทุกขอโดยขอสอบแตละขอมี

คะแนน  1 คะแนน โดยผูเรียนตองกดปุมตกลงกอนทําขอถัดไปทุกครั้งเพื่อบันทึกคําตอบ เม่ือทําขอสอบครบทุกขอจะมี
คะแนนแสดงขึ้นมาใหวาทําไดก่ีคะแนนของคะแนนทั้งหมด โดยเม่ือทําแบบทดสอบเสร็จแลวผูเรียนสามารถกลับสูหนาหลัก
เพื่อศึกษาขอมูลอ่ืน ๆ เพิ่มตอไป 

 
7. สรุปผลการวิจัย 
 

จากการวิจัย ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง วรรณะสีกับงานทัศนศิลป เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรายวิชาทัศนศิลป ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดทะเลบก โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิดของกานเย ปรากฏผลดังน้ี  

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่นํามาใชในงานวิจัย มีประสิทธิภาพเทากับ 82.11/84.67 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนที่เรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด มีคาเทากับ 4.67 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.56 จึง
สรุปไดวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง วรรณะสีกับงานทัศนศิลป สามารถชวยเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา
ทัศนศิลป ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดทะเลบกได 
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8. อภิปรายผลการวิจัย 
 

จากการวิจัย ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง วรรณะสีกับงานทัศนศิลป เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรายวิชาทัศนศิลป ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดทะเลบก โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิดของกานเย ปรากฏผลดังน้ี  

ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมาใช มีประสิทธิภาพเทากับ 82.11/84.67 หมายความวา นักเรียน
ไดคะแนนเฉล่ียระหวางเรียนจากการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาทัศนศิลป เรื่อง 
วรรณะสีกับงานทัศนศิลป ที่ผูวิจัยสรางขึ้น คิดเปนคาเฉล่ียรอยละ 82.11 และคะแนนเฉล่ียจากแบบทดสอบหลังเรียน (E2) มี
คารอยละ 81.44 เม่ือพิจารณาประสิทธิภาพ 80 ตัวแรก และ 80 ตัวหลัง (E1/E2) มีคา เทากับ 87.56/81.44 แสดงวา 
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80/80 ซ่ึงเปนไปตามสมติฐานที่ตั้งไว ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอ

การจัดการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นมีคาเฉล่ีย (x̄ ) เทากับ 4.67  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เทากับ 0.56  ซ่ึงนักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นอยูในเกณฑที่ มีความพึง
พอใจมากที่สุด 
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรือ่ง หลกัภาษา เพือ่เพิ่มผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทย สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 

โรงเรียนวัดทะเลบก โดยยดึหลกัการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนคิ CIRC 
A Development of Computer Assisted Instruction the Main Language in Order 

to Increase Student Achievement in Grade 2 Wattalaybok school.  
The Principles of Cooperative Learning Techniques CIRC 

 
ปภัสรา จริาภิญโญ และไพศาล สมิาเลาเตา 

 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักภาษา 2) เพื่อหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 และ 3) หาความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยกําหนดกลุมประชากรและกลุมตัวอยาง 
ที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ของโรงเรียนวัดทะเลบก อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม นักเรียน 
จํานวน 30 คน และเครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักภาษา สําหรับนักเรียนชั้นประถม- 
ศึกษาปที่ 2 ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพ 87.78/82.44 และคะแนนทดสอบหลังเรียนของ
นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สูงกวาคะแนนทดสอบกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 
นักเรียนมีความพึงพอใจตอส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องหลักภาษา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โดยมีคาเฉล่ีย
เทากับ 4.51 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.58 ทําใหมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 

 
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน, หลักการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CIRC, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

ภาษาไทย 
 

Abstract 
 

This research aims: 1) The Development of Computer Assisted Instruction. 2) To determine 
achievement. (With a normal score of 80/80). 3) Satisfaction of the computer Assisted Instruction. The 
demographics and the samples used in this research are the grade 2 students of Wattalaybok school, 
Kamphaeng Saen District, Nakhon Pathom. The sample used for this research are 30 students and the 
instrument is Computer Assisted Instruction. The research found that this is very effective and the students 
used for samples got the total score of 87.78. And 82.44 for the post-test scores. The higher score for 
pre-test is .05 as statistical significance. Samples students are satisfied with the media CAI as the way of 
learning here in Thailand. The average value of 4.51 and a standard deviation of 0.58, make it the most 
satisfying level of result. 

 
Keywords: computer assisted instruction lesson, the principles of cooperative circ, achievement. 
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1. บทนํา 
 

ภาษาไทยเปนภาษาประจําชาติ เปนเอกลักษณที่แสดงถึงความเปนไทย มีความจําเปนอยางยิ่งที่ผูเรียนในทุก
ระดับชั้นของประเทศไทย ตองมีความรูเก่ียวกับภาษาไทยใหเหมาะสมกับระดับชั้น สถานศึกษาทุกแหงตองใหความสําคัญกับ
ภาษาไทย ปลูกฝงใหนักเรียนรักและเห็นคุณคาของภาษาไทย ภาษาไทยมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน ใชส่ือสารติดตอแลกเปล่ียน เรียนรูซ่ึงกันและกัน ภาษาไทยเปนเครื่องมือที่สําคัญตอการศึกษาในศาสตรอ่ืน ๆ 
ถาผูเรียนมีความสามารถ ฟง พูด อาน เขียนและส่ือความหมายได จะทําใหตนเองประสบความสําเร็จ สามารถอยูรวมกับผูอ่ืน
ไดอยางมีความสุข ผูเรียนสามารถใชภาษาไทยเปนเครื่องมือในการติดตอส่ือสารเพื่อสรางความเขาใจและสรางความสัมพันธอัน
ดีตอกัน 

ในปจจุบนัมีการวิพากษวิจารณถึงปญหาเด็กไทยขาดการศึกษารวมถึงปญหาภาษาวิบัติ ทําใหเด็กไทยไมสามารถใช
ภาษาไทยไดมีประสิทธิภาพเทาที่ควร ในขณะเดียวกันสวนใหญเด็กไทยจะอานหนังสือไมออก เขียนตัวอักษรไมถูกตอง ออก
เสียงไดไมชัด ใชคําผิด สะทอนใหเห็นถึงปญหาของการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย จากการสํารวจการเรียนภาษาไทย
ของโรงเรียนวัดทะเลบก ปรากฏวานักเรียนใชเวลาในการฟงรอยละ 48 การพูดรอยละ 23 การอานรอยละ 16 การเขียนรอย
ละ 13 จะเห็นไดวา ทักษะการฟงเปนทักษะที่ใชมากกวาทักษะอ่ืนๆ การฟงเปนทักษะที่ใชในชีวิตประจําวันมากที่สุดประมาณ
รอยละ 80 ของเวลาทั้งหมด (กรมวิชาการ, 2544: 20)  

ผูวิจัยพบวาการเรียนแบบรวมมือมีประสิทธิภาพและใชไดผลดีในทุกรายวิชา รวมทั้งกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
โดยเฉพาะการเรียนแบบรวมมือเทคนิค CIRC (Cooperative Integrated Reading  and Composition) เปนรูปแบบการ
เรียนการสอนแบบรวมมือที่ใชในการสอนอานและเขียนโดยเฉพาะ รูปแบบน้ีประกอบดวยกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรมคือ 
กิจกรรมการอานแบบเรียน การสอนการอานเพื่อความเขาใจ และการบูรณาการภาษากับการเขียน (ทิศนา แขมมณี, 2554) 

 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

 1. พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักภาษา โดยยึดหลักการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CIRC 
 2. เพื่อหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชา ภาษาไทย ของนักเรียน ภายหลังไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน เรื่อง หลักภาษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2  โรงเรียนวัดทะเลบก โดยยึดหลักการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค CIRC 
 3. เพื่อหาความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักภาษา ของนักเรียน ภายหลังไดรับการเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 
3. สมติฐานของการวิจัย 
 
 1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักภาษา เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาภาษาไทย ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดทะเลบก โดยยึดหลักการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CIRC ตามเกณฑมาตรฐาน 
80/80  
            2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ภายหลังไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักภาษา 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดทะเล โดยยึดหลักการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CIRC สูงกวากอนไดรับ
การเรียนตามแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอ วิชา ภาษาไทย อยูในระดับดีมาก ภายหลังไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน 
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4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

แนวคิด ทฤษฎีการเรียนแบบรวมมือเทคนิค CIRC  
บุญชม ศรีสะอาด (2537: 123) ไดกลาววา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน คือ การใชคอมพิวเตอรในการสอน

รายบุคคลโดยใชโปรแกรมที่ดําเนินการสอนภายใตการควบคุมของ คอมพิวเตอรซ่ึงจะชวยใหผูเรียนมีความกาวหนาตามอัตรา
ของตนเอง เปนการสอนที่ตอบสนองความตองการของผูเรียนแตละคน 

วุฒิชัย ดานะ (2553: 32) ไดกลาววา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ระดับความรู ความสามารถและทักษะที่
ไดรับและพัฒนามาจากการเรียนการสอนวิชาตางๆ โดยอาศัยเครื่องมือในการวัดผลหลังจากการเรียนหรือจากการฝกอบรม 

วนิดา ดีแปน (2553: 24) ไดกลาววา การวัดและการประเมินผลการเรียน คือ กระบวนการตรวจสอบผูเรียนวาได
พัฒนาไปถึงจุดหมายปลายทางของหลักสูตรและมีคุณลักษณะที่พึงประสงคเปนไปตามที่กำหนดหรือไม รวมทั้งเปนส่ิงที่ทําให
ทราบวาผูเรียนเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด โดยการวัดและการประเมินผลการเรียนมีจุดประสงคคือ การจัด 
ตําแหนงเพื่อเปนการวัดวาผูเรียนแตละคนมีความรูหรือทักษะเพียงพอหรือไม ซ่ึงจะทําใหทราบจุดเดนจุดดอยของผูเรียนเปน
การประเมินพัฒนาการของเด็ก แลวนําไปทํานายเพื่อเปนการแนะแนวทางในการประกอบอาชีพหรือศึกษาตอ นําไปประเมิน
คาซ่ึงจะกระทําเม่ือการสอนส้ินสุดลง 

สุนันทา ม่ันเศรษฐวิทย (2547: 7-8) กลาววา การอานมีความสําคัญและมีคุณคา ตอผูอาน การอานจะชวยสราง
ความคิด สงเสริมและพัฒนาความรูชวยใหผูอานเขาใจสังคม และสภาพแวดลอมรอบตัว รูจักรูปแบบของสารประเภทตาง ๆ 
ทําใหเกิดทักษะการสรุปขอมูล และจัดขอมูลเปนหมวดหมูแลวสรุปออกมาเปนแนวคิดเพื่อสะดวกตอการนําไปใชประโยชน 

ทิศนา แขมมณี (2554) กลาววา การเรียนรูแบบรวมมือ คือการเรียนรู เปนกลุมยอยโดยมีสมาชิกกลุมที่ มี 
ความสามารถแตกตางกันประมาณ 3-6 คน ชวยกันเรียนรูเพื่อไปสูเปาหมายของกลุม 

จันทรา ตันติพงศานุรักษ (2543) กลาวถึง CIRC ไววาเปนรูปแบบการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูซ่ึงออกแบบเพื่อการ
สอน อาน เขียน และการใชภาษาในระดับประถมศึกษาปที่ 1 ขึ้นไปเพื่อมุงพัฒนาผลการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้น หลักการ
ของ CIRC จะคำนึงถึงการสอนกลุมเล็กที่มีความสามารถใกลเคียงกัน และขณะเดียวกัน ก็ใหความสำคัญของการทำงานกลุมที่
สมาชิกมีความแตกตางกันในแงของความสามารถและลักษณะอ่ืน ๆ ดวย CIRC ประกอบดวยกิจกรรมหลัก 3 ประการดวยกัน
คือ กิจกรรมพื้นฐาน กิจกรรมการสอนจับใจความโดยตรง และกิจกรรมผสมผสานระหวางการเขียนและการใชภาษา ในแตละ
กิจกรรมเหลาน้ีนักเรียนจะเรียนและทำงานในกลุมยอยของตน ในทุกกิจกรรมจะมีลำดับขั้นของการทำกิจกรรมคือเริ่มตนดวย
ครูเสนอบทเรียนตอทั้งชั้น ฝกทักษะในกลุมยอยและฝกทักษะรายบุคคล นอกจากน้ี ทิศนา แขมมณี (2554) กลาวถึงเทคนิค 
CIRC หรือ Cooperative Integrated Reading and Composition วาเปนรูปแบบการเรียนการสอนแบบรวมมือที่ใชในการ
สอนอานและเขียน โดยเฉพาะรูปแบบน้ีประกอบดวยกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม คือกิจกรรมการอานแบบเรียน การสอนอาน
เพื่อความเขาใจและการบูรณาการภาษากับการเรียน 
 จากบทความดังกลาวสรุปไดวาการเรียนแบบรวมมือเปนทักษะอยางหน่ึงที่ใชเปนเครื่องมือในการเรียนรู มีอิทธิพล
มากในชีวิตประจําวัน ในแตละวันคนเราจะตองรับสาร (ฟง - อาน) และสงสาร (พูด – เขียน) เพื่อติดตอส่ือสารกับบุคคลตาง ๆ 
ผูวิจัยไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักภาษา ที่ชวยพัฒนาทักษะใหกับผูเรียนใหประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น 

 

5. วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยเรื่อง หลักภาษา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดทะเลบก ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัย
ตามลําดับดังตอไปน้ี 

 

5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
กําหนดประชากรเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดทะเลบก อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

จํานวนนักเรียน 30 คน ซ่ึงไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
 

5.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
5.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักภาษา โดยยึดหลักการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CIRC 
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5.2.2 แบบประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักภาษา โดยยึดหลักการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือเทคนิค CIRC  

5.2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักภาษา โดยยึด
หลักการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CIRC  

 
5.3 การประเมินประสิทธิภาพจากผูเช่ียวชาญ 

5.3.1 ผูวิจัยไดออกแบบเน้ือหาและแบบทดสอบของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อใหผูเชี่ยวชาญทําการ
ประเมินดานเน้ือหาและแบบทดสอบจํานวน 3 ทาน และนําผลการประเมินและขอเสนอแนะมาใชในการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักภาษา 

 
5.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักภาษา แสดงไดดังรูปภาพที่ 1 ถึงรูปภาพที่ 7 ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปภาพที่ 1 เขาสูระบบ 

 
จากรูปภาพที่ 1 ใหนักเรียนพิมพชื่อของตัวเองเพื่อเขาสูระบบไปใชงานยังบทเรียนเม่ือพิมพเสร็จแลวใหกดตกลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปภาพที่ 2 เมนูหลักและบทเรียน 
 

จากรูปภาพที่ 2 นักเรียนสามารถเลือกเรียนอะไรกอนก็ได แนะนําใหเลือกบทเรียนกอน 
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จากรูปภาพที่ 3 บทเรียนพยัญชนะ 
 

จากรูปภาพที่ 3 การอานพยัญชนะไทยทั้ง 44 ตัวใหนักเรียนฟงและนักเรียนสามารถฝกอานตามได 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปภาพที่ 4 อักษร 3 หมวด อักษรสูง อักษรกลาง อักษรต่ํา 

 
จากรูปภาพที่ 4 นักเรียนสามารถเลือกเรียนอักษร 3 หมวด อักษรเสียงสูง อักษรเสียงกลาง อักษรเสียงต่ํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 5 แบบทดสอบ 
 

จากรูปภาพที่ 5 ใหนักเรียนลองทดสอบกอนเรียนเม่ือเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแลวใหลองทําแบบทดสอบ
หลังเรียนตอเพื่อวัดความเขาใจของบทเรียน 
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รูปภาพที่ 6 กิจกรรมเสริมทักษะ 
 

จากรูปภาพที่ 6 ใหนักเรียนดูรูปภาพสัตวแลวเลือกจับคูรูปภาพกับตัวอักษรใหถูกตอง 
 
 โดยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักภาษา เปนการนําเสนอเน้ือหาทั้งภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว ขอความ 
และเสียง ตลอดจนการโตตอบกับนักเรียนเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล เชน คะแนนกิจกรรม และคะแนนแบบทดสอบ ที่ไดใน
ระหวางการเขาใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 
6. ผลการวิจัย 
 

6.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
ผูวิจัยไดนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักภาษา โดยยึดหลักการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CIRC 

สําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดทะเลบก จํานวน 30 คน เพื่อหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ปรากฏดังตารางที่ 1 

ตารางที ่1 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชวิธีการสอนแบบบูรณการ วิชาภาษาไทย เรื่องหลัก
ภาษา สําหรับชั้นประถมศึกษาปที ่2 ตามเกณฑ 80/80 (E1/E2) 

 
เกณฑ คาประสิทธิภาพ 

E1 87.78 

E2 82.44 

 
จากการวิเคราะหบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอน เรื่อง หลักภาษา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวา โดยรวมนักเรียน
มีประสิทธิภาพตามเกณฑสูงกวาเกณฑที่กําหนด 

 

6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 
ผูวิจัยไดหาผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปที่ 2 โรงเรียนวัดทะเลบก โดยยึดหลักการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CIRC จํานวน 30 คน ผลปรากฏดังตารางที่ 2 
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ตารางที ่2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักภาษา 
 

สภาพการเรียน N t 

กอนเรียน 30 22.70 
144 758 17.33 

หลังเรียน 30 27.5 

 

 จากตารางที่ 2 สรุปไดวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
เรื่อง หลักภาษา โดยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจ 
งานวิจัยน้ีไดกําหนดระดับความพึงพอใจของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักภาษา รายวิชาภาษาไทย

โดยยึดหลักการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CIRC ดังน้ี 
             คาเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 
  คาเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก 
  คาเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
  คาเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง พึงพอใจนอย 
  คาเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง พึงพอใจนอยที่สุด 
 

ผูวิจัยไดศึกษาความพึงพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักภาษา  จากผูใชจํานวน 30 คน  
ผลปรากฏดังตารางที ่3 

ตารางที ่3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง หลักภาษา รายวิชาภาษาไทย
โดยยึดหลักการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค CIRC  

 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ คาเฉล่ีย S.D. 
1. ดานเน้ือหา 4.43 0.68 พึงพอใจมาก 

2. ดานเทคนิคการนําเสนอ 4.70 0.56 พึงพอใจมากที่สุด 

3. ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียน 4.50 0.58 พึงพอใจมากที่สุด 

คาเฉล่ียรวม 4.51 0.58 พึงพอใจมากที่สุด 

 
จากการวิเคราะหสรุปไดวานักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักภาษา กลุมสาระการ

เรียนรูภาษาไทย เทากับ 4.51 โดยมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.58 ทําใหมีความพึงพอใจอยูในระดับที่พึงพอใจมากที่สุด 
 
7. สรุปผลการวิจัย 
 

จากการวิจัยในครั้งน้ี พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักภาษา มีประสิทธิภาพที่ 87.78/82.44 และ
นักเรียนมีความพึงพอใจ เทากับ 4.51 โดยมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.58 อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุดเปนไปตามที่ได
ตั้งสมมติฐานไว และผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจากนักเรียนไดทําแบบทดสอบกอนเรียนและ
หลังเรียน พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ .05 
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8. อภิปรายผลการวิจัย 
 

จากผลการทดลองหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง หลักภาษา ผูวิจัยไดตั้งสมมุติฐานไว 
80/80 ผลปรากฏวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพที่ดีมาก ชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูมีพัฒนาการ การอาน 
การพูด การเขียนที่ดีขึ้นอยางชัดเจน 

8.1 การสรางบทเรียนที่นาสนใจ เน่ืองจากมีการนําภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว เสียง และการโตตอบกับบทเรียน มาใช
ในการเสริมแรงดวยการใหขอมูลยอนกลับทันทีทันใด ซ่ึงจะทําใหเกิดการเรียนรูในตัวนักเรียน นอกจากจะทําใหนักเรียนทราบ
วาส่ิงที่ตนเขาใจน้ันถูกตองเพียงใดแลวยังทําใหเกิดแรงจูงใจในการเรียนอีกดวย ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ (ถนอมพร (ตันพิพัฒน) เลาหจรัสแสง 2541 ข: 42–48) 

8.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนการเรียนรูดวยตนเอง สามารถควบคุมบทเรียนและลําดับขั้นตอนการเรียนรู
ไดดวยตนเองยอมเปนการสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนตามความถนัดโดยไมตองกังวลใจ ดังน้ันนักเรียนจึงเรียนรูไดดวยความรูสึก
สบายใจไมเกิดความกดดันขณะเรียนหากเรียนรูไดไมทันเพื่อน จึงสงผลใหผลการเรียนรูของนักเรียนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชวิธกีารสอนแบบบูรณาการ วิชาวิทยาศาสตร 
เรื่อง ทองฟาแสนสวย สําหรบันกัเรียนช้ันประถมศกึษาปที่ 1 

The Development of Computer-assisted Teaching Lessons by using an 
Integrated Learning, Science a Beautiful Sky Story for Students in Grade 1 

 
ยลดา หนูประภา และอุบลรัตน ศิริสุขโภคา  

 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

Iamsom251036@gmail.com 
 

บทคัดยอ 
  

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชวิธีการสอนแบบบูรณาการกับวิชาวิทยาศาสตร 
เรื่อง ทองฟาแสนสวย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 2) หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 3) ศึกษา
ความพึงพอใจของผูใชตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยกําหนดกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
โรงเรียนบานทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชา
วิทยาศาสตร เรื่องทองฟาแสนสวย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 แบบทดสอบ และแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติ
ที่ใช ไดแก คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ
เทากับ 87.56/81.44 สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 80/80 และผูใชมีความพงึพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยมีคาเฉล่ีย
ความพึงพอใจเทากับ 4.75 มีความเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.34 ซ่ึงอยูในระดับดีมาก จึงสรุปไดวา บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนโดยใชวิธีการสอนแบบบูรณาการ วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง ทองฟาแสนสวย มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน และ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เกิดความพึงพอใจในระดับดีมาก ทําใหนักเรียนมีความตั้งใจในการเรียนรูและเกิดความเขาใจใน
เน้ือหาไดมากขึ้น 
 
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน, วิธีการสอนแบบบูรณาการ, วิชาวิทยาศาสตร 
 

Abstract 
 

The purposes of this study were: 1) The development of computer-assisted teaching lessons by using 
an integrated learning, Science, A beautiful sky story for students in grade 1. 2) Find out the effectiveness 
of computer-assisted teaching lessons. 3) The satisfaction of the users to use the computer-assisted teaching 
lessons by assigning a sample group of students grade 1, Banthamaka school, Kanchanaburi, 30 people. 
The instrumentation used in research are computer-assisted teaching science lessons, A beautiful sky 
story for students in grade 1, test and a satisfaction rating. The use of statistics are average and standard 
deviation. The findings indicated that computer-assisted teaching lessons improved efficiency of 87.56/ 
81.44 higher than the defined threshold 80/80. And users are very satisfied with the computer-assisted 
teaching lessons, an average satisfaction was 4.75 and a standard deviation was 0.34, which was very 
good. In conclusion that computer-assisted teaching lessons by using an integrated learning, Science, A 
beautiful sky story for students in grade 1 which the satisfaction was very good. The Student have an 
intention to learn and understand more content. 

 
Keywords: computer-assisted teaching lessons, an integrated learning, science 
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1. บทนํา 
 
 วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญยิง่ในสังคมโลกปจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตรเก่ียวของกับชีวิตของทุกคน ทั้ง
ในการดํารงชีวิตประจําวันและในงานอาชีพตาง ๆ เครื่องมือเครื่องใช เพื่ออํานวยความสะดวกในชีวิตและการทํางานลวนเปน
ผลของความรูวิทยาศาสตร ผสมผสานกับความคิดสรางสรรคและศาสตรอ่ืน ๆ ความรูวิทยาศาสตรชวยใหเกิดองคความรูและ
ความเขาใจในปรากฏการณธรรมชาติมากมาย มีผลใหเกิดการพัฒนาทางเทคโนโลยีอยางมาก วิทยาศาสตรทําใหคนไดพัฒนา
วิธีคิด ทั้งความคิดเปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค คิดวิเคราะหวิจารณ มีทักษะที่สําคัญในการคนควาหาความรู มีความสามารถ
ในการแกปญหาอยางเปนระบบ สามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลหลากหลาย และประจักษพยานที่ตรวจสอบได หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 มุงเนนใหจัดการศึกษาโดยมุงหวังใหผูเรียนมีคุณภาพทั้งดานความรู ความคิด 
ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม โดยการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่เนนกระบวนการ
เรียนรูไปสูการสรางองคความรู การเผชิญสถานการณและการประยุกตความรูอยางมีขั้นตอนทั้งเปนกลุมและรายบุคคล โดย
ผูสอนตองมีบทบาทในการวางแผนการเรียน กระตุน แนะนํา ชวยเหลือผูเรียนใหเกิดการเรียนรู ในการแกปญหาและจัดการ
เรียนรูใหเกิดไดทุกเวลาทุกสถานที่ (กรมวิชาการ, 2545: 3) 
 ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชวิธีการสอนแบบบูรณาการ วิชา
วิทยาศาสตร เรื่องทองฟาแสนสวย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน สงเสริมการ
เรียนรูของผูเรียนใหเกิดการเรียนรูตามศักยภาพและเปนอีกทางเลือกหน่ึงที่สามารถสงเสริมการเรียนรูตามอัธยาศัยของผูเรียน
ไดเปนอยางด ี
 
2. วัตถุประสงคในการวิจัย 
 
 1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชวิธีการสอนแบบบูรณาการ วิชาวิทยาศาสตร เรื่องทองฟาแสนสวย 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
 2. เพื่อหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชวิธีการสอนแบบบูรณาการ วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง
ทองฟาแสนสวย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใช วิธีการสอนแบบบูรณาการ วิชา
วิทยาศาสตร เรื่องทองฟาแสนสวย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
 
3. สมมุติฐานในการวิจัย  
 
 1. ไดบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชวิธีการสอนแบบบูรณาการ วิชาวิทยาศาสตร เรื่องทองฟาแสนสวย สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
 2. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชวิธีการสอนแบบบูรณาการ วิชาวิทยาศาสตร เรื่องทองฟาแสนสวย สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
 3. ความพึงพอใจตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชวิธีการสอนแบบบูรณาการ วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง 
ทองฟาแสนสวย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 อยูในระดับดีมาก 
 
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 4.1 สุกรี รอดโพธ์ิทอง (2546: 61-62) กลาววา คอมพิวเตอรชวยสอนที่มีความหมายอยูตัวอยูแลวน้ัน คือ การใช
คอมพิวเตอรชวยสอน มิไดหมายถึงการใชคอมพิวเตอรแทนครูทั้งหมด อาจมีเน้ือหาบางสวนที่ครูใหเรียนจากคอมพิวเตอรหรือ
ครูสอนเน้ือหาทั้งหมด สวนการทบทวนการทดสอบความรูปลอยใหเปนหนาที่ของคอมพิวเตอรหรือครูผูสอนเน้ือหา และสา
หรับผูเรียนตามไมทันก็ใหเรียนจากคอมพิวเตอรในลักษณะการสอนเสริมกิจกรรมและวิธีการเหลาน้ันก็อยูภายใตขอบเขนของ
คอมพิวเตอรชวยสอน 
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 4.2 การสอนแบบบูรณาการ หมายถึง การสอนเพื่อจัดประสบการณใหแกนักเรียน เนนความสนใจ ความสามารถ 
และความตองการของผูเรียน โดยใชกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคลองกับจุดประสงค เพื่อใหนักเรียนสามารถแกไขปญหา
ไดดวยตนเอง และยังผลใหเกิดการดัดแปลงและปรับปรุงพฤติกรรมของนักเรียนใหเขากับสภาพชีวิตไดดียิ่งขึ้นกวาเดิม 
  4.3 งานวิจัยที่เก่ียวของ หฤทัย ภวะโชติ (2552: บทคัดยอ) ที่ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน เรือ่งการดํารงพันธุของส่ิงมีชีวิต กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ผูเรียนมี
ความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
 จากการคนควาเอกสารที่เก่ียวของ ผูวิจัยไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชวิธีการสอนแบบบูรณาการ 
วิชาวิทยาศาสตร เรื่องทองฟาแสนสวย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
 
5. วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 
โรงเรียนบานทามะกา ตําบลทามะกา อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 30 คน และกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้ง
น้ี เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จํานวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 
 

 5.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
  5.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชวิธีการสอนแบบบูรณาการ วิชาวิทยาศาสตร เรื่องทองฟาแสน
สวย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
  5.2.2 แบบทดสอบของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชวิธีการสอนแบบบูรณาการ วิชาวิทยาศาสตร 
เรื่องทองฟาแสนสวย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
  5.2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนทีมี่ตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชวิธีการสอนแบบ
บูรณาการ วิชาวิทยาศาสตร เรื่องทองฟาแสน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
 

 5.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
  5.3.1 ติดตอประสานงานกับผูอํานวยการ และครูประจําชั้นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ของโรงเรียน
บานทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
  5.3.2 ทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชวิธีการสอนแบบบูรณาการ วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง
ทองฟาแสนสวย เพื่อประเมินประสิทธิภาพของบทเรียนที่พัฒนาขึ้น ดังน้ี 
 1) ทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชวิธีการสอนแบบบูรณาการ วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง
ทองฟาแสนสวย กับกลุมตัวอยาง โดยชี้แจงทําความเขาใจในการใชบทเรียนใหกับผูเรียนทราบ ไดแก การเขาใชบทเรียน การ
ทํากิจกรรม การทําแบบทดสอบ การออกจากบทเรียน การควบคุมบทเรียน ระยะเวลาในการเรียนโดยประมาณ และขอควร
ระวังตาง ๆ ในการใชบทเรียน 
 2) ใหผูเรียนทุกคนเริ่มและปฏิบัติตามคําชี้แจงของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชวิธีการสอน
แบบบูรณาการ วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง ทองฟาแสนสวย โดยลําพัง ผูควบคุมมีหนาที่เฉพาะการตอบปญหาหรือแกปญหา
เก่ียวกับการใชคอมพิวเตอรหรืออุปกรณประกอบเทาน้ัน เม่ือจบบทเรียน ใหผูเรียนทําแบบทดสอบทายบทเรียน 
  5.3.3 ประเมินความพึงพอใจโดยใชแบบสอบถาม ซ่ึงเปนการสอบถามความคิดเห็นและเจตคติของผูเรียน
ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ภายหลังจากเสร็จส้ินการใชบทเรียนแลว 
  5.3.4 สรุปการประเมินผลบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชวิธีการสอนแบบบูรณาการ วิชา
วิทยาศาสตร เรื่องทองฟาแสนสวย ที่พัฒนาขึ้นตามวัตถุประสงคการศึกษา 
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6. ผลการวิจัย 
 
 6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
 ผูวิจัยไดพัฒนาส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาวิทยาศาสตร เรื่องทองฟาแสนสวย สําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 
1 แสดงไดดังรูปภาพที่ 1 ถึงรูปภาพที่ 7 ดังน้ี  
 

 
รูปภาพที่ 1 Login การเขาสูบทเรียน 

 
 จากรูปภาพที่ 1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องทองฟาแสนสวย การเขาสูบทเรียนทําไดโดยตองปอนชื่อผูเรียน
กอนเขาสูบทเรียน ได และมีภาพเคล่ือนไหวพรอมเสียงบรรยายประกอบ  
 

 
รูปภาพที่ 2 เมนูหลัก 

 
 จากรูปภาพที่ 2 เมนูหลักบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องทองฟาแสนสวย จะประกอบดวยภาพเคล่ือนไหวแสดง
เมนูหลักและมีเสียงบรรยาย เพื่อใหผูเรียนโตตอบโดยการเลือกเขาสูเมนูตาง ๆ  
 

รูปภาพที่ 3 แบบทดสอบกอนเรียน 
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 จากรูปภาพที่ 3 แบบทดสอบกอนเรียน เพื่อวัดความรูเดิมของผูเรียน จะมีเสียงบรรยายประกอบ เม่ือผูเรียนตอบ
คําตอบถูกหรือตอบผิดจะมีภาพเคล่ือนไหวรายงานผลในทุก ๆ ขอคําถาม 

 
     รูปภาพที่ 4 การเลือกบทเรียน 

 จากรูปภาพที่ 4 การเลือกบทเรียนซ่ึงเน้ือหาบทเรียนประกอบดวย 3 บทเรียน ไดแก ดวงอาทิตย ดวงจันทร ดวงดาว 
โดยหนาน้ีจะมีเสียงบรรยายประกอบเพื่อใหผูเรียนโตตอบโดยการเลือกเขาสูบทเรียน 
 

 
รูปภาพที่ 5 เกมสเพื่อการเรียนรู 

 จากรูปภาพที่ 5 ผูเรียนสามารถทํากิจกรรมเพิ่มความเขาใจดวยเกมจับคูภาพที่เหมือนกัน โดยจะมีเวลาที่กําหนดและ
เม่ือทําเสร็จแลวจะมีคะแนนแสดงผลบนจอภาพ 
 

 

 

 

 

 
รูปภาพที่ 6 แบบทดสอบ 

 จากรูปภาพที่ 6 บทเรียนแตละบทเรียนจะมีแบบทดสอบเพื่อวัดความเขาใจในเน้ือหาบทเรียนน้ัน ๆ เม่ือผูเรียนตอบ
คําถามถูกหรือตอบคําถามผิดจะมีภาพเคล่ือนไหวรายงานผลในทุก ๆ ขอคําถาม 



The 8th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 31st March - 1st April 2016  

422 | Integration of Art and Science toward the Local Research and ASEAN Community 

 
รูปภาพที่ 7 ผลคะแนนการทําขอสอบ 

 
 จากรูปภาพที่ 7 เม่ือผูเรียนทําแบบทดสอบเสร็จส้ินจะมีผลคะแนนการทําขอสอบ ไดแก คะแนนที่มีผูเรียนทําได 
คะแนนสูงสุด ขอที่ตอบถูก จํานวนขอทั้งหมด เปนตน 
 

 6.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 ผูวิจัยไดนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชวิธีการสอนแบบบูรณาการ วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง ทองฟาแสนสวย 
สําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานทามะกา จํานวน 30 คน เพื่อหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผลปรากฏดังตารางที่ 1 
 ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชวิธีการสอนแบบบูรณาการ เรื่อง ทองฟาแสนสวย 
 

เกณฑ คาประสิทธิภาพ 
E1 87.56 
E2 81.44 

  
จากตารางที่ 1 สรุปไดวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชวิธีการสอนแบบบูรณาการ วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง

ทองฟาแสนสวย เม่ือนําไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ (87.56/81.44) 
 

6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจ 
 หลังจากทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสร็จเรียบรอยแลว ผูวิจัยไดทําการประเมินความพึงพอใจที่มีตอ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดวยแบบประเมินความพึงพอใจ โดยใช
สถิติพรรณนา ไดแก คาเฉล่ีย และ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรูดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กําหนดระดับความพึงพอใจไว 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิรท (Likert) เปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ คือ ระดับ 5 คะแนน หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด ระดับ 4 คะแนน หมายถึง พึงพอใจมาก ระดับ 3 
คะแนน หมายถึง พึงพอใจปานกลาง ระดับ 2 คะแนน หมายถึง พึงพอใจนอย ระดับ 1 คะแนน หมายถึง พึงพอใจนอยที่สุด 

การแปลความหมายของคะแนนไดกําหนดเกณฑในการประเมิน ระดับคะแนนเฉล่ียดังน้ี (กรมวิชาการ, 2545ข) 
  คาเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 
  คาเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก 
  คาเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
  คาเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง พึงพอใจนอย 
  คาเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง พึงพอใจนอยที่สุด 
 ผูวิจัยไดประเมินความพึงพอใจของผูเรียนหลังการจัดการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชวิธีการสอน
แบบบูรณาการ วิชาวิทยาศาสตร เรื่องทองฟาแสนสวย จากผูใชจํานวน 30 คน ผลปรากฏดังตารางที่ 2  

 



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 
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 ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนหลังการจัดการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 
ทองฟาแสนสวย  

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ คาเฉล่ีย S.D. 
1. ดานเน้ือหา 4.45 0.38 มากที่สุด 
2. ดานเทคนิคการนําเสนอ 4.83 0.28 มากที่สุด 
3. ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียน 4.76 0.37 มากที่สุด 

คาเฉล่ียรวม 4.75 0.34 มากที่สุด 

 จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวาผลจากการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนหลังการจัดการเรียนรูดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ทองฟาแสนสวย อยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.75 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.34 ตามลําดับ 
 
7. สรุปผลการวิจัย 
 
 ผลของการวิจัย พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชวิธีการสอนแบบบูรณาการ วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง 
ทองฟาแสนสวย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 87.56/81.44 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน 80/80 เม่ือนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชวิธีการสอนแบบบูรณาการ วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง ทองฟาแสน
สวย ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1โรงเรียนบานทามะกา จํานวน 30 คน พบวาผูเรียนสวนใหญมีความพึง
พอใจในระดับมาก การวิจัยครั้ง น้ี จึงสรุปไดวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชวิธีการสอนแบบบูรณาการ วิชา
วิทยาศาสตร เรื่อง ทองฟาแสนสวย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานและผูใชมีความ
พึงพอใจดวยคาเฉล่ียรวมของความพึงพอใจเทากับ 4.75 ซ่ึงมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.34 จึงสามารถนําไปใชเปนส่ือ
ประกอบในการใหความรูหรือใชประกอบการเรียนการสอนได 
 
8. อภิปรายผลการวิจัย  
 
 1. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชวิธีการสอนแบบบูรณาการ วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง ทองฟาแสน
สวย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ผูวิจัยไดทําการศึกษาเน้ือหาในบทเรียน เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ ทําใหได
บทเรียนที่มีสวนประกอบสําคัญ เปนบทเรียนที่มีประสิทธิภาพ มีเน้ือหาเขาใจงายทําใหผูเรียนเขาใจเน้ือหาในบทเรียนมากขึ้น  
 2. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชวิธีการสอนแบบบูรณาการ วิชาวิทยาศาสตร เรื่องทองฟาแสนสวย สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพดวยคาคะแนนเฉล่ียแบบทดสอบระหวางเรียน (E1) มีคารอยละ 87.56 และ
คะแนนเฉล่ียจากแบบทดสอบหลังเรียน (E2) มีคารอยละ 81.44 เม่ือพิจารณาประสิทธิภาพ 80 ตัวแรก และ 80 ตัวหลัง 
(E1/E2) มีคา เทากับ 87.56/81.44 แสดงวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชวิธีการสอนแบบบูรณาการ วิชาวิทยาศาสตร 
เรื่องทองฟาแสนสวย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80/80 ซ่ึงเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไวและสอดคลองกับงานวิจัยของ ปารินทร มัฆวิมาลย (2540) ที่ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชา
วิทยาศาสตร เรื่อง การคมนาคมและการขนสง สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน มีประสิทธิภาพ 83.88/90.89 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนด 80/80 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. ความพึงพอใจของผูเรียนหลังการจัดการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชวิธีการสอนแบบบูรณา
การ วิชาวิทยาศาสตร เรื่องทองฟาแสนสวย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จากผลการศึกษาพบวา ผูเรียนมีความพึง
พอใจตอการจัดการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ทองฟาแสนสวย โดยภาพรวมทั้ง 3 ดาน คือ 1) 
ดานเน้ือหา 2) ดานเทคนิคการนําเสนอ 3) ดานประโยชนที่ไดจากการเรียนดวยบทเรียนอยูในระดับมากที่สุด ทั้งน้ีเปนเพราะ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชวิธีการสอนแบบบูรณาการ วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง ทองฟาแสนสวย สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 ที่ออกแบบประกอบดวยเน้ือหาที่สอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู มีความยากงายเหมาะสมกับผูเรียน 
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รูปแบบการนำเสนอนาสนใจ ภาษาที่ใชอานเขาใจงายการออกแบบหนาจอใชสีที่เหมาะสมดึงดูดความสนใจ ผูเรียนมีอิสระ
สามารถเลือกเรียนไดตามความตองการและความสนใจ สอดคลองกับ หฤทัย  ภวะโชติ (2552: บทคัดยอ) ผลการวิจัยพบวา 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการดํารงพันธุของส่ิงมีชีวิต กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ผูเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากเชนกัน 
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บทคัดยอ 

 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน 
และหลังเรียนดวยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส และ 3) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนหนองปากโลง จังหวัดนครปฐม 
จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีประกอบดวย 1) บทเรียนอิเล็กทรอนิกส  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
3) แบบประเมินวัดความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบวาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่อง การปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี ที่พัฒนาขึ้น          
มีประสิทธิภาพเทากับ 87.22/80.33  สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 80/80 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี 
ที่พัฒนาขึ้นในระดับมากโดยมีคาเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ 4.34 มีความเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.63 จึงสรุปไดวา 
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน นักเรียนเกิดความพึงพอใจใน
ระดับมาก และสามารถเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได 
 

คําสําคัญ: บทเรียนอิเล็กทรอนิกส, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
 

Abstract 
 

This research aims: 1) to develop e-learning of social study subject of year three students in 
primary school to have efficiency at 80/80; 2) to compare the achievement between before and after study 
by using e-learning; and 3) to estimate the contentment of year three students in primary school that 
have to e-learning. The sample group that use in the study is year three students of Nhong Pak Long 
school, Nakhon Pathom province 30 person. The tools used in this research are 1) e-learning, 2) achievement 
test, and 3) assessment of satisfaction. This research found that E-learning help student to have efficiency 
higher than 80/80 that is 87.22/80.33 Students have achievement after learning higher level of statistical 
significance at .05, and learners have contentment to e-learning that developed on a massive scale, with 
an average satisfaction was 4.34 with a standard deviation of 0.63 It had been concluded that e-learning 
makes students are satisfy in high levels, and increase the achievement of the study. 

 

Keywords: computer assisted instruction, e-learning, social study religion and culture 
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1. บทนํา 
 
 ปจจุบันการใชเทคโนโลยีบทเรียนออนไลนจะชวยสนับสนุนการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึง
เทคนิคและวิธีการที่เหมาะสมสอดคลองกับผูเรียน และสามารถตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลไดดี สาหรับใชเปนส่ือ
การเรียนดวยตนเอง ผูเรียนสามารถมีสวนรวมในการทํากิจกรรมในการเรียนการสอน ใหส่ิงเราดวยขอคําถามเพื่อใหผูเรียน
ตอบสนอง มีการเสริมแรงตอการตอบสนองที่ถูกตอง เพื่อใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนสนใจที่จะเรียนตอไปผูเรียนใช
บทเรียนซํ้าก่ีครั้งก็ไดตามความสามารถและความสนใจเปนหลัก (กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และจําลอง ครูอุตสาหะ, 2546) 
 ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจในการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการปฏิบัติเปนพลเมืองดี กลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 นอกจากน้ีบทเรียนอิเล็กทรอนิกสยังสามารถตอบสนอง
ความแตกตางดานความสามารถในการเรียนรูของผูเรียน โดยผูเรียนสามารถใชเวลาวางในการศึกษาคนควาเพิ่มเติมได และ
เปนประโยชนแกผูสนใจทั่วไปอีกดวย 
 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
 1. เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี กลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี กลุมสาระ
การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  
 
3. สมมุติฐานของการวิจัย  
 
    1. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑ 80/80 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี            
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  สูงกวากอนเรียน 
 3. ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี กลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 อยูในระดับมาก 
 
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 ศุภชัย สุขะนินทรและกรกนก วงศพานิช (2545: 19) ไดกลาวไววา e-Learning คือ การเรียนทางไกลเปนการเรียน
ที่ใชเทคโนโลยีตาง ๆ สามารถทํากิจกรรมบนหองเรียนแบบออนไลน ทําใหไมมีขอจํากัดเรื่องเวลา ระยะทางและสถานที่ในการ
เรียนการสอน นอกจากน้ันยงัตอบสนองตอศักยภาพและความสามารถของผูเรียนดวย 
 พัฒนพงษ สีกา (2551) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความรูที่ไดรับ หรือทักษะที่เกิดขึ้นจาก การเรียนรูในวิชา
ตาง ๆ ซ่ึงวัดไดจากคะแนนที่ครูผูสอนใหหรือคะแนนที่ไดจากการทดสอบ  
 วุฒิชัย ดานะ (2553: 32) ไดกลาววาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ระดับความรู ความสามารถและทักษะที่ไดรับ
และพัฒนามาจากการเรียนการสอนวิชาตางๆ โดยอาศัยเครื่องมือในการวัดผลหลังจากการเรียน 
 พระกถาทิพย กุลสอน (2549) ไดทําการวิจัยผลการเรียนจากโปรแกรมบทเรียน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง พระสงฆ วิชาพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ผลการวิจัยพบวา ผูเรียนมีความรูเพิ่มขึ้น
จากความรูเดิมรอยละ 68 
 จากการคนควา ผูวิจัยจึงพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
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5. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 โรงเรียนหนอง
ปากโลง จํานวน 30 คน และกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 30 คน ดวยการ
เลือกแบบเจาะจง 
 

 5.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ ประกอบดวย 

5.2.1 บทเรียนอิเ ล็กทรอนิกส  เรื่ องการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี  กลุมสาร ะการเรียนรู สั งคมศึกษา                 
ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  

5.2.2 แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

5.2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

 

5.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง ในการดําเนินการทดลองผูวิจัยดําเนินการทดลองตามขั้นตอน ดังน้ี 
 5.3.1 ทําการทดสอบกอนเรียน (Pretest) กับผูเรียน โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน     เรื่อง
การปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
 5.3.2 ดําเนินการทดลองสอน โดยใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี ซ่ึงผูวิจัยอธิบาย
ลักษณะของบทเรียน การเรียกใชบทเรียน การออกจากบทเรียนเม่ือเสร็จส้ินการสอน และการทดสอบระหวางเรียน โดยทํา
แบบฝกหัดสําหรับเน้ือหาในบทน้ัน ๆ 
 5.3.3 เม่ือเสร็จส้ินการสอนในแตละบทจะทําการทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยใชแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการปฏิบัตตินเปนพลเมืองดี กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซ่ึงจะเก็บผล
การทดสอบเปนขอมูลสําหรับการวิเคราะห 
 5.3.4 นําผลคะแนนที่ไดจากการทดสอบระหวางเรียนและหลังเรียน มาวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
ที่ตั้งไว และสรุปผลการวิจัยตอไป 
 

6. ผลการวิจัย 
 

 6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 
 ผูวิจัยไดพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ซ่ึงประกอบดวยเน้ือดังรูปภาพที่ 1 ถึงรูปภาพที่ 5 ดังน้ี 
 

 
 

 
 
 
     

  
 
 
 

รูปภาพที่ 1 ลงชื่อเขาสูบทเรียน 
 

 จากรูปภาพที่ 1 ลงชื่อเขาสูเขาใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี  โดยพิมพชื่อผูเรียนและ
คลิกปุมลงชื่อเขาใช 
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รูปภาพที่ 2 เมนูหลักบทเรียน 
 
 จากรูปภาพที่ 2 บทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี โดยหนาน้ีจะเปนภาพเคล่ือนไหวแสดงเมนู
หลักและมีเสียงบรรยายประกอบ เพื่อใหนักเรียนโตตอบโดยการเลือกเขาสูเมนูตาง ๆ 
 
 
 
 

 
          
 

 

รูปภาพที่ 3 เมนูบทเรียน 
 
 จากรูปภาพที่ 3 เมนูบทเรียนซ่ึงเปนแหลงรวมเน้ือหาในบทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี                
ที่นักเรียนจะใชศึกษาคนควาขอมูลเพื่อหาคาตอบในการทําแบบทดสอบดวยตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปภาพที่ 4 เกมเพื่อการเรียนรู 

 
 จากรูปภาพที่ 4 เกมเพื่อการเรียนรูบทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี นักเรียนจะสามารถจับคู
ภาพเหมือนกัน โดยจะมีเวลาที่กําหนดและเม่ือทําเสร็จแลวจะมีคะแนนแสดงใหนักเรียนทราบ  
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รูปภาพที่ 5 แบบทดสอบ 

 
 จากรูปภาพที่ 5 แบบทดสอบหลังเรียน เปนการวัดความรูนักเรียนหลังจากเรียนจบเน้ือหาในบทเรียนแลว วา
นักเรียนมีความรูความเขาใจใน เรื่องการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี มากนอยเพียงใด 
 

6.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 ผูวิจัยไดนําบทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
โรงเรียนหนองปากโลง จํานวน 30 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผลปรากฏดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี กลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

เกณฑ คาประสิทธิภาพ 
E1 87.22 
E2 80.33 

  
 จากตารางที่ 1 สรุปไดวาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 87.22/80.33 
 

6.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรื่องการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี โดยทดลองใช
กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนหนองปากโลง จํานวน 30 คน ผลปรากฏดังตารางที่ 2 

 ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี กลุมสาระ
การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

สภาพการเรียน N  t

กอนเรียน 30 23.20

หลังเรียน 30 27.33
124 572 15.81

퐷 2

 

 จากตารางที่ 2 สรุปไดวาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังการใชบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส เรื่องการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี แตกตางกันโดยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคญัที่ระดับ 0.05 
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6.4 ผลการประเมินความพึงพอใจ 
ผูวิจัยนําแบบประเมินความพึงพอใจหลังการใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี ที่ไดจาก

นักเรียน มาวิเคราะหระดับความพึงพอใจ โดยใชสถิติคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยในการวิเคราะหจะใชคาเฉล่ีย
เทียบกับเกณฑการประเมินดังน้ี (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545: 103)  
  คาเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 
  คาเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก 
  คาเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
  คาเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง พึงพอใจนอย 
  คาเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง พึงพอใจนอยที่สุด 
 ผูวิจัยไดประเมินความพึงพอใจหลังการใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี กลุมสาระการ
เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปที่ 3  จากผูใชจํานวน 30 คน ผลปรากฏดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3  ผลการประเมินความพึงพอใจหลังการใชผูใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี 
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน ระดับความ 

พึงพอใจ คาเฉล่ีย S.D. 
1. ดานเน้ือหา 4.45 0.58 มาก 
2. ดานเทคนิคการนําเสนอ 4.38 0.63 มาก 
3. ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียน 4.40 0.56 มาก 

คาเฉล่ียรวม 4.34 0.63 มาก 
จากตารางที่ 3 สรุปไดวาความพึงพอใจหลังการใชผูใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี                     

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีคาเฉล่ียของตามความพึงพอใจเทากับ 4.34 
ซ่ึงมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.63 อยูในระดับมาก 

 
7. สรุปผลการวจิัย 
 
 1. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีประสิทธิภาพเทากับ 87.22/80.33 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี                  
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกส    
กอนเรียนและหลังเรียนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอร เรื่องการปฏิบัติเปนพลเมืองดี โดยมีคาเฉล่ียของตามความพึง
พอใจเทากับ 4.34 ซ่ึงมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.63 อยูในระดับมาก  
 
8. อภิปรายผลการวิจัย  
 
 1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีประสิทธิภาพคะแนนเฉล่ียแบบทดสอบระหวางเรียน (E1) มีคารอยละ 87.22 
และคะแนนเฉล่ียจากแบบทดสอบหลังเรียน (E2) มีคารอยละ 80.33 เม่ือพิจารณาประสิทธิภาพ 80/80  มีคาเทากับ 
87.22/80.33 แสดงวา บทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80/80 ซ่ึงเปนไปตามสมติฐานที่ตั้งไว
สอดคลองกับงานวิจัยของ พระกถาทิพย กุลสอน (2549) ไดทําการวิจัยผลการเรียนจากโปรแกรมบทเรียน กลุมสาระการ
เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง พระสงฆ วิชาพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ผลการวิจัยพบวา 1) ผล
การหาประสิทธิภาพของบทเรียน พบวามีประสิทธิภาพเทากับ 85.56/81.46 ซ่ึงอยูในเกณฑที่ตั้งไว คือ 80/80 2) คาดัชนี
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ประสิทธิผลของโปรแกรมบทเรียน มีคาเทากับ 0.68 หมายความวา หลังจากที่นักเรียนไดเรียนดวยโปรแกรมบทเรียนน้ีแลว
นักเรียน มีความรู เพิ่มขึ้นจากความรู เดิมรอยละ 68 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนจากบทเรียน                             
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังจากใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี กลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ผลการวิจัยพบวานักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ อัครินทร กาภูศิริ (2552) ไดวิจัยเรื่อง
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องคํานาม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเสือโกกวิทยาสรรค จำนวน 33 คน 
ผลการวิจัยพบวาบทเรียนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 84.15/83.94 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว (80/80) บทเรียนที่
พัฒนาขึ้นมีคุณภาพอยูในระดับเหมาะสมมากที่สุด ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคาเทากับ 0.7476 คิดเปน
รอยละ 74.76 ผูเรียนมีความพอใจตอบทเรียนบทเรียนอิเล็กทรอนิกสในระดับมาก  
 3. ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี กลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จากผลการประเมินพบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจตอ
การจัดการเรียนการสอนดวยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส เรื่องการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี โดยภาพรวมทั้ง 3 ดาน คือ 1) ดาน
เน้ือหา 2) ดานเทคนิคการนําเสนอ 3) ดานประโยชนที่ไดจากการเรียนดวยบทเรียน อยูในระดับมาก ทั้งน้ีเปนเพราะบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส เรื่องการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 ที่ออกแบบประกอบดวยเน้ือหาที่สอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู มีความยากงายเหมาะสมกับผูเรียน 
รูปแบบการนําเสนอนาสนใจ ภาษาที่ใชอานเขาใจงายการออกแบบหนาจอใชสีที่เหมาะสมดึงดูดความสนใจ ผูเรียนมีอิสระ
สามารถเลือกเรียนไดตามความตองการและความสนใจซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ กัลยาณี ฉายา (2551) ไดทําการวิจัยและ
การพัฒนางานนําเสนอแบบมัลติมีเดีย เรื่อง การใชโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซล สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
ผลการวิจัยพบวา ผลประเมินงานนําเสนอแบบมัลติมีเดียมีประสิทธิภาพตามเกณฑ E1/E2 เทากับ 82.45/81.67 ซ่ึงเปนไป
ตามเกณฑที่กําหนด ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนน
เฉล่ียหลังเรียนสูงกวาคะแนนเฉล่ียกอนเรียน ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 อยูในระดับมาก 
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Finding Location the Spin Nut Adorn Alloy Wheels for 3 Axis Machine 
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บทคัดยอ 
 

ในอุตสาหกรรมลอแม็กรถยนตไดมีการนําเทคโนโลยีตาง ๆ มาประยุกตเพื่อชวยในการทํางานเพื่อใหเกิดผลผลิตและ
ประโยชนสูงสุด ในงานดานการประดับลอแม็กรถยนตมีการใชหมุดเพื่อตกแตงประดับลอแม็กใหมีความสวยงาม ซึ่งตองอาศัย
พนักงานในการไขหมุดโดยในการทํางานอาจเกิดริ้วรอยบนลอแม็กรถยนตได สงผลใหไมสามารถขายลอแม็กรถยนตในราคาปรกติ 
ดังน้ันวิธีการหน่ึงไดถูกนํามาใชในการตรวจหาตําแหนงของรูหมุดประดับลอแม็กรถยนตคือ การประมวลผลภาพโดยประยุกตใช
เทคนิคในการหาวัตถุตาง ๆ ที่อยูในภาพ วิธีการหน่ึงที่นิยมใชคือ วิธีการเปรียบเทียบแมแบบ โดยนําแมแบบที่กําหนดไวเคล่ือนที่
เปรียบเทียบไปทั่วทั้งภาพและเก็บตําแหนงที่เหมือนกันไว อีกวิธีการหน่ึงคือวิธีการหาหลุม โดยทําการหาขนาดของหลุมตาม
ขนาดจํานวนของจุดภาพที่กําหนดจากน้ันหาตําแหนงก่ึงกลางของหลุมที่หาไดและวิธีการปรับปรุงการหาหลุมจากการลบภาพ
จากน้ันใชวิธีการหาหลุมที่ไดมาเปรียบเทียบลักษณะของวงกลมดวยวิธีการฮารฟทรานฟอรมและหาตําแหนงก่ึงกลางของรูหมุด
ประดับลอแม็กรถยนตดวยวิธีการสันปนนํ้า ผลที่ไดของทั้ง 3 วิธีการเปนพิกัดตําแหนงจุดก่ึงกลางของรูหมุดประดับลอแม็ก 
รถยนต โดยการดําเนินการปรากฏวาวิธีการหาหลุมทําเวลาไดดีกวา 2 วิธีที่เหลือและวิธีการปรับปรุงการหาหลุมเปนวิธีการที่
ใหผลความถูกตองที่ดีกวาวิธีการหาหลุมและวิธีการเปรียบเทียบแมแบบ ตามลําดับ 

 

คําสําคัญ: การลบภาพ, การหาหลุม, วิธีการสันปนนํ้า 
 

Abstract 
 

In the alloy wheels industry is the use of technology has been applied to use in the work. As a 
result, work is easy and plentiful. Adorn wheels make an alloy more beautiful. Currently, to print a pattern on 
alloy wheels still requires employees to operate but sometimes have error that the alloy wheels was 
damaged.  The alloy wheels was damaged are sold at a cheaper price the normal. Therefore, the interest in 
Application of Image Processing to locate the nut hole vacated alloy wheels has been increased. Template 
matching algorithm is the one of gained popularity method, which applied various techniques by using 
image processing to locate the nut hole ornamental wheels. This method used the comparison between 
the master nut hole and nut hole on the wheels by compare the similarity of images. Another method is 
Fill the hole algorithm, which find a group of pixels that are the same size as defined by the image and 
find the center of the hole. Therefore, in this paper, improved Fill the hole algorithm and subtract is applied 
to locate position of the mag wheel. This method used Hough Transform algorithm compare characteristics 
of hole and use the Water Shedding algorithm to find the center of the hole. The experimental results 
demonstrated the comparison of three method. The proposed method demonstrates increasing of the 
performance and reducing average time in process better than original Fill the hole algorithm and 
Template matching algorithm.  
 

Keywords: subtract algorithm, fill the hole algorithm, water shedding algorithm 
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1. บทนํา 
 
 ในงานอุตสาหกรรมดานลอแม็กรถยนตไดมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง เพื่อใหการผลิตลอแม็กรถยนตมีความเที่ยงตรง
และมีมาตรฐานมากขึ้น อีกทั้งอุตสาหกรรมการผลิตลอแม็กรถยนตยังมีการออกแบบลวดลายที่หลากหลายเพื่อเพิ่มความ
สวยงามใหกับลอแม็กรถยนต รูปแบบหน่ึงที่ผูผลิตใชในการเพิ่มลวดลาย คือ การเพิ่มหมุด )Knot   (ประดับ เขาที่ลอแม็กรถยนต 
ซ่ึงทําใหมีความซับซอนในการผลิตเพิ่มขึ้น อีกทั้งเปนการเพิ่มภาระงานใหกับพนักงาน เน่ืองจากตองใชความแมนยําในการหา
ตําแหนงของการไขหมุดประดับลอ ซ่ึงหากเกิดความผิดพลาดขึ้นอาจเกิดริ้วรอยและสรางความเสียหายใหกับลอแม็กรถยนตได 
สงผลใหลอแม็กรถยนตชิ้นน้ันมีคุณภาพสินคาลดลง แตในปจจุบันไดมีการนําเทคโนโลยีระบบการควบคุมอัตโนมัติ 
(Automations Systems) มาชวยในการทํางานมากขึ้น โดยเทคโนโลยีที่สําคัญเทคโนโลยีหน่ึงคือ เทคโนโลยีการควบคุมแบบ 
3 แกน (3 Axis Controller) ที่ชวยในการเคล่ือนที่ไปยังตําแหนงที่ตองการไดดวยระบบพิกัดในแนวแกนซาย-ขวา (แกน X) , 
แกนบน-ลาง (แกน Y) และในแนวแกนลึก (แกน Z) เพื่อชวยลดความผิดพลาดในการทํางานของพนักงาน จากน้ันการ
ประมวลผลภาพไดถูกนํามาพัฒนาเพื่อชวยในการหาพิกัดตําแหนงของหมุดประดับลอแม็กรถยนต การประยุกตการหาพิกัด
ตําแหนงจากวิธีการเปรียบเทียบแมแบบ (Template Matching)[1] วิธีการหาหลุม (Finding Hole)[5]  และวิธีการปรับปรุง
การหาหลุม ดวยวิธีการลบภาพ (Subtraction) รวมกับวิธีการหาตําแหนงจากสันปนนํ้า (Water Shedding) จึงถูกนํามาใชใน
การหาพิกัดตําแหนงและแสดงตําแหนงของรูหมุดประดับลอแม็กรถยนต แทนการทํางานดวยพนักงานตอไป 

 
2. วัตถุประสงคในการศึกษาและการวิจัย 
 

เพื่อพัฒนากระบวนการหาตําแหนงของรูหมุดประดับลอแม็กรถยนตและพิกัดตามตําแหนงที่ระบุดวยเครื่อง 3 แกน  
 
3. ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
  

การหาวัตถุที่ตองการจากในภาพเปนการเลือกเฉพาะสวนที่ตองการเพื่อนํามาวิเคราะห สังเคราะห และรวมถึงการ
ประเมินส่ิงที่ไดจากส่ิงที่เลือกได ในการหาวัตถุจากในภาพสามารถแบงขั้นตอนการทํางานประกอบไปดวย การนําภาพเขาสู
การประมวลผล (Import Image) การตัดบางสวนของภาพ (Image Segmentation) การปรับปรุงภาพ ( Image 
Enchantment) การหาวัตถุจากในภาพ (Finding Object)  และการแสดงผลของการทํางาน (Output Display) แสดงใน
รูปภาพที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปภาพที่ 1 พื้นฐานการหาวัตถุจากในภาพ 

 
3.1 การตัดบางสวนของภาพ 

 เปนการเลือกเฉพาะบางสวนที่อยูในภาพ โดยเลือกเฉพาะบริเวณสวนที่สนใจจากในภาพ วิธีการหน่ึงคือการระบุ
บริเวณที่สนใจ (Region Interesting) [2],[3] โดยกําหนดตําแหนงเริ่มตนและตําแหนงส้ินสุดของบริเวณที่สนใจ แสดงใน
รูปภาพที่ 2 

การตัดบางสวนของภาพ การปรับปรุงภาพ 

การหาวัตถุจากในภาพ 

การนําภาพเขาสูการ
ประมวลผล 

การแสดงผลการ
ทํางาน 
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รูปภาพที่ 2 การเลือกบริเวณที่สนใจ 

 
ผลที่ไดคือภาพเฉพาะบริเวณสวนที่สนใจและการประมวลผลขอมูลมีความเที่ยงตรงมากขึ้น จากการประมวลผล

เฉพาะขอมูลบริเวณที่สนใจแทนที่การประมวลผลขอมูลภาพทั้งหมด 
 

3.2 การปรับปรุงภาพ 
เน่ืองจากภาพที่ไดจากการถายภาพดวยขั้นตอนวิธีการตางๆ ส่ิงที่อาจพบในภาพ เชน ส่ิงปลอมปน ส่ิงที่ไมพึ่ง

ประสงค รวมถึงสัญญาณรบกวนตางๆ (Noise) ที่สงผลทําใหคุณภาพของภาพน้ันไมดี จึงตองทําการปรับปรุงคุณภาพของภาพ
ใหมีความชัดเจนดีขึ้นหรือทําใหสัญญาณที่รบกวนในภาพใหลดนอยลง ซ่ึงสามารถทําไดหลายวิธี เชน 

 

3.2.1 การปรับปรุงภาพดวยมอรโฟโลจี (Morphology)  
เปนวิธีลดสัญญาณรบกวนที่มีในภาพ เชน จากรอยน้ิวมือที่สัมผัสหนาเลนสกลองหรือความผิดพลาดในการสง

ขอมูลและการบันทึกขอมูล เปนตน โดยการปรับปรุงภาพใหดีขึ้นดวยการลบจุดภาพ (Pixel) ที่ไมพึงประสงคจากในภาพ
ทั้งหมด ซ่ึงประกอบดวยกระบวนการกัดกรอน (Erosion) และกระบวนการขยาย (Dilation) รวมไปถึงการประยุกต
กระบวนการทั้ง 2 กระบวนการดวยกระบวนการเปด (Opening) และกระบวนการปด (Closing) [4],[6] 

 

3.2.2 การปรับปรุงภาพดวยการกรองเกาสเซียน (Gaussian Filter) 
เปนวิธีกรองสัญญาณรบกวนที่เกิดขึ้นในภาพ โดยทําใหภาพมีความคมชัดเพิ่มขึ้นหรือทําใหภาพเบลอ โดยใช

การกรองเกาสเซียน แบบ 2 มิติ ดังแสดงในสมการที่ (1) 

                              (1) 
โดยที่     คือ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ของสมการภาพระฆังควํ่า (ความกวางของ

การกระจาย) และ  r คือ รัศมีจากจุดศูนยกลางของตัวกรอง 
 

3.4 การคนหาวัตถุจากในภาพ 
ในการคนหาส่ิงที่ตองการที่อยูในภาพ สามารถไดหลากหลายวิธีการ เชนการเปรียบเทียบแมแบบ (Template 

Matching) การคนหาจากขนาดของหลุม (Finding Hole) และการพิจารณาจากรูปทรง (Shape Detection) เปนตน 
  

3.4.1 วิธีการลบภาพ (Image Subtraction) 
เปนวิธีการนําภาพระดับสีเทา 2 ภาพที่มีขนาดที่เทากันหรือเหมือนกันมาทําการลบกัน  ซ่ึงวิธีการน้ีเปนวิธีการ

ตัดภาพพื้นหลังออกจากภาพวัตถุที่อยูเบื้องหนาโดยกําหนดให f1(N,M) และ f2(N,M) เปนภาพที่มีขนาดเทากันจากน้ัน  ทํา
การลบภาพดงัแสดงในสมการที่ (2) 

    (2) 
  โดยที่  คือ ภาพผลลัพธ,    คือ ภาพตนฉบับ  และ    คือ ภาพพื้น
หลังวิธีการลบภาพสามารถนํามาใชในการหาความตางกันระหวางภาพ 2 ภาพได โดยกําหนดให  ภาพตั้งตน แสดงดังรูปภาพที่ 
3(ก) และภาพที่ขยับเหรียญไปทางขวามือแสดงดังรูปภาพที่ 3(ข) ผลที่ไดจากวิธีการลบภาพทั้งสองแสดงในรูปภาพที่ 3(ค) 
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)ก)                            (ข)                           (ค(  

รูปภาพที่ 3 ผลที่ไดจากวิธีการลบภาพ 
 

3.4.2 วิธีการเปรียบเทียบแมแบบ  
เปนการหาส่ิงที่มีความคลายคลึงหรือเหมือนกับตนแบบตามที่กําหนด โดยทําการเปรียบเทียบความคลายคลึง

กันระหวางตัวแมแบบกับวัตถุที่อยูในภาพ โดยขั้นตอนวิธีเริ่มตนจากการสรางแมแบบตามขนาดของวัตถุที่ตองการคนหาดวย
หนาตางเคล่ือนที่ )Moving Windows ( [7] จากน้ันเล่ือนแมแบบไปจนทั่วทั้งภาพ เพื่อคํานวณหาความคลายคลึงกันของ
แมแบบกับพื้นที่ที่แมแบบทาบผาน ผลที่ไดแสดงในรูปภาพที ่4 
  

 
 

รูปภาพที่ 4 ผลที่ไดจากวิธีการเปรียบเทียบแมแบบ 
 

3.4.3 วิธีการหาหลุม 
เปนวิธีการหากลุมขอมูลที่มีขนาดใกลเคียงกับขนาดที่กําหนด โดยวิธีการหาหลุม ตองดําเนินการหลังจากการ

แปลงภาพที่ไดเปนภาพขาวดํา (Binary image) ที่มีคาระดับของจุดภาพ 2 ระดับ คือ 0 และ 1 เทาน้ัน เชนกําหนดใหคนหา
หลุมที่มีขนาดนอยกวา 50 จุดภาพ ผลที่แสดงในรูปภาพที่ 5 

 

 
รูปภาพที่ 5 ผลที่ไดจากวิธีการหาหลุม 

 

3.4.4 วิธีการพิจารณารูปทรง 
เปนวิธีพิจารณารูปวงกลมโดยวิธีฮารฟทรานฟอรม (Hough Transform) โดยการหาความสัมพันธของจุดตัด

ของรัศมีกับขอบของภาพโดยวิธีการฮารฟทรานฟอรมพยายามสรางเสนวงกลมที่เหมาะสมกับจุดที่เปนขอบของวัตถุ ซี่งวิธีการ
คํานวณหาพิกัด x, y ที่อยูบนวงกลมหรือสวนโคงดังแสดงในสมการที่ (3) 

      (3) 
โดยที่    และ    

ผลของการพิสูจนวงกลมหาไดจากจุดสะสมของวงกลมที่มีจํานวนมากกวาคาที่กําหนด (Threshold) ซ่ึงคาที่
กําหนดขึ้นอยูกับขนาดของจํานวนจุดภาพที่ทําการเลือกใช 
 

แม่แบบ ภาพเปรียบเทยีบ ผลการค้นหา 
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4. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

ในการดําเนินงานแบงการทํางานอออกเปน 2 สวนหลัก ประกอบดวยสวนเครื่องกล 3 แกน ที่ใชเพื่อการเคล่ือนที่
ตามการระบุตําแหนงที่ไดจากการหาตําแหนงของรูหมุดประดับลอแม็กรถยนตแสดงในรูปภาพที่ 6  

 

 
รูปภาพที่ 6 เครื่อง 3 แกน 

 
โดยออกแบบและผลิตเครื่องกล 3 แกนใหสามารถเคล่ือนที่ตามแนวแกน x แกน y และ แกน z ดวยสเตปปง

มอเตอร (Stepping Motors) ผานวงจรขับเคล่ือนที่รองรับคําส่ังภาษา G-Code และสวนโปรแกรมหาตําแหนงรูหมุดประดับ
ลอแม็กรถยนต ซ่ึงมีขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาดวยโปรแกรม Visual C# รวมกับ Library Emgu CV โดยผานการเชื่อมตอกับ
กลองไอพี  )IP Camera   (ดวย ชุดพัฒนา AXIS Media Control SDK Version 6.30 โดยขั้นตอนวิธีการปรับปรุงดวยการลบ
ภาพและการหาตําแหนงของหมุดประดับลอแม็กรถยนต แสดงในรูปภาพที่ 7 

 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 7 ขั้นตอนการหาตําแหนงรูหมุดประดับลอแม็กรถยนต 
 

จากขั้นตอนในภาพที่ 7 ภาพนําเขาที่ไดจากกลองไอพีเปนภาพสีประเภท *.jpeg ที่มีขนาด 640 x 480 จุดภาพที่
ผานการจัดสภาพแวดลอมบางสวนโดยกําหนดใหมีการรบกวนของแสงจากภายนอกใหนอยที่สุด ซ่ึงขนาดลอแม็กรถยนตที่ใช
ในการทดสอบมีขนาด 15 น้ิว แสดงในรูปภาพที ่8 

 

 
รูปภาพที่ 8 ลอแม็กรถยนต 

 
จากน้ันทําการตัดแบงเฉพาะสวนที่สนใจจากภาพที่ได ดวยการกําหนดขนาดตามลอแม็กรถยนต จากน้ันทําการ

ปรับปรุงคุณภาพของภาพใหมีความชัดเจนขึ้น แสดงในรูปภาพที่ 9(ก) เม่ือไดภาพที่ผานการปรับปรุงคุณภาพของภาพใหมี
ความคมชัดเพิ่มขึ้น จากน้ันนําภาพที่ไดทําวิธีการลบภาพเพื่อหาเฉพาะสวนของลอแม็กรถยนตผลที่ไดแสดงในรูปภาพที่ 9(ข) 
และทําการปรับปรุงคุณภาพของภาพดวยวิธีการขยายของมอรโฟโลจี ขนาด 2 จุดภาพ ผลที่ไดแสดงในรูปภาพที ่9(ค) 

เก็บตําแหนงหลุม 

ภาพที่ได การตัดบางสวนของภาพ การปรับปรุงภาพ การลบภาพ 

การหาหลุม การพิสูจนหลุม การหาจุดกึ่งกลางหลุม 
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)ก)                                      (ข)                                      (ค(  

รูปภาพที่ 9 การปรับปรุงภาพลอแม็กรถยนต 
 

จากรูปภาพที่ 9 )ค (สามารถหารูของหมุดประดับลอแม็กรถยนตไดดวยวิธีการหาหลุม โดยกําหนดขนาดของหลุมที่ 
มากกวา 20 จุดภาพแตไมเกิน 35 จุดภาพ เน่ืองจากหลีกเล่ียงส่ิงรบกวนที่อาจเกิดขึ้นในภาพ และวัตถุที่มีขนาดใหญกวารูหมุด

ประดับลอแม็กรถยนต ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบขนาดของรูตางๆได แสดงในรูปภาพที่ 10  
 

                   
                                  รูหมุดยึดลอ                  รูหมุดประดบัลอ               รูทีเ่ติมลม       

รูปภาพที่ 10 ภาพของรูหมุดที่มีบนลอแม็กรถยนต 
 

ขั้นตอนตอมาทําการยืนยันลักษณะของหลุมที่ไดดวยวิธีการฮารฟทรานฟอรม ซ่ึงนํามาใชวิเคราะหลักษณะของ
วงกลมไดโดยนํามาใชพิจารณารูที่เติมลมหรือรูที่มีลักษณะไมเปนวงกลม จากน้ันเก็บตําแหนงของแตละวงกลม ผลที่ไดแสดงใน
รูปภาพที่ 11(ก) เม่ือไดตําแหนงของแตละวงกลมใหทําการเก็บคาตําแหนงน้ันไว จากน้ันทําการหาตําแหนงจุดก่ึงกลางของแต
ละวงกลมโดยการใชวิธีการสันปนนํ้า ที่สามารถหาจุดตําแหนงเพียงจุดเดียวไดในแตละวงกลมผลที่ไดแสดงในรปูภาพที่ 11(ข) 

 

      
(ก)                                             (ข) 

รูปภาพที่ 11 การหาวงกลมแตละวง 
 

จากน้ันเก็บคาตําแหนง x และ y ซ่ึงจุดก่ึงกลางของแตละวงกลม โดยกําหนดใหมีคาความคลาดเคล่ือนของขนาด
หลุมไดไมเกิน 15 เปอรเซ็นต จากน้ันบันทึกคาเปนคําส่ัง G-Code เพื่อรอปอนใหกับเครื่อง 3 แกนตอไป การดําเนินงานดวย
วิธีการดังกลาวใหผลความแมนยํากวาวิธีการเปรียบเทียบแมแบบและวิธีการหาหลุมเพียงอยางเดียว   

 
5. ผลการวิจัย 
 

ในการดําเนินงานทําการทดสอบในสวนการหาตําแหนงของรูหมุดประดับลอมแม็กรถยนต โดยดําเนินการบันทึก
ตําแหนงของรูหมุดประดับลอแม็กรถยนตที่ไดในรูปแบบขอมูลประเภท G Code โดยการทํางานเริ่มตนจากการวางลอแม็กรถ
ยนตในตําแหนงที่กําหนดจากน้ันส่ังทําการหารูหมุดประดับลอแม็กรถยนตผลที่ไดแสดงในรูปภาพที่ 12 โดยในการทดสอบการ
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ทํางานเปรียบเทียบกระบวนการดวยวิธีเปรียบเทียบแมแบบ วิธีการหาหลุมและวิธีการปรับปรุงการหาหลุม จากน้ัน
เปรียบเทียบวิธีการตางๆที่ไดในรูปแบบคาทางสถิติตอไป 

 

 
รูปภาพที่ 12 หนาตางโปรแกรมในการใชงาน  

 
จากการทดสอบการทํางานของโปรแกรมในการหาตําแหนงรูหมุดลอแม็กรถยนต โดยใชขอมูลภาพลอแม็ก 1 แบบ 

จํานวน 80 ภาพ และมีรูหมุดบนลอแม็กรถยนตทั้งส้ิน 24 รูหมุด ผลการทดสอบปรากฏวาเวลาเฉล่ียโดยการใชวิธีเปรียบเทียบ
แมแบบคิดเปน 3.41 วินาที สวนเวลาเฉล่ียโดยการใชวิธีการหาหลุมคิดเปน 2.27 วินาที และเวลาเฉล่ียโดยวิธีการปรับปรุงการ
หาหลุมคิดเปน 2.43 วินาที ดังแสดงในตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบเวลาในการทํางาน 

วิธีการ เวลาเฉล่ีย )วินาที(  
การเปรียบเทียบแมแบบ 3.41 

การหาหลุม 2.27 
การปรับปรุงการหาหลุม 2.43 
 

จากการทดสอบระบบเพื่อทําการเปรียบเทียบความถูกตองของการทํางานในการตําแหนงรูหมุดประดับลอแม็กรถ
ยนต ผลคาเฉล่ียที่ไดโดยใชวิธีการเปรียบเทียบแมแบบมีคาความถูกตองเทากับ 86.25% สวนผลคาเฉล่ียที่ไดโดยใชวิธีการหา
หลุมมีคาความถูกตองเทากับ 95.00% และผลคาเฉล่ียที่ไดโดยใชวิธีการปรับปรุงการหาหลุมมีคาความถูกตองเทากับ 97.40% 
แสดงในรูปที่ 13 

 

 
รูปภาพที่ 13 เปรียบเทียบคาเฉล่ียความถูกตองของการหารูหมุดประดับลอแม็กรถยนต 
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6. สรุปผลการวิจัย 
 

ในงานวิจัยน้ีไดเสนอวิธีการปรับปรุงวิธีการหาหลุมในการหาตําแหนงของรูหมุดประดับลอแม็กรถยนตโดยทําการ
เปรียบเทียบวิธีการ 3 วิธี ไดแกวิธีเปรียบเทียบแมแบบ วิธีการหาหลุมและวิธีการปรับปรุงการหาหลุม ซ่ึงวิธีการปรับปรุงการ
หาหลุมน้ันมีความซับซอนในกระบวนการมากกวาวิธีการหาหลุม โดยผลการทดสอบปรากฏวาคาความเร็วเฉล่ียในการหารูหมุด
ประดับลอแม็กรถยนตน้ัน วิธีการหาหลุมน้ันดีกวาวิธีการปรับปรุงการหาหลุมอยูที่ เวลา 0.16 วินาทีและดีกวาวิธีการ
เปรียบเทียบแมแบบอยูที่เวลา 0.87 วินาที สําหรับคาเฉล่ียดานความถูกตองวิธีการปรับปรุงการหาหลุมใหคาความถูกตอง
มากกวาวิธีการหาหลุมอยูที่ 2.5 เปอรเซ็นตและดีกวาวิธีการเปรียบเทียบแมแบบอยูที่ 11.25 เปอรเซ็นต ซ่ึงจากการทดสอบคา
ความผิดพลาดเกิดจากจํานวนจุดภาพของรูหมุดประดับลอมีคาในการเปรียบเทียบนอยเกินไป ทําใหภาพนําเขาที่ไดมีการ
กระจายตัวของแสงทีเ่พิ่มขึ้นสงผลใหเหลือจํานวนจุดภาพนอยกวาจํานวนที่กําหนด  
 
7. ขอเสนอแนะ 

 
งานวิจัยน้ีสามารถนําไปพัฒนารวมกับเครื่อง 3 แกน ในการไขหมุดประดับลอแม็กรถยนตดวยวิธีประมวลผลภาพ

ลอแม็กรถยนต รวมถึงสามารถพัฒนารูปแบบการหาตําแหนงของวัตถุที่ตองการและการหาระยะของวัตถุ ขนาดของวัตถุที่
สนใจจากในภาพไดตอไป 

 
8. กิตติกรรมประกาศ 
 

ขอขอบคุณ คุณจงเกียรติ อนันตอัมพร กรรมการผูจัดการ บริษัท พลวัตร จํากัด ที่เอ้ือเฟอสนับสนุน วัสดุและ
อุปกรณตางๆ ในการวิจัยและทีมงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่สนับสนุนงาน
และชวยเหลือในการเก็บบันทึกผลงานวิจัย 
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บทคัดยอ  
 

การทองเที่ยวมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยซ่ึงการทองเที่ยวเชิงนิเวศก็มี
บทบาทสําคัญที่ทําใหเกิดรายไดเขามาสูภูมิภาคทําใหภูมิภาคมีชื่อเสียงและมีการกระจายรายไดเขามาสูชุมชนและครอบครัว
ของประชากรในภูมิภาคน้ันในการทองเที่ยวจําเปนตองมีขอมูลการทองเที่ยวโดยใชเครื่องมือในการคนหาขอมูลตาง ๆ บน
อินเทอรเน็ตและการสืบคนน้ีก็ไดเขามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นในปจจุบันความกาวหนาของเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตไดมีบทบาท
สําคัญในการตอบสนองตอความตองการของตลาดในภาคอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเน่ืองจากอินเทอรเน็ตเปนแหลงรวบรวม
ขอมูลและขาวสารแหลงใหญที่สุดของโลก 

ในปจจุบันจังหวัดพิษณุโลกเปนจังหวัดที่มีนักทองเที่ยวเขามาสักการบูชา กราบไหว เยี่ยมชมสถานที่ทางพระพุทธศาสนา
และเน่ืองจากจังหวัดพิษณุโลกขาดการประชาสัมพันธเชิญชวนนักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศและอนุรักษ
ทรัพยากรทางธรรมชาติซ่ึงนักทองเที่ยวสวนใหญยังไมรูจักสถานที่ทองเที่ยวเชิงนิเวศทางธรรมชาติและโบราณวัตถุหลาย ๆ แหง จึง
ทําใหสถานที่ทองเที่ยวเหลาน้ันไมเปนที่รูจักของนักทองเที่ยว 
 
คําสําคัญ: ออนโทโลยี, ออนโทโลยีการทองเที่ยว, การทองเที่ยวเชิงนิเวศ  
 

Abstract  
 

Tourism plays a major role in the country's economic and social development of Thailand, where 
ecotourism, there is an important role that resulted in revenue into the region, and the revenue is distributed 
into the community and the families of the people in the region in tourism requires the information by 
using the search tools on the Internet and trace these into more roles on the current progress of Internet 
technology has an important role in responding to the particular needs.Ontology in the tourism industry, 
because the Internet is a collection of information and news, the world's largest source. 

At present Phitsanulok province where the tourists come and worship. Fashioned Visit the famous 
Buddhist and because the province lacks PR invite travelers to eco-tourism tourism and conservation of 
natural resources, which the vast majority of travelers are not yet known, natural and ecotourism's 
antiques. So, those destinations unknown for tourists. 
 
Keywords: ontology, ontology tourism, eco tourism 
 
1. บทนํา 
 
 ในงานอุตสาหกรรมดานลอแม็กรถยนตไดมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง เพื่อใหการผลิตลอแม็กรถยนตมีความเที่ยงตรง
และมีมาตรฐานมากขึ้น อีกทั้งอุตสาหกรรมการผลิตลอแม็กรถยนตยังมีการออกแบบลวดลายที่หลากหลายเพื่อเพิ่มความ
สวยงามใหกับลอแม็กรถยนต รูปแบบหน่ึงที่ผูผลิตใชในการเพิ่มลวดลาย คือ การเพิ่มหมุด (Knot) ประดับเขาที่ลอแม็กรถยนต 
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ซ่ึงทําใหมีความซับซอนในการผลิตเพิ่มขึ้น อีกทั้งเปนการเพิ่มภาระงานใหกับพนักงาน เน่ืองจากตองใชความแมนยําในการหา
ตําแหนงของการไขหมุดประดับลอ ซ่ึงหากเกิดความผิดพลาดขึ้นอาจเกิดริ้วรอยและสรางความเสียหายใหกับลอแม็กรถยนตได 
สงผลใหลอแม็กรถยนตชิ้นน้ันมีคุณภาพสินคาลดลง แตในปจจุบันไดมีการนําเทคโนโลยีระบบการควบคุมอัตโนมัติ 
(Automations Systems) มาชวยในการทํางานมากขึ้น โดยเทคโนโลยีที่สําคัญเทคโนโลยีหน่ึงคือ เทคโนโลยีการควบคุมแบบ 
3 แกน (3 Axis Controller) ที่ชวยในการเคล่ือนที่ไปยังตําแหนงที่ตองการไดดวยระบบพิกัดในแนวแกนซาย-ขวา (แกน X) , 
แกนบน-ลาง (แกน Y) และในแนวแกนลึก (แกน Z) เพื่อชวยลดความผิดพลาดในการทํางานของพนักงาน จากน้ันการ
ประมวลผลภาพไดถูกนํามาพัฒนาเพื่อชวยในการหาพิกัดตําแหนงของหมุดประดับลอแม็กรถยนต การประยุกตการหาพิกัด
ตําแหนงจากวิธีการเปรียบเทียบแมแบบ (Template Matching)[1] วิธีการหาหลุม (Finding Hole)[5]  และวิธีการปรับปรุง
การหาหลุม ดวยวิธีการลบภาพ (Subtraction) รวมกับวิธีการหาตําแหนงจากสันปนนํ้า (Water Shedding) จึงถูกนํามาใชใน
การหาพิกัดตําแหนงและแสดงตําแหนงของรูหมุดประดับลอแม็กรถยนต แทนการทํางานดวยพนักงานตอไป 
 
2. วัตถุประสงคในการศึกษาและการวิจัย 
 

เพื่อพัฒนากระบวนการหาตําแหนงของรูหมุดประดับลอแม็กรถยนตและพิกัดตามตําแหนงที่ระบุดวยเครื่อง 3 แกน  
 
3. ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
  
 การหาวัตถุที่ตองการจากในภาพเปนการเลือกเฉพาะสวนที่ตองการเพื่อนํามาวิเคราะห สังเคราะห และรวมถึงการ
ประเมินส่ิงที่ไดจากส่ิงที่เลือกได ในการหาวัตถุจากในภาพสามารถแบงขั้นตอนการทํางานประกอบไปดวย การนําภาพเขาสู
การประมวลผล (Import Image) การตัดบางสวนของภาพ (Image Segmentation) การปรับปรุงภาพ ( Image 
Enchantment)  การหาวัตถุจากในภาพ (Finding Object)  และการแสดงผลของการทํางาน (Output Display) แสดงใน
รูปภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปภาพที่ 1 พื้นฐานการหาวัตถุจากในภาพ 

 
3.1 การตัดบางสวนของภาพ 

 เปนการเลือกเฉพาะบางสวนที่อยูในภาพ โดยเลือกเฉพาะบริเวณสวนที่สนใจจากในภาพ วิธีการหน่ึงคือการระบุ
บริเวณที่สนใจ (Region Interesting) [2],[3] โดยกําหนดตําแหนงเริ่มตนและตําแหนงส้ินสุดของบริเวณที่สนใจ แสดงใน
รูปภาพที่ 2’ 

 
รูปภาพที่ 2 การเลือกบริเวณที่สนใจ 

การตัดบางสวนของภาพ การปรับปรุงภาพ 

การหาวัตถุจากในภาพ 

การนําภาพเขาสูการ
ประมวลผล 

การแสดงผลการ
ทํางาน 
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ผลที่ไดคือภาพเฉพาะบริเวณสวนที่สนใจและการประมวลผลขอมูลมีความเที่ยงตรงมากขึ้น จากการประมวลผล

เฉพาะขอมูลบริเวณที่สนใจแทนที่การประมวลผลขอมูลภาพทั้งหมด 
 

3.2 การปรับปรุงภาพ 
เน่ืองจากภาพที่ไดจากการถายภาพดวยขั้นตอนวิธีการตางๆ ส่ิงที่อาจพบในภาพ เชน ส่ิงปลอมปน ส่ิงที่ไมพ่ึง

ประสงค รวมถึงสัญญาณรบกวนตางๆ (Noise) ที่สงผลทําใหคุณภาพของภาพน้ันไมดี จึงตองทําการปรับปรุงคุณภาพของภาพ
ใหมีความชัดเจนดีขึ้นหรือทําใหสัญญาณที่รบกวนในภาพใหลดนอยลง ซ่ึงสามารถทําไดหลายวิธี เชน 

 

3.2.1 การปรับปรุงภาพดวยมอรโฟโลจี (Morphology)  
เปนวิธีลดสัญญาณรบกวนที่มีในภาพ เชน จากรอยน้ิวมือที่สัมผัสหนาเลนสกลองหรือความผิดพลาดในการสง

ขอมูลและการบันทึกขอมูล เปนตน โดยการปรับปรุงภาพใหดีขึ้นดวยการลบจุดภาพ (Pixel) ที่ไมพึงประสงคจากในภาพ
ทั้งหมด ซ่ึงประกอบดวยกระบวนการกัดกรอน (Erosion) และกระบวนการขยาย (Dilation) รวมไปถึงการประยุกต
กระบวนการทั้ง 2 กระบวนการดวยกระบวนการเปด (Opening) และกระบวนการปด (Closing) [4],[6] 

 

3.2.2 การปรับปรุงภาพดวยการกรองเกาสเซียน (Gaussian Filter) 
เปนวิธีกรองสัญญาณรบกวนที่เกิดขึ้นในภาพ โดยทําใหภาพมีความคมชัดเพิ่มขึ้นหรือทําใหภาพเบลอ โดยใช

การกรองเกาสเซียน แบบ 2 มิติ ดังแสดงในสมการที่ (1) 

                              (1) 
โดยที่     คือ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ของสมการภาพระฆังควํ่า )ความกวางของ

การกระจาย(  และ  r คือ รัศมีจากจุดศูนยกลางของตัวกรอง 
 

3.4 การคนหาวัตถุจากในภาพ 
ในการคนหาส่ิงที่ตองการที่อยูในภาพ สามารถไดหลากหลายวิธีการ เชนการเปรียบเทียบแมแบบ (Template 

Matching) การคนหาจากขนาดของหลุม (Finding Hole) และการพิจารณาจากรูปทรง (Shape Detection) เปนตน 
 3.4.1 วิธีการลบภาพ (Image Subtraction) 
เปนวิธีการนําภาพระดับสีเทา 2 ภาพที่มีขนาดที่เทากันหรือเหมือนกันมาทําการลบกัน  ซ่ึงวิธีการน้ีเปนวิธีการ

ตัดภาพพื้นหลังออกจากภาพวัตถุที่อยูเบื้องหนาโดยกําหนดให f1(N,M) และ f2(N,M) เปนภาพที่มีขนาดเทากันจากน้ัน  ทํา
การลบภาพดังแสดงในสมการที่ (2) 

    (2) 
  โดยที่  คือ ภาพผลลัพธ,    คือ ภาพตนฉบับ  และ    คื อ  ภ า พ พื้ น
หลังวิธีการลบภาพสามารถนํามาใชในการหาความตางกันระหวางภาพ 2  ภาพได โดยกําหนดให ภาพตั้งตน แสดงดังรูปภาพที่ 
3(ก) และภาพที่ขยับเหรียญไปทางขวามือแสดงดังรูปภาพที ่3(ข) ผลที่ไดจากวิธีการลบภาพทั้งสองแสดงในรูปภาพที ่ 3(ค) 

   
)ก)                            (ข)                           (ค(  

รูปภาพที่ 3 ผลที่ไดจากวิธีการลบภาพ 
 

3.4.2 วิธีการเปรียบเทียบแมแบบ  
เปนการหาส่ิงที่มีความคลายคลึงหรือเหมือนกับตนแบบตามที่กําหนด โดยทําการเปรียบเทียบความคลายคลึง

กันระหวางตัวแมแบบกับวัตถุที่อยูในภาพ โดยขั้นตอนวิธีเริ่มตนจากการสรางแมแบบตามขนาดของวัตถุที่ตองการคนหาดวย
หนาตางเคล่ือนที่ )Moving Windows ( [7] จากน้ันเล่ือนแมแบบไปจนทั่วทั้งภาพ เพื่อคํานวณหาความคลายคลึงกันของ
แมแบบกับพื้นที่ที่แมแบบทาบผาน ผลที่ไดแสดงในรูปภาพที ่4 
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รูปภาพที่ 4 ผลที่ไดจากวิธีการเปรียบเทียบแมแบบ 
 

3.4.3 วิธีการหาหลุม 
เปนวิธีการหากลุมขอมูลที่มีขนาดใกลเคียงกับขนาดที่กําหนด โดยวิธีการหาหลุม ตองดําเนินการหลังจากการ

แปลงภาพที่ไดเปนภาพขาวดํา (Binary image) ที่มีคาระดับของจุดภาพ 2 ระดับ คือ 0 และ 1 เทาน้ัน เชนกําหนดใหคนหา
หลุมที่มีขนาดนอยกวา 50 จุดภาพ ผลที่แสดงในรูปภาพที่ 5 

 

 
รูปภาพที่ 5 ผลที่ไดจากวิธีการหาหลุม 

 

3.4.4 วิธีการพิจารณารูปทรง 
เปนวิธีพิจารณารูปวงกลมโดยวิธีฮารฟทรานฟอรม (Hough Transform) โดยการหาความสัมพันธของจุดตัด

ของรัศมีกับขอบของภาพโดยวิธีการฮารฟทรานฟอรมพยายามสรางเสนวงกลมที่เหมาะสมกับจุดที่เปนขอบของวัตถุ ซี่งวิธีการ
คํานวณหาพิกัด x, y ที่อยูบนวงกลมหรือสวนโคงดังแสดงในสมการที่ (3) 

      (3) 
โดยที่    และ    

ผลของการพิสูจนวงกลมหาไดจากจุดสะสมของวงกลมที่มีจํานวนมากกวาคาที่กําหนด (Threshold) ซ่ึงคาที่
กําหนดขึ้นอยูกับขนาดของจํานวนจุดภาพที่ทําการเลือกใช 
 
4. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

ในการดําเนินงานแบงการทํางานอออกเปน 2 สวนหลัก ประกอบดวยสวนเครื่องกล 3 แกน ที่ใชเพื่อการเคล่ือนที่
ตามการระบุตําแหนงที่ไดจากการหาตําแหนงของรูหมุดประดับลอแม็กรถยนตแสดงในรูปภาพที่ 6  

 

แม่แบบ ภาพเปรียบเทยีบ ผลการค้นหา 
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รูปภาพที่ 6 เครื่อง 3 แกน 

 
โดยออกแบบและผลิตเครื่องกล 3 แกนใหสามารถเคล่ือนที่ตามแนวแกน x แกน y และ แกน z ดวยสเตปปง

มอเตอร (Stepping Motors) ผานวงจรขับเคล่ือนที่รองรับคําส่ังภาษา G-Code และสวนโปรแกรมหาตําแหนงรูหมุดประดับ
ลอแม็กรถยนต ซ่ึงมีขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาดวยโปรแกรม Visual C# รวมกับ Library Emgu CV โดยผานการเชื่อมตอกับ
กลองไอพี (IP Camera) ดวยชุดพัฒนา AXIS Media Control SDK Version 6.30 โดยขั้นตอนวิธีการปรับปรุงดวยการลบ
ภาพและการหาตําแหนงของหมุดประดับลอแม็กรถยนต แสดงในรูปภาพที่ 7 

 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 7 ขั้นตอนการหาตําแหนงรูหมุดประดับลอแม็กรถยนต 
 

จากขั้นตอนในภาพที่ 7 ภาพนําเขาที่ไดจากกลองไอพีเปนภาพสีประเภท *.jpeg ที่มีขนาด 640 x 480 จุดภาพที่
ผานการจัดสภาพแวดลอมบางสวนโดยกําหนดใหมีการรบกวนของแสงจากภายนอกใหนอยที่สุด ซ่ึงขนาดลอแม็กรถยนตที่ใช
ในการทดสอบมีขนาด 15 น้ิว แสดงในรูปภาพที ่8 

 

 
รูปภาพที่ 8 ลอแม็กรถยนต 

 
จากน้ันทําการตัดแบงเฉพาะสวนที่สนใจจากภาพที่ได ดวยการกําหนดขนาดตามลอแม็กรถยนต จากน้ันทําการ

ปรับปรุงคุณภาพของภาพใหมีความชัดเจนขึ้น แสดงในรูปภาพที่ 9(ก) เม่ือไดภาพที่ผานการปรับปรุงคุณภาพของภาพใหมี
ความคมชัดเพิ่มขึ้น จากน้ันนําภาพที่ไดทําวิธีการลบภาพเพื่อหาเฉพาะสวนของลอแม็กรถยนตผลที่ไดแสดงในรูปภาพที่ 9(ข) 
และทําการปรับปรุงคุณภาพของภาพดวยวิธีการขยายของมอรโฟโลจี ขนาด 2 จุดภาพ ผลที่ไดแสดงในรูปภาพที ่9(ค) 

 

เก็บตําแหนงหลุม 

ภาพที่ได การตัดบางสวนของภาพ การปรับปรุงภาพ การลบภาพ 

การหาหลุม การพิสูจนหลุม การหาจุดกึ่งกลางหลุม 
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)ก)                                      (ข)                                      (ค(  

รูปภาพที่ 9 การปรับปรุงภาพลอแม็กรถยนต 
 

จากรูปภาพที่ 9 )ค (สามารถหารูของหมุดประดับลอแม็กรถยนตไดดวยวิธีการหาหลุม โดยกําหนดขนาดของหลุมที่ 
มากกวา 20 จุดภาพแตไมเกิน 35 จุดภาพ เน่ืองจากหลีกเล่ียงส่ิงรบกวนที่อาจเกิดขึ้นในภาพ และวัตถุที่มีขนาดใหญกวารูหมุด

ประดับลอแม็กรถยนต ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบขนาดของรูตางๆได แสดงในรูปภาพที่ 10  
 

                   
                                  รูหมุดยึดลอ                  รูหมุดประดบัลอ               รูทีเ่ติมลม       

รูปภาพที่ 10 ภาพของรูหมุดที่มีบนลอแม็กรถยนต 
 

ขั้นตอนตอมาทําการยืนยันลักษณะของหลุมที่ไดดวยวิธีการฮารฟทรานฟอรม ซ่ึงนํามาใชวิเคราะหลักษณะของ
วงกลมไดโดยนํามาใชพิจารณารูที่เติมลมหรือรูที่มีลักษณะไมเปนวงกลม จากน้ันเก็บตําแหนงของแตละวงกลม ผลที่ไดแสดงใน
รูปภาพที่ 11(ก) เม่ือไดตําแหนงของแตละวงกลมใหทําการเก็บคาตําแหนงน้ันไว จากน้ันทําการหาตําแหนงจุดก่ึงกลางของแต
ละวงกลมโดยการใชวิธีการสันปนนํ้า ที่สามารถหาจุดตําแหนงเพียงจุดเดียวไดในแตละวงกลมผลที่ไดแสดงในรปูภาพที่ 11(ข) 

 

      
(ก)                                             (ข) 

รูปภาพที่ 11 การหาวงกลมแตละวง 
 

จากน้ันเก็บคาตําแหนง x และ y ซ่ึงจุดก่ึงกลางของแตละวงกลม โดยกําหนดใหมีคาความคลาดเคล่ือนของขนาด
หลุมไดไมเกิน 15 เปอรเซ็นต จากน้ันบันทึกคาเปนคําส่ัง G-Code เพื่อรอปอนใหกับเครื่อง 3 แกนตอไป การดําเนินงานดวย
วิธีการดังกลาวใหผลความแมนยํากวาวิธีการเปรียบเทียบแมแบบและวิธีการหาหลุมเพียงอยางเดียว   

 
5. ผลการวิจัย 
 

ในการดําเนินงานทําการทดสอบในสวนการหาตําแหนงของรูหมุดประดับลอมแม็กรถยนต โดยดําเนินการบันทึก
ตําแหนงของรูหมุดประดับลอแม็กรถยนตที่ไดในรูปแบบขอมูลประเภท G Code โดยการทํางานเริ่มตนจากการวางลอแม็กรถ
ยนตในตําแหนงที่กําหนดจากน้ันส่ังทําการหารูหมุดประดับลอแม็กรถยนตผลที่ไดแสดงในรูปภาพที่ 12 โดยในการทดสอบการ
ทํางานเปรียบเทียบกระบวนการดวยวิธีเปรียบเทียบแมแบบ วิธีการหาหลุมและวิธีการปรับปรุงการหาหลุม จากน้ัน
เปรียบเทียบวิธีการตางๆที่ไดในรูปแบบคาทางสถิติตอไป 
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รูปภาพที่ 12 หนาตางโปรแกรมในการใชงาน  

 
จากการทดสอบการทํางานของโปรแกรมในการหาตําแหนงรูหมุดลอแม็กรถยนต โดยใชขอมูลภาพลอแม็ก 1 แบบ 

จํานวน 80 ภาพ และมีรูหมุดบนลอแม็กรถยนตทั้งส้ิน 24 รูหมุด ผลการทดสอบปรากฏวาเวลาเฉล่ียโดยการใชวิธีเปรียบเทียบ
แมแบบคิดเปน 3.41 วินาที สวนเวลาเฉล่ียโดยการใชวิธีการหาหลุมคิดเปน 2.27 วินาที และเวลาเฉล่ียโดยวิธีการปรับปรุงการ
หาหลุมคิดเปน 2.43 วินาที ดังแสดงในตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบเวลาในการทํางาน 

วิธีการ เวลาเฉล่ีย )วินาที(  
การเปรียบเทียบแมแบบ 3.41 

การหาหลุม 2.27 
การปรับปรุงการหาหลุม 2.43 
 

จากการทดสอบระบบเพื่อทําการเปรียบเทียบความถูกตองของการทํางานในการตําแหนงรูหมุดประดับลอแม็กรถ
ยนต ผลคาเฉล่ียที่ไดโดยใชวิธีการเปรียบเทียบแมแบบมีคาความถูกตองเทากับ 86.25% สวนผลคาเฉล่ียที่ไดโดยใชวิธีการหา
หลุมมีคาความถูกตองเทากับ 95.00% และผลคาเฉล่ียที่ไดโดยใชวิธีการปรับปรุงการหาหลุมมีคาความถูกตองเทากับ 97.40% 
แสดงในรูปที่ 13 

 

 
รูปภาพที่ 13 เปรียบเทียบคาเฉล่ียความถูกตองของการหารูหมุดประดับลอแม็กรถยนต 
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6. สรุปผลการวิจัย 
 

ในงานวิจัยน้ีไดเสนอวิธีการปรับปรุงวิธีการหาหลุมในการหาตําแหนงของรูหมุดประดับลอแม็กรถยนตโดยทําการ
เปรียบเทียบวิธีการ 3 วิธี ไดแกวิธีเปรียบเทียบแมแบบ วิธีการหาหลุมและวิธีการปรับปรุงการหาหลุม ซ่ึงวิธีการปรับปรุงการ
หาหลุมน้ันมีความซับซอนในกระบวนการมากกวาวิธีการหาหลุม โดยผลการทดสอบปรากฏวาคาความเร็วเฉล่ียในการหารูหมุด
ประดับลอแม็กรถยนตน้ัน วิธีการหาหลุมน้ันดีกวาวิธีการปรับปรุงการหาหลุมอยูที่ เวลา 0.16 วินาทีและดีกวาวิธีการ
เปรียบเทียบแมแบบอยูที่เวลา 0.87 วินาที สําหรับคาเฉล่ียดานความถูกตองวิธีการปรับปรุงการหาหลุมใหคาความถูกตอง
มากกวาวิธีการหาหลุมอยูที่ 2.5 เปอรเซ็นตและดีกวาวิธีการเปรียบเทียบแมแบบอยูที่ 11.25 เปอรเซ็นต ซ่ึงจากการทดสอบคา
ความผิดพลาดเกิดจากจํานวนจุดภาพของรูหมุดประดับลอมีคาในการเปรียบเทียบนอยเกินไป ทําใหภาพนําเขาที่ไดมีการ
กระจายตัวของแสงที่เพิ่มขึน้สงผลใหเหลือจํานวนจุดภาพนอยกวาจํานวนที่กําหนด  
 
7. ขอเสนอแนะ 

 
งานวิจัยน้ีสามารถนําไปพัฒนารวมกับเครื่อง 3 แกน ในการไขหมุดประดับลอแม็กรถยนตดวยวิธีประมวลผลภาพ

ลอแม็กรถยนต รวมถึงสามารถพัฒนารูปแบบการหาตําแหนงของวัตถุที่ตองการและการหาระยะของวัตถุ ขนาดของวัตถุที่
สนใจจากในภาพไดตอไป 

 
8. กิตติกรรมประกาศ 
 

ขอขอบคุณ คุณจงเกียรติ อนันตอัมพร กรรมการผูจัดการ บริษัท พลวัตร จํากัด ที่เอ้ือเฟอสนับสนุน วัสดุและ
อุปกรณตางๆ ในการวิจัยและทีมงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่สนับสนุนงาน
และชวยเหลือในการเก็บบันทึกผลงานวิจัย 
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บทคัดยอ  
 

งานวิจัยน้ีเปนการออกแบบและพัฒนาระบบแนะนําอาหารสําหรับผูปวยโรคความดันโลหิตสูง มีวัตถุประสงคเพื่อให
ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงสามารถรับประทานอาหารไดถูกตองตามหลักโภชนาการได โดยใชทฤษฎีและหลักการทางโภชนาการ 
มาใชในการออกแบบออนโทโลยแีละพัฒนาฐานความรู และใชงานรวมกับฐานกฎเพื่อใชในการแนะนํารายการอาหารใหเหมาะสม
กับผูปวยโรคความดันโลหิตสูง โดยผูวิจัยไดใชโปรแกรมโปรทีเจ ในการออกแบบโครงสรางของออนโทโลยีโดยเก็บรวบรวมขอมูล
เก่ียวกับรายการอาหารประกอบดวย ชื่ออาหาร ประเภทของอาหาร วัตถุดิบที่ใช คุณคาทางโภชนาการ และจํานวนพลังงาน          
ที่ไดรับจากอาหารในรูปแบบของไฟลภาษาเว็บออนโทโลยี โดยจะแบงคลาสใหชัดเจนเพื่อสะดวกตอการสืบคนขอมูลและให
ขอมูลตรงตามการสืบคนที่สุด และใชโปรแกรมเน็ตบีนส เปนเครื่องมือในการเขียนโปรแกรมโดยใชภาษาจาวาในการพัฒนา
โปรแกรม โดยใช Apache Jena API ในการติดตอกันระหวางไฟลภาษาเว็บออนโทโลยีกับภาษาจาวา ในสวนของการสืบคนน้ัน 
จะใชภาษา Sparql ในการทํางานโดยเม่ือทําการสืบคนขอมูลแลวจะดึงขอมูลผลลัพธมาแสดงในโปรแกรมเพื่องายตอการใชงาน
และแสดงผล 

 
คําสําคัญ: ระบบแนะนํา, ผูปวยโรคความดันโลหิตสูง, ออนโทโลย ี

 
Abstract  

 
This research presents the development of Food Recommend System for The Patients with Hypertension 

using Ontology. The purpose is a patients with hypertension can eat food correctly by using theory and 
principles of nutrition to design ontology and develop knowledge base and use with rule base for recommend 
food to patients with hypertension. Researcher use Protégé to design structure of ontology by collects 
data about food that include name of food ingredient nutrition and calories in food in Web Ontology 
Language format by divide class clearly for ease and easy to search data and give correct data according 
searching. NetBeans is a software development platform written in Java and Apache Jena API use to 
connect OWL into Java application. Part of search use Sparql to query data and show in java application.    

 
Keywords: recommend system, patients with hypertension, ontology 
 
บทนํา  
 
 ในปจจุบันคนสวนใหญเปนโรคเปนโรคความดันโลหิตสูงโดยไมรูตัว ซ่ึงถาหากปลอยใหเปนเรื้อรังแลว อาจจะเปนโรค
อ่ืนๆ ตามมา โดยการที่เปนโดยไมรูตัวทําใหไมไดรับการรักษาหรือการปฏิบัติตนอยางถูกตองเหมาะสม แตเม่ือเริ่มมีอาการแลว
จึงเริ่มใสใจรักษาซ่ึงบางครั้งอาจไมทันทวงที จึงไดมีการนําเอาหลักการทางโภชนาการที่ถูกตองมาชวยในการบรรเทาและฟนฟู
สภาพรางกายจากอาการเจ็บปวย โดยทั่วไปแลวผูปวยมีความแตกตางกันทั้งทางดาน เพศ อายุ และสภาพรางกาย ทําใหมี
ความตองการพลังงานและสารอาหารที่แตกตางกันไปดวย ดังน้ันการมีโภชนาการที่ดีและเหมาะสมกับสภาพรางกายจะชวยลด
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ผลเสียจากอาการเจ็บปวยและทําใหรางกายฟนตัวเร็วขึ้น ในทางกลับกันหากผูปวยบริโภคอาหารที่ไมเหมาะสมกับโรคและ
สภาพรางกายอาจทําใหเกิดผลเสียตอผูปวยไดเชนกัน  
 จากปญหาที่กลาวมาในขางตนทําใหผูวิจัยเล็งเห็นถึงความสําคัญของการบริโภคที่ถูกตองตามหลักโภชนาการและ
เหมาะสมกับรางกายผูปวย ผูวิจัยจึงพัฒนาระบบแนะนําอาหารสําหรับผูปวยโรคความดันโลหิตสูงดวยออนโทโลยี เพื่อใหผูปวย
สามารถบริโภคอาหารไดอยางถูกตองตามหลักโภชนาการและเหมาะสมกับผูปวยที่เปนโรคความดันโลหิตสูงโดยตรง โดยระบบ
ที่พัฒนาขึ้นน้ันใชความรูในสวนของออนโทโลยีเขามาเพื่อจัดเก็บขอมูลองคความรูของระบบแนะนําใหมีโครงสรางที่สัมพันธกัน
ระหวางเน้ือหาขอมูลและความรูออนโทโลยีอาหารและโภชนาการสําหรับผูปวยโรคความดันโลหิตสูง จะไดเปนฐานความรูที่
สําคัญในการจัดเก็บองคความรูในระบบรวมกับการอาศัยฐานกฎในการใหคําแนะนําและประเมินรายการอาหารเพื่อใหไดรับ
สารอาหารที่ครบถวนตามหลักโภชนาการและมีความเหมาะสมสําหรับผูปวยโรคความดันโลหิตสูง ทําใหผูปวยสุขภาพดีและ
บรรเทาอาการของโรคความโลหิตสูงไดอีกดวย 
 
วัตถุประสงคในการวิจัย 
 
 1. เพื่อใหผูปวยโรคความดันโลหิตสูงสามารถบริโภคอาหารไดถูกตองตามหลักโภชนาการและเหมาะสมกับผูปวยที่
เปนโรคความดันโลหิตสูง ซ่ึงจะชวยใหความดันโลหิตลดลงได 
 2. เพื่อพัฒนาระบบแนะนําอาหารสําหรับผูปวยโรคความดันโลหิตสูงดวยออนโทโลยี  
 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับระบบแนะนําอาหารสําหรับผูปวยโรคความดันโลหิตสูงดวยออนโทโลยี มีดังน้ี
 ชัชวาลย ศรีมนตรี (2555) ไดพัฒนาระบบสืบคนขอมูลจากเอกสาร OWLจะใชภาษา SPARQL ในการสืบคน โดย
อาศัยความสามารถดานการอนุมานคําตอบอัตโนมัติของเครื่องมือที่เรียกวา Inference Engine หรือ Reasoner ซ่ึงใน
งานวิจัยน้ีไดเลือกใช Pellet Reasoner for Java และพัฒนาโปรแกรมระบบงานดวยภาษา JSP โดยอาศัย JENA Semantic 
Framework เพื่อเรียกใชอินเตอรเฟสที่ชวยประสานงานดานการพัฒนาโปรแกรมรวมกับ Jena API 
 ฐิตาภัทร อุทธการ และคณะ (2557) ไดออกแบบออนโทโลยีเก่ียวกับผลงานวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรณีศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ซ่ึงไดสรางเปนฐานความรูออนโทโลยีจากออนโทโลยี
ที่ไดสามารถใชขอมูลรวมกันและเชื่อมโยงความสัมพันธกันไดอยางอัตโนมัติ จึงเปนประโยชนเพื่อการสืบคนไดขอมูลที่ตรงกับ
ความตองการและความหมายอยางแทจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในการรวบรวมองคความรูอ่ืนๆ ใหเกิดประโยชนและ
มีประสิทธิภาพตอไป 

นภัส สุขสม และคณะ (2553) ไดมีแนวคิดในการพัฒนาระบบใหคําแนะนําการบริโภคอาหารตามโภชนาการเฉพาะ
บุคคลโดยใชหลักการออนโทโลย ีโดยไดแบงในสวนระบบแนะนํารายการอาหารตามฐานออนโทโลยีเปน 2 สวนหลัก 1) สวน
ของฐานความรู เปนสวนที่เปนการจัดเก็บองคความรูที่เก่ียวของกับความรูทางดานอาหารและโภชนาการที่มาจากความรู
เฉพาะทางของผูเชีย่วชาญและความรูจากเอกสารอางอิงทางดาน โภชนาการ เพื่อที่ระบบจะนําความรูเหลาน้ี ไปใชในการให 
คําแนะนําและประเมินผลรายการอาหาร ซ่ึงประกอบดวย 2 สวนหลัก 1.1) ออนโทโลยี เปนการนําความรูทางดานอาหารและ 
โภชนาการมาสรางเปนโครงสรางในรูปแบบของออนโทโลยี เพื่อเปนการจัดเก็บความรูน้ันเขามาใชงานในระบบ เพื่อแสดง
ความสัมพันธระหวางสารอาหารและอาหาร การแสดงความสัมพันธของอาหารและสวนประกอบของอาหาร เปนตน 1.2) ฐาน
กฎ เปนสวนของการนําความรูเฉพาะทางของ ผูเชีย่วชาญ ดานโภชนา การมานําเสนอ ในรูปแบบของกฎ โดยกฎที่สรางขึ้นถูก
เขียนในรูปแบบของ IF – THEN 2) สวนเรคคอมเมนตเดอรเอนจ้ิน เปนสวนเริ่มตนในกระบวนการของการใหคําแนะนําการ
บริโภคอาหาร โดยเริ่มจากการอานขอมูลออนโทโลยีตามมาตรฐาน Web Ontology Language จากออนโทโลยีอาหารและ
โภชนาการทีไ่ดสรางขึน้โดยอาศัยเอพีไอของเจนา ทําหนาทีใ่นการอานคลาส และคุณสมบัติ จากน้ันทําการติดตอกับฐานขอมูล
โดยจะมีการระบุชุดขอมูลจากฐานขอมูลโดยใชภาษาเอสคิวแอล และทําการจับคูความสัมพันธระหวางคลาสในออนโทโลยีกับ
ตาราง ในฐานขอมูล และคุณสมบัติในออนโทโลยีกับคอลัมภในฐานขอมูลพรอมกับกําหนดและสรางยูอารไอใหสําหรับคลาส 
และทําการนํากลุมของชุดขอมูลจากฐานขอมูลเขามาในออนโทโลยีรูปแบบของอินสแตนตของคลาสในรูปแบบของ อารดีเอฟ
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โมเดล จากน้ันระบบจะทําการประมวลผล โดยอาศัยฐานกฏเขามาในการแนะนําและประเมินผลรายการอาหาร ใหเหมาะสม
กับผูใชงานแตละบุคคล   

พัทธนันท ศรีมวง (2555) ไดกลาววา การจัดอาหารที่เหมาะสมใหกับผูปวยโรคความดันโลหิตสูงจะเปนประโยชนทั้ง
ตอตัวผูปวย และสงเสริมการรักษาของแพทยใหไดผลดียิ่งขึ้น ขอมูลพื้นฐานที่สําคัญสําหรับการจัดอาหารใหกับผูปวยโรคความ
ดันโลหิตสูง มีดังน้ี 1) อาหารจํากัดโซเดียมหมายถึง การจัดอาหารและเครื่องดื่มรวมทั้งเครื่องปรุงรสและอ่ืนๆ ที่ผูปวยบริโภค
ในหน่ึงวันใหปริมาณโซเดียมนอยกวาคนปกติจะไดรับ 2) อาหารดัดแปลงไขมัน ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงควรจํากัดไขมันเพื่อ
เปนการลดปจจัยเส่ียงตอการเกิดโรคตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นได 3) อาหารจํากัดคารโบไฮเดรต ในผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่มี
ภาวะที่มีภาวะโภชนาการเกิน แพทยอาจจะใหผูปวยไดรับอาหารจํากัดคารโบไฮเดรตเพื่อใหผูปวยที่มีภาวะโภชนาการที่ดี และ
มีผลดีตอการรักษาของแพทยโดยทั่วไป 
 รังสรรค  ภูรยานนทชัย (2549) การประเมินถึงความตองการพลังงานของผูปวยในแตละวัน เม่ือไดประเมินถึงภาวะ
ทางโภชนาการของผูปวยแลว ลําดับตอมาจําเปนที่จะตองคํานึงถึงปริมาณพลังงานที่ไดจากอาหารในผูปวยแตละราย หรือ
ประเมินถึง energy expenditure (EE) ของผูปวยในแตละรายตามความตองการ เพื่อที่จะชวยในการรักษาภาวะทุพ
โภชนาการ หรือปองกันไมใหเกิดทุพโภชนาการขึ้นการใหพลังงานนอยเกินไป 
 วัลลภ พรเรืองวงศ (2551) อาหารเพื่อลดความดันเลือด (Dietary Approaches to Stop Hypertension) หรือ
เรียกยอๆ วา อาหารแดช (DASH) เปนการกินเกลือโซเดียมแตนอย เพิ่มแคลเซียม โปแทสเซียม และแมกนีเซียมมีฤทธ์ิคลาย
ยาขับปสสาวะอยางออน ทําใหความดันเลือดลดลงไดในเวลาประมาณ 2 สัปดาห  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยระบบแนะนําอาหารสําหรับผูปวยโรคความดันโลหิตสูงโดยใชออนโทโลยี ซ่ึงไดกําหนด
วิธีดําเนินการวิจัยไวดังน้ี คือ บุคคลที่เก่ียวของกับระบบ เครื่องมือที่ใชในการพัฒนาระบบ การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
การเก็บรวบรวมขอมูล การนําขอมูลไปใช 
 1.  บุคคลที่เกี่ยวของกับระบบ 
 การแนะนําอาหารสําหรับผูปวยโรคความดันโลหิตสูงโดยใชออนโทโลยีมีบุคคลที่เก่ียวของกับระบบ คือ ผูปวย หรือผู
ที่มีภาวะเจ็บปวยโรคความดันโลหิตสูง และผูดูแลระบบ ผูที่มีหนาเก่ียวกับการจัดการขอมูลและดูแลระบบใหสามารถทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพ 

2.  เคร่ืองมือที่ใชในการพัฒนาระบบ 

 ในการแนะนําอาหารสําหรับผูปวยโรคความดันโลหิตสูงโดยใชออนโทโลยี ประกอบดวยสวนของซอฟตแวรที่ใชใน
การพัฒนาระบบ ประกอบไปดวย โปรแกรม Protégé ที่ใชในการสรางออนโทโลยี ซ่ึงเปนฐานความรูสําหรับการพัฒนา โดยจะ
เปนสวนที่เก็บขอมูลที่ใชในระบบน้ี โปรแกรม Netbeans IDE ใชในการพัฒนาโปรแกรมโดย Souce Code ที่ใชจะเปนภาษา 
Java และโปรแกรม Protoshop CS6 ใชในการตัดตอและตกแตงรูปภาพที่ใชในโปรแกรม  

  3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  เริ่มโดยการออกแบบออนโทโลยีอาหารและโภชนาการน้ันเปนสวนสําคัญในระบบแนะนํารายการอาหารตามฐาน
ออนโทโลยีเน่ืองจากตัวระบบจําเปนที่จะตองอาศัยฐานความรูในการแนะนํารายการอาหาร โดยการออกแบบออนโทโลยีน้ันเปน
การกําหนดโครงสรางที่มีความชัดเจนในขอบเขตของโดเมนทางดานอาหารและดานโภชนาการ โดยจะมีแนวคิดดานโภชนาการ 
ที่แสดงถึงความรูและขอมูลที่เก่ียวกับโภชนาการ โดยมีคลาสที่แสดง คือ Nutrient แสดงถึงคุณคาทางโภชนาการของสารอาหาร
ตามหลักโภชนาการ และ Menu แสดงถึงรายการอาหาร โดยจะมีสวนประกอบเปน วัตถุดิบ คุณคาทางโภชนาการ พลังงานที่ได
จากอาหาร และประเภทของอาหาร 
  4.  การนําขอมูลไปใช 
  ในระบบน้ีไดมีการนําขอมูลมาใชในสวนของการแนะนําอาหารใหเหมาะสมสําหรับผูปวยโรคความดันโลหิตสูงโดยจะ
เริ่มจากที่โปรแกรมรับตัวแปรจากผูใชมาคํานวณหาพลังงานที่ใชในแตละวัน โดยตัวแปรที่รับมาก็จะมี สวนสูง นํ้าหนัก เพศ อายุ 
กิจกกรรมที่สงผลตอการเผาผลาญของรางกาย แลวนํามาเปรียบเทียบกับขอมูลรายการอาหาร เพื่อที่จะเลือกรายการอาหารที่
เหมาะสมที่สุดสําหรับผูใช 
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ผลการวิจัย 
 

 จากการศึกษาและวิจัยระบบแนะนําอาหารสําหรับผูปวยโรคความดันโลหิตสูงดวยออนโทโลยี ไดผลวิจัยดังน้ี 
 1.  ผลการรวบรวมขอมูลสําหรับการออกแบบออนโทโลยี 
 การออกแบบออนโทโลยีอาหารและโภชนาการน้ันเปนสวนสําคัญในระบบแนะนํารายการอาหารตามฐานออนโทโลยี 
เน่ืองจากตัวระบบจําเปนที่จะตองอาศัยฐานความรูในการแนะนํารายการอาหาร โดยการออกแบบออนโทโลยีน้ันเปนการ
กําหนดโครงสรางที่มีความชัดเจนในขอบเขตของโดเมนทางดานอาหาร การออกแบบออนโทโลยีน้ีเริ่มจากการกําหนดขอบเขต
ขององคความรูทางดานโภชนาการที่ระบบตองการนําไปใช  โดยใชวิธีการจัดคลาสแบบผสมผสานที่เปนการจัดลําดับ
ความสําคัญของแนวคิดที่สําคัญกอนแลวจึงทําการจัดหมวดหมูของคลาสตามแนวคิดที่สําคัญ จากน้ันทําการระบุคาคุณสมบัติ
สําหรับคลาสแตละคลาสรวมถึงการพิจารณาถึงการสืบทอดคุณสมบัติของคลาสและกําหนดเงื่อนไขใหกับคุณสมบัติของคลาส 
จากน้ันไดทําการทบทวนและปรับปรุงออนโทโลย ีโดยมีการเพิ่มเติมหรือลดรายละเอียด โดยออนโทโลยีน้ีจะถูกออกแบบเพื่อ
รองรับการแนะนํารายการอาหาร ดังแสดงในรูปภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 1 ขอมูลรายการอาหารในออนโทโลยี 
 

 2. ผลการพัฒนาระบบ 
 จากการพัฒนาระบบแนะนําอาหารสําหรับผูปวยโรคความดันโลหิตสูงดวยออนโทโลยี โดยมีโครงสรางของระบบคือ 
สวนคํานวณพลังงานที่รางกายใชในแตละวัน แลวนําคาที่ไดมาใชในการคนหารายการอาหารในฐานขอมูลออนโทโลยี โดยใน
ฐานขอมูลจะมีการโยงขอมูลกันโดยคนหาจากหน่ึงขอมูลแตจะสามารถนําขอมูลอ่ืนที่สัมพันธกันมาแสดงดวย และยังสามารถ
หาขอมูลใกลเคียงกันโดยอาศัยฐานกฎในการกําหนดได ทําใหการคนหาของขอมูลคอนขางจะสมบูรณ เม่ือคนหาขอมูลไดแลว 
ก็จะนํากลุมขอมูลที่คนหาไดมาแสดงในโปรแกรม ดังแสดงในรูปภาพที่ 2 
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รูปภาพที่ 2 รายการอาหารที่แนะนําจากระบบ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 
 จากการสรางระบบแนะนําอาหารสําหรับผูปวยโรคความดันโลหิตสูงดวยออนโทโลยีและไดทําการใหผูใชงานทดสอบ
และประเมินผลการใชงานระบบพบวาผูใชงานเห็นวาโปรแกรมสามารถนําไปใชงานไดจริง และตอบสนองความตองการของ
ผูใชงานไดเปนอยางด ี
 เน่ืองจากผูจัดทําไดออกแบบระบบดังกลาวใหมีการแนะนําอาหารสําหรับผูปวยโรคความดันโลหิตสูงดวยออนโทโลยี 
และไดออกแบบใหระบบสามารถคํานวณอัตราการเผาผลาญของรางกายในชีวิตประจําวันเพื่อใหผูปวยสามารถบริโภคอาหาร
ไดเหมาะสมกับตนเองเพราะการควบคุมนํ้าหนักก็เปนอีกหน่ึงวิธีที่ชวยใหควบคุมความดันโลหิตได และระบบสามารถแนะนํา
อาหารที่เหมาะสมกับผูปวยโรคความดันโลหิตไดโดยแบงเปนม้ือเชา กลางวัน และเย็น มีการออกแบบหนาจอใหงายตอการใชงาน 
และไมทําใหผูใชรูสึกยุงยากตอการใชงานโปรแกรมทําใหผูใชรูสึกพึงพอใจมากขึ้น 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

  
 จากการพัฒนาระบบแนะนําอาหารสําหรับผูปวยโรคความดันโลหิตสูงดวยออนโทโลยีไปทําการทดสอบการใชงาน
ตางๆ ทําใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว แตในระหวางศึกษา และพัฒนาระบบน้ีไดประสบกับปญหาตาง ๆ สามารถแบงออก
ไดเปนปญหาทางเทคนิค เน่ืองจากการพัฒนาระบบแนะนําอาหารสําหรับผูปวยโรคความดันโลหิตสูงดวยออนโทโลยี มีความ
ซับซอนคอนขางมาก และตองใชเวลาในการพัฒนาคอนขางนานทําใหระบบยังไมครอบคลุมเน้ือหาทั้งหมดได  และปญหา
ทางดานการใชงาน เน่ืองจากลักษณะทางกายภาพของแตละบุคคลแตกตางกันไป ทําใหขอมูลมีหลากหลาย จึงอาจทําใหระบบ
มีการประมวลผลที่ไมตรงกับขอมูลทั้งหมด และดวยระยะเวลาที่จํากัดจึงทําใหผูวิจัยยังไมไดนําระบบไปใหกลุมตัวอยางทดลอง
ใชงานอยางเปนทางการจึงขออภัยมา ณ ที่น้ีดวย 
 
ขอเสนอแนะ 
 
 การพัฒนาระบบแนะนําอาหารสําหรับผูปวยโรคความดันโลหิตสูงดวยออนโทโลยี ควรตองมีการพัฒนาระบบตอไป 
มีฐานขอมูลที่ครอบคลุมมากขึ้น เพื่อใหระบบสามารถแนะนําอาหารที่หลากหลายมากขึ้น และมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้นเพื่อ
ลดขอผิดพลาดในการแนะนําอาหารใหกับผูปวย และควรมีการออกแบบหนาจอใหงายตอการใชงานและสวยงาม 
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การพัฒนาแผนการสอนตามรปูแบบปรบัเปลี่ยนการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนคิกลุม
ผลสัมฤทธิ์รวมกบัการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานดวยเอเจนท On-line 
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บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อสรางแผนการสอนตามรูปแบบปรับเปล่ียนการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค
กลุมผลสัมฤทธ์ิรวมกับการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานดวยเอเจนทรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2) เพื่อหาคุณภาพ
แผนการสอนตามรูปแบบปรับเปล่ียนการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคกลุมผลสัมฤทธ์ิรวมกับการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
ดวยเอเจนทรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร สรางแผนการสอนจากการวิเคราะหคําอธิบายรายวิชา กิจกรรมการเรียนรูใน
แผนการสอนตามรูปแบบปรับเปล่ียนการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคกลุมผลสัมฤทธ์ิรวมกับการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
ดวยเอเจนทไดจากการสังเคราะหขึ้น ทําการประเมินคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน ผลการวิจัยพบวา แผนการสอนที่สราง
ขึ้นประกอบดวย 15 หนวยการเรียน กิจกรรมการเรียนรูในแผนการสอนตามรูปแบบปรับเปล่ียนการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช
เทคนิคกลุมผลสัมฤทธ์ิรวมกับการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานดวยเอเจนท ประกอบดวย 9 ขั้นตอน ไดแก 1) ขั้นกําหนดปญหา 
2) ขั้นวิเคราะหปญหา 3) ขั้นกําหนดวัตถุประสงคการเรียนรู 4) ขั้นเรียนรูดวยตนเอง 5) ขั้นสรุปผลและนําเสนอ 6) ขั้นทดสอบ
ยอย 7) ขั้นคํานวณคะแนนพัฒนาการ 8) ขั้นยกยองกลุม และ 9) ขั้นปรับเปล่ียนกลุมดวยเอเจนท ผลการประเมินคุณภาพของ
แผนการสอนโดยผูเชี่ยวชาญ พบวา แผนการสอนมีคุณภาพอยูในระดับมากที่สุด (คาเฉล่ีย=4.74, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
=0.44) สรุปไดวาสามารถนําแผนการสอนที่สรางขึ้นไปใชไดอยางเหมาะสม  
 
คําสําคัญ: แผนการสอน, การเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคกลุมผลสัมฤทธ์ิ, การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร, เอเจนท  

 
Abstract 

 
The research aims. 1) To develop of lesson plans by Collaborative Learning Techniques to Student 

Team Achievement Divisions with Problem-Based Learning Using Adaptive Classification by Agent  On-line 
on Computer Programming. 2) To determine the quality lesson plans by Collaborative Learning Techniques 
to Student Team Achievement Divisions with Problem-Based Learning Using Adaptive Classification by 
Agent On-line on Computer Programming. Create lesson plans based on analysis of the subject. Synthetic 
activity by using Collaborative Learning Techniques to Student Team Achievement Divisions with Problem- 
Based Learning Using Adaptive Classification by Agent. The evaluation by experts of 5 members. The 
result of this research show that lesson plans by Collaborative Learning Techniques to Student Team 
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Achievement Divisions with Problem-Based Learning Using Adaptive Classification by Agent  On-line on 
Computer Programming Sub-unit consists of 15 units. Activities using Collaborative Learning Techniques 
to Student Team Achievement Divisions with Problem-Based Learning Using Adaptive Classification by 
Agent includes 9 steps: 1) Define the problem 2) Analyzing the problem 3) Formulating learning issues              
4) Self-study 5) Conclusion and reporting 6) Tests 7) Computed team scores 8) Recognition 9) Group 
classification by Agents. The evaluation found that lesson plans created are appropriate in the most 
(Mean = 4.74, SD = 0.44), concluded that the plan can be created to be used properly in the next step. 

 
Keywords: lesson plan, student achievement division learning, computer programming, agents 
 
1. บทนํา 
 

การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูอยางเปนระบบ มุงเนนการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาการเพิ่ม
โอกาสทางการศึกษาและเรียนรูและสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน เพื่อใหคนไทยทุกคนไดเรียนรูตลอดชีวิต ทั้งในระบบ 
นอกระบบ และตามอัธยาศัยอยางมีคุณภาพในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา (พิมพันธ เดชะคุปต และพเยาว ยินดีสุข, 2555) 
การจัดการศึกษาอยางเปนระบบโดยทั่ว ๆ ไปประกอบดวยหลักสูตรที่มีคุณภาพและการเรียนการสอนที่ดีและมีแนวทาง      
การพัฒนาผูเรียนอยางเหมาะสมสอดคลองกับบริบทของสังคม แผนการจัดการเรียนรูทําใหผูสอนเกิดการวางแผนวิธีสอนที่ดี 
ผูสอนมีคูมือการจัดการเรียนรูที่ไดจัดทําไวลวงหนาดวยตนเอง ทําใหผูสอนมีความม่ันใจในการจัดการเรียนรู ทราบวาการสอน
ของตนไดเดินไปในทิศทางใด หรือทราบวาจะสอนอะไร ดวยวิธีใด สอนทําไม สอนอยางไร จะใชส่ือและแหลงเรียนรูอะไร และ
จะวัดและประเมินผลอยางไร นอกจากน้ีแผนการจัดการเรียนรูที่นําไปใชและพัฒนาแลวจะเกิดประโยชนตอวงการศึกษา 
(ประสาท เนืองเฉลิม, 2556)  

การเขียนโปรแกรมที่ดีจําเปนตองมีแบบแผนและสามารถถายทอดกันได การเขียนโปรแกรมประกอบดวย 5 ขั้นตอน 
เริ่มตนจากการวิเคราะหปญหา การออกแบบโปรแกรม การเขียนโปรแกรม การทดสอบโปรแกรม และการจัดทําเอกสาร
ประกอบโปรแกรม การวิเคราะหปญหาจําเปนตองอานโจทยอยางระมัดระวัง โดยการวิเคราะหและตีโจทยใหแตก เขาใจถึง
แกนแทของปญหา หากไมสามารถตอบโจทยหรือตีความส่ิงที่โจทยตองการผิดพลาด ยอมสงผลกระทบตอเน่ืองกันทําให
โปรแกรมที่เขียนขึ้นไมตรงกับความตองการ (ฝายตําราวิชาการคอมพิวเตอร, 2553)  

การเรียนรูแบบรวมมือ (Collaborative learning) เปนแนวคิดเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ เนนการจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู เปดโอกาสใหผูเรียนไดทํากิจกรรมรวมกัน สมาชิกในกลุมมี
ระดับความรูความสามารถแตกตางกัน และทํากิจกรรมรวมกันแบบทัดเทียม โดยมีเปาหมายรวมกัน คือความสําเร็จ และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มขึ้น (ทิศนา  แขมมณี, 2555) การเรียนรูแบบรวมมือยังสรางบรรยากาศในการเรียนรูที่ดี ชวยให
ผูเรียนไดเรียนรูวิธีการแสวงหาความรูดวยตนเอง ชวยใหเกิดทัศนคติที่ดีตอการเรียน และยังชวยใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เพิ่มขึ้น (Richard, I., 1994) การเรียนรูแบบรวมมือ (Collaborative Learning) กับเทคนิควิธี STAD (Student Team 
Achievement Divisions) วิธีน้ีเหมาะกับวิชาที่มีการกําหนดจุดประสงคชัดเจน และมีคําตอบถูกคําตอบเดียว เพื่อจูงใจ
นักเรียนใหรูจักใหกําลังใจกัน และชวยเหลือเพื่อนในการเรียนรูเน้ือหาที่ครูถายทอด แตเม่ือสอบตางคนตางสอบไมสามารถ
ชวยกันได คะแนนของทีมขึ้นอยูกับคะแนน ทีแ่ตละคนปรับปรุงใหดีจากการทําในครั้งกอนของตนเอง (บุปผาชาติ ทัฬหิกรณ, 
2544) Shakshuki และ Halliday (2009) ไดพัฒนาเครื่องมือชื่อ SHALEX (Structure Hypermedia Algorithm 
Explanation) ชวยในการสอนขั้นตอนวิธี และไดพัฒนาเอเจนท (Agent) เพิ่มเติมเพื่อชวยในการตรวจสอบความกาวหนาคอย
ใหคําแนะนําที่จําเปน และบันทึกผลการปฏิสัมพันธของผูเรียน โดยผูเรียนสามารถเรียนรูขั้นตอนวิธีไดทั้งจากหองเรียนปกติ 
และจากการศึกษาทางไกลบนเว็บ รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เนนการศึกษาขั้นตอนวิธีทางคอมพิวเตอร การแสดงผลขอมูล การรับคาขอมูล การดําเนินการ 
ตัวแปร การกําหนดคาใหตัวแปร การทํางานแบบเงื่อนไข การทํางานแบบวนซํ้า ฟงกชัน แถวลําดับ ตัวชี้ โครงสราง และ
แฟมขอมูล และฝกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยภาษาซีเพื่อแกโจทยปญหาตาง ๆ ผูวิจัยจึงไดพัฒนาแผนการ
สอนตามรูปแบบปรับเปล่ียนการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคกลุมผลสัมฤทธ์ิรวมกับการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานดวย  
เอเจนทรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรขึ้น  
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1. เพื่อสรางแผนการสอนตามรูปแบบปรับเปล่ียนการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคกลุมผลสัมฤทธ์ิรวมกับการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานดวยเอเจนทรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร  

2. เพื่อหาคุณภาพแผนการสอนตามรูปแบบปรับเปล่ียนการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคกลุมผลสัมฤทธ์ิรวมกับ
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานดวยเอเจนทรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 
  
3. สมมติฐานการวิจัย 
 

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอแผนการสอนตามรูปแบบปรับเปล่ียนการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคกลุม
ผลสัมฤทธ์ิรวมกับการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานดวยเอเจนทรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร อยูในระดับเหมาะสมมาก 
 
4. ขอบเขตของการวิจัย 
 

1. รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร รหัสวิชา 4141502 จํานวน 3 หนวยกิต หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

2. ประเมินความเหมาะสมของแผนการสอนตามรูปแบบปรับเปล่ียนการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคกลุม
ผลสัมฤทธ์ิรวมกับการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานดวยเอเจนทรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 
5 คน 

3. ผูเชี่ยวชาญ มีคุณสมบัติดังน้ี 1) เปนผูสอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน หรือสาขาวิชาที่เก่ียวของ 2) จบการศึกษาระดับปริญญาเอก และ 3) มีประสบการณทํางานไมนอยกวา 
5 ป 
 
5. นิยามศัพท 
 

คุณภาพแผนการสอน หมายถึง ความเหมาะสมขององคประกอบของแผนการสอนตามรูปแบบปรับเปล่ียนการ
เรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคกลุมผลสัมฤทธ์ิรวมกับการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานดวยเอเจนท รายวิชาการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร หลักสูตรครุศาสตรบัรฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตามการพิจารณาของ
ผูเชี่ยวชาญ 
 
6. วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 

6.1 วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 
ผูวิจัยไดนําหลักสูตรรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร รหัสวิชา 4141502 จํานวน 3 หนวยกิต ซ่ึงเปนรายวิชา

หน่ึงในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อ
มาใชในการสรางแผนการสอนตามรูปแบบปรับเปล่ียนการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคกลุมผลสัมฤทธ์ิรวมกับการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐานดวยเอเจนท 

 

6.2 แผนการสอน 
ชัยยงค พรหมวงศ (2549) ใหความหมายของแผนการสอนไววา แผนการสอนเปนแผนซ่ึงกําหนดขั้นตอนการสอนที่

ครูมุงหวังจะใหผูเรียนไดเกิดพฤติกรรมการเรียนรูในเน้ือหาและประสบการณหนวยใดหนวยหน่ึงตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว  
อาภรณ ใจเที่ยง (2550) ใหความหมายของแผนการสอนไววา แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใชส่ือ  

การสอน การวัดผลประเมินผลใหสอดคลองกับเน้ือหาและจุดประสงคที่กําหนดไวในหลักสูตร ปจจุบันหลักสูตรการศึกษา    
ขั้นพื้นฐานจะใชคําวา แผนการจัดการเรียนรู 
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ชนาธิป พรกุล (2554) ใหความหมายของแผนการจัดการเรียนรูหรือแผนสอนไววา เปนเอกสารทางวิชาการที่ครู
จัดทําลวงหนาอยางเปนระบบเพื่อใชจัดการเรียนการสอน ประกอบดวยรายการกิจกรรมที่ผูเรียนและครูรวมกันทําตามลําดับ
ในชวงเวลาหน่ึง มีจุดมุงหมายใหผูเรียนเรียนรูดวยความสะดวก และสนุกในการเรียน 

แผนการสอนมีองคประกอบ ดังน้ี 1) วิชาหรือเรื่องที่จะสอน 2) หัวเรื่อง 3)มโนมติ 4) วัตถุประสงค 5) เน้ือหา              
6) กิจกรรมการเรียน 7) ส่ือการสอน และ 8) ประเมินผล (ชัยยงค พรหมวงศ, 2549) 

 

6.3 การเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์ 

  สุวิทย มูลคํา และ อรทัย มูลคํา (2545) ไดกลาวถึงการจัดกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกันเรียนดวยเทคนิค STAD 
ไววาเปนการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูอีกรูปแบบหน่ึงคลายกันกับเทคนิค TGT ที่แบงนักเรียนที่มีความสามารถแตกตางกัน
ออกเปนกลุมเพื่อทํางานรวมกัน กลุมละประมาณ 4–5 คน โดยกําหนดใหสมาชิกของกลุมไดเรียนรูในเน้ือหาสาระที่ผูสอน
จัดเตรียมไวแลวทําการทดลองเรียนรู คะแนนที่ไดจากการทดสอบของสมาชิกแตละคนนําเอามาบวกเปนคะแนนรวมของทีม 
ผูสอนจะตองใชเทคนิคการเสริมแรง เชน ใหรางวัล คําชมเชย เปนตน ดังน้ันสมาชิกกลุมจะตองมีการกําหนดเปาหมายรวมกัน 
ชวยเหลือซ่ึงกันและกันเพื่อความสําเร็จของกลุม 

สลาวิน (Slavin, R.E., 1990) ไดกลาวถึงการจัดการเรียนแบบรวมมือกันเรียนดวยเทคนิค STAD ไววา คือ การเรียน
เปนทีมที่ผสมความรูความสามารถ สนุกสนาน มีการปฏิสัมพันธกันหรือไดรับรางวัลสําหรับทีมที่สมาชิกสามารถทําคะแนน
มากกวาคะแนนฐานของตัวเอง  

วัชรา เลาเรียนดี (2555) ไดสรุปขั้นตอนการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคกลุมผลสัมฤทธ์ิประกอบดวยกิจกรรม 
ตาง ๆ ดังน้ี 1) การสอนของครู 2) การรวมมือกันเรียนรูของนักเรียน 3) การทดสอบความรูความเขาใจ และ 4) การใหรางวัล
กลุม 

 

6.4 การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
 การจัดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนหลัก เปนการจัดสภาพการณของการเรียนการสอนที่ใชปญหาเปน

เครื่องมือในการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามเปาหมาย โดยผูสอนอาจนําผูเรียนไปเผชิญสถานการณปญหาจริง หรือผูสอน
อาจจัดสภาพการณใหผูเรียนเผชิญปญหา และฝกกระบวนการวิเคราะหปญหาและแกปญหารวมกันเปนกลุม ซ่ึงจะชวยให
ผูเรียนเกิดความเขาใจในปญหาน้ันอยางชัดเจน ไดเห็นทางเลือกและวิธีการที่หลากหลายในการแกปญหาน้ัน รวมทั้งชวยให
ผูเรียนเกิดความใฝรู เกิดทักษะกระบวนการคิด และกระบวนการแกปญหาตาง ๆ (ทิศนา  แขมมณี, 2555) 

วัชรา เลาเรียนดี (2555) ไดสรุปขั้นตอนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานตามการนําเสนอของ สเตปเพียน และแกล
แลกเกอร ดังน้ี 1) เขาสูปญหาและนิยามปญหา 2) หาขอมูล รวบรวมขอมูลที่เก่ียวของ และ 3) สังเคราะหขอมูลและปฏิบัต ิ

และสรุปขั้นตอนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานตามการนําเสนอของ เซวอย และฮิวจ ดังน้ี 1) ระบุปญหาที่
เหมาะสมสําหรับผูเรียน 2) เชื่อมโยงปญหากับบริบทของผูเรียน 3) มอบหมายความรับผิดชอบใหผูเรียน 4) กระตุนความ
รวมมือ และ 5) ตั้งความคาดหวังหรือกําหนดเปาหมาย 

 

6.5 เอเจนท 
 เอเจนทในมุมมองทั่วไป หมายถึง ขีดความสามารถที่แทนคนได เครื่องจักร ชิ้นสวนของซอฟตแวร หรือแมแตสิ่งอ่ืน

ที่เก่ียวของ พจนานุกรมไดบัญญัติคํา ๆ น้ีไว หมายถึง ส่ิงที่แทนการกระทํา (One Who Acts) สวนคําจํากัดความ หมายถึง ส่ิง
ที่สามารถนํามาใชกระทําบางอยางแทนมนุษยหรือส่ิงอ่ืน ๆ ได โดยเอเจนทจะตองมีคุณสมบัติพื้นฐาน ไดแก ความสามารถใน
การกระทําในสภาพแวดลอมที่เปนอยู ความสามารถในการติดตอส่ือสารกับเอเจนทตัวอ่ืน ๆ ไดโดยตรง มีกลไกขับเคล่ือนใน
การปฏิบัติภาระกิจใหบรรลุถึงเปาหมายได มีกระบวนการนําทรัพยากรตาง ๆ มาใชไดดวยตนเอง ความสามารถในการรับรูตาม
สภาพแวดลอมที่เปนอยู ความสามารถส่ือสารความหมายภายใตสภาพแวดลอมที่เกิดขึ้นแมวาจะไมไดทั้งหมดก็ตาม มี
กระบวนการสรางเสริมทักษะและการใหบริการ ความสามารถในการเพิ่มผลผลิตไดดวยตนเอง และมีพฤติกรรมตอบสนองตอ
เปาหมายที่วางไว โดยใชความพยายาม ทักษะ และทรัพยากรที่มีอยูของตนใหบังเกิดผลภายใตการรับรู การส่ือความหมายและ
การติดตอส่ือสารที่ไดรับตามสภาพแวดลอมที่เปนอยู (Wooldridge, 2002) 
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6.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
การศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของเก่ียวกับการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคกลุมผลสัมฤทธ์ิ สฤษดิ์ เกิดสันเทียะ (2551) 

ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การวัดและทดสอบเครื่องสงวิทยุและสายอากาศศึกษาดวยเทคนิคการเรียนรูแบบ 
STAD พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 82.92/81.77 ซ่ึงสูงกวาสมมติฐานที่ตั ้งไวที่ 
80/80 และจากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบวา ผูเรียนมีคะแนนเฉล่ียหลังการเรียนสูงกวาคะแนนเฉล่ียกอน  
การเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ*.05 สรุปไดวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยที่พัฒนาขึ้น สามารถนําไปใชกับ
กลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ วลัยพร ดวงดี (2551) ที่ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรบนเครือขาย
อินเทอรเน็ตโดยใชเทคนิค STAD วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ผลการวิจัยพบวา 
บทเรียนคอมพิวเตอรบนเครือขายอินเทอรเน็ตที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 82.27/83.11 สูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว   
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน ที่เรียนดวยเรียนคอมพิวเตอรบนเครือขายอินเทอรเน็ตโดย
ใชเทคนิค STAD มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผูเรียนมีความพึงพอใจ
ในการเรียนโดยใชเทคนิค STAD บนเครือขายอินเทอรเน็ตที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นในระดับดีมาก และ ณัฐนภัส ยอดศรี (2555) ได
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนอินเทอรเน็ต ดวยเทคนิคการเรียนรูรวมมือแบบ STAD เรื่อง อาณาจักรอยุธยาและ
อาณาจักรธนบุรีกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบน
อินเทอรเน็ตที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพเทากับ 84.00/82.80 สูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว และจากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผูเรียนมีความพึงพอใจตอการใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนบนอินเทอรเน็ตที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นอยูในระดับมากที่สุด  

การศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของเก่ียวกับการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน นรังค ตรีธัญญา (2554) ไดศึกษาผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายแบบทบทวนรวมกับเทคนิคการใชปญหาเปนฐาน เรื่องงาน
เลือกทําและงานทําซํ้า วิชาหลักการเขียนโปรแกรม พบวาบทเรียนมีประสิทธิภาพที่ 81.65/80.18 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนด 
80/80 ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับมาก สอดคลองกับ ประจักษ ปราโมทย (2554) ที่ไดพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนผานอินเทอรเน็ต เรื่อง การสรางหุนยนต รวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบการใชปญหาเปนฐาน ผล
การศึกษาพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานอินเทอรเน็ต มีประสิทธิภาพ 81.51/80.18 สูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว ผล
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน ที่เรียนดวยเรียนคอมพิวเตอรผานอินเทอรเน็ต มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนที่สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผูเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นในระดับมาก 

การศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของกับเอเจนท อุราพร ศุขะทัต (2550) ไดออกแบบและพัฒนาแบบจําลองการปรับ
สารสนเทศการเรียน (Adaptive Learning Information: ALIN) ผนวกกับสารสนเทศจากเว็บที่สัมพันธกับเน้ือหาบทเรียนเขา
ในระบบการเรียนการสอนผานเว็บ โดยนําวิธีการมัลติเอเจนทมาใชในการติดตามพฤติกรรมและความสนใจของผูเรียนที่มีการ
ปฏิสัมพันธกับบทเรียน สารสนเทศที่ ALIN แนะนําเปนสารสนเทศเสริมจากเว็บตามความตองการของผูเรียน ที่สัมพันธกับ
เน้ือหาบทเรียนและตรงตามวัตถุประสงคของผูสอน ผลปรากฏวา ไดคะแนนความพึงพอใจอยูในระดับมาก ซ่ึงสูงกวาการเรียน
ออนไลนแบบเดิมที่อยูในระดับปานกลาง และ ทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ (2549) ไดพัฒนารูปแบบการวางแผนจัดสรรทรัพยากร
การเรียนการสอนโดยใชมัลติเอเจนท ผลปรากฏวา ความพึงพอใจของผูใชระบบงานทั่วไปที่มีตอระบบ II-RPS ที่ไดพัฒนาขึ้นอยู
ในระดับมาก ซ่ึงมีความสอดคลองกับขอสมมติฐานทางการวิจัยที่วางไว ทั้งรูปแบบและระบบ II-RPS นอกจากจะเอ้ืออํานวยใน
การผลิตคอรสแวรไดเปนอยางดี ยังชวยสงเสริมใหกระบวนการเรียนรูเปนไปไดโดยอัตโนมัติ รวมไปถึงความเปนระบบอัจฉริยะ
ที่ชวยในการวางแผนจัดสรรทรัพยากรการเรียนการสอนใหเปนไปไดอยางประสิทธิผล  
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7. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งน้ีมีขั้นตอนการดําเนินการ 4 ขั้นตอน สรุปไดดังน้ี 
 

7.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ 
ดําเนินการโดยศึกษาคําอธิบายรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร รหัสวิชา 4141502 จํานวน 3 หนวยกิต  

ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม การเขียนแผนการเรียนการสอน การ
เรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคกลุมผลสัมฤทธ์ิ การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เอเจนท และงานวิจัยที่เก่ียวของกับการ
เรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคกลุมผลสัมฤทธ์ิ  การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน และเอเจนท 

 

7.2 การกําหนดข้ันตอนกิจกรรมการเรียนรู 
สังเคราะหเอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวของกับการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคกลุมผลสัมฤทธ์ิ การเรียนรูโดยใช

ปญหาเปนฐาน และเอเจนท นําความรูไปกําหนดขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแผนการสอนตามรูปแบบปรับเปลี่ยน
การเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคกลุมผลสัมฤทธ์ิรวมกับการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานดวยเอเจนท และใหอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธประเมินเบื้องตน 

 

7.3 การสรางแผนการสอน 
 วิเคราะหคําอธิบายรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรโดยใชแผนผังปะการังเน้ือหา นําเน้ือหาที่ไดไปออกแบบ 

และสรางแผนการสอนตามรูปแบบปรับเปล่ียนการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคกลุมผลสัมฤทธ์ิรวมกับการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐานดวยเอเจนท และใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธประเมินเบื้องตน 

 

7.4 การประเมินแผนการสอน 
 การประเมินความเหมาะสมของแผนการสอนตามรูปแบบปรับเปล่ียนการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคกลุม

ผลสัมฤทธ์ิรวมกับการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานดวยเอเจนทรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ผูวิจัยไดนําแผนการ
สอนที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน ประเมินความเหมาะสมเพื่อหาคุณภาพของแผนการสอน โดยแผนการสอนแตละ
หนวยมีองคประกอบ ดังน้ี 

  7.4.1 สาระสําคัญ 
 7.4.2 จุดประสงคการเรียนรู  
 7.4.3 สาระการเรียนรู 
 7.4.4 กิจกรรมการเรียนรู  
 7.4.5 ส่ือและแหลงเรียนรู  
 7.4.6 การวัดและการประเมินผล 
 7.4.7 โจทยกรณีปญหา  
 7.4.8 ใบเน้ือหา  
 7.4.9 เฉลยโจทยกรณีปญหา 
 7.4.10 แบบทดสอบวัดผลการเรียนระหวางเรียน 

 
8. ผลการวิจัย 
 

8.1 ผลการกําหนดข้ันตอนกิจกรรมการเรียนรู 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแผนการสอนตามรูปแบบปรับเปล่ียนการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคกลุม

ผลสัมฤทธ์ิรวมกับการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานดวยเอเจนทรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ประกอบดวย 9 ขั้นตอน 
ดังน้ี 
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 8.1.1 ขั้นกําหนดปญหา (Define the problem)  
 การกําหนดปญหา เริม่ตนหองเรียน แนะนําสมาชิก เตรียมตัวผูเรียน แนะนําบทเรียน วิธีการเรียน จัดแบงกลุม

ผูเรียนจํานวนกลุมละ 4-5 คน ผูสอนเสนอโจทยปญหา และกลุมผูเรียนรวมกันระบุปญหาหลักที่ปรากฏในโจทยปญหาวาเปน
ปญหาอะไร แลกเปล่ียนความคิดเห็นในกลุมระหวางผูเรียนกับผูเรียน โดยใชหองสนทนา (Chat room) ตั้งกระทูถามตอบโดย
ใชกระดานเสวนา (Webboard)  

 8.1.2 ขั้นวิเคราะหปญหา (Analyzing the problem)  
 การวิเคราะหปญหา กลุมผูเรียนชวยกันระดมความคิดในการแกโจทยกรณีปญหาที่กําหนด โดยใชประสบการณ

และความรูเดิมของตนเอง รวมกันอธิบายและตั้งสมมติฐานเชื่อมโยงกับปญหาตามที่ไดระดมสมอง และชวยกันสรุปภาพรวม
ของปญหาทั้งหมด แลกเปล่ียนความคิดเห็นในกลุมระหวางผูเรียนกับผูเรียน โดยใชหองสนทนา (Chat room) ตั้งกระทูถาม
ตอบโดยใชกระดานเสวนา (Webboard) 

 8.1.3 ขั้นกําหนดวัตถุประสงคการเรียนรู (Formulating learning issues) 
 การกําหนดวัตถุประสงคการเรียนรู กลุมผูเรียนกําหนดวัตถุประสงคการเรียนรู เพื่อคนหาขอมูลที่จะอธิบายผล

การวิเคราะหที่ตั้งไว รวมกันสรุปความรูสวนที่รูแลวและสวนที่จําเปนตองไปคนควาเพิ่มเติมเพื่อนํามาใชในการตอบปญหาน้ัน 
และรวมกันมอบหมายงานใหสมาชิกแตละคนไปคนควาความรูเพิ่มเติมเพื่อมาใชในการตอบปญหา แลกเปล่ียนความคิดเห็นใน
กลุมระหวางผูเรียนกับผูเรียน โดยใชหองสนทนา (Chat room) ตั้งกระทูถามตอบโดยใชกระดานเสวนา (Webboard) 

 8.1.4 ขั้นเรียนรูดวยตนเอง (Self-study)  
 การเรียนรูดวยตนเอง ผูเรียนแตละคนศึกษาความรูตามที่ไดรับมอบหมายจากกลุม แลกเปล่ียนความคิดเห็นใน

กลุมระหวางผูเรียนกับผูเรียน โดยใชหองสนทนา (Chat room) ตั้งกระทูถามตอบโดยใชกระดานเสวนา (Webboard) 
 8.1.5 ขั้นสรุปผลและนําเสนอ (Conclusion and Reporting) 
 การสรุปผลและนําเสนอ ผูเรียนแตละกลุมรวมกันสรุปผลการแกโจทยกรณีปญหาที่กลุมไดรับมอบหมาย 

นําเสนอผลการแกโจทยกรณีปญหาหนาชั้นเรียน (Face-to-Face) ผูสอนประเมินผลการแกโจทยกรณีปญหา และผูเรียนแตละ
คนทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนระหวางเรียน 

 8.1.6 ขัน้ทดสอบยอย (Tests) 
 การทดสอบยอย ผูเรียนแตละคนทําการทดสอบยอยรายบุคคล 
 8.1.7 ขั้นคํานวณคะแนนพัฒนาการ (Computed Team Scores) 
 การคํานวณคะแนนพัฒนาการ คือการแปลงคะแนนรายบุคคลไปเปนคะแนนกลุม คํานวณคะแนนพัฒนาการ

รายบุคคล และคํานวณคะแนนพัฒนาการของกลุม 
 8.1.8 ขัน้ยกยองกลุม (Recognition) 
 การยกยองกลุม เปนการประกาศชมเชย ยกยอง บุคคลที่มีคะแนนยอดเยี่ยม และประกาศชมเชย ยกยอง กลุม

ที่มีคะแนนยอดเยี่ยม ทางหนาเว็บ 
 8.1.9 ขั้นปรับเปล่ียนกลุมดวยเอเจนท (Group classification by Agents) 
 การปรับเปล่ียนกลุมดวยเอเจนท เปนการจัดลําดับผูเรียนใหมโดยใชโปรแกรมเอเจนทเรียงจากผลการเรียนมาก

ไปหานอย และจัดกลุมผูเรียนใหมโดยโปรแกรมเอเจนทที่พัฒนาขึ้น สมาชิกในกลุมใหมจะมีทั้งผูเรียนที่เกง ปานกลาง และออน 
 

8.2 ผลการสรางแผนการสอน 
แผนการสอนตามรูปแบบปรับเปล่ียนการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคกลุมผลสัมฤทธ์ิรวมกับการเรียนรูโดยใช

ปญหาเปนฐานดวยเอเจนทรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ประกอบดวย ดังน้ี 
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ตารางที่ 1 ผลการสรางแผนการสอนตามรูปแบบปรับเปล่ียนการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคกลุมผลสัมฤทธ์ิรวมกับ 
              การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานดวยเอเจนท 

ลําดับ รายการ จํานวน 
1 แผนการสอน     15 หนวยการเรียน 
2 จุดประสงคการเรียนรู     30 ขอ 
3 โจทยกรณีปญหาสําหรับกิจกรรมกลุม     15 ขอ 
4 ขอสอบ    150 ขอ 
5 ใบเน้ือหา      15 หนวยการเรียน 

 
 

8.3 ผลการประเมินแผนการสอน 
ผลการประเมินแผนการสอนตามรูปแบบปรับเปล่ียนการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคกลุมผลสัมฤทธ์ิรวมกับการ

เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานดวยเอเจนทรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร โดยผูเชี่ยวชาญ ไดผลดังตอไปน้ี 
 

ตารางที่ 2 ผลการสรางแผนการสอนตามรูปแบบปรบัเปล่ียนการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคกลุมผลสัมฤทธ์ิรวมกับ 
              การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานดวยเอเจนท 

แผนการสอน   S.D. ความหมาย 
หนวยที่ 1 ขั้นตอนวิธีทางคอมพิวเตอร 4.77 0.43 มากที่สุด 
หนวยที่ 2 การแสดงผลขอมูลและการรับคาขอมูล 4.73 0.44 มากที่สุด 
หนวยที่ 3 ตัวแปร 4.73 0.44 มากที่สุด 
หนวยที่ 4 การดําเนินการทางคณิตศาสตร 4.76 0.43 มากที่สุด 
หนวยที่ 5 โครงสรางการทํางานแบบเงื่อนไข if 4.74 0.44 มากที่สุด 
หนวยที่ 6 โครงสรางการทํางานแบบเงื่อนไข switch 4.73 0.44 มากที่สุด 
หนวยที่ 7 โครงสรางการทํางานแบบซํ้า while 4.73 0.44 มากที่สุด 
หนวยที่ 8 โครงสรางการทํางานแบบซํ้า do while 4.73 0.44 มากที่สุด 
หนวยที่ 9 โครงสรางการทํางานแบบซํ้า for 4.73 0.44 มากที่สุด 
หนวยที่ 10 ตัวแปรแถวลําดับ 4.73 0.44 มากที่สุด 
หนวยที่ 11 ขอมูลแบบโครงสราง 4.76 0.43 มากที่สุด 
หนวยที่ 12 ตัวชี้ 4.76 0.43 มากที่สุด 
หนวยที่ 13 ฟงกชัน 4.74 0.44 มากที่สุด 
หนวยที่ 14 แฟมขอมูลตัวอักษร 4.76 0.43 มากที่สุด 
หนวยที่ 15 แฟมขอมูลเลขฐาน 4.76 0.43 มากที่สุด 

รวม 4.74 0.44 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 2 พบวาแผนการสอนตามรูปแบบปรับเปล่ียนการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคกลุมผลสัมฤทธ์ิ
รวมกับการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานดวยเอเจนทรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 4.74 และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.44 มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด โดยหนวยที่มีคาเฉล่ียสูงสุดอยูในระดับมากที่สุด คือ
หนวยที่ 1 ขั้นตอนวิธีทางคอมพิวเตอร มีคาเฉล่ียเทากับ 4.77 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.43 สําหรับหนวยที่มี
คาเฉล่ียนอยที่สุดมีความเหมาะสมระดับมากที่สุด คือ หนวยที่ 2 การแสดงผลขอมูลและการรับคาขอมูล หนวยที่ 3 ตัวแปร 
หนวยที่ 6 โครงสรางการทํางานแบบเงื่อนไข switch หนวยที่ 7 โครงสรางการทํางานแบบซํ้า while หนวยที่ 8 โครงสรางการ
ทํางานแบบซํ้า do while หนวยที่ 9 โครงสรางการทํางานแบบซํ้า for และหนวยที่ 10 ตัวแปรแถวลําดับ มีคาเฉล่ียเทากับ 
4.73 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.44  
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9. สรุปผลการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค ดังน้ี 1) เพื่อสรางแผนการสอนตามรูปแบบปรับเปล่ียนการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช
เทคนิคกลุมผลสัมฤทธ์ิรวมกับการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานดวยเอเจนทรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร และ 2) เพื่อ
หาคุณภาพแผนการสอนตามรูปแบบปรับเปล่ียนการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคกลุมผลสัมฤทธ์ิรวมกับการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐานดวยเอเจนทรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ผลการวิจัยพบวา แผนการสอนตามรูปแบบปรับเปล่ียนการ
เรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคกลุมผลสัมฤทธ์ิรวมกับการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานดวยเอเจนทรายวิชาการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอรประกอบดวย หนวยการเรียนยอย ๆ จํานวน 15 หนวยการเรียน กิจกรรมการเรียนรูในแผนการสอนตามรูปแบบ
ปรับเปล่ียนการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคกลุมผลสัมฤทธ์ิรวมกับการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานดวยเอเจนทรายวิชาการ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ประกอบดวย 9 ขั้นตอน ไดแก 1) ขั้นกําหนดปญหา 2) ขั้นวิเคราะหปญหา 3) ขั้น กําหนด
วัตถุประสงคการเรียนรู 4) ขั้นเรียนรูดวยตนเอง 5) ขั้นสรุปผลและนําเสนอ 6) ขั้นทดสอบยอย 7) ขั้ นคํานวณคะแนน
พัฒนาการ 8) ขั้นยกยองกลุม และ 9) ขั้นปรับเปล่ียนกลุมดวยเอเจนท ผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการสอนที่สราง
ขึ้นโดยผูเชี่ยวชาญ พบวา แผนการสอนที่สรางขึ้นมีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉล่ียรวมเทากับ 4.74 และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.44 สามารถนําแผนการสอนที่สรางขึ้นไปใชงานได 
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บทคัดยอ 

 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงการใชฟงกชันความเหมือนสําหรับการหาผลกระทบของฟงกชัน

ความเหมือนตอการจัดกลุมแบบคาเฉล่ียเค (K-Means Clustering)  โดยไดทําการทดสอบกับชุดขอมูลเกณฑมาตรฐาน (Benchmark) 
จํานวน 6 ชุดขอมูล ไดแก ชุดขอมูลแกว (Glass) ชุดขอมูลไวน (wine) ชุดขอมูลหุบเขา (Hill-Valley) ชุดขอมูลมะเร็งเตานม 
(WDBC) ชุดขอมูลมะเร็งตอมนํ้าเหลือง (DLBCL) และชุดขอมูลมะเร็งลําไส (Colon) โดยในการทดลองจะทําการทดลองเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของฟงกชันความเหมือนที่มีผลตอประสิทธิภาพในการจัดกลุมแบบคาเฉล่ียเค แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก             
1) ฟงกชันความเหมือนที่วัดดวยการวัดระยะหาง ประกอบดวย ฟงกชันระยะหางยูคลิเดียน (Euclidean Distance), ฟงกชัน
ระยะหางแมนฮัตตัน (Manhattan Distance) และ 2) ฟงกชันความเหมือนที่วัดดวยความคลายคลึงดวยสหสัมพันธ 
ประกอบดวย ฟงกชันสหสัมพันธแบบโคไซน (Cosine Coefficient), ฟงกชันสหสัมพันธเพียรสัน (Pearson Coefficient)  

จากการทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพของฟงกชันความเหมือนที่มีผลตอประสิทธิภาพในการจัดกลุมแบบคาเฉล่ีย
เค พบวา ฟงกชันความเหมือนที่วัดดวยการวัดระยะหาง ฟงกชันระยะหางแมนฮัตตันใหประสิทธิภาพดีที่สุด และฟงกชั่นความ
เหมือนที่วัดดวยสหสัมพันธ  ฟงกชันสหสัมพันธแบบโคไซนใหประสิทธิภาพดีที่สุด ดังน้ัน ฟงกชัน CosMan จึงไดถูกพัฒนาขึ้น
จากฟงกชันสหสัมพันธแบบโคไซน และระยะหางแมนฮัตตัน และเม่ือนําไปทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการจัดกลุม
แบบคาเฉล่ียเค ผลการทดลองที่ไดน้ัน ยืนยันไดวาวิธีการใหมที่นําเสนอใหประสิทธิภาพที่ดีที่สุด 
 
คําสําคัญ:  การจัดกลุมแบบคาเฉล่ียเค, ฟงกชันระยะหางยูคลิเดียน, ฟงกชันระยะหางแมนฮัตตัน, ฟงกชันสหสัมพันธแบบ

โคไซน, ฟงกชันสหสัมพันธเพียรสัน, การจัดกลุมขอมูล 
 

Abstract 
 

The purpose of this study was to present the method to improve the impact of similarity function to 
K-Means clustering. Sixth data Sets from UCI Machine Learning Repository comprise Glass, Wine, Hill-Valley, 
WDBC, DLBCL, Colon were used in this research. To discover the similarity functions which impact to K-
Means clustering. In the experiment, the similarity functions were separated to two functions to test 
including to: 1) similarity function with distance comprises of Euclidean Distance and Manhattan Distance.            
2) Similarity functions with coefficient comprise Cosine Coefficient and Pearson Coefficient. 

The results of experience shown a best similarity function with distance was Manhattan Distance 
and a best similarity function with coefficient was Cosine Coefficient after that a CosMan was created by 
Manhattan Distance and Cosine Coefficient method. And, the CosMan was compared efficient with sixth 
similarity function in above. The result shows that the new method still gave the best performance again. 

 
Keywords: Euclidean distance, Manhattan distance, Cosine coefficient, Pearson coefficient, clustering 
 



The 8th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 31st March - 1st April 2016  

466 | Integration of Art and Science toward the Local Research and ASEAN Community 

1. บทนํา 
 
 การจัดกลุมขอมูล (Data Clustering) เปนวิธีการเรียนรูแบบไมมีผูสอน (Unsupervised Learning) เปนงานหน่ึงใน
ศาสตรดานการทําเหมืองขอมูล (Data Mining) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพยายามคนหารูปแบบที่ซอนอยูในชุดขอมูลที่ไมทราบ
กลุม มีลักษณะการทํางานคลายคลึงกับปญหาการประมาณการความหนาแนน (Density Estimation) ในศาสตรดานสถิติ  
(Shecht,1990) ขั้นวิธีการหน่ึงที่ไดรับความนิยมในการจัดกลุมขอมูล คือ ขั้นตอนวิธีคาเฉล่ียเค (K-Means Algorithm)  (Wu, 
Kumar, Quinlan, Ghosh, Yang, Motoda, & Zhou, 2008) โดยขั้นตอนวิธีคาเฉล่ียเค ถูกเสนอโดย MacQueen J.B. ในป 
ค.ศ. 1967  (MacQueen, 1967) และยังคงไดรับความนิยมเปนอยางมากในปจจุบัน โดยขั้นตอนวิธีการน้ีจะทําการแบงขอมูล 
n ตัวใด ๆ ออกเปนเคกลุม โดยความเปนสมาชิกของกลุมจะถูกกําหนดดวยความใกลเคียงมากที่สุดของคาเฉล่ียของกลุมน้ัน ๆ 
ซ่ึงขั้นตอนวิธีคาเฉล่ียเคน้ี จะเริ่มจากการสุมจุดศูนยกลาง (Centroid) ของกลุมจํานวน k จุด และทําการกําหนดความเปน
สมาชิกใหกับขอมูลแตละตัวตามความคลายคลึงกับจุดทั้ง k จุดที่สุมได จากน้ันจะทําการคํานวณคาเฉล่ียของกลุมใหม โดยใช
คาของสมาชิกของแตละกลุมแทน และวนซํ้าหาความเปนสมาชิกใหม ซ่ึงจะทําซํ้าไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งความเปนสมาชิกของ
กลุมไมมี การเปล่ียนแปลงหรือเปล่ียนแปลงนอยมากจนพอยอมรับได  
 ประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธีคาเฉล่ียเค เกิดจากปจจัยหลักปจจัยหน่ึง คือ ฟงกชันความเหมือนสําหรับคํานวณหาคา
ความคลายคลึงของชุดขอมูล ซ่ึงฟงกชันหลักที่ เปนที่ นิยมใชมากที่ สุด  คือ การคํานวณหาระยะหางยูค ลิ เดี ยน 
(Danielsson,1980) ซ่ึงเปนการวัดคาความหางระหวางจุด 2 จุดในระบบพิกัดคารทีเซียน ที่มาจากทฤษฎีปทาโกรัสซ่ึงถา
ขอมูล 2 ตัวมีความคลายกันมาก จุด 2 จุด ซ่ึงแทนขอมูลแตละตัว จะอยูใกลกันมาก จะทําใหคายูคลิเดียนมีคานอยเขาใกล
ศูนยไดมีการศึกษาเพื่อหาฟงกชันสําหรับการวัดความคลายคลึงกันของขอมูลมาเปนเวลานานจากหลายหลายวิธีการ  
( Lee, 1999) โดยมาจากหลากหลายแนวคิด เชน การวัดระยะทาง (ระยะหางยูคลิเดียน, ระยะหางแมนฮัตตัน ฯลฯ) การวัด
ความคลายคลึงดวย สหสัมพันธ (สหสัมพันธแบบโคไซน และ สหสัมพันธเพียรสัน ฯลฯ) เปนตน ซ่ึงการวัดความคลายคลึงใน
แตละวิธีการก็จะมีขอดีขอเสียที่แตกตางกันไป 
 ในงานวิจัยน้ี จึงไดทําการศึกษาผลกระทบของฟงกชันความเหมือนแบบตาง ๆ ที่มีผลตอการจัดกลุมขอมูลดวย
ขั้นตอนวิธีคาเฉล่ียเค กับขอมูลที่มีลักษณะแตกตางกัน ไดแก ความแตกตางของจํานวนกลุมและความแตกตางของจํานวน
คุณลักษณะ จากน้ันจะไดทําการศึกษาหาวิธีพัฒนาประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธีการจัดกลุมขอมูลที่มีประสิทธิภาพตอไป 
 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

2.1เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของฟงกชันความเหมือนแบบตาง ๆ ที่มีผลตอการจัดกลุมขอมูลดวยขั้นตอนวิธีคาเฉล่ียเค 
 2.2 เพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธีการจัดกลุมขอมูลแบบคาเฉล่ียเค ดวยการใชฟงกชัน
ความเหมือนทีเ่หมาะสม 
 
3. ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
 
 3.1 ขั้นตอนวิธีคาเฉล่ียเค (K-Means Algorithm) 
 การจัดกลุมขอมูลแบบคาเฉล่ียเค  (Danielsson, 1980) จะเริ่มดวยการกําหนดจํานวนกลุม k จากน้ันจะทําการ
กําหนดจุดศูนยกลางของกลุม (Centroid) แตละกลุมแบบสุม และทําการจัดขอมูลแตละตัวเขาไปในกลุมที่มีระยะหางระหวาง
จุดศูนยกลางกลุมกับขอมูลตัวน้ันที่มีคาระยะหางนอยที่สุด โดยใชฟงกชันการวัดความเหมือนใด ๆ ซ่ึงฟงกชันที่นิยมใชเปน
พื้นฐานมากที่สุดตัวหน่ึง ไดแก การวัดระยะหางยูคลิเดียน ซ่ึงคํานวณไดจากสมการ (1) 

 

    (1) 

         
โดยที่ dist(xi , xj) คือ ระยะหางระหวางตัวอยาง xi กับตัวอยาง xj 
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 d  คือ จํานวนคุณลักษณะทั้งหมดของตัวอยาง 
 xi,k  คือ คุณลักษณะที่ตัว k ของตัวอยาง xi 

 
หลังจากจัดกลุมขอมูลใหกับตัวอยางจนครบทุกตัวแลว คาจุดศูนยกลางของกลุมจะถูกคํานวณใหมโดยใชขอมูล

ตัวอยางในกลุมของตัวเอง และจะทําการจัดกลุมใหกับขอมูลตัวอยางแตละตัวใหม ซ่ึงจะทําเชนน้ีซํ้าไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งพบ
เงื่อนไขของการส้ินสุด เชน สมาชิกของแตละกลุมไมมีการเปล่ียนแปลง หรือครบตามจํานวนรอบสูงสุดที่กําหนด 

 
การจัดกลุมขอมูลแบบคาเฉล่ียเค 
ขอมูลนําเขา : ชุดขอมูล x(a1 , a2 , … , an) , ฟงกชันวัดความเหมือน , จํานวนรอบ 

1. กําหนดจํานวนกลุม K 
2. กําหนดจุดศูนยกลาง (Centroid) ของแตละกลุมแบบสุม 
3. เริ่มทําซํ้า 

3.1 คํานวณความเหมือนของตัวอยางแตละตัวกับจุดศูนยกลางของแตละกลุมดวยฟงกชันวัดความ
เหมือน 

3.2 กําหนดใหตัวอยางแตละตัวเปนสมาชิกของกลุมที่มีความเหมือนกับจุดศูนยกลางของกลุมน้ัน
มากที่สุด 

3.3 คํานวณหาคาจุดศูนยกลางของแตละกลุมใหมดวยขอมูลสมาชิกของกลุมน้ัน ๆ 
4. วนซํ้าจนกระทั่งพบเงื่อนไขการส้ินสุด 

 ผลลัพธ : สมาชิกของแตละกลุม 

 
3.2 ฟงกชันความเหมือน (Similarity Function)  

  ฟงกชันความเหมือน (Similarity Function) หรือ การวัดความเหมือน (Similarity Measure) เปนวิธีการ
วัดความคลายคลึงของวัตถ ุ2 ตัวใด ๆ โดยทั่วไปจะมีความหมายตรงกันขามกับการวัดระยะหาง (Distance Measure)  (Frey 
& Dueck, 2007) 
  วิธีการนิยามการวัดความเหมือนมีหลากหลายวิธี ซ่ึงวิธีการพื้นฐานที่นิยมใชมีดังตอไปน้ี 

3.2.1 ระยะหางยูคลิเดียน (Euclidean Distance) 
 ระยะหางยูคลิเดียน (Danielsson, 1980) เปนการวัดระยะหางปกติระหวางจุด 2 จุดในแนวเสนตรง      

ซ่ึงอาจวัดไดดวยไมบรรทัด ที่ไดมาจากทฤษฎีพีทาโกรัส ระยะหางยูคลิเดียน ระหวางจุด p และ จุด q แสดงดวย d(p,q) 
คํานวณไดดังสมการ (2) 
 

   
 

  



n

i
ii qpqpd
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2)(,        (2) 

 
 โดยที่ p = {p1 , p2 , p3 , … , pn} และ q = {q1 , q2 , q3 , …, qn} คือ จุด 2 จุดที่ตองการคํานวณ

ระยะหาง  
 คา  qpd ,  นอยแสดงวา 2 จุด p และ q มีความใกลเคียงกันมาก (หากมีคาเปนศูนย หมายถึง ทั้ง 2 

จุด คือจุดเดียวกัน) แตหากมีคามาก แสดงวา 2 จุดน้ี มีความหากกันหรือ แตกตางกันมาก 
3.2.2 ระยะหางแมนฮัตตัน (Manhattan Distance) 

  ระยะทางแมนฮัตตัน (Chang, 2009) เปนการวัดระยะทางระหวางจุดสองจุดตามแนวแกนตั้งฉากสองมิติ
ระหวางตําแหนงสองตําแหนงซ่ึงลอกเลียนมาจากตารางเคาโครงของถนนในแมนฮัตตัน ซ่ึงทําใหรถสามารถใชเสนทางที่ส้ัน
ที่สุดระหวางจุดสองจุดในเมือง คํานวณไดดังสมการ (3) 

 
n

i
ii qpqpd ),(1      (3) 



The 8th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 31st March - 1st April 2016  

468 | Integration of Art and Science toward the Local Research and ASEAN Community 

โดยที่ ip  และ iq  คือ จุด 2 จุดที่ตองการคํานวณระยะหาง  

 
3.2.3 สหสัมพันธโคไซน (Cosine Coefficient)  
สหสัมพันธโคไซน (Cho & Won, 2003) หรือบางครั้งเรียกวา ความคลายคลึงโคไซน (Cosine Similarity)

เปนการวัดความคลายคลึงระหวาง 2 เวคเตอร โดยการวัดมุมโคไซนของเวคเตอรทั้งสอง ซ่ึงคํานวณไดจากสมการ (4)
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โดยที่ A = {a1, a2, a3, … , an} และ B = {b1, b2, b3, …, bn} คือ 2 เวคเตอรที่ตองการนํามาเปรียบเทียบ  
คาสหสัมพันธโคไซนจะมีคาอยูระหวาง -1 ถึง 1 โดยมีความหมายดังน้ี  
ถาคาเขาใกล 1 หมายถึง ทั้ง 2 เวคเตอรมีความสัมพันธกันมากไปในทิศทางเดียวกัน  
ถาคาเขาใกล -1 หมายถึง ทั้ง 2 เวคเตอรมีความสัมพันธกันมากไปในทิศทางตรงขามกัน  
ถาคาเขาใกล 0 หมายถึง ทั้ง 2 เวคเตอรไมมีความสัมพันธกัน 

 
3.2.4 สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson Coefficient)  
เปนวิธีที่ใชวัดความสัมพันธระหวางตัวแปร (ปารุสก บุญพร, พงษศักดิ์ ติยานันทิ, และ และ สุปยา เจริญศิ

ริวัฒน, 2009) หรือขอมูล 2 ชุด โดยที่ตัวแปร หรือขอมูล 2 ชุดน้ันจะตองอยูในรูปของขอมูลในมาตราอันตรภาคหรืออัตราสวน 
(Interval or Ratio Scale) ซ่ึงคํานวณไดจากสมการ (5) 
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โดยที่ xyr  เปน คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน 

   ix   เปน ผลรวมของขอมูลที่วัดไดจากตัวแปรตัวที่ 1 (X) 

   iy   เปน ผลรวมของขอมูลที่วัดไดจากตัวแปรตัวที่ 2 (Y) 

   xy   เปน ผลรวมของผลคูณระหวางขอมูลตัวแปรที่ 1 และ 2  

  
2 ix   เปน ผลรวมของกําลังสองของขอมูลที่วัดไดจากตัวแปรตัวที่ 1  

  2
i
y   เปน ผลรวมของกําลังสองของขอมูลที่วัดไดจากตัวแปรตัวที่ 2  

  n   เปน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 
4. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 
 4.1 การศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 สําหรับขั้นตอนน้ีผูวิจัยไดทําการศึกษา รวบรวมวรรณกรรม บทความวิจัยทั้งในและตางประเทศ ทําการศึกษาทฤษฎี
ตาง ๆ จากตํารา เอกสาร ส่ิงพิมพ ตลอดจนการคนหาขอมูลออนไลนสําหรับใชในการวิจัย รวมถึงเทคนิคการทําเหมืองขอมูล
และการเรียนรูของเครื่อง โดยเฉพาะขั้นตอนวิธีการจัดกลุมแบบคาเฉล่ียเค และฟงกชันความเหมือนแบบตาง ๆ 
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4.2 รวบรวมขอมูลและวิเคราะหปญหา 
การวิจัยน้ี ไดทําการรวบรวมขอมูลเกณฑมาตรฐาน (Benchmark) จากเว็ปไซต http://archive.ics.uci.edu/ml/ 

(UCI Machine Learning Repository) สําหรับปญหาการจําแนกประเภทของมูลที่มีจํานวนกลุมและจํานวนคุณลักษณะ
ขอมูลแตกตางกัน สําหรับเปนขอมูลทดสอบประสิทธิภาพประกอบดวย 6 ชุดขอมูล แบงตามจํานวนลักษณะขอมูล 3 แบบดังน้ี 
  4.2.1 ขอมูล หลักสิบ คุณลักษณะ ไดแก ขอมูล Glass (D1) เปนชุดขอมูลสําหรับการจําแนกประเภทแกว       
มี 6 ประเภท ประกอบดวยขอมูลจํานวน 214 ตัวอยาง โดยมี 10 คุณลักษณะ เปนขอมูลตัวเลขจํานวนจริง และขอมูล Wine 
(D2) เปนชุดขอมูลสําหรับการจําแนกประเภทชนิดของไวน มี 3 ประเภท ประกอบดวยขอมูลจํานวน 178 ตัวอยาง โดยมี 13 
คุณลักษณะ เปนขอมูลตัวเลขจํานวนจริง 
  4.2.2 ขอมูล หลักรอย คุณลักษณะ ไดแก ขอมูล Hill-Valley (D3) เปนชุดขอมูลสําหรับการจําแนก
ประเภทหุบเขา มี 2 ประเภทประกอบดวยขอมูลจํานวน 606 ตัวอยาง โดยมี 101 คุณลักษณะ เปนขอมูลตัวเลขจํานวนจริง 
และขอมูล WDBC (D4) เปนชุดขอมูลสําหรับการจําแนกประเภทโรคมะเร็งเตานม มี 2 ประเภทประกอบดวยขอมูลจํานวน 
569 ตัวอยาง โดยมี 32 คุณลักษณะ เปนขอมูลตัวเลขจํานวนจริง 
  4.2.3 ขอมูล หลักพัน คุณลักษณะ ไดแก ขอมูล Colon (D5) ขอมูลมะเร็งลําไส มี 2 ประเภท ประกอบดวย
ขอมูลจํานวน 62 ตัวอยาง โดยมี 2000 คุณลักษณะ เปนขอมูลตัวเลขจํานวนจริง และขอมูล DLBCL (D6) ขอมูลมะเร็งตอม
นํ้าเหลืองกลุมยอยของโรคมะเร็งตอมนํ้าเหลือง มี 2 ประเภท ประกอบดวยขอมูลจํานวน 47 ตัวอยาง แบงเปน Germinal 
Centre B-like จํานวน 24 ตัวอยางและ Activated B-like จํานวน 23 ตัวอยาง โดยมี 4,026 คุณลักษณะ เปนขอมูลตัวเลข
จํานวนจริง 
 

 4.3 ออกแบบระบบ 
 ในการออกแบบการทดลองการศึกษาผลกระทบของฟงกชันความเหมือนตอการจัดกลุมแบบคาเฉล่ียเค น้ันได
ออกแบบความตองการสําหรับการพัฒนาระบบไวดังน้ี 

 4.3.1 ดานฮารดแวร (Hardware) ของเครื่องที่ใชในการพัฒนาฟงกชั่นและการพัฒนาระบบ ประกอบดวย
1) Notebook 1 เครื่อง รุน ASUS 5K4LY 2) Memory: 4 GB 3) Processor: Inter ® Core ™ i3 – 2310M CPU @ 2.10 
GHz 

 4.3.2 ดานซอฟตแวร (Software) ของเครื่องที่ใชในการพัฒนาฟงกชั่น ไดแก 1) ระบบปฏิบัติการ 
Microsoft ® Windows 7 2) โปรแกรม Dev-C++ 5.11 TDM-GCC 4.9.2 
  4.3.3 การออกแบบการพัฒนาระบบ ขั้นตอนการออกแบบการทํางานของระบบ จะแสดงในภาพที่ 3.1 

1) เม่ือทําการวิเคราะหประสิทธิภาพของแตละฟงกชันแลว จะนําฟงกชันความเหมือนที่วัดดวยระยะหาง 
และ ฟงกชันความเหมือนที่วัดดวยความคลายคลึงดวยสหสัมพันธของแตละชนิดที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดมาพัฒนาเปนฟงกชัน
ใหมขึ้นมา โดยฟงกชันที่ดีที่สุดของฟงกชันความเหมือนที่วัดดวยระยะหาง คือ แมนฮัตตัน และฟงกชั่นความเหมือนที่วัดดวย
ความคลายคลึงดวยสหสัมพันธ คือ โคไซน  

2) ทําการปรับปรุงฟงกชันความเหมือนสําหรับการจัดกลุมแบบคาเฉล่ียเค โดยการนําฟงกชันสหสัมพันธ
โคไซน และ ฟงกชั่นระยะหางแมนฮัตตัน  

3) จากน้ันนําวิธีการใหมที่ไดจากการทดลอง ไปทําการทดสอบหาประสิทธิภาพของการทํางาน โดยทํา
การทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทํางานเทียบกับฟงกชันความเหมือนที่วัดดวยระยะหาง ไดแก ระยะหางยูคลิเดียน 
และฟงกชันระยะหางแมนฮัตตัน และ ฟงกชันความเหมือนที่วัดดวยความคลายคลึงดวยสหสัมพันธของแตละชนิด ไดแก 
ฟงกชันสหสัมพันธโคไซนและสหสัมพันธเพียรสัน 
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รูปที่ 3.1 แผนผังขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพของฟงกชันความเหมือนตอการจัดกลุมแบบคาเฉล่ียเค 
 

 4.4 พัฒนาระบบ 
การพัฒนาระบบปนขั้นตอนการเขียนโปรแกรมเพื่อศึกษาผลกระทบของฟงกชันความเหมือนตอการจัดกลุมแบบ

คาเฉล่ียเค  ผูวิจัยไดใชเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม คือ  Dev-C++ 5.11 TDM-GCC 4.9.2 และใชภาษาซี เปนเครื่องมือที่
ชวยในการพัฒนาชุดคําส่ัง  

 

 4.5 ทดสอบและการประเมินประสิทธิภาพในการทดลอง 
ในการทดสอบผูพัฒนาไดออกเปน 2 ขั้นตอนหลัก คือ Black-Box Testing และ White-Box Testing และ ทําการ

ประเมินประสิทธิภาพดวยความแมนยําในการจําแนก 
 

5. ผลการทดลอง 
 
 5.1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพกับขอมูลคุณลักษณะหลักสิบ 

ผลการทดลองจากตารางที ่1 แสดงใหเห็นวาวิธีการ CosMan ใหผลลัพธที่ดีกวาในทุกชุดขอมูล คือ ชุดขอมูล Glass 

ใหประสิทธิภาพในการจัดกลุมที่ 60.60 1.97 ซ่ึงดีกวาวิธีการอ่ืนๆ เม่ือเทียบในชุดขอมูลเดียวกัน สวนชุดขอมูล Wine วิธีการ

ใหมที่นําเสนอ (CosMan) ยังใหประสิทธิภาพที่ดีกวาทุกวิธีที่ทดสอบ คือ ใหตัวเลขประสิทธิภาพที่ 91.85 2.89 ในชุดขอมูล
เดียวกัน และชุดขอมูลของ WDBC ยังยืนยันผลการทดลองวา วิธีการใหมที่นําเสนอใหประสิทธิภาพที่ดีที่สุด คือ 92.72 1.30 
เม่ือเทียบการทดลองกับทุกวิธีในชุดขอมูลเดียวกัน  
 
ตารางที่ 1 การทดสอบประสิทธิภาพกับขอมูลคุณลักษณะหลักสิบ 

ชุด
ขอมูล 

Distance Correlation 
New 

Technique 

Euclidian Manhattan Cosine Pearson CosMan 

Glass 54.95 4.20 55.19 3.22 55.47 2.57 54.97 3.43 60.60 1.97 

Wine 89.21 10.92 95.06 1.89 87.98 2.82 82.92 7.97 91.85 2.89 

WDBC 92.65 0.39 92.06 0.71 78.82 1.43 78.40 1.10 92.72 1.30 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 

Distant Functions 

 Euclidian 

 Manhattan 

Correlation Functions 

 Cosine 

 Pearson 

ประเมินประสิทธิภาพการทํางาน 

วิธีปรับปรุงประสิทธิภาพแบบใหม (CosMan) 
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5.2 การทดสอบประสิทธิภาพกับขอมูลคุณลักษณะหลักรอย 
สวนตารางที่ 2 เปนผลการทดลองที่ไดทําการทดสอบประสิทธิภาพกับขอมูลคุณลักษณะหลักรอย คือ ชุดขอมูล Hill-

Valley โดยมี 101 คุณลักษณะ หลังจากการทดลองพบวา ประสิทธิภาพในการทดลองเม่ือเทียบกับวิธีการอ่ืนๆ ที่ทําการ
ทดลองในชุดขอมูลเดียวกัน วิธีการใหมที่นําเสนอ (CosMan) ใหประสิทธิภาพที่นอยกวาฟงกชั่นความเหมือนที่วัดดวยความ
คลายคลึงเชิงสหสัมพันธ แตมากกวาฟงกชันความเหมือนที่วัดดวยการวัดระยะหาง 

 
ตารางที่ 2 การทดสอบประสิทธิภาพกับขอมูลคุณลักษณะหลักรอย 

ชุดขอมูล 
Distance Correlation 

New 
Technique 

Euclidian Manhattan Cosine Pearson CosMan 

Hill-Valley 51.06 0.37 51.25 0.40 56.19 4.18 57.62 4.17 51.92 0.39 

 
5.3 การทดสอบประสิทธิภาพกับขอมูลคุณลักษณะหลักพัน 
ตารางที่ 3 ซ่ึงเปนผลการทดลองที่ไดทําการทดสอบประสิทธิภาพกับขอมูลคุณลักษณะหลักพัน ประกอบดวย ชุด

ขอมูล Colon และ ชุดขอมูล DLBCL  หลังจากการทดลองพบวา ในชุดขอมูล Colon ประสิทธิภาพในการทํางานของฟงกชั่น
ความเหมือนที่วัดดวยความคลายคลึงดวยสหสัมพันธใหประสิทธิภาพที่ดีที่สุด รองลงมาคือ วิธีการใหมที่นําเสนอ สวนฟงกชัน
ความเหมือนที่วัดดวยระยะหางเปนวิธีการที่ใหประสิทธิภาพที่นอยที่สุด สวนการทดลองในชุดขอมูล DLBCL พบวา ฟงกชั่น
ความเหมือนที่วัดดวยความคลายคลึงดวยสหสัมพันธ ใหประสิทธิภาพที่ดีที่สุด (Cosine) และในขณะเดียวกันก็ใหประสิทธิภาพ
ที่แยที่สุด (Pearson) เชนกัน 
 
ตารางที่ 3 การทดสอบประสิทธิภาพกับขอมูลคุณลักษณะหลักพัน 

ชุด
ขอมูล 

Distance Correlation 
New 

Technique 

Euclidian Manhattan Cosine Pearson CosMan 

Colon 64.52 0 64.52 0 79.35 8.46 76.13 8.29 69.35 3.80 

DLBCL 64.25 8.90 61.70 9.78 78.30 7.29 51.06 0 62.55 5.13 

 
6. สรุปผลการทดลอง  
 

งานวิจัยน้ีไดทําการศึกษาหาประสิทธิภาพของฟงกชันความเหมือนแบบตาง ๆ ที่มีผลตอการจัดกลุมแบบคาเฉล่ียเค 
และศึกษาหาวิธีการพัฒนาประสิทธิภาพของการจัดกลุมแบบคาเฉล่ียเค โดยในการทดลองไดทําการแบงฟงกชันความเหมือน
ออกเปน 2 ประเภท ไดแก 1) ฟงกชันความเหมือนที่วัดดวยการวัดระยะหาง ประกอบดวย ฟงกชั่นระยะหางยูคลิเดียน,
ฟงกชันระยะหางแมนฮัตตัน และ 2) ฟงกชั่นความเหมือนที่วัดดวยความคลายคลึงดวยสหสัมพันธ ประกอบดวย ฟงกชัน
สหสัมพันธแบบโคไซน  ฟงกชันสหสัมพันธเพียรสัน กับขอมูลเกณฑมาตรฐาน (Benchmark) จํานวน 6 ชุด ไดแก Glass, 
wine, WDBC, Hill-Valley , Colon และ DLBCL ซ่ึงคัดลอกมาจากเว็บไซตของ UCI Machine Learning Repository 
 จากการทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพของฟงกชันความเหมือนที่มีผลตอประสิทธิภาพในการจัดกลุมแบบคาเฉล่ีย
เค พบวา ฟงกชันความเหมือนที่วัดดวยการวัดระยะหาง ฟงกชันระยะหางแมนฮตัตัน ใหประสิทธิภาพดีที่สุด และฟงกชั่นความ
เหมือนที่วัดดวยความคลายคลึงดวยสหสัมพันธ ฟงกชันสหสัมพันธแบบโคไซน ใหประสิทธิภาพดีที่สุด ดังน้ัน ฟงกชันใหมจึงได
ถูกพัฒนาขึ้นรวมกันระหวางฟงกชันสหสัมพันธแบบโคไซน และฟงกชันระยะหางแมนฮัตตัน ซ่ึงเม่ือนําไปทดลองเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพในการจัดกลุมแบบคาเฉล่ียเค ผลการทดลองพบวา วิธีการใหมที่นําเสนอใหประสิทธิภาพที่ดีกับขอมูลที่มีจํานวน
คุณลักษณะนอย ๆ คือ หลักสิบ แตเม่ือทําการทดลองกับชุดขอมูลที่มีจํานวนคุณลักษณะมากขึ้น พบวา ประสิทธิภาพของการ
ทํางานจะลดลง 
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บทคัดยอ 

 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิภาพและเสนอวิธีการปรับปรุปการใชฟงกชันความเหมือนสําหรับการเพิ่ม

ประสิทธิภาพของการจําแนกประเภทขอมูลดวยขั้นตอนวิธีเพื่อนบานใกลที่สุดเค (k-Nearest Neighbor Algorithm: KNN) 
โดยไดทําการทดสอบกับชุดขอมูลเกณฑมาตรฐาน (Benchmark) จํานวน 6 ชุดขอมูล ไดแก ชุดขอมูลแกว (Glass) ชุดขอมูลไวน 
(Wine) ชุดขอมูลหุบเขา (Hill-Valley) ชุดขอมูลมะเร็งเตานม (Wdbc) ชุดขอมูลมะเร็งตอมนํ้าเหลือง (DLBCL) และชุดขอมูล
มะเร็งลําไส (Colon Cancer) การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของฟงกชันความเหมือนแบบตาง ๆ ไดทําการแบงฟงกชั่นความ
เหมือนออกเปน 2 กลุม ไดแก 1) ฟงกชันการวัดระยะหาง (Distance Metric) ประกอบดวย ฟงกชั่นระยะหางยูคลิเดียน 
(Euclidean) และฟงกชันระยะหางแมนฮัตตัน (Manhattan) และ 2) ฟงกชั่นสหสัมพันธ (Coefficient) ประกอบดวย ฟงกชัน
สหสัมพันธโคไซน (Cosine) และ ฟงกชันสหสัมพันธเพียรสัน (Pearson) จากการทดลอง พบวา ฟงกชันระยะหางแมนฮัตตัน 
ใหประสิทธิภาพที่ดีในกลุมฟงกชันการวัดระยะหาง และ ฟงกชันสหสัมพันธโคไซน ใหประสิทธิภาพดีในกลุมฟงกชันสหสัมพันธ  
ดังน้ันในงานวิจัยน้ีจึงไดพัฒนาฟงกชั่นใหมโดยการนําฟงกชันระยะหางแมนฮัตตัน และ ฟงกชันสหสัมพันธโคไซน มาคํานวณ
รวมกัน ซ่ึงผลการทดลองพบวาฟงกชันที่นําเสนอใหประสิทธิภาพในการจําแนกประเภทขอมูลทีดีขึ้นสําหรับการจําแนกประเภท
ขอมูลดวยขั้นตอนวิธีเพื่อนบานใกลที่สุดเค 
 
คําสําคัญ: การจําแนกประเภทขอมูล, วิธีเพื่อนบานใกลที่สุดเค, ฟงกชันความเหมือน  

 
Abstract 

 
This research aims to study and purpose new similarity function to improve the efficiency of 

data classification using k-Nearest Neighbor Algorithm (KNN). Six benchmark datasets including Glass, 
Wine, Hill-Valley, Wdbc, DLBCL and Colon Cancer datasets are used to test. To compare the performance, we 
separate the similarity function into 2 groups: Distance function and Coefficient function. The Distance functions 
comprise of Euclidean and Manhattan, and the Coefficient functions including Cosine and Pearson. The 
results show that the Manhattan function yields a good performance for Distance function whereas Cosine 
yields a good performance for Coefficient function. So, in this research, we purpose the new similarity 
function which combine Manhattan and Cosine together. The results show that the purpose function 
gives the better performance for data classification by k-Nearest Neighbor Algorithm. 
 
Keywords: data classification, k-nearest neighbor, similarity function 
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1. บทนํา 
 

ขั้นตอนวิธีเพื่อนบานใกลที่สุดเค (k-Nearest Neighbor Algorithm: KNN) เปนขั้นตอนวิธีการหน่ึงที่ไดรับความนิยม
ในศาสตรดานการเรียนรูของเครื่องจักร (Machine Learning) และการทําเหมืองขอมูล (Data Mining) (Xindong Wu, 2008) 
โดยขั้นตอนวิธีการน้ีจะทําการคํานวณหาคาความคลายคลึงโดยใชฟงกชันความเหมือน (Similarity Function) ระหวางขอมูลที่
ตองการทํานายกับชุดขอมูลสอน (Training Data) ที่มีอยู เพื่อดูวาขอมูลที่ตองการทํานายน้ันมีลักษณะคลายกับขอมูลตัวใดมาก
ที่สุด เค ตัว และกําหนดประเภทขอมูลตามจํานวนเสียงสวนใหญของขอมูล เค ตัวน้ัน  

ประสิทธิภาพของวิธีเพื่อนใกลที่สุดเค เกิดจากปจจัยหลักปจจัยหน่ึง คือ ฟงกชันความเหมือนสําหรับคํานวณหาคา
ความคลายคลึงของชุดขอมูล ซ่ึงฟงกชันหลักที่เปนที่นิยมใชมากที่สุดคือ การคํานวณหาระยะหางยูคลิเดียน (Euclidean 
Distance) (Per-Erik Danielsson, 1980) ซ่ึงเปนการวัดคาความหางระหวางจุด 2 จุดในระบบพิกัดคารทีเซียน ที่มาจากทฤษฎี
ปทาโกรัส ซ่ึงถาขอมูล 2 ตัวมีความคลายกันมาก จุด 2 จุด ซ่ึงแทนขอมูลแตละตัว จะอยูใกลกันมาก จะทําใหคายูคลิเดียนมีคา
นอยเขาใกลศูนย  

ไดมีการศึกษาเพื่อหาฟงกชันสําหรับการวัดความคลายคลึงกันของขอมูลมาเปนเวลานานจากหลายหลายวิธีการ 
(Lillian Lee, 1999) โดยมาจากหลากหลายแนวคิด เชน การวัดระยะทาง (ระยะหางยูคลิเดียน, ระยะหางแมนฮัตตัน ฯลฯ) 
การวัดความคลายคลึงดวย สหสัมพันธ (สหสัมพันธแบบโคไซน: Cosine Coefficient, สหสัมพันธเพียรสัน: Person’s 
Coefficient  ฯลฯ) เปนตน ซ่ึงการวัดความคลายคลึงในแตละวิธีการก็จะมีขอดีขอเสียที่แตกตางกันไป 

ในการวิจัยน้ีจะทําการศึกษาหาประสิทธิภาพของฟงกชันความเหมือนแบบตาง ๆ ที่มีผลตอประสิทธิภาพการจําแนก
ประเภทขอมูลของขั้นตอนวิธีเพื่อนบานใกลที่สุดเคและศึกษาหาวิธีการพัฒนาประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธีเพื่อนบานใกล
ที่สุดเคสําหรับปญหาการจําแนกประเภทขอมูลดวยฟงกชันความเหมือนที่เหมาะสม  
 
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
 

2.1 ข้ันตอนวิธีเพื่อนบานใกลที่สุดเค (k-Nearest Neighbor Algorithm: KNN)  
เปนวิธีการที่ใชในการจําแนกประเภทขอมูล โดยเปรียบเทียบความคลายคลึงกับขอมูลที่มีอยูมากที่สุด เค ตัว แลว

กําหนดกลุมใหกับขอมูลตัวใหมตามเสียงสวนใหญของสมาชิกเคตัวที่มีความใกลเคียงที่สุดกับขอมูลใหมน้ี ขั้นตอนวิธีการเพื่อน
บานใกลที่สุด เค สรุปไดดังน้ี  

1) กําหนดคาเค (นิยมกําหนดใหเปนจํานวนคี)่  
2) คํานวณความคลายคลึงของขอมูลใหมกับชุดขอมูลตัวอยาง  
3) จัดลําดับความคลายคลึงและเลือกขอมูลตัวอยางที่มีความคลายคลึงมากที่สุด เค ตัว  
4) พิจารณาขอมูลตัวอยางทั้ง เค ตัวเพื่อดูวาแตละตัวถูกจัดอยูในกลุมใด  
5) กําหนดกลุมใหกับขอมูลตัวใหมดวยกลุมที่มีจํานวนตัวอยางมากที่สุดจากคา เค ในการคํานวณคาความ

คลายคลึงของตัวอยาง สามารถใชสูตรฟงกชันความเหมือนตาง ๆ ที่ไดอธิบายในหัวขอ 2.2 
 

2.2 ฟงกชันความเหมือน (Similarity Function) 
เปนวิธีการวัดความคลายคลึงของวัตถุ 2 ตัวใด ๆ โดยทั่วไปจะมีความหมายตรงกันขามกับการวัดระยะหาง 

(Distance Measure) Brendan J. Frey & Delbert Dueck (2007) ไดนิยามฟงกชันความเหมือนดังสมการ (1) 

2)( kXiXs        (1) 

โดยที่  iX  คือ คาของขอมูลตัวที่ i 

kX  คือ คาของขอมูลตัวที่ k 

 
วิธีการนิยามการวัดความเหมือน มีหลากหลายวิธี ซ่ึงวิธีการพื้นฐานที่นิยมใช มีดังตอไปน้ี 
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1) ระยะหางยูคลิเดียน (Euclidean Distant) เปนการวัดระยะหางปกติระหวางจุด 2 จุดในแนวเสนตรง ซ่ึงอาจ
วัดไดดวยไมบรรทัด ที่ไดมาจากทฤษฎีพีทาโกรัส ระยะหางยูคลิเดียน ระหวางจุด p และ จุด q แสดงดวย d(p,q) คํานวณได
ดังสมการ (2) 





n

i iqipqpd
1

2)(),(       (2) 

โดยที่  pi และ qi คือ จุด 2  จุดที่ตองการคํานวณระยะหาง 
 

คา d(p,q) นอยแสดงวา 2 จุด p และ q มีความใกลเคียงกันมาก (หากมีคาเปนศูนย หมายถึง ทั้ง 2 จุด คือจุดจุด
เดียวกัน) แตหากมีคามาก แสดงวา 2 จุดน้ี มีความหากกัน หรือแตกตางกันมาก 

 
2) ระยะหางแมนฮัตตัน (Manhattan Distant) เปนการวัดระยะทางระหวางจุดสองจุดตามแกนวัดมุมขวา ชื่อ

ลอกเลียนมาจากตารางเคาโครงของถนนในแมนฮัตตัน ซ่ึงทําใหสามารถใชเสนทางที่ส้ันที่สุดระหวางจุดสองจุดในเมือง คํานวณ
ไดดังสมการ (3) 

 
n

i iYiXd        (3) 

โดยที่ iX  และ iY  คือจุด 2 จุดที่ตองการคํานวณระยะหาง  
 

3) สหสัมพันธโคไซน (Cosine Coefficient) หรือบางครั้งเรียกวา ความคลายคลึงโคไซน (CosineSimilarity) 
เปนการวัดความคลายคลึงระหวาง 2 เวคเตอร โดยการวัดมุมโคไซนของเวคเตอรทั้งสอง ซ่ึงคํานวณไดจากสมการ (4) 

 







n n
iBiA

n

i iBiA
BA

2)(2)(

1),cos(     (4) 

โดยที่  Ai และ Bi คือ 2 เวคเตอรที่ตองการนํามาเปรียบเทียบคาสหสัมพันธโคไซนจะมีคาอยูระหวาง -1 
ถึง 1 โดยมีความหมายดังน้ี  

ถาคาเขาใกล 1 หมายถึง ทั้ง 2 เวคเตอรมีความสัมพันธกันมากไปในทิศทางเดียวกัน  
ถาคาเขาใกล -1 หมายถึง ทั้ง 2 เวคเตอรมีความสัมพันธกันมากไปในทิศทางตรงขามกัน  
ถาคาเขาใกล 0 หมายถึง ทั้ง 2 เวคเตอรไมมีความสัมพันธกัน 

 
4) สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson Coefficient) เปนวิธีที่ใชวัดความสัมพันธระหวางตัวแปร หรือขอมูล 2 ชุด 

โดยที่ตัวแปร หรือขอมูล 2 ชุดน้ันจะตองอยูในรูปของขอมูลในมาตราอันตรภาคหรืออัตราสวน (Interval or Ratio scale) ซ่ึง
คํานวณไดจากสมการ (5) 

    

  


2)(22)(2

))((

YYNXXN

YXXYN
xyr      (5) 

โดยที่ xyr  เปน คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน 

    X  เปน ผลรวมของขอมูลที่วัดไดจากตัวแปรตัวที่ 1 (X) 
   Y  เปน ผลรวมของขอมูลที่วัดไดจากตัวแปรตัวที ่ 2 (Y) 
   YX  เปน ผลรวมของผลคูณระหวางขอมูลตัวแปรที่ 1 และ 2  

   2
 X  เปน ผลรวมของกําลังสองของขอมูลที่วัดไดจากตัวแปรตัวที่ 1  

   2
Y  เปน ผลรวมของกําลังสองของขอมูลที่วัดไดจากตัวแปรตัวที่ 2  

   N  เปน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
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3. การออกแบบการทดลอง 
 

 3.1 ขอมูลที่ใชในการทดลอง 
 ขอมูลที่ใชในการทดลองเปนขอมูลตัวเลขจํานวนจริง ประกอบดวย 6 ชุดขอมูล ดังน้ี 

1) Glass เปนชุดขอมูลสําหรับการจําแนกประเภทแกว มี 6 ประเภท ประกอบดวยขอมูลจํานวน 214 ตัวอยาง โดย
มี 10 คุณลักษณะ      

2)  wine เปนชุดขอมูลสําหรับการจําแนกประเภทชนิดของไวน ซ่ึงมี 3 ประเภท ประกอบดวยขอมูลจํานวน 178 
ตัวอยาง โดยมี 13 คุณลักษณะ  

3) wdbc เปนชุดขอมูลสําหรับการจําแนกประเภทโรคมะเร็งเตานม มี 2 ประเภทประกอบดวยขอมูลจํานวน 569 
ตัวอยาง มี 32 คุณลักษณะ  

4) Hill-Valley เปนชุดขอมูลสําหรับการจําแนกประเภทหุบเขา มี 1 ประเภท ประกอบดวยขอมูลจํานวน 606 
ตัวอยาง มี 101 คุณลักษณะ  

5) Colon ขอมูลมะเร็งลําไส มี 2 ประเภท ประกอบดวยขอมูล 62 ตัวอยาง จากจํานวนคุณลักษณะทั้งหมด 2000 
คุณลักษณะ  

6) DLBCL ขอมูลมะเร็งตอมนํ้าเหลืองกลุมยอยของโรคมะเร็งตอมนํ้าเหลือง มี 2 ประเภทประกอบดวยขอมูล 47 
ตัวอยาง แบงเปน germinal centre B-like จํานวน 24 ตัวอยางและ activated B-like จํานวน 23 ตัวอยาง จากจํานวน
คุณลักษณะทั้งหมด 4,026 คุณลักษณะ (Alizadeh et al., 2000) 
 

 3.2 ข้ันตอนการทดลอง 
 ในการศึกษาประสิทธิภาพของฟงกชันความเหมือนตอขั้นตอนวิธีเพื่อนบานใกลที่สุดเคสําหรับการจําแนกประเภท
ขอมูลน้ัน ผูวิจัยไดทําการใชฟงกชันความเหมือน 2 กลุม ไดแก 1) ฟงกชันการวัดระยะหาง (Distance Metric) ประกอบดวย 
ฟงกชั่นระยะหางยูคลิเดียน (Euclidean) และฟงกชันระยะหางแมนฮัตตัน (Manhattan) และ 2) ฟงกชั่นสหสัมพันธ 
(Coefficient) ประกอบดวย ฟงกชันสหสัมพันธโคไซน (Cosine) และ ฟงกชันสหสัมพันธเพียรสัน (Pearson) จากน้ันจะหา
วิธีการที่ดีที่สุดของแตละกลุม นํามาพัฒนาเปนฟงกชันใหมเพื่อหาความคลายคลึงของตัวอยาง โดยมีวิธีการดังน้ี 

1) นําผลของคาที่ไดจากฟงกชันการวัดระยะหาง (ที่ดีที่สุด) ทั้งหมดมาทําการแปลงใหอยูในรูปปกติ 0-1 (0-1 
Normalization) เขียนแทนดวย Dist01 คาที่ไดถาเขาใกล 0 จะหมายถึงคาที่ดีที่สุด 

2) นําผลของคาที่ไดจากฟงกชันสหสัมพันธ (ที่ดีที่สุด) มาลบออกจาก 1 เขียนแทนดวย (1 - Coef) คาที่ไดถาเขา
ใกล 0 จะหมายถึงคาที่ดีที่สุด 

3) หาความเหมือนของขอมูล x และ y แทนดวย Sim(x,y) โดยการนําผลที่ไดจาก 1) และ 2) มารวมกัน ดังสมการ 
(6) โดยคาที่ไดถาเขาใกล 0 จะหมายถึงคาที่ดีที่สุด 

Sim(x,y) = Dist01 + (1 – Coef)     (6) 
 
4. ผลการทดลอง 
 

 การวัดประสิทธิภาพในการทดลองน้ี ใชวิธีการ 10-Fold Cross validation และรายงานผลดวยคาเฉล่ีย โดยผลการ
ทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพของฟงกชันความเหมือนของทั้ง 2 กลุมฟงกชัน คือ ฟงกชันการวัดระยะหาง (Distant) และ
ฟงกชั่นสหสัมพันธ (Correlation) กับทั้ง 6 ชุดขอมูล แสดงดังภาพที่ 1 – 6 

 
ภาพที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความถูกตองของการจําแนกประเภทขอมูล Glass 
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ภาพที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความถูกตองของการจําแนกประเภทขอมูล Wine 

 

 
ภาพที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความถูกตองของการจําแนกประเภทขอมูล WDBC 

 

 
ภาพที่ 4 ผลการเปรียบเทียบความถูกตองของการจําแนกประเภทขอมูล Hill-Valley 

 

 
ภาพที่ 5 ผลการเปรียบเทียบความถูกตองของการจําแนกประเภทขอมูล Colon 

 

 
ภาพที่ 6 ผลการเปรียบเทียบความถูกตองของการจําแนกประเภทขอมูล DLBCL 
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 จากภาพที่ 1 – 6 แสดงใหเห็นวา การใชฟงกชันการวัดระยะหางน้ัน ฟงกชันแมนฮัตตันใหประสิทธิภาพที่ดีสําหรับ
ขอมูลที่มีจํานวนคุณลักษณะนอย ๆ แตเม่ือจํานวนคุณลักษณะเพิ่มมากขึ้น ฟงกชันยูคลิเดียนจะใหประสิทธิภาพที่ดีกวา แต
โดยภาพรวมแลวฟงกชันแมนฮัตตันใหประสิทภาพที่ดี ในขณะที่ฟงกชั่นสหสัมพันธ ถาขอมูลมีจํานวนคุณลักษณะนอย ๆ ทั้ง
เพียรสันและโคไชนใหประสิทธิภาพที่ไมตางกัน แตเม่ือจํานวนคุณลัณษะเพิ่มมากขึ้น โคไซนจะใหประสิทธิภาพที่ดีกวา ดังน้ัน
ในการทดลองตอไป จึงเลือกฟงกชันแมนฮัตตัน และ โคไซนมาใชงานรวมกัน ตามสมการที่ (6) ผลการทดลองเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพแสดงดังภาพที่ 7 
 จากภาพ เสนประคือการใชฟงกชันแมนฮัตตัน เสนทึบเทาคือการใชฟงกชันโคไซน และ เสนทึบดําคือการนําทั้ง 2 
ฟงกชันมารวมกันตามวิธีการที่นําเสนอ จากผลการทดลองพบวาใหประสิทธิภาพที่ดีที่สุดสําหรับ 3 ชุดขอมูลแรก (ที่มีจํานวน
คุณลักษณะนอย) ไดแก Glass, Wine และ WDBC ในขณะที่ชุดขอมูลที่มีจํานวนคุณลักษณะสูงขึ้น ประสิทธิภาพของวิธีการที่
นําเสนอจะไมดีที่สุดแตจะไมใหประสิทธิภาพที่ต่ําที่สุด 
 

 

 

 
ภาพที่ 7 ผลการเปรียบเทียบความถูกตองของวิธีการที่นําเสนอทั้ง 6 ชุดขอมูล 

 
5. สรุป 
 

งานวิจัยน้ีไดทําการศึกษาผลกระทบของการใชฟงกชันความเหมือนแบบตาง ๆ ตอการจําแนกประเภทขอมูลดวย
ขั้นตอนวิธีเพื่อนบานใกลที่สุดเค ประกอบดวยการใชฟงกชันการวัดระยะหาง และ ฟงกชั่นสหสัมพันธ โดยพบวา ฟงกชันแมน
ฮัตตันใหประสิทธิภาพที่ดีในกลุมของฟงกชันการวัดระยะหาง และ ฟงกชันโคไซนใหประสิทธิภาพที่ดีในกลุมของฟงกชัน
สหสัมพันธ โดยในการทดลองไดทําการพัฒนาฟงกชันใหมโดยการนําฟงกชันทั้ง 2 กลุมมาคํานวณรวมกัน โดยผลการทดลอง
พบวาวิธีการที่นําเสนอใหประสิทธิภาพที่ดี โดยเฉพาะกับชุดขอมูลที่มีจํานวนคุณลักษณะไมมาก  
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บทคัดยอ 
 

งานวิจัยน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบติดตามการดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ กรณีศึกษา: 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยใชแกปญหาขององคกรที่ตองรวบรวมขอมูลจากหลาย ๆ หนวยงาน 
ซ่ึงขอมูลอยูในรูปของเอกสารเปนสวนใหญ สงผลใหสืบคน และนําไปใชงานตอทําไดยาก ในการพัฒนาระบบน้ี มีวิธีการดําเนินการ
วิจัย 5 ขั้นตอนคือ 1) ศึกษาทฤษฏีและงานวิจัยที่เก่ียวของ 2) วิเคราะหออกแบบและพัฒนาระบบงาน 3) ตรวจสอบระบบโดย
ผูเชี่ยวชาญ 4) ทดสอบระบบ และประเมินความพึงพอใจผูใชงาน และ 5) การประเมินผลและสรุปผล ในการทดสอบระบบ          
จะใชขอมูลที่ไดจากดําเนินการจริงป 2557 โดยระบบที่พัฒนาขึ้นน้ี ไดใหผูเชี่ยวชาญประเมินประสิทธิภาพระบบจํานวน 3 ทาน 
และผูใชงานประเมินความพึงพอใจระบบจํานวน 5 ทาน โดยผลการวิจัย พบวาผูใชงานจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครปฐมมีความพึงพอใจอยูในระดับ “ดี” จากคาเฉล่ีย ( x ) เทากับ 4.01 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เทากับ 0.64 
 
คําสําคัญ: การพัฒนาระบบ, ระบบติดตาม, คํารับรองการปฏิบัติราชการ 

 
Abstract 

 
This research aims to develop The Development of the Performance Commitment Operation 

Follow-up System Case Study: Research and Development Institute Nakhon Pathom Rajabhat University. 
to solve the organization problem for collect data from multiple agencies. The collected data usually 
are in the form of hard copy, thus, it is difficult manage. There are five phases of this research: 1) studies 
in related theories and works, 2) system analysis, design and implementation, 3) assessment the system 
performance by the expert 4) system test and evaluation of the satisfaction by the users and 5) evaluation 
and conclusion. The data used to test in this research are real performance commitment operation data 
in 2014. Three specialists assess the system performance and five users from Research and Development 
institute, Nakhon Pathom Rajabhat University test and evaluate of the satisfaction of the system. The result 
shows that the level of the users satisfaction is “good” level from the result of the average ( x ) is 4.01 
with 0.64 of SD. 
 
Keywords: development system, follow-up system, performance commitment 
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1. บทนํา 
 

 ปจจุบันคํารับรองการปฏิบัติราชการ (สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, 2557) เปนไปตามเจตนารมณในการพัฒนา
ระบบราชการ ตามนัยของมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 และ
มาตรา 12 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ซ่ึงตองการปรับเปล่ียน
วัฒนธรรม วิธีการ และกระบวนการบริหารราชการแผนดิน ใหมุงเนนถึงผลสัมฤทธ์ิ โดยการวางมาตรการในการกํากับดูแล 
ควบคุมที่เหมาะสม อาศัยวิธีการจัดทําขอตกลงเปนลายลักษณอักษร เพื่อแสดงถึงภาระรับผิดชอบตอผลงาน 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปนหนวยงานกลางที่ขับเคล่ือนภารกิจงานดานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย โดยมีภารกิจหลัก คือการวิจัย และบริการวิชาการ ซ่ึงจะตองจัดทําคํารับรองปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน โดย
มีการรวบรวมขอมูลภายในหลากหลายหนวยงานดวยกัน เชน หนวยบริหารจัดการงบประมาณวิจัยเงินรายได และกองทุนเพื่อ
การวิจัย หนวยบริหารจัดการงบประมาณวิจัยเงินแผนดิน และเงินภายนอก หนวยบริหารจัดการงานประชุมวิชาการและการ
ตีพิมพเผยแพร หนวยบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา หนวยบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
และหนวยบริหารจัดการโครงการพระราชดําริ และนโยบายมหาวิทยาลัย เปนตน 
 ปญหาที่สําคัญประการหน่ึง คือ การรวมรวบขอมูลหลากหลายหนวยงาน โดยขอมูลอยูรูปของเอกสารเปนสวนใหญ 
สงผลใหการสืบคน และนําไปใชงานตอทําไดยาก ดังน้ันงานวิจัยน้ี จะเปนการพัฒนาระบบติดตามการดําเนินการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ กรณีศึกษา: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อแกไขปญหาดังกลาว 
 

2. วัตถุประสงคในการวิจัย 
 

 เพื่อพัฒนาระบบติดตามการดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการกรณีศึกษา: สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 
3. ขอบเขตของระบบ 
 

 3.1 ระบบสามารถทํางานดวยเว็บเบราวเซอร Google Chrome ไดเทาน้ัน และจอภาพควรความละเอียดไมนอยกวา 
1024 x 768 pixel 
 3.2 ระบบสามารถเพิ่ม ลบ แกไข คนหาขอมูลที่เก่ียวของกับคํารับรองการปฏิบัติราชการกรณีศึกษา: สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได และแสดงรายงานผลตัวชี้วัดตามปพุทธศักราชได 
 

4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 ธนภัทร เจิมขวัญ (2558) นําเสนอบทความวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การ ศึกษา: กรณีศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาและประเมิน
คุณภาพระบบสารสนเทศ สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถชวยใหผูใชงานรายงานการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษา ในการพัฒนาระบบไดใช ADDIE Model มี 5 ขั้นตอน ไดแก 1) การ
วิเคราะห 2) การออกแบบ 3) การพัฒนา 4) การทดลองใช และ 5) การประเมินผล เม่ือพัฒนาระบบเสร็จแลว จึงนําไป
ประเมินประสิทธิภาพโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน มีผลการประเมินประสิทธิภาพอยูในระดับ ดีมาก ( x  = 4.40) และ
ประเมินความพึงพอใจของผูใชงานจํานวน 12 ทาน มีผลความพึงพอใจของผูใชงานอยูในระดับ ดี ( x  = 4.18) 
 นิติพงษ วิระกา และทิพวิมล ชมพูคา (2558) นําเสนอบทความวิจัย เรื่อง ระบบงานประกันคุณภาพสาขาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและการส่ือสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนา
ระบบงานประกันคุณภาพสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และการส่ือสารและศึกษา พัฒนาโดยใชแบบวงจรชีวิตของการพัฒนา
ซอฟตแวร (SDLC) จากน้ันนําระบบที่พัฒนาขึน้ ไปทดลองใชงานกับกลุมตัวอยาง และประเมินความพึงพอใจของผูใชงานของ
บุคลากรดานระบบงานประกันคุณภาพจํานวน 50 คน พบวา มีคาเฉล่ีย 4.73 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 จึงสรุปไดวา
ระบบที่พัฒนามีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 
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 พรพรรณ โพธ์ิศรีแกว และทิพยา จินตโกวิท (2558) นําเสนอบทความวิจัย เรื่อง ระบบวิเคราะหเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงมีวัตถุประสงคในการรายงานผลการดําเนินงานอยางมีคุณภาพสําหรับ
ประจําป โดยตองมีการแนบไฟลเอกสาร เพื่อใชเปนหลักฐานประกอบผลการดําเนินงาน ซ่ึงระบบเดิมยังขาดความสามารถใน
การวิเคราะหและจัดเก็บเอกสารใหสอดคลองกับตัวบงชี้แบบอัตโนมัติ งานวิจัยน้ีไดใชอัลกอรึทึม J48 ในการสรางโมเดล
สําหรับการจัดหมวดหมูของเอกสาร จากน้ันนําระบบไปประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ พบวา มีคาเฉล่ียเทากับ 4.20 และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.29 จากน้ันนําไปทดลองใชกับกลุมผูใชงาน พบวา มีคาเฉล่ียเทากับ 3.83 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.14 สรุปไดวาผลการประเมินความพึงพอใจของทั้งสองกลุมอยูในระดับ ด ี
 เชฎฐพร ปติพล และจันทรบูรณ สถิตวิริยวงศ (2557) นําเสนอบทความวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
รองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา โดยมีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับ
รองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา เพื่ออํานวยความสะดวก ติดตาม ตรวจสอบ และ
ดําเนินการ ในการตรวจประกันคุณภาพสถานศึกษาอยางเปนระบบ โดยบุคลากร ผูบริหารสามารถเขาไปตรวจสอบระดับ
คุณภาพสถานศึกษา ผลการดําเนินงานของสถานศึกษา และขอมูลตรงตามตัวบงชี้ที่กําหนดไวไดอยางสะดวก และเปนปจจุบัน 
ทั้งน้ีระบบมีการประเมินประสิทธิภาพโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน มีความพึงพอใจในระดับดี คาเฉล่ียรวมเทากับ 4.43 และ
ประเมินความพึงพอใจจากผูใชงานจํานวน 30 คน มีผลการประเมินจากผูใชงานอยูในระดับดี คาเฉล่ียรวมเทากับ 4.32 
 ภูมินทร ฮงมา และคณะ (2557) ไดตีพิมพบทความในงานประชุมการประชุมวิชาการระดับชาติ ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที่ 6 เรื่อง ระบบจัดการการฝกประสบการณวิชาชีพ และสหกิจศึกษา โดยมีวัตถุประสงคการวิจัย เพื่อพัฒนา
ระบบจัดการ การฝกประสบการณวิชาชีพ และสหกิจศึกษา โดยจัดเก็บขอมูลไวในระบบฐานขอมูล สามารถคนหาได รวดเร็ว
ลดภาระงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานมีความสะดวกรวดเร็วในการบริหารงาน และเพื่อใหนักศึกษาสืบคนขอมูลในการเลือก
สถานศึกษาตอไป ซ่ึงการพัฒนาระบบน้ีใชวงจรการพัฒนาระบบ SDLC โดยมีผูใชงาน (กลุมตัวอยาง) คือ นักศึกษา เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน และสถานประกอบการ จํานวน 30 คน จากน้ันพัฒนาระบบขึ้นดวยภาษาพีเอชพี และใชฐานขอมูลมายเอสคิวแอล 
จากน้ันนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางและประเมินความพึงพอใจของผูใชงาน พบวาระบบสามารถเพิ่ม ลบ แกไข และคนหา
ขอมูลในฐานขอมูล จัดการขอมูลสมาชิก และสามารถจัดพิมพเอกสารที่เก่ียวของไดตามวัตถุประสงคที่วางไว และมีผลประเมินความ
พึงพอใจของผูใชงานอยูในระดับดี (x  = 3.82 และ SD = 0.58) 

 

5. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 ผูวิจัยไดกําหนดวิธีดําเนินการวิจัย สําหรับพัฒนาระบบติดตามการดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
กรณีศึกษา: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ดังรูปภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปภาพที่ 1 วิธีดําเนินการวิจัยสําหรับพัฒนาระบบติดตามการดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการฯ 
 

1. ศึกษาทฤษฏี และงานวิจัยที่เก่ียวของ 
2. พัฒนาระบบติดตามการดําเนินการฯ 

เริ่มตน 

5. การประเมินผล และสรุปผล 

จบการทํางาน 

3. ตรวจสอบโดย
ผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน 

ไมผาน / 
ปรับปรุง 

ผาน 

4. ประเมินความพึงพอใจ
ผูใชงาน 5 คน 

ผาน 

4. ทดสอบระบบ และ 
 

A 
 

A 
 

ไมผาน / 
ปรับปรุง 
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 5.1 การออกแบบฐานขอมูล 
 ผูวิจัยไดออกแบบฐานขอมูลทั้งหมดจํานวน 16 ตาราง โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 1 และไดออกแบบความสัมพันธ
ระหวางขอมูล (Entity Relationship Diagram) ดังรูปภาพที่ 2 
 

ตารางที่ 1 สรุปตารางฐานขอมูลทั้งหมดของระบบติดตามการดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ลําดับ ช่ือตาราง คําอธิบาย 

1 ตาราง detail2_1 ขอมูลตัวชี้วัดที่ 2.1 (ชื่องานวิจัย ชุมชน ผูวิจัย และคณะ) 
2 ตาราง detail2_2 ขอมูลตัวชี้วัดที่ 2.2 (ชื่องานวิจัย ผูวิจัย งบประมาณ และหนวยงานที่นําไปใช) 
3 ตาราง detail2_3 ขอมูลตัวชี้วัดที่ 2.3 (ผลการดําเนินงาน 3 รายการ) 
4 ตาราง detail2_4 ขอมูลตัวชี้วัดที่ 2.4 (ชื่อชุมชน กิจกรรมที่ดําเนินงาน และผูรับผิดชอบ) 
5 ตาราง detail4_4 ขอมูลตัวชี้วัด 4.4 (ชื่องานวิจัย ผูวิจัย งบประมาณ งานประจํา และการนําไปใชประโยชน) 
6 ตาราง faculty ขอมูลคณะ (ลําดับ ชื่อคณะ) 
7 ตาราง indicator ขอมูลตัวชี้วัด (เก็บคอลัมนตัวชี้วัดแตละป) 
8 ตาราง nstrategy ขอมูลยุทธศาสตร (ชื่อยุทธศาสตร) 
9 ตาราง units ขอมูลหนวย (ชื่อหนวยแตละตัวชี้วัด) 
10 ตาราง regulators ขอมูลรหัส member กับรหัส regulators 
11 ตาราง storage ขอมูลรหัส member กับรหัส storage 
12 ตาราง indeicator_ev ขอมูลรหัส Indicator รหัส evidence และรหัส number 
13 ตาราง member ขอมูลสมาชิก (ผูดูแลระบบ และผูใชงานทั่วไป) 
14 ตาราง division ขอมูลหนวยงานของสมาชิก 
15 ตาราง status ขอมูลสถานะ (ผูดูแลระบบ และผูใชงานทั่วไป) 
16 ตาราง evidence ขอมูลหลักฐาน (ชื่อหลักฐาน ไฟลแนบ รหัสผูใสหลักฐาน) 

 

 5.2 การออกแบบแผนภาพกระแสขอมูลระดับ 0 (Data Flow Diagram Level 0) 
 ผูวิจัยอธิบายโดยสรุปไดวา ผูดูแลระบบสามารถจัดขอมูลยุทธศาสตร ขอมูลตัวชี้วัดขอมูลหนวยวัด ขอมูลนํ้าหนัก 
ขอมูลผูกํากับดูแล ขอมูลผูจัดเก็บขอมูล ขอมูลคําอธิบาย ขอมูลสูตรการคํานวณ ขอมูลรายละเอียดขอมูลพื้นฐาน ขอมูลเกณฑ
การใหคะแนน ขอมูลแหลงขอมูล/วิธีการจัดเก็บขอมูล ขอมูลผลการดําเนินงาน ขอมูลการคํานวณคะแนน ขอมูลหลักฐาน
อางอิง รายงานผลขอมูลขอมูลผูใชงาน และขอมูลหนวยงาน ผูใชงานทั่วไปสามารถจัดการขอมูลหลักฐาน ผลการดําเนินงาน 
และรายงานผลขอมูล โดยดําเนินการผานระบบติดตามการดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ กรณีศึกษา: 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ดังรูปภาพที่ 3 
 5.3 การออกแบบแผนภาพกระแสขอมูลระดับ 1 (Data Flow Diagram Level 1) 
 ผูวิจัยอธิบายโดยสรุปไดวา ผูใชงาน และผูดูแล สามารถบริหารจัดการระบบไดมี 3 สวน คือ 1) การจัดการขอมูล
ผูใชงาน 2) การจัดการขอมูลระบบ และ 3) การรายงานผล ดังรูปภาพที่ 4 
 5.4 การออกแบบสวนตดิตอประสานงานของระบบ โดยผูวิจัยขออธิบายเมนูหลักจํานวน 8 เมนูหลัก ดังน้ี 
 1) เมนูเขาสูระบบ สามารถตรวจสอบรหัสผูใช และรหัสผาน และเมนูตามสิทธ์ิผูใชงานทั่วไป หรือผูดูแลระบบ 
 2) เมนูสืบรายงานตัวช้ีวัดรายป โดยสามารถเลือกเปล่ียนปตัวชี้วัดได ตั้งแตป 2557 จนถึงป 2561 
 3) เมนูแผนภูมิสรุปคะแนนตัวช้ีวัดรายป โดยจะสรางกราฟแทงแตละปที่เลือกขึ้นมา 
 4) เมนูแกไขขอมูลสวนตัว โดยสามารถแกไขขอมูลทั่วไป และรหัสผานของผูใชงานของตนเองได 
 5) เมนูจัดการผูใชงาน (สําหรับผูดูแลระบบ) โดยสามารถเพิ่ม และลบผูใชงานทั่วไปได 
 6) จัดการหนวยงาน (สําหรับผูดูแลระบบ) โดยสามารถเพิ่ม ลบ แกไข และคนหาหนวยงานได 
 7) การจัดการฐานขอมูล ประกอบดวยเมนูยอย 4 เมนู ไดแก ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด สังกัด และหลักฐานตัวชี้วัด 
 8) เมนูออกจากระบบ สามารถออกจากระบบได 
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detail2_1

Constraints

Id_Detail VARCHAR
Id_Indicator VARCHAR

Name_research VARCHAR
Community VARCHAR
Researcher VARCHAR
Id_faculty VARCHAR

detail2_2

Constraints

Id_Detail VARCHAR
Id_Indicator VARCHAR
Name_research VARCHAR
Researcher VARCHAR
Budget INT
Agencies_Apply VARCHAR

detail2_3

Constraints

Id_Detail VARCHAR
Id_Indicator VARCHAR

Weighted_Sum FLOAT
Teacher_Sum FLOAT
Multiplier FLOAT

detail2_4

Constraints

Id_Detail VARCHAR
Id_Indicator VARCHAR
Community VARCHAR
Project VARCHAR
Responsible VARCHAR

detail4_4

Constraints

Id_Detail VARCHAR
Id_Indicator VARCHAR

Research_Name VARCHAR
Researcher VARCHAR
Budget INT
Development VARCHAR
Utilization VARCHAR

division

Constraints

Id_division VARCHAR
Name_division VARCHAR

evidence

Constraints

Id_evidence INT
Name_evidence VARCHAR
File_evidence VARCHAR
Note TEXT
Id_member SMALLINT
Years VARCHAR

faculty

Constraints

Id_faculty VARCHAR

faculty VARCHAR

indeicator_ev

Constraints

Id_Indicator VARCHAR
Id_evidence VARCHAR
Id_number VARCHAR

indicator

Id_Indicator INT
Indicator VARCHAR
Id_Strategy VARCHAR
Id_Units VARCHAR
Target VARCHAR
Weight VARCHAR
Id_regulators1 VARCHAR
Id_regulators2 VARCHAR
Id_storage1 VARCHAR
Id_storage2 VARCHAR
Explanation TEXT
Detail_data TEXT
Resources TEXT
Result_tb VARCHAR
Bescribe TEXT
Score1 FLOAT
Score2 FLOAT
Score3 FLOAT
Score4 FLOAT
Score5 FLOAT
Indicator_2 VARCHAR
Result_Value FLOAT
Score_Value FLOAT
Weight_Value FLOAT
Score_Weight FLOAT
Years VARCHAR
Log_data TEXT

member

Constraints

Id_member SMALLINT
Name VARCHAR
Lastname VARCHAR
Id_user VARCHAR
Password VARCHAR
Position VARCHAR
Phone VARCHAR
Email VARCHAR
Id_division VARCHAR
Id_status VARCHAR

nstrategy

Constraints

Id_Strategy VARCHAR
Name_Strategy VARCHAR
Year_Strategy VARCHAR

regulators

Constraints

Id_regulators VARCHAR
Id_member VARCHAR

status

Constraints

Id_status VARCHAR
Name_status VARCHAR

storage

Constraints

Id_storage VARCHAR
Id_member VARCHAR

units

Constraints

Id_Units VARCHAR

Name_Units VARCHAR

 
 

รูปภาพที่ 2 ความสัมพันธระหวางขอมูล (Entity Relationship Diagram) 
 

ผูดูแลระบบ

ข้อมลูยทุธศาสตร์

ระบบติดตามการดําเนินการตามคํารับรอง

การปฏิบตัิราชการ กรณีศึกษา: 

สถาบนัวิจยัและพฒันา 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม

0

ผูใชงาน

ท่ัวไป

ข้อมลูตวัชีวดั
ข้อมลูหน่วยวดั
ข้อมลูนําหนัก

ข้อมูลผู้ กํากับดูแล

ข้อมลูผู้จดัเก็บข้อมลู
ข้อมลูคําอธิบาย

ข้อมลูสตูรการคํานวณ

ข้อมลูรายละเอียดข้อมูลพืนฐาน
ข้อมลูเกณฑ์การให้คะแนน

ข้อมลูแหล่งข้อมลูฯ
ข้อมลูผลการดําเนินงาน

ข้อมลูการคํานวณคะแนน
ข้อมลูหลกัฐานอ้างอิง

รายงานผลข้อมลู

ข้อมลูผลการดําเนินงาน

ข้อมลูหลกัฐานอ้างอิง

รายงานผลข้อมลู

ขอมูลผูใชงาน

ขอมูลหนวยงาน

 
รูปภาพที่ 3 แผนภาพกระแสขอมูลระดับ 0 (Data Flow Diagram Level 0) 
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ผูดูแลระบบ

การรายงานผล

3

การจัดการฐานขอมูล

ของระบบ

2

การจัดการฐานขอมูล

ผูใชงาน

1
ขอมูลผูใชงาน1

ข้อมลูยุทธศาสตร์

ข้อมลูตวัชวีดั

ข้อมลูหน่วยวดั

ข้อมลูนําหนกั

ข้อมลูผู้กํากบัดแูล

ข้อมลูผู้จดัเก็บข้อมลู

ข้อมลูคําอธิบาย
ข้อมลูสตูรการคํานวณ

ข้อมลูรายละเอียดข้อมลูพืนฐาน

ข้อมลูเกณฑ์การให้คะแนน

ข้อมลูแหล่งข้อมลูฯ

ข้อมลูผลการดําเนินงาน
ข้อมลูการคํานวณคะแนน

ข้อมลูหลกัฐานอ้างอิง

รายงานผลข้อมลู

ขอมูลผูใชงาน

หน่วยงาน2
หน่วยงาน

สถานะ3
สถานะ

ข้อมลูหน่วยงาน

ผูใชงาน

ข้อมลูผลการดําเนินงาน

ข้อมลูผู้ ใช้งาน

ข้อมูลตวัชีวดั5

ขอมูลยุทธศาสตร4

ข้อมูลผลการดําเนินงาน6

ข้อมลูหลกัฐาน7

รหัส ชื่อยุทธศาสตร

ชื่อตัวช้ีวัด / รหัสยุทธศาสตร

รหสั รายละเอียดตวัชีวดั
รหสั ชือหลกัฐาน ชือไฟล์

ข้อมลูหลกัฐานอ้างอิง

รายงานผลข้อมลู

 
 

รูปภาพที่ 4 แผนภาพกระแสขอมูลระดับ 1 (Data Flow Diagram Level 1) 
 
6. ผลการทดสอบ 
 

 6.1 เทคนิคการทดสอบ (Testing Techniques) ผูวิจัยไดใชวิธีการแบบแบล็กบ็อกซ (Black Box Testing) (ธารา
รัตน พวงสุวรรณ, 2557) ทดสอบระบบที่พัฒนาขึ้น (ภาพที ่5) โดยไดแบงขั้นตอน การทดสอบระบบออกเปน 2 ตอนดังน้ี 
 1) การทดสอบโดยผูเช่ียวชาญ ผูวิจัยนําระบบที่พัฒนาขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน 
 2) การทดสอบโดยผูใชงาน ผูวิจัยนําระบบที่ไดรับการปรับปรุงจากผูเชี่ยวชาญนํามาใหผูใชงาน ไดแก เจาหนาที่
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รวมจํานวน 5 ทาน 
  5.2 การวิเคราะหผลประเมินความพึงพอใจของผูใชงานตอระบบ ผูวิจัยไดใชสูตรคํานวณคาเฉล่ียเลขคณิต 
(Arithmetic Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) 
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รูปภาพที่ 5 ระบบติดตามการดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการฯ 

 
 การกําหนดเกณฑที่ใชในการตัดสินแบบประเมินความพึงพอใจของผูใชงาน โดยประกอบดวยมาตรอันดับ (Rating 
Scale) เชิงคุณภาพ 5 ระดับ และมาตรอันดับเชิงปริมาณ 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิรท (Likert, 1932) ดังตารางที่ 2 จากน้ันนํา
ขอมูลมาวิเคราะหผล และสรุปผลทั้งหมดโดยใชเกณฑดังกลาว ดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 2 เกณฑการใหคะแนนของแบบประเมิน 
ระดับเกณฑการใหคะแนน 

ความหมาย 
เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 

ดีมาก 4.51 – 5.00 ระบบสนับสนุนและทํางานในระดับดีมาก 
ดี 3.51 – 4.50 ระบบสนับสนุนและทํางานในระดับดี 

พอใช 2.51 – 3.50 ระบบสนับสนุนและทํางานในระดับพอใช 
ปรับปรุง 1.51 – 2.50 ระบบสนับสนุนและทํางานในระดับปรับปรุง 

ไมเหมาะสม 1.00 – 1.50 ระบบสนับสนุนและทํางานในระดับไมเหมาะสม 
 

ตารางที่ 3 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชงาน 
ขอคําถามประเมินความพึงพอใจของผูใชงานรายดาน x  SD 

1. ดานความสามารถในการทํางานของระบบ 4.27 0.46 
2. ดานการออกแบบหนาจอ 3.65 0.75 
3. ดานการทดสอบการใชงาน 4.10 0.32 

ผลประเมินความพึงพอใจของผูใชงานทั้งหมด 4.01 0.64 
 

 จากตารางที ่3 ผูวิจัยสามารถอธิบาย โดยสรุปไดวาผูใชงานมีความพึงพอใจตอระบบ อันดับแรก คือ ดานความสามารถ
ในการทํางานของระบบ ( x  = 4.27, SD = 0.46) อันดับรองลงมา คือ ดานการทดสอบการใชงาน ( x  = 4.10, SD = 0.32) 
และอันดับสุดทาย คือ ดานการออกแบบหนาจอ ( x  = 3.65, SD = 0.75) 
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7. สรุปผลการวิจัย 
 

 การพัฒนาระบบติดตามการดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ กรณีศึกษา: สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมดวยภาษาพีเอชพี รวมกับฐานขอมูลมายเอสคิวแอล มีวิธีการดําเนินการวิจัย 5 ขั้นตอน คือ 1) 
ศึกษาทฤษฏีและงานวิจัยที่เก่ียวของ 2) วิเคราะหออกแบบและพัฒนาระบบงาน 3) ตรวจสอบระบบโดยผูเชี่ยวชาญ 4) 
ทดสอบระบบและประเมินความพึงพอใจผูใชงาน 5) การประเมินผลและสรุปผล ในการทดสอบระบบไดใชขอมูลที่ไดจาก
ดําเนินการจริงป 2557 โดยระบบที่พัฒนาขึ้นน้ี ไดใหผูเชี่ยวชาญประเมินประสิทธิภาพระบบจํานวน 3 ทาน มีคาเฉล่ีย ( x ) 
เทากับ 4.75 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เทากับ 0.45 จากน้ันนําขอเสนอแนะที่ไดไปปรับปรุงระบบ และนําไปทดสอบใช
งานกับผูใชงานจํานวน 5 ทาน จากผลการประเมินดังกลาว ผูวิจัยสามารถสรุปผลความพึงพอใจของผูใชงานทั้งหมดไดวามีความ
พึงพอใจอยูในระดับ “ดี” คาเฉล่ีย ( x ) เทากับ 4.01 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เทากับ 0.64 
 ขอเสนอแนะในการปรับปรุงระบบครั้งตอไป ไดแก 1) ควรปรับขนาดตัวอักษรใหมีขนาดใหญขึ้น และมีสีตัวอักษรที่
ชัดเจน 2) ควรใหระบบสามารถคํานวณคะแนนไดตามตัวชี้วัด 
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บทคัดยอ 
 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อจําแนกกลุมนักศึกษาที่มีความเส่ียงตอการเปนโรคติดอินเทอรเน็ตดวยเทคนิคตนไมเพื่อ
การตัดสินใจ โดยใชขอมูลจากนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเปนกรณีศึกษา ผลการทดลองพบวา ตัวแบบทํานาย
การเปนโรคติดอินเทอรเน็ตดวยเทคนิคตนไมเพื่อการตัดสินใจแบบ J48 มีประสิทธิภาพในการจําแนกขอมูลดีกวา แบบ JRip 
และแบบ REP ซ่ึงมีคาความถูกตองในการจําแนก คือ 75.60 %  
 
คําสําคัญ: เหมืองขอมูล, ตนไมเพื่อการตัดสินใจ, โรคติดอินเทอรเน็ต 

 
Abstract 

 
This research aims to development model for prediction of Internet Addiction Disorder using 

Decision Tree Algorithms. Using data of the students in Nakhon Pathom Rajabhat University. The experimental 
results showed that percentile of accuracy rate of Decision Tree J48 high more than JRip and REP with 
accuracy 75.60 % 

 
Keywords: data mining, decision trees, internet addiction disorder 
 
1. บทนํา 
 

ปจจุบันความกาวหนาทางเทคโนโลยีการส่ือสารกอใหเกิดกระแสโลกาภิวัฒน การใชอินเทอรเน็ตถึงเปนสวนหนึ่งใน
การดําเนินชีวิตของคนในยุคน้ี อินเทอรเน็ตมีอิทธิพลตออาชีพของคนในปจจุบันเปนอยางมากไมวาจะเปนอาชีพไหนก็ตองใช
อินเทอรเน็ตในการส่ือสาร แลวยังสงผลตอบุคลากรทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะอาชีพที่ตองทํางานที่ตองใชอินเทอรเน็ตในการ
ส่ือสาร ติดตอ เชน นักธุรกิจ นักบิน อาจารย นักเลนหุน เปนตน การเรียนในสมัยน้ีก็จะแตกตางกันกับสมัยกอนเปนอยางมาก 
เพราะการเรียนสมัยน้ีจะเนนการเรียนการสอนที่ตองผานอินเทอรเน็ต การคนควาหาขอมูล การสงงานใน E-mail ก็ตองผาน
ทางอินเทอรเน็ต การส่ือสารโดยการใชส่ือออนไลนผานทาง Facebook , Line , Instagram , Twitter และชองทางอ่ืนอีก
มากมาย ลวนแลวแตตองใชอินเทอรเน็ตในการส่ือสารทั้งหมด เน่ืองจากการเลนอินเทอรเน็ตไมไดกําหนดอายุและเพศของ     
ผูเลน ไมวาจะอายุนอยเพียงใดก็จะสามารถเลนไดโดยไมมีขอกีดก้ัน ซ่ึงการเลนอินเทอรเน็ตก็จะใหทั้งที่เปนคุณและเปนโทษตอ
เยาวชนและบุคลากรในสายอาชีพอ่ืนๆ 

ลักษณา พลอยเล่ือมแสง (2545) ไดกลาว การดูส่ือผานทางอินเทอรเน็ตก็ใหทั้งผลดีและผลเสียเชนเดียวกัน การดูส่ือ
ผานทางอินเทอรเน็ตน้ันมีขอแตกตางที่ดึงดูดมากกวาส่ืออ่ืน ๆ ที่อยูบนโลกอินเทอรเน็ต คือ ความสามารถในการโตตอบ 
(Interact) กับผูที่ติดตอส่ือสารไดโดยทันที (Real Time) รวมถึงภาพและเสียง ซ่ึงทําใหอินเทอรเน็ตมีความเปนโลกเสมือนที่มี
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ตัวตน ทําใหเกิดสังคมของโลกใหม ที่ทําใหรูสึกวาโลกของความเปนจริงกับโลกเสมือนคือโลกเดียวกัน อินเทอรเน็ตมีบทบาทตอ
การดําเนินชีวิต การเรียนรู ตลอดจนการมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคล  

จากการแพรหลายของการใชอินเทอรเน็ตไดพบวาบางคนเกิดความรูสึกยึดติดกับการใชอินเทอรเน็ต แตเม่ือใชใน
ปริมาณมากเกินไปอาจทําใหเกิดความเสียหายกับชีวิตและไมสามารถควบคุมได เรียกพฤติกรรมการใชลักษณะน้ีวาโรคติด
อินเทอรเน็ต (Internet Addiction Disorder : IAD) ซ่ึงในปจจุบันพบมากในกลุมเยาวชน  ดังน้ันการวิจัยครั้งน้ีจึงเปนการ
นําเสนอตัวแบบ (Model) การทํานายความเส่ียงตอการเปนโรคติดอินเทอรเน็ต ซ่ึงเทคนิคการทํานายในงานวิจัยน้ีใชเทคนิค
ตนไมตัดสินใจ เม่ือทําการวิจัยเสร็จแลวสามารถนําตัวแบบการทํานายที่ไดมาใชประโยชนตอไป 
 
2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

2.1 ขอมูลเกี่ยวกับโรคติดอินเทอรเน็ต 
โรคติดอินเทอรเน็ต(รวิกานต นันทเวช,2550) น้ันจัดเปนกลุมอาการทางจิตใจอยางหน่ึง ซ่ึงเกิดจากการใช

อินเทอรเน็ตในการเสพขอมูลหรือขาวสารมากเกินไป และหากเปรียบเทียบกับการติดดูโทรทัศนหรือการติดอยางอ่ืนๆ แลว
อินเทอรเน็ตจะมีขอแตกตางกับส่ืออ่ืนๆ สามารถโตตอบกับผูที่เขามาใชคนอ่ืนๆ ไดทันที (Real Time)  ซ่ึงทําใหโลกของ
อินเทอรเน็ตมีความเสมือนเปนเหมือนโลกอีกโลกหน่ึงที่ผูใชสามารถ มีตัวตนในโลกน้ันได โดยปราศจากกฎเกณฑ และไร
ขอบเขตในการเดินทาง และสรางตัวตนในโลกอินเทอรเน็ตตามที่ตัวเองตองการได ซ่ึงหากผูใชยึดติดกับสังคมในโลกของ
อินเทอรเน็ต จนแยกไมออกวาโลกของความจริงและโลกเสมือน อาจจะนํามาซ่ึงสาเหตุของเปนโรคติดอินเทอรเน็ตได 

โรคติดอินเทอรเน็ต (อีวาน โกลเบิรค, 1995) ถูกพูดถึงครั้งแรกในปค.ศ. 1995 ซ่ึงเปนแพทยผูที่เสนอใหนํากลุม
อาการติดการพนันเขาไปไวเกณฑวินิจฉัยโรคทางจิตเวชศาสตรของสหรัฐอเมริกา ไดวิเคราะหวา บุคคลใดที่มีอาการดังตอไปน้ี 
อยางนอย 4 ประการ เปนเวลาไมนอยกวา 1 ป แสดงวาเปนอาการติดอินเทอรเน็ต 

• รูสึกหมกมุนกับอินเทอรเน็ต แมในเวลาที่ไมไดตอเขาระบบอินเทอรเน็ต 
• มีความตองการใชอินเทอรเน็ตเปนเวลานาน 
• ไมสามารถควบคุมการใชอินเทอรเน็ตได 
• รูสึกหงุดหงิดเม่ือใชอินเทอรเน็ตนอยลง  
• คิดวาเม่ือใชอินเทอรเน็ตแลว ทําใหตนเองรูสึกดีขึ้น 
• ใชเปนอินเทอรเน็ตในการหลีกเล่ียงปญหา 
• หลอกคนในครอบครัว หรือเพื่อน เรื่องการใชอินเทอรเน็ตของตนเอง 
• มีอาการผิดปกติเม่ือเลิกใชอินเทอรเน็ต เชน หดหู กระวนกระวาย 
วิธีการปองกันและรักษาจากโรคติดอินเทอรเน็ต  ผูเชี่ยวชาญบางคนเชื่อวาภาวะติดอินเทอรเน็ตสามารถหายไปเอง

ได แตหลายคนก็จําเปนตองไดรับการชวยเหลือ ดร.อีวาน โกลเบิรค จิตแพทย ผูคนพบโรคติดอินเทอรเน็ต ไดใหคําแนะนําใน
การปองกันและชวยเหลือกับผูที่คิดวาตัวเองเปนหรือกําลัง จะเปนโรคน้ีวา กอนอ่ืนตองรูวาตัวคุณเองใชอินเทอรเน็ตมากเกินไป
หรือไม ในระดับไหน และรูปแบบลักษณะของการใชไปในรูปแบบใดเสียกอน รวมกับวิธีการอ่ืนๆเชนการใชโปรแกรมเพื่อ
ควบคุมเน้ือหาของอินเทอรเน็ต การใหคําปรึกษา และพฤติกรรมบําบัด 

 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับเทคนิคเหมืองขอมูล 
การทําเหมืองขอมูล (Data mining) (ไพฑูรย จันทรเรือง, 2550) คือกระบวนการที่กระทํากับขอมูลจํานวนมากเพื่อ

คนหารูปแบบและความสัมพันธที่ซอนอยูในชุดขอมูลน้ัน ในปจจุบันการทําเหมืองขอมูลไดถูกนําไปประยุกตใชในงานหลาย
ประเภท ทั้งในดานธุรกิจที่ชวยในการตัดสินใจของผูบริหาร ในดานวิทยาศาสตรและการแพทยรวมทั้งในดานเศรษฐกิจและ
สังคม  

เทคนิคเหมืองขอมูลที่สําคัญเทคนิคหน่ึงคือ Data Classification เปนกระบวนการสรางโมเดลจัดการขอมูลใหอยูใน
กลุมที่กําหนดมาให โดยการสรางกฎเพื่อชวยในการตัดสินใจจากขอมูลที่มีอยูเพื่อใชทํานายแนวโนมการเกิดขึ้นของขอมูลที่ยัง
ไมเกิดขึ้น โดยงานวิจัยไดนําเทคนิคการจําแนกประเภทขอมูลมาใชในงานวิจัย ดังตอไปน้ี 
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ตนไมชวยการตัดสินใจ (Decision tree) เปนโครงสรางที่ใชแสดงกฎที่ไดจากเทคนิคการจําแนกประเภทขอมูล โดย
ตนไมชวยการตัดสินใจจะมีลักษณะคลายโครงสรางตนไม ที่แตละโหนดแสดงคุณลักษณะ (attribute) แตละก่ิงแสดงเงื่อนไขใน
การทดสอบ และโหนดปลาย (leaf node) แสดงกลุมที่กําหนดไว 

2.2.1 ขั้นตอนการสรางโมเดลแผนภาพตนไมเพื่อการตัดสินใจ อัลกอริธึม J48 หรือ อัลกอริธึมของ C4.5 ซ่ึงเปน
อัลกอริธึมอันหน่ึงที่ใชสราง Decision Tree ที่พัฒนาโดย Ross Quinlan โดย C4.5 คือสวนขยายที่เพิ่มเติมมาจาก อัลกอริธึม 
ID3 Decision Tree โดยโครงสรางน้ีสามารถถูกใชสําหรับการคัดแยกขอมูล(classification) และ ดวยเหตุผลอันน้ี C4.5 ถูก
เรียกใชบอย ๆ สําหรับตัว Statistical Classifier ในสวนของอัลกอริธึม C4.5 สราง Decision Trees มาจากกลุมของ 
training data เหมือนกับ ID3 ที่ใชหลักการของ Information Entropy ใชความถูกตองของแตละแอตทริบิวตของขอมูล เพื่อ
ใชเปนการตัดสินใจแบงกลุมขอมูลไปยังกลุมยอย ๆ ซ่ึง C4.5 จะพิจารณา ตรวจสอบ Normalized Information Gain (ความ
แตกตางใน Entropy) ผลลัพธจากการเลือกแอตทริบิวตสําหรับการแบงกลุมขอมูลโดยคุณลักษณะดวยคา Normalized 
Information Gain ที่สูงสุดน้ันคือหน่ึงในการสรางการตัดสินใจ 

2.2.2 กฎของริปเปอร ถูกสรางโดย Cohen ในป 1995 โดย ริปเปอรถูกประกอบดวย 2 เฟส คือ เฟสแรกทําการ
ระบุกฎเริ่มตน และเฟสที่สองจะระบุคา Post-Process Rule Optimization โดยขอมูลที่ ถูกการเรียนรู (Training Data) จะ
ถูกแบงไปเปน Growing Set และ Pruning Set ดังน้ัน อัลกอริธึมน้ีจะสรางกฎความสัมพันธ ใน Greedy Fashion ในขณะที่
สรางกฎริปเปอรน้ัน จะหาคาที่ดีที่สุดสําหรับ Growing Set ใน Rule Space ซ่ึง จะอธิบายไดจาก BNF หลังจากได Growing 
Set ก็จะ ทําการ Pruning ขอมูลทันทีเม่ือเสร็จแลวจะไดกลุมตัวอยางที่ เหมือนกันออกมาที่ครอบคลุมกฎของ Training Set 
จากน้ันก็ จะถูกลบทิ้งซ่ึง Training Data ที่เหลือจะถูกแบงใหมอีกครั้งหน่ึง หลังจากถูกเรียนรูตามกฎแลว เพื่อชวยแกปญหาที่
เกิดมาจากการแบงแยกกลุมที่ผิดพลาด ซ่ึงกระบวนการน้ีจะกระทําจนกระทั่งผลเปนที่นาพอใจ 

 
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
ผูอํานวยการศูนยศึกษาการติดคอมพิวเตอรของโรงพยาบาลแมคลีนในมหาวิทยาลัยฮารเวิรด (รวิกรานต นันทเวช, 

2550) พบวาผูใชบริการทองอินเทอรเน็ตรอยละ 5-10 มีปญหาตองพึ่งพาอินเทอรเน็ตจนขาดไมได และรอยละ 6 ของคนที่ใช 
ยอมรับวาอินเทอรเน็ตมีผลกระทบตอชีวิตของตนเอง ดร. เดวิด กรีนฟลด แหงศูนยพฤติกรรมอินเทอรเน็ต เชื่อวาบริการ
บางอยางในอินเทอรเน็ตสงผลกระทบทางจิตวิทยาทําใหเกิดการบิดเบือนของเวลา สรางความพึงพอใจ กรีนฟลดอางวาไมวาจะ
เปนเรื่องเพศ การพนัน ซ้ือสินคาออนไลนลวนมีผลกระทบทางอารมณทั้งส้ิน อยางไรก็ตามเขากลาววาหากคนทั่วไปออนไลน
แลวเกิดปญหา ไมควรเรียกภาวะน้ีวาเสพติด แตควรเรียกวาภาวะที่ควบคุมตัวเองไมได เชนภาวะควบคุมตนเองไมไดในการ
พนันหรือซ้ือของ ( Compulsive Gambling Or Shopping) ซ่ึงเราอาจเรียกวาภาวะควบคุมตนเองไมไดในการใชอินเทอรเน็ต 

 
3. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

3.1 การเตรียมขอมูลสําหรับทําเหมืองขอมูล 
 โรคติดอินเทอรเน็ต น้ันจัดเปนกลุมอาการทางจิตใจอยางหน่ึง ซ่ึงเกิดจากการใชอินเทอรเน็ตในการเสพขอมูลหรือ

ขาวสารมากเกินไป และหากเปรียบเทียบกับการติดดูโทรทัศนหรือการติดอยางอ่ืน ๆ แลวอินเทอรเน็ตจะมีขอแตกตางกับส่ือ
อ่ืนๆ ก็คือ ความสามารถโตตอบกับผูที่เขามาใชคนอ่ืนๆ ไดทันท ีซ่ึงทําใหโลกของอินเทอรเน็ตมีความเสมือนเปนเหมือนโลกอีก
โลกหน่ึงที่ผูใชสามารถ มีตัวตนในโลกน้ันได โดยปราศจากกฎเกณฑ และไรขอบเขตในการเดินทาง 

เพื่อนํามาเปนขอมูลในการวิเคราะหและออกแบบพัฒนาในขั้นตอไปผูพัฒนาจึงไดทําการวิเคราะหรูปแบบขอมูลโดย
ใชอัลกอริธึมของตนไมเพื่อการตัดสินใจ (Building a Decision Tree) แบบJ48, การสรางโมเดลกฎริปเปอร แบงแยกขอมูล 
(Building Ripper Rule) แบบ JRip และการตัดก่ิงแบบความผิดพลาดลดลง (Reduced-Error Pruning) (REP) มาทําการ
เปรียบเทียบหาประสิทธิภาพเพื่อความแมนยําในการทํานายคาโดยวิเคราะหลักษณะของชุดขอมูล (Datasets) 

การออกแบบระบบและการพัฒนาโมเดลจนไดขอสรุปในออกแบบและพัฒนาซ่ึงเปนการนําโปรแกรม WEKA เขามา
จัดสรางตัวแบบเพื่อใชในการหาคาความเส่ียงตอการเกิดโรคติดอินเทอรเน็ต โดยนํากลุมตัวอยางที่ไดทําแบบประเมินมาศึกษา
กลุมตัวอยางที่ไดไปศึกษาน้ันเปนกลุมเยาวชนและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดกรอบแนวคิดของงานวิจัย
เพื่อใหไดโมเดลในการทํานายความเส่ียงตอการเกิดโรคติดอินเทอรเน็ต   
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ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดของงานวิจัย 
 
 จากกรอบแนวคิดมีรายละเอียดขั้นตอนดังตอไปน้ี 

ข้ันตอนที่ 1 Data preparation and Cleansing 
ทําการจัดเก็บขอมูล ซ่ึงไดจากแบบประเมินอาการติดอินเทอรเน็ต ในกลุมเยาวชนและในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม นํามาวิเคราะหใหอยูในรูปแบบของ Relation Data Model และทําการเก็บขอมูลลงใน Microsoft Excel 
 ข้ันตอนที่ 2 Data Transformation 

โปรแกรมที่ใชในงานวิจัยครั้งน้ี ผูจัดทําไดเลือกใชโปรแกรม Weka เวอรชัน 3.6.13 ซ่ึงเปนซอฟตแวรดานการทํา
เหมืองขอมูลที่ไดรับการยอมรับอยางแพรหลายซ่ึงตองจัดเตรียมแฟมงาน (File) ใหอยูในรูปแบบ ARFF (ARFF Format) 

 ข้ันตอนที่ 3 Classification 
การจําแนกประเภทขอมูล เปนวิธีการหน่ึงในกระบวนการทําเหมืองขอมูล ซ่ึงเปนเทคนิคในการจําแนกขอมูล  ตามที่

กําหนดดวย ตนไมชวยการตัดสินใจ เปนโครงสรางที่ใชแสดงกฎที่ไดจากเทคนิคการจําแนกประเภทขอมูล โดยตนไมชวยการ
ตัดสินใจจะมีลักษณะคลายโครงสรางตนไม ที่แตละโหนดแสดงคุณลักษณะ แตละก่ิงแสดงเงื่อนไขในการทดสอบ และโหนด
ปลาย  แสดงกลุมที่กําหนดไว โดยจะเลือกเทคนิค ดังตอไปน้ี  

1. ตนไมเพื่อการตัดสินใจ ดวยเทคนิค J48 
2. กฎริปเปอรแบงแยกขอมูล ดวยเทคนิค JRip 
3. การตัดก่ิงแบบความผิดพลาดลดลงดวยเทคนิค REP 

 

3.2 การเตรียมขอมูลสําหรับทําเหมืองขอมูล 
ขั้นตอนการเตรียมขอมูลกอนที่จะสงไปเขาสูกระบวนการหาอัลกอริธึมและวิเคราะห ซ่ึงขั้นตอนน้ีสําคัญมากเน่ือง จาก

เปนขั้นตอนการเตรียมขอมูลกอนที่จะสงไปเขาสูกระบวนการหาอัลกอริธึมและวิเคราะห และนํา Data มาทําการวิเคราะหทํา
การเตรียมขอมูลโดยมีรายละเอียดขอมูล คือ จํานวนขอมูลทั้งหมด 880 ชุด จํานวน แอตทริบิวตทั้งหมด 16 แอตทริบิวต   มี 3 
คลาส คือ 

-  คลาส 1 คือ ติดโรคอินเทอรเน็ต 
- คลาส 2 คือ เส่ียงตอการติดโรคอินเทอรเน็ต 
- คลาส 3 คือ ไมติดโรคอินเทอรเน็ต 

ซ่ึงขอมูลดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 รายละเอียดขอมูล 

ลําดับ ช่ือแอตทริบิวต คําอธิบาย 

1 Sex เพศ 
1 = เพศชาย 
2 = เพศหญิง 

2 Record ผลการเรียน 
1 = ต่ํากวา 2.00 
2= 2.00 – 2.49  
3= 2.50 – 2.99  
4= 3.00 – 3.49 
5= 3.50 ขึ้นไป 

3 status สถานภาพสมรสของบิดามารดา 
1 = อยูดวยกัน 
2 = แยกกันอยู 
3 = หยาราง 
4 = บิดา/มารดาเสียชีวิต 

4 Siblings จํานวนพี่นองรวมบิดามารดา 
1 = เปนบุตรคนเดียว 
2 = 2 คน 
3 = 3 คน 
4 = 4  คนขึ้นไป 

5 income รายไดเฉล่ียตอเดือน 
1 = นอยกวา 5,000 
2 = 5,000 – 8,000 
3 = 8,001 – 10,000 
4 = มากกวา 10,000 

6 null_father อาชีพของบิดา 
1 = รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
2 = เกษตรกร 
3 = คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 
4 = รับจางทั่วไป 
5 = อ่ืนๆ 

7 null_mom     อาชีพของมารดา 
1 = รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

 2 = เกษตรกร 
 3 = คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 
 4 = รับจางทัว่ไป 
5 = อ่ืนๆ 

8 null_dwell   อาศัยอยูกับใคร 
1 = บิดาและมารดา 
2 = บิดาคนเดียว 
3 = มารดาคนเดียว 
4 = ญาติ 
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ตารางที่ 1 รายละเอียดขอมูล (ตอ) 

ลําดับ ช่ือแอตทริบิวต คําอธิบาย 

9 residence ที่พักอาศัย 
 1 = บานสวนตัว 
2 = บานเชา 
3 = หอพัก/คอนโด 

10 null_cafe    ในชุมชนที่อยูมีรานอินเทอรเน็ตมาก
นอยเพียงใด 
1 = ไมมีเลย 
2 = 1ราน 

  3 = 4 – 6 ราน  
4 = 7 – 9 ราน 
5 = มากกวา 10 ราน 

11 null_period ระยะเวลาที่เริ่มใชอินเทอรเน็ต 
1 = ต่ํากวา 6 เดือน 

2 = 6 เดือน – 1 ป 
3 = 1 ป – 2 ป  
4 = 2 ปขึ้นไป 

12 activities กิจกรรมยามวาง 
1 = ชวยงานทางบาน 
2 = รับจางหารายไดพิเศษ 
3 = อานหนังสือทบทวนบทเรียน 
4 = เลนกีฬาออกกําลังกาย 
5 = เลนเกมอินเทอรเน็ต 
6 = ไปเที่ยวสังสรรคกับเพื่อน ๆ 

13 null_palace ใชอินเทอรเน็ตที่ไหนบอยที่สุด 
1 = ที่พักอาศัย 
2 = สถานศึกษา 
3 = โทรศัพท/อุปกรณเคล่ือนที่ 
4 = อินเทอรเน็ตคาเฟ 

5 = อ่ืนๆ 
14 smoking การสูบบุหรี่ 

1 = ไมสูบ 
2 = บางครั้ง 
3 = หลายครั้งตอสัปดาห 
4 = ทุกวัน 

15 alcohol ดื่มแอลกอฮอล ในระยะเวลา 3 เดือน
ที่ผานมา 
1 = ไมเคย 
2 = 1 - 5 ครั้ง 
3 = 6 – 10 ครั้ง 
4 = มากกวา 11 ครั้ง 
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ตารางที่ 1 รายละเอียดขอมูล (ตอ) 

ลําดับ ช่ือแอตทริบิวต คําอธิบาย 

16 result 1 = IAD 
2 = RICK-IAD 
3 = NO-RICK 

 
3.3 การวิเคราะหและการประเมินผล 

สวนแรก แผนภาพตนไมเพื่อการตัดสินใจ เทคนิค J48 
สวนสอง กฎริปเปอรแบงแยกขอมูล เทคนิค JRip 
สวนสาม การตดัก่ิงแบบความผิดพลาดลดลง  เทคนิค REP 

 

 
 

ภาพที่ 2 ขั้นตอนจําลองแบบจําลอง 
 

4. ผลการทดสอบ 
 

ผลการทดสอบขอมูลดวยอัลกอริธึม J48 เปนการสรางโมเดลแผนภาพตนไมเพื่อการตัดสินใจ ดวยเทคนิค J48 มาทํา
การทดสอบจากผลการทดลอง พบวา ตัวแบบทํานายการสรางโมเดลแผนภาพตนไมเพื่อการตัดสินใจ ดวยเทคนิค J48 มีคา
ความถูกตองในการจําแนกขอมูล 75.60 % คาความผิดพลาดในการจําแนกขอมูล 24.65% โดยมีคาความแมนยํา 0.40 คา
ความระลึก 0.22 และคาความถวงดุล 0.40 
 ผลการทดสอบขอมูลดวยอัลกอริธึม JRip จะเปนการสรางโมเดลกฎริปเปอรแบงแยกขอมูล ดวยเทคนิค JRip มาทํา
การทดสอบ จากผลการทดลอง พบวา ตัวแบบทํานายการสรางโมเดลกฎริปเปอร แบงแยกขอมูลดวยเทคนิค JRip มีคาความ
ถูกตองในการจําแนกขอมูล 71.14 % คาความผิดพลาดในการจําแนกขอมูล 28.90 % โดยมีคาความแมนยํา 0.21 คาความ
ระลึก 0.30 และคาความถวงดุล 0.40 

ผลการทดสอบขอมูลดวยอัลกอริธึม REP จะเปนการนําการตัดก่ิงแบบความผิดพลาดลดลงดวยเทคนิค REPมาทํา
การทดสอบ จากผลการทดลอง พบวา ตัวแบบทํานายการตัดก่ิงแบบความผิดพลาดลดลง (Reduced-error pruning) ดวย
เทคนิค REPมีคาความถูกตองในการจําแนกขอมูล 70.80 % คาความผิดพลาดในการจําแนกขอมูล 29.20 % โดยมีคาความ
แมนยํา 0.21 คาความระลึก 0.24 และคาความถวงดุล 0.40 
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ตารางที่ 2 คาความถูกตองของเทคนิคทั้ง 3 อัลกอริธึม 
 

Type Correctly Incorrect 

เทคนิค J48 75.60  24.65 

เทคนิค JRip 71.14 28.90 

เทคนิค REP 70.80 29.20 

 
5. บทสรุป 
 

จากผลการวิจัยน้ีสรุปไดวาเทคนิคในการทําเหมืองขอมูลที่เหมาะสมที่สุดที่ควรใชกับขอมูลความเส่ียงตอการเปนโรค
ติดอินเทอรเน็ต เพื่อใหไดตัวแบบที่จะนํามาพัฒนาระบบทํานายนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและเยาวชนที่เส่ียง
ตอการเกิดโรคอินเทอรเน็ตซ่ึงขอมูลที่นํามาใชในการวิจัยประกอบดวยคุณลักษณะทั้งหมด 16 แอตทริบิวต มีจํานวนขอมูล
ทั้งหมด 880 ชุดขอมูล โดยเทคนิคของการจําแนกขอมูลที่เลือกใช คือ ตนไมชวยการตัดสินใจ เทคนิคที่ใช คือ J48, REP Tree 
และ Jrip โดยนําทั้งสามเทคนิคน้ีมาเปรียบเทียบคาประสิทธิภาพในการจําแนกที่เหมาะสมที่สุด ซ่ึงจากการทดลองสรุปไดวา 
ตัวแบบทํานายดวยเทคนิค J48 จะเปนอัลกอริธึมที่เหมาะสมที่ใหคาความถูกตองในการจําแนกขอมูลสูงกวาเทคนิค Jrip และ 
REP จึงเหมาะกับการนํามาพัฒนาระบบทํานายความเส่ียงตอการเปนโรคติดอินเทอรเน็ต 
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การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเลอืกคณุลกัษณะที่เหมาะสม 
สําหรับการจําแนกประเภทขอมูลไมโครอารเรย 

An Efficiency Comparison of Feature Selection Methods  
for Microarray Data Classification  
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บทคัดยอ 

 
งานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ วิธีการเลือกคุณลักษณะที่เหมาะสมสําหรับการจําแนก

ประเภทขอมูลไมโครอารเรย โดยในการทดลองจะทําการทดสอบ 2 ขั้นตอน คือ 1) การคัดเลือกคุณลักษณะที่เหมาะสม ดวย
วิธี Cosine และ SNR โดยทําการคัดเลือกคุณลักษณะที่เหมาะสมแบงเปนกลุมยอย ๆ ตั้งแต 100 ถึง 1000 คุณลักษณะ และ 
2) การทดสอบประสิทธิภาพการจําแนกขอมูล ประกอบดวยเทคนิคการจําแนกขอมูล 3 เทคนิค ไดแก ตนไมตัดสินใจ วิธีเพื่อน
บานใกลที่สุดเค และเบยอยางงาย โดยทําการทดสอบกับขอมูลโรคมะเร็งตอมนํ้าเหลือง จํานวน 47 ตัวอยาง 4,026 คุณลักษณะ  

ผลของการทดลองพบวา วิธีการคัดเลือกคุณลักษณะแบบ SNR สามารถใหประสิทธิภาพการจําแนกประเภทขอมูล
เฉล่ียดีที่สุดที่ 94.33%  โดยใชจํานวนคุณลักษณะเพียง 100 คุณลักษณะ ขณะที่การจําแนกขอมูลดวยคุณลักษณะทั้งหมดให
ประสิทธิภาพที่ 86.52% จึงแสดงใหเห็นวาการคัดเลือกคุณลักษณะที่เหมาะสมกอนการจําแนกประเภทขอมูลน้ันเปนแนวทาง
ที่เหมาะสมอยางยิ่งที่จะทําใหเพิ่มประสิทธิภาพของการจําแนกขอมูลไดเปนอยางด ีเน่ืองจากขอมูลไมโครอารเรยน้ัน อาจมีการ
กระจายตัวของขอมูลอยางมาก ซ่ึงขอมูลบางสวนอาจไมสอดคลองกัน จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําการกรองขอมูลกอนเบื้องตน 

 
คําสําคัญ : ขอมูลไมโครอารเรย, การเลือกคุณลักษณะ, SNR, ตนไมตัดสินใจ, วิธีเพื่อนบานใกลทีสุ่ดเค, เบยอยางงาย 

 
Abstract 

  
This research aimed to compare an efficiency of feature selection methods for microarray data 

classification. In this experiment comprise of two phases: 1) the appropriate feature selection with Cosine 
and SNR method by selected them into small sets of features, ranking 100 to 1000 features. 2) The 
efficiency of classification, the three classification techniques including Decision Tree, K-Nearest Neighbor 
and Naïve Bayesian are used in this step. And, the Lymphoma with 47 instants and 4,026 features was 
used to test in this experiment. 

The result shown that the SNR feature selection method can provide the best average 
classification at 94.33 % using 100 features compare with classification with all features that provide the 
performance at 86.52%. The data in microarray data often comprise of irrelevant feature or widely 
range data, thus, the appropriate feature selection before classification approach is suited to optimize 
the data classification. 
 
Keywords: microarray data, feature selection, SNR, decision tree, K-Nearest Neighbor, Naïve Bayesian 
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1. บทนํา 
 
 ในยุคปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาความกาวหนาอยางรวดเร็วสงผลดี เชน สามารถติดตอส่ือสารกันได
ทันตอเวลาในสถานการณตางๆ แตในทางตรงกันขาม ก็กอใหเกิดปญหาที่อาจจะตามมา เชน พื้นที่ในการจัดเก็บขอมูลทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศมีจํานวนจํากัด เน่ืองจากขอมูลตางๆ มีขนาดที่ใหญขึ้น โดยขอมูลอาจมีจํานวนที่มากขึ้น ทับซอนกัน หรือ
ซํ้ากัน และอาจมีขอมูลที่ขาดหายไป ซ่ึงบางครั้งขอมูลอาจมีคุณลักษณะที่ไมตรงประเด็นและมีคุณลักษณะของขอมูลจํานวน
มาก ซ่ึงในการนําขอมูลมาวิเคราะหเพื่อการตัดสินใจในดานตางๆ จะตองมีการจัดหมวดหมูหรือการจําแนกประเภทของขอมูล
เพื่อจัดเก็บ สืบคน และงายตอการเขาถึงขอมูล ดังน้ันขอมูลที่มีคุณลักษณะสูงจึงใชทรัพยากรในการประมวลผลและใช
เวลานานในการประมวลผล อาจสงผลใหเกิดความ คลาดเคล่ือนในการวิเคราะหขอมูลที่ตองการได  
 ชุดขอมูลไมโครอารเรยเปนขอมูลที่ไดรับผลกระทบจากปญหาความไมสอดคลองของคุณลักษณะของขอมูล
เชนเดียวกัน โดยเปนชุดขอมูลที่นิยมใชในการศึกษารูปแบบของส่ิงมีชีวิตระดับโมเลกุลที่ถูกแสดงออกถึงระดับการแสดงออก
ของยีน หลายพันยีนในเวลาเดียวกัน ในการวิเคราะหขอมูลไมโครอารเรยน้ันสามารถศึกษาไดหลากหลายวิธี เชน เทคนิคทาง
สถิติหรือเหมืองขอมูล (Data Mining) และการเรียนรูของเครื่องจักร (Machine Learning) ไดแก การจําแนกประเภท 
(Classification) และการจัดกลุม (Clustering) ซ่ึงในการวิเคราะหทางสถิติดังกลาวมีหลายเทคนิคที่หากลดจํานวน
คุณลักษณะลงแลวสามารถทําใหการจําแนกประเภทขอมูลมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นได  
 จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของหลายเรื่องพบวาการใชเทคนิคการเลือกคุณลักษณะ มาชวยในการเตรียมขอมูลเพื่อ
ลดคุณลักษณะของขอมูลกอนการจําแนกประเภท โดยแบบแตละแบบมีขอดีขอเสียที่แตกตางกัน เชน การเปรียบเทียบวิธีการ
เลือกคุณลักษณะที่เหมาะสม ดวยวิธีการจัดอันดับแบบ Information Gain, Gain Ratio (GR) และ Chi-Square โดยใช
เทคนิคซัพพอรตเวกเตอรแมชชีนเคอรเนลฟงกชันแบบเรเดียลเบสิสฟงกชันในการจัดหมวดหมูเว็บเพจ จํานวน 5,399 URL ผล
การทดสอบพบวาวิธีการจัดอันดับแบบ Chi-Square ใหผลลัพธที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด (นํ้าทิพย มากนคร และมาลีรัตน โสดา
นิล, 2557) การใชเทคนิคแบบ Information Gain ลดคุณลักษณะของขอมูลแบบจําลอง 3 มิติ โดยเพิ่มความแมนยําในการ
จําแนก จาก 96.41 % เปน 96.62% (นิธินันท มาตา, 2554) การถวงนํ้าหนักของเทคนิค SNRw  โดยไมจําเปนที่จะตอง
กําหนดจํานวนของคุณลักษณะ สงผลใหการจําแนกประเภทของขอมูลไมโครอารเรย เพิ่มขึ้น (สุพจน เฮงพระพรหม, 2552)ซ่ึง
จากการศึกษาพบวา การใชเทคนิคการลดคุณลักษณะของขอมูลสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการจําแนกได โดยในงานวิจัยน้ี
ไดนําเสนอการเปรียบเทียบเทคนิคการเลือกคุณลักษณะ ดวยวิธีการคัดเลือกคุณลักษณะ Cosine และ SNR โดยวิธีการเลือก
คุณลักษณะที่ดีที่สุดแบงออกเปนกลุมยอยๆ และทดสอบประสิทธิภาพการจําแนกประเภทดวยวิธีการ ตนไมตัดสินใจ วิธีเพื่อน
บานใกลที่สุดเค และ เบยอยางงาย โดยทดสอบกับชุดขอมูลไมโครอารเรย โรคมะเร็งตอมนํ้าเหลือง เพื่อแกไขปญหาการ
จําแนกประเภทขอมูลไมโครอารเรยใหดีขึ้น 
 
2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 
 เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพเทคนิคการเลือกคุณลักษณะที่เหมาะสมสําหรับการจําแนกประเภทขอมูลไมโคร
อารเรย 
 
3. ทฤษฎีที่ และงานวิจัยเกี่ยวของ  
 
 3.1 ขอมูลไมโครอารเรย 
 เปนเทคนิคในการศึกษารูปแบบการแสดงออกของยีนของส่ิงมีชีวิตหลายๆ ยีนในชวงเวลาเดียวกันเพื่อใหเขาใจถึง
กลไกในการทํางานหรือการพัฒนาของส่ิงมีชีวิตระดับโมเลกุล โดยปกติแลว ในทุกๆเซลลในรางกายของมนุษยเราจะมีกลุมที่
เรียกวาโครโมโซมและกลุมของยีน (Gene) โดยในการแสดงออกของยีนน้ัน หมายถึง ความสามารถในการถอดรหัส 
(Transcription) ในสวนของขอมูลทางพันธุกรรมที่อยูใน DNA ซ่ึงไดมาเปนเอ็มอารเอ็นเอ (mRNA) แลวนํา (mRNA) ที่ไดมา
แปลรหัส (Transcription) เปนสายโพลีไตเปปไตด (Polypeptide) สายหน่ึงอีกทีหน่ึง เพื่อสรางเปนโปรตีนและทําหนาที่ตางๆ 
ในเซลล (Cell) โดยปกติแลวขอมูลไมโครอารเรยสรางมาจากการจับคูกันของชิ้นสวน DNA ซ่ึงตัวอยางที่ตองการจะศึกษา
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จะตองทําการติดฉลากดวยสารเรืองแสง โดยแทนดวยสีในขนาดหรือปริมาณที่เทากัน และจัดเรียงเปนแนวยาว (Array) บน
แผนสไลดดวยเครื่องจักรกล และทําการวัดปริมาณของสารเรืองแสงแตละสีดวยเครื่องสแกน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 การเตรียมขอมูลไมโครอารเรย (เครื่องสแกน Arrayit 96 Well) 
(ที่มา: www.arrayit.com คนหาวันที่ 19 พ.ค. 2558) 

 

 3.2 การเลือกคุณลักษณะ (Feature Selection) 
 การคัดเลือกคุณลักษณะ เปนการลดขนาดของคุณลักษณะขอมูลโดยการทําใหคุณลักษณะที่มีอยูเดิมน้ันมีขนาด
ลดลง โดยที่สูญเสียคุณลักษณะที่สําคัญของขอมูลนอยที่สุด โดยเทคนิคการเลือกคุณลักษณะที่แตกตางกันทําใหไดคุณลักษณะ
ที่แตกตางกันดวย ในการเลือกคุณลักษณะน้ันแบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก 

1) การเลือกคุณลักษณะแบบฝงตัว (Embedded) 
 การเลือกคุณลักษณะแบบฝงตัวน้ัน จะเกิดขึ้นโดยขั้นตอนวิธีสําหรับการเรียนรูเอง ซ่ึงในขั้นตอนวิธีสําหรับการเรียนรู
เอง จะมีการเลือกคุณลักษณะที่เหมาะสมสําหรับการสรางแบบจําลองในการแกไขปญหาตางๆ โดยไมตองเพิ่มกระบวนการวิธี
ในการคัดเลือกคุณลักษณะที่เหมาะสมอ่ืนๆ เขามาชวย  

2) การเลือกคุณลักษณะแบบควบรวม (Wrapper) 
 การเลือกคุณลักษณะแบบควบรวม จะเกิดขึ้นในขั้นตอนสําหรับคัดเลือกเซตยอยจากคุณลักษณะทั้งหมดของขอมูล
ทั้งหมด โดยจะเนนที่การคนหาเซตยอยของคุณลักษณะที่เหมาะสมกับขั้นตอนวิธีการเรียนรูวิธีใดวิธีหน่ึงโดยเฉพาะ ดังน้ัน
วิธีการเลือกคุณลักษณะแบบควบรวม จะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธีการเรียนรูไดดีที่สุด แตอาจขอเสียที่จะตอง
ใชเวลาในการเรียนรูมาก และเซตยอยของคุณลักษณะที่เลือกมา จะเหมาะกับวิธีการเรียนรูแบบน้ันอยางเดียว ซ่ึงอาจไมเหมาะ
กับวิธีการเรียนรูแบบอ่ืนๆ ก็ได 

3) การเลือกคุณลักษณะแบบกรอง (Filter)  
 การเลือกคุณลักษณะแบบกรอง จะเปนขั้นตอนการประเมินประสิทธิภาพของคุณลักษณะของขอมูลในแตละตัววามี
ความเหมาะสมกับขอมูลมากนอยเพียงใด โดยไมตองคํานึงถึงขั้นตอนวิธีของการเรียนรูแบบใดแบบหน่ึง การเลือกคุณลักษณะ
แบบกรอง จะทําการจัดลําดับตามความสําคัญของคุณลักษณะแตละตัว และเลือกคุณลักษณะที่มีระดับความสําคัญสูงสุดตาม
จํานวนที่ผูใชระบุ หรืออาจระบุเปนคาขีดแบง (Threshold) ของคุณลักษณะที่จะเลือกก็ได ขอดีของการเลือกคุณลักษณะแบบ
น้ี คือ การประมวลผลที่รวดเร็ว และไมขึ้นกับขั้นตอนวิธีการเรียนรู 
 ในกระบวนการดําเนินงานวิจัยในครั้งน้ีไดเลือกเทคนิคการเลือกคุณลักษณะมาทําการเปรียบเทียบดังน้ี 
 3.2.1 การวัดคาความเหมือน (Cosine Similarity) (จุฬาลักษณ, 2553) เปนการเลือกคุณลักษณะแบบกรอง เปน
การหาคาความเหมือนหรือความคลายคลึงที่ไดจากคาความตางของมุมของวัตถุ 2 อยางที่เกิดขึ้นบนพื้นที่เว็กเตอร โดยความ
คลายคลึงกันในแบบของ Cosine น้ัน จะมีคาอยูระหวาง 0 ถึง 1 เทาน้ัน จึงเปนวิธีการที่นิยมและมีประสิทธิภาพสูง มีสมการ
ดังน้ี 

 
 

โดย A คือ คุณลักษณะแตละตัวของขอมูลทั้งหมด 
 B คือ ประเภทของกลุมในการจําแนกของแตละตัวอยาง 

(1) 
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 ดังน้ัน คาความเหมือนหรือคาความคลายคลึงของเอกสารอยูระหวาง 0 ถึง 1 ถาคาของความเหมือนใกล 1 แสดงถึง
วาขอมูลน้ันมีความคลายคลึงกันมาก แตถาคาความเหมือนใกลเคียง 0 หมายถึง ขอมูลน้ันไมมีความคลายคลึงกันเลย 
 3.2.2 การวัดคาจากสัญญาณรบกวน (SNR) เปนการเลือกคุณลักษณะแบบ Filter คืออัตราสัญญาณจริงตอคาการ
รบกวน เปนวิธีการทางสถิติในการใชสําหรับการวัดประสิทธิภาพของคุณลักษณะในการจําแนกประเภทขอมูลออกจากกลุม
อ่ืนๆ ซ่ึงในการคํานวณ คิดไดจากสมการตอไปน้ี 
 

 
 

โดย 
 

คือ คาเฉล่ียของขอมูลกลุมที่ 1 และ กลุมที่ 2 

 
 

คือ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานแตละกลุมขอมูล 
 

 3.3 การจําแนกประเภทขอมูล (Classification) 
 ในการจําแนกประเภทของขอมูลที่ตองการศึกษาน้ัน เปนการจําแนกประเภทแบบมีผูสอน (Supervised Learning) 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดประเภทของขอมูลใหกับขอมูลใหม ที่ยังไมมีการกําหนดประเภท ซ่ึงในการใชชุดขอมูลที่มีอยู 
เปนชุดขอมูลที่รูประเภทแลว ซ่ึงในกระบวนการดําเนินงานวิจัยน้ี ใชเทคนิคดังตอไปน้ี 
 3.3.1 ตนไมตัดสินใจ (Decision Tree) แบบ J48 (Quinlan, 1986) เปนเทคนิคทางคณิตศาสตรที่ใชในการจําแนก
ประเภทของขอมูล โดยพิจารณาจากคุณลักษณะของขอมูลที่ตองการศึกษา โดยคาของคุณลักษณะที่สนใจน้ันจะเปนคาที่ไม
ตอเน่ืองกัน (Discrete Value) ในการเรียนรูจะแทนในรูปแบบโครงสรางของตนไม โดยมีโหนดภายในเปนคุณลักษณะตางๆ ที่
ใชเรียนรู และจะมีก่ิง เทากับจํานวนคาที่เปนไปไดของคุณลักษณะน้ันๆ และมีสวนใบเปนประเภทที่เปนไปไดของขอมูล  
 3.3.2 วิธีหาสมาชิกที่ใกลที่สุด (K-Nearest Neighbor) จะใชวิธีในการแบงประเภทคลาส (Class) ซ่ึงจะตัดสินใจวา
คลาสไหนที่จะแทนเงื่อนไขหรือกรณีใหมๆ ไดบาง โดยในขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบจํานวนบางจํานวนของกรณีหรือ
เงื่อนไขที่เหมือนกัน หรือที่ใกลเคียงกันมากที่สุด  ในการนําเทคนิคของ  K-NN ไปใชในน้ันเปนการหาวิธีการวัดระยะหาง
ระหวางแตละ คุณลักษณะในขอมูลใหได และจากน้ันคํานวณคาออกมา ซ่ึงวิธีน้ีจะเหมาะสําหรับขอมูลแบบตัวเลข แตตัวแปรที่
เปนคาแบบไมตอเน่ืองน้ันก็สามารถทําได เพียงแตตองการการจัดการแบบพิเศษเพิ่มขึ้น 
 3.3.3 การพยากรณความนาจะเปนของสมาชิก (Naïve Bayesian) หรือ เบยอยางงาย เปนตัวจําแนกประเภทใน
กลุมการเรียนรูแบบขี้เกียจ (Lazy learning) โดยเหมาะกับขอมูลที่มีจํานวนมากๆ และมีมิติของขอมูลที่ไมสัมพันธหรือ
ตอเน่ืองกัน Naïve Bayes เปนเทคนิคการเรียนรูหรือ อัลกอริทึ่มที่ใชงานอยางแพรหลายในการจําแนกประเภท และใหผลดี 
ซ่ึงการใชงานจะไดความนาจะเปนของเงื่อนไขของแตละคุณลักษณะ เพื่อใชงานในการทํานายคลาสของความเห็นใหมๆ ที่เขา
มาใชในการจําแนก 
 

 3.4 วิธีการวิเคราะหความแมนตรงของโมเดล K-fold Cross-Validation 
 เปนการตรวจสอบความไขวก้ัน (Cross-Validation) เปนวิธีการตรวจสอบคาความผิดพลาดในการคาดการของ
โมเดล โดยพื้นฐานวิธีการ การตรวจสอบไขวก้ัน K-Fold Cross-validation เปนวิธีการที่แบงขอมูลออกเปนกลุมจํานวน K 
กลุม (K-Fold) ในตอนแรกเลือกขอมูลกลุมที่ 1 เปนขอมูลชุดทดสอบ และขอมูลชุดที่เหลือจะเปนขอมูลชุดสอน นําขอมูลไป 
จัดหมวดหมู จากน้ันจะสลับขอมูล กลุมที่ 2 มาเปนชุดทดสอบและขอมูลกลุมอ่ืนๆ ที่เหลือเปนชุดทดสอบ สลับอยางน้ีไป
เรื่อยๆ จนครบ K กลุม ในขั้นตอนสุดทายจะหาคาเฉล่ียและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคาความถกูตองในแตละกลุม วิธีการ
น้ีขอมูลทุกตัวอยางจะไดเปนทั้งชุดทดสอบและชุดสอน 
 

 3.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 นิธินันท มาตา พนิดา หลอวงศตระกูล และพยุง มีสัจ (2554) ไดนําเสนอวิธีการเปรียบเทียบการเลือกคุณลักษณะ 
(Feature Selection) ระหวางเทคนิค Info Gain Attribute Evaluation, Consistency Subset Evaluation และ 
Wrapper Subset Evaluation พบวา เทคนิคที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการจําแนกประเภทของขอมูลแบบจําลอง 3 มิติ คือ 

(2) 
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Info Gain Attribute Evaluation โดยเพิ่มความแมนยําในการจําแนก จาก 96.41 % เปน 96.62% และลดเวลาในการสราง
โมเดลในการจําแนกจาก 86.06 วินาที เปน 70.05 วินาท ี
 นํ้าทิพย มากนคร และมาลีรัตน โสดานิล (2557) ไดนําเสนอวิธีการเปรียบเทียบการเลือกคุณลักษณะที่เหมาะสม
ดวยวิธี Information Gain, Gain Ratio และ Chi-Square โดยใช SVM ในการจัดหมวดหมูเว็บเพจ จํานวน 5,399 URL ผล
การทดสอบพบวา วิธีการจัดอันดับแบบ Chi-Square ใหผลลัพธที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด เม่ือลดจํานวนแอตทริบิวต 50% ใหคา
ความถูกตอง รอยละ 95.98 และเม่ือทําการปรับ คาพารามิเตอร สงผลใหคาความถูกตองเพิ่มขึ้นโดยเพิ่มขึ ้นจาก รอยละ 
95.94 เปน รอยละ 97.93 แสดงใหเห็นวาการคัดเลือกคุณลักษณะและการปรับคาพารามิเตอรของเทคนิคซัพพอรตเวกเตอร
แมชชีนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจัดหมวดหมูได 
 สุพจน เฮงพระพรหม (2552) ไดนําเสนอวิธีการถวงนํ้าหนักของเทคนิค SNRw  โดยไมจําเปนที่จะตองกําหนด
จํานวนของคุณลักษณะ ซ่ึงสงผลใหการจําแนกประเภทของขอมูลเพิ่มขึ้น โดยทดสอบกับขอมูลไมโครอารเรย จํานวน 6 ชุด
ไดแก ขอมูลโรคมะเร็งในเม็ดเลือด ขอมูลมะเร็งลําไสใหญ ขอมูลมะเร็งตอมนํ้าเหลือง ขอมูลมะเร็งรังไข ขอมูลมะเร็งตอม
ลูกหมาก และขอมูลมะเร็งปอด 
 นิเวศ จิระวิชิตชัย ปริญญา สงวนสัตย และพยุง มีสัจ (2554) ไดนําเสนอวิธีการลดคุณลักษณะดวยวิธี Information 
Gain และประมวลผลดวยเครื่องจักรการเรียนรู บนแบบจําลองการจัดหมวดหมูเอกสารภาษาไทย โดยวัดประสิทธิภาพการจัด
หมวดหมูเอกสารดีที่สุด พบวา อัลกอริทึม SVM ใหประสิทธิภาพสูงสุด คือ 94.3% และสามารถลดขนาดคุณลักษณะจากกลุม
ตัวอยางดวยอัลกอริทึม SVM พบวา สามารถลดลงไดมากถึง 90% โดยการลดลงของ คุณลักษณะดังกลาวไมสงผลให
ประสิทธิภาพในการจัดหมวดหมูเอกสารลดลงแตอยางใด 
 
4. ขอบเขตการวิจัย 
 
 งานวิจัยน้ีเปนงานวิจัยที่เปนเชิงทดลอง  ซ่ึงไดทําการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการคัดเลือกคุณลักษณะแบบวิธีการ
กรอง (Filter) เทาน้ัน โดยใชเทคนิคดังน้ี 1) การวัดคาความเหมือน (Cosine Similarity) 2) การวัดคาจากสัญญาณรบกวน 
(SNR)  
 ขอมูลที่ใชในการทดลอง เปนขอมูลไมโครอารเรย โรคมะเร็งตอมนํ้าเหลือง (Lymphoma) ประกอบดวยขอมูล 47 

ตัวอยาง แบงเปน Germinal Centre B‐like จํานวน 24 ตัวอยาง และ Activated B‐like จํานวน 23 ตัวอยาง จากจํานวน
คุณลักษณะ ทั้งหมด 4,026 คุณลักษณะ 
 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการจําแนกประเภท จะใชเทคนิคดังน้ี 1) ตนไมตัดสินใจ (Decision Tree) แบบ 
J48 2) วิธีเพื่อนบานใกลที่สุดเค (K-Nearest Neighbor) 3) เบยอยางงาย (Naïve Bayes) โดยใชโปรแกรม Weka ในการ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพความถูกตองของการจําแนกประเภท 
 
5. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการดําเนินงาน 



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 

บูรณาการศาสตรและศิลป งานวิจัยทองถ่ินไทยและประชาคมอาเซียน | 501 

5.1.1 จัดเตรียมชุดขอมูลขอมูลไมโครอารเรย โรคมะเร็งตอมนํ้าเหลือง โดยตรวจความสมบูรณของขอมูล 
เน่ืองจากขอมูลไมโครอารเรย เปนขอมูลที่มีจํานวนคุณลักษณะมาก อาจทําใหชุดขอมูลไมสมบูรณ อาจมีขอมูลที่ขาดหายไป จึง
ตองเตรียมขอมูลเบื้องตนกอนคํานวนเพื่อเลือกชุดคุณลักษณะจากเทคนิคการเลือกคุณลักษณะ  
  5.1.2 การเลือกคุณลักษณะ เปนขั้นตอนการลดมิติของขอมูลโดยใชวิธีเลือกคุณลักษณะขอมูลดวยเทคนิค 
การวัดคาความเหมือน และ การวัดคาจากสัญญาณรบกวน (SNR) โดยแตละเทคนิคจะทําการคํานวณคาความเหมาะสมและ
จัดเรียงลําดับ 
  5.1.3 จัดลําดับขอมูล (Rank) เปนการเรียงลําดับของคุณลักษณะตามลําดับความเหมาะสม เพื่อกําหนด
เปนกลุมๆ เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพความแมนยําในการจําแนกประเภทขอมูลตอไป 
  5.1.4 การจําแนกประเภทขอมูล เปนขั้นตอนการทดสอบการจําแนกประเภทขอมูล ไมโครอารเรย 
หลังจากทําการเลือกคุณลักษณะของขอมูลที่มีความเหมาะสมและสอดคลองมากที่สุดจากเทคนิค Cosine Similarity, SNR 
โดยทําการเปรียบเทียบคาเฉล่ียความถูกตองการจําแนกประเภทขอมูลของแตละกลุมการทดสอบ ดวยตนไมตัดสินใ จ 
(Decision Tree) แบบ J48, วิธีหาสมาชิกที่ใกลที่สุด (K-Nearest Neighbor) และเบยอยางงาย 
   
6. ผลการดําเนินงาน  
 
 6.1 ผลการเปรียบเทียบการคัดเลือกคุณลักษณะ 
 ในการคัดเลือกคุณลักษณะดวยเทคนิค 2 เทคนิค คือ Cosine Similarity และ SNR ทําการเลือกคุณลักษณะที่แบง
ออกเปนกลุม โดยกลุมแรก เลือกคุณลักษณะที่ดีที่สุดจากการคํานวณดวยเทคนิคที่เลือกมาจํานวน 100 คุณลักษณะ แลวนําไป
จําแนกประเภทดวยเทคนิคการจําแนกประเภท 3 แบบ คือ ตนไมตัดสินใจ แบบ J48, วิธีหาสมาชิกที่ใกลที่สุด และเบยอยาง
งาย จากน้ันทําการจําแนกประเภทกับจํานวนคุณลักษณะที่ดีที่สุด 200 คุณลักษณะ โดยทําการทดลองโดยเพิ่มจํานวนของ
คุณลักษณะเพิ่มขึ้นทีละ 100 ไปถึง 1,000 คุณลักษณะที่ดีที่สุด โดยผลของการทดลองแบงตามจํานวนขนาดของกลุม
คุณลักษณะมีดังน้ี  
 

คุณลักษณะที่เหมาะสมที่สุดจํานวน 100 คุณลักษณะ คุณลักษณะที่เหมาะสมที่สุดจํานวน 200 คุณลักษณะ 
การเลือก

คุณลกัษณะ 
การจําแนกประเภท 

J48 KNN Baye เฉลี่ย 

Cosine 
Similarity 

68.09 74.47 76.60 73.05 

SNR 85.11 97.87 100 94.33 

เฉลี่ย 76.60 86.17 88.30 83.69 
 

การเลือก
คุณลกัษณะ 

การจําแนกประเภท 

J48 KNN Baye เฉลี่ย 

Cosine 
Similarity 

72.34 72.34 82.98 75.89 

SNR 85.11 95.74 100 93.62 

เฉลี่ย 78.72 84.04 91.49 84.75 
 

คุณลักษณะที่เหมาะสมที่สุดจํานวน 300 คุณลักษณะ คุณลักษณะที่เหมาะสมที่สุดจํานวน 400 คุณลักษณะ 
การเลือก

คุณลกัษณะ 
การจําแนกประเภท 

J48 KNN Baye เฉลี่ย 

Cosine 
Similarity 

72.34 72.34 76.60 73.76 

SNR 85.11 95.74 100 93.62 

เฉลี่ย 78.72 84.04 88.30 83.69 
 

การเลือก
คุณลกัษณะ 

การจําแนกประเภท 

J48 KNN Baye เฉลี่ย 

Cosine 
Similarity 

72.34 70.21 74.47 72.34 

SNR 85.11 95.74 100 93.62 

เฉลี่ย 78.72 82.98 87.23 82.98 
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คุณลักษณะที่เหมาะสมที่สุดจํานวน 500 คุณลักษณะ คุณลักษณะที่เหมาะสมที่สุดจํานวน 600 คุณลักษณะ 
การเลือก

คุณลกัษณะ 
การจําแนกประเภท 

J48 KNN Baye เฉลี่ย 

Cosine 
Similarity 

70.21 68.09 76.00 71.63 

SNR 85.11 95.74 100 93.62 

เฉลี่ย 77.66 81.91 88.30 82.62 

 

การเลือก
คุณลกัษณะ 

การจําแนกประเภท 

J48 KNN Baye เฉลี่ย 

Cosine 
Similarity 

68.09 68.09 78.72 71.63 

SNR 82.98 95.74 100 92.91 

เฉลี่ย 75.53 81.91 89.36 82.27 

 

คุณลักษณะที่เหมาะสมที่สุดจํานวน 700 คุณลักษณะ คุณลักษณะที่เหมาะสมที่สุดจํานวน 800 คุณลักษณะ 
การเลือก

คุณลกัษณะ 
การจําแนกประเภท 

J48 KNN Baye เฉลี่ย 

Cosine 
Similarity 

68.09 65.96 80.85 71.63 

SNR 82.98 95.74 100 92.91 

เฉลี่ย 75.53 80.85 90.43 82.27 
 

การเลือก
คุณลกัษณะ 

การจําแนกประเภท 

J48 KNN Baye เฉลี่ย 

Cosine 
Similarity 

68.09 68.09 80.85 72.34 

SNR 85.11 97.87 100 94.33 

เฉลี่ย 76.60 82.98 90.43 83.33 
 

คุณลักษณะที่เหมาะสมที่สุดจํานวน 900 คุณลักษณะ คุณลักษณะที่เหมาะสมที่สุดจํานวน 1,000 คุณลักษณะ 
การเลือก

คุณลกัษณะ 
การจําแนกประเภท 

J48 KNN Baye เฉลี่ย 

Cosine 
Similarity 

63.83 68.09 82.98 71.63 

SNR 82.98 89.36 100 90.78 

เฉลี่ย 73.40 78.72 91.49 81.21 
 

การเลือก
คุณลกัษณะ 

การจําแนกประเภท 

J48 KNN Baye เฉลี่ย 

Cosine 
Similarity 

63.83 68.09 87.23 73.05 

SNR 82.98 87.23 97.87 89.36 

เฉลี่ย 73.40 77.66 92.55 81.21 
 

 
 เม่ือพิจารณาในภาพรวมของการจําแนกประเภทโดยพิจารณาจากคาเฉล่ียของแตละกลุมที่เลือกและการจําแนก
ประเภทที่แตกตางกัน โดยสามารถาสรุปผลไดทดลองไดดังตารางดังตอไปน้ี 
 

การเลือก
คุณลกัษณะ 

การจําแนกประเภทเฉลี่ย 

ทั้งหมด 100 200 300 400 500 600 700 800 900 
     

1,000  เฉลี่ย 

Cosine Similarity 86.52 73.05 75.89 73.76 72.34 71.63 71.63 71.63 72.34 71.63 73.05 72.70 

SNR 86.52 94.33 93.62 93.62 93.62 93.62 92.91 92.91 94.33 90.78 89.36 92.91 

เฉลี่ย   83.69 84.75 83.69 82.98 82.62 82.27 82.27 83.33 81.21 81.21 82.80 

  
เม่ือพิจารณาจากตารางดังกลาวจะเห็นไดวา เทคนิคการเลือกคุณลักษณะ แบบ SNR โดยเฉล่ียจากการจําแนก

ประเภทโดย 3 การเรียนรูแลว ผลการจําแนกประเภทความถูกตองของขอมูล ที่เลือกคุณลักษณะดวยเทคนิค SNR ใหผลที่สูง
กวา เทคนิคแบบ Cosine Similarity อยางชัดเจน ซ่ึงในภาพรวมโดยเฉล่ียแลว การเลือกคุณลักษณะดวยเทคนิค SNR ให
คาเฉล่ียการจําแนกประเภทที่ 92.91 % ในขณะที่เทคนิคการเลือกคุณลักษณะแบบ Cosine Similarity  ใหคาเฉล่ียอยูที่ 
72.70 % และเม่ือสังเกตจากจํานวนคุณลักษณะที่คัดเลือกไดพบวา เทคนิคการเลือกคุณลักษณะแบบ SNR สามารถใช
คุณลักษณะที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดเพียงจํานวน 100 คุณลักษณะ หรือคิดเปนรอยละ 0.4026 ของคุณลักษณะทั้งหมด ก็ให
ประสิทธิภาพการจําแนกประเภทไดสูงขึ้นจากเดิมทีไ่มมีการลดจํานวนคุณลักษณะ จาก 86.52 % สูงขึ้นเปน 94.33 % 
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 ภาพที่ 3 กราฟเสนแสดง                                                                                                        

การจําแนกประเภทเฉล่ีย 
 
 
 
 
จากกราฟเสนดังกลาวจะเห็นไดชัดวา เทคนิคการเลือกคุณลักษณะแบบ SNR มีประสิทธิภาพในการจําแนกประเภท

ขอมูลเฉล่ียดีกวา Cosine Similarity อยางเห็นไดชัด และยังเห็นไดวากลุมชุดขอมูลที่มีจํานวนมากขึ้นสงผลใหการจําแนก
ประเภทเฉล่ียลดลง 

 
7. สรุปผลการวิจัย 
  
 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการคัดเลือกคุณลักษณะที่เหมาะสมสําหรับการจําแนกประเภทขอมูลไมโคร
อารเรย โดยใชเทคนิคการตัดเลือกคุณลักษณะ แบบ SNR และ Cosine สรุปไดวา ในการเลือกคุณลักษณะที่มีคุณภาพจาก
จํานวนคุณลักษณะทั้งหมด สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการจําแนกประเภทขอมูลไมโครอารเรยได และผลการทดลองพบวา 
เทคนิคแบบ SNR ใหผลลัพธที่ดีกวา เทคนิคแบบ Cosine  ซ่ึง SNR เลือกคุณลักษณะที่ตรงประเด็นไดมากกวา และสูญเสีย
คุณลักษณะที่สําคัญไดนอยกวา Cosine เปนเทคนิคที่เหมาะสมการขอมูลชนิดตัวเลข สังเกตไดจากการเลือกคุณลักษณะที่มี
คุณภาพสูงที่สุดเพียง 100 คุณลักษณะ ก็สามารถใหประสิทธิภาพการจําแนกขอมูลที่สูงที่สุดได โดยเพิ่มจากเดิม จาก 86.52% 
เปน 94.33% และการวิจัยการคัดเลือกคุณลักษณะที่เหมาะสมในครั้งน้ี สามารถนําไปทิศทางในการเปรียบเทียบเทคนิคการ
เปรียบเทียบการเลือกคุณลักษณะอ่ืน ๆ อีกตอไป 
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บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาแบบจําลองสําหรับการพยากรณผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนระหวาง
กระบวนการเรียนการสอนดวยเทคนิควิธีเหมืองขอมูล โดยเนนปจจัยที่สงผลโดยตรงตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผูเรียนจะผาน
กระบวนการทดสอบลักษณะตาง ๆ ตลอดการเรียนภายในรายวิชา เพื่อใหไดขอมูลสําหรับการวิเคราะหปจจัยที่สัมพันธกับ
ผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนเม่ือจบภาคการศึกษา ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลที่เกิดขึ้นตลอด 8 ภาคการศึกษา (2/2553 ถึง 2/2557) 
โดยมีจํานวนผูเรียนทั้งส้ิน 2,556 คน  

จากผลการวิจัยสามารถสรุปไดวา ซัพพอรตเวกเตอรแมชชีน มีประสิทธิภาพในการจําแนกขอมูลโดยรวมดีที่สุดเม่ือใช
ขอมูลทั่วไปผูเรียน ขอมูลที่ไดจากการทดสอบเพื่อวัดความรูกอนสอบกลางภาค โดยมีคาความถูกตองในการจําแนกกลุมผูเรียน 
สูงสุดที่ระดับ 38.15% และคาความถูกตองในการจําแนกกลุมจะเพิ่มขึ้นเม่ือมีผลของกิจกรรมตามลําดับการจัดการเรียนการสอน 
และมีคาสูงสุดเม่ือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครบ ที่ระดับคาความถูกตองในการจําแนกกลุมผูเรียน 84.19% 
 
คําสําคัญ: การพยากรณ, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, เทคนิควิธีเหมืองขอมูล, การจําแนกประเภทขอมูล 

 
Abstract 

 
The purposes of this research were to develop the model for predicting academic achievement 

of the students during the teaching process with data mining techniques by focusing on factors that directly 
affect student achievement. The undergraduate students were tested through various methods throughout 
the course in order to obtain the data for analyzing the factors that related with the student’s achievement 
at the end of the semester. The researchers collected the data throughout 8 semesters (2/2553 to 
2/2557). The 2,556 undergraduate students were analyzed.   

The study can concluded that the Support Vector Machine had the best efficiency for classify 
when used with the student’s general information, the score of test before the midterm exam by the accuracy 
at 38.15 for classification. And the accuracy in the classification will increase by sequence of teaching. 
And this method provided the highest value at the end of learning activities at 84.19% of accuracy. 
 
Keywords: prediction, learning achievement, data mining technique, classification 
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1. บทนํา 
 

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีหนาที่หลักในการใหบริการวิชาการดานตาง ๆ มีนโยบายใหความสําคัญกับการ
พัฒนาองคกรใหกาวไปสู องคกรแหงความรู (Knowledge Organization) โดยมีการจัดทํากรอบแนวความคิดดานการบูรณา
การองคความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ โดยเนนดานการออกแบบระบบการจัดการแบบบูรณาการ 
(Integrated Management System) และการบูรณาการองคความรู (Integration of knowledge) เพื่อใหสอดคลองกับ 
เศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge-based Economy : KBE) (OECD & Eurostat, 2005) ดังน้ันโครงการวิจัยในน้ีจึงถือเปน
สวนหน่ึงภายใตแนวคิดในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนไปที่ประสิทธิภาพ และเปนการที่ชวยเสริมสราง
ความเขมแข็งดานการบริหารจัดการการศกึษา อีกทั้งการวิจัยน้ียังสามารถใชเปนตนแบบในการพัฒนาโครงการที่เก่ียวของกับ
แนวคิดดานการบริหารจัดการองคกรดวยขอมูล หรือ ธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence) ซ่ึงถือเปนพื้นฐานที่สําคัญที่จะ
ทําใหหนวยงานปรับตัวเขากับ นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) (Turban, Volonino, & Pollard, 
2010) ซ่ึงเปนนโยบายที่สําคัญเก่ียวของกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชใหเขากับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคมในปจจุบัน 

งานวิจัยฉบับน้ีมุงเนนศึกษาวิธีการการพยากรณผลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนระหวางกระบวนการเรียนการ
สอนดวยเทคนิควิธีเหมืองขอมูล ทั้งน้ีผูเรียนทุกคนจะผานกระบวนการทดสอบในลักษณะตาง ๆ เพื่อเก็บเปนขอมูลสําหรับ
วิเคราะห สําหรับเทคนิควิธีทางเหมืองขอมูลผูวิจัยเลือกใช ไดแก เทคนิคการจําแนกขอมูล (Classification) ซ่ึงถือไดวาเปน
การแบงประเภทของขอมูล โดยการแบงขอมูลทําไดโดยการใชชุดทดสอบ (Training Data Set) ซ่ึงเปนชุดขอมูลที่ใชสําหรับ
อธิบายและแบงประเภทขอมูล ใชสําหรับการสรางแบบจําลองการจําแนกกลุม (Model) โดยผูวิจัยเลือกใชอัลกอริทึมในการ
สรางแบบจําลอง ไดแก ตนไมตัดสินใจ (Decision Tree) ซัพพอรตเวกเตอรแมชชีน (Support Vector Machine) นาอีฟเบย 
(Naïve Bays) เคเนียเรสเนเบอร (KNN) โดยชุดขอมูล (Data set) เพื่อใชในการทดลองกับชุดขอมูลที่เก่ียวของกับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการศึกษา ทั้งน้ีลักษณะของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคือคาที่วัดไดจาก ความรู ความเขาใจ และความสามารถของผูเรียนที่
เกิดจากการเรียนการสอนซ่ึงวัดผลไดจากการทดสอบ โดยการนําผลไปพิจารณาเทียบกับเกณฑที่ไดกําหนดไว เพื่อทําให
สามารถแยกผูเรียนออกเปนกลุม ๆ ไดตามระดับความรู โดยมาตรฐานระดับความรูของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ใช
ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแยกออกเปน 8 ระดับ คือ A (Excellent), B+ (Very Good), B (Good), C (Average) จนถึง
ระดับ F โดยขอมูลดังกลาวจะถูกนํามาเปนชุดขอมูลในการวิเคราะหประสิทธิภาพของอัลกอริทึม สําหรับงานวิจัยน้ีผูวิจัย
ตองการคนหาปจจัยที่มีประสิทธิภาพตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนซ่ึงเกิดขึ้นระหวางที่ผูเรียนและผูสอนไดนําเนินการเรียนการ
สอนในแตละกิจกรรมตั้งแตเริ่มตนจนถึงส้ินสุดการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนและผูสอนสามารถนําขอมูลดังกลาวไปใชวาง
แผนการเรียนการสอนไดทันทีโดยไมตองรอใหการเรียนการสอนเสร็จส้ิน 
 
2. วัตถุประสงคในการวิจัย 

 
สําหรับการวิจัยน้ีมีกําหนดวัตถุประสงคการวิจัยดังน้ี 
1. เพื่อวิเคราะหรูปแบบและปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนระหวางกระบวนการเรียนการสอนดวยเทคนิควิธี

เหมืองขอมูล  
2. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพวิธีการจําแนกขอมูลที่ไดจากการจัดการเรียนการสอนดวยเทคนิควิธีเหมืองขอมูล

โดยอัลกอริทึมจําแนกกลุมขอมูล 
3. เพื่อพัฒนาแบบจําลองในการพยากรณผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนระหวางกระบวนการเรียนการสอน 
 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Academic Achievement) 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (Academic Achievement) (Eysenck, Arnold, & Meili, 1972) เปนส่ิงที่สามารถแสดง

ระดับความสําเร็จ หรือความลมเหลว ในการจัดการเรียนการสอน ในปจจุบันผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจะอยูในรูปของเกรด หรือ
คะแนนในรูปรอยละ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเปนส่ิงที่สําคัญสําหรับการพิจารณาผลของการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 
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ตาง ๆ โดยเนนที่การวัดความรู ความเขาใจ และความสามารถของผูเรียนที่เกิดจากการเรียนการสอน ดวยวิธีการทดสอบเพื่อให
ไดขอมูล ซ่ึงใชในการเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานที่ไดกําหนดไว  ทําใหสามารถแยกผูเรียนออกเปนกลุม ๆ ตามระดับความรู
ได ในการวิจัยครัง้น้ีผูวิจัยทําการศึกษาปจจัยเชิงพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ของกลุมผูเรียนแตละกลุมแยกตามระดับผล
การเรียนมาตรฐาน 8 กลุม และนําขอมูลผลการทดสอบตลอดภาคการศึกษามาวิเคราะหเพื่อหาปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธ์ิของ
ผูเรียน 

 
3.2 การทําเหมืองขอมูล (Data Mining) 
เหมืองขอมูล คือกระบวนการที่ใชหลักการทางคณิตศาสตร สถิติ เพื่อทําใหคอมพิวเตอรสามารถเรียนรูและจดจํา

ขอมูลตาง ๆ เพื่อใชในการคนหารูปแบบ (Pattern) กฎเกณฑ (Rule) ของความสัมพันธในชุดขอมูล (Data Set) เพื่อสกัดขอมูล
ซ่ึงอยูในรูปของสารสนเทศ (Information) เพื่อใชในกระบวนการสรางองคความรู และคนหาองคความรูที่อยูในขอมูล 
(Knowledge Discovery in Database: KDD) ทั้งน้ีเพื่อนําผลการวิเคราะหขอมูลไปใชในการบวนการตัดสินใจ โดยมุงเนน 
การหาคาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (Prospective) ดังน้ัน เหมืองขอมูลจึงถือเปนรูปแบบการวิเคราะหขอมูลเชิงลึก และผลลัพธ
ของการบวนการจะขึ้นอยูกับการกําหนดวัตถุประสงคและผลลัพธที่ตองการ ดังน้ันการใชเหมืองขอมูลสําหรับวิเคราะหหาองค
ความรูจึงจําเปนตองใชวิธีที่หลากหลาย ทั้งน้ีเพื่อใหไดผลลัพธในการวิเคราะหที่ดีที่สุด (Wu, 2004) 

 

3.3 ตนไมตดัสินใจ (Decision Tree) 
ตนไมตัดสินใจเปนแบบจําลองเพื่อการทํานาย (Predictive Model) เปนแบบจําลองที่มีลักษณะคลายกับแบบจําลอง

ที่มีลําดับชั้นของการตัดสินใจ (Rokach, 2008) วิธีการที่ไดรับความนิยมเน่ืองจากมีความซับซอนนอยเม่ือเทียบกับอัลกอริทึม
อ่ืน ๆ ซ่ึงตนไมการตัดสินใจ เปนการนําขอมูลทดสอบ (Training Data) มาสรางแบบจําลองเพื่อพยากรณ มีการทํางานแบบ 
การเรียนรูแบบมีผูสอน (Supervised Learning) คือสามารถสรางแบบจําลองไดจากกลุมตัวอยางของขอมูลไดอัตโนมัติ และ
สามารถพยากรณกลุมตัวอยางของขอมูลที่ยังไมเคยนํามาจัดหมวดหมู หรือ ขอมูลทดสอบ (Testing Data) การแสดงรูปแบบ
ของตนไมตัดสินใจ ประกอบไปดวย โหนด (Node) แรกสุดเรียกวา โหนดราก (Root Node) และแตกออกเปนโหนดยอยจน
โหนดสุดทายเรียกวา โหนดปลาย (Leaf Node) การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยเลือกใชวิธีการสรางตนไมตัดสินใจ ดวยขั้นตอนวิธีแบบ 
C4.5 โดยกําหนดให  (J.R. Quinlan, 1990; J. Ross Quinlan, 1986) 
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โดยที่ ip  จํานวนความถี่ของคลาส (Class) i  ในโหนด (Node) s  เพื่อใชสําหรับคํานวณคาความนาจะเปน ซ่ึงจะเปนหน่ึง

คลาส โดยคา Entropy มีคาเทากับ 1 น้ันหมายถึงทุกคลาสมีคาความนาจะเปนเทากัน 
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ที่ N เทากับคาทั้งหมดของรูปแบบกลุมของคลาส โดย iK  เทากับเหตุการณที่เกิดขึ้นใน N  การคํานวณหาคา Information 

Gain ในการแบงกลุม p  ในกลุม k  ดวยการวัดผล โดยนําคา Gain ของ p  ที่มีคานอยที่สุดในการรวมกันจากกลุมยอย k  

แลวนําไปลบออกจากคาของ )( pEntropy  โดยคาคุณสมบัติ (Attributes) จะใชสําหรับการเลือกโหนด (Node) ในการ

แบงกลุม โดยเลือกคา Gain ที่มีคามากที่สุดของ k  โดยมีนิยาม (Tan, 2006) ดังน้ี 
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จากน้ันจึงทําการแจกแจงขอมูลในแตละกลุม p  ตามโหนด ที่ไดทําการแบงไวแลวขางตน ตัวจําแนกขอมูล C4.5 ไดทําการ

ขยายสวนของการจําแนกขอมูลที่เปนตัวเลข  ดวยการแบงขอมูลใหเปนชวง เพื่อใชในการสรางตนไมตัดสินใจ โดยการแบงคา
ตอเน่ืองออกเปนชวง (Discretization)  
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3.4 ซัพพอรตเวกเตอรแมชชีน (Support Vector Machine) 
ซัพพอรตเวกเตอรแมชชีน หรือ SVM เปนอัลกอริทึมที่ใชในการจําแนกกลุมขอมูล ดวยวิธีการหาระนาบการตัดสินใจ 

(Decision Hyperplane) สําหรับการแบงขอมูล 2 สวนจากกัน โดย SVM จะพยายามสรางเสนแบงซ่ึงอยูก่ึงกลางระหวางกลุม
ใหมีระยะหางระหวางขอบเขตของ 2 กลุมใหมากที่สุด ในขั้นตอนการทํางานของ SVM จะทําการยายขอมูลจาก Input Space 
ไปยัง Feature Space ดวยแมพฟงกชัน จากน้ันใชฟงกชันการวัดความคลายที่เรียกวา เคอรเนลฟงกชัน (Kernel Function) 
ซ่ึงจะกระทําบน Feature Space โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพยายามลดความผิดพลาด (Optimal error) พรอมกับเพิ่มระยะ
แยกแยะใหมากที่สุด (Maximized Margin)  

 

3.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
การวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเรียน (Yadav, Bharadwaj, & Pal, 2012) ดวยใชเทคนิคเหมืองขอมูล โดยมี

วัตถุประสงคสําคัญในการคาดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรวมทั้งเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเทคนิควิธีเหมืองขอมูลตาง ๆ โดยใช
ขอมูลที่เก่ียวของกับผูเรียน เชน ผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิธีการรับเขาศึกษา คะแนนปฏิบัติการ เปนตน 
โดยขอมูลจะถูกนําไปใชในการสรางแบบจําลองการพยากรณดวยเทคนิค ตนไมตัดสินใจ ID3 C4.5 และ CART จากน้ันหา
ประสิทธิภาพของแบบจําลองโดยวิธี 10-fold cross validation ผลวิจัยพบวา C4.5 มีคาความถูกตองสูงที่สุด (67.78%) และ 
ID3 CART ตามลําดับ สําหรับแบบจําลองที่ไดจากงานวิจัยจะถูกไปใชในการพัฒนาประสิทธิในการจัดการเรียนการสอน 

การวิจัยเพื่อการลดอัตราการออก (Dropout Rate) ของผูเรียน (Pal, 2012) โดยใชขอมูลสวนตัวของผูเรียน และนํา
ขอมูลดังกลาวมาสรางแบบจําลองการพยากรณดวยเทคนิคเหมืองขอมูล ดวยการใชเทคนิคการจําแนกนาอีฟเบเซียน (Naïve 
Bayesian Classifier) โดยใชโปรแกรม WEKA สรางแบบจําลองในการทํานาย ผลการวิจัยพบวาแบบจําลองที่สรางขึ้นใหคา
ความแมนยํา (Precision) และคาการระลึก (Recall) ในการทํานายถูกตอง (Dropout = Yes) ที่ระดับ 0.917 และ 0.924 
ตามลําดับ แบบจําลองที่ไดถูกนําไปใชในการคาดการกลุมผูเรียนที่มีโอกาสออกจากการเรียน และชวยใหสามารถระบุผู เรียน
กลุมดังกลาวเพื่อใหคําแนะนําที่เปนประโยชนได 

 
4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

ศึกษาปญหาและวิเคราะหขอมูล 
งานวิจัยชิ้นน้ีผูวิจัยเลือกเก็บขอมูลจากวิชาที่จัดการเรียนการสอนขึ้นในระดับปริญญาตรี ซ่ึงเปนวิชาในกลุมศึกษา

ทั่วไป จากการจัดการศึกษาพบวาคําถามสําคัญที่เกิดขึ้นระหวางการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษาที่วา ปจจัยใดเปน
ปจจัยสําคัญในการประมาณการผลสัมฤทธ์ิที่จะเกิดขึ้นเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา ซ่ึงคําถามดังกลาวจะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลา
การศึกษา จากคําถามดังกลาวนํามาสูการแกปญหาดวยวิธีการปจจัยที่สงผลตอการพยากรณผลสัมฤทธ์ิที่จะเกิดขึ้นกับผูเรียนใน
อนาคต ผูวิจัยจึงจัดทําระบบการเรียนออนไลน (e-Learning) และนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน เพื่อเปน
เครื่องมือสําหรับรวบรวมขอมูลที่เกิดขึ้นตลอด 8 ภาคการศึกษา (2/2553 ถึง 2/2557) มีจํานวนผูเรียนทั้งสิ้น 2,556 คน เปน
นิสิตชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา และมีการเก็บรวบรวมขอมูลผูเรียนทุกคนสําหรับใชในการวิจัย  

พิจารณาขอมูลที่จัดเก็บไดจากระบวนการจัดการเรียนการสอน สามารถสรุปลักษณะขอมูลที่ใชในการทํางานวิจัยได
ดังน้ี ขอมูลที่ใช สําหรับวิเคราะหผู วิจัยแบงขอมูลออกเปน 4 สวนดังน้ีคือ 1. ขอมูลที่ไดจากการทดสอบเพื่อวัดความรู
ความสามารถดานพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ที่สงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดังน้ันผูวิจัยจึงใชแบบทดสอบวัดความรู 
ความเขาใจ ที่สอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมายของรายวิชา โดยแบงการทดสอบออกเปน 3 ประเภทดังน้ี 1) 
แบบทดสอบกอนเรียน (Pre-test) เปนแบบทดสอบที่ใชประเมินผูเรียนกอนดําเนินการเรียนการสอน เพื่อสํารวจความพรอม
ของผูเรียน และวัดความรูพื้นฐานเดิมของผูเรียน 2) แบบทดสอบประจําบทเรียน (Formative test) เปนการทดสอบตาม
วัตถุประสงคการเรียนรูของแตละหนวยการเรียน เพื่อสํารวจความรู ความเขาใจ ที่ผูเรียนไดจากการเรียนผานระบบการเรียน
แบบผสมผสาน โดยแบงออกเปน 8 หนวยการเรียนรู และ 3) แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) เปนแบบทดสอบที่ใชในการ
ประเมินผลการเรียนของผูเรียนเม่ือส้ินสุดการเรียนทั้งรายวิชา การทดสอบทั้ง 3 สวนคิดคาคะแนนเปน 15% ของรายวิชา 2. 
คะแนนการทดสอบประจําภาพการศึกษา โดยแบงออกเปน 2 สวนดังน้ี 1) การทดสอบกลางภาค ครอบคลุมเน้ือหาในหนวย
การเรียนที่ 1 - 4 คิดเปนคาคะแนน 30% ของรายวิชา และ 2) การทดสอบปลายภาคเรียน ครอบคลุมเน้ือหาในหนวยการ
เรียนที่ 5 - 8 คิดเปนคาคะแนน 30% ของรายวิชา  3. คาคะแนนการฝกปฏิบัติ คิดเปน 25% ของคะแนนในรายวิชา และ 4. 
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ขอมูลทั่วไปของผูเรียน ชุดขอมูลในสวนสุดทายไดแกขอมูลทั่วไปของผูเรียน เชน ขอมูลภาคการศึกษา ชั้นปที่เรียน เปนตน ชุด
ขอมูลสําหรับการวิจัยสามารถจําแนกคุณลักษณะขอมูลไดดังตาราง 
 
ตารางที่ 1 รายละเอียดปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธ์ิจัดเรียงตามกระบวนการสอน 

ลําดับ ช่ือแอทริบิวต คาตัวแปร รายละเอียด ประเภทขอมูล 
1 Level อักษร ระดับชั้นป 

ขอมูลท่ัวไปของผูเรียน 
2 Group.Lec อักษร กลุมบรรยาย 
3 Group.Lab อักษร กลุมปฏิบัติ 
4 Semester อักษร ภาคการศึกษา 
5 Pre-test เปอรเซ็นต ทดสอบกอนเรียน 

ขอมูลท่ีไดจากการทดสอบเพ่ือวัด
ความรูความสามารถดานพุทธิพิสัย 

(Cognitive Domain)  
ชวงท่ี 1 กอนสอบกลางภาค 

6 FT-1 เปอรเซ็นต ทดสอบบทท่ี 1 
7 FT-2 เปอรเซ็นต ทดสอบบทท่ี  2 
8 FT-3 เปอรเซ็นต ทดสอบบทท่ี  3 
9 FT-4 เปอรเซ็นต ทดสอบบทท่ี  4 
10 Score.Mit จํานวน คะแนนเต็ม 30  คะแนนสอบกลางภาค 
11 FT-5 เปอรเซ็นต ทดสอบบทท่ี  5 

ขอมูลท่ีไดจากการทดสอบเพ่ือวัด
ความรูความสามารถดานพุทธิพิสัย 

(Cognitive Domain)  
ชวงท่ี 2 กอนสอบปลายภาค 

12 FT-6 เปอรเซ็นต ทดสอบบทท่ี  6 
13 FT-7 เปอรเซ็นต ทดสอบบทท่ี  7 
14 FT-8 เปอรเซ็นต ทดสอบบทท่ี  8 
15 Post-test เปอรเซ็นต ทดสอบหลังเรียน 
16 NumOfPass จํานวน นับคา 1-12 >= 60% คํานวณจากการทดสอบเพ่ือวัดความรู

ความสามารถดานพุทธิพิสัย 17 Score.eLearnig จํานวน คะแนนเต็ม 15 
18 Score.Lab จํานวน คะแนนเต็ม 25  ภาคปฏิบัติ 
19 Score.Final จํานวน คะแนนเต็ม 30  คะแนนสอบปลายภาค 
20 Grade ระดับ 8 ระดับ (A,B,…F) ผลสัมฤทธ์ิ 

 
การเตรียมขอมูล (Data Preparation) 
งานวิจัยน้ีมุงเนนการสรางแบบจําลองเพื่อใชสําหรับพยากรณผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน โดยใชเทคนิคเหมือง

ขอมูล 4 เทคนิค ไดแก ตนไมตัดสินใจ (Decision Tree) ซัพพอรตเวกเตอรแมชชีน (Support Vector Machine) นาอีฟเบย 
(Naïve Bays) เคเนียเรสเนเบอร (KNN) โดยการนําผลลัพธคาประสิทธิภาพที่ไดจากการสรางแบบจําลองดวยเทคนิคตาง ๆ มา
เปรียบเทียบประสิทธิภาพ โดยมุงเนนการทดสอบเพื่อคนหาคาประสิทธิภาพโดยรวมโดยใชคาความถูกตองของการจําแนกกลุม 
(Accuracy) เปนดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพโดยรวมของอัลกอริทึม และใชคาเฉล่ียประสิทธิภาพโดยรวม (F-measure) เพื่อเปน
ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพของแตละคลาสคําตอบ (Target Class) ที่ไดจากแบบจําลองการพยากรณ 

 โดยผูวิจัยไดทําการแบงชุดขอมูลออกเปน 14 ชุดขอมูล โดยแตละชุดขอมูลประกอบดวยการนําตัวแปร (Feature) 
หรือกิจกรรม ซ่ึงเกิดตามลําดับเวลาของการจัดการเรียนการสอน เม่ือพิจารณาจากตารางที่ 1 สามารถยกตัวอยางเชน ชุดขอมูล
ที่ 1 จะประกอบไปดวย ลําดับตัวแปรที่ 1 ถึง 4 (ขอมูลทั่วไปของผูเรียน) ซ่ึงจะเกิดขึ้นกอนมีการจัดการเรียนการสอน ชุดขอมูล
ที่ 2 ประกอบไปดวย ลําดับตัวแปรที่ 1 ถึง 4 รวมกับ ลําดับตัวแปรที่ 5 (แบบทดสอบกอนเรียน : Pre-test ) และตัวแปรที่
คํานวณไดจากผลการทดสอบชวงที่ 1 และ 2 (ลําดับ 16 – 17) เน่ืองจากในการเรียนครั้งแรกผูวิจัยไดจัดใหมีการทดสอบกอน
เรียน เม่ือผูเรียนสอบผาน (มากกวา 60%) ผลการสอบจะถูกนําไปคํานวณในตัวแปรจํานวนครั้งในการสอบผาน (NumOfPass) 
และคะแนนการสอบออนไลน (Score.eLearning) สําหรับชุดขอมูลลําดับถัดไปผูวิจัยจะเพิ่มตัวแปรที่ละ 1 ลําดับ ไปจนครบ 
ซ่ึงจะสงผลใหชุดขอมูลในลําดับที่ 14 จะมีตัวแปรทั้งหมด 19 ตัวแปร ไดแก ขอมูลทั่วไปของผูเรียน (ลําดับ 1 - 4) ผลการ
ทดสอบชวงที่ 1 กอนสอบกลางภาค (ลําดับ 5 – 9) คะแนนสอบกลางภาค (ลําดับ 10) ผลการทดสอบชวงที่ 2 กอนสอบปลาย
ภาค (ลําดับ 11 – 15) ตัวแปรที่คํานวณไดจากผลการทดสอบชวงที่ 1 และ 2 (ลําดับ 16 – 17) คะแนนปฏิบัติ (ลําดับ 18) และ 
ผลการสอบปลายภาค (ลําดับ 19) 



The 8th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 31st March - 1st April 2016  

510 | Integration of Art and Science toward the Local Research and ASEAN Community 

การวิเคราะหขอมูล  (Data Analysis) 
ผูวิจัยเลือกใชโปรแกรม WEKA version 3.6.7 เพื่อทําการวิเคราะหขอมูลและสรางแบบจําลอง โดยเทคนิค ตนไม

ตัดสินใจ (Decision Tree – J48) ซัพพอรตเวกเตอรแมชชีน (Support Vector Machine - SMO) นาอีฟเบย (Naïve Bays - 
NaiveBayes) และ เคเนียเรสเนเบอร (KNN - IBk) วิธีการทัง้หมดจะใหผลลัพธในรูปแบบของกฎหรือโมเดลที่สามารถตัดสินใจ 
ซ่ึงถือเปนลักษณะของการ การแทนความรู (Knowledge Representation) แบบหน่ึง การทดสอบจะใชวิธีการเรียนแบบ 10 
Cross-validation Folds (Arlot & Celisse, 2010) โดยการแบงขอมูลออกเปน 10 สวน และเลือกขอมูล 9 สวน สําหรับฝก
แบบจําลอง ในอีก 1 สวนที่เหลือนํามาทดสอบแบบจําลอง จากน้ันทําขั้นตอนดังกลาวซํ้าอีก 10 ครั้ง โดยเลือกขอมูลทดสอบ 9 
สวน และขอมูลทดสอบ 1 สวน เปล่ียนจนครบทั้ง 10 ชุด จากน้ันนําขอมูลที่วัดไดจากการสรางแบบจําลอง มาใชในการ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจําลอง และนําไปใชสําหรับการพยากรณผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของผูเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 
5. ผลการวิจัย 
 

จากผลการทดลองไดทําการวัดประสิทธิภาพการสรางแบบจําลองการพยากรณผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน
ระหวางกระบวนการเรียนการสอนดวยเทคนิควิธีเหมืองขอมูล ดวยโปรแกรม Wake ตามวิธีการดําเนินงานวิจัย และคํานวณคา
ความถูกตองของการจําแนกกลุม (Accuracy) และคาเฉล่ียประสิทธิภาพโดยรวม (F-measure) โดยใชอัลกอริทึมทั้ง 4 
อัลกอริทึม ทดสอบชุดขอมูลฝกฝน  (Training Data Set) จํานวน 14 ชุด ตามขั้นตอนวิธีวิจัย ผลการทดสอบสามารถแบง
ออกเปน 2 สวนดังน้ี 
 

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพโดยรวม ในการจําแนกขอมูลที่ไดจากการจัดการเรียนการสอน 
จากชุดขอมูลที่ผูวิจัยสรางขึ้นจํานวน 14 ชุดขอมูล เพื่อแสดงใหเห็นถึงลําดับการจัดการเรียนการสอนและคาคะแนนที่

เกิดขึ้นระหวางการจัดการเรียนการสอน ผูวิจัยไดนําชุดขอมูลทั้งหมดไปทดสอบกับอัลกอริทึมจําแนกกลุม 4 อัลกอริทึม ผาน
โปรแกรม Weka เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจําลองการทํานาย ที่ถูกสรางขึ้นมาจากแตละอัลกอริทึม ผานชุดขอมูล
ที่มีการเพิ่มขึ้นของตัวแปรตามกระบวนการจัดการเรียนการสอน ผลการทดลองดังตาราง 

 
ตารางที่ 2 รายละเอียดการเปรียบเทียบประสิทธิภาพโดยรวมของอัลกอริทึม 

ชุดขอมูล 
ลําดับแอทริบิวต 

คาความถูกตองของการจําแนกกลุม (% Accuracy) 
ลําดับ จํานวน J48 IBk SMO NaiveBays Avg. 
DS#1 4 1 ถึง 4 29.46 29.62 26.13 26.96 28.04 
DS#2 7 1 ถึง 5 + 16 + 17 29.69 29.54 27.31 25.98 28.13 
DS#3 8 1 ถึง 6 + 16 + 17 30.56 31.57 26.92 27.90 29.24 
DS#4 9 1 ถึง 7 + 16 + 17 34.66 32.47 31.46 27.86 31.61 
DS#5 10 1 ถึง 8 + 16 + 17 35.99 33.80 34.31 28.64 33.19 
DS#6 11 1 ถึง 9 + 16 + 17 36.27 34.94 38.15 32.67 35.50 
DS#7 12 1 ถึง 10 + 16 + 17 (กลางภาค) 45.97 41.55 47.42 44.29 44.81 
DS#8 13 1 ถึง 11 + 16 + 17 46.60 42.33 48.75 44.13 45.45 
DS#9 14 1 ถึง 12 + 16 + 17 48.28 42.68 49.96 44.44 46.34 
DS#10 15 1 ถึง 13 + 16 + 17 46.91 41.71 51.80 44.29 46.18 
DS#11 16 1 ถึง 14 + 16 + 17 46.64 41.98 50.78 45.19 46.15 
DS#12 17 1 ถึง 17 54.69 46.05 55.99 47.81 51.13 
DS#13 18 1 ถึง 17 + 18 66.12 52.78 68.94 52.31 60.04 
DS#14 19 1 ถึง 17 + 18 + 19 76.60 60.45 84.19 59.27 70.13 
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จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวาอัลกอริทึมจําแนกขอมูลทั้ง 4 อัลกอริทึมมีการตอบสนองตอชุดขอมูลตามลําดับเวลาใน
การจัดการเรียนการสอนที่ไมเทากัน ซ่ึงสามารถอธิบายไดดังน้ี ในชวงแรกของการจัดการเรียนการสอน (DS#1 ถึง DS#6) ให
คาความถูกตองในการจําแนกกลุมผูเรียน (Accuracy) ตามผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดคอนขางต่ํา โดยมีคาเฉล่ียความถูกตอง
ของทั้ง 4 อัลกอริทึมที่ระดับ 28.4% ถึง 35.50% สําหรับอัลกอริทึมที่ไดคาประสิทธิภาพไดสูงที่สุดในแตละชุดขอมูลคือ J48, 
IBK, และ SMO และเม่ือพิจารณาตอไปจะพบวา ในชวงที่สองของการเรียนคือหลังจากทีทราบคะแนนสอบกลางภาคแลว คา
ความถูกตองในการจําแนกกลุมผูเรียน เพิ่มขึ้นจากคาสูงสุดเดิม 9.30% อยูที่ระดับ 44.81% ซ่ึงส่ิงที่นาสนใจคือ อัลกอริทึมที่มี
ประสิทธิภาพในการจําแนกกลุมผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนในชวงที่ 2 ไปจนจบการเรียนการสอนไดแก อัลกอริทึม ซัพพอรตเวกเตอร
แมชชีน (Support Vector Machine : SVM - SMO)  
 

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพโดยรวม ในการจําแนกขอมูลที่ไดจากการจัดการเรียนการสอน 
คาความถูกตองในการจําแนกกลุม (Accuracy) เปนคาที่ไดจากการคํานวณของผลลัพธการจําแนกทุกคลาสคําตอบ 

หรือทุกระดับของผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา ซ่ึงเม่ือวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิที่เกิดขึ้นเม่ือจัดการเรียนการสอนจนจบ จะสามารถแยก
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดเปน 8 ระดับ คือ A (Excellent), B+ (Very Good), B (Good), C (Average) จนถึงระดับ F ดังน้ัน
ผูวิจัยจึงไดทําการวัดคาเฉล่ียประสิทธิภาพโดยรวม (F-measure) เพื่อเปนดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพของแตละคลาสคําตอบ 
(Target Class) ผลจากการทดลองสามารถแสดงไดดังตาราง 

 
ตารางที่ 3 รายละเอียดการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแตละคลาสคําตอบ 

ชุดขอมูล คาเฉล่ียประสิทธิภาพโดยรวม (F-measure) / อัลกอริทึม 
ลําดับ จํานวน A B+ B C+ C D+ D F 
DS#1 4 28% NB 37% IBk 35% NB 29% J48 31% J48 1% IBk 1% NB 26% IBk 
DS#2 7 27% NB 37% IBk 39% NB 29% J48 32% J48 2% NB 4% NB 26% IBk 
DS#3 8 31% NB 40% IBk 39% NB 28% J48 31% IBk 11% J48 10% NB 38% IBk 
DS#4 9 37% IBk 47% SMO 39% J48 31% J48 36% J48 12% J48 14% NB 37% IBk 
DS#5 10 37% NB 48% SMO 37% J48 38% J48 34% IBk 13% NB 20% NB 47% IBk 
DS#6 11 40% NB 51% SMO 40% J48 37% SMO 36% SMO 10% J48 24% NB 47% IBk 
DS#7 12 66% J48 61% SMO 50% SMO 46% SMO 45% SMO 28% J48 28% NB 58% SMO 
DS#8 13 65% J48 61% SMO 52% SMO 48% SMO 46% SMO 28% J48 28% IBk 63% J48 
DS#9 14 65% J48 62% J48 53% SMO 48% SMO 46% SMO 35% J48 28% J48 63% SMO 
DS#10 15 68% NB 64% SMO 53% SMO 51% SMO 47% SMO 31% J48 26% NB 63% SMO 
DS#11 16 67% NB 64% SMO 52% SMO 50% SMO 46% SMO 24% J48 32% NB 60% SMO 
DS#12 17 68% NB 66% SMO 58% SMO 57% SMO 55% SMO 37% J48 32% NB 63% J48 
DS#13 18 76% J48 76% SMO 73% SMO 70% SMO 68% SMO 52% J48 46% J48 82% SMO 
DS#14 19 83% NB 87% SMO 89% SMO 86% SMO 83% SMO 74% SMO 69% SMO 88% SMO 

 
เพื่อพิจารณาประสิทธิภาพของแบบจําลองดวยคาเฉล่ียประสิทธิภาพโดยรวม (F-measure) ดังตารางที่ 2 แสดงให

เห็นวา ชุดขอมูลที่ไดจากปจจัยที่เกิดขึ้นในชวงกอนผลการทดสอบกลางภาค (DS#1 ถึง DS#6) โดยมีคาประสิทธิภาพแยกแต
ละคลาสคําตอบ หรือแตละระดับผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาสูงสุดที่ระดับ 51% สําหรับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับ B+ โดย
อัลกอริทึม SMO ลําดับตอมาไดแกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับ F โดยอัลกอริทึม IBk ที่ระดับ 47% และเม่ือพิจารณาถึง
กิจกรรมการเรียนการสอนที่สําคัญคือ การทดสอบกลางภาค (Score.Mit) ซ่ึงไดนําเสนอในชุดขอมูล DS#7 พบวา คาเฉล่ีย
ประสิทธิภาพโดยรวม (F-measure) เพิ่มขึ้นโดยเฉล่ีย 10% จากชุดขอมูลกอนสอบกลางภาค สําหรับระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนที่เพิ่มขึ้นไดแก A, B+, B, C+, C, D+ และ F โดยระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่มีคาเฉล่ียประสิทธิภาพโดยรวมคาสูงสุด
คือ A ที่ละดับ 66% โดยอัลกอริทึม J48 ลําดับถัดไปคือ B+ มีคาเฉล่ียประสิทธิภาพโดยรวมที่ละดับ 61% โดยอัลกอริทึม SMO 
และเม่ือการจัดการเรียนการสอนดําเนินมาจนถึงขั้นตอนสุดทาย คือมีการทดสอบปลายภาคเรียน (Score.Final) ซ่ึงนําเสนอใน
ชุดขอมูล DS#14 พบวา อัลกอริทึมที่มีประสิทธิภาพในการทํานายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับ A ไดแก NB ที่ละดับ
คาเฉล่ียประสิทธิภาพโดยรวมคาสูงสุดที่ 83% สําหรับระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่เหลือ อัลกอริทึมที่มีประสิทธิภาพในการ
ทํานายไดแก SMO  
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6. สรุปผลการวิจัย 
 

งานวิจัยน้ีไดทําการทดสอบประสิทธิภาพของอัลกอริทึมที่ใชในการสรางแบบจําลองเพื่อพยากรณผลสัมฤทธ์ิทางการ
ศึกษาของผูเรียนในระหวางการจัดการเรียนการสอน โดยใชเทคนิคเหมืองขอมูล สําหรับการจําแนกประเภทและการทํานาย 
(Classification and Prediction) ผูวิจัยเลือกใชอัลกอริทึมที่ไดรับความนิยมในการทําเหมืองขอมูลจํานวน 4 อัลกอริทึมไดแก 
ตนไมตัดสินใจ (Decision Tree – J48) ซัพพอรตเวกเตอรแมชชีน (Support Vector Machine - SMO) นาอีฟเบย (Naïve 
Bays - NaiveBayes) และ เคเนียเรสเนเบอร (KNN - IBk) กับชุดขอมูลผูเรียนจํานวน 2556 คน และทําการแบงขอมูลออกเปน 
14 ชุดขอมูลเพื่อใหสอดคลองกับผลของกิจกรรมในการเรียนการสอน ในขั้นตอนการทดสอบหาประสิทธิภาพของแตละ
อัลกอริทึม ผูวิจัยใชวิธี 10 fold-cross validation เพื่อใชสําหรับวัดคาประสิทธิภาพของแบบจําลอง สําหรับคาความถูกตอง
ของการจําแนกกลุม (Accuracy) เปนดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพโดยรวมของอัลกอริทึม และใชคาเฉล่ียประสิทธิภาพโดยรวม (F-
measure) เพื่อเปนดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพของแตละคลาสคําตอบ (Target Class) ที่ไดจากแบบจําลองการพยากรณ      

ผลการวิจัยบพบวา ซัพพอรตเวกเตอรแมชชีน (Support Vector Machine - SMO) มีประสิทธิภาพในการจําแนก
ขอมูลโดยรวมดีที่สุดเม่ือใชชุดขอมูล DS#6 (ขอมูลทั่วไปผูเรียน, ขอมูลที่ไดจากการทดสอบเพื่อวัดความรูชวงที่ 1 โดยมีคาความ
ถูกตองในการจําแนกกลุมผูเรียน (Accuracy) สูงสุดที่ระดับ 38.15% และคาความถูกตองในการจําแนกกลุมจะเพิ่มขึ้นเม่ือมีผล
ของกิจกรรมตามลําดับการจัดการเรียนการสอน และใหคาสูงสุดเม่ือจัดกิจกรรมครบ ซ่ึงไดแกชุดขอมูล DS#14 ที่ระดับคา
ความถูกตองในการจําแนกกลุมผูเรียน 84.19%   

ผลการทดลองวัดประสิทธิภาพของแตละคลาสคําตอบ (Target Class) ดวยคาเฉล่ียประสิทธิภาพโดยรวม (F-
measure) พบวาการจัดการเรียนการสอนในแตละชวงเวลา มีคาเฉล่ียประสิทธิภาพที่แตกตางกัน ดังน้ันเพื่อใหไดคาการ
พยากรณในแตละคลาสคําตอบ หรือแตละระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดีน้ัน จําเปนตองคํานึงถึงคาประสิทธิภาพที่อัลกอริทึม
สามารถพยากรณ เพื่อคนหาอัลกอริทึมที่เหมาะสมตอการพยากรณในแตละชวงการจัดการเรียนการสอน 
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บทคัดยอ 
 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค ดังน้ี 1) เพื่อพัฒนาเว็บไซตเพื่อการเรียนรู ดวยตนเองผานเครือขายอินเทอรเน็ต         
2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิในการใชงานเว็บไซต 3) ศึกษาความพึงพอใจของกลุมตัวอยางในการใชงานภายในเว็บไซต  โดยใช
เครื่องมือในการวิจัย คือ เว็บไซตเพื่อการเรียนรูเพิ่มเติมผานเครือขายอินเทอรเน็ต กับกลุมตัวอยางที่ไดจากการเลือกแบบ
เจาะจง 3 จํานวน 15 คน แบบประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน และแบบ
ประเมินความพึงพอใจจากผูใชงาน ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนแบบรวมมือบนอุปกรณพกพามีคุณภาพดานเน้ือหาและเทคนิค
ผลิตส่ือโดยรวมอยูในระดับดีมากและประสิทธิภาพของบทเรียนแบบรวมมือบนอุปกรณพกพาที่ไดพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 
82.67/93.56 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนด 80/80 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผูเรียนมีความพึงพอใจเว็บไซตโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด 
 
คําสําคัญ: เว็บไซต, การศึกษาวงจรและซอมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร, การเรียนการสอนแบบ Blended learning 
 

Abstract 
 

This research has the following objectives: 1) to develop a website to learn manually via the 
Internet 2) study results in the active site 3) the satisfaction of the subjects in the active site. The research tool 
is the website to learn more over the Internet. The sample was purposively selected from three of the 
15 people evaluated the efficacy of three experts from CAI and the satisfaction of users. The results showed 
that 1) lessons cooperation on portable devices, quality content and technical production were at a 
very good level and effectiveness of lessons cooperation on handhelds that have developed effective 
82.67 / 93.56 which was higher. threshold 80/80 2) the achievement of students' learning higher level of 
statistical significance. 05 3) students were satisfied with the overall site is at the highest level. 

 
Keywords: website, education and maintenance of computer circuits, Blended Learning 
 
1. บทนํา 
 

กิจกรรมการสอน วิชาการศึกษาวงจรและซอมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร มีการเรียนการสอนโดยศึกษาอุปกรณ
คอมพิวเตอรและแผนวงจรอิเล็กทรอนิกส และกระบวนการทํางานของระบบปฏิบัติการวินโดวส (Windows) สวนใหญใชการ
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สอนแบบบรรยายและปฏิบัติ เน่ืองจากตองใชเครื่องมือและอุปกรณที่มีราคาแพง ส่ือการสอนที่ใชจึงเปนเพียงภาพและอุปกรณ
ที่มีสภาพชํารุดไมสามารถใชงานได จึงทําใหผูเรียนไมสนใจและเกิดความเบื่อหนายที่จะศึกษาหาความรู (Allen and Seaman, 
2005) การเรียนรูแบบผสมผสาน (Blended Learning) สมาคมสโลน (Allen and Seaman 2005) ใหคําจํากัดความของการ
เรียนแบบผสมผสานวามีสัดสวนของเน้ือหาที่นําเสนอออนไลนระหวางรอยละ 30 ตอรอยละ 70 คําอธิบายของการเรียนแบบ
ผสมผสาน คือ การเรียนที่ผสมการเรียนออนไลนและการเรียนในชั้นเรียน โดยที่เน้ือหาสวนใหญสงผานระบบออนไลน ใชการ
อภิปรายออนไลนและมีการพบปะกันในชั้นเรียนบาง และมีสวนที่นาสนใจวาการอภิปรายออนไลนถือเปนการสงผานเน้ือหา
ออนไลน เชนกัน อยางเชน การเรียนแบบปกติจะไมมีการสงผานเน้ือหาออนไลน การเรียนแบบใชเว็บชวยสอนจะมีการสงผาน
เน้ือหาออนไลนรอยละ 1 – 29 และการเรียนออนไลนมีการสงผานเน้ือหารอยละ 80 – 100 (ฉัตรชัย เลิศวิริยะภากร, 2551)
เว็บไซตเปนส่ือที่มีบทบาทสําคัญในการเรียนรูเพิ่มเติมทั้งปจจุบันและในอนาคต  ซ่ึงปจจุบันการพัฒนาเว็บไซตของวิชา
การศึกษาวงจรและซอมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร ในภาพรวมยังมิได มุงเนนเพื่อการใหบริการการเรียนการสอนผานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตเทาใดนัก ทําใหเกิดประเด็นที่นาสนใจเปนอยางยิ่งวา เว็บไซตของวิชาการศึกษาวงจร
และซอมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร ควรมีรูปแบบอยางไรจึงจะเกิดประสิทธิภาพในการเรียนรูเพิ่มเติม ชวยทําใหผูที่ตองการศึกษา
เน้ือหาสาระวิชาของวิชาการศึกษาวงจรและซอมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร ตลอดจนองคความรู ตาง ๆ ผานเว็บไซตของวิชา
การศึกษาวงจรและซอมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร ไดรับผลสําเร็จและมีความพึงพอใจในการศึกษาและจะพัฒนาเว็บไซตของวิชา
อยางไรเพื่อเปนการสงเสริมการเรียนรูเพิ่มเติมของนิสิตนักศึกษา อันจะเปนอีกแนวทางหน่ึงซ่ึงจะนําไปสูการเรียนรูเพิ่มเติม 
อยางมีประสิทธิภาพตอไป 

จากปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงไดหาวิธีการและแนวทางแกปญหาที่เกิดขึ้น โดยการพัฒนาเว็บไซตของวิชาการศึกษา
วงจรและซอมบํารุงไมโครคอมพิวเตอรเพื่อประกอบการสอนโดยบทเรียนน้ีประกอบดวย เว็บไซตการเรียนรู เพิ่มเติม 
แบบทดสอบและอ่ืน ๆ ตามเน้ือหาที่กําหนดในบทน้ัน ๆ เพื่อเปนแนวทางในการแกปญหาการจัดการเรียนรูที่เกิดขึ้นและทํา
ใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 

 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

2.1 เพื่อพัฒนาเว็บไซตเพื่อการเรียนรูดวยตนเองผานเครือขายอินเทอรเน็ตแบบ Blended learning วิชาการศึกษา
วงจรและซอมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

2.2 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิในการใชงานเว็บไซตเพื่อการเรียนรูดวยตนเองผานเครือขายอินเทอรเน็ต วิชาการศึกษา
วงจรและซอมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร เพื่อหาประสิทธิภาพของชิ้นงานโดยใชสูตร E1/E2 

2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุมตัวอยางในการใชงานเว็บไซต วิชาการศึกษาวงจรและซอมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร 
สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 
3. สมมติฐานของการวิจัย 
 

3.1 เว็บไซตเพื่อการเรียนรูดวยตนเองผานเครือขายอินเทอรเน็ต วิชาการศึกษาวงจรและซอมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร 
สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 โดยใชสูตร E1/E2 

 3.2 ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู เรื่อง การศึกษาวงจรและซอมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร หลังเรียนมากกวา 
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3.3 ผูเรียนมีความพึงพอใจในการใชเว็บไซตเพื่อการเรียนรูดวยตนเองผานเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่อง การศึกษาวงจร
และซอมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร ในระดับพึงพอใจมาก หมายถึงคาเฉล่ีย 3.51-4  

 
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

เขมณัฏฐ อํานวยวรชัย, นายตรีวิทย พิจิตรพลากาศ, นายปณวัฒน วัฒนวิทย, นางสาวศุภจิต รัตนมณีฉัตร (2552) 
Online Learning และ Blended Learning จาก : http://pirun.ku.ac.th/~g521765053/report1g2.pdf  (20 พ.ย.2558) 
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สรุปวา การเรียนแบบผสมผสานหรือ Blended Learning หมายถึง โปรแกรมทางการเรียนรูที่ใชวิธีการผสมผสานระหวางการ
เรียนรูจากส่ืออิเล็กทรอนิกสหรือ E-learning กับการสอนในชั้นเรียน 

ฉัตรชัย เลิศวิริยะภากร (2551) เว็บไซตหนาเว็บเพจหลายหนา ซ่ึงเชื่อมโยงกันผานทางไฮเปอรลิงก สวนใหญจัดทํา
ขึ้นเพื่อนําเสนอขอมูลผานคอมพิวเตอร โดยถูกจัดเก็บไวในเวิลดไวดเว็บ เว็บไซตโดยทั่วไปจะใหบริการตอผูใชฟรี แตใน
ขณะเดียวกันเว็บไซตจําเปนตองมีการสมัครสมาชิกและเสียคาบริการเพื่อที่จะดูขอมูล ในเว็บไซต น้ัน ซ่ึงไดแก ขอมูลทาง
วิชาการ ขอมูลตลาดหลักทรัพย หรือขอมูลส่ือตาง ๆ 

ดาวโรจน โพธ์ิรัง (2554) คําจํากัดความของคอมพิวเตอร อุปกรณอะไรก็ไดที่สามารถรับขอมูลเขาไปประมวลผล แลว
ไดผลลัพธออกมาตามตองการ โดยสวนตาง ๆ ที่ประกอบกันขึ้นมาเปนคอมพิวเตอรจะตองประกอบไปดวยสวนตาง ๆ ดังน้ี 
หนวยรับ ขอมูล หนวยความจํา หนวยประมวลผลกลาง และหนวยแสดงผลขอมูล 

จากการคนควาผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญและประโยชนของการเว็บไซตเพื่อการเรียนรู ดวยตนเองผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต มาใชประกอบการเรียนการสอน และสนใจที่จะศึกษารูปแบบการเรียนการสอนแบบ Blended Learning  
เพื่อเปนการพัฒนาและสงเสริมใหมีการนําเว็บไซตเพื่อการเรียนรู ดวยตนเองผานเครือขายอินเทอรเน็ต มาใชผสมผสานใน
กระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพตอไป 

 
5. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักศึกษาชั้นปที่  3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สาขาวิชาคอมพิวเตอร  

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยน้ี คือ นักศึกษาชั้นปที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จํานวน 15 คน ซ่ึงไดมาโดยการเลือก 
แบบเจาะจง 

 

5.2 เคร่ืองมือและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ เว็บไซตเพื่อการเรียนรูดวยตนเองผานเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่อง วิชาการศึกษาวงจร

และซอมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซ่ึงมีกระบวนการในการสรางและ
การหาคุณภาพดังน้ี 

5.2.1 ศึกษาทฤษฎีแนวคิดที่เ ก่ียวของกับเว็บไซตเพื่อการเรียนรู ดวยตนเองผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
จากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เก่ียวของ 

5.2.2 สรางเว็บไซตเพื่อการเรียนรู ดวยตนเองผานเครือขายอินเทอรเน็ต ตามแบบการเรียนการสอน 
แบบ Blended Learning ซ่ึงไดนํารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานมาใช สรางบทเรียนใหมีความนาสนใจใหนักเรียน 
มีความพึงพอใจในการเรียน การทําใหผูเรียนเกิดความรูสึกใกลเคียงกับการเรียนรูโดยผูสอนในชั้นเรียน โดยปรับเปล่ียน
กระบวนการเรียนรูใหสอดคลองกับการใชงานของคอมพิวเตอรใหมากที่สุด 

5.2.3 นําเว็บไซตเพื่อการเรียนรูดวยตนเองผานเครือขายอินเทอรเน็ต ที่สรางขึ้นไปใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเน้ือหา ความถูกตอง เหมาะสม รูปแบบ ภาษา หรือคุณลักษณะอ่ืน ๆ ของนวัตกรรมที่สรางขึ้น แลวนําผล
การตรวจสอบมาหาคาดัชนีความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญ (Index of Item Objective Congruency: IOC) 

5.2.4 ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะที่ไดรับจากผูเชี่ยวชาญ เพื่อใหไดเว็บไซตเพื่อการเรียนรู ดวยตนเองผาน
เครือขายอินเทอรเน็ตที่มีความสมบูรณ 

5.2.5 แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนและแบบวัดความพึงพอใจของผูเรียน 

 

5.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามแบบแผนการทดลองที่กําหนดไวโดยมีขั้นตอนดังน้ี 

5.3.1 คัดเลือกนักเรียนกลุมเปาหมาย ซ่ึงไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
5.3.2 ทดสอบนักเรียนกลุมเปาหมายกอนเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
5.3.3 ดําเนินการใชเว็บไซตเพื่อการเรียนรูดวยตนเองผานเครือขายอินเทอรเน็ต กับนักศึกษาชั้นปที่ 3 
5.3.4 ทดสอบนักเรียนกลุมเปาหมายระหวางเรียนโดยใชใบงาน 
5.3.5 ทดสอบนักเรียนกลุมเปาหมายหลังเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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6. ผลการดําเนินงาน 
 

6.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
ผูวิจัยไดหาประสิทธิภาพของเว็บไซตเพื่อการเรียนรู ดวยตนเองผานเครือขายอินเทอรเน็ต ของนักศึกษาชั้นปที่ 3 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยใชการจัดการเรียนการสอนแบบBlended Learning จํานวน 15 คน ผลปรากฏดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่  1  ประสิทธิภาพของเ ว็บไซตเพื่อการเรียนรู ดวยตนเองผานเครือขายอินเทอร เ น็ต โดยใช วิ ธีการสอน 
แบบผสมผสาน วิชาการศึกษาวงจรและซอมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร 

เกณฑ คาประสิทธิภาพ 
E1 82.67 
E2 93.56 

 

จากตารางที่ 1 สรุปไดวาเว็บไซตเพื่อการเรียนรู ดวยตนเองผานเครือขายอินเทอรเน็ต ของนักศึกษาชั้นปที่ 3 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่มีตอเว็บไซตเพื่อการเรียนรู ดวยตนเองผานเครือขายอินเทอรเน็ต หลังการเรียนดวยเว็บไซต
เพื่อการเรียนรู ดวยตนเองผานเครือขายอินเทอรเน็ต พบวาโดยรวมเว็บไซตมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ดีมาก ซ่ึงมีคา
ประสิทธิภาพเทากับ 82.67/93.56 

 
6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 

ผูวิจัยไดหาผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน ของนักศึกษาชั้นปที่ 3 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยใชการจัดการเรียนการสอนแบบBlended Learning จํานวน 15 คน ผลปรากฏดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผานเว็บไซตเพื่อการเรียนรู ดวยตนเองผานเครือขายอินเทอรเน็ต             
เรื่อง การศึกษาวงจรและซอมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร 

สภาพการเรียน N t-test Sig 

กอนเรียน 15 18.27 
147 1787 7.63 0.00 

หลังเรียน 15 28.07 
 

จากตารางที่ 2 สรุปไดวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษากอนและหลัง การใชเว็บไซตเพื่อการเรียนรู  
ดวยตนเองผานเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่อง การศึกษาวงจรและซอมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร โดยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจ  

เว็บไซตเพื่อการเรียนรูดวยตนเองผานเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่อง การศึกษาวงจรและซอมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร 
ของนักศึกษาชั้นปที่ 3  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  โดยใชการจัดการเรียนการสอนแบบ Blended Learning  ไดมีการ
กําหนดระดับความพึงพอใจดังน้ี 
             คาเฉล่ีย 4.51-5  หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 
  คาเฉล่ีย 3.51-4  หมายถึง พึงพอใจมาก 
  คาเฉล่ีย 2.51-3  หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
  คาเฉล่ีย 1.51-2   หมายถึง พึงพอใจนอย  
  คาเฉล่ีย 1.00-1  หมายถึง พึงพอใจนอยที่สุด 

ผูวิจัยไดศึกษาความพึงพอใจของผูใชงานเว็บไซตเพื่อการเรียนรูดวยตนเองผานเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่อง การศึกษา
วงจรและซอมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร จากผูใชจํานวน 15 คน ผลปรากฏดังตารางที ่3 
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ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานเว็บไซตเพื่อการเรียนรู ดวยตนเองผานเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่อง 
การศึกษาวงจรและซอมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
คาเฉล่ีย S.D. 

1. ความสะดวก  ชัดเจนในการสืบคนขอมูล 4.53 0.52 มากที่สุด 
2. ความรวดเร็วในการเขาถึงขอมูล  4.33 0.62 มาก 
3. ความนาสนใจ (สี อักษร ภาพประกอบ)  4.47 0.52 มาก 

4. ความเชื่อมโยง สัมพันธ สอดคลอง และลําดับของเน้ือหา 4.80 0.41 มากที่สุด 

5. ถูกตอง ครอบคลุม  ชัดเจน 4.33 0.49 มาก 

6. นําขอมูลมาประยุกตเพื่อนําเสนอดวยตนเอง 4.53 0.52 มากที่สุด 

7. ภาพประกอบสอดคลองกับเน้ือหา 4.53 0.64 มากที่สุด 
8. ความทันสมัย มีประโยชน 4.60 0.51 มากที่สุด 
คาเฉล่ียรวม 4.52 0.53 มากที่สุด 

 

จากตารางที่ 3 สรุปไดวาผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานเว็บไซตเพื่อการเรียนรู ดวยตนเองผานเครือขาย

อินเทอรเน็ต ปรากฏวาความคิดเห็นนักศึกษา คาเฉล่ีย (x̄ ) เทากับ 4.52 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.53 ซ่ึงอยูใน
เกณฑที่มีความพึ่งพอใจมากที่สุด 

 

6.4 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
ผูวิจัยไดเ ว็บไซตเพื่อการเรียนรู ดวยตนเองผานเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่อง การศึกษาวงจรและซอมบํารุง

ไมโครคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม แสดงไดดังรูปภาพตอไปน้ี 
 

  

       
 

(ก)                                                                          (ข) 
รูปภาพที่ 1 (ก) Login เพื่อเขาสูเว็บไซต, (ข) หนาจุดประสงคการเรียนรู (ใชงานบนโนตบุค) 

 

จากรูปภาพที่ 1 นักศึกษาสมัครเขาใชงานเพื่อเขาสูเว็บไซตเม่ือกดปุมตกลง นักศึกษาก็จะเขาสูหนาเว็บไซต นักศึกษา
สามารถกดเขาสูบทเรียนเพื่อไปยังหนาเมนูในหัวเรื่องแตในละชั่วโมงเรียน เม่ือเขาสู หัวขอ “ทําความรูจักคอมพิวเตอร” 
นักศึกษาก็สามารถเขาไปทําแบบฝกหัดกอนเรียนได 
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(ก)   (ข) 
รูปภาพที่ 2 (ก)แบบฝกหัดกอนเรียน (ใชงานบนSmartphone), (ข) เน้ือหาบทเรียน (ใชงานบน Ipad) 

 
จากรูปภาพที่ 2 นักศึกษาเขาทําแบฝกหัดกอนเรียน แบบทดสอบแตละเรื่องจะมีทั้งหมด 10 ขอ ซ่ึงตองทําขอสอบให

ครบทุกขอโดยขอสอบแตละขอมีคะแนน 1 คะแนน เม่ือทําเสร็จใหกดที่ปุม คําวา “สง” ถึงจะสามารถเขาสูบทเรียนได เน้ือหา
ของบทเรียนโดยนักศึกษาสามารถกดปุมหนาของเว็บไซตเพื่อศึกษาเน้ือหาบทเรียนไดตามตองการ โดยในหนาน้ีจะสามารถลิงค
กลับไปหนาเมนูและหนาหลักได 

 
 

 
(ก) 

รูปภาพที่ 3 (ก) กิจกรรม (ใชงานบนโนตบุค) 
 

จากรูปภาพที่ 3 กิจกรรมตาง ๆ นักศึกษาสามารถเรียนรูเพิ่มเติม เพื่อทําแบบฝกหัดที่ผูสอนกําหนดให สามารถศึกษา
เก่ียวกับการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรได  

 
7. สรุปผลการวิจัย 
  

จากการวิจัย ผลการพัฒนาเว็บไซตเพื่อการเรียนรู ดวยตนเองผานเครือขายอินเทอรเน็ต วิชาการศึกษาวงจรและ 
ซอมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยใชการจัดการเรียนการสอนแบบ
Blended Learning ปรากฏผลดังน้ี 

เว็บไซตเพื่อการเรียนรู ดวยตนเองผานเครือขายอินเทอรเน็ต ที่ นํามาใชในงานวิจัย มีประสิทธิภาพเทากับ 
82.67/93.56 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนโดยใชเว็บไซตเพื่อการเรียนรู ดวยตนเองผานเครือขายอินเทอรเน็ต
ผสมผสานกับการเรียนในหองเรียน มีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 
ระดับ .05 ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปที่ 3 ที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยเว็บไซตเพื่อการเรียนรู ดวยตนเองผานเครือขาย

อินเทอรเน็ต มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด มี (x̄ ) เทากับ 4.52 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.53 จึงสรุปได
วา เว็บไซตเพื่อการเรียนรูดวยตนเองผานเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่อง การศึกษาวงจรและซอมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร สามารถ



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 

บูรณาการศาสตรและศิลป งานวิจัยทองถ่ินไทยและประชาคมอาเซียน | 519 
 

ชวยเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการศึกษาวงจรและซอมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร ของนักศึกษาชั้นปที่ 3 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐมได 

 
8. อภิปรายผลการวิจัย 
 

จากการวิจัย ผลการพัฒนาเว็บไซตเพื่อการเรียนรู ดวยตนเองผานเครือขาย เรื่อง การศึกษาวงจรและซอมบํารุง
ไมโครคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการศึกษาวงจรและซอมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร ของนักศึกษา 
ชั้นปที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยใชการจัดการเรียนการสอนแบบ Blended Learning ปรากฏผลดังน้ี  

ประสิทธิภาพของเว็บไซตเพื่อการเรียนรู ดวยตนเองผานเครือขายมาใช มีประสิทธิภาพเทากับ 82.67/93.56 
หมายความวา นักศึกษาไดคะแนนเฉล่ียระหวางเรียนจากการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ดวยเว็บไซตเพื่อการเรียนรู  
ดวยตนเองผานเครือขาย เรื่อง การศึกษาวงจรและซอมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร ที่ผูวิจัยสรางขึ้น คิดเปนคาเฉล่ียรอยละ 82.67 
และคะแนนเฉล่ียจากแบบทดสอบหลังเรียน (E2) มีคารอยละ 93.56 เม่ือพิจารณาประสิทธิภาพ 80 ตัวแรก และ 80 ตัวหลัง 
(E1/E2) มีคา เทากับ 82.67/93.56 แสดงวา การศึกษาวงจรและซอมบํารุงไมโครคอมพิวเตอรที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูง
กวาเกณฑ 80/80 ซ่ึงเปนไปตามสมติฐานที่ตั้งไว ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปที่ 3 ที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยเว็บไซตเพื่อการเรียนรู ดวยตนเองผานเครือขายที่สรางขึ้นมี

คาเฉล่ีย (x̄ ) เทากับ 4.52  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.53 ซ่ึงเรียนมีความพึ่งพอใจตอการเรียนดวยเว็บไซต 
เพื่อการเรียนรูดวยตนเองผานเครือขายที่สรางขึ้นอยูในเกณฑที่มีความพึ่งพอใจมากที่สุด 
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การสอนโดยเนนการศึกษาดวยตนเองผานเครือขายอินเตอรเน็ต/อินทราเน็ต สําหรับนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร 
ระดับปริญญาตรี ในสถาบันราชภัฏนครปฐมตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตร
ประยุกต. (พวส.) : รายวิชาระบบการจัดการฐานขอมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



The 8th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 31st March - 1st April 2016  

520 | Integration of Art and Science toward the Local Research and ASEAN Community 
 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยอาศัยเทคนคิการเรียนแบบรวมมือ  
เรื่อง เครื่องดนตรีและวงดนตรไีทย เพือ่เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปที่ 1  
The Development of Computer-Aided Instruction Lessons Using Cooperative 

Learning Technique about Thai Classical Instruments and Bands  
for Enhancing Student Achievement of Grade 7 Students  

 
เสาวลกัษณ หงษทอง และอุบลรัตน ศิริสุขโภคา 

 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
nat.Saowalak1993@gmail.com 

 
บทคัดยอ 

 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยอาศัยเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ เรื่อง 
เครื่องดนตรีและวงดนตรีไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอการใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน โดยกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ีคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนหวยกระเจาพิทยาคม  
จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 30 คน โดยใชวิธีการเลือกสุมอยางงาย ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดย
อาศัยเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ มีคาเทากับ 80.44/81.33 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความพึงพอใจตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.87 อยูใน
ระดับพึงพอใจดีมาก 
 
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, คอมพิวเตอร 
 

Abstract 
 

The objectives of this study were to 1) develop the computer-aided instruction lessons using 
cooperative learning technique about Thai classical instruments for grade 7 students to have efficiency 
of 80/80 by criteria, 2) compare the achievements before and after learning with computer-aided instruction 
lessons and 3) study the satisfaction on using computer-aided instruction lessons. The sample in this 
study was 30 grade 7 students from Huay Krajao Pittayakom, Kanchanaburi province. The results showed 
that 1) the efficiency of computer-aided instruction lessons was 80.44/81.33, 2) the achievements of 
students after learning were significantly higher than before learning at .05 level and 3) the average 
score of satisfaction of using computer-aided instruction lessons was at highest level with average value 
of 4.87. 

 
Keywords: computer assisted instruction, academic achievement, computer 
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1. บทนํา 
 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนศิลปะ สาระดนตรีเปนการเรียนรูที่มุงเนนการ
สงเสริมใหผูเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีจินตนาการทางดนตรีชื่นชมความงามทางสุนทรียภาพ ความมีคุณคาซ่ึงมีผลตอ
คุณภาพชีวิตมนุษย และเปนหลักสูตรแกนกลางของประเทศที่มีมาตรฐานการเรียนรูเปนขอกําหนดคุณภาพของผูเรียนในดาน
ความรูความเขาใจในความคิดที่เปนเหตุผลรูจักอนุรักษวัฒนธรรมไทย การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสามารถพัฒนาผูเรียน
ทางดานรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ และสังคม มีความม่ันใจในดานการแสดงออกอยางอิสระเชิงสรางสรรค อันเปน
พื้นฐานในการศึกษาตอหรือประกอบอาชีพ มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย สามารถอยูสังคมไดอยางมีความสุขเปนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อใหสอดคลองกับปรัชญาและแนวคิดของสาระดนตร ี“ดนตรี ตองไดเรียน 

ไดเลน ไดรูและรักดนตรี” (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุมสาระการเรียนรูศิลปะสาระดนตรี, 2544: 6-7) ในปจจุบันเครื่อง
ดนตรีไทย ถือวาเปนหัวใจสําคัญใชสําหรับบรรเลงใหเกิดเสียงที่ตรงทํานองตามที่นักดนตรีตองการ ซ่ึงในสังคมและวัฒนธรรม
ไทย ดนตรีไทยเปนงานศิลปะที่บงบอกใหรูถึงความเปนชาติ ภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของคนไทยที่ไดสรางสรรคทั้งรูปแบบของ
บทเพลง เครื่องดนตรี วิธีบรรเลง วิธีขับรอง โดยริเริ่มจากการตบมือ ใชเสียงรองอันเปนเหตุใหเกิดเสียงดนตรี เม่ือกลุมชน 
รวมตัวกันเปนสังคม จึงพัฒนาการคิดคนเครื่องดนตรีของตนขึ้นมา โดยเริ่มจากส่ิงที่ใกลตัวกอนและไดพัฒนามาเปนตามลําดับ 
(พูนพิศ อมาตยกุล, 2527) ดนตรีไทยเกิดจากความคิดและสติปญญาของคนไทย เกิดขึ้นมาพรอมกับคนไทยตั้งแตสมัยที่ยังอยู
ทางตอนใตของประเทศจีนแลว ทั้งน้ีเน่ืองจากดนตรีเปนมรดกของมนุษยชาติทุกชาติ ทุกภาษา ตางก็มีดนตรี ซ่ึงเปนเอกลักษณ 
ของตนดวยกันทั้งน้ัน ถึงแมวาในภายหลังจะมีการรับเอาแบบอยางดนตรีของตางชาติเขามาก็ตามแต ก็เปนการนําเขามา
ปรับปรุง เปล่ียนแปลงใหเหมาะสมกับลักษณะและนิสัยทางดนตรีของคนในชาติน้ัน ๆ ไทยเราตั้งแตสมัยที่ยังอยูทางตอนใตของ
ประเทศจีน ก็คงจะมีดนตรีของเราเองเกิดขึ้นแลว นอกจากดนตรีไทยจะมีความสําคัญในดานการปรุงแตงอารมณ ความรูสึก 
การประกอบกิจกรรมตามความเชื่อและพิธีกรรม โดยการเขาไปปรุงแตงใหงานหรือพิธีกรรมน้ันเกิดความสมบูรณมากยิ่งขึ้น  
 ดนตรีเปนงานศิลปแขนงหน่ึงที่มนุษยไดรับอิทธิพลจากธรรมชาติส่ิงแวดลอมอันกวางใหญ เปนแรงบันดาลใจใหเกิด 
ความคิดสรางสรรคเรียนรูเลียนแบบจากธรรมชาติ เปนการตอบสนองความตองการโดยตรง โดยใชวัสดุจากธรรมชาติประดิษฐ
เปนเครื่องดนตรีในการบรรเลงขับกลอมตามกิริยาทาทางของมนุษยที่พึงกระทําได ไดแก ดีด-สี-ตี-เปา ดนตรีไทยจึงมีบทบาท
ตอชีวิตของมนุษย เปนเครื่องมือที่สามารถตอบสนองความตองการในการประเทืองอารมณกระตุนความรูสึกของเราอยางมาก 
ถาขาดเสียงเพลงและเสียงดนตรีแลวจะทําใหมนุษยอยูอยางไรอารมณความรูสึก ไมมีเครื่องมือประเทืองจิตใจ ไมละเอียดออน
และไมเกิดความสุขความสนุกสนาน(สําเร็จ คําโมง และคณะ, 2551)   
           จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยเห็นวาปจจุบันส่ือการเรียนการสอนเรื่องเครื่องดนตรี และวงดนตรีไทยที่นาสนใจยัง
มีนอย และเปนส่ือประกอบการเรียนการสอนที่ยังมีคุณภาพไมดีพอ ทําใหการศึกษาในเรื่องเครื่องดนตรีและวงดนตรีไทย เปน
เน้ือหาที่ยากและไมเปนที่สนใจของผูเรียนเทาที่ควร ดังน้ันผูวิจัยจึงพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เครื่องดนตรี
และวงดนตรีไทย กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่ 1 โดยใช
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เปนส่ิงจูงใจมาใชใหเปนประโยชนตอการเรียนการสอน เพื่อใหเกิดวิธีการสอนแบบแปลกใหม 
ดวยการเลือกใชส่ือเทคโนโลยีใหม ๆ ที่สามารถใชในการศึกษา ซ่ึงในปจจุบันไดมีการพัฒนาและมีการประยุกตเทคโนโลยีเขา
มาใชในการเรียนการสอนในรูปแบบตาง ๆ  
 
2. วัตถุประสงคในการวิจัย  
 
 1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยอาศัยเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ เรื่อง เครื่องดนตรีและวงดนตรีไทย 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง เครื่องดนตรีและวงดนตรีไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
กอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยอาศัยเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ เรื่อง 
เครื่องดนตรีและวงดนตรีไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

 



The 8th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 31st March - 1st April 2016  

522 | Integration of Art and Science toward the Local Research and ASEAN Community 
 

3. สมมุติฐานในการวิจัย  
 

1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยอาศัยเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ เรื่อง เครื่องดนตรีและวง
ดนตรีไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน หลังจากใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เครื่องดนตรีและวงดนตรี
ไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 
 3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยอาศัยเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ เรื่อง 
เครื่องดนตรีและวงดนตรีไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 อยูในระดับดีมาก 

  
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
 
 วิชุณี สารสุวรรณ (2551) วิจัยเก่ียวกับการพัฒนาบทเรียน คอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตดวย
เทคนิคการเรียนแบบรวมมือรูปแบบทีมแขงขัน (TGT) ผลการวิจัยพบวา บทเรียนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ 
80.41/80.18 สูงกวา เกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา กอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ผูเรียนมี ความพึงพอใจในระดับมาก บทเรียนมีความนาสนใจ ใน กิจกรรมการเรียนการสอนแตยังไมสามารถ
กําหนดชวงระยะเวลาในการทํากิจกรรมได 
 ธีภากรณ นฤมาณนลินี (2553) วิจัยเก่ียวกับการผสานระหวางการเรียนผานอิเล็กทรอนิกสกับการเรียนรูรวมกันตาม
ทฤษฎีของบลูม พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้น และผูเรียนมีคาเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ 3.79 
ระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก เปนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือที่มีกิจกรรมที่นาสนใจแตยังเปนรูปแบบการเรียนใน 
ลักษณะตัวคนเดียวแตเนนการส่ือสาร สนทนา แลกเปล่ียนขอมูลระหวางกัน 
 ยืน  ภูวรวรรณ (2531: 120-129) ไดกลาวไววา คอมพิวเตอรชวยสอน คือ โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ไดนําเน้ือหา วิชา
และลําดับวิธีการสอนมาบันทึกเก็บไว คอมพิวเตอรจะชวยนําบทเรียนที่เตรียมไวอยางเปน ระบบมาเสนอในรูปแบบที่
เหมาะสมสําหรับนักเรียนแตละคน 

พวงเพชร  วัชรรัตนพงค (2526: 16) ไดกลาวไววา คอมพิวเตอรชวยสอน คือ การนําเอาคอมพิวเตอรเขามาชวยครู
ในการเรียนการสอน นักเรียนเรียนรูเน้ือหา บทเรียน และฝกฝนทักษะจากคอมพิวเตอร แทนที่จะเรียนจากครูในบางวิชา บาง
บทเรียน การเรียนการสอนกับคอมพิวเตอรจะถูกดําเนินไปเปนระบบคอมพิวเตอร จะสามารถชี้ที่ผิดของนักเรียนได เม่ือ
นักเรียน กระทําผิดขั้นตอนและคอมพิวเตอรชวยการเรียนการสอนยังเปนเครื่องมือที่ชวย สนองความแตกตางของ
ความสามารถระหวางบุคคลของนักเรียนไดอีกดวย  

จากความหมายขางตนผูวิจัยสรุปไดวา คอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง บทเรียนโปรแกรมสําเร็จรูปชวยในการเรียน
การสอน มีเน้ือหาวิชา ภาพ เสียง และแบบทดสอบ สามารถตอบสนองกับผูเรียนไดเปนอยางดี มีการวัดความเขาใจเก่ียวกับ
เน้ือหาของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อใหผูเรียนรูความสามารถระหวางบุคคลได 

 
5. วิธีดําเนินการศึกษา  
 

5.1 ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีไดดําเนินตามรูปแบบ ADDIE MODEL ซ่ึงประกอบดวย 5 ขั้นตอนดังน้ี 

  5.1.1 ขั้นวิเคราะห (Analyze) ไดศึกษาสภาพปญหาการเรียนการสอน เรื่อง เครื่องดนตรีและวงดนตรีไทย 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 สาระการเรียนรูศิลปะ วิเคราะหหลักสูตร และกําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
วิเคราะหเน้ือหา กําหนดขอบขายของเน้ือหา จัดลําดับเน้ือหา จัดทําแบบทดสอบใหสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
และวิเคราะหกลุมผูเรียน 
  5.1.2 ขั้นออกแบบ (Design) ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใช Story Board มาสราง
เรื่องราวบทเรียน เรื่อง เครื่องดนตรีและวงดนตรีไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 สาระการเรียนรูศิลปะ 
  5.1.3 ขั้นตอนพัฒนา (Develop) เปนขั้นตอนที่นําโปรแกรม Adobe Captivate 8 มาสรางบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน ผานการทดลอง ตรวจสอบ และประเมินแบบทดสอบโดยผูเชี่ยวชาญ 
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  5.1.4 ขั้นนําไปใช (Implement) เปนขั้นตอนการนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ไปทดลองใชกับกลุม
ตัวอยางคือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนหวยกระเจาพิทยาคม อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 
30 คน โดยอาศัยเทคนิคการเรียนแบบรวมมือมาชวยในการเรียนบทเรียน และเก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ เพื่อนํามาวิเคราะห 
  5.1.5 ขั้นประเมินและปรับปรุง (Evaluate and Improve) นําขอมูลที่ไดจากการประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนมาปรับปรุงและพัฒนาตอไป เพื่อนําไปใชในการประกอบการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
 5.2 ขอบเขตของการวิจัย 
 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนหวยกระเจาพิทยาคม อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 
ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 1 หองเรียน นักเรียนจํานวน 30 คน ไดมาโดยการสุมอยางงาย 
 5.3 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย (1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยอาศัยเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ เรื่อง 
เครื่องดนตรีและวงดนตรีไทย (2) แบบประเมินวัดความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (3) 
แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (4) แบบตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือของผูเชี่ยวชาญที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (5) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ที่มีลักษณะ
แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ 
 
6. ผลการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยนําบทเรียนที่พัฒนาไปใชสามารถเขาถึงเน้ือหาหนวยการเรียนรูไดครบถวน และสามารถ
นําเสนอในรูปของส่ือมัลติมีเดียไดทั้งในสวนของเน้ือหา ภาพ เสียง และการประเมินดวยแบบทดสอบ ดังรูปภาพที่ 1-4 

 

         
รูปภาพที่ 1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เครื่องดนตรีและวงดนตรีไทยและเมนูหลัก  

 
 จากรูปภาพที่ 1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เครื่องดนตรีและวงดนตรีไทย ใหผูเรียนคลิกเลือกปุมเขาสู
บทเรียน จะปรากฏจอภาพเมนูหลัก ใหผูเรียนสามารถคลิกเลือกเมนู วัตถุประสงค แบบทดสอบกอนเรียน บทเรียน ตามลําดับ 
จะปรากฏจอภาพ ดังรูปภาพที่ 2  
 

                 
รูปภาพที่ 2 บทเรียนและเน้ือหาบทเรียนหนวยที่ 1 
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 จากรูปภาพที่ 2 ใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนเพื่อวัดความเขาใจเก่ียวกับเน้ือหาของบทเรียน จํานวน 20 ขอ 
โดยเลือกขอที่ถูกตองเพียงขอเดียว เม่ือผูเรียนทําเสร็จแลวใหศึกษาเน้ือหาบทเรียนตามลําดับ จะปรากฏจอภาพ ดังรูปภาพที่ 3 
 

                 
รูปภาพที่ 3 กิจกรรมหนวยที่ 1และแบบทดสอบกอนเรียน 

 
 จากรูปภาพที่ 3 เม่ือผูเรียนศึกษาเน้ือหาบทเรียนหนวยที่ 1 เสร็จแลว ใหทํากิจกรรมทายหนวยที่ 1 เพื่อทําการโยง
เสนจับคูขอความที่สัมพันธกัน หลังจากศึกษาเน้ือหาทุกหนวยและทํากิจกรรมของทุกหนวยครบแลว ใหผูเรียนคลิกเลือก
แบบทดสอบหลังเรียน จะปรากฏจอภาพ ดังรูปภาพที่ 4 
 

           
รูปภาพที่ 4 แบบทดสอบหลังเรียนและสรุปผลคะแนน 

 
 จากรูปภาพที่ 4 ใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 20 ขอ โดยเลือกขอที่ถูกตองเพียงขอเดียว เพื่อวัดความ
เขาใจหลังจากเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผูเรียนสามารถดูสรุปผลคะแนนไดวาทําแบบทดสอบผานหรือไม  
 
 6.1 ผลการประเมินคุณภาพของผูเช่ียวชาญดานเนื้อหาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยอาศัยเทคนิคการ
เรียนแบบรวมมือ ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยอาศัยเทคนิคการเรียนแบบ

รวมมือ 

รายการประเมิน คาเฉล่ีย(x̄ ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับคุณภาพ 
1. เน้ือหาการนําเสนอ 3.83 0.36 ดี 
2. ภาพ ภาษา และเสียง 4.19 0.41 ดี 
3. ตัวอักษรและสี 3.87 0.46 ดี 
4. เวลา 3.22 0.38 ปานกลาง 
5. แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 3.60 0.23 ดี 

รวม 3.74 0.37 ดี 



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
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จากตารางที ่1 ผลจากการประเมินคุณภาพของผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับดี 
โดยมีคาเฉล่ีย 3.74 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.37 ตามลําดับ 
 
 6.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยอาศัยเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ ดัง
ตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยอาศัยเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ 

รายการประเมิน คาเฉล่ีย(x̄ ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับคุณภาพ 

1. ดานเน้ือหา 4.65 0.56 ดีมาก 
2. ดานเทคนิคการนําเสนอ 4.67 0.52 ดีมาก 
3. ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียน 4.73 0.47 ดีมาก 

รวม 4.68 0.52 ดีมาก 
 

จากตารางที ่2 ผลจากการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย 4.68 และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.52 ตามลําดับ 
 
 6.3 ผลการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยอาศัยเทคนคิการเรียนแบบรวมมือ 
 ดังตารางที ่3 
 
 ตารางที่ 3 ผลการหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยอาศัยเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ 

ผลสัมฤทธิ์ N x̄  S.D. t รอยละ 

กอนเรียน (E1) 30 8.10 2.41 
18.46 

80.44 

หลังเรียน (E2) 30 16.27 2.20 81.33 

 
จากตารางที ่3 ผลจากการหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนเฉล่ียเทากับ 

8.10 และหลังเรียนเฉล่ียเทากับ 16.27 คะแนนผลการทดสอบ T-Test เทากับ 18.46 แสดงวาคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลังเรียนมีคาสูงกวากอนเรียน 
 
7. สรุปผลการศึกษา  
 
 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยอาศัยเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ เรื่อง เครื่องดนตรีและวงดนตรีไทย 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพเทากับ 80.44/81.33 ซ่ึง
เปนไปตามเกณฑที่กําหนด ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้นดวยคาคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอน
เรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  นอกจากน้ีผลการศึกษายังพบวา ความพึงพอใจของผูเรียนตอการเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนโดยอาศัยเทคนิคการเรียนแบบรวมมืออยูในระดับดีมาก บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยอาศัยเทคนิค
การเรียนแบบรวมมือเปนสวนหน่ึงที่ชวยสงเสริมพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน กระตุนใหผูเรียนมีความสนใจในการเรียน มี
การชวยเหลือรวมมือกันระหวางผูเรียน ซ่ึงเปนการพัฒนาทั้งดานความรู เจตคติ และทักษะ 
 
8. อภิปรายผลการศึกษา  
 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีเปนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยอาศัยเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ เรื่อง 
เครื่องดนตรีและวงดนตรีไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 
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 1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยอาศัยเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ เรื่อง เครื่องดนตรีและวงดนตรีไทย สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพเทากับ 80.44/81.33 และนักเรียนทําคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกวาเกณฑที่ตั้ง
ไว แสดงวาบทเรียนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากกระบวนการพัฒนาผูศึกษาไดใชรูปแบบ ADDIE MODEL 
ที่มีขั้นตอนชัดเจน มีการตรวจสอบทุกขั้นตอน จึงสงผลใหบทเรียนมีประสิทธิภาพดังกลาว 
 2. นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเน่ืองจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนอกจากมีความแปลกใหมของบทเรียนที่สรางความตื่นเตน
และดึงดูดความสนใจในการเรียน ผูเรียนไดเรียนรูอยางอิสระสามารถศึกษาเน้ือหาไดเอง และสามารถยอนไปศึกษาเน้ือหาเดิม
ไดเม่ือไมเขาใจ ตลอดจนไดออกแบบการสอนตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนแบบรวมมือ ซ่ึงทําใหบทเรียนมีความสามารถเชิง
โตตอบ ผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธกับบทเรียนและเม่ือผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมไดถูกตอง ผูเรียนจะไดรับผลปอนกลับและการ
เสริมแรงทันที จึงทําใหผูเรียนสนใจตอบทเรียนตลอดเวลา  
 3. ผูเรียนมีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสอดคลองกันระดับมากที่สุดวา เสียงบรรยายชัดเจน ขนาด
ของตัวอักษรอานเห็นไดชัดเจน ภาพประกอบทั้งหมดสอดคลองกับเน้ือหา สรุปไดวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีความ
นาสนใจมาก ทําใหผูเรยีนมีความกระตือรือรนในการเรียนเปนอยางมาก  
 
9. ขอเสนอแนะ  
 
 1. ควรมีการนําภาพเคล่ือนไหวมาใชประโยชนมากยิ่งขึ้น เพื่อจะทําใหผูเรียนมีความตื่นเตนนาติดตาม 
 2. ผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถทบทวนเน้ือหาที่ยากในแตละหนวยการเรียนรูไดดวย
ตนเอง ทั้งน้ีครูผูสอนควรใหคําแนะนําแกผูเรียนกอนทุกครั้ง เพื่อใหผูเรียนมีทักษะที่ดีในการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
ผูเรียนจะไดทราบถึงขั้นตอนและวิธีการใชงานที่ถูกตองของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 
10. เอกสารอางอิง 
 
กรมวิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ. (2544). หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544. (พิมพครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: 

โรงพิมพวัฒนาพานิช สําราญราษฎร. 
ทิศนา แขมมณี. (2534). ศาสตรการสอน: องคความรูเพื่อการจัดกระบวนการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ. กรุงเทพฯ:            
 สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  
ธงชัย วิไลวิทย. (2557). ADDIE MODEL. คนเม่ือ 17 มกราคม 2552. จาก http://student.nu.ac.th/comed 
 /webboard/answer.asp?questID=6 
ธีภากรณ นฤมาณนลินี, (2553).การผสานระหวางการเรียนผานอิเล็กทรอนิกสกับการเรียนรูรวมกันตามทฤษฎีของบลูม
 โดยพื้นฐานของระบบบริหารจัดการเรียนรู, ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
 สารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 
พวงเพชร วัชรรัตนพงศ. (2536). การศึกษาผลสัมฤทธทางการเรียนและเจตคตติอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ัน         

มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนกับการสอนตามคูมือของ สสวท. ปริญญานิพนธ              
การศึกษามหาบัณฑิต. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.  

พูนพิศ อมาตยกุล. (2527). ดนตรีวิจักษ: ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับดนตรีไทยเพื่อความช่ืนชม. กรุงเทพฯ: บริษัทรักษสิปป.  
ยืน ภูวรวรรณ. (2531). การใชคอมพิวเตอรชวยในการเรียนการสอน. กรุงเทพฯ: ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
วิชุณี สารสุวรรณ, (2551) . การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตดวยเทคนิคการเรียนแบบ

รวมมือรูปแบบทีมแขงขัน (TGT) กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2, ปริญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ. 

สําเร็จ คําโมง และคณะ. (2551). ดนตรี-นาฏศิลป กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ. (พิมพครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: อักษร                        
เจริญทัศน. 



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 

บูรณาการศาสตรและศิลป งานวิจัยทองถ่ินไทยและประชาคมอาเซียน | 527 
 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรือ่ง สิ่งตาง ๆ รอบตัว โดยใชเทคนคิ 
การเรียนรูแบบจ๊ิกซอว เพื่อพฒันาทกัษะการเรียนรูสําหรับช้ันประถมศกึษาปที่ 1 
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บทคัดยอ 

 
การวิจัยครั้งน้ีมีความมุงหมายเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ส่ิงตาง ๆ รอบตัว โดยใชเทคนิคการเรียนรู

แบบจ๊ิกซอว เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูสําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและ
หลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ส่ิงตาง ๆ รอบตัว 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยการพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ส่ิงตาง ๆ รอบตัว กลุมตัวอยางไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 
ปการศึกษา 2558 โรงเรียนวัดสัปรสเทศ อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี จํานวน 30 คน ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนมีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑ 87.67/81.22 2) นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมี
ความพึงพอใจในระดับมาก 
 
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน, การเรียนรูแบบจ๊ิกซอว, ทักษะการเรียนรู 
 

Abstract 
 

 This research is intended to 1) Computer tutorial lesson story of surrounding by JICSAW technic 
for developing learning skills for grade 1 2) Compare achievement before and after learning the lesson 
with computer tutorials for story of surrounding. 3) Thirty 30 student at Wat Sapparotted school, Sriprachan 
District, Suphan buri Province study in grade 1 on the satisfaction with the development of computer 
tutorial lesson. The research found that as follow. 1) Computer tutorial lesson have efficiently on the 
criteria 87.67/81.22 2) Students with lessons used computer tutorial lesson achievement is higher than 
before after studying statistical significant level of .05 3) Students learning with computer tutorial lesson 
teach there are many levels of satisfaction. 
 
Keywords: computer tutorial lesson, JICSAW tutorials, learning resources, learning skills 
 
1. บทนํา 
 

ความเจริญทางวิทยาการและเทคโนโลยีน้ัน เปนผลมาจากการที่คนรูจักพัฒนาความคิดตาง ๆ ใหเปนประโยชน 
ความคิดเหลาน้ีอาศัยรากฐานทางวิทยาศาสตร เพราะวิทยาศาสตรเปนความรูซ่ึงเกิดจากการคิดแบบสมเหตุสมผลตาม
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กฎเกณฑหรือสมมติฐานที่กําหนดไวอยางรัดกุม  เม่ือกลาวถึงวิทยาศาสตรหรือวิชาวิทยาศาสตร  คนสวนใหญมักจะนึกถึงการ
ทดลองและปฏิกิริยาทางสารเคมีตาง ๆ ความจริงแลวส่ิงเหลาน้ีเปนเพียงสวนหน่ึงของวิชาวิทยาศาสตรเทาน้ัน 

การเรียนวิชาวิทยาศาสตร ตองอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร ครูผูสอนควรสอนใหนักเรียนพัฒนา
ความสามารถทางความคิด คิดไดอยางมีเหตุผล และเขาใจความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตรกับชีวิตจริง วัตถุประสงคของการ
สอนวิทยาศาสตร เพื่อใหผูเรียนมีการพัฒนาดานความคิด โดยใชเหตุผลพิจารณาปญหาหรือส่ิงตาง ๆ อยางสุขุมรอบคอบ อีก
ทั้งยังอยากจะใหผูเรียนไดเกิดความเขาใจวิทยาศาสตร จะไดนําความรูและประสบการณที่ไดรับไปใชประโยชนในภายหนา
ตอไป (วรรณทิพา รอดแรงคา, 2544: 4) 

ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ส่ิงตาง ๆ รอบตัว โดยใชเทคนิคการ
เรียนรูแบบจ๊ิกซอว เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูสําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัดสัปรสเทศ เพื่อใชในการจัดการเรียน
การสอน สงเสริมการเรียนรูของผูเรียนใหเกิดการเรียนรูตามศักยภาพและเปนอีกทางเลือกหน่ึงที่สามารถสงเสริมการเรียนรู
ตามอัธยาศัยของผูเรียนไดเปนอยางด ี
 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ส่ิงตาง ๆ รอบตัว โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบจ๊ิกซอว เพื่อ
พัฒนาทักษะการเรียนรูสําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ใหมีประสิทธิภาพ 80/80 

2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ส่ิงตาง ๆ 
รอบตัว โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบจ๊ิกซอว เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูสําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ส่ิงตาง ๆ 
รอบตัว โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบจ๊ิกซอว เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูสําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
 
3. สมมุติฐานของการวิจัย 
 

3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ส่ิงตาง ๆ รอบตัว โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบจ๊ิกซอว เพื่อพัฒนาทักษะ
การเรียนรูสําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพอยูในเกณฑ  

3.2 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ส่ิงตาง ๆ รอบตัว โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบจ๊ิกซอว 
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

3.3 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ส่ิงตาง ๆ รอบตัว โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบจ๊ิกซอว 
เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูสําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีความพึงพอใจในระดับมาก 

 
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง ส่ิงตาง ๆ รอบตัว มีดังน้ี 
สุกรี รอดโพธ์ิทอง (2546: 61-62) กลาววา คอมพิวเตอรชวยสอนที่มีความหมายอยูตัวอยูแลวน้ัน คือ การใช

คอมพิวเตอรชวยสอน มิไดหมายถึงการใชคอมพิวเตอรแทนครูทั้งหมด อาจมีเน้ือหาบางสวนที่ครูใหเรียนจากคอมพิวเตอรหรือ
ครูสอนเน้ือหาทั้งหมด สวนการทบทวนการทดสอบความรูปลอยใหเปนหนาที่ของคอมพิวเตอรหรือครูผูสอนเน้ือหา และ
สําหรับผูเรียนตามไมทันก็ใหเรียนจากคอมพิวเตอรในลักษณะการสอนเสริมกิจกรรมและวิธีการเหลาน้ันก็อยูภายใตขอบเขน
ของคอมพิวเตอรชวยสอน 

กรมวิชาการ (2545: 119) ไดกลาวถึงเทคนิคเทคนิคจ๊ิกซอววา หมายถึง การจัดกิจกรรมที่ครูผูสอนน้ันไดมอบหมาย
ใหสมาชิกในกลุมแตละกลุมศึกษาเน้ือหาที่กําหนดให สมาชิกแตละคนจะถูกกําหนดโดยกลุมใหศึกษาเน้ือหาคนละตอนที่
แตกตางกัน นักเรียนจะไปทํางานรวมกับสมาชิกกลุมอ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมายใหศึกษาเน้ือหาที่เหมือนกัน หลังจากที่ทุกคน
ศึกษาเน้ือหาน้ันจนเขาใจแลว จึงกลับเขากลุมเดิม แลวเลาเรื่องที่ตนศึกษาใหสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในกลุมฟง โดยเรียงตามลําดับ
เรื่องราว เสร็จแลวใหสมาชิกในกลุมคนใดคนหน่ึงสรุปเน้ือหาของสมาชิกทุกคนเขาดวยกันครูผูสอนอาจเตรียมขอสอบเก่ียวกับ
บทเรียนน้ันไวทดสอบความเขาใจเน้ือหาที่เรียนในชวงสุดทายของการเรียน 
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งานวิจัยที่เก่ียวของ ปารินทร มัฆวิมาลย (2540) ที่ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง 
การคมนาคมและการขนสง สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีประสิทธิภาพ 
83.88/90.89 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนด 80/80 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

เนรมิต สุดชนะ (2551) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร เรื่อง ระบบสุริยะชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่
พัฒนาขึ้นมีคาเทากับ 75.67/77.97 ตามสมมติฐานการวิจัยที่กําหนดไว 

หฤทัย ภวะโชติ (2552) ไดทําการวิจับเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การดํารงพันธุของ
ส่ิงมีชีวิต กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ผลการวิจัยพบวานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
3 ผูเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากเชนกัน 

พิกุล ปกษสังคะเนย (2553) ไดทําการวิจัยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ชีวิตพืชและสัตว กลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตรชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ชีวิตพืชและสัตว กลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 มีประสิทธิภาพ 82.12/81.54 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว 80/80 

ธิติมา อุปศรี (2553) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร หนวยสารและสมบัติ
ของสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานแดงใหญ (ราษฎรคุรุวิทยาคาร) ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังพัฒนาสูงขึ้นกวากอนพัฒนาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง
กวาเกณฑที่กําหนด รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากการคนควา ผูวิจัยจึงไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ส่ิงตาง ๆ รอบตัว โดยใชเทคนิคการเรียนรู
แบบจ๊ิกซอว เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูสําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัดสัปรสเทศ ใชในการวิจัย 
 
5. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 โรงเรียนวัด

สัปรสเทศ  ตําบลวังยาง อําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 30 คน และกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 จํานวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 

5.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
5.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ส่ิงตาง ๆ รอบตัว โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบจ๊ิกซอว เพื่อพัฒนา

ทักษะการเรียนรูสําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
 5.2.2 แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องส่ิงตาง ๆ รอบตัว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1                            
 5.2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ส่ิงตาง ๆ รอบตัว 
โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบจ๊ิกซอว  
 

5.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง ในการดําเนินการทดลองผูวิจัยดําเนินการทดลองตามขั้นตอน ดังน้ี 

5.3.1 ทําการทดสอบกอนเรียน (Pretest) กับผูเรียน โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ส่ิง
ตาง ๆ รอบตัว กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

5.3.2 ดําเนินการทดลองสอน โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ส่ิงตาง ๆ รอบตัว ซ่ึงผูวิจัยอธิบาย
ลักษณะของบทเรียน การเรียกใชบทเรียน การออกจากบทเรียนเม่ือเสร็จส้ินการสอน และการทดสอบระหวางเรียน โดยทํา
แบบฝกหัดสําหรับเน้ือหาในบทน้ัน ๆ 

5.3.3 เม่ือเสร็จส้ินการสอนในแตละบทจะทําการทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยใชแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ส่ิงตาง ๆ รอบตัว ซ่ึงจะเก็บผลการทดสอบเปนขอมูลสําหรับการวิเคราะห 

5.3.4 นําผลคะแนนที่ไดจากการทดสอบระหวางเรียนและหลังเรียน มาวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
ที่ตั้งไว และสรุปผลการวิจัยตอไป 
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6. ผลการวิจัย  
 

6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
ผูวิจัยไดพัฒนาส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ส่ิงตาง ๆ รอบตัว โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบจ๊ิกซอร เพื่อ

พัฒนาทักษะการเรียนรูสําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัดโรงเรียนวัดสัปรสเทศ แสดงไดดังรูปภาพที่ 1 ถึงรูปภาพที่ 6 
ดังน้ี 

 

   

รูปภาพที่ 1 Login การเขาสูบทเรียน 
 

จากรูปภาพที่ 1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ส่ิงตาง ๆ รอบตัว การเขาสูบทเรียนทําไดโดยใหผูเรียนปอนชื่อ
กอนเขาสูบทเรียน 
 

 
รูปภาพที่ 2 เมนูหลัก 

 

จากรูปภาพที่ 2 เมนูหลักบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ส่ิงตาง ๆ รอบตัว ประกอบดวยภาพเคล่ือนไหวแสดง
เมนูหลักและมีเสียงบรรยาย 

 

   

รูปภาพที่ 3 แบบทดสอบกอนเรียน 
 

จากรูปภาพที่ 3 แบบทดสอบกอนเรียน เพื่อวัดความรูเดิมของผูเรียน เม่ือผูเรียนตอบคําตอบถูกหรือตอบผิดจะมี
ภาพเคล่ือนไหวรายงานผลในทุก ๆ ขอคําถาม 
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รูปภาพที่ 4 การเลือกบทเรียน 

 

จากรูปภาพที่ 4 การเลือกบทเรียนซ่ึงเน้ือหาบทเรียนประกอบดวย 3 บทเรียน ไดแก ส่ิงมีชีวิตและส่ิงไมมีชีวิต      
พืชและสัตวนารูดินในทองถิ่น 
 

 
รูปภาพที่ 5 เกมเพื่อการเรียนรู 

 

  จากรูปภาพที่ 5 ผูเรียนสามารถทํากิจกรรมเพิ่มความเขาใจดวยเกมจับส่ิงของใสตะกราโดยผูเรียนจะตอง
แยกกลุมส่ิงมีชีวิตและส่ิงไมมีชีวิตใหถูกตอง 

   
รูปภาพที่ 6 แบบทดสอบหลังเรียน 

 

  จากรูปภาพที่  6 แบบทดสอบหลังเรียน เพื่อวัดความรูของผู เรียนหลังจากไดศึกษาจากบทเรียน
คอมพิวเตอรเรื่อง     ส่ิงตาง ๆ รอบตัว เม่ือผูเรียนตอบคําตอบถูกหรือตอบผิดจะมีภาพเคล่ือนไหวรายงานผลในทุก ๆ ขอ
คําถาม 
 

6.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
  ผูวิจัยไดนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ส่ิงตาง ๆ รอบตัว โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบจ๊ิกซอว ไป
ทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัดสัปรสเทศ จํานวน 30 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน ผลปรากฏดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ส่ิงตาง ๆ รอบตัว  
เกณฑ คาประสิทธิภาพ 

E1 87.67 
E2 81.22 

 

  จากตารางที่ 1 สรุปไดวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ส่ิงตาง ๆ รอบตัว โดยใชเทคนิคการเรียนรู  
แบบจ๊ิกซอว ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 87.67/81.22 
 

6.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 
  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลัง เรื่อง ส่ิงตาง ๆ รอบตัว โดยทดลองใช
กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัดสัปรสเทศ จํานวน 30 คน ผลปรากฏดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ส่ิงตาง ๆ รอบตัว 

สภาพการเรียน N x  ∑D  ∑ 2D  t 

กอนเรียน 30 21.43 
146 780 17.24 

หลังเรียน 30 26.3 
 

จากตารางที่ 2 สรุปไดวาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังการใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ส่ิงตาง ๆ รอบตัว โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบจ๊ิกซอว แตกตางกันโดยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
 

6.4 ผลการประเมินความพึงพอใจ 
  ผูวิจัยไดประเมินความพึงพอใจของนักเรียนหลังการใชเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ส่ิงตาง ๆ 
รอบตัว โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบจ๊ิกซอว จากผูใชจํานวน 30 คน ผลปรากฏดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3  ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ส่ิงตาง ๆ รอบตัว 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ คาเฉล่ีย S.D. 
1. เน้ือหาเขาใจงาย ฝกใหมีการคิดดวยตนเอง 4.15 0.62 มาก 
2. การนําเสนอเน้ือหามีความนาสนใจ 4.56 0.66 มากที่สุด 
3. สามารถนําความรูไปใชกับเพื่อน ครอบครัว คนรอบขางได 4.23 0.62 มาก 
คาเฉล่ียรวม 4.39 0.62 มาก 

   
จากตารางที่ 3 สรุปไดวาความพึงพอใจของผูหลังใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ส่ิงตาง ๆ รอบตัว โดยใช

เทคนิคการเรียนรูแบบจ๊ิกซอว เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูสําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีคาเฉล่ียของตามความพึงพอใจ
เทากับ 4.39 ซ่ึงมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.62 อยูในระดับมาก 
 
7. สรุปผลการวิจัย 
 

7.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ส่ิงตาง ๆ รอบตัว โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบจ๊ิกซอว เพื่อพัฒนาทักษะ
การเรียนรูสําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 1   มีประสิทธิภาพเทากับ 87.67/81.22 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว 

7.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ส่ิงตาง ๆ รอบตัว โดยใช
เทคนิคการเรียนรูแบบจ๊ิกซอว เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูสําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
กอนเรียนและหลังเรียนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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7.3 นักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ส่ิงตาง ๆ รอบตัว โดยใชเทคนิคการเรียนรู
แบบจ๊ิกซอว เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูสําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยมีคาเฉล่ียของตามความพึงพอใจเทากับ 4.39 ซ่ึงมี
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.62 อยูในระดับมาก 
 
8. อภิปรายผลการวิจัย 
 

8.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ส่ิงตาง ๆ รอบตัว โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบจ๊ิกซอว เพื่อพัฒนาทักษะ
การเรียนรูสําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพคะแนนเฉล่ียแบบทดสอบระหวางเรียน (E1) มีคารอยละ 87.67 และ
คะแนนเฉล่ียจากแบบทดสอบหลังเรียน (E2) มีคารอยละ 81.22 เม่ือพิจารณาประสิทธิภาพ 80/80  มีคาเทากับ 87.67/81.67 
แสดงวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ส่ิงตาง ๆ รอบตัว โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบจ๊ิกซอว เพื่อพัฒนาทักษะการ
เรียนรูสําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80/80 ซ่ึงเปนไปตามสมติฐานที่ตั้งไว 

8.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังจากใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ส่ิงตาง ๆ รอบตัว โดยใชเทคนิคการ
เรียนรูแบบจ๊ิกซอว เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูสําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัยพบวานักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

8.3 ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ส่ิงตาง ๆ รอบตัว 
โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบจ๊ิกซอว เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูสําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 สอดคลองกับวัตถุประสงคการ
เรียนรู มีความยากงายเหมาะสมกับผูเรียน รูปแบบการนําเสนอนาสนใจ ภาษาที่ใชอานเขาใจงายการออกแบบหนาจอใชสีที่
เหมาะสมดึงดูดความสนใจ ผูเรียนมีอิสระสามารถเลือกเรียนไดตามความตองการและความสนใจ 
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บทคัดยอ 

 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T) 

เรื่อง การออกแบบรูปภาพ สัญลักษณและกราฟก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
กอนเรียนและหลังเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 3) หาความพึงพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมตัวอยาง        
ที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนหวยกระเจาพิทยาคม อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 
กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 โดยการสุมตัวอยาง จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 
1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 2) แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 3) แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
4) แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉล่ีย 

(x̄ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยพบวา 1) ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีประสิทธิภาพ
เทากับ 90.17/90.83 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนักเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความพึงพอใจในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.83 อยูในระดับพึงพอใจ
ดีมาก 

 
คําสําคัญ: การจัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T), ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, คอมพิวเตอรชวยสอน  
 

Abstract 
 

The objectives of this study were to 1) develop the computer-aided instruction lessons together 
with L.T learning about images, symbols and graphics design for grade 7 students, 2) compare the achievements 
before and after learning with CAI and 3) study the satisfaction on using CAI. The sample in this study 
was 30 grade 7 students from Huay Krajao Pittayakom, Huay Krajao district, Kanchanaburi province. The 
tools used in this study were 1) CAI about the reproduction of flowering plants for 3 units, 2) quality 
assessment for CAI, 3) achievement test and 4) student’s satisfaction questionnaire on developed CAI. 

Statistics used for analyzing data were means (x̄ ) and standard deviation (S.D.). The results showed that 
1) the efficiency of CAI had efficiency was 90.17/90.83 which was consistence with specified criteria,         
2) the achievements of students after learning were significantly higher than before learning at .05 level 
and 3) the average score of satisfaction of using CAI was at highest level with average value of 4.83. 

 
Keywords: management learning. L.T (L.T), achievement, CAI 
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1. บทนํา 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 4 แนวทางการจักการศึกษา มาตรา 22 การจัดการ
ศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการ
จัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม ตามศักยภาพ และมาตรา 24 การจัดกระบวนการ
เรียนรู ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการ จัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความ
ถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และ
การประยุกตความรู มาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหาจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทํา
ได คิดเปนและทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ 
อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา สงเสริมสนับสนุน
ใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม ส่ือการเรียน และอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และมีความ
รอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู ทั้งน้ี ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกัน จากส่ือ
การเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือ
กับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ, 2542)  

ศิลปะ คือ ส่ิงที่จะชวยขัดเกลาจิตใจของมนุษยใหมีความออนโยนสงบเยือกเย็น มีความสุภาพออนนอมตอบุคคลอ่ืน 
เน่ืองจากสังคมในยุคปจจุบันมนุษยมีแตความเห็นแกตัวใชความรุนแรงในการตัดสินปญหาตาง ๆ สังคมมีแตความวุนวายอยู
ภายใตการแขงขันในทุกเรื่องยากที่จะหาความมีสุนทรียภาพในจิตใจได ดวยเหตุน้ีหลักสูตรการศึกษาจึงตองมีสาระการเรียนรู
เก่ียวกับความงามเพื่อขัดเกลาจิตใจของผูเรียนใหออนโยนเห็นคุณคาความงามของศิลปะแขนงตาง ๆ การเรียนรูเก่ียวกับศิลปะ
ตองปลูกฝงใหผูเรียนเกิดความซาบซ้ึงในความเปนศิลปะมาตั้งแตเริ่มเรียน เพื่อที่ใชศิลปะผสมผสานกับการเรียนรูในสาระอ่ืน ๆ  
และการประยุกตความรูมาใช คิดริเริ่มดัดแปลงยืดหยุนใชทัศนธาตุ และหลักองคประกอบทางทัศนศิลป รูปแบบใหม ๆ ในการ
พัฒนางานทัศนศิลปตามความถนัดและความเขาใจ (สายัณต พลเชียงสา, 2552) 

การเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning) เปนวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการจัด
สภาพแวดลอมทางการเรียนใหแกผู เรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุมเล็กๆ แตละกลุมประกอบดวยสมาชิกที่มีความรู
ความสามารถที่แตกตางกัน โดยที่แตละคนมีสวนรวมอยางแทจริงในการเรียนรู และในความสําเร็จของกลุมทั้ งโดยการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น การแบงปนทรัพยากรการเรียนรู รวมทั้งการเปนกําลังใจแกกันและกัน คนที่เรียนเกงจะชวยเหลือคน
ที่ออนกวา สมาชิกในกลุมไมเพียงแตรับผิดชอบตอการเรียนของตนเองเทาน้ัน หากแตจะตองรวมรับผิดชอบตอการเรียนรูของ
เพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุม ความสําเร็จของแตละบุคคลคือความสําเร็จของกลุม (วิมลรัตน สุนทรโรจน. 2551: 53-72) 

ผูวิจัยจึงมุงพัฒนาใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจ มีทักษะวิธีการทางศิลปะ เกิดความซาบซ้ึงในคุณคาของศิลปะ 
โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T) เพื่อใหผูเรียนไดมีการพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน โดยสมาชิกแตละคนมี
เปาหมายในการทํางานกลุมรวมกัน ซ่ึงจะตองพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกันเพื่อความสําเร็จของการทํางานกลุม มีปฏิสัมพันธกัน
อยางใกลชิดในเชิงสรางสรรค เปนการใหสมาชิกไดรวมกันทํางานกลุมกันอยางใกลชิด สมาชิกภายในกลุมแตละคนจะตองมี
ความรับผิดในการทํางาน และพรอมที่จะไดรับการทดสอบเปนรายบุคคลมีการใชทักษะกระบวนการกลุมยอย ทักษะระหวาง
บุคคล และทักษะการทํางานกลุมยอย นักเรียนควรไดรับการฝกฝนทักษะเหลาน้ีเสียกอน  เพราะเปนทักษะสําคัญที่จะชวยให
การทํางานกลุมประสบผลสําเร็จ เพื่อใหนักเรียนจะสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมีการใชกระบวนการกลุม ซ่ึงเปน
กระบวนการทํางานที่มีขั้นตอนหรือวิธีการที่จะชวยใหการดําเนินงานกลุมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ในการวางแผน
ปฏิบัติงานและเปาหมายในการทํางานรวมกัน โดยจะตองดําเนินงานตามแผนตลอดจนประเมินผลและปรับปรุงงาน  

 
2. วัตถุประสงคในการศึกษา/การวิจัย 
 

1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T) เรื่อง การออกแบบรูปภาพ 
สัญลักษณและกราฟก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80   

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการ
เรียนรูแบบแอล.ที (L.T) เรื่อง การออกแบบรูปภาพ สัญลักษณและกราฟก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       
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3. เพื่อหาความพึงพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T) เรื่อง การ
ออกแบบรูปภาพ สัญลักษณและกราฟก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
 
3. สมมติฐานในการศึกษา/การวิจัย  
 

1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T) เรื่อง การออกแบบ
รูปภาพ สัญลักษณและกราฟก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังจากใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบแอล.
ที (L.T.) เรื่อง การออกแบบรูปภาพ สัญลักษณและกราฟก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น
 3. นักเรียนมีความพึงพอใจในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T) เรื่อง การ
ออกแบบรูปภาพ สัญลักษณและกราฟก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 อยูในระดับดีมาก 

 
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
 

ประยงค มาแสง (2541) ไดศึกษาความคิดสรางสรรคทางศิลปะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ พบวาความคิดสรางสรรคของนักเรียนอยูในระดับต่ํา ความคิดสรางสรรคของ
นักเรียนหญิงและนักเรียนชายแตกตางกัน นักเรียนในโรงเรียนที่ตั้งอยูในเขตเทศบาลและเขตสุขาภิบาลกับโรงเรียนที่ตั้งอยู
นอกเขตเทศบาลและนอกเขตสุขาภิบาลมีความคิดสรางสรรคทางศิลปะที่แตกตางกัน ความคิดสรางสรรคทางศิลปะมี
ความสัมพันธกันในทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ไสว  ฟกขาว (2544 : 193) กลาวถึงการเรียนรูแบบรวมมือไววา เปนการจัดการเรียนการสอนที่แบงผูเรียนออกเปน
กลุมเล็ก ๆ สมาชิกในกลุมมีความสามารถแตกตางกัน มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น มีการชวยเหลือสนับสนุนซ่ึงกันและกัน 
และมีความรับผิดชอบรวมกันทั้งในสวนตน  และสวนรวม  เพื่อใหกลุมไดรับความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด 

ภุชพงศ  โคตรบัญชา (2547) ไดทําการศึกษาเรื่อง การสรางบทเรียนโปรแกรมวิชาศิลปศึกษา เรื่อง การเขียนภาพ
ระบายสี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวา บทเรียนโปรแกรม วิชาศิลปศึกษา เรื่องการระบายสี สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 แบบเสนตรง จํานวน 35 กรอบ มีเน้ือหาตรงตามจุดประสงคการเรียนรู บทเรียนโปรแกรมมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 90/90 และมีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.50 ขึ้นไป ซ่ึงเปนไปตามเกณฑกําหนดไว 

อาภรณ  ใจเที่ยง  (2550 : 121) ไดกลาววา การจัดการเรียนรูแบบรวมมือหรือแบบมีสวนรวม หมายถึง การจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่ผูเรียนมีความรูความสามารถตางกัน ไดรวมมือกันทํางานกลุมดวยความตั้งใจและเต็มใจรับผิดชอบใน
บทบาทหนาที่ในกลุมของตน ทําใหงานของกลุมดําเนินไปสูเปาหมายของงานได 

พรรณี ลีกิจวัฒนะ (2550) ไดศึกษาและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง 
โดยใชกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จํานวน 14 คน ดําเนินการทดลองใชบทเรียนกับกลุมตัวอยางนักศึกษา มีการ
วัดเฉพาะหลังใหส่ิงทดลอง การวิเคราะหขอมูล ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อทบทวน เรื่องการ วัด
แนวโนมเขาสูสวนกลางที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพของกระบวนการ/ประสิทธิภาพของผลลัพธ (E1/E2) เทากับ 86.11/86.31 
ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 

ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะนําเอาคอมพิวเตอรชวยสอน มาใชในการจัดการเรียนการสอน จึงสรุปไดวา คอมพิวเตอร
ชวยสอนหมายถึง ส่ือการเรียนการสอนที่ใชคอมพิวเตอร ซ่ึงสามารถนําเสนอส่ือประสม ไดแก ขอความ ภาพน่ิง เสียง ซ่ึงมี
หลายรูปแบบ โดยคอมพิวเตอรสามารถทําใหผูเรียนเกิดความสนใจและตองการเรียนรู พรอมทั้งตอบสนองตอความแตกตาง
ระหวางบุคคลผูเรียนสามารถมีปฏิสัมพันธหรือการโตตอบ นอกจากน้ันผูเรียนยังสามารถเรียนดวยตนเอง โดยไมจํากัดดาน
เวลาและสถานที ่
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5. วิธีดําเนินการศึกษา  
 

การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T) เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เรื่อง การออกแบบรูปภาพ สัญลักษณและกราฟก ตามทฤษฎีแนวคิด ADDIE MODEL และอธิบายลักษณะของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การออกแบบรูปภาพ สัญลักษณและกราฟก โดยมีการออกแบบและพัฒนาตามขั้นตอนดังน้ี 

 
5.1 ข้ันตอนที ่1 วิเคราะห (Analyze) 

5.1.1 ศึกษาและวิเคราะหเน้ือหา เรื่อง การออกแบบรูปภาพ สัญลักษณและกราฟก  
5.1.2 ศึกษาเอกสารที่เก่ียวของกับการออกแบบและสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
5.1.3 วิเคราะหผูเรียนและความตองการในการเรียน วิเคราะหเน้ือหา วิเคราะหงานที่จะตองปฏิบัติ รวมทั้ง

วิเคราะหทรัพยากรตาง ๆ ที่จะใชในดานฮารดแวรและซอฟตแวร 
5.1.4 กําหนดวัตถุประสงคทั่วไปและวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม และนําไปใหผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาตรวจสอบ

ความถูกตองของเน้ือหา 
 

5.2 ข้ันตอนที ่2 ออกแบบ (Design) 
5.2.1 ออกแบบเน้ือหา กิจกรรม โดยกําหนดขอบขายเน้ือหา จัดเน้ือหาบทเรียนและรูปแบบกิจกรรมให

สอดคลองกับจุดประสงคที่กําหนดไว 
5.2.2 การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน การกําหนดรายละเอียดและโครงสรางใหกับ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ซ่ึงพิจารณาจากวัตถุประสงคที่ตั้งไวออกแบบผังงาน (Flowchart)  
 

5.3 ข้ันตอนที ่3 พัฒนา (Develop) 
5.3.1 จัดทําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยเริ่มจากการออกแบบองคประกอบการจัดวางหนาเอกสาร

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน นําเน้ือหาเขามาเรียบเรียงโดยใชโปรแกรม Microsoft Word 2010 เปดโปรแกรม Adobe 
Captivate 8 จัดวางเน้ือหา ทําการจัดหนาเอกสาร และเชื่อมโยงไฟลหนาเอกสารที่สรางขึ้นระหวางกัน นําเขาไฟลเสียง เขามา
วางตําแหนงหนาเอกสาร 

5.3.2 การตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสม นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ที่สรางพรอม
รายละเอียดตาง ๆ ใหผูเชี่ยวชาญดานการโปรแกรมคอมพิวเตอรและที่ปรึกษาการศึกษาตรวจสอบความถูกตอง และความ
เหมาะสมของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ทําการแกไขปรับตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 

 
5.4 ข้ันตอนที ่4 นําไปใช (Implement) 

นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ที่ไดรับการพัฒนาแลวไปทดลองใชเพื่อหาประสิทธิภาพ โดยทดลองกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 โรงเรียนหวยกระเจาพิทยาคม จํานวน 30 คน แลวใหผูเรียนเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนที่สรางขึ้น โดยการเรียนการสอนรูปแบบแอล.ที (L.T)  มีการดําเนินการดังน้ี 

5.4.1 จัดผูเรียนเขากลุมคละความสามารถ กลุมละ 5 คน 
5.4.2 กลุมยอยกลุมละ 5 คน ศึกษาเน้ือหาสาระรวมกัน โดยมีบทบาทดังน้ี 

นักเรียนคนที่ 1 อานคําแนะนํา คําส่ังหรือโจทยในการดําเนินงาน  
นักเรียนคนที่ 2 ฟงขั้นตอนและรวบรวมขอมูล  
นักเรียนคนที่ 3 ฟงขั้นตอนและรวบรวมขอมูล  
นักเรียนคนที่ 4 อานส่ิงที่โจทยตองการทราบแลวหาคําตอบ  
นักเรียนคนที่ 5 ตรวจคําตอบและนําเสนอผลงาน 

5.4.3 ภายในกลุมสรุปคําตอบรวมกัน และสงคําตอบน้ันเปนผลงานกลุม 
5.4.4 สังเกตปฏิกิริยาและสอบถามความคิดเห็นระยะเวลาในการใช ปญหาหรือขอสงสัยที่ผูเรียนพบขณะเรียน 

นําขอมูลที่ไดจากการสังเกตสอบถามพูดคุยกับผูเรียนมาวิเคราะหและปรับปรุงขอบกพรอง 
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5.5 ข้ันตอนที ่5 ประเมินและปรับปรุง (Evaluate and Improve) 
5.5.1 รวบรวมขอมูลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน วิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
5.5.2 รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลจากการสอบถามความพึงพอใจตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

และขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาตอไป 
5.5.3 รวบรวมขอมูล/ขอบกพรอง ที่เกิดจากการทํางานแตละขั้นตอน เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขใหบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนมีความสมบูรณ เพื่อนํามาใชในการประกอบการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

6. ผลการศึกษา  
 

6.1 ผลการประเมินของผูเช่ียวชาญดานเนื้อหาของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ดังตารางที่ 1 
 

 ตารางที่ 1 ผลจากการประเมินคุณภาพของผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับ
มาก โดยมีคาเฉล่ีย 4.48 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.24 ตามลําดับ 
 

รายการประเมิน x̄  S.D. ระดับคุณภาพ 
1. เน้ือหาการนําเสนอ 4.67 0.24 ดีมาก 

2. ภาพ ภาษา และเสียง 4.52 0.31 ดีมาก 
3. ตัวอักษรและสี 4.20 0.32 ดี 

4. เวลา 4.56 0.33 ดีมาก 
5. แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 4.47 0.00 ดี 

รวม 4.48 0.24 ดี 
 

6.2 ผลจากการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ผลจากการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย 4.65 และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.53 ตามลําดับ 

 

รายการประเมิน x̄  S.D. ระดับคุณภาพ 
1. ดานเน้ือหา 4.63 0.54 ดีมาก 

2. ดานเทคนิคการนําเสนอ 4.59 0.62 ดีมาก 
3. ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียน 4.73 0.44 ดีมาก 

รวม 4.65 0.53 ดีมาก 
 

6.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ดังตารางที่ 3 
  

ตารางที่ 3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 

คะแนนเต็ม 
กอนเรียน หลังเรียน 

x̄  SD CV x̄  SD CV 
20 11.23 2.93 26.10 18.17 2.21 12.19 
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6.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 ผลการประเมินประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 

ทดสอบ รอยละ 
E1 90.58 
E2 90.83 

 
6.5 ผลการพัฒนาโปรแกรม โดยมีตัวอยางหนาจอบางสวนดังตอไปนี้ 
เม่ือเปดใชงานโปรแกรม โปรแกรมจะเขาสูบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การออกแบบรูปภาพ สัญลักษณและ

กราฟก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ดังรูปภาพที่ 1 

 
รูปภาพที่ 1 หนาแรกของส่ือการสอน 

 
จากรูปภาพที่ 1 เปนรูปภาพของหนาแรกของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เม่ือเขาสูบทเรียนแลว จะปรากฏ

จอภาพ ดังรูปภาพที่ 2  
 

 
รูปภาพที่ 2 เมนูหลัก 

 
จากรูปภาพที่ 2 เมนูหลักของส่ือการสอน ประกอบดวย แบบทดสอบกอนเรียน เรื่องที่ 1 เรื่องที่ 2 เรื่องที่ 3 

แบบทดสอบหลังเรียน กิจกรรมทายเรื่อง และจุดประสงคการเรียนรู เม่ือกดเขาบทเรียนเรื่องที่ 1 แลว จะปรากฏจอภาพ ดัง
รูปภาพที่ 3 

 

 
รูปภาพที่ 3 หนาหลักเรื่องที่ 1 
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จากรูปภาพที่ 3 เปนรูปภาพหนาแรกของบทเรียนเรื่องที่ 1 การออกแบบรูปภาพ เม่ือเขาสูบทเรียนแลว จะปรากฏ
จอภาพ ดังรูปภาพที่ 4 

 

    
รูปภาพที่ 4 บทเรียนของส่ือการสอนและแบบฝกหัดทายเรื่อง 

 
จากรูปภาพที่ 4 หนาบทเรียนเรื่องที่ 1 จะเปนเน้ือหาความรูเก่ียวกับ การออกแบบรูปภาพ และมีเสียงบรรยาย

ประกอบ โดยในแตละบทเรียนสามารถไปสูหนาถัดไปหรือยอนกลับไปกอนหนาได และกิจกรรมที่ 2 เปนการฝกใหผูเรียนไดทํา
กิจกรรม เรื่อง การออกแบบสัญลักษณ โดยการ จับคูเลขกับขอความใหถูกตอง ทําเม่ือเรียนดวยบทเรียนแลว 
 

 
รูปภาพที่ 5 แบบทดสอบหลังเรียน  

 
 จากรูปภาพที่ 5 แบบทดสอบหลังเรียน มีจํานวน 20 ขอ ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดยคลิกปุมเพื่อเลือกคําตอบที่
ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว  

 
7. สรุปผลการศึกษา  
 

1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T) เรื่อง การออกแบบ
รูปภาพ สัญลักษณและกราฟก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพเทากับ 90.17/90.83 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑ
ที่กําหนด 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน หลังจากใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบแอล.
ที (L.T) เรื่อง การออกแบบรูปภาพ สัญลักษณและกราฟก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. นักเรียนมีความพึงพอใจในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T) เรื่อง การ
ออกแบบรูปภาพ สัญลักษณและกราฟก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีคาเฉล่ียเทากับ 4.83 อยูในระดับพึงพอใจมาก
ที่สุด 

 
8. อภิปรายผลการศึกษา  
 

จากการศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T) เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน เรื่อง การออกแบบรูปภาพ สัญลักษณและกราฟก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 อภิปรายผลการวิจัยไดดังน้ี  
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1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T) เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน เรื่อง การออกแบบรูปภาพ สัญลักษณและกราฟก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพเทากับ 
90.17/90.83 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑที่กําหนด  

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนักเรียน หลังจากใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ
แอล.ที (L.T) เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การออกแบบรูปภาพ สัญลักษณและกราฟก สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 โดยผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

3. นักเรียนมีความพอใจในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T) เพื่อเพิ่ม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การออกแบบรูปภาพ สัญลักษณและกราฟก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีคาเฉล่ีย
เทากับ 4.83 อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด 

 
9. ขอเสนอแนะ  
 
 1. นักเรียนมีความสนใจภาพหรือสัญลักษณมากกวาขอความ ควรนําภาพหรือสัญลักษณมาใชประกอบขอความใน
ส่ือการสอนแทนขอความ เพื่อใหผูเรียนเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 2. ควรมีการสรางส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในรูปแบบอ่ืนที่แตกตางออกไป เชน การสรางเกม เพื่อตอบสนอง
ความแตกตางระหวางบุคคล และเน้ือหาวิชาไดอยางเหมาะสม 
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บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยอาศัยเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ 
เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 3) ศึกษาความพึงพอใจตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดไผลอม (พูลประชาอุปถัมภ) 
จํานวน 40 คน ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 84.50/81.50           
ซ่ึงเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 3) ความพึงพอใจตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคาเฉล่ียเทากับ 4.65 อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.52  
 
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน, เทคนิคการเรียนแบบรวมมือ, เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

Abstract 
 

The objectives of this study were to 1) Develop the CAI lessons using cooperative learning 
technique about information technology for enhancing student achievement to have efficiency of 80/80 
by criteria, 2) compare the achievements before and after learning with CAI lessons and 3) study the 
satisfaction on using CAI lessons. The sample in this study was 40 grade 4 students in Watpailom school 
(Poonpracha Auppathum). The results showed that 1) the efficiency of CAI lessons was 84.50/81.50 which 
was consistence with specified criteria, 2) the achievements of students after learning were significantly 
higher than before learning at .05 level and 3) the average score of satisfaction of using CAI lessons was 
at highest level with average value of 4.65 and standard deviation of 0.52. 
 
Keywords: CAI, cooperative learning techniques, information technology 
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1. บทนํา 
 

ในปจจุบันเปนยุคเทคโนโลยีสารสนเทศซ่ึงมีความรวดเร็วทางดานขอมูลขาวสารและอ่ืน ๆ อีกมากมายโดยไม
สามารถปฏิเสธไดวาเทคโนโลยีไดนําพาความเจริญเขาสูโลกอยางรวดเร็วซ่ึงเปนเครื่องมือในการนํามาพัฒนาประเทศและเปนที่ 
ประจักษวาเทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลตอการพัฒนาเปนอยางมาก อาทิเชน เทคโนโลยีคอมพิวเตอรที่ชวยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการผลิต การบริหารจัดการไดเปนอยางดี ตลอดจนสงเสริมคุณภาพการเรียนรูทําใหประเทศตาง ๆ ทั่วโลก ซ่ึง
สะทอนใหเห็นถึงความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพิ่มมากขึ้นเน่ืองดวยเทคโนโลยีมีสวนสําคัญยิ่งตอการเขาถึงการ
จัดเก็บ และการแพรกระจายความรู (สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ 2541: 1) และจาก
ความกาวหนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีในปจจุบันทําใหเทคโนโลยีไดเขามามีสวนเก่ียวของกับวิถีชีวิตของทุกคนอยาง
หลีกเล่ียงไมไดตั้งแตวัยเรียนรูจนถึงวัยทํางาน โดยจะเห็นวา ทุกสถานศึกษาไมวาจะเปนสถานศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชนได
นําคอมพิวเตอรมาใชในการจัดการเรียนการสอนทุกระดับชั้นและในหมวดที่ 9 เทคโนโลยีทางการศึกษา มาตรา 65–67 
กลาวถึงใหมีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถและทักษะในการผลิตและใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม นักเรียนมีสิทธิ
ไดรับการพัฒนาตามขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา แสวงหาความรูดวยตนเองอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 
สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใหเกิดความคุมคาและเหมาะสม (ราชกิจานุเบกษา, 2542) 

รูปแบบการเรียนการสอนของการเรียนรูแบบรวมมือ พัฒนาขึ้นโดยอาศัยหลักการเรียนรูแบบรวมมือของจอหนสัน 
และจอหนสัน (Johnson & Johnson, 1974: 213-240) ไดชี้ใหเห็นวา ผูเรียนควรรวมมือกันในการเรียนรูมากกวาการแขงขัน
กัน เพราะการแขงขันกอใหเกิดสภาพการณของการแพ-ชนะ ตางจากการรวมมือ ซ่ึงกอใหเกิดสภาพการณของการชนะ-ชนะ 
อันเปนสภาพการณที่ดีกวาทั้งทางดานจิตใจและสติปญญา หลักการเรียนรูแบบรวมมือ 5 ประการประกอบดวย 1) การเรียนรู
ตองอาศัยหลักการพึ่งพากัน โดยถือวาทุกคนมีความเทาเทียมกันและจะตองพึ่งพากันเพื่อความสําเร็จรวมกัน 2) การเรียนรูที่ดี
ตองอาศัยการหันหนาเขาหากัน มีปฏิสัมพันธกัน เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น ขอมูล การเรียนรูตาง ๆ 3) การเรียนรูรวมกัน
ตองอาศัยทักษะทางสังคม 4) การเรียนรูรวมกันควรมีการวิเคราะหกระบวนการกลุม ที่ใชในการทํางาน และ 5) การเรียนรู
รวมกันจะตองมีผลงานหรือผลสัมฤทธ์ิทั้งรายบุคคลและรายกลุมที่สามารถตรวจสอบและวัดประเมินได หากผูเรียนมีโอกาสได
เรียนรูแบบรวมมือ นอกจากจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูทางดานเน้ือหาสาระตาง ๆ ไดกวางขึ้นและลึกซ้ึงแลวยังสามารถ
ชวยพัฒนาผูเรียนทางดานสังคมและอารมณมากขึ้นดวย รวมทั้งมีโอกาสไดฝกฝนทักษะกระบวนการตาง ๆ ที่จําเปนตอการ
ดํารงชีวิตอีกมาก (ทิศนา แขมมณี, 2557: 265) 

จากแนวคิดดังกลาวจึงทําใหผูวิจัยสนใจวา การใชเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือของผูสอน เปนการพัฒนาใหนักเรียน
ไดเรียนรูเพิ่มขึ้นและเกิดความเขาใจ พรอมทั้งยังสามารถนําเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอรมาผสมผสานกับเทคนิคการสอน เพื่อ
เพิ่มความนาสนใจของเทคนิคการสอน และการเลือกใชทฤษฎีการจัดการเรียนรูหรือเทคนิคการสอนรูปแบบตาง ๆ จะตอง
คํานึงถึงศักยภาพของนักเรียนและสถานที่ดวยเพื่อที่จะไดไมเกิดปญหาและมีผลกระทบกับการเรียนรูของนักเรียน ดังน้ัน ผูวิจัย
ไดมีความสนใจที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยอาศัยเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดไผลอม (พูลประชาอุปถัมภ) เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และใชในการพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานใหมากยิ่งขึ้น พรอม
ทั้งยังเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนตอไป 
 
2. วัตถุประสงคในการวิจัย 
 

2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยอาศัยเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดไผลอม (พูลประชาอุปถัมภ) ใหมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
โรงเรียนวัดไผลอม (พูลประชาอุปถัมภ) กอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยอาศัยเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ เรื่อง 
เทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดไผลอม (พูลประชาอุปถัมภ) 
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3. สมมติฐานในการวิจัย 
 

3.1 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยอาศัยเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ เรื่อง เทคโนโลยี
สารสนเทศ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีคาสูงกวาเกณฑ 80/80 

3.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 หลังจากใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยอาศัย
เทคนิคการเรียนแบบรวมมือ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05  

3.3 นักเรียนมีความพึงพอใจตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยอาศัยเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ เรื่อง 
เทคโนโลยีสารสนเทศ อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด 
 
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยอาศัยเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ เรื่อง เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดไผลอม (พูลประชาอุปถัมภ)  
ผูวิจัยไดศึกษาทฤษฎี แนวคิด และหลักการโดยนําเสนอรายละเอียด ดังน้ี 

จิรัชญา ทิขัตติ (2550: 13) กลาววา การเรียนแบบรวมมือน้ัน หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยครูจะ
เปนผูจัดแบงกลุมออกเปนกลุมเล็กประมาณกลุมละ 4–6 คน สมาชิกในกลุมจะมีความสามารถในการเรียนรูที่ตางกัน ผูเรียน 
หรือสมาชิกในกลุมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นมีบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบหนาที่ของตนรวมกับสมาชิกในกลุม เพื่อ
ความสําเร็จหรือเปาหมายของกลุม โดยอาศัยทักษะการอยูรวมกันในสังคมและทักษะการเรียนรูรวมกับบุคคลอ่ืนและที่สําคัญ
สมาชิกภายในกลุมจะตองรวมรับผิดชอบผลแหงการกระทําในกิจกรรมน้ัน ๆ ตามที่ครูไดตั้งเกณฑไว 

สมเกตุ อุทธโยธา (2555: 142) กลาววา การเรียนแบบรวมมือกันเปนวิธีการเรียนที่เนนการจัดสภาพแวดลอม
ทางการเรียนใหนักเรียนไดเรียนรวมกันเปนกลุมเล็ก ๆ แตละกลุมประกอบดวย สมาชิกที่มีความรูความสามารถแตกตางกันแต
ละคนจะตองมีสวนรวมอยางแทจริงในการเรียนรูและในความสำเร็จของกลุม โดยการแลกเปล่ียนความคิดเห็นการแบงปน
ทรัพยากรในการเรียนรูรวมทั้งการเปนกำลังใจแกกันและกันคนที่เรียนเกงจะชวยเหลือคนที่เรียนออนกวา สมาชิกในกลุมไม 
เพียงแตรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเองเทาน้ัน แตจะตองรับผิดชอบตอการเรียนรูของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุม 
ความสำเร็จของแตละบุคคลคือความสำเร็จของกลุม 

บุญครอง ศรีนวล (2542: 9-10) กลาววา การเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู คือ การจัดกิจกรรมการเรียนที่เนนการ
เรียนเปนกลุม เพื่อใหสมาชิกแตละคนในกลุมเกิดการเรียนรูและตระหนักถึงความสําคัญของตนเองในการชวยใหกลุมประสบ
ความผลสําเร็จ รวมทั้งการฝกทักษะทางสังคมใหเกิดกับผูเรียนดวย 

จากแนวคิดที่ไดศึกษาดังกลาว  ผูวิจัยไดสรุปวาการใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือเปนวิธีการจัดการเรียนการสอน
อีกรูปแบบหน่ึงที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใหนักเรียนลงมือปฏิบัติงานเปนกลุมยอย ๆ เพื่อเสริมสรางสมรรถภาพการเรียนรู
ของนักเรียนแตละคน และสนับสนุนใหมีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน โดยผานการนําเสนอดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
ทําใหผูเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนรูและพัฒนาความสามารถของผูเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
 
5. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยอาศัยเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
เพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดไผลอม (พูลประชาอุปถัมภ) ใหมีประสิทธิภาพ 
ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยดังน้ี 

5.1 กลุมเปาหมายการวิจัย 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2558 โรงเรียนวัดไผลอม (พูลประชาอุปถัมภ) อําเภอเมืองนครปฐม 

จังหวัดนครปฐม จํานวน 1 หองเรียน จากการสุมอยางงาย จํานวน 40 คน 
5.2 ข้ันตอนการวิจัย 

 ผูวิจัยไดยึดรูปแบบ ADDIE MODEL ในการออกแบบและพัฒนาตามขั้นตอน ดังน้ี 
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5.2.1 ข้ันตอนที่ 1 วิเคราะห (Analyze) ขั้นตอนน้ีเปนการศึกษาและวิเคราะหขอมูลการเรียนการสอนโดย
ผูวิจัยเลือกโรงเรียนวัดไผลอม (พูลประชาอุปถัมภ)  ในการเก็บขอมูลและทดสอบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ศึกษารูปแบบ
การเรียนการสอน สํารวจและวิเคราะหความตองการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กําหนดวัตถุประสงคทั่วไปและ
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม และนําไปใหผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาและที่ปรึกษาการวิจัยตรวจสอบความถูกตองของเน้ือหา เรื่อง 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงประกอบดวยบทเรียนจํานวน 3 หนวย ไดแก บทที่ 1 ความหมายและความสําคัญของเทคโนโลยี
สารสนเทศ บทที่ 2 บทบาทและประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 3 อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ แตละบทเรียนจะ
มีสวนของเน้ือหา ซ่ึงจะประกอบดวยภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว และเสียงบรรยายประกอบ ทั้งในสวนของเน้ือหาบทเรียน 
แบบฝกหัด และแบบทดสอบ 

5.2.2 ข้ันตอนที่ 2 ออกแบบ (Design) จากขั้นตอนที่ 1 เม่ือไดผลจากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลแลว 
ผูวิจัยไดนําเน้ือหาและจุดประสงคการเรียนรูมาสรางเปนเรื่องราวบทเรียน (Story Board) ซ่ึงเปนการกําหนดส่ิงที่ตองนําเสนอ
งานทางหนาจอ คอมพิวเตอรเพื่อเปนตนแบบของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยประกอบดวย
เน้ือหา การแบงพื้นที่หนาจอของการนําเสนอ รูปแบบ ขนาด และสีของตัวอักษร ภาพ และกําหนดเงื่อนไขของการนําเสนอ 
บทเรียนจะมีแบบฝกหัดและแบบทดสอบโดยมีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ  

5.2.3 ข้ันตอนที่ 3 พัฒนา (Develop) จากขั้นตอนที่ 2 มาสูการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยการ
ใชโปรแกรม Adobe Captivate 8 จัดวางเน้ือหา ทําการจัดหนาเอกสาร และเชื่อมโยงไฟลหนาเอกสารที่สรางขึ้นไปใชจริง
จะตองผานกระบวนการทดสอบเบื้องตน โดยผูพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนผูทดสอบ การทดสอบจะตองเริ่ม
ทดสอบตั้งแตสวนของหนาหลัก เมนูตาง ๆ การเขาถึงบทเรียนทั้ง 3 บทเรียน ความถูกตองของตัวสะกด บทเรียน แบบฝกหัด
แบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน หลังจากผานการทดสอบเบื้องตนก็จะเปนการทดสอบจากผูเชี่ยวชาญ 
จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความถูกตองทั้งหมดอีกครั้งจนไดบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สมบูรณกอนนําไปใชจริง 

5.2.4 ข้ันตอนที่ 4 นําไปใช (Implement) ขั้นตอนน้ีเปนการนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ไดรับการ
พัฒนาแลวไปทดลองใช เพื่อหาประสิทธิภาพ ซ่ึงทดลองกับนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดไผลอม จํานวน 40 
คน โดยใหนักเรียนเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้น รวมกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ มีการดําเนินการ
ดังน้ี 

1) จัดผูเรียนเขากลุมคละความสามารถ กลุมละ 4 คน 2) แตละกลุมตองอาศัยการหันหนาเขาหากัน มี
ปฏิสัมพันธกัน เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น ขอมูล การเรียนรูตาง ๆ 3) แตละกลุมจะตองมีการวิเคราะหกระบวนการทํางาน
กลุม ที่ใชในการทํางาน แลวรวมกันสรุปคําตอบ และสงคําตอบน้ันเปนผลงานกลุม 4) ผลงานแตละกลุมจะตองมีผลงานหรือ
ผลสัมฤทธ์ิทั้งรายบุคคลและรายกลุมที่สามารถตรวจสอบและวัดประเมินได และยังสอบถามความคิดเห็นระยะเวลาในการใช 
ปญหาหรือขอสงสัยที่นักเรียนพบขณะเรียน นําขอมูลที่ไดจากการสังเกตสอบถามพูดคุยกับผูเรียนมาวิเคราะหและปรับปรุง
ขอบกพรอง  

5.2.5 ข้ันตอนที่ 5 ประเมินและปรับปรุง (Evaluate and Improve)  
1) รวบรวมขอมูลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน วิเคราะหขอมูลทางสถิติ 2) รวบรวม

ขอมูล วิเคราะหขอมูลจากการสอบถามความพึงพอใจตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและ ขอเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนาตอไป 3) รวบรวมขอมูล ขอบกพรอง ที่เกิดจากการทํางานแตละขั้นตอน เพื่อนํามาปรับปรุงแกไข ให
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีความสมบูรณ เพื่อนํามาใชในการประกอบการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
6. ผลการวิจัย 
 

เม่ือนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นไปใชในการทดลองน้ัน สามารถเขาถึงเน้ือหาของหนวยการเรียนรูได
ครบถวน และสามารถนําเสนอในรูปแบบของส่ือมัลติมีเดียได ทั้งประกอบไปดวยในสวนของภาพ เสียง วิดีโอ และการ
ประเมินผลดวยแบบทดสอบ ดังรูปภาพที่ 1-5 
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รูปภาพที่ 1 หนาแรกของโปรแกรมและหนาเมนูหลัก 

 

จากรูปภาพที่ 1 ใหผูเรียนคลิกปุมเขาสูบทเรียน เพื่อเขาใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จะปรากฏจอภาพหนาเมนู
หลักใหผูเรียนคลิกปุมเลือกบทเรียนตามความสนใจ แบงออกเปน 5 เมนูหลัก มีดังน้ีบทเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แบบทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน วัตถุประสงค และผูจัดทํา หากเลือกบทเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศ จะปรากฏ
จอภาพ ดังรูปภาพที่ 2 

 

 
รูปภาพที่ 2 เมนูหลักของบทเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

จากรูปภาพที่ 2 เมนูหลักของบทเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศ มีดังน้ี บทที่ 1 ความหมายและความสําคัญของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 2 บทบาทและประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 3 อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ หาก
เลือกบทที่ 1 จะปรากฏจอภาพ ดังรูปภาพที่ 3 

 

           
รูปภาพที่ 3 เน้ือหาบทที่ 1 และกิจกรรมบทที่ 1 

 

จากรูปภาพที่ 3 เน้ือหาบทที่ 1 ประกอบดวยความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและความสําคัญในแตละดานของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงประกอบดวย ดานการศึกษา ดานการคมนาคม ดานธุรกิจพาณิชย ดานการแพทย ดานวงการบันเทิง
และกิจกรรมบทที่ 1 ซ่ึงใหผูเรียนนําขอความที่เปนชื่อดานตาง ๆ เชน ดานการศึกษา ดานการคมนาคม ดานการแพทย ดาน
ธุรกิจพาณิชย ดานวงการบันเทิง ที่อยูดานบนจับมาใสใตรูปภาพใหถูกตอง 

 



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 

บูรณาการศาสตรและศิลป งานวิจัยทองถ่ินไทยและประชาคมอาเซียน | 547 
 

           
รูปภาพที่ 4 เน้ือหาบทที่ 2 และกิจกรรมบทที่ 2 

 

จากรูปภาพที่ 4 เน้ือหาบทที่ 2 ประกอบดวยบทบาทและประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศในแตละขอที่แตกตาง
กันและกิจกรรมบทที่ 2 ซ่ึงใหผูเรียนจับคูขอความบทบาทและประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมือนกันใหถูกตอง  
 

           
รูปภาพที่ 5 แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน  

 

จากรูปภาพที่ 5 ใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน เพื่อวัดความรูพื้นฐานของนักเรียนกอนนําเขาสูบทเรียน และทํา
แบบทดสอบหลังเรียน เพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังจากจบบทเรียน โดยแบบทดสอบ มีจํานวน 30 ขอ  

 

6.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยอาศัยเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ ดัง
ตารางที่ 1 
  

ตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยอาศัยเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ 

ทดสอบ รอยละ 

E1 84.50 
E2 81.50 

 

จากตารางที่ 1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยอาศัยเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ มีผลสัมฤทธ์ิ (E1/E2) เทากับ 
84.50/81.50 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 
 

6.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยอาศัยเทคนิคการเรียน
แบบรวมมือ ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

รายการประเมิน x̄  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ดานเน้ือหา 4.57 0.59 มากที่สุด 

2. ดานเทคนิคการนําเสนอ 4.68 0.49 มากที่สุด 

3. ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียน 4.70 0.49 มากที่สุด 

รวม 4.65 0.52 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 2 ผลจากการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนอยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด โดยมีคาเฉล่ีย 4.65 และ
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 ตามลําดับ 

 

 6.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยอาศัยเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ ดัง
ตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยอาศัยเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ 

ผลสัมฤทธิ์ N x̄  S.D. t 

กอนเรียน 40 3.78 1.07 
20.7462 

หลังเรียน 40 8.15 0.98 
 

จากตารางที่ 3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรียน ผลการทดลองพบวา คะแนนผลสัมฤทธ์ิเฉล่ียกอนเรียน
เทากับ 3.78 และคะแนนผลสัมฤทธ์ิเฉล่ียหลังเรียนเทากับ 8.15 คะแนนผลการทดสอบ T-Test เทากับ 20.7462 
 
7. สรุปผลการวิจัย 
 

1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยอาศัยเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่ม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 84.50/81.50 ซ่ึง
เปนไปตามเกณฑที่กําหนด 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยอาศัยเทคนิค
การเรียนแบบรวมมือ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความพึงพอใจตอ
การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยอาศัยเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.65 
อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด 

 
8. อภิปรายผลการวิจัย 
 

จากการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยอาศัยเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ เรื่อง 
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดไผลอม (พูลประชา
อุปถัมภ) สามารถอภิปรายผลการวิจัยไดวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยอาศัยเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ เรื่อง 
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ
เทากับ 84.50/81.50 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียน สูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความพึงพอใจตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยอาศัยเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ 
เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดไผลอม (พูล
ประชาอุปถัมภ) จากการสุมอยางงายจํานวน 40 คน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.65 อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด 
 
9. ขอเสนอแนะ 
 

1. ควรมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในเน้ือหาอ่ืน ๆ เพื่อเปนการสงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. ควรมีการพัฒนากิจกรรมของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในรูปแบบอ่ืน ๆ ที่แตกตางออกไป เชน รูปแบบเกม 
การสาธิต การจําลองสถานการณ เปนตน เพื่อไดรูปแบบที่หลากหลายสามารถตอบสนองความตองการและความแตกตางของ
แตละบุคคลได  
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การพัฒนาและประยกุตใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกบัการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที 
เพือ่เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสบืพันธุของพืชดอก กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศกึษาปที่ 5  
The Development and Applications of CAI Lessons Together with LT Learning 

for Enhancing the Achievement on the Reproduction of Flowering Plants  
in Science Subject Learning Group for Grade 5 Students 

 
สุภาพร หวายสันเทียะ และอุบลรัตน ศิรสิุขโภคา 

 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

waisanthia1991@gmail.com 
 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที เรื่อง 
การสืบพันธุของพืชดอก กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 3) หาความพึงพอใจตอการใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน โดยกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ีคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดไผลอม (พูลประชาอุปถัมภ) 
อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ปการศึกษา 2558 โดยการสุมอยางงายจํานวน 40 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก 
1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การสืบพันธุของพืชดอก จํานวน 3 หนวย 2) แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
จํานวน 30 ขอ และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น ผลการวิจัย
พบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ เทากับ 82.33/82.50 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 
2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียน สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความพึงพอใจตอ
การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนของนักเรียนอยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด โดยมีคาเฉล่ียอยูที่ 4.56 และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.54 
 
คําสําคัญ: การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน, การจัดการเรียนรูแบบ (L.T), ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

Abstract 
 

The objectives of this study were to 1) develop the CAI lessons together with LT learning about 
the reproduction of flowering plants in science subject 2) compare the achievements before and after 
learning with CAI lessons and 3) study the satisfaction on using CAI lessons. The sample in this study was 
40 grade 5 students in Watpailom School in academic year 2015. The tools used in this study were 1) CAI 
for 3 units, 2) 30-item achievement test and 3) student’s satisfaction questionnaire on developed CAI lessons. 
The results showed that 1) the efficiency of developed CAI lessons was 82.33/82.50 which was consistence 
with specified criteria, 2) the achievements of students after learning were significantly higher than before 
learning at .05 level and 3) the average score of satisfaction of using CAI instruction lessons was at highest 
level with average value of 4.56 and standard deviation of 0.54. 

 
Keywords: development of CAI, management learning (L.T), achievement 
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1. บทนํา 
 

โลกปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงและการแขงขันในเรื่องของคุณภาพโดยเฉพาะความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยี 
ที่เขามามีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวันของมนุษย ส่ิงที่จะทําใหมนุษยเราอยูรอดไดในสังคมปจจุบัน มีความจําเปนอยางยิ่งที่
จะตองพัฒนาคุณภาพของมนุษยในทุก ๆ ระดับ โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการศึกษาซ่ึงเปนรากฐานสําคัญของการดําเนินชีวิต
ของเด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชน ใหมีความรู ความสามารถ และทักษะในการดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
พรอมรับกับการเปล่ียนแปลงในทุก ๆ ดาน (รุง แกวแดง, 2541) ความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีในปจจุบัน สงผล
กระทบตอชีวิตของผูคนในสังคมเปนอยางมาก องคความรูมีบทบาทและความสําคัญตอการพัฒนาคนและประเทศชาติ จึงมี
ความจําเปนที่จะตองปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา ซ่ึงถือวาเปนกลไกสําคัญในการพัฒนา การศึกษามีความสําคัญอยางยิ่งตอ
การพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในโลกยุคใหมน้ันทรัพยากรที่สําคัญที่สุดคือ ทรัพยากรบุคคลที่มีความรู ดังน้ัน แผนพัฒนา
แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พุทธศักราช 2555-2559) ยุทธศาสตรที่ 1 มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาทุก
ระดับทุกประเภท เพื่อใหผูเรียนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐานและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น สามารถเรียนรูได
ดวยตนเองสงเสริมความคิดสรางสรรค และสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาต,ิ 2555)  

วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในสังคมโลกปจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตรเก่ียวของกับชีวิตทุกคนทั้ง
ในดานการดํารงชีวิตประจําวันและในงานอาชีพตาง ๆ เครื่องมือเครื่องใชตลอดจนผลผลิตตาง ๆ ที่ใชเพื่ออํานวยความสะดวก
ในชีวิตและในการทํางาน ลวนเปนผลของความรูวิทยาศาสตรผสมผสานกับความคิดสรางสรรคและศาสตรอ่ืน ๆ ความรู
วิทยาศาสตรชวยใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีอยางมาก นอกจากน้ี เทคโนโลยีก็มีสวนสําคัญมากที่จะใหมีการศึกษาคนควา
ความรูทางวิทยาศาสตรเพิ่มขึ้นอยางไมหยุดยั้ง (กรมวิชาการ, 2545) ดังน้ันทุกคนจึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหรู
วิทยาศาสตร เพื่อที่จะมีความรูความเขาใจในธรรมชาติและเทคโนโลยี สามารถนําความรูไปใชไดอยางมีเหตุผล 

การเรียนแบบรวมมือ (Cooperative  Learning) เปนกระบวนการเรียนรู ที่สามารถนํามาใชในการเรียนการสอน
วิทยาศาสตรไดอยางเหมาะสมวิธีหน่ึง เน่ืองจากขณะที่นักเรียนทํากิจกรรมรวมกันในกลุมนักเรียนจะไดมีโอกาสแลกเปล่ียน
ความรูกับสมาชิกของกลุม (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2546)  การเรียนแบบรวมมือเปนวิธีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนใหแกผูเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุมเล็ก ๆ แตละกลุม
ประกอบดวยสมาชิกที่มีความรูความสามารถแตกตางกัน โดยที่แตละคนมีสวนรวมอยางแทจริงในการเรียนรูและใน
ความสําเร็จของกลุม ทั้งโดยการแลกเปล่ียนความคิดเห็นการแบงปนทรัพยากรการเรียนรูรวม ทั้งการเปนกําลังใจแกกันและ
กัน คนที่เรียนเกงจะชวยเหลือคนที่ออนกวาสมาชิกในกลุมไมเพียงแตรับผิดชอบตอการเรียนของตนเองเทาน้ัน หากแตจะตอง
รวมรับผิดชอบตอการเรียนรูของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุม ความสําเร็จของแตละบุคคล คือ ความสําเร็จของกลุม (วิมลรัตน 
สุนทรโรจน, 2545)  การเรียนแบบรวมมือเปนวิธีการที่ผูเรียนไดฝกทักษะการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืนอยางแทจริงไดฝกความ
รับผิดชอบฝกเปนผูนําผูตามฝกการทํางานใหประสบผลสําเร็จและฝกทักษะทางสังคม (อาภรณ ใจเที่ยง, 2546) 

ผูวิจัยศึกษาคนควาหาแนวทางที่จะชวยพัฒนาการเรียนรูในดานผลสัมฤทธ์ิ โดยเฉพาะรูปแบบการจัดการเรียนรูที่
ชวยพัฒนาทักษะที่จําเปนตอนักเรียน การจัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T) เปนรูปแบบการเรียนการสอนที่สงเสริมการเรียนรู
แบบรวมมือ การจัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T) เปนวิธีการเรียนแบบรวมมือแบบหน่ึงที่แบงนักเรียนที่มีความสามารถแตกตาง
กันออกเปนกลุมเพื่อทํางานรวมกันกลุมละประมาณ  4-5  คน ศึกษาเน้ือหารวมกันโดยกําหนดใหแตละคนมีบทบาทหนาที่ชวย
กลุมในการเรียนรูและสรุปคําตอบรวมกันและสงผลงานเปนกลุมผลงานกลุมไดคะแนนเทาไรสมาชิกทุกคนในกลุมไดคะแนนน้ัน
เทากันทุกคนขอดีของการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T) คือเปนกระบวนการที่งายไมซับซอน (ทิศนา แขมมณี, 2557) 

จากแนวคิดดังกลาวจึงทําใหผูวิจัยสนใจวา การจัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T) จะสามารถชวยพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนได โดยอาศัยการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น และทําใหไดบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนอันจะเปนแนวทางนําไปสูการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในสาระอ่ืน ๆ ตอไป อันจะเกิด
ประโยชนตอการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางแทจริงและบรรลุผลตาม
จุดประสงคของการเรียนการสอนตอไป ผูวิจัยจึงไดพัฒนาและประยุกตใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการ
เรียนรูแบบแอล.ที (L.T) เรื่อง การสืบพันธุของพืชดอก กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
5 โรงเรียนวัดไผลอม (พูลประชาอุปถัมภ) 
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2. วัตถุประสงคในการวิจัย 
 

1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T) เรื่อง การสืบพันธุของพืช
ดอก กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T) เรื่อง การสืบพันธุของพืชดอก กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดไผลอม (พูลประชาอุปถัมภ) 

3. เพื่อหาความพึงพอใจตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T) เรื่อง 
การสืบพันธุของพืชดอก กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2558 โรงเรียนวัด
ไผลอม (พูลประชาอุปถัมภ) 

 
3. สมมติฐานในการวิจัย 
 

1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T) เรื่อง การสืบพันธุของพืชดอก กลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรู
แบบแอล.ที (L.T) เรื่อง การสืบพันธุของพืชดอก กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
โรงเรียนวัดไผลอม (พูลประชาอุปถัมภ) สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. ความพึงพอใจตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T) เรื่อง การ
สืบพันธุของพืชดอก กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2558 โรงเรียนวัดไผ
ลอม (พูลประชาอุปถัมภ) อยูในระดับมาก 
 
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาและประยุกตใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที  
(L.T) เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การสืบพันธุของพืชดอก กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  5 โรงเรียนวัดไผลอม (พูลประชาอุปถัมภ) ผูวิจัยไดศึกษาทฤษฎี แนวคิด และหลักการโดยนําเสนอ
รายละเอียด ดังตอไปน้ี 

ทิศนา แขมมณี  (2557: 269)  ไดอธิบายถึงการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบ
แอล.ที (L.T) ไววาเปนการเรียนรูแบบรวมมืออีกรูปแบบหน่ึงที่มีกระบวนการที่งายไมซับซอน ที่แบงกลุมนักเรียนกลุมละ 4 คน 
โดยจัดนักเรียนเขากลุมคละความสามารถทั้งเกง ปานกลาง ออนอยูดวยกัน กลุมยอยกลุ ม 4 คนศึกษาเน้ือหารวมกัน โดย
กําหนดใหแตละคนมีบทบาทหนาที่ชวยกลุมในการเรียนรู เชน สมาชิกคนที่ 1 อานคําส่ัง สมาชิกคนที่ 2 : หาคําตอบ สมาชิก
คนที่ 3 : หาคําตอบ สมาชิกคนที่ 4 : ตรวจคําตอบ กลุมยอยสรุปคําตอบรวมกันสงคําตอบน้ันเปนผลงานของกลุม ผลงานของ
กลุมไดคะแนนเทาไรสมาชิกทุกคนจะไดคะแนนน้ันเทากันทุกคน ดังน้ันผูสอนจะตองใชเทคนิคการเสริมแรง เชน ใหรางวัล คํา
ชมเชย เปนตน สมาชิกกลุมจะตองมีการกําหนดเปาหมายรวมกัน ชวยเหลือกัน เพื่อความสําเร็จของกลุม  

สุวิทย มูลคํา (2545: 175) ไดใหขอดีของการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T)  ไวดังน้ี 1) นักเรียนมีความเอาใจใส
รับผิดชอบตัวเองและกลุมรวมกับผูอ่ืน 2) สงเสริมใหนักเรียนผลัดเปล่ียนกันเปนผูนํา 3) สงเสริมใหนักเรียนที่มีความสามารถ
ตางกันไดเรียนรูรวมกัน 4) สงเสริมใหนักเรียนไดฝกและเรียนรู ทักษะทางสังคมโดยตรง 5) นักเรียนมีความสุขสนุกสนานกับ
การเรียนรู 

จารุวรรณ ใจออน (2550: 52) ไดศึกษาผลการเรียนรูดวยกลุมรวมมือแบบการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T) โดยใช
การเสริมแรงที่มีตอความรับผิดชอบของนักเรียนดานการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยมีความมุงหมายเพื่อศึกษาผลการ
จัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T) โดยใชการเสริมแรงที่มีตอความรับผิดชอบดานการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่
เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T) โดยใชการเสริมแรง กลุมตัวอยางไดมาจากการสุมแบบกลุม จํานวน 60 คน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แผนการัดการเรียนรูดวยการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T) โดยการเสริมแรง แบบทดสอบวัด
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ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบวัดพฤติกรรมความรับผิดชอบดานการเรียน ผลการวิจัยปรากฏวานักเรียนที่ดวยการจัดการ
เรียนรูแบบแอล.ที (L.T)  โดยใชการเสริมแรงที่มีความรับผิดชอบดานการเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้นกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูศึกษาคนความีความสนใจและนําการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T)  มาใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เรื่อง การสืบพันธุของพืชดอก ซ่ึงเปน
กระบวนการที่งายไมซับซอน สามารถชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูในเน้ือหาสาระดวยตนเองและดวยความรวมมือ ความ
ชวยเหลือจากเพื่อน ๆ รวมทั้งไดพัฒนาทักษะกระบวนการตาง ๆ จํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง ทักษะการทํางานรวมกับ
ผูอ่ืน เพราะนักเรียนมีความรวมมือและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน สงเสริมใหนักเรียนมีทักษะดานการเปนผู นํา ทักษะการ
ประสานสัมพันธ ทักษะการคิดการแสวงหาความรู เพื่อที่จะทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห
ของนักเรียนสูงขึ้น 

 
5. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

ในการพัฒนาและประยุกตใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T) เพื่อเพิ่ม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การสืบพันธุของพืชดอก กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
5 โรงเรียนวัดไผลอม (พูลประชาอุปถัมภ) ใหมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยดังน้ี  
 

5.1 กลุมตัวอยางการวิจัย 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2558 โรงเรียนวัดไผลอม (พูลประชาอุปถัมภ) จากการสุมอยางงาย 

จํานวน 40 คน 
  

5.2 ข้ันตอนการวิจัย 
 ผูวิจัยไดยึดรูปแบบ ADDIE MODEL ในการออกแบบและพัฒนาตามขั้นตอน ดังน้ี 

5.2.1 ข้ันการวิเคราะห (Analysis) ขั้นตอนน้ีเปนการศึกษาและวิเคราะหขอมูลการเรียนการสอนโดยผูวิจัย
เลือกโรงเรียนวัดไผลอม ในการเก็บขอมูลและทดสอบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ศึกษารูปแบบการเรียนการสอน สํารวจ
และวิเคราะหความตองการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กําหนดวัตถุประสงคทั่วไปและวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม และ
นําไปใหผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาและที่ปรึกษาการวิจัยตรวจสอบความถูกตองของเน้ือหา  

5.2.2 ข้ันการออกแบบ (Design) จากขั้นตอนที่ 1 เม่ือไดผลจากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลแลวผูวิจัยไดนํา
เน้ือหาและจุดประสงค การเรียนรูมาสรางเปนเรื่องราวบทเรียน (Story Board) ซ่ึงเปนการกําหนดส่ิงที่ตองนําเสนองานทาง
หนาจอ คอมพิวเตอรเพื่อเปนตนแบบของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การสืบพันธุของพืชดอก โดยประกอบดวย
เน้ือหา การแบงพื้นที่หนาจอของการนําเสนอ รูปแบบ ขนาด และสีของตัวอักษร ภาพ และกําหนดเงื่อนไขของการนําเสนอ 
บทเรียนจะมีแบบฝกหัดและแบบทดสอบโดยมีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ  

5.2.3 ข้ันการพัฒนา (Development) เปนขั้นตอนการนําผลจากขั้นตอนการออกแบบมาสูการพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชซอฟตแวร คอมพิวเตอรโปรแกรม Adobe Captivate 8 จัดวางเน้ือหา ทําการจัดหนา
เอกสาร และเชื่อมโยงไฟลหนาเอกสารที่สรางขึ้นระหวางกัน Adobe Photoshop และโปรแกรม Adobe Flash 
Professional  สําหรับการวาดตัวละครและฉากประกอบ กอนการนําไปใชจริงจะตองผานกระบวนการทดสอบเบื้องตนโดย
ผูพัฒนา หลังจากผานการทดสอบเบื้องตนก็จะเปนการทดสอบจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความถูกตอง
ทั้งหมดอีกครั้งจนไดบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สมบูรณกอนนําไปใชจริง 

5.2.4 ข้ันการนําไปใช (Implementation) นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ที่ไดรับการพัฒนาแลวไป
ทดลองใช เพื่อหาประสิทธิภาพ โดยทดลองกับนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดไผลอม (พูลประชาอุปถัมภ) 
จํานวน 40 คน แลวใหนักเรียนเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้น รวมกับการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T) 
โดยการแบงกลุมนักเรียนกลุมละ 4 คน โดยจัดนักเรียนเขากลุมคละความสามารถทั้งเกง ปานกลาง ออนอยูดวยกัน กลุม
ยอยกลุม 4 คนศึกษาเน้ือหาและทําใบงานรวมกัน โดยกําหนดใหแตละคนมีบทบาทหนาที่ชวยกลุมในการเรียนรู เชน สมาชิก
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คนที่ 1 อานคําส่ัง สมาชิกคนที่ 2 : หาคําตอบ สมาชิกคนที่ 3 : หาคําตอบ สมาชิกคนที่ 4 : ตรวจคําตอบ กลุ มยอยสรุป
คําตอบรวมกันสงคําตอบน้ันเปนผลงานของกลุม ผลงานของกลุมไดคะแนนเทาไรสมาชิกทุกคนจะไดคะแนนน้ันเทากันทุกคน 

5.2.5 ข้ันการประเมินและปรับปรุง (Evaluation) รวบรวมขอมูลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียน วิเคราะหขอมูลทางสถิติ รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลจากการสอบถามความพึงพอใจตอการใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนและ ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาตอไป เพื่อนํามาใชในการประกอบการเรียนการสอนได
อยางมีประสิทธิภาพ 
 
6. ผลการวิจัย 
 

6.1 ผลการพัฒนาโปรแกรม 
ผลการพัฒนาโปรแกรม โดยมีตัวอยางหนาจอบางสวนดังตอไปน้ี 
เม่ือทําการเปดใชงานโปรแกรม โปรแกรมจะเขาสูบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การสืบพันธุของพืชดอก กลุม

สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จะปรากฏจอภาพ ดังรูปภาพที่ 1 
 

                 
รูปภาพที่ 1 หนาแรกของโปรแกรมและเขาสูระบบ 

 
 จากรูปภาพที่ 1 เม่ือคลิกปุมเขาสูบทเรียนและลงชื่อเขาใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จะแสดงดังรูปภาพที่ 2 

 

         
รูปภาพที่ 2 เมนูหลักโปรแกรมและเมนูหลักบทเรียน  

 
 จากรูปภาพที่ 2 เมนูหลักโปรแกรมและเมนูหลักบทเรียน แบงใหนักเรียนคลิกปุมเลือกเรียนบทเรียนตามความสนใจ 
แบงออกเปน 5 เมนูหลัก คือ หนวยที่ 1 หนวยที่ 2 หนวยที่ 3 วัตถุประสงค และผูจัดทํา ตัวอยาง ดังรูปภาพที่ 3 
  

         
รูปภาพที่ 3 แบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน  
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 จากรูปภาพที่ 3 แบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน หนวยที่ 1 มีจํานวน 10 ขอ คําตอบชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดยคลิกปุมเพื่อเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว เม่ือนักเรียนทําเสร็จแลวจะมีหนาสรุปคะแนน
และเลือกศึกษาบทเรียนไดเลยหลังจากการทําแบบทดสอบกอนเรียน จะปรากฏจอภาพ ดังรูปภาพที่ 4 
 

         
รูปภาพที่ 4 หนาบทเรียนหนวยที่ 1 และแบบฝกหัดหนวยที่ 1 

 

 จากรูปภาพที่ 4 หนาบทเรียนหนวยที่ 1 แสดงภาพเคล่ือนไหวเพื่อใหดูนาสนใจและมีเสียงบรรยายประกอบ โดยใน
แตละบทเรียนสามารถไปสูหนาถัดไปหรือยอนกลับไปกอนหนาได หลังจากนักเรียนเรียนรูจนเขาใจ ก็จะมีแบบฝกหัดเปนเกม
ใหนักเรียนไดทํากิจกรรม โดยการเลือกขอความจากทางดานซายมือมาใสในชองวางใหถกูตอง หลังจากนักเรียนเรียนรูจนเขาใจ
เก่ียวกับบทเรียนหนวยที่ 1 แลว ใหนักเรียนเรียนรูบทเรียนอ่ืน ๆ ในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตอไป 
 

6.2 ผลการประเมินของผูเช่ียวชาญดานเนื้อหาจากบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ
แอล.ที แสดงดัง ตารางที ่1 
 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที 

รายการประเมิน คาเฉล่ีย (x̄ ) S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. เน้ือหาการนําเสนอ 4.33 0.48 มาก 
2. ภาพ ภาษา และเสียง 4.43 0.58 มาก 
3. ตัวอักษรและสี 4.07 0.55 มาก 
4. เวลา 3.78 0.38 มาก 
5. แบบทดสอบกอนและหลังเรียน 4.53 0.35 มากที่สุด 

รวม 4.23 0.47  มาก 
 

จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวาการประเมินของผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการ
จัดการเรียนรูแบบแอล.ที อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย 4.23 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.47  ตามลําดับ 

 
6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที แสดง

ดัง ตารางที ่2 
 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที 
รายการประเมิน คาเฉล่ีย (x̄ ) S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ดานเน้ือหา 4.51 0.57 มาก 
2. ดานเทคนิคการนําเสนอ 4.56 0.54 มากที่สุด 
3. ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียน 4.63 0.51 มากที่สุด 

รวม 4.56 0.54   มากที่สุด 
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จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวาผลจากการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉล่ีย 
4.56 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.54  ตามลําดับ 

 
6.4 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที แสดงดัง 

ตารางที ่3 
 

ตารางที ่3 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที 
เกณฑ คาประสิทธิภาพ 

E1 82.33 
E2 82.50 

 

จากตารางที ่3 แสดงใหเห็นวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที มีประสิทธิภาพ 
(E1/E2) เทากับ 82.33/82.50 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 
 

6.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบแอล.ท ี
จากการทําแบบทดสอบเพื่อหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนแสดงดัง ตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที 
ผลสัมฤทธิ์ N คาเฉล่ีย (x̄ ) S.D. t 

กอนเรียน 40 4.05 1.04 
24.35 

หลังเรียน 40 8.25 1.08 
 
จากตารางที่ 4 แสดงใหเห็นวา T-Test เทากับ 24.35 แสดงวาคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีคาสูงกวากอนเรียน 

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
7. สรุปผลการวิจัย  
 

1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T) เรื่อง การสืบพันธุของพืชดอก กลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 82.33/82.50 ซ่ึง
เปนไปตามเกณฑที่กําหนด  

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ
แอล.ที (L.T) เรื่อง การสืบพันธุของพืชดอก กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 สูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. ความพึงพอใจตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T) เรื่อง การ
สืบพันธุของพืชดอก กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2558 โรงเรียนวัดไผลอม 
(พูลประชาอุปถัมภ) มีคาเฉล่ียเทากับ 4.56 อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.54 
 
8. อภิปรายผลการวิจัย  
 

จากการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาและประยุกตใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที 
(L.T) เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการสืบพันธุของพืชดอก กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 สามารถอภิปรายผลการวิจัยไดวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบที่
ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ เทากับ 82.33/82.50 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
หลังเรียน สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความพึงพอใจตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
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รวมกับการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T) เรื่อง การสืบพันธุของพืชดอก กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2558 โรงเรียนวัดไผลอม (พูลประชาอุปถัมภ) ซ่ึงทําการสุมอยางงายจํานวน 40 คน มีคาเฉล่ีย
เทากับ 4.56 อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.54 ซ่ึงผลการวิจัยครั้งน้ีสอดคลองกับงานวิจัย
ของ จารุวรรณ ใจออน (2550: 52) ที่ศึกษาพบวานักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้นกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากน้ี บัวผัน คะเนนอก (2553: 98) ไดศึกษา
พบวานักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T)  มีประสิทธิภาพเทากับ 89.27/83.24 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 80/80 
ที่ตั้งไว 

 
9. ขอเสนอแนะ  
 

ควรนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T) ไปบูรณาการในการจัดการเรียน
การสอนในกลุมสาระอ่ืน ๆ กับนักเรียนระดับชั้นตาง ๆ โดยการปรับกิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสมกับระดับชั้น และวัยของ
นักเรียน และตรงตามความตองการของผูเรียน โดยพิจารณาถึงเน้ือหาที่ตรงตามตัวชี้วัดใหเหมาะสม เพื่อใหบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 
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บทคัดยอ 

 
การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาการจัดการเรียนรูโดยยึดรูปแบบตามแนวคิดทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง 

เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยผูวิจัยสรางส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 
เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
พุทธศักราช 2551 โดยกลุมตัวอยางไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 
จังหวัดนครปฐม จํานวน 30 คน ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพ 87.78/82.33 สูงกวา
เกณฑที่กําหนด 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับมาก 
 
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน, ทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   
           

Abstract 
 

 This research aims 1) to study the learning patterns based on the theory of the creation of self-
knowledge. 2) To develop learning skills for matthayomsuksa 1 students study by the media CAI information 
technology. Career and Technology subject. According to the core curriculum for basic education. Ministry 
of Education by the year 2551.The simple random was used to select 30 student of matthayomsuksa 1 
students in Siwichaiwithaya school,Nakhon pathom province during the second semester of academic 
year 2015. The research results showed. 1) CAI effective 87.78/82.33 higher standard of 80/80 2) the 
learning achievement of students with CAI higher learning. A statistically significant level .05 3) the 
satisfaction of students to computer assisted instruction were at high level. 
 
Keywords: computer - assisted instruction, theory self-knowledge, learning effectiveness 
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1. บทนํา 
 

ปจจุบันการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษยเปนอยางยิ่งโดยเฉพาะการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาใหสามารถตอบสนองตอความตองการของผูเรียนเพื่อการเรียนรูตามอัธยาศัยและการ
เรียนรูตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาดานกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่เนนกระบวนการเรียนรูแบบวิทยาศาสตรและการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา การเตรียมการพัฒนาครูผูสอนใหมีคุณสมบัติพรอมที่จะรับการพัฒนาทุกดาน 
คอมพิวเตอรจึงเปนสวนหน่ึงของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความสําคัญ และมีบทบาทอยางยิ่งในการพัฒนาเทคโนโลยีดาน
การศึกษา 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 22 มีสาระสําคัญที่
เก่ียวของกับการจัดการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาไดแก การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู
และพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ซ่ึงตองใชกระบวนการการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ รวมทั้งส่ือการเรียนการสอนที่
หลากหลาย (วาริน แซต,ู 2553) 

ดังน้ันผูวิจัยไดศึกษาและผลิตส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เรื่อง 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงพัฒนาขึ้นจากโปรแกรม Adobe captivate ผู เรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองจากบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง สงผลใหหลังจากการเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรมีผลสัมฤทธ์ิเพิ่มสูงขึ้น 
 
2. วัตถุประสงคในการวิจัย 
 

2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตาม
ทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  

2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
 
3. สมมุติฐานของการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งน้ีมีสมมติฐานการวิจัย คือ 
            3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสราง
ความรูดวยตนเอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 

3.2 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอน
ตามทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง มีผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

3.3 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอน
ตามทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีความพึงพอใจในระดับมาก 

 
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ มีเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของในการพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร ดังน้ีคือ 

ศิริชัย นามบุรี (2542) ไดสรุปความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอนวา หมายถึง บทเรียนสําเร็จรูปที่สรางขึ้นใน
ลักษณะซอฟทแวรสําเร็จรูป (Package Software) นําไปสอน (Instruction) เน้ือหาใหม โดยใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือใน
การเรียนการสอนบทเรียนหรือนําเสนอบทเรียนผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองไดตามระดับความสามารถของตนเอง ใน
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บทเรียนมีแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพื่อทดสอบกอนเรียน หลังเรียน จุดเดนที่สําคัญคือ การนําเสนอเน้ือหาใน
ลักษณะหลายส่ือ (Multimedia) ไดแก ประเภทขอความ (Text) รูปภาพ (Image) ภาพเคล่ือนไหว (Animation) ภาพวิดีโอ 
(Video) และเสียง (Audio) โดยผูเรียนจะมีโอกาสไดปฏิสัมพันธ (Interaction) กับการเรียนผานเครื่องไมโครคอมพิวเตอรได
ตลอดเวลา 

ทิศนา แขมมณี  (2554: 90-96) ไดกลาวถึงทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเองไววา การใหความชวยเหลือชี้แนะแก
เด็ก ซ่ึงอยูในลักษณะของ Assisted learning หรือ Scaffolding เปนส่ิงสําคัญมากเพราะสามารถชวยพัฒนาเด็กใหไปถึงระดับ
ที่อยูในศักยภาพของเด็กได การเรียนรูแบบสรางองคความรูดวยตนเอง เปนรูปแบบการเรียนรูโดยใชกระบวนการทางสังคม 
และการปฏิบัติจริง โดยผูเรียนจะเรียนรูวิธีการหาแนวคิดรวบยอดดวยตนเอง โดยแตละคนก็จะมีวิธีการที่แตกตางกันเน่ืองจาก
มีภูมิหลังและประสบการณที่แตกตางกันในการรวมกันคิด และเขาถึงองคความรูที่แทจริง 

วาริน แซตู (2553) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ระบบคอมพิวเตอร 
สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีประสิทธิภาพ 80.25/80.40 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ
ที่กําหนด 75/75 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ขวัญชนก บัวทรัพย (2553) ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชโปรแกรมการ
พิมพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ผลการวิจัยพบวาคุณภาพมีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑ เทากับ 83.00/88.83 
ซ่ึงเกณฑที่ตั้งไวคือ 80/80 

ไชยันต วัลไชย (2548) ไดศึกษาเรื่องการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อฝกทักษะการวัดและการอานคา
เรื่องเครื่องมือวัดละเอียด สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จากการศึกษาพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เพื่อฝกทักษะการวัดและการอานคาเครื่องมือวัดละเอียดมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 ที่ไดกําหนดไวคือ คะแนนเฉล่ียของ
นักศึกษาทุกคนจากการทําแบบทดสอบหลังการฝกทักษะเรื่องเครื่องมือวัดละเอียดสูงกวารอยละ 75 โดยคะแนนเฉล่ียของ
นักศึกษาทุกคนเทากับรอยละ 98.80 

ลีล่ี (Leali. 1992) ไดศึกษาถึงการเรียนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยจัด
นักเรียนใหเปนกลุมยอยกับคอมพิวเตอร 1 เครื่อง และเรียนเปนรายบุคคล 1 คน ตอคอมพิวเตอร 1 เครื่อง จากการวิจัยพบวา
นักเรียนที่เปนกลุมจะมีผลการเรียนหลังเรียนดีกวากลุมเรียนแบบรายบุคคล นักเรียนชายมีทัศนคติที่ดีตอคอมพิวเตอรชวยสอน
มากกวานักเรียนหญิง นักเรียนที่เรียนแบบรายบุคคลจะแสดงทัศนคติดานบวกตอการเรียนแบบกลุม และนักเรียนไดรับการ
พิสูจนวาเปนผูรับผิดชอบตัวเองจะมีโอกาสที่จะแสดงความจํานงในการเรียนคณิตศาสตรดวยคอมพิวเตอร ขณะเดียวกันจะ
ตอตานการสอนคณิตศาสตรแบบเดิม 

วิรัตน รื่นเริง (2556) ไดทําการวิจัยเรื่อง ผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องหลักการทํางานเบื้องตนของ
คอมพิวเตอรกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ผลการวิจัยพบวา
นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องหลักการทํางานเบื้องตนของคอมพิวเตอร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 หลัง
การเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากการคนควา  ผูวิจัยไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยยึดรูปแบบการเรียน
การสอนตามทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา โดยการพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหนักเรียนมีความกระตือรือรนสนใจที่จะศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดวยตนเอง อีกทั้ง
บทเรียนใชงานไดงาย นักเรียนสามารถศึกษาและทําความเขาใจเน้ือหาการเรียนไดดวยตนเอง 
 
5. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 โรงเรียนศรีวิชัย
วิทยา จํานวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง  
  

5.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
5.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี

การสรางความรูดวยตนเอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 1 
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 5.2.2 แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1                           
 5.2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
 

5.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง ผูวิจัยไดปฏิบัติตามขั้นตอน ดังน้ี 
 5.3.1 ขออนุญาตผูอํานวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา และครูผูสอนรายวิชาคอมพิวเตอร เพื่อเก็บขอมูลทําการ
วิจัย เวลาที่ใชการทดลองทั้งหมด 2 คาบ คาบละ 60 นาท ี
 5.3.2 ผูวิจัยวัดผลการเรียนรูกอนเรียน (Pretest) โดยใหนักเรียนน่ังประจําเครื่องคอมพิวเตอรตามเลขที่เครื่อง
ของตนเองและเริ่มทําแบบทดสอบกอนเรียนภายในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ             
 5.3.3 นักเรียนเริ่มเรียนเน้ือหาภายในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ดวยตนเอง
และผูสอนคอยใหคําแนะนําชี้แนะแกนักเรียน 
 5.3.4 ผูวิจัยวัดผลการเรียนรูหลังเรียน (Posttest) โดยใหนักเรียนน่ังประจําเครื่องคอมพิวเตอรตามเลขที่เครื่อง
ของตนเองและเริ่มทําแบบทดสอบหลังเรียนภายในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.3.5 หลังการเรียนนักเรียนแตละคนตองทําแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.3.6 ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมดไปวิเคราะหขอมูล 
 
6. ผลการวิจัย 
 

6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
ผูวิจัยไดพฒันาส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตาม

ทฤษฏีการสรางความรูดวยตนเอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ดังรูปภาพที่ 1 ถึงรูปภาพที่ 6 
ดังน้ี 

 

   

รูปภาพที่ 1 หนาแรกของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 

จากรูปภาพที่ 1 หนาแรกของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ นักเรียนตองคลิกคําวา 
SCHOOL และลงชื่อเพื่อเขาใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
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รูปภาพที่ 2 ลงชื่อเขาสูบทเรียน  
 

จากรูปภาพที่ 2 ใหนักเรียนพิมพชื่อเขาสูบทเรียน และคลิกปุมตกลง จะปรากฏหนาจอยินดีตอนรับ  
  

  

รูปภาพที่ 3 เมนูหลัก 
 

จากรูปภาพที่ 3 เมนูหลักบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ประกอบดวย หัวขอแสดงเมนูหลักตาง ๆ และมีเสียงดนตรี
ประกอบ 

   

รูปภาพที่ 4 แบบทดสอบกอนเรียน 
 

จากรูปภาพที่ 4 นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน โดยคลิกตอบขอคําถามแตละขอ คําถามที่นักเรียนตอบจะแสดง
คําตอบถูก-ผิดทันทีหลังนักเรียนคลิกปุม Submit เพื่อสงคําตอบ 
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รูปภาพที่ 5 เกมกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะ 
 

 จากรูปภาพที่ 5 นักเรียนคลิกเลือกเน้ือหาหนวยการเรียนรูที่สนใจเริ่มเรียนดวยตนเอง และเม่ือจบเน้ือหานักเรียน
สามารถฝกทักษะโดยการเลนเกมเปดคูภาพเพื่อพัฒนาทักษะ  โดยรูปภาพจะมีจํานวน 2 ภาพคูกัน นักเรียนจับคูภาพใหตรงกัน 
เม่ือภาพตรงกันภาพคูน้ัน ๆ จะจางหายไป หากจับคูภาพไมถูกตอง โปรแกรมจะทําการสลับภาพใหมและใหนักเรียนเลือกภาพ
จับคูอีกครั้ง 

   

รูปภาพที่ 6 แบบทดสอบหลังเรียน 
 

 จากรูปภาพที่ 6 นักเรียนทําทดสอบหลังเรียนหลังจากศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยคลิกตอบขอคําถาม
แตละขอ คําถามที่นักเรียนตอบจะแสดงคําตอบถูก-ผิดทันทีหลังนักเรียนคลิกปุม Submit เพื่อสงคําตอบ 
 

6.2 ผลการประเมินวิเคราะหความสอดคลองของเนื้อหาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 ผลการทดลองโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกอนและหลังการใชผูวิจัยมีการคํานวณคา สรุปไดวา ส่ือบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน มีคาทางสถิติอยูในระดับมาก 
 
           6.3 ผลการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
            ผลการทดลองโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จากการวิเคราะหเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 30 คน โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 
 

ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เกณฑ คาประสิทธิภาพ 

E1 87.78 
E2 82.33 
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 จากตารางที่ 1 พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอน
ตามทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพเทากับ 87.78/82.23 ซ่ึงสูงกวา
เกณฑที่กําหนดคือ 80/80 
 

6.4 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 
 ผลการทดลองเม่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ทดลอง
ใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จํานวน 30 คน ไดผลเปรียบเทียบดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2  ตารางผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 
สภาพการ

เรียน 
N x  ∑D  ∑ 2D  t 

 
กอนเรียน 30 21.43 

146 780 17.24 
หลังเรียน 30 26.3 

 

จากตารางที่ 2 พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุมประชากรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ .05 สรุปวา การเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถพัฒนาผลการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้นจริง 
 

6.5 ผลการประเมินความพึงพอใจ 
 ผูวิจัยประเมินความพึงพอใจของนักเรียนหลังการใชเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลปรากฏดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนหลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

คาเฉล่ีย S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. หนา login มีความนาสนใจ 4.46 0.56 มาก 
2. ความสวยงามเหมาะกับวัยผูเรียน 4.43 0.54 มาก 
3. ชนิดและขนาดตัวอักษรเหมาะสมกับการแสดงผล 4.36 0.63 มาก 
4. ภาพและตัวอักษรมีขนาดเหมาะสมกับวัย 4.23 0.64 มาก 
5. พื้นหลังเน้ือหาสามารถดึงความสนใจผูเรียน 4.38 0.54 มาก 
6. ความถูกตองของเน้ือหาตามหลักสูตร 4.50 0.56 มาก 
7. เน้ือหาแตละหนวยการเรียนรูเขาใจงาย 4.47 0.62 มาก 
8. แบบฝกหัดสามารถวัดผลการเรียนจากเน้ือหา 4.43 0.64 มาก 
9. หลังการใชบทเรียนผูเรียนเขาใจเน้ือหา 4.44 0.63 มาก 
10.การใชงานงายสามารถใชไดดวยตนเอง 4.46 0.65 มาก 

คาเฉล่ียรวม 4.37 0.58 มาก 
    

จากตารางที่ 3 จากผลพบวา ความพึงพอใจหลังใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา พบวา มีคาเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ 4.37 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.58 อยูในระดับมาก 

 
7. สรุปผลการวิจัย 
 
 7.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพ 
87.78/82.23 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว  
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 7.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ หลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05   
 7.3 นักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ มีคาเฉล่ียความพึงพอใจ
เทากับ 4.37 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.58 อยูในระดับมาก 
 
8. อภิปรายผลการวิจัย 
 
 8.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพ
เทากับ 87.78/82.23 เม่ือพิจารณาประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 แสดงใหเห็นวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 
เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถชวยสงเสริมการเรียนและผูเรียนอีกทั้งบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนยังมีความนาสนใจสงผลให
นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก 
 8.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน ดวยการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง เทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ .05 แสดงใหเห็นวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา คอมพิวเตอรสูงขึ้น 
 8.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
เน่ืองจากผูเรียนไดเรียนเน้ือหาภายในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนซ่ึงมีความนาสนใจ ตื่นเตน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ไดผานการประเมินกอนนําไปใชจากผูเชี่ยวชาญ สงผลใหบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง 
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสิทธิภาพ 
            8.4 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนชวยเพิ่มประสิทธิภาพตามรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางความรู
ดวยตนเอง ดังเห็นไดจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ชวยใหนักเรียนมีความเขาใจและการใชงานงายสามารถใชงานไดดวย
ตนเอง 
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การพัฒนาบทเรียนแบบรวมมือบนอปุกรณพกพา รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
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บทคัดยอ 

 
การวิจัยในครั้งน้ีมีจุดประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนแบบรวมมือบนอุปกรณพกพา รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตร ี2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียน
ดวยบทเรียนแบบรวมมือบนอุปกรณพกพารายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี   
3) ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนแบบรวมมือบนอุปกรณพกพารายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรทีี่พัฒนาขึ้น กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2558 จํานวน 45 คน คัดเลือกกลุมตัวอยางโดยวิธีการ
เลือกแบบเจาะจง ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนแบบรวมมือบนอุปกรณพกพามีคุณภาพดานเน้ือหาและเทคนิคผลิตส่ือโดยรวม
อยูในระดับดีมาก และประสิทธิภาพของบทเรียนแบบรวมมือบนอุปกรณพกพาที่ไดพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 75.37/72.44 ซ่ึงสูง
กวาเกณฑที่กําหนด 70/70 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05          
3) ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนแบบรวมมือบนอุปกรณพกพาโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด 
 
คําสําคัญ: บทเรียน m-Learning, การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 

Abstract 
 

The purposes of this research were; 1) to develop cooperative lesson on m-learning. 2) To compare 
the learning achievement before and after learning with m-learning. 3) To evaluate the students’ satisfaction 
toward of m-learning. The sample group of the research was 45 students who studying computer program on 
semester 2015 of Nakhon Pathom Rajabhat University by using purposive sampling method. The result of 
the study showed that; 1) Cooperative lessons on m-learning had a quality about the content was excellent 
level. Cooperative lessons on m-learning had a quality about the media production technique was excellent 
level. The efficiency of Cooperative lessons on m-learning was 75.37/72.44, which outperformed criteria of 
70/70. 2) Post-test scores were significantly higher than pre-test scores at .05 levels. 3) The students’ 
satisfaction toward of m-learning was at higher levels. 
 
Keywords: m-Learning, cooperative learning, information and communication technology 
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1. บทนํา 
 
 การจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือ เปนสวนหน่ึงของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ โดยมีวัตถุประสงค
มุงเนนชวยใหผูเรียนไดเรียนรูสาระตาง ๆ ดวยตนเองและดวยความรวมมือและความชวยเหลือจากเพื่อน ๆ รวมทั้งไดพัฒนา
ทักษะทางสังคมตาง ๆ เชน ทักษะการส่ือสาร ทักษะการทํางานรวมกับผูอ่ืน ทักษะการคิดและการแกไขปญหาอ่ืน ๆ เปนตน 
ซ่ึงวิธีการเรียนแบบรวมมือน้ันจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดีกวาการเรียนรูแบบตางคนตางเรียน ซ่ึงการจัดการเรียนการ
สอนแบบรวมมือน้ันมีกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนหลากหลายประเภท หน่ึงในน้ันก็คือ การเรียนการสอนแบบ 
แอลที (Learning Together: L.T) ซ่ึงเปนกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือที่งายและไมซับซอนมากนัก  โดยผูสอน 
จะทําการแบงกลุมผูเรียนโดยคละความสามารถ (เกง-กลาง-ออน) ไวดวยกัน กลุมละ 4 คน โดยสมาชิกภายในกลุมจะ
ทําการศึกษาเน้ือหาตาง ๆ ตามที่ตนเองไดรับผิดชอบ หลังจากน้ันจะทําการสรุปคําตอบรวมกัน และสงคําตอบนั้นเปน   
ผลงานกลุม ซ่ึงผลงานน้ันไดคะแนนเทาใด สมาชิกทุกคนในกลุมจะไดคะแนนเทากันหมด จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาเปนการ
สอนแบบรวมมือที่ไมซับซอน จึงทําใหงายตอการนําไปใช (ทิศนา แขมมณี, 2557: 269) 
 ซ่ึงปจจุบันความกาวหนาทางเทคโนโลยีน้ันเขามามีบทบาทสําคัญตอการศึกษาของไทยเปนอยางมากซ่ึงทําใหการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในปจจุบันไมไดจํากัดอยูแคเพียงในหองเรียนเทาน้ัน นอกจากน้ันยังไดรับอิทธิพลจากการพัฒนาของ
การส่ือสารแบบไรสายซ่ึงเชื่อมตอผานอุปกรณพกพาขนาดเล็กที่มีคุณภาพสูง จึงทําใหมีการนํา Smartphone มาประยุกตใช
ในดานการเรียนการสอนจนเกิดเปนเทคโนโลยีที่เรียกวา m-learning หรือการเรียนการสอนบนอุปกรณเคล่ือนที่ ซ่ึงก็ถือวา
เปนสวนหน่ึงของ e-learning ซ่ึงในปจจุบันมีการนําบทเรียน m-learning มาประยุกตใชทางดานการศึกษาอยางมากมาย 
เน่ืองจากเทคโนโลยี m-learning น้ันสามารถทําใหผูเรียนมีความเปนสวนตัว อิสระที่จะเลือกในการเรียนรูและรับรู ไมมี
ขอจํากัดดานเวลา สถานที ่เพิ่มความเปนไปไดในการเรียนรู สงเสริมใหเกิดการเรียนรูไดจริง ซ่ึงจากที่กลาวมาจะทําใหผูเรียนมี
แรงจูงใจตอการเรียนมากขึ้นซ่ึงไดมีมหาวิทยาลัยหลายแหงนําบทเรียน m-learning มาประยุกตใชในการเรียนการสอนกับ
มหาวิทยาลัยของตนเอง อาทิเชน มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดมีการพัฒนาระบบ RU m-learning เพื่อใชงานผานอุปกรณ
พกพา ซ่ึงสามารถรับชมวีดีโอการเรียนการสอนยอนหลังทั้งของสวนกลางและสวนภูมิภาคที่บันทึกจากหองเรียนจริงตามตาราง
การบรรยายได เปนตน      
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมไดบรรจุ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ ส่ือสารเปนวิชาศึกษาทั่ วไป          
(General Education) ซ่ึงมีการบังคับใหนักศึกษาทุกสาขาตองผานการเรียนในรายวิชาน้ี เพื่อเปนการรับรองวานักศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีความเขาใจเก่ียวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศเปนอยางดี แตถาหากนักศึกษาคนใดมีผลการ
เรียนต่ํากวา B ลงไป นักศึกษาจะตองเขารับการทดสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศกับทางมหาวิทยาลัยอีกครั้งจึงจะ
สามารถทําการสําเร็จการศึกษาได หากนักศึกษาคนใดไมเขารับการทดสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศจะไมสามารถจบ
การศึกษาได  ซ่ึงปจจุบันพบวามีนักศึกษาบางกลุมที่ไดลงทะเบียนเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมีผลการเรียน
ไมดีเทาที่ควร อาจจะสืบเน่ืองมาจากการเรียนในหองเรียนน้ัน ผูเรียนกลุมน้ีไมสามารถเรียนรูตามทันผูเรียนคนอ่ืนในหองได 
หรืออาจจะไมสามารถเขาใจ การอธิบายจากอาจารยประจําวิชาไดเทาที่ควร จึงสงผลใหผลการเรียนคอนขางต่ํา  
 จากเหตุผลที่กลาวมาขางตนทั้งหมด ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาวาการสอนโดยใช บทเรียนบนอุปกรณพกพารวมกับ
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ซ่ึงจะนํามาใชกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจะทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นกวาเดิม ซ่ึงการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีจะเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นตอไป  
 
2. วัตถุประสงคการวิจัย 

 
 2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนแบบรวมมือบนอุปกรณพกพา รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสําหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยแบบรวมมือบนอุปกรณพกพา
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สําหรับนักศึกษาระดับปรญิญาตร ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนแบบรวมมือบนอุปกรณพกพารายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตร ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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3. สมมติฐานการวิจัย 
    
 3.1 บทเรียนแบบรวมมือบนอุปกรณพกพารายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 70/70 
 3.2 ผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนแบบรวมมือบนอุปกรณพกพารายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3.3 ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนแบบรวมมือบนอุปกรณพกพารายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตร ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอยูในระดับมาก 
 
4. ขอบเขตการวิจัย 
 
 4.1 ประชากร 
 ประชากร ไดแก นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ชั้นปที่ 1 สองหมูเรียน จํานวน 93 คน 

 4.2 กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ชั้นปที่ 1 จํานวน 45 คน โดยใช
วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 
5. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 m-learning น้ันมีแนวโนมที่จะเปนชองทางใหมที่จะกระจายความรู สูชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ และจะเปน
ทางเลือกใหม ที่สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตบรรลุวัตถุประสงคไดดีอีกดวย เหตุผลหน่ึงที่สนับสนุนประเด็นน้ีก็คือ มีผูใช
โทรศัพทมือถือทั่วโลกกวา 3.3 พันลานคน จํานวนผูลงทะเบียนใชโทรศัพทมือถือมากกวาผูใชอินเทอรเน็ตทั่วโลกเกือบ 3 เทา 
จากการเปนเจาของเครื่องโทรศัพทมือถือมากกวาผูใชอินเทอรเน็ตหลายเทาน้ีเองที่ทําให m-learning เปนส่ิงที่นาสนใจของ
นักศึกษา เพราะอยางนอย m-learning ก็เปนไปไดเพราะคนเราน้ันมีเครื่องมือหรือเครื่องคอมพิวเตอรอยูแลว เทคโนโลยีของ
การรับสงขอมูลผานระบบไรสายก็มีการพัฒนามากขึ้น ดังน้ันการเรียนรูแบบ m-learning จึงมีโอกาสเปนไปไดสูง และเปนการ
ขยายโอการทางการศึกษาอีกแขนงหน่ึง พลูศรี เวศยอุฬาร (2551) 
 การเรียนรูแบบรวมมือเปนการจัดการเรียนการสอนที่แบงผูเรียนออกเปนกลุมเล็ก ๆ สมาชิกในกลุมมีความสามารถ
แตกตางกันมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น มีการชวยเหลือสนับสนุนซ่ึงกันและกันและมีความรับผิดชอบรวมกันทั้งในสวนตน 
และสวนรวม เพื่อใหกลุมไดรับความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือที่ใชกันในปจจุบัน มีหลาย
รูปแบบ ตัวอยางเชน Jigsaw, STAD, LT เปนตน ผองฉวี มณีรัตนพันธุ (2551) 
 “L.T.” มาจากคําวา Learning Together ซ่ึงมีกระบวนการที่งายไมซับซอน ดังน้ี 1) จัดผูเรียนเขากลุมคละ
ความสามารถ (เกง-กลาง-ออน) กลุมละ 4 คน 2) กลุมยอยกลุมละ 4 คนศึกษาเน้ือหารวมกันโดยกําหนดใหแตละคนมีบทบาท
หนาที่ชวยกลุมในการเรียนรู 3) กลุมสรุปคําตอบรวมกัน และสงคําตอบน้ันเปนผลงานกลุม 5) ผลงานกลุมไดคะแนนเทาใด
สมาชิกทุกคนในกลุมน้ันจะไดคะแนนเทากันทุกคน ทิศนา แขมมณี (2557: 269)  
 ซ่ึงการจัดกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือตามรูปแบบ LT จะตองมีองคประกอบดังน้ี 1) สรางความรูสึกพึ่งพากัน 
(Positive Interdependence) ใหเกิดขึ้นในกลุมนักเรียน 2) จัดใหมีปฏิสัมพันธระหวางนักเรียน (Face-To-Face Interaction) ให
นักเรียนทํางานดวยกันภายใตบรรยากาศของความชวยเหลือและสงเสริมกัน 3) จัดใหมีความรับผิดชอบในสวนบุคคลที่จะ
เรียนรู (Individual Accountability) เปนการทําใหนักเรียนแตละคนตั้งใจเรียนและชวยกันทํางาน ไมกินแรงเพื่อน ครูอาจจัด
สภาพการณไดดวยการประเมิน ผองฉวี มณีรัตนพันธุ (2551) 
 กนกวรรณ กันชนะ และคณะ (2558) ไดศึกษาคนควาวิจัยเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ผานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเคล่ือนที่ (m-Learning) สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 11 ผลการศึกษาพบวาครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 
มีความตองการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเคล่ือนที่ (m-learning) ในภาพรวมในระดับมาก  
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 ประภาพรรณ เทเวลา (2554) ไดศึกษาคนควาวิจัยเก่ียวกับการจัดการเรียนรูดวยแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค
การเรียนการสอนแบบรวมมือ (Learning Together) โดยใชบทเรียนสําเร็จรูป วิชาภาษาอังกฤษ เรื่องการใชพจนานุกรม 
อังกฤษ – ไทย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการศึกษาพบวาแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการเรียนการสอน
แบบรวมมือ (Learning Together) โดยใชบทเรียนสําเร็จรูป วิชาภาษาอังกฤษเรื่อง การใชพจนานุกรม อังกฤษ – ไทย มี
ประสิทธิภาพ ตามเกณฑที่ตั้งไว และความสามารถในการอานจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังการใชบทเรียน
สําเร็จรูป  วิชาภาษอังกฤษ เรื่องการใชพจนานุกรม อังกฤษ – ไทย สูงกวากอนใช 3) ความพึงพอใจของนักเรียนอยูในระดับมาก
ในทุกดาน 
 จากงานวิจัยที่กลาวมาขางตน จึงทําใหผูวิจัยมีแนวคิดนําเทคโนโลยี m-learning มาผสมผสานกับรูปแบบการเรียน
การสอนแบบรวมมือ เพื่อใชแกปญหาการเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรายภัฏนครปฐม เน่ืองจากมีผูวิจัยทานอ่ืนเคยลองนําเทคโนโลยี m-learning และรูปแบบการเรียน
การสอนแบบรวมมือ นํามาใชแกไขปญหาในการเรียนการสอนและมีประสิทธิภาพสามารถแกไขปญหาไดจริง   
 
6. วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนแบบรวมมือบนอุปกรณพกพา รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามแนว ADDIE Model ดังตอไปน้ี 
 

 6.1 ข้ันวิเคราะห 
 ศึกษาหลักสูตรและคําอธิบายรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อจําแนกกิจกรรม วิเคราะหเน้ือหากับ
จุดประสงคในรายวิชา ศึกษารูปแบบการเรียนการสอนแบบรวมมือ (L.T) เพื่อนํามาประยุกตใชในการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอนบนอุปกรณพกพา และศึกษาหลักการวิธีสรางบทเรียนบนอุปกรณพกพาจากเอกสารตาง ๆ และงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 

 6.2 ข้ันการออกแบบ 
 ออกแบบบทเรียนแบบรวมมือบนอุปกรณพกพา ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือภายในบทเรียน ออกแบบ
แบบทดสอบ ออกแบบฝกหัดทายบท 
 

 6.3 ข้ันการพัฒนา 
 6.3.1 พัฒนาบทเรียนแบบรวมมือบนอุปกรณพกพาในรูปแบบของบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตที่สามารถ
แสดงบนอุปกรณพกพาโดยใชเทคโนโลยี jQuery Mobile ในการพัฒนาบทเรียน  
 6.3.2 พัฒนาแบบประเมินบทเรียนแบบรวมมือบนอุปกรณพกพาดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิตส่ือ  
 6.3.3 พัฒนาแผนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสเทศและการส่ือสารสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยให
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานประเมินความเหมาะสมของแผนการสอน ผลการประเมินพบวาแผนการสอนรายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารอยูในระดับดีมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.74 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.30  
 6.3.4 พัฒนาแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
  6.3.4.1 ผูวิจัยไดสรางแบบทดสอบไวจํานวนทั้งหมด 53 ขอหลังจากน้ันนําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไป
ประเมินหาคาความเที่ยงตรง (IOC) โดยผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน ผลการประเมินพบวาแบบทดสอบที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นผาน
เกณฑมาตรฐานจํานวน 51 ขอ ไมผานเกณฑมาตรฐานจํานวน 2 ขอ โดยมีคา IOC เทากับ 0.92 และนําแบบทดสอบไปหาคา
ความยากงายและอํานาจจําแนกตอไป 
  6.3.4.2 ผูวิจัยนําแบบทดสอบจํานวน 51 ขอไปทําการหาคาความยากงายและอํานาจจําแนกกับนักศึกษา
ชั้นปที่ 4 สาขาคอมพิวเตอรซ่ึงเคยผานการเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมากอนแลว พบวามีขอสอบไมผานเกณฑที่
กําหนดไวจํานวน 17 ขอดังน้ัน ผูวิจัยจะเหลือขอสอบจํานวน 34 ขอ เพื่อนําไปหาคาความเชื่อม่ันในลําดับตอไป 
  6.3.4.3 ผูวิจัยเลือกขอสอบจํานวน 30 ขอจาก 34 ขอ เพื่อนํามาหาคาความเชื่อม่ันของขอสอบทั้งชุด 
พบวาแบบทดสอบมีคาความเชื่อม่ันอยูที่ 0.79 ซ่ึงอยูในเกณฑที่เหมาะสม แสดงวาแบบทดสอบชุดน้ีสามารถนําไปใชในการ
วิจัยได  
 6.3.5 พัฒนาแบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียน 
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 6.4 การนําไปใช 
 นําบทเรียนแบบรวมมือบนอุปกรณพกพาที่พัฒนาขึ้น ไปทดลองกับกลุมตัวอยางตามแผนการเรียนที่ไดออกแบบไว
กอนหนาน้ีโดยมีกระบวนการเรียนรูดังน้ี 
 6.4.1 ผูวิจัยใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน เพื่อนําคะแนนแบบทดสอบกอนเรียนไปใชในการแบงกลุม
ผูเรียนตามกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือ ซ่ึงผูวิจัยจะคละผูเรียนในแตละกลุมใหมีทั้ง เกง – กลาง – ออน 
 6.4.2 เม่ือผูเรียนแตละคนไดกลุมของตนเองแลว จะเริ่มทําการศึกษาเน้ือหาจากบทเรียนซ่ึงจะศึกษาไปทีละ
หนวย แตละหนวยผูเรียนในกลุมจะทําการแบงหนาที่กันวาผูเรียนคนใด จะตองศึกษาเน้ือหาสาระใดหลังจากน้ันจะนําความรูที่
ไดจากผูเรียนแตละคนไปรวมกันทําแบบฝกหัดทายบท และทําการตรวจและใหคะแนนแบบฝกหัดของผูเรียนดวยตนเอง 
 6.4.3 เม่ือผูเรียนเขาเรียนครบทั้งหมด 3 หนวยการเรียนรูแลว ผูวิจัยจะใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวาผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงขึ้นหรือไม หลังจากผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนเสร็จส้ิน
แลว ใหผูเรียนทําแบบประเมินความพึงพอใจ 
 6.4.4 หลังจากน้ันทําการรวบรวมขอมูลทั้งหมดอีกครั้งเพื่อนํามาวิเคราะหและสรุปผลวิจัยตอไป 

 

6.5 การประเมินผล 
 วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการทดลอง หาคาทางสถิติสรุปผลการทดลอง และเขียนรายงานผลการวิจัย 
 
7. ผลการวิจัย 
 
 ผลการดําเนินงานวิจัยประกอบดวยวิจัยดังน้ี 
 

 7.1 ผลการพัฒนาบทเรียนแบบรวมมือบนอุปกรณพกพา รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร        
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประกอบดวยบทเรียนบนอุปกรณพกพาดังภาพตัวอยาง 
 

     
  (ก)     (ข)      (ค) 

รูปภาพที่ 1 (ก) หนาเขาสูระบบ, (ข) หนาเมนูหลักของผูเรียน, (ค) ตวัอยางหนาบทเรียน 

 

 จากรูปภาพที่ 1 เปนตัวอยางการเขาใชงานบทเรียนแบบรวมบนอุปกรณพกพาในสวนของผูเรียน ซ่ึงผูเรียนจะมีสิทธ์ิ
ในการเขาเรียนเน้ือหาในบทเรียน การแกไขขอมูลสวนตัว ดูรายชื่อสมาชิกภายในกลุมและดูผลการเรียนทั้งในสวนของ
แบบฝกหัดและในสวนของแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนได 
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   (ก)     (ข)          (ค) 

รูปภาพที่ 2 (ก) หนาเมนูหลักของผูสอน, (ข) หนาดูคะแนนสอบกอน – หลังเรียนของผูเรียน, (ค) หนาดูขอมูลกลุมผูเรียน 
 

 จากรูปภาพที่ 2 เปนตัวอยางการเขาใชงานบทเรียนแบบรวมบนอุปกรณพกพาในสวนของผูสอน ซ่ึงผูสอนจะมีสิทธ์ิ
ในการดูและแกไขขอมูลสวนตัวของผูเรียน เพิ่ม – แกไขรายชื่อผูเรียนทั้งหมดได ดูคะแนนของผูเรียนทั้งคะแนนแบบฝกหัด 
และคะแนนแบบทดสอบกอนเรียน –  หลังเรียน, เพิ่ม – แกไขกลุมของผูเรียนได 
 

 7.1.1 จากบทเรียนที่พัฒนาขึ้นผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานไดประเมินคุณภาพบทเรียนแบบรวมมือบนอุปกรณพกพา
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ดานเน้ือหา
โดยรวมอยูในระดับดีมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.78 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.26 
 7.1.2 จากบทเรียนที่พัฒนาขึ้นผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานไดประเมินคุณภาพบทเรียนแบบรวมมือบนอุปกรณพกพา
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ดานเทคนิคการ
ผลิตส่ือโดยรวมอยูในระดับดีมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.72 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.25 

 7.1.3 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนแบบรวมมือบนอุปกรณพกพารายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสาร สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตร ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่พัฒนาขึ้นแสดงดังในตารางที่ 1 
 
ตารางที่  1 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนแบบรวมมือบนอุปกรณพกพา รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ             
และการส่ือสาร สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตร ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

จํานวนผูเรียน 
(คน) 

คะแนนระหวางเรียน 
(คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

คะแนนทดสอบหลังเรียน 
(คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

คะแนนเฉล่ีย X   รอยละ 
1

E  คะแนนเฉล่ีย X  รอยละ 
2

E  

45 22.61 75.37 21.73 72.44 
    
 จากตารางที่ 1 พบวาประสิทธิภาพของบทเรียนแบบรวมมือบนอุปกรณพกพา รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ              
การส่ือสาร สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตร ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ไดพัฒนาขึ้น ประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว

คือ 
1

E /
2

E  เทากับ 70/70 ผูเรียนมีคะแนนจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียนของแตละหนวยมีคะแนนเฉล่ียเทากับ 22.61 

คิดเปนรอยละ 75.37 ของคะแนนเต็มและคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนมีคาเฉล่ียเทากับ 21.73 คิดเปนรอยละ 72.44 ของคะแนน
เต็ม ดังน้ันบทเรียนแบบรวมมือบนอุปกรณพกพา รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สําหรับนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 75.37/72.44 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑที่ตั้งเอาไว 
 

 7.2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียกอนเรียนและหลังเรียนที่เรียนดวยบทเรียนแบบรวมมือบนอุปกรณพกพา      
ที่พัฒนาขึ้นดังแสดงในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียกอนเรียนและหลังเรียน 
การทดสอบ คะแนนเต็ม จํานวน (ผูเรียน) X  S.D. สถิติ t Sig 

กอนเรียน 30 45 14.47 1.82 t = 41.46 
df = 44 

0.00 
หลังเรียน 30 45 21.73 1.86 

 

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 จากตารางที่ 2 พบวาผลเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียกอนเรียนและหลังเรียน พบวาคา t ที่คํานวณไดมีคา 41.46สรุปได
วาคะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 7.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนแบบรวมมือบนอุปกรณพกพา รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ดังแสดงในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนแบบรวมมือบนอุปกรณพกพา รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสาร สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

รายการ X  S.D. ความหมาย 

1. การนําเสนอเน้ือหาบทเรียนแบบรวมมือบนอุปกรณพกพา 
 1.1 ภาษาที่ใชในบทเรียนเขาใจงาย 4.58 0.49 มากที่สุด 
 1.2 เน้ือหาวิชาเขาใจงาย 4.58 0.49 มากที่สุด 
 1.3 ปริมาณเน้ือหาในแตละบทเรียนมีความเหมาะสมกับอุปกรณพกพา 4.49 0.62 มาก 
 1.4 ผูเรียนสามารถทําความเขาใจในเน้ือหาไดดวยตนเอง 4.49 0.69 มาก 
2. การออกแบบบทเรียนแบบรวมมือบนอุปกรณพกพา 
 2.1 แบบของตัวอักษรที่ใชในบทเรียนมีความเหมาะสมกับอุปกรณพกพา 4.56 0.54 มากที่สุด 
 2.2 สีของตัวอักษรที่ใชบทเรียนมีความเหมาะสม อานไดสบายตา 4.58 0.58 มากที่สุด 
 2.3 ภาพกราฟกในบทเรียนมีความเหมาะสมกับอุปกรณพกพา 4.47 0.62 มาก 
 2.4 ขนาดการแสดงผลของวิดีโอมีความเหมาะสมกับอุปกรณพกพา 4.49 0.62 มาก 
3. ประโยชนจากการเรียนดวยบทเรียนแบบรวมมือบนอุปกรณพกพา 
 3.1 บทเรียนแบบรวมมือบนอุปกรณพกพาใหความรูเก่ียวกับเน้ือหาไดเชนเดียวกับ

เรียนจากครูผูสอน 
4.44 0.62 มาก 

 3.2 บทเรียนแบบรวมมือบนอุปกรณพกพาทําใหสามารถศึกษาบทเรียนไดทุกที่ทุกเวลา 4.67 0.56 มากที่สุด 
รวม 4.53 0.58 มากที่สุด 

 

 จากตารางที่ 3 พบวาการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนแบบรวมมือบนอุปกรณพกพา   รายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่พัฒนาขึ้น  โดย
ภาพรวมเฉล่ียทั้ง 3 ดาน พบวาผูเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุดโดยคาเฉล่ียเทากับ 4.53 และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.58 
 
8. สรุปผลการวิจัย 
 
 จากผลการวิจัยการพัฒนาบทเรียนแบบรวมมือบนอุปกรณพกพา รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในครั้งน้ีสรุปไดวา  
 8.1 บทเรียนแบบรวมมือบนอุปกรณพกพา รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีคุณภาพดานเน้ือหาและเทคนิคผลิตส่ือโดยรวมอยูในระดับดีมาก และประสิทธิภาพ
ของบทเรียนที่ไดพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 75.37/72.44 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนด 70/70  
 8.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 8.3 ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนแบบรวมมือบนอุปกรณพกพา รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยคาเฉล่ียเทากับ 4.53    
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.58 
 
9. อภิปรายผล 
 
 จากผลของบทเรียนที่ไดพัฒนาแลวพบวา 1) บทเรียนแบบรวมมือบนอุปกรณพกพามีคุณภาพดานเน้ือหาและเทคนิค
การผลิตส่ืออยูในระดับดีมาก และประสิทธิภาพของบทเรียนที่ไดพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 75.37/72.44 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ       
ที่กําหนด 70/70 เน่ืองมาจากผู วิจัยไดออกแบบบทเรียนแบบรวมมือบนอุปกรณพกพา ตามหลักการออกแบบของ        
ADDIE Model จึงทําใหบทเรียนที่ไดออกมามีคุณภาพ 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เน่ืองจากบทเรียนแบบรวมมือบนอุปกรณพกพามีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด
จึงทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูผานบทเรียนแบบรวมมือบนอุปกรณพกพาไดอยางมีคุณภาพ จึงทําผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผูเรียนสูงขึ้น 3) ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนแบบรวมมือบนอุปกรณพกพา รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด  โดยคาเฉล่ียเทากับ 4.53    
และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานเทากับ 0.58 เน่ืองจาก บทเรียนแบบรวมมือบนอุปกรณพกพาตอบสนองผูเรียนในการเรียนทุกที่     
ทุกเวลา ทําใหผูเรียนมีความสะดวกสบายในการเรียนรูและในการเรียนรูน้ันผูวิจัยไดใชทฤษฎีการเรียนรูแบบรวมมือบนอุปกรณ
พกพาทําใหผูเรียนซ่ึงอยูตางสถานที่กันสามารถทํางานรวมกันไดเปนอยางด ี
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 การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11. ม.ป.ท. 
ชมเกียรติ เขมานันต. (2554). การพัฒนาส่ือเสริม m-learning เร่ือง Emergency Procedure วิชาความปลอดภัย    
 การบิน สําหรับลูกเรือ บริษัท การบินไทย จํากัด มหาชน. ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยี 
 การศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
ทิศนา แขมมณี. (2557). ศาสตรการสอนองคความรูเพื่อการจัดกระบวนการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ. (พิมพครั้งที่ 18)  
 กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ประภาพรรณ เทเวลา. (2554). การจัดการเรียน รูดวยแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคเรียนดวยชวยกัน  

(Learning Together) โดยใชบทเรียนสําเร็จรูป วิชาภาษอังกฤษ เร่ือง การใชพจนานุกรม อังกฤษ – ไทย 
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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 
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พลูศรี เวศยอุฬาร. (2551). Mobile Learning (mLearning) เอ็มเลิรนนิ่ง – การเรียนทางเครือขายไรสาย.  
 คนเม่ือ 25 พฤศจิกายน 2558 จาก http://thaimlearning.blogspot.com 
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การพัฒนาเว็บชวยสอนบนอปุกรณพกพาแบบนําตนเอง รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
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บทคัดยอ 

 
การวิจัยครั้งน้ีมีจุดประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนแบบนําตนเองบนอุปกรณพกพา รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางการศึกษา สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2) ประเมินคุณภาพของบทเรียนแบบนําตนเอง
บนอุปกรณพกพา รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
กลุมตัวอยางที่ใชครั้งน้ี คือ ผูทรงคุณวุฒิดานเน้ือหารายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาและดานเทคนิคการพัฒนา
เว็บไซตบทเรียน m-learning จํานวน 6 ทาน ผลการวิจัยพบวา บทเรียนแบบนําตนเองบนอุปกรณพกพารายวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษา สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี มีคุณภาพดานเน้ือหาโดยรวมอยูในระดับดีมาก (x̄ = 4.50, S.D. = 0.51) 
และมีคุณภาพดานเทคนิคการพัฒนาเว็บไซต โดยรวมอยูในระดับดีมาก (x̄ = 4.85, S.D. = 0.22) 
 
คําสําคัญ: บทเรียน m-learning, การจัดการเรียนรูแบบนําตนเอง, เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  

 
Abstract 

 
The purposes of this research were; 1) to develop Self-Directed learning lesson on portable 

devices. 2) To evaluate the quality of Self Directed Learning lesson on portable devices in Information 
Technology for Education Course for Undergraduate Student of Nakhon Pathom Rajabhat University. The 
sample group of the research was expert content and media production technique. The result of the study 
showed that; Self-Directed learning lesson on portable devices in Information Technology for Education 
Course for Undergraduate Student of Nakhon Pathom Rajabhat had a quality about the content was 

excellent level. (x̄ = 4.50, S.D. = 0.51) and had a quality about the media production technique was 
excellent level. (x̄ = 4.85, S.D. = 0.22) 
 
Keywords: m-learning, self-directed learning, information technology for education 
 
1. บทนํา 
   
 ในปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเปนส่ิงที่มีบทบาทสําคัญตอการใชชีวิตประจําวันเปนอยางมาก ไมวา
จะเปนดานการแพทย ดานธุรกิจ หรือแมกระทั่งดานการศึกษาก็มีสวนสําคัญในการนํามาประยุกตใชในรูปแบบตาง ๆ ไมวาจะ
เปนการเรียนการสอนผานเว็บ หรือการเรียนการสอนแบบ e-learning ตางไดมีการพัฒนาตอยอดมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งน้ัน และในปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไดมีการพัฒนาอยางกาวกระโดด จนเกิดเทคโนโลยีใหม  อาทิ 



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 

 บูรณาการศาสตรและศิลป งานวิจัยทองถ่ินไทยและประชาคมอาเซยีน | 575 

เทคโนโลยีการส่ือสารในยุค 3G และ 4G จึงทําใหมีการนําเทคโนโลยีเหลาน้ีมาประยุกตใชในการศึกษาเพิ่มมากขึ้น จนเกิดเปน
นวัตกรรมตัวใหมที่เรียกวา m-learning ซ่ึงเปนเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองตอการเรียนรูของผูเรียนแบบทุกที่ทุกเวลา 
ไมวาผูเรียนจะอยูที่ใด หรือเวลาใด ผูเรียนก็จะสามารถเขามาเรียนรูไดตลอดเวลา จึงทําใหมีการนําเทคโนโลยีดังกลาวมา
แกปญหาภายในชั้นเรียน ไมวาจะเปนปญหาในการเรียนไมทัน การเรียนไมเขาใจภายในชั้นเรียน เปนตน 

ประเทือง วิบูลศักดิ์ (2558) กลาววาการเรยีนรูแบบนําตนเอง (Self –Directed Learning) เปนวิธีการหน่ึงที่ใชสอน
ในระดับอุดมศึกษา โดยมีจุดมุงหมายหลัก คือ ใหผูเรียน ไดศึกษาคนควาเพิ่มเติมอยางตอเน่ือง แมวาผูเรียนจะจบการศึกษาไป
แลวก็ตาม ซ่ึงถือวาเปนการเอ้ือตอ การพัฒนาการเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต ซ่ึงการเรียนรูแบบนําตนเอง เปนการเรียนรู
ซ่ึงผูเรียนรับผิดชอบในการวางแผน การปฏิบัติ และการประเมินผล ความกาวหนาของการเรียนของตนเอง เปนลักษณะซ่ึง
ผูเรียนทุกคนมีอยูในขณะที่อยูในสถานการณการเรียนรู ผูเรียนสามารถถายโอนการเรียนรูและทักษะที่เกิดจากการเรียนจาก
สถานการณหน่ึงไปยังอีกสถานการณหน่ึงได 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สาขาคอมพิวเตอร ไดมีการบรรจุวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาเขาเปนวิชา
เฉพาะทาง ซ่ึงมีไวใหสําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาคอมพิวเตอรศึกษา เน่ืองจากตองการใหนักศึกษาในสาขาวิชา
คอมพิวเตอร เปนบุคลากรที่มีคุณภาพ และมีความสามารถในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาประยุกตใช 
ทางดานการศึกษาได  

 จากเหตุผลที่กลาวมาขางตน ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาวาการสอนโดยใชบทเรียนบนอุปกรณพกพารวมกับการ
เรียนรูแบบนําตนเอง รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
จะทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นกวาเดิมหรือไม ซ่ึงการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีจะเปนแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการ
เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นตอไป โดยการวิจัยน้ีเปนการวิจัยระยะที่ 1 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเว็บไซตชวย
สอนบนอุปกรณพกพาแบบนําตนเอง รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม และทําการประเมินคุณภาพของเว็บไซตโดยผูทรงคุณวุฒิ และจะมีการนําเว็บไซตไปทดลองกับกลุมตัวอยาง
ซ่ึงเปนนักศึกษาในการวิจัยระยะตอไป 
 
2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 
 2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนแบบนําตนเองบนอุปกรณพกพา รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

2.2 เพื่อประเมินคุณภาพของบทเรียนแบบนําตนเองบนอุปกรณพกพา รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
 
 3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 3.1.1 ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัย คือ ผูทรงคุณวุฒิดานเน้ือหาและเทคนิคการพัฒนาเว็บไซต 
 3.1.2 กลุมตัวอยาง คือ ผูทรงคุณวุฒิดานเน้ือหาจํานวน 3 ทาน และผูทรงคุณวุฒิดานเทคนิคการพัฒนาเว็บไซต
จํานวน 3 ทาน โดยการเลือกแบบเจาะจง   

3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 
 3.2.1 บทเรียนแบบนําตนเองบนอุปกรณพกพา รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
 3.2.2 แบบประเมินคุณภาพดานเน้ือหา และแบบประเมินคุณภาพดานเทคนิคการพัฒนาเว็บไซต 
 
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
พจนา ทรัพยสมาน (2549 : 2-3) ไดใหความหมายของการเรียนรูแบบนําตนเองไววา หมายถึง การที่ผูเรียนใช

กระบวนการเรียนรูสรางความรูของตนเองจากการคิดและปฏิบัติจริงตามลําดับขั้น เพื่อวิเคราะหความสําคัญจําเปนของส่ิงที่
เรียนรู วางแผนกําหนดขอบเขตวิธีการเรียนรู ลงมือเรียนรูตามแผน นําเสนอความรูที่ไดจากการเรียนรู วิเคราะหอภิปรายสรุป
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ความรู ขอคิดแนวทางปฏิบัติ จัดทําผลงานรายงานผลการเรียนรูและวิธีการเรียนรูของตนในรูปแบบตาง ๆ ตามความถนัด
ความสนใจ 

ชวนิดา สุวานิช (2548) การเรียนรูผานโทรศัพทมือถือเรียกอยางเปนทางการวา การเรียนรูแบบเคล่ือนที่ (Mobile 
leaning) เปนการจัดการเรียนการสอน หรือการเรียนรูดวยตนเองผานคอรสแวรที่นําเสนอเน้ือหาและกิจกรรมการเรียน การ
สอนผานเทคโนโลยีเครือขายแบบไรสาย (wireless telecommunication network) และเทคโนโลยีเครือขายอินเทอรเน็ต 
ผูเรียนสามารถเรียนไดทุกที่และทุกเวลา โดยผานสัญญาณแบบไรสายที่มีบริการตามจุดตางๆ ของมหาวิทยาลัยและภายนอก
มหาวิทยาลัย (Access Point) ผูเรียนและผูสอนใชอุปกรณประเภทเคล่ือนที่ไดที่มีความสามารถในการเชื่อมตอกับระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรแบบไรสาย (Wireless Lan) ไดแก Notebook Computer, Portable computer, PDA/PAD 
Phone, Tablet PC, Cell Phones/Cellular Phone ในการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเขาถึงขอมูล
เพื่อการเรียนรูดวยผูเรียนเอง 

ศุภลักษณ ทิพยวงศา (2555) ไดศึกษาคนควาวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาบทเรียน E-Learning ในการสงเสริมการเรียนรู
ภาษาอังกฤษและการเรียนรูแบบนําตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ผลการวิจัยพบวา 1) เพื่อสรางบทเรียน  
E-Learning ในการสงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษและการเรียนรูแบบนําตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 70/70 2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียน E-Learning ที่สรางขึ้น 3) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการ
ฟงและทักษะการอานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยบทเรียน E-Learning ระหวางกอนเรียน
และหลังเรียน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) บทเรียน E-Learning จํานวน 6 หนวย 2) แบบทดสอบ จํานวน 2 ชุด ไดแก 
แบบทดสอบวัดทักษะการฟงเปนแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.24 
ถึง 0.74 และมีคาความเชื่อม่ัน 0.79 และแบบทดสอบวัดทักษะการอานเปนแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จํานวน 30 ขอ มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.22 ถึง 0.71 และมีคาความเชื่อม่ัน 0.71 3) แบบวัดการเรียนรูแบบนําตนเอง เปน
แบบวัดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิรท (Likert) มี 5 ระดับ จํานวน 80 ขอ มีคาอํานาจจําแนก
ตั้งแต 0.25 ถึง 0.90 และคาความเชื่อม่ัน 0.98  

ธนินทร ระเบียบโพธ์ิ และเอกชัย แซจึง (2557) ไดคนควาวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาระบบจัดการการเรียนการสอน
แบบ m-learning ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาจากระบบ e-learning เปน m-learning ที่สามารถใชอุปกรณประเภท 
Mobile สําหรับการเรียนการสอนเพื่อสามารถเขาถึงขอมูลในการเรียนโดยนําเสนอตนแบบ แลวทําการทดลองเพื่อหาความพึง
พอใจในการใชงานระหวางระบบการเรียนในหองเรียนทั่วไปเปรียบเทียบกับระบบ m-learning โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการ
วิจัยไดแกนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาระบบปฏิบัติการ ภาคเรียนที่ 1/2556 จํานวน 26 คน โดยระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอระบบจัดการ การเรียนการสอนแบบ m-learning มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 จากงานวิจัยที่กลาวมาขางตน จึงทําใหผูวิจัยมีแนวคิดนําเทคโนโลยี m-learning มาประยุกตใชกับการเรียนการสอน
แบบนําตนเอง เพื่อใชแกไขปญหาในการเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เน่ืองจากมีผูวิจัยทานอ่ืน
เคยลองนําเทคโนโลยี m-learning และรูปแบบการเรียนรูแบบนําตนเอง นํามาใชแกปญหาและพบวาสามารถชวยแกปญหาใน
การเรียนการสอนของผูเรียนไดจริงและมีประสิทธิภาพ 
 
5. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนแบบนําตนเองบนอุปกรณพกพา รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามแนวคิดของ ADDIE Model 
 

5.1 ข้ันวิเคราะห (Analysis) 
ศึกษาหลักสูตรและคําอธิบายรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เพื่อนํามาสังเคราะหรูปแบบการเรียนรูบนเว็บ 

และศึกษาหลักการ วิธีสรางบทเรียนบนเครือขายจากเอกสารตาง ๆ และงานวิจัยที่เก่ียวของ 
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5.2 ข้ันการออกแบบ (Design) 
ออกแบบบทเรียนแบบนําตนเองบนอุปกรณพกพา ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูตาง ๆ ในบนเรียน ออกแบบหนาจอ 

ออกแบบฐานขอมูล แบบประเมินคุณภาพบทเรียนแบบนําตนเองบนอุปกรณพกพาดานเน้ือหาและเทคนิคผลิตส่ือ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา 

 

5.3 ข้ันการพัฒนา (Development) 
5.3.1 พัฒนาบทเรียนแบบนําตนเองบนอุปกรณพกพาในรูปแบบของบนเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต ที่สามารถ

แสดงผลบนอุปกรณพกพาโดยใชเทคโนโลยี jQuery mobile ในการเขียนเว็บไซต 
5.3.2 การเก็บขอมูลนักศึกษาและผูสอนที่สามารถใชบทเรียนไดจะจัดเก็บในฐานขอมูลในรูปแบบ MySQL 
5.3.3 พัฒนาแบบประเมินคุณภาพดานเน้ือหา โดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน ซ่ึงเปนอาจารยประจําสาขา

คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผลการประเมินพบวาคุณภาพดานเน้ือหาอยูในระดับดี มีคาเฉล่ียเทากับ 4.56 และ 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.51 

5.3.4 พัฒนาแบบประเมินดานเทคนิคการพัฒนาเว็บไซตโดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน ซ่ึงเปนอาจารยประจําสาขา
คอมพิวเตอรที่มีความเชี่ยวชาญในการใชส่ือ M-Learning ผลการประเมินพบวาคุณภาพดานเทคนิคการพัฒนาเว็บไซตอยูใน
ระดับดีมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.85 และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.22 

5.3.5 แบบประเมินแบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน 
 5.3.5.1 ผูวิจัยไดสรางแบบทดสอบไวจํานวนทั้งหมด 43 ขอหลังจากน้ันนําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไป
ประเมินหาคาความเที่ยงตรง (IOC) โดยผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน ผลการประเมินพบวาแบบทดสอบที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นถูกตัดทิ้ง
ไปจํานวน 2 ขอ ซ่ึงมีคาเฉล่ียโดยรวมเทากับ 0.92 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.13 ดังน้ันผูวิจัยจึงเหลือขอสอบ
จํานวน 41 ขอในการไปหาคาความยากงายและอํานาจจําแนกตอไป 
 5.3.5.2 ผูวิจัยนําแบบทดสอบจํานวน 41 ขอไปทําการหาคาความยากงายและอํานาจจําแนกกับนักศึกษา
ชั้นปที่ 4 สาขาคอมพิวเตอรซ่ึงเคยผานการเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษามากอนแลว พบวามีขอสอบไม
ผานเกณฑที่กําหนดไวจํานวน 7 ขอดังน้ัน ผูวิจัยจะเหลือขอสอบจํานวน 34 ขอ เพื่อนําไปหาคาความเชื่อม่ันในลําดับตอไป 
 5.3.5.3 ผูวิจัยเลือกขอสอบจํานวน 30 ขอจาก 34 ขอ เพื่อนํามาหาคาความเชื่อม่ันทั้งขอสอบ พบวา
แบบทดสอบมีคาความเชื่อม่ันอยูที่ 0.60 ซ่ึงอยูในเกณฑที่เหมาะสม แสดงวาแบบทดสอบชุดน้ีสามารถนําไปใชในการวิจัยได  

 

5.4 การนําไปใช (Implementation) 
นําบทเรียนแบบนําตนเองบนอุปกรณพกพาที่พัฒนาขึ้น ไปประเมินหาคุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิดานเน้ือหา 

จํานวน 3 ทานและประเมินหาคุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิดานเทคนิคการพัฒนาเว็บไซตจํานวน 3 ทาน  และทําการเก็บรวบรวม
ขอมูลเพื่อนํามาวิเคราะหและสรุปผลวิจัยตอไป 

5.4.1 ผูวิจัยใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 
5.4.2 เม่ือผูเรียนแตละคนทําแบบทดสอบกอนเรียนเสร็จแลว ตอไปผูสอนจะใหผูเรียนไดศึกษาเน้ือหา โดยผูเรียน

สามารถศึกษาเน้ือหาไดตามความสะดวกทุกที่ทุกเวลา  
5.4.3 เม่ือผูเรียนศึกษาเน้ือหาครบถวนแลว ผูสอนจะใหผูเรียนไดทําแบบทดสอบหลังเรียนแลวเก็บไวในฐานขอมูล  
 

5.5 การประเมินผล (Evaluation) 
วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการประเมินหาคุณภาพดานเน้ือหาและเทคนิคการพัฒนาเว็บไซต โดยใชสถิติการหาคาเฉล่ีย

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเขียนรายงานผลการวิจัย 
 

6. ผลการวจิัย 
 
 ผลการดําเนินงานวิจัยประกอบดวยผลการวิจัยดังน้ี 
  

 6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนแบบนําตนเองบนอุปกรณพกพา รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  
สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี ประกอบดวยบทเรียนบนอุปกรณพกพาดังภาพตัวอยาง 
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      (ก)               (ข)       (ค)    (ง) 
รูปภาพที่ 1 (ก) หนาเขาสูระบบ (ข) หนาเมนูหลักของนักศึกษา (ค) ตัวอยางหนาบทเรียน (ง) หนาแบบทดสอบ 

 

จากรูปภาพที่ 1 (ก) เปนหนาเขาสูระบบของนักศึกษา เพื่อใหผูสอนไดเก็บขอมูลในฐานขอมูลเพื่อใหผูสอนไดรูวา
นักศึกษาคนใดมีการเขาใชบทเรียนแบบนําตนเองบนอุปกรณพกพา 

จากรูปภาพที่ 1 (ข) เปนหนาเมนูหลักของนักศึกษา นักศึกษาสามารถเขาใชและเลือกเมนูไดตามที่ตองการ ซ่ึงจะมี
เมนู ดังตอไปน้ี 1) เมนูการแนะนําการใชงานบทเรียน ซ่ึงในหนาน้ีนักศึกษาสามารถเรียนรูเพิ่มเติมการใชงานบทเรียนแบบนํา
ตนเองบนอุปกรณพกพา 2) เมนูแบบทดสอบกอนเรียน จะมีขอสอบแบบปรนัยโดยขอสอบจะสุมจากขอสอบทั้งหมดจํานวน 
34 ขอ มาใหนักศึกษาทําจํานวน 30 ขอ และใหนักศึกษาทําแบบทดสอบกอนเรียนบทเรียนแบบนําตนเองบนอุปกรณพกพา    
3) เมนูบทเรียนออนไลน จะประกอบไปดวย เน้ือหาของแตละบท รูปภาพและวิดีโอที่เก่ียวของกับเน้ือหาของบทน้ัน ๆ 4) เมนู
แบบทดสอบหลังเรียน จะมีขอสอบแบบปรนัยโดยขอสอบจะสุมจากขอสอบทั้งหมดจํานวน 34 ขอ มาใหนักศึกษาทําจํานวน 
30 ขอ และใหนักศึกษาทําแบบทดสอบหลังเรียนบทเรียนแบบนําตนเองบนอุปกรณพกพา เม่ือนักศึกษาทําแบบทดสอบหลัง
เรียนเสร็จแลว กดสงคําตอบ ระบบจะทําการประมวลผลคะแนนออกมาใหนักเรียนไดทราบและระบบจะทําการเก็บขอมูลไป
ยังระบบฐานขอมูลในสวนของผูสอน 5) เมนูติดตอเรา จะมีขอมูลการติดตอของผูสอนเพื่อใหนักศึกษาไดมีชองทางในการติดตอ
ผูสอน 6) เมนูออกจากระบบ เม่ือนักศึกษาไมตองการที่จะเรียนในบทเรียนแบบนําตนเองบนอุปกรณพกพาแลวสามารถกด
ออกจากระบบ 

จากรูปภาพที่ 1 (ค) ตัวอยางบทเรียน ในหนาบทเรียนจะประกอบไปดวยเน้ือหาบทเรียน รูปภาพและวิดีโอที่
เก่ียวของกับเน้ือใหในบทน้ัน ๆ 

จากรูปภาพที่ 1 (ง) เมนูแบบทดสอบกอนเรียน จะมีขอสอบแบบปรนัยจํานวน 30 ขอ และใหนักศึกษาทํา
แบบทดสอบกอนเรียนบทเรียนแบบนําตนเองบนอุปกรณพกพา เม่ือนักศึกษาทําแบบทดสอบกอนเรียนเสร็จแลว กดสงคําตอบ 
ระบบจะทําการประมวลผลคะแนนออกมาใหนักเรียนไดทราบและระบบจะทําการเก็บขอมูลไปยังระบบฐานขอมูลในสวนของผูสอน 

 

                
  (ก)             (ข)         (ค)       (ง) 

รูปภาพที่ 2 (ก) หนาเมนูหลักของผูสอน (ข) หนาเพิ่มขอมูลนักศึกษา (ค) หนาแกไข – ลบ ขอมูลนักศึกษา  
(ง) หนาคะแนนของนักศึกษา 
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จากรูปภาพที่ 2 (ก) หนาเมนูหลักของผูสอนจะประกอบไปดวย 1) เมนูรายชื่อของนักศึกษา ผูสอนสามารถเขาไปดู
รายชื่อนักศึกษาที่อยูในระบบฐานขอมูล 2) เมนูเพิ่มขอมูลนักศึกษา ผูสอนสามารถเพิ่มขอมูลของนักศึกษาในระบบโดยระบบ
จะประมวลผลของสูฐานขอมูล 3) เมนูแกไข – ลบ ขอมูลนักศึกษา ผูสอนสามารถที่จะแกไขหรือลบขอมูลนักศึกษาตามที่
ผูสอนตองการ 4) เมนูคะแนนของนักศึกษา ผูสอนจะสามารถเขาไปดูคะแนนแบบทดสอบกอนเรียน และหลังเรียน 5) เมนู
ออกจากระบบ เม่ือผูสอนไมตองการที่จะอยูในระบบสามารถกดออกจากระบบ 

จากรูปภาพที่ 2 (ข) หนาเพิ่มขอมูลนักศึกษา ผูสอนจะตองใสขอมูลนักศึกษาใหครบตามที่ระบบกําหนดไว และกด
บันทึก ระบบจะทําการประมวลผลและบันทึกขอมูลเขาสูฐานขอมูล 

จากรูปภาพที 2 (ค) หนาแกไข – ลบ ขอมูลนักศึกษา ผูสอนสามารถเขาไปแกไขขอมูลของนักศึกษา และลบขอมูล
ของนักศึกษาไดตามที่ตองการ และระบบจะทําการประมวลผลและบันทึกขอมูลเขาสูฐานขอมูล 

จากรูปภาพที่ 2 (ง) หนาคะแนนของนักศึกษา ผูสอนจะสามารถดูคะแนนของนักศึกษาที่ระบบทําการประมวลผล
และบันทึกเก็บไว 

 
6.1.1 จากเว็บไซตบทเรียนที่ไดพัฒนาขึ้นผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทานไดประเมินคุณภาพบทเรียนแบบนําตนเอง

บนอุปกรณพกพา รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี ดานเน้ือหาและเทคนิคการพัฒนา
เว็บไซตที่พัฒนาขึ้นดังแสดงในตารางที่ 1 และตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 1 : ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนแบบนําตนเองบนอุปกรณพกพาดานเน้ือหาโดยผูเชี่ยวชาญ 

ขอ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

x̄  S.D. ความเหมาะสม 

1.  เน้ือหามีความสอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 4.33 0.47 ดี 
2. ความถูกตองชัดเจนของเน้ือหา 5.00 0.00 ดีมาก 
3. เน้ือหาเหมาะสมกับระดับของผูเรียน 4.33 0.94 ดี 
4. ความเหมาะสมในการจัดลําดับการนําเสนอเน้ือหา 4.67 0.47 ดีมาก 
5. การเรียงลําดับเน้ือหาจากงายไปยาก 4.67 0.47 ดีมาก 
6. ความเหมาะสมระหวางรูปภาพกับเน้ือหา 4.00 0.82 ดี 
7. ความถูกตองของภาษาที่ใช 4.67 0.47 ดีมาก 
8. แบบทดสอบครอบคลุมเน้ือหาตามวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 4.67 0.47 ดีมาก 
9. เน้ือหามีความเหมาะสมเม่ือนํามาใชงานบนอุปกรณพกพา 4.67 0.47 ดี 
10. เน้ือหามีครบสมบูรณตามแผนการเรียนรู 4.67 0.47 ดี 

รวม 4.56 0.51 ดีมาก 
 

 จากตารางที่ 1 พบวา ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอความเหมาะสมของบทเรียนแบบนําตนเองบนอุปกรณ
พกพา รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ดานเน้ือหา โดยรวมอยูในระดับดีมาก โดยเฉล่ียเทากับ 4.56 และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.51 
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ตารางที่ 2 : ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนแบบนําตนเองบนอุปกรณพกพาดานเทคนิคการพัฒนาเว็บไซตโดยผูเชี่ยวชาญ 

ขอ รายการ 
ระดับความคิดเหน็ 

x̄  S.D. ความเหมาะสม 

1. ดานตัวอักษร (TEXT) 
1.1 ขนาดของตัวอักษรสวยงามและมีความเหมาะสมกับอุปกรณพกพา 5.00 0.00 ดีมาก 
1.2 รูปแบบตัวอักษรอานงาย และชัดเจน 5.00 0.00 ดีมาก 
1.3 ความเหมาะสมของสีตัวอักษร และสีของพื้นที่ใช 5.00 0.00 ดีมาก 
1.4 ความเหมาะสมของการจัดวางตัวอักษร/ขอความในแตละสวนบนอุปกรณพกพา 4.67 0.47 ดีมาก 
1.5 ความถูกตองของขอความตามหลักภาษา 4.67 0.47 ดีมาก 
2. ดานภาพนิ่ง (IMAGE) 
2.1 ขนาดของภาพเหมาะสมกับหนาจออุปกรณพกพา 5.00 0.00 ดีมาก 
2.2 สีและความชัดเจนของภาพ 4.67 0.47 ดีมาก 
2.3 ความเหมาะสมของภาพที่ใชในการส่ือความหมาย 4.67 0.47 ดีมาก 
2.4 ความสมดุลของการจัดวางภาพภายในอุปกรณพกพา 5.00 0.00 ดีมาก 
3. ดานวิดีโอ (Video) 
3.1 มีความสอดคลองกับเน้ือหา 4.33 0.94 ดี 
3.2 ขนาดและตําแหนงของวิดีโอที่แสดงผล มีความเหมาะสมกับอุปกรณพกพา 5.00 0.00 ดีมาก 
4. ดานปฏิสัมพันธ (INTERACTIVE) 
4.1 การควบคุมบทเรียนบนอุปกรณพกพาทําไดงายและสะดวก 5.00 0.00 ดี 
4.2 ความเหมาะสมของการเชื่อมโยงเน้ือหาภายในหนวยการเรียน 5.00 0.00 ดี 

รวม 4.85 0.22 ดีมาก 
 

 จากตารางที่ 2 พบวา ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอความเหมาะสมของบทเรียนแบบนําตนเองบนอุปกรณ
พกพา รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ดานเทคนิคการพัฒนาเว็บไซต โดยรวมอยูในระดับดีมาก โดยเฉล่ียเทากับ 
4.85และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.22 
 
7. สรุปผลการวิจัย 
 
 จากผลการวิจัยการพัฒนาเว็บชวยสอนบนอุปกรณพกพาแบบนําตนเอง เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตร ีในครั้งน้ีสรุปไดวาบทเรียนแบบนําตนเองบนอุปกรณพกพา รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี มีคุณภาพดานเน้ือหาโดยรวมอยูในระดับดีมาก โดยเฉล่ียเทากับ 4.56 และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.51 และมีคุณภาพดานเทคนิคการพัฒนาเว็บไซต โดยรวมอยูในระดับดีมาก โดยเฉล่ียเทากับ 4.85
และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.22 
 
8. อภิปรายผล 
 

จากผลของบทเรียนที่ไดพัฒนาแลวพบวา บทเรียนแบบนําตนเองบนอุปกรณพกพา รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี มีคุณภาพดานเน้ือหาโดยรวมอยูในระดับดีมาก โดยเฉล่ียเทากับ 4.56 และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.51 และมีคุณภาพดานเทคนิคการพัฒนาเว็บไซต โดยรวมอยูในระดับดีมาก โดยเฉล่ียเทากับ 4.85 
และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.22 เน่ืองมาจากผูวิจัยไดออกแบบและพัฒนาบทเรียนแบบนําตนเองบนอุปกรณพกพา 
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี ตามหลักการออกแบบของ ADDIE Model จึงทําให
บทเรียนที่ไดออกมามีคุณภาพตอการนําไปใชงานจริง ซ่ึงผูวิจัยจะไดนําบทเรียนน้ีไปใชในการทดลองกับกลุมตัวอยางในการ
วิจัยระยะตอไป 
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บทคัดยอ 

 
การศึกษางานวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใชบทเรียน มัลติมิเดียบนโมบาย เรื่องอาเซียนศึกษา 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่6 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ีเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1 
วัดสัตตนารถปริวัตร อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี จํานวน 30 คน ไดจากการสุมตัวอยางอยางงาย ดวยวิธีการจับฉลาก สถิติที่ใช
วิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉล่ีย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย บทเรียนมัลติมิเดียบนโมบาย  
และแบบสอบถามความพึงพอใจ  

ผลการวิจัยครั้งน้ีพบวา บทเรียนมัลติมิเดียบนโมบาย เรื่องอาเซียนศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ใน

ภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก โดยแบงเปน 2 ดาน ดังน้ี ดานเน้ือหาอยูในระดับมาก (  = 4.31 , S.D. = 0.19)  

และดานรูปแบบของส่ืออยูในระดับมาก (  = 4.44 , S.D. = 0.12) โดยสรุปแลวการสรางบทเรียนมัลติมิเดียบนโมบาย เรื่อง
อาเซียนศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่6 น้ันสามารถนําไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม 
 
คําสําคัญ: บทเรียนมัลติมีเดีย, โมบาย, อาเซียนศึกษา  

 
Abstract 

 
 This research study aims to investigate the satisfaction of users of multimedia courseware on 

mobile. The ASEAN Studies For students in grade six. The sample used in this research is the students 
grade 6 school district is one Septem car Priwatr Na Muang Ratchaburi 30 from simple sampling. With 
raffle the data were statistically analyzed using mean and standard deviation. Tools used in research. 
Multimedia on Mobile and satisfaction. 

The results of this research showed. Multimedia courseware on mobile The ASEAN Studies For 
students in grade 6 in overall satisfaction was high, divided into two areas: the content at a high level 

( = 4.31, SD = 0.19) and the format of the media rankings. many ( = 4.44, SD = 0.12) CONCLUSIONS 
creating multimedia on the mobile. The ASEAN Studies For students in grade 6 can be applied to teaching 
properly. 
 
Keywords: multimedia learning, mobile, ASEAN studies 
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1. บทนํา 
 
  เน่ืองจากกระทรวงศึกษาธิการไดมีนโยบายการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาใหมีความทันสมัย
มากยิ่งขึ้น โดยพิจารณาถึงความพรอมและความเหมาะสมกับหลักสูตร ระดับการเรียนการสอน จึงไดมีการสนับสนุนการเรียน
การสอน การบริหารจัดการและบูรณาการเครือขายคอมพิวเตอร รวมถึงเครือขายตาง ๆ อยางเต็มรูปแบบ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพทางการศึกษา จะเห็นไดชัดวาในปจจุบันเทคโนโลยีไดเขามามีบทบาทตอการใชชีวิตประจําวันของคนเราเปน
อยางมากรวมทั้งดานการศึกษาก็ไดมีเทคโนโลยีเขามาเก่ียวของ อาทิเชน ส่ือมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอน ส่ืออินเทอรเน็ต
ในการสืบคนขอมูล รวมถึงอุปกรณตางๆ (ณัฐกร สงคราม อางใน วนัสนันท ยศนอย : 2555 ) ในชวงระยะเวลาสิบปที่ผานมา
ไดมีการเจริญเติบโตของเทคโนโลยีเพื่อการส่ือสาร ซ่ึงทําใหผูคนสามารถติดตอส่ือสารกันไดตลอดเวลา โดยสวนมากจะส่ือสาร
ผานทางระบบอินเทอรเน็ต และเทคโนโลยีที่กําลังเขามามีอิทธิพลตอการส่ือสารคนในปจจุบันคือ เครือขายไรสาย หรือ การ
ติดตอผานทางอุปกรณพกพาตางๆ เชน คอมพิวเตอรขนาดพกพา และเครื่องโทรศัพทมือถือ (พูลศรี เวศยอุฬาร : 2551) ที่มี
แอพพลิเคชั่นใหมๆ มากมาย ทําใหการเขาถึงเทคโนโลยีในดานการศึกษาและการเจริญเติบโตของเทคโนโลยีเพื่อการส่ือสาร
เพิ่มสูงขึ้น ทําใหมีการพัฒนาประสิทธิภาพของโทรศัพทมือถือเพื่อรองรับการบริการดานตางๆ เกิดการพัฒนาโปรแกรมการ
เรียนการสอนผานโทรศัพทมือถือซ่ึงเปนบทเรียนสําเร็จรูป ซ่ึงสอดคลองกับ พงศศิริ ธรรมวุฒิ และคณะ (วารสารครุศาสตร
อุตสาหกรรม) กับการนําเสนอบทเรียนผานทางโมบาย (M-Learning) หรือคอมพิวเตอรแบบพกพาโดยอาศัยเทคโนโลยี
เครือขายไรสายและในป 2558 น้ีเอง ที่ประเทศไทยจะกาวเขาสูประชาคมอาเซียนอยางเต็มรูปแบบสงผลใหรัฐบาลไทยให
ความสําคัญในการเตรียมความพรอมของประเทศ เนนการปฏิบัติและการเชื่อมโยงที่มากยิ่งขึ้น เพื่อผลประโยชนของประชาชน
ในภูมิภาค อันจะทําใหประชาชนสามารถกาวเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน ไดอยางบรรลุผล (กระทรวงเกษตรและสหกรณ : 
2558) จึงไดมีการนําเรื่องอาเซียนเขามาเปนบทเรียนหน่ึงบทเรียนของกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาเพื่อใหนักเรียนทราบ
ขอมูลพื้นฐานเก่ียวกับประเทศอาเซียน ศึกษาความสัมพันธของกลุมประเทศอาเซียนทั้ง ดานวัฒนธรรมทางสังคมรวมทั้งระบบ
การเมืองการปกครอง ภาษา การประกอบอาชีพและเทคโนโลย ีและศึกษาสัมพันธของประเทศกลุมสมาชิก 

จากเหตุผลดังกลาวกลุมผูวิจัย จึงไดพัฒนาส่ือการเรียนมัลติมีเดียบนโมบาย เรื่องอาเซียนศึกษา เพื่อใหนักเรียนเกิด
ความสนใจและเพิ่มการเรียนรูในการกาวเขาสูประชาคมอาเซียนในป 2558 พรอมกับไดนําเทคโนโลยีของโมบายเขามาใชเพื่อ
พัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เน่ืองจากโมบายเปนอุปกรณส่ือสารในรูปแบบไรสายที่มีนํ้าหนักเบาและพกพาสะดวก ซ่ึงทําให
ผูเรียนสามารถเรียนรูไดทุกที่ทุกเวลา (พัชรี ดอกพุฒ : 2556) กลุมผูวิจัยจึงมีความคิดเห็นวาการศึกษาวิชาอาเซียนศึกษาโดยใช
บทเรียนมัลติมิเดียบนโมบาย มีความสําคัญเปนอยางมาก ซ่ึงจะทําใหนักเรียนไดมีความรูเก่ียวกับอาเซียนควบคูไปกับการใช
เทคโนโลยีสมัยใหมอีกทั้งยังสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูมากขึ้นมีความตองการที่จะเรียนเน่ืองจากส่ือการสอนที่ไดผูวิจัยได
พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมกับผูเรียน 
 
2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 
 2.1 วัตถุประสงค 

1. เพื่อพัฒนาส่ือการเรียนมัลติมิเดียบนโมบาย เรื่องอาเซียนศึกษา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6 
  2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใชบทเรียนมัลติมิเดียบนโมบาย  

2.2  ขอบเขตการวิจัย  
 ขอบเขตของกลุมตัวอยางและกลุมประชากร ประชากร คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1 

วัดสัตตนารถปริวัตร อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน  60  คน 
กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดสัตตนารถปริวัตร อําเภอเมือง จังหวัด

ราชบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน 30 คน ไดจากวิธิการเจาะจง 
2.3  ตัวแปรที่ศึกษา  
ตัวแปรตน คือ บทเรียนมัลติมิเดียบนโมบาย เรื่องอาเซียนศึกษา 
ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจของบทเรียนมัลติมิเดียบนโมบาย  เรื่อง  อาเซียนศึกษา 
 
 



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 

 บูรณาการศาสตรและศิลป งานวิจัยทองถ่ินไทยและประชาคมอาเซยีน | 585 

2.4  ข้ันตอนการวิจัย 
วิธีการดําเนินการวิจัยแบงออกเปน 3 กระบวนการหลัก คือ  

1  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการสรางส่ือมัลติมีเดีย  อาเซียน  โมบายและเอกสารอ่ืน ๆ  
               ที่เก่ียวของ  

2  จัดทําแผนการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา  เรื่องอาเซียนศึกษา  ระยะเวลาในการสอนจํานวน              
                1 ชั่วโมง 

3  ขั้นตอนการพัฒนาเครื่องมือในการวิจัย 
3.1 ผูวิจัยไดพัฒนาส่ือการเรียนมัลติมีเดียบนโมบายดวยโปรแกรม  Adobe  Flash   

                   Professional CS6  โดยเลือกการ Create  เปน  AIR  for  Androind  ลักษณะของ 
                   การออกแบบมัลติมีเดียเปนลักษณะภาพ  2D  และแบบทดสอบกอนเรียนและหลัง 
                  เรียนที่สามารถโตตอบกับผูเรียนได 

 
 
 

 
 
 
 
รูปภาพที่ 1 ตัวอยางมัลติมีเดียเรื่อง อาเซียนศึกษา 
3.2 การสรางแบบสอบถามความพึงพอใจผูวิจัยไดสรางดวยการใช Google  Dive 

 
 
 
 
 

 
 
รูปภาพที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจบทเรยีนมัลติมีเดียเรื่องอาเซียนศึกษา 
3.3 กระบวนการดําเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมขอมูล  
  3.3.1 ผูวิจัยแนะนําและอธิบายนักเรียนเก่ียวกับบทเรียนมัลติมิเดียบนโมบาย  
เรื่อง อาเซียนศึกษา  ถึงรายละเอียดขั้นตอนและวิธีการเขาใชบทเรียน 

 
 

 
 
 
 

 
 

รูปภาพที่ 3 ผูวิจัยใหกลุมตัวอยางเรียนดวยบทเรียนมัลติมีเดีย 
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3.3.2 ใหกลุมตัวอยางทดลองใชบทเรียนมัลติมิเดียบนโมบาย ในการเรียนวิชาอาเซียน
ศึกษา และใหนักเรียนทําแบบทดสอบความพึงพอใจ  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปภาพที่ 4 แสดงภาพทดลองการใชบทเรียนมัลติมีเดียเรื่อง อาเซียนศึกษา 
 

3. ผลการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใชบทเรียนมัลติมิเดียบนโมบาย เรื่องอาเซียนศึกษา สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดสัตตนารถปริวัตร อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี   

การวิเคราะหขอมูลสําหรับงานวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของบทเรียนมัลติมิเดียบนโมบาย เรื่อง อาเซียนศึกษา 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่6 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดสัตตนารถปริวัตร  อําเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี”  กลุมผูวิจัยได
นําขอมูลตัวอยางที่เก็บรวบรวมมาจํานวน  30 คน  ที่เรียนวิชาสังคมศึกษาเรื่องอาเซียนศึกษา มาทําการวิเคราะห  ดวยวิธีการ
ทางสถิติตามวัตถุประสงคของการวิจัย  โดยไดนําเสนอผลการวิเคราะหไว  ดังตอไปน้ี 

 
ตารางที่ 1  ความพึงพอใจของผูใชที่มีตอเน้ือหาในบทเรียนมัลติมิเดียบนโมบาย เรื่องอาเซียนศึกษา สําหรับนักเรียนชั้น 
ประถมศึกษาปที ่6 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดสัตตนารถปริวัตร อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  
 

 หัวขอการประเมิน 
 

S.D. ระดับคุณภาพ 

ดานเนื้อหา    
  1.เน้ือหามีความสอดคลองครอบคลุมวัตถุประสงค 4.50 0.57 มาก 
  2.เน้ือหาถูกตองตามหลักวิชานาเชื่อถือ 4.13 0.73 มาก 
  3.เน้ือหามีความทันสมัย 4.40 0.62 มาก 
  4. การอธิบายเน้ือหามีความชัดเจนเขาใจงาย 4.33 0.66 มาก 
  5. จัดลําดับเน้ือหาของบทเรียนอยางเปนระบบ 4.30 0.79 มาก 
  6. การตั้งคําถาม คําตอบของแบบทดสอบกอนและหลัง
เรียนมีความเหมาะสม 

4.16 1.11 มาก 

  7. ภาษาที่ใชเหมาะสมชัดเจนถูกตอง สามารถส่ือให
ผูเรียนเกิดความเขาใจ 

4.33 0.61 มาก 

รวม 4.31 0.19 มาก 
  
 จากตารางที่ 1  ดานเน้ือหา  พบวาผูใชบทเรียนมัลติมีเดียบนโมบาย  เรื่อง อาเซียนศึกษา ที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นมี

ความพึงพอใจตอเน้ือหาโดยรวมอยูในระดับมาก (  = 4.31 , S.D. = 0.19)  เม่ือดูเน้ือหามีความสอดคลองครอบคลุม

วัตถุประสงคอยูในระดับมาก (  = 4.50 , S.D. = 0.57)  เน้ือหาถูกตองตามหลักวิชานาเชื้อถืออยูในระดับมาก (  = 4.13, 

S.D. = 0.73)  เน้ือหามีความทันสมัยอยูในระดับมาก (  = 4.40 , S.D. = 0.62)  การอธิบายเน้ือหามีความชัดเจนเขาใจงาย

อยูในระดับมาก (  = 4.33 , S.D. = 0.66)  จัดลําดับเน้ือหาของบทเรียนอยางเปนระบบอยูในระดับมาก (  = 4.30 , S.D. = 
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0.79)  การตั้งคําถาม คําตอบของแบบทดสอบกอนและหลังเรียนมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก (  = 4.16 , S.D. = 1.11)  

และภาษาที่ใชเหมาะสมชัดเจนถูกตอง สามารถส่ือใหผูเรียนเกิดความเขาใจอยูในระดับมาก  (  = 4.33 , S.D. = 0.61) 
 
ตารางที่ 2  ความพึงพอใจของผูใชที่มีตอรูปแบบของส่ือในบทเรียนมัลติมิเดียบนโมบาย เรื่องอาเซียนศึกษา สําหรับนักเรียน     
ชั้นประถมศึกษาปที ่6 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดสัตตนารถปริวัตร อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี   
 
 
 
 
 
 

 จากตารางที่ 2  ดานรูปแบบของส่ือ  พบวาผูใชบทเรียนมัลติมีเดียบนโมบาย  เรื่อง อาเซียนศึกษา ที่ผูวิจัยไดสราง

ขึ้นมีความพึงพอใจตอรูปแบบของส่ือโดยรวมอยูในระดับมาก (  = 4.44 , S.D. = 0.12)  การออกแบบหนาจอเหมาะสม งาย

ตอการใชงานอยูในระดับมาก (  = 4.33 , S.D. = 0.55)  ภาพกราฟกเหมาะสม สอดคลองกับเน้ือหาอยูในระดับมากที่สุด  

(  = 4.60 , S.D. = 0.50)  ลักษณะ ขนาด สี ตัวอักษร ชัดเจนสวยงาม เหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด (  = 4.63 , S.D. = 

0.49)  การออกแบบกราฟก ภาพเคล่ือนไหวสอดคลองเหมาะสม ชัดเจนอยูในระดับมาก  (  = 4.47 , S.D. = 0.57)  มี

ความคิดสรางสรรคในการออกแบบและสรางภาพอยูในระดับมาก (  = 4.37 , S.D. = 0.80)  การใชเสียงประกอบบทเรียน

เหมาะสมชัดเจนอยูในระดับมาก (  = 4.43 , S.D. = 0.68)  และเวลาของการนําเสนอเน้ือมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 

(  = 4.27 , S.D. = 0.69) 
 
4. สรุปและอภิปรายผลวิจัย 

 
การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเพื่อพัฒนาและสรางส่ือการเรียนมัลติมีเดียบนโมบาย เรื่อง อาเซียนศึกษา มีวัตถุประสงค

เพื่อใหผูเรียนสามารถเขาถึงบทเรียนไดอยางสะดวกและรวดเร็ว เรียนรูไดทุกที่ ทุกเวลา สอดคลองกับวิไลลักษณ ชางโต และ
คณะ (2555) ที่ศึกษาการใชเทคโนโลยีสมัยใหมเขามามีสวนรวมในการสอน ทําใหผูเรียนมีความกระตือรือรนที่จะเรียนรู สนุก
ไปกับการเรียนการสอน และยังชวยลดระยะเวลาในการสอนใหลดนอยลงอีกดวย 

ผลจากการศึกษาวิจัยการสรางบทเรียนมัลติมิเดียบนโมบายเรื่องอาเซียนศึกษาสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดสัตตนารถปริวัตร อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ผูใชมีความพึงพอใจตอบทเรียนมัลติมิเดียบนโมบาย เรื่อง

อาเซียนศึกษา อยูในระดับมาก (  = 4.31 , S.D. = 0.91) ผูวิจัยไดคนพบประเด็นที่นาสนใจจึงไดนํามาอภิปรายผลไวดังน้ี 
ความพึงพอใจของผูใชบทเรียนบทเรียนมัลติมิเดียบนโมบาย เรื่องอาเซียนศึกษา พบวาผูใชบทเรียนมัลติมีเดียบนโมบาย 

เรื่องอาเซียนศึกษา มีความพึงพอใจตอเน้ือหา และรูปแบบของส่ือในบทเรียนมัลติมีเดียบนโมบาย เรื่อง อาเซียนศึกษาเปน
อยางมาก ซ่ึงบทเรียนมัลติมีเดียที่ผูวิจัยไดสราขึ้นน้ันมีเน้ือหาโดยรวมอยูในระดับมาก ผูใชมีความประทับใจเน่ืองจากเน้ือหามี
ความสอดคลองครอบคลุมวัตถุประสงค มีความถูกตองตามหลักวิชาเปนที่นาเชื่อถือ มีความทันสมัย การอธิบายเน้ือหามีความ
ชัดเจน เขาใจงาย มีการจัดลําดับของเน้ือหาในบทเรียนอยางเปนระบบ การตั้งคําถาม คําตอบของแบบทดสอบกอนและหลัง
เรียนมีความเหมาะสม และภาษาที่ใชมีความเหมาะสม ถูกตอง ชัดเจน สามารถส่ือใหผูเรียนเกิดความเขาใจซ่ึงสอดคลองกับ 
สมใจ กงเติม (2555) ที่ศึกษาการนําเน้ือหาสาระตางๆ เก่ียวกับอาเซียนเพื่อเตรียมความพรอมในการกาวเขาสูประชาคม

หัวขอการประเมิน  S.D. ระดับคุณภาพ 

ดานรูปแบบของส่ือ    
  1.การออกแบบหนาจอเหมาะสม งายตอการใชงาน 4.33 0.55 มาก 
  2.ภาพกราฟกเหมาะสม สอดคลองกับเน้ือหา 4.60 0.50 มากที่สุด 
  3.ลักษณะ ขนาด สี ตัวอักษร ชัดเจนสวยงาม เหมาะสม
กับระดับของผูเรียน 

4.63 0.49 มากที่สุด 

  4.การออกแบบกราฟก ภาพเคล่ือนไหวสอดคลอง
เหมาะสม ชัดเจน 

4.47 0.57 มาก 

  5.มีความคิดสรางสรรคในการออกแบบและสรางภาพ 4.37 0.80 มาก 
  6. การใชเสียงประกอบบทเรียนเหมาะสมชัดเจน 4.43 0.68 มาก 
  7. เวลาของการนําเสนอเน้ือมีความเหมาะสม 4.27 0.69 มาก 

รวม 4.44 0.12 มาก 
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อาเซียน พบวาเน้ือหาที่นํามาศึกษามีความถูกตอง ครอบคลุม สอดคลองและมีความนาเชื่อถือ และการออกแบบหนาจอมี
ความเหมาะสม งายตอการใชงาน ภาพกราฟกเหมาะสม สอดคลองกับเน้ือหา ขนาด ลักษณะของสี และตัวอักษร มีความ
เหมาะสม สวยงาม การออกแบบภาพเคล่ือนไหวมีความสอดคลองเหมาะสม ชัดเจน มีความคิดสรางสรรคในการออกแบบ การ
ใชเสียงประกอบในบทเรียนมีความชัดเจน เหมาะสม และเวลาของการนําเสนอเน้ือหาในบทเรียนมัลติมีเดียน้ีมีความเหมาะสม
เปนอยางมาก ซ่ึงมีความสอดคลองกับนายณัฐพล บัวอุไร (2555) ที่ไดมีการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่ใชส่ือออนไลนใน
การสสอน ซ่ึงผูเรียนใหผลตอบรับที่ดีมากเพราะส่ือที่มีสีสันและภาพที่นาตื่นตาตื่นใจตลอดเวลา ทําใหผูเรียนมีความสนใจใน
การเรียนรูเพิ่มมากขึ้น 

จากผลการวิจัยครั้งน้ีสรุปไดวา บทเรียนมัลติมีเดียบนโมบาย เรื่อง อาเซียนศึกษา ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีความเหมาะสม
ตอผูเรียนทั้งดานเน้ือหาที่ครอบคลุม เขาใจงาย และทันสมัย อีกทั้งรูปแบบที่ใชในบทเรียนก็เปนรูปแบบที่นาสนใจ ทําใหผูเรียน
เกิดความกระตือรือรนที่จะเรียนรู และรูสึกสนุกไปกับการเรียนพรอมทั้งยังสามารถพัฒนาในรูปแบบ 2 ภาษาหรือภาษาอ่ืน ๆ ได 

 
5. กิตติกรรมประกาศ 
 

ขอขอบคุณกลุมตัวอยางการวิจัยที่ใหขอมูลสําหรับการวิจัย ไดแกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่ 6  โรงเรียนเทศบาล1 
วัดสัตตนารถปริวัตรจํานวน 30 คน ตลอดจนขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนเก่ียวของชวยเหลือเปนกําลังใจดวยดีตลอดมา 
 
6. เอกสารอางอิง 
 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ(2558).สูความเปนประชาคมอาเซียนภาคการเกษตร. การเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน

2558[ออนไลน]. สืบคนเม่ือ 1 เมษายน 2558  จากhttp://moac2aec.moac.go.th/  
พูลศรี เวศยอุฬาร. (2551).  m- learning and u- learning การเรียนทางเครือขายไรสาย.[ออนไลน]. สืบคนเม่ือ 1  เมษายน  

2558  จาก  http://thaimlearning.blogspot.com/ 
พัชรี ดอกพุฒ. (2556). โทรศัพทเพื่อการศึกษา. สืบคนเม่ือ  1  เมษายน  2558  จากวารสารเทคโนโลยีภาคใต 6, ฉบับที่ 2 : 85. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  คณะครุศาสตร , นางสมใจ  กงเติม. (2555). การศึกษาความพรอมในการเขาสูประชาคม

อาเ ซียนของ นักศึ กษา  มหา วิทยา ลัยราชภั ฏ เพชรบู รณ .   สืบคน เ ม่ือ   1   เมษายน  2558   จาก  
http://research.pcru.ac.th/rdb/pro_data/files/5501056.pdf 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการลําลูกกา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 , นายณัฐพล  บัวอุไร. (2555).  เรื่อง  ผลการ
จัดการเรียนการสอนโดยใชส่ือสังคมออนไลนตามทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเอง  วิชาการสรางงานส่ือผสม  
เรื่องคอมพิวเตอรและอินเทอร เน็ต  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  4 .  สืบคนเ ม่ือ  1 เมษายน 2558  จาก  
http://www.slideshare.net/jokesparrow/ss-21042416  

วนัสนันท  ยศนอย. (2555). ส่ือการเรียนมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอน.[ออนไลน]. สืบคนเม่ือ  1  เมษายน  2558จาก  
http://wanussanun.wordpress.com 

วิไลลักษณ  ชางโต  และคณะ.  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  เรื่อง  หลักการพัฒนาโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน  
สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  โดรงเรียนปทุมธานี  “นันทมุนีบํารุง”.  สืบคนเม่ือ  1  เมษายน  2558  จาก  
http://researchconference.kps.ku.ac.th/article_9/pdf/p_edu03.pdf 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม , พงศศิริ  ธรรมวุฒิ  และคณะ. การ
พัฒนาบทเรียนโมบายเลินนิง  วิชาเครือขายคอมพิวเตอรเบื้องตน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ.  สืบคนเม่ือ  1  
เมษายน  2558  จาก  www.inded.kmitl.ac.th/journal/file/720.doc 

 
 



 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที ่8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 

 บูรณาการศาสตร์และศิลป์ งานวจิัยท้องถิน่ไทยและประชาคมอาเซียน | 589 

 
 
 
 

 

 
 

สาขาวศิวกรรมโทรคมนาคม ไฟฟา้ และ
อิเล็กทรอนิกส์ (TEE) 

อาจารย์ ดร.สันติ กูลการขาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



The 8th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 31st March - 1st April 2016  

590 | Integration of Art and Science toward the Local Research and ASEAN Community 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที ่8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 

 บูรณาการศาสตร์และศิลป์ งานวจิัยท้องถิน่ไทยและประชาคมอาเซียน | 591 

การสร้างตัวควบคุมพีไอดีด้วย บอร์ด Arduino และโปรแกรม Scilab 
The Development of PID Controller with Arduino and Scilab Program 

 
ปรีชา สาคะรังค์ 

 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ  

preecha.sakarung@gmail.com  
 

บทคัดย่อ 
 

เป็นท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบเปิดเผยรหัส เหมาะสมกับการศึกษาในระดับต่าง ๆ โดยเฉพาะ
สําหรับมหาวิทยาลัย นอกเหนือจากต้นทุนท่ีต่ําแล้ว การมีส่วนร่วมในการนําไปใช้ให้เป็นท่ีแพร่หลายและการนําไปใช้งานโดยไม่มี
ค่าใช้จ่ายยังตอบสนองต่อพันธกิจหลักอันหน่ึงของมหาวิทยาลัยท่ีมีต่อชุมชนอีกด้วย บทความน้ีนําเสนอตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน
โปรแกรม Scilab และบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino ซ่ึงไม่มีลิขสิทธ์ิ เพ่ือสร้างตัวควบคุมพีไอดี ควบคุมกระบวนการ
อันดับสองท่ีมีค่าการหน่วงมากกว่าหน่ึง โดยใช้การปรับค่าอัตราขยายแบบ Chien, Hrones and Reswick (CHR) การทดลอง
ได้ทําการทดสอบประสิทธิภาพของการควบคุมต่อการปรับค่าอัตราขยายแบบ CHR โดยใช้ตัวควบคุมพี พีไอ และ พีไอดี ต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสัญญาณอ้างอิง โดยพิจารณาเปรียบเทียบจากหลกัเกณฑ์สองลกัษณะคือหลักเกณฑ์การยอมให้มีสัญญาณ
พุ่งเกินได้ 20% และหลักเกณฑ์การไม่ยอมให้เกิดสัญญาณพุ่งเกิน จากผลการทดลองพิสูจน์ให้เห็นชัดเจนว่าการปรับแบบ CHR 
สามารถนํามาใช้เป็นค่าเริ่มต้นสําหรับตัวควบคุมพีไอดีได้ 
 
คําสําคัญ: Scilab, Arduino, การปรับแบบ CHR  

 
Abstract 

 
It has been commonly accepted that open source computer software is suitable for all levels of 

education particularly at a tertiary level. Besides the advantage of its low budget, the opportunities in 
making it widely known and in using it as free education tools can also meet the major commitment of 
any community education providers. This paper demonstrates the application of free-licensed Scilab 
program with Arduino microcontroller board in developing a PID controller to control a second-order 
process plant with a damping ratio value of higher than 1. The PID gain tuning uses Chien, Hrones and 
Reswick (CHR). The experiment verifies the effectiveness of the P, PI and PID controllers gained from CHR 
tuning towards the reference-step input signal. The two criteria gained from CHR tuning, 1) 20% overshooting 
controlled signal and 2) no overshooting controlled signal, will be compared. The experiment clearly 
reveals that the CHR tuning can be used as the initial value for each controller gain.  
 
Keywords: Scilab, Arduino, CHR tuning 

 
1. บทนํา 
 

โปรแกรม Scilab เป็นโปรแกรมท่ีใช้คํานวณทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงมีลักษณะคล้ายกับโปรแกรม MATLAB [1] และ
สามารถนํามาใช้ในการเรียนการสอนทางวิศวกรรมศาสตร์ได้ เช่น ในวิชาระบบควบคุม ปัจจุบัน [2] ได้มีการนําเอาบอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Uno R.3 เช่ือมต่อกับโปรแกรม Scilab เพ่ือการเรียนการสอนวิชาระบบควบคุม  
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ตัวควบคุมพีไอดีถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม ข้อดีคือโครงสร้างไม่ซับซ้อนแต่มปีระสทิธิภาพท่ีน่าพึงพอใจ 
การใช้งานตัวควบคุมพีไอดีจะทําการปรับค่าอัตราขยายของพีไอดีด้วยวิธีการตามเกณฑ์ท่ีแนะนําของแต่ละวิธีการ [3] 

บทความน้ีจะประยุกต์ใช้ตัวควบคุมพีไอดีควบคุมกระบวนการท่ีประกอบด้วยระบบอันดับหน่ึงต่ออนุกรมกัน 2 ตัว
เพ่ือจําลองระบบท่ีพบเจอในอุตสาหกรรมเช่น ระบบทําความร้อน ฯลฯ รวมท้ังการทดสอบประสิทธิภาพของการปรับค่า
อัตราขยายด้วยหลักเกณฑ์ CHR ใน [3] โดยใช้ตัวควบคุมพี พีไอ และ พีไอดี ต่อการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณอ้างอิง โดย
พิจารณาเปรียบเทียบจากหลักเกณฑ์สองลักษณะคือหลักเกณฑ์การยอมให้มีสัญญาณพุ่งเกินได้ 20% และหลักเกณฑ์การไม่
ยอมให้เกิดสัญญาณพุ่งเกิน  

 

 
 

รูปภาพท่ี 1 ตัวควบคุมพีไอดีท่ีสรา้งจากบอร์ด Arduino และโปรแกรม Scilab 
 

2. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

2.1 การติดต้ังบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Uno R.3 เชื่อมต่อกับโปรแกรม Scilab 
สําหรับโปรแกรม Scilab ให้เลือกกล่องเครื่องมือ ATOMS และเข้าไปใน Instruments Control จะพบ 

Arduino1.1-1 เลือกเพ่ือติดตั้งชุดของโปรแกรม Arduino ท้ังน้ีต้องเช่ือมต่อผ่านอินเทอร์เน็ต ซ่ึงจะทําให้การเขียน
บล็อกไดอะแกรมบน Xcos สามารถทําได้ (คล้ายการทํางานของโปรแกรม simulink) หลังจากน้ันให้คัดลอกไฟล์จาก [2] ลงใน
บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Uno R.3  

 
2.2 ตัวควบคุมพีไอดี  
ตัวควบคุมพีไอดี [3] เมื่อต่อแบบขนานจะมีสมการของการสร้างสัญญาณเอาท์พุทดังสมการท่ี 1 และเมื่อต่อแบบ

อนุกรมจะมีสมการของการสร้างสัญญาณเอาท์พุทดังสมการท่ี 2 เมื่อ ( ), ( )i ou t u t คือสัญญาณอินพุทและเอาท์พุทตามลําดับ 
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2.3 การปรับค่าอัตราขยายด้วยหลักเกณฑ์ CHR (Chien, Hrones and Reswick)  
Chien, Hrones and Reswick (CHR) [3] ได้เสนอแนวทางการปรับค่าอัตราขยายของพีไอดีดังตารางท่ี 1 เมื่อรู้

ค่าตัวแปรของกระบวนการจากผลตอบสนองแบบข้ันของกระบวนการดังรูปภาพท่ี 2 (ค่าตัวแปร , ,s s uK T T ) โดยมี
ความสัมพันธ์ดังสมการท่ี (3 - 4)  

0 *p sK K K=        (3) 

/s uT T T=        (4) 
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 ตัวอย่างวิธีการเลือกค่าอัตราขยายของพี (สัญญาณควบคุมแบบไม่มีการแกว่ง) ทําได้โดย  
 เมื่อ /s uT T T=  และกระบวนการคือ 1.8 uT s= และ 15.1 sT s=  
 ดังน้ันจะได้  0.3*pK T=  หรือ 15.1 1.8 2.516pK = =  

 
ตารางท่ี 1 การปรับค่าอัตราขยายด้วยหลักเกณฑ์ CHR [3] 

ชนิดของ 
ตัวควบคุม 

สัญญาณควบคุมแบบไม่มีการแกว่ง 
สัญญาณควบคุมแบบมีการแกว่ง 

เกิดเปอร์เซ็นต์สัญญาณพุ่งเกิน 20% 
พิจารณาท่ีสัญญาณ

อ้างอิง 
พิจารณาท่ีสัญญาณ

รบกวน 
พิจารณาท่ีสัญญาณ

อ้างอิง 
พิจารณาท่ีสัญญาณ

รบกวน 
พี 0.3*pK T=  0.3*pK T=  0.7*pK T=  0.7*pK T=  
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รูปภาพท่ี 2 กระบวนการมี 1sK =  และ 1 2 10 T T s= = หาค่าตัวแปรได้ 1.8 uT s= และ 15.1 sT s=  

 
 
3. ผลการทดลอง 

 
3.1 ผลตอบสนองแบบขั้น 

บล็อกไดอะแกรมการควบคุมต่อได้ดังรูปภาพท่ี 3 สําหรับการหาประสิทธิภาพของตัวควบคุมจะพิจารณาใน
โดเมนเวลาซ่ึงข้ึนอยู่กับค่าต่างๆ ท่ีนิยามไว้กับผลตอบสนองแบบข้ัน [4] โดยท่ัวไปคือ ค่าเปอร์เซ็นต์สัญญาณพุ่งเกิน (%os) ค่า
เวลาเข้าท่ี ( setlingT ) และค่าความผิดพลาดในสภาวะคงตัว ( sse ) ผลตอบสนองแบบข้ันท่ีเกิดข้ึนจากการควบคุมด้วยตัวควบคุม

แต่ละแบบจะบันทึกเป็นรูปภาพโดยมีหมายเลขกํากับดังตารางท่ี 2 โดยแต่ละรูปภาพจะมีสัญญาณสองเส้น เส้นแรกเป็น
เส้นประคือสัญญาณอ้างอิง และเส้นท่ีสองเป็นเส้นทึบคือสัญญาณท่ีควบคุม 

 
 
 

s
K

s
T

uT



The 8th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 31st March - 1st April 2016  

594 | Integration of Art and Science toward the Local Research and ASEAN Community 

 
 

รูปภาพท่ี 3 บล็อกไดอะแกรมการควบคุมในโปรแกรม Scilab/Xcos 
 

ตารางท่ี 2 หมายเลขของรูปภาพและผลตอบสนองแบบข้ันท่ีสอดคล้องกัน 

ชนิดของ 
ตัวควบคุม 

สัญญาณควบคุมแบบไม่มีการแกว่ง 
สัญญาณควบคุมแบบมีการแกว่ง 

เกิดเปอร์เซ็นต์สัญญาณพุ่งเกิน 20% 
พิจารณาท่ีสัญญาณอ้างอิง พิจารณาท่ีสัญญาณอ้างอิง 

พี รูปภาพท่ี 4ก) ( )2.52pK =  รูปภาพท่ี 4ง) ( )5.87pK =  

พีไอ รูปภาพท่ี 4ข) ( )2.94, 0.16p iK K= =  รูปภาพท่ี 4จ) ( )5.03, 0.33p iK K= =  

พีไอด ี รูปภาพท่ี 4ค) ( )5.03, 0.33, 4.53p i dK K K= = =  รูปภาพท่ี 4ฉ) ( )7.97, 0.39, 6.77p i dK K K= = =  

 
3.2 ประสิทธิภาพของตัวควบคุม 
การหาประสิทธิภาพของตัวควบคุมในบทความน้ีจะพิจารณาจากค่าเปอร์เซ็นต์สัญญาณพุ่งเกิน (%os)  ค่าเวลาเข้าท่ี 

( setlingT ) และค่าความผิดพลาดในสภาวะคงตัว ( sse ) ผลการทดลองท่ีได้สรุปได้ดังตารางท่ี 3  

 
ตารางท่ี 3 ค่าเปอร์เซ็นต์สญัญาณพุ่งเกิน (%os) ค่าเวลาเข้าท่ี ( setlingT ) และค่าความผดิพลาดในสภาวะคงตวั ( sse ) 

ชนิดของ 
ตัวควบคุม 

สัญญาณควบคุมแบบไม่มีการแกว่ง 
สัญญาณควบคุมแบบมีการแกว่ง 

เกิดเปอร์เซ็นต์สัญญาณพุ่งเกิน 20% 
%os setlingT  

sse  %os setlingT  
sse  

พี 11.11 16 0.28 27.06 16 0.15 
พีไอ 0 32 0 20 19 0 
พีไอด ี 24 19 0 30 21 0 
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รูปภาพท่ี 4 ผลตอบสนองแบบข้ันท่ีเกิดข้ึนจากการควบคุมด้วยตัวควบคุมแต่ละแบบ 
 

4. บทสรุป 
 

จากผลการทดลองในรูปภาพท่ี 4 และตารางท่ี 3 สรุปได้ว่าการใช้ค่าอัตราขยายของตัวควบคุมพีไอตามเกณฑ์การ
ปรับแบบ CHR ให้ผลตอบสนองสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ท้ังสองลักษณะคือหลักเกณฑ์การยอมให้มีสัญญาณพุ่งเกินได้ 20% 
และหลักเกณฑ์การไม่ยอมให้เกิดสัญญาณพุ่งเกิน ดังน้ันเมื่อพิจารณาโดยให้ความสําคัญแก่ค่าสัญญาณพุ่งเกิน และค่าความ
ผิดพลาดในสภาวะคงตัว ตัวควบคุมพีไอจึงเหมาะสมท่ีจะใช้ควบคุมโดยสามารถใช้ค่าเริ่มต้นได้จากการปรับแบบ CHR แต่
สําหรับค่าเวลาเข้าท่ีท่ีรวดเร็วก็หลีกเลียงไม่ได้ท่ีจะต้องยอมให้เกิดค่าสัญญาณพุ่งเกิน 

บทความน้ีนําเสนอตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Scilab และบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino ซ่ึงไม่มี
ลิขสิทธ์ิ เพ่ือสร้างตัวควบคุมพีไอดี ควบคุมกระบวนการอันดับสองท่ีมีค่าการหน่วงมากกว่าหน่ึง โดยใช้การปรับค่าอัตราขยาย
แบบ Chien, Hrones and Reswick (CHR) ซ่ึงยืนยันว่าสามารถใช้ในการเรียนวิชาระบบควบคุมได้ และมีความเป็นไปได้ใน
การท่ีจะนําไปประยุกต์ใช้กับวิชาต่างๆ ทางวิศวกรรมหรือทางวิทยาศาสตร์อ่ืนๆ 
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ชนบท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน ซ่ึงประกอบด้วยแหล่งพลังงานจากระบบเซลล์
แสงอาทิตย์ ระบบแบตเตอร์รี่ และระบบสายส่งไฟฟ้า ซ่ึงมีอัตราค่าไฟฟ้าท่ีแตกต่างกันตามแหล่งพลังงานและช่วงเวลาการใช้
ไฟฟ้า ดังน้ันจึงต้องมีการจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในบ้านโดยการเลือกใช้แหล่งพลังงานท่ีมีราคาเหมาะสมในแต่ละ
ช่วงเวลา และการแบ่งประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าตามลักษณะการใช้งานเพ่ือเปลี่ยนแปลงเวลาการใช้งานให้เหมาะสม จากการศึกษา
พบว่าวิธีการท่ีนําเสนอสามารถช่วยลดราคาค่าไฟฟ้าและช่วยเพ่ิมรายได้จากการขายไฟฟ้าเน่ืองจากสามารถใช้งานพลังงาน
แสงอาทิตย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
คําสําคัญ: การจัดการพลังงาน, บ้านพลังงานแสงอาทิตย์  

 
Abstract 

 
This paper presents a method for energy management in solar home with a grid connection at 

King Mongkut's University of Technology Thonburi (Bangkuntien). Solar home is using energy from solar 
systems, battery systems, and grid electricity.. Each source is electricity rates vary according to the sources of 
energy and time consumption of electricity. So there must be home energy management by selecting 
the most cost-effective source of energy during each period and classifies electrical appliances according 
to applications for change of use to an appropriate time. The study shows that can help reduce electricity 
prices and increased revenues from electricity sales due to use solar energy efficiently. 

 
Keywords: energy management, solar home 

 
1. บทนํา 
 

พลังงานแสงอาทิตย์เป็นหน่ึงในพลังงานหมุนเวียนท่ีได้รับความความสนใจมากในปัจจุบัน เน่ืองจากเป็นพลังงาน
สะอาดและไม่ก่อให้เกิดมลพิษ สําหรับประเทศไทยซ่ึงตั้งอยู่ในเขตเส้นศูนย์สูตรได้รับแสงอาทิตย์ค่อนข้างสม่ําเสมอตลอดท้ังปี 
จึงได้มีการนําเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาใช้กับบ้านพักอาศัย โดยเฉพาะในเขตพ้ืนท่ีห่างไกลท่ีสายส่งไฟฟ้าไม่สามารถ
เข้าถึงได้ด้วยเหตุผลดา้นระยะทาง ความลําบากในการเข้าถึงและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร ์บ้านพลังงานแสงอาทิตย์จึงเป็น
ทางเลือกท่ีเหมาะสมเพ่ือท่ีจะให้ผู้ท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีห่างไกลสามารถมีไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจําวันได้ 



 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที ่8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 

 บูรณาการศาสตร์และศิลป์ งานวจิัยท้องถิน่ไทยและประชาคมอาเซียน | 597 

ปัจจุบันบ้านพลังงานแสงอาทิตย์ไม่เพียงเป็นทางเลือกท่ีดีในเขตพ้ืนท่ีห่างไกลเท่าน้ันแต่มีการนํามาใช้กับบ้านใน
ชุมชนเมืองโดยใช้งานระบบเซลล์แสงอาทิตย์ร่วมกับระบบจําหน่ายไฟฟ้าท่ีมีการเช่ือมต่อสายส่ง ซ่ึงไม่เพียงช่วยในการประหยัด
ค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าแต่ยังช่วยเพ่ิมรายรับจากการขายไฟฟ้าคืนให้กับระบบจําหน่ายไฟฟ้าอีกด้วย แต่เน่ืองจากการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์จะข้ึนอยู่กับลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเข้มรังสีอาทิตย์ และอุณหภูมิแวดล้อม การนําระบบ
พลังงานแสงอาทิตย์มาประยุกต์ใช้งานกับท่ีอยู่อาศัยจึงจําเป็นต้องมีระบบการบริหารจัดการพลังงานท่ีเหมาะสม ต้องมีการ
ประเมินปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตได้จากเซลล์แสงอาทิตย์ในแต่ละช่วงเวลา จากข้อมูลปริมาณแสงอาทิตย์ เพ่ือให้ทราบปริมาณ
ไฟฟ้าท่ีสามารถใช้ได้และสามารถจัดการช่วงเวลาการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดให้เหมาะสม เพ่ือให้การใช้งานเกิด
ประโยชน์สูงสุด และมีค่าใช้จ่ายการใช้พลังงานต่ําสุด  

โดยในปี 2011 Al-Ali ได้ทําการศึกษาการบริหารจัดการพลังงานภายในบ้านอัจฉริยะซ่ึงมีการเช่ือมต่อสายส่งในอัตรา
ค่าไฟฟ้าของประเทศออสเตรเลียและมีการเช่ือมต่อกับแหล่งพลังงานทดแทน โดยทําการทดสอบรูปแบบพฤติกรรมการใช้
ไฟฟ้าท่ีต่างกัน 3 รูปแบบ พบว่าการทดสอบแต่ละรูปแบบสามารถลดค่าใช่จ่ายลงได้ 33.5%, 35.7% และ 32.23% ตามลําดับ 
[1] และต่อมาในปี 2013 Boynuegri ได้ ทําการศึกษาด้วย MATLAB/Simulink มีการจัดการพลังงานภายในบ้านท่ีมีการ
เช่ือมต่อกับสายส่งและแหล่งพลังงานทดแทนมีการเลือกใช้พลังงานจากแหล่งต่างๆในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม และได้ทําการแบ่ง
ประเภทของเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็น Deferrable และ Non-deferrable กําหนดอัตราการใช้พลังงานและช่วงเวลาการใช้งานของ
เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิด  จากผลการ Simulation พบว่าสามารถลดค่าใช้จ่ายได้กว่า 28%  และเมื่อบ้านรับไฟฟ้าจากสายส่ง
เท่าน้ันก็ยังสามารถประหยัดได้ 25% [2] จะเห็นได้ว่าบ้านพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีมีระบบริหารจัดการพลังงานสามารถช่วยใน
การลดค่าใช้จ่ายในการใช้งานพลังงานไฟฟ้าลงได้ ดังน้ันจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการวางแผนการใช้ไฟฟ้าและมีการ
บริหารจัดการพลังงานท่ีเหมาะสมภายในบ้านพลังงานแสงอาทิตย์  
 
2. ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 
 

พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานจากธรรมชาติท่ีสะอาดไม่ก่อมลพิษและสามารถนํามาใช้อย่างไม่หมดสิ้น โดย
รูปแบบท่ีมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันน้ัน คือ การใช้เซลล์แสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้า 
 

2.1 เทคโนโลยีระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบต่อกับระบบจําหน่าย 
ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบต่อกับระบบจําหน่าย (PV Grid connected system) เป็นระบบผลิต

ไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ท่ีถูกออกแบบสําหรับผลิตไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์เปลี่ยนกระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับเข้าสู่ระบบ
จําหน่ายไฟฟ้าโดยตรง มีหลักการทํางานแบ่งเป็น 2 ช่วง กล่าวคือ ในช่วงเวลากลางวัน เซลล์แสงอาทิตย์ได้รับแสงแดดสามารถ
ผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่ภาระทางไฟฟ้าได้โดยตรง โดยผ่านอุปกรณ์เปลี่ยนระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ และหากมี
พลังงานไฟฟ้าส่วนท่ีเกินจะถูกจ่ายเข้าระบบจําหน่ายไฟฟ้า ส่วนในช่วงกลางคืนเซลล์แสงอาทิตย์ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 
กระแสไฟฟ้าจากระบบจําหน่ายไฟฟ้าจะจ่ายให้แก่ภาระทางไฟฟ้าโดยตรง ดังน้ัน ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลลแ์สงอาทิตย์แบบต่อ
กับระบบจําหน่ายจะเป็นการใช้งานเซลล์แสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าในเขตเมืองหรือพ้ืนท่ีท่ีมีระบบจําหน่ายไฟฟ้าเข้าถึง อุปกรณ์
ระบบท่ีสําคัญประกอบด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ อุปกรณ์เปลี่ยนระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับชนิดต่อกับระบบ
จําหน่ายไฟฟ้า ดังรูปภาพท่ี 1 [3] 
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รูปภาพท่ี 1 ส่วนประกอบของระบบผลติไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบต่อกับระบบจําหน่าย 
 

ท่ีมา: กระทรวงพลังงาน (2555) 
 
2.2 การจัดการพลังงาน 
การจัดการพลังงานเพ่ือให้ใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจะต้องมีการออกแบบการจัดการท่ีเหมาะสม โดยการ

จัดการด้านพลังงานไฟฟ้า แบ่งออกเป็น 2 ด้าน 
2.2.1 การจัดการด้านแหล่งผลิตไฟฟ้า (Supply Side Management) คือ การวางแผน ก่อสร้างและจัดหาแหล่ง

ผลิตไฟฟ้าเพ่ือสนองความต้องการของผู้ใช้  
2.2.2 การจัดการด้านความต้องการไฟฟ้า (Demand Side Management: DSM) คือ มาตรการท่ีปรับเปลี่ยน

ปริมาณ และหรือ ลักษณะของการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้า (end-use) โดยท่ัวไป เพ่ือวัตถุประสงค์หลัก 2 ด้าน คือ การปรับการ
ใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าให้สมดุลกับการผลิตไฟฟ้า โดยผ่านเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพ หรืออาจเป็นการปรับเปลี่ยนแบบ
แผนการใช้ไฟฟ้าด้วยวิธีการจัดการบริหารความต้องการใช้ไฟฟ้า และวัตถุประสงค์อีกด้านหน่ึง คือการสร้างเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน (Energy Conservation) โดยลักษณะของ DSM แบ่งออกเป็น 6 ลักษณะ คือ Peak Clipping, Load Shifting, 
Valley Filling, Strategic Conversion, Strategic Load Growth, Flexible Load Shape รูปภาพท่ี 6 

 

 
รูปภาพท่ี 2 ลักษณะของ DSM 

 
3. ระบบบ้านพลังงานแสงอาทิตย์   
 

บ้านพลังงานแสงอาทิตย์ ณ ศูนย์เรียนรู้ไฟฟ้าชนบท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุน
เทียน ดังรูปภาพท่ี 3  
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รูปภาพท่ี 3 บ้านพลังงานแสงอาทิตย์ ศูนย์เรยีนรูไ้ฟฟ้าชนบท 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ีวิทยาเขตบางขุนเทียน 

 
3.1 ระบบผลิตไฟฟ้าบ้านพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ดังรูปภาพท่ี 4 
 

 
 

รูปภาพท่ี 4 ส่วนประกอบของระบบผลติไฟฟ้าบ้านพลังงานแสงอาทิตย์ 
 

3.1.1 ระบบย่อยเซลล์แสงอาทิตย์ ทําหน้าท่ีเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า  
3.1.2 ระบบย่อยแบตเตอรี่ ทําหน้าท่ีเป็นตัวเก็บพลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไว้ใช้เวลาท่ีต้องการ  
3.1.3 อุปกรณ์แปลงพลังงาน ประกอบด้วย อินเวอร์เตอร์แบบเช่ือมต่อสายส่ง ทําหน้าท่ีในการแปลงพลังงานไฟฟ้า 

กระแสตรงจากแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้ากระแสสลับสําหรับใช้ในบ้านสามารถใช้งานเช่ือมต่อร่วมกับระบบสายส่งของการไฟฟ้าได้ 
และอินเวอร์เตอร์แบบสองทิศทาง เพ่ือรับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่เปลี่ยนเป็นไฟฟ้ากระแสสลับเพ่ือจ่ายพลังงาน
ไฟฟ้าให้ภาระทางไฟฟ้า และนําพลังงานท่ีอยู่ภายในระบบประจุเข้าแบตเตอรี่ 

3.1.4 อุปกรณ์เช่ือมต่อสื่อสาร ทําหน้าท่ีเช่ือมต่อสื่อสารกับอุปกรณ์ต่างๆภายในระบบและช่วยเช่ือมต่อข้อมูลภายใน 
ระบบเข้ากับระบบอินเตอร์เน็ต เพ่ือให้สามารถตรวจสอบและควบคุมการใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน แสดงดังรูปภาพท่ี 5 
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รูปภาพท่ี 5 การตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าในบ้านผ่านอินเทอรเ์น็ต 
 
3.1.5 อุปกรณ์ควบคุมภาระทางไฟฟ้า ทําหน้าท่ีควบคุมการปิดเปิดภาระทางไฟฟ้าตามเวลาท่ีกําหนดและวัดปริมาณ

การใช้ไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีเช่ือมต่ออยู่ 
 

 3.2 ภาระทางไฟฟ้า 
 ภาระทางไฟฟ้าภายในบ้านพลังงานแสงอาทิตย์ ศูนย์เรียนรู้ไฟฟ้าชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
วิทยาเขตบางขุนเทียน สามารถแบ่งภาระทางไฟฟ้าตามลักษณะการใช้งานได้เป็น 2 ประเภท คือ ภาระทางไฟฟ้าท่ีสามารถ
เลื่อนเวลาได้ และภาระทางไฟฟ้าท่ีไม่สามารถเลื่อนเวลาได้ ดังแสดงในตารางท่ี 1  
 
ตารางท่ี1 ภาระทางไฟฟ้าภายในบ้านพลังงานแสงอาทิตย ์

ลําดับ
ท่ี 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ประเภท 
กําลังไฟฟ้า 

(W) 
พลังงานไฟฟ้าท่ีใช้ต่อวัน 

(Wh) 
1 เครื่องปรับอากาศ เลื่อนไม่ได ้ 1,450 14,130 
2 ตู้เย็น เลื่อนไม่ได ้ 54 783 
3 โทรทัศน์ เลื่อนไม่ได ้ 75 264 
4 คอมพิวเตอร ์ เลื่อนไม่ได ้ 90 277 
5 ป๊ัมนํ้าอัตโนมตั ิ เลื่อนไม่ได ้ 150 271 
6 เครื่องซักผ้า เลื่อนได ้ 1,950 321 
7 ป๊ัมนํ้า เลื่อนได ้ 550 75 
8 กระติกนํ้าร้อน เลื่อนไม่ได ้ 670 239 
9 กะทะไฟฟ้า เลื่อนไม่ได ้ 750 111 
10 เครื่องกรองนํ้า เลื่อนไม่ได ้ 20 89 

 
4. ผลการศึกษา 
 

ในงานวิจัยน้ีได้ทําการศึกษาการใช้ไฟฟ้าในบ้านพลังงานแสงอาทิตยท่ี์มีการเช่ือมต่อสายส่ง โดยมีการคิดอัตราค่า
ไฟฟ้าท่ีแตกต่างกันตามช่วงเวลาของการใช้ไฟฟ้า (Time of use: TOU) คือ ราคาค่าไฟฟ้าในช่วงเวลา On Peak (09.00 - 
22.00 น.) ราคา 5.2674 บาท/หน่วย ราคาค่าไฟฟ้าในช่วงเวลา Off Peak (22.00 - 09.00 น.) ราคา 2.1827 บาท/หน่วย 
และราคารับซ้ือไฟฟ้า ราคา 6.96 บาท/หน่วย [4] 
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รูปภาพท่ี 6 ลักษณะพลังงานท่ีไดจ้ากแสงอาทิตย์เทียบกับลักษณะการใช้ไฟฟ้าในบ้าน 
 

 จากรูปภาพท่ี 6 แสดงลักษณะพลังงานท่ีได้จากแสงอาทิตย์ในช่วงเวลา 24 ช่ัวโมง พบว่าสามารถผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ได้ 12 หน่วย ในช่วงเวลา 7.00-19.00 น. โดยไฟฟ้าส่วนเกินท่ีไม่ได้ใช้งานก็จะถูกขายคืนให้กับต้นทางตาม
ราคาท่ีได้กําหนดไว้ 
 

 
 

รูปภาพท่ี 7 ลักษณะการใช้ไฟฟ้าในบ้านตามปกตเิทียบกับลักษณะการใช้ไฟฟ้าในบ้านตามการจัดการพลังงาน 
 

 จากรูปภาพท่ี 7 แสดงลักษณะการใช้ไฟฟ้าในบ้านตามปกติในช่วงเวลา 24 ช่ัวโมง พบว่ามีการใช้ไฟฟ้าสูงในช่วงเวลา 
9.00-19.00 น. ซ่ึงเป็นช่วงเวลา On Peak ในการคิดราคาค่าไฟฟ้าจากกสายส่ง  และลักษณะการใช้ไฟฟ้าในบ้านตามตามการ
จัดการพลังงานในช่วงเวลา 24 ช่ัวโมง พบว่ามีการใช้ไฟฟ้าสูงใน 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงเวลา ช่วงเวลา 9.00-17.00 น. ซ่ึงเป็น
ช่วงเวลา On Peak และช่วงเวลาหลัง 22.00 น. ซ่ึงเป็นช่วงเวลา Off Peak 
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5. บทสรุป 
  
 ระบบบ้านพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีมกีารเช่ือมต่อสายส่ง ณ ศูนย์เรยีนรูไ้ฟฟ้าชนบท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร ีวิทยาเขตบางขุนเทียน ประกอบด้วยแหล่งพลังงานจาก 3 ส่วน คือ ระบบเซลล์แสงอาทิตย ์ระบบแบตเตอรร์ี่ และ
ระบบสายส่งไฟฟ้า ซ่ึงมีอัตราค่าไฟฟ้าท่ีแตกต่างกันตามแหล่งพลังงานและช่วงเวลาการใช้ไฟฟ้า 
 จากการศึกษาพบว่า บ้านพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีมีการเช่ือมต่อสายส่งไฟฟ้าช่วยทําให้ค่าไฟฟ้าลดลงเน่ืองมีแหล่ง
พลังงานท่ีมีราคาหลากหลายข้ึนจึงสามารถเลือกแหล่งพลังงานท่ีมีราคาเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลาและยังมีการบริหารจัดการ
ด้วยการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าท่ีสามารถเลื่อนเวลาการใช้งานได้โดยไม่ส่งผลกระทบกับผู้ใช้ไฟฟ้า จึง
สามารถช่วยในการลดค่าใช้จ่ายในการใช้งานพลังงานไฟฟ้าลงได้และนอกจากน้ีการใช้ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยัง
สามารถช่วยเพ่ิมรายได้โดยการขายไฟฟ้าได้อีกด้วย ดังน้ันจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งในการศึกษาเพ่ือวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุดใน
การบริหารจัดการบ้านพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีมีการเช่ือมต่อกับระบบสายส่งให้สามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพส่งผลให้เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการลงทุนติดตั้งระบบบ้านพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ิมข้ึน 
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การลดสัญญาณปนเปื้อนจากการเคลื่อนไหวในการวัดความอ่ิมตัวออกซิเจนในเลือด 
โดยใช้ตัวกรองแบบปรับตัวได้ร่วมกบัเซนเซอร์วัดความเข้มแสง 

Motion Artifact Reduction in Pulse Oximeter using Light Sensor Signal 
as a Reference Signal for Adaptive Filter 

 
พัฒนะ คัยนันท์*, ศักรินทร์ สินไชย และปราโมทย์ วาดเขียน 

 
ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

*poi.poiizz@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 

การวัดความอ่ิมตัวออกซิเจนในเลือดจากชีพจรจะให้ผลลัพธ์ท่ีแม่นยําท่ีสุดเมื่อการวัดเกิดข้ึนในขณะท่ีไม่มีการ
เคลื่อนไหว แต่ในทางปฏิบัติพบว่าการเคลื่อนไหวจะเกิดข้ึนเสมอในขณะท่ีทําการวัดจึงทําให้เกิดความผิดพลาดของสัญญาณ
ความอ่ิมตัวออกซิเจนในเลือดท่ีเรียกว่าการปนเป้ือนท่ีเกิดจากการเคลื่อนไหว โดยท่ีการปนเป้ือนจากการเคลื่อนไหวเกิดจาก
การท่ีแสงภายนอกไปรบกวนสัญญาณในขณะท่ีเคลื่อนไหว เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการวัดความอ่ิมตัวออกซิเจนในเลือดจาก
ชีพจรเซนเซอร์วัดความเข้มแสงได้ถูกนํามาใช้เป็นสัญญาณอ้างอิงให้กับตัวกรองแบบปรับตัวได้ และเพ่ือแสดงถึงประสิทธิภาพ
ของวิธีการท่ีนําเสนอได้ทําการเปรียบเทียบผลการทดลองของวิธีการท่ีนําเสนอกับวิธีการท่ีใช้สัญญาณอ้างอิงจากเซนเซอร์วัด
ความเร่ง ผลการทดลองท่ีได้จากวิธีการท่ีนําเสนอมีความใกล้เคียงกับสัญญาณความอ่ิมตัวออกซิเจนในเลือดท่ีไม่ถูกรบกวนมากกว่า 
 
คําสําคัญ: ความอ่ิมตัวออกซิเจนในเลือด, สัญญาณรบกวนจากการเคลื่อนไหว, ตัวกรองแบบปรับตัวได้, เซนเซอร์วัดแสง  

 
Abstract 

 
Pulse oximetry performs accurately when no movement is involved. However, in practical, 

movement while measuring always occurs. Hence, the measured pulse oximetry signal is corrupted with 
movement noises called motion artifacts. Motion artifacts are surmised to be external light interference 
while movement occurring. To improve the corrupted pulse oximetry signal, a light sensor is used as a 
reference signal to a least mean squares (LMS) adaptive filter to cancel those motion artifacts. Also, to 
show the performance of the presented method, the result of this method is compared with that of 
technique using an accelerometer sensor as a reference signal to the LMS adaptive filter. The recovered 
results have shown that the proposed technique is more similar to the uncorrupted signal than the 
compared technique. 
 
Keywords: pulse oximetry, motion artifact, adaptive filter, light sensor 
 
1. บทนํา 

 
มนุษย์ และสิ่งมีชีวิตเกือบทุกชนิดต้องการออกซิเจนในระดับท่ีเหมาะสมเพ่ือดํารงชีพ กล่าวคือถ้าร่างกายมนุษย์ได้รับ

ออกซิเจนต่ํากว่าระดับท่ีเหมาะสม อวัยวะต่างๆ ในร่างกายจะค่อยๆ ทํางานล้มเหลว และในท่ีสุดก็จะไม่สามารถดํารงชีพต่อไปได้ 
ภาวะออกซิเจนในร่างกายต่ําเป็นภาวะท่ีต้องการการวินิจฉัยอย่างทันท่วงที และรักษาอย่างถูกต้องเพ่ือลดอัตราการเสียชีวิตจาก
การขาดออกซิเจน (บดินทร์  ขวัญนิมิตร, 2549) ปกติแล้วการวัดปริมาณออกซิเจนในร่างกายจะวัดปริมาณออกซิเจนท่ีอยู่ใน



The 8th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 31st March - 1st April 2016  

604 | Integration of Art and Science toward the Local Research and ASEAN Community 

เม็ดเลือดแดง ซ่ึงสามารถทําได้โดยการเจาะเลือดเก็บตัวอย่างแล้วนําไปตรวจสอบในห้องทดลอง การใช้วิธีการน้ีถึงแม้จะให้
ผลลัพธ์ท่ีแม่นยําแต่มีค่าใช้จ่ายสูง และใช้ระยะเวลาการตรวจสอบยาวนานกว่าจะได้ผลลัพธ์ออกมา ส่งผลทําให้การวินิจฉัยไม่
สามารถทําได้อย่างทันท่วงที ดังน้ันจึงได้มีการพัฒนาเครื่องวัดความอ่ิมตัวออกซิเจนในเลือดจากชีพจร (Pulse Oximeter) 
(Millikan, G.A., 1944, Shaw, R.F., 1972) ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ท่ีใช้งานง่าย และไม่จําเป็นต้องเจาะเลือดซ่ึงอุปกรณ์ในการวัดจะใช้
หัววัดแสงท่ีประกอบไปด้วยแหล่งกําเนิดแสง 2 แหล่ง (Aoyagi, T., 2003) ท่ีมีการดูดซับภายใต้อิทธิพลของปริมาณออกซิเจน
ในเลือดท่ีแตกต่างกัน (แสงสีแดงท่ีมีความยาวคลื่น 630 นาโนเมตร และอินฟราเรดท่ีมีความยาวคลื่น 900 นาโนเมตร) ยิงผ่าน
ปลายน้ิว หรือติ่งหู และใช้ตัวรับแสง (Detector) ตรวจจับความเข้มของแสงในรูปแบบของสัญญาณไฟฟ้าของแสงท้ัง 2 สีท่ีถูก
ยิงผ่านมาดังกล่าวข้างต้น และนําสัญญาณไฟฟ้าท่ีตรวจจับได้จากแหล่งกําเนิดแสงท้ัง 2 สีไปคํานวณหาปริมาณความอ่ิมตัวของ
ออกซิเจนในเลือด ด้วยการใช้วิธีน้ีการวัดค่าความอ่ิมตัวออกซิเจนในเลือดสามารถทําได้อย่างต่อเน่ือง และให้การตอบสนอง
แบบตามเวลาจริง (Real Time) จึงทําให้เทคนิคน้ีเป็นท่ีนิยมใช้จนถึงทุกวันน้ี 

การวัดความอ่ิมตัวออกซิเจนในเลือดจะให้ผลท่ีแม่นยํามากท่ีสุดเมื่อการวัดเกิดข้ึนแบบหยุดน่ิง หรือปราศจากการ
เคลื่อนไหวของร่างกาย เมื่อร่างกายมีการเคลื่อนไหวจะทําให้เกิดการปนเป้ือนข้ึน (Motion Artifact) ซ่ึงจะส่งผลให้ความ
อ่ิมตัวออกซิเจนในเลือดท่ีวัดได้เกิดการคลาดเคลื่อน 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการวัดความอ่ิมตัวออกซิเจนจึงมีการวิจัยเพ่ือลดการปนเป้ือนจากการเคลื่อนไหว Rusch et 
al. (1996) ได้เสนอวิธีการประมวลผลสัญญาณในเชิงความถ่ีโดยทําการแปลงฟูริเยร์อย่างเร็ว (Fast Fourier Transform: 
FFT) เพ่ือดูสเปกตรัมของสัญญาณ โดยสรุปได้ว่าสเปกตรัมของสัญญาณความอ่ิมตัวออกซิเจนในเลือด (Photoplethysmographic 
Signal: PPG) หรือเรียกว่าสัญญาณพีพีจีจะอยู่ในช่วง 0.5 ถึง 4 เฮิรตซ์ ซ่ึงหมายความว่าความถ่ีท่ีอยู่นอกเหนือช่วงดังกล่าวจะ
เป็นสัญญาณรบกวน โดยวิธีการน้ีมีข้อจํากัดคือถ้าหากสัญญาณรบกวนเกิดอยู่ในช่วงความถ่ีเดียวกันกับสัญญาณความอ่ิมตัว
ออกซิเจนในเลือดจะไม่สามารถแก้ไขได้ และเพ่ือแก้ไขข้อจํากัดข้างต้น Lee et al. (2003) จึงออกแบบตัวกรองเพ่ือลด
สัญญาณปนเป้ือนในสัญญาณความอ่ิมตัวออกซิเจนในเลือด ซ่ึงอาศัยการทํางานของฟิลเตอร์แบงก์ (Filter Bank) และตัวกรอง
แมทช์ (Matched Filter) โดยเมื่อผ่านกระบวนการดังกล่าวสัญญาณท่ีได้ออกมามีความถูกต้องมากข้ึน  

ในปี 2005 Gibbs และ Asada (2005) เสนอวิธีการลดสัญญาณปนเป้ือนจากการเคลื่อนไหวโดยใช้เซนเซอร์วัด
ความเร่งร่วมกับตัวกําจัดสัญญาณรบกวนแบบแอกทีป ซ่ึงเป็นวิธีการสร้างสัญญาณรบกวนโดยอาศัยสมมติฐานว่าสัญญาณท่ี
ปนเป้ือนในสัญญาณความอ่ิมตัวออกซิเจนในเลือดจะมีความสัมพันธ์กับสัญญาณท่ีเซนเซอร์วัดความเร่งสร้างข้ึนเพ่ือไปลด
สัญญาณปนเป้ือนท่ีเกิดข้ึน โดยวิธีน้ีจําเป็นจะต้องอาศัยการเพ่ิมอุปกรณ์เข้าไปในขณะวัด ในปีเดียวกัน Yan et al. (2005) 
นําเสนอเทคนิคลดสัญญาณปนเป้ือนโดยการประยุกต์ใช้การกระจายแบบ Wigner-Ville ขนาดสูงสุดของการกระจายแบบ 
Wigner-Ville ในย่านความถ่ีของอัตราการเต้นของหัวใจจะสามารถนําไปคํานวณความอ่ิมตัวออกซิเจนได้  

ในปี 2007 Reddy et al. (2007) ได้เสนอวิธีการสังเคราะห์สัญญาณปนเป้ือนจากการเคลื่อนไหวจากสัญญาณความ
อ่ิมตัวออกซิเจนในเลือดโดยการประมวลผลสญัญาณโดยใช้วิธีการทําเอสวีดี (Singular Value Decomposition: SVD) ซ่ึงเป็น
วิธีการทางพีชคณิตเชิงเส้นท่ีสําคัญโดยท่ีเมื่อแยกองค์ประกอบจะทําให้ได้ค่าซิงกูล่าซ่ึงค่าซิงกูล่าน้ันจะประกอบไปด้วยข้อมูล
ของสัญญาณรบกวนจากการเคลื่อนไหว 

ในปี 2012 Ram et al. (2012) ได้เสนอเทคนิคการประมวลผลสัญญาณโดยการใช้ตัวกรองแบบปรับตัวได้ 
(Adaptive Filter) โดยในการใช้งานตัวกรองแบบปรับตัวได้น้ันจําเป็นจะต้องใช้สัญญาณอ้างอิง (Reference Signal) สําหรับ
กําจัดสัญญาณออกไป ซ่ึงในงานวิจัยน้ีได้สังเคราะห์สัญญาณรบกวนเพ่ือใช้เป็นสัญญาณอ้างอิงในการกําจัดสัญญาณรบกวนท่ี
เจือปนอยู่ในสัญญาณความอ่ิมตัวออกซิเจนในเลือด 

แต่อย่างไรก็ตามจากการสังเกตพบว่าการวัดสัญญาณความอ่ิมตัวออกซิเจนในเลือดในสภาพแวดล้อมท่ีความเข้มแสง
ภายนอกแตกต่างกันจะส่งผลต่อระดับสัญญาณไฟตรงของสัญญาณความอ่ิมตัวออกซิเจนในเลือด ท้ังน้ีเน่ืองมาจากสัญญาณ
ความอ่ิมตัวออกซิเจนในเลือดเกิดจากตัวรับแสง จึงมีความเป็นไปได้ท่ีสัญญาณรบกวนส่วนใหญ่น่าจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ของแสงจากภายนอกท่ีเข้าไปรบกวนตัวรับแสง ดังน้ันในบทความน้ีจึงได้นําเสนอการสร้างสัญญาณอ้างอิงสัญญาณรบกวนด้วย
การตรวจจับความเข้มแสงภายนอกร่วมกับการใช้งานตัวกรองแบบปรับตัวได้เพ่ือกําจัดสัญญาณรบกวน โดยท่ีในบทความน้ี
ประกอบไปด้วย ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง หลักการทํางาน การทดลอง ผลการทดลอง และสรุปผลการทดลอง 
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2. ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 
 

2.1 การวัดความอ่ิมตัวออกซิเจนในเลือดจากชีพจร (Pulse Oximeter) 
การวัดความอ่ิมตัวออกซิเจนในเลือดจากชีพจรจะอาศัยคุณสมบัติในการดูดซับแสงของเลือด (Hemoglobin) ท่ีแตกต่าง

กัน ระหว่างเลือดท่ีจับกับออกซิเจน (Oxyhemoglobin, Hbo2) และเลือดท่ีไม่จับกับออกซิเจน (Deoxyhemoglobin, Hb) 
โดยท่ีออกซีฮีโมโกลบินจะมีคุณสมบัติในการดูดซับแสงในช่วงความยาวคลื่น 600 – 750 นาโนเมตรได้ดี และดีออกซีฮีโมโกลบินจะ
ดูดซับแสงในช่วงความยาวคลื่น 850 – 1000 นาโนเมตรได้ดี (บดินทร์ ขวัญนิมิตร, 2549) โดยสามารถแสดงคุณสมบัติการดูดซับ
แสงของเลือดได้ดังรูปภาพท่ี 1  

 

600 650 700 750 800 850 900 950 1000

 
รูปภาพท่ี 1 การดูดซับแสงท่ีความยาวคลื่นต่างๆ ของออกซีฮีโมโกลบิน และดีออกซีฮีโมโกลบิน 

 

โดยท่ีในการวัดจะใช้หัววัด (Probe) ท่ีมีแหล่งกําเนิดแสงสีแดงความยาวคลื่น 660 นาโนเมตร แสงอินฟราเรดความ
ยาวคลื่น 940 นาโนเมตร และตัวรับแสง (Photodetector) ซ่ึงค่าท่ีได้จากตัวรับแสงจะประกอบไปด้วย 2 องค์ประกอบ คือ 
องค์ประกอบดีซี (DC Component) เป็นช่วงท่ีไม่มีเลือดไหลผ่าน (Non-Pulsatile Flow) ในช่วงน้ีแสงจะถูกดูดซับไปโดย 
เน้ือเยื่อ กระดูกอ่อน และองค์ประกอบเอซี (AC Component) เป็นช่วงท่ีมีเลือดไหลผ่าน (Pulsatile Flow) สามารถแสดงได้
ดังรูปภาพท่ี 2 โดยอัตราส่วนการดูดซับของแสงสามารถหาได้จากสมการท่ี 1  
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(1) 

 

redAC  และ IRAC  คือ สัญญาณพัลส์ในช่วงท่ีมีเลือดไหลผ่านของแสงสีแดง และแสงอินฟราเรดตามลําดับ 

redDC  และ IRDC  คือ สัญญาณพัลส์ในช่วงท่ีไม่มีเลือดไหลผ่านของแสงสีแดง และแสงอินฟราเรดตามลําดับ 

โดยท่ีความสัมพันธ์ระหว่างความอ่ิมตัวออกซิเจนในเลือด ( 2%SpO ) กับอัตราส่วนการดูดซับของแสงสามารถแสดงได้ดัง
สมการท่ี 2 ซึ่งสัญญาณพีพีจีท่ีจะนําไปใช้ในการหาความอ่ิมตัวออกซิเจนในเลือดน้ันเป็นสัญญาณท่ีถูกรบกวนได้ง่ายถ้าเกิดการ
เคลื่อนไหว ส่งผลให้การหาความอ่ิมตัวออกซิเจนในเลือดผิดเพ้ียนไป 

 
( )= − ×2% 110 25 100SpO R  (2) 
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รูปภาพท่ี 2 องค์ประกอบของแสงท่ีตัวรับแสงไดร้ับ 

 

 
2.2 ตัวกรองแบบปรับตัวได้ (Adaptive Filter) 

 

ในการประยุกต์ใช้ตัวกรองแบบปรับตัวได้ในการแก้ไขสัญญาณพีพีจีท่ีถูกรบกวนเมื่อมีการเคลื่อนไหวน้ันจะใช้เซนเซอร์วัด
ความเข้มแสงในการสร้างสัญญาณอ้างอิงสําหรับตัวกรองซึ่งสามารถเขียนโครงสร้างของตัวกรองแบบปรับค่าได้ได้ดังรูปภาพท่ี 3 
โดยในการทํางานของตัวกรองแบบปรับตัวได้จะอาศัยสมการท่ี 3 4 และ 5 ในการปรับค่าสัมประสิทธ์ิของตัวกรอง ( )h n  
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รูปภาพท่ี 3 โครงสร้างของตัวกรองแบบปรับตัวได้โดยท่ัวไปของวิธีการท่ีนําเสนอ 

 
( ) ( ) ( )=x̂ n h n y n  (3) 
( ) ( ) ( )= − ˆe n x n x n  (4) 
( ) ( ) ( ) ( )µ+ = +1 2h n h n e n y n  (5) 

 
โดยท่ี ( )x n  คือ สัญญาณพีพีจีท่ีมีการรบกวนจาก Motion Artifact ( )y n  คือ สัญญาณอ้างอิงจากเซนเซอร์วัด

แสง ( )h n  คือ ค่าสัมประสิทธ์ิตัวกรองสัญญาณรบกวนจากการเคลื่อนไหวก่อนถูกปรับค่า ( )1h n+  คือ ค่าสัมประสิทธ์ิตัว

กรองสัญญาณรบกวนจากการเคลื่อนไหวหลังถูกปรับค่า ( )x n$  คือ ค่าสัญญาณรบกวนจากการเคลื่อนไหวท่ีถูกประมาณค่า 
( )e n  คือ สัญญาณพีพีจีท่ีกู้กลับมาได้ และ µ  คือ ค่าข้ันบันใดในการปรับค่าสัมประสิทธ์ิตัวกรอง (Step Size) 

 
3. หลักการทํางาน 
 

การทํางานของวิธีการท่ีนําเสนอจะเป็นการประยุกต์ใช้งานตัวกรองแบบปรับตัวได้ในการลดการปนเป้ือนท่ีเกิดจาก
การเคลื่อนไหวในสัญญาณพีพีจีใช้งานร่วมกับเซนเซอร์วัดแสง โดยท่ีโครงสร้างของระบบสามารถแสดงได้ดังรูปภาพท่ี 4 โดย
โครงสร้างของระบบจะมี 2 ส่วนคือส่วนการตรวจจับสัญญาณ และส่วนการประมวลผลสัญญาณ 
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รูปภาพท่ี 4 โครงสรา้งของระบบท่ีนําเสนอ 

 

3.1 การตรวจจับสัญญาณ  
การตรวจจับสัญญาณน้ันจะเป็นการตรวจจับสัญญาณพีพีจี และสัญญาณอ้างอิงจากเซนเซอร์วัดแสง TSL250R เมื่อ

ได้สัญญาณพีพีจี และสัญญาณอ้างอิงจากเซนเซอร์วัดแสงจะนําสัญญาณท่ีได้ไปเข้าสู่การประมวลผลสัญญาณซึ่งสามารถแสดง
โครงสร้างของชุดการตรวจจับสัญญาณพีพีจีได้ดังรูปภาพท่ี 5 โดยในบทความน้ีจะทดสอบประสิทธิภาพของสัญญาณอ้างอิง
จากเซนเซอร์วัดความเร่ง และเซนเซอร์วัดแสง 
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รูปภาพท่ี 5 โครงสร้างของชุดการตรวจจับสัญญาณพีพีจ ี
 

เน่ืองจากสัญญาณดังกล่าวมีสเปกตรัมของสัญญาณอยู่ในช่วงเดียวกันจึงทําการมอดูเลตเชิงขนาดแบบคลื่นพาห์ขนาด
ใหญ่ (Amplitude Modulation Large Carrier: AM) เพ่ือให้สเปกตรัมของสัญญาณอยู่ในช่วงความถ่ีท่ีแตกต่างกัน โดย
สัญญาณพีพีจีมอดูเลตด้วยความถ่ี 800 เฮิรตซ์ สัญญาณอ้างอิงจากเซนเซอร์วัดความเร่งมอดูเลตด้วยความถ่ี 1200 เฮิรตซ์ 
และสัญญาณอ้างอิงจากเซนเซอร์วัดแสงมอดูเลตด้วยความถ่ี 1500 เฮิรตซ์ จากน้ันนําสัญญาณเอเอ็มท้ัง 3 เข้าสู่กระบวนการ
ประมวลผลสัญญาณโดยผ่านทางซาวการ์ด (Sound Card)  

 
3.2 การประมวลผลสัญญาณ 
การประมวลผลสัญญาณจะทําการประมวลผลสัญญาณด้วยโปรแกรม MATLAB ซึ่งอัลกอลิทึมของการประมวลผล

สัญญาณสามารถแสดงได้ดังรูปภาพท่ี 6 โดยในการออกแบบตัวกรองแบบปรับตัวได้จะให้สัญญาณความอ่ิมตัวออกซิเจนใน
เลือดเป็นสัญญาณอินพุตหลัก สัญญาณจากเซนเซอร์เป็นสัญญาณอินพุตอ้างอิง และสัญญาณท่ีกู้ได้คือค่าความผิดพลาดของตัว
กรองแบบปรับตัวได้ 
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เร่ิมต้น

รับค่าสัญญาณ PPG และ 
เซนเซอร์วัดความเข้มแสง 
ผ่านทาง Sound Card

กรองสัญญาณด้วย Band Pass Filter ท่ีความถ่ี
ก่ึงกลาง 800Hz 1200Hz และ 1500Hz

Demodulate 
AM 800Hz

Demodulate 
AM 1500Hz

Demodulate 
AM 1200Hz

800Hz 1200Hz 1500Hz

PPG RED PPG IR Ref

กรองสัญญาณด้วย 
Adaptive Filter

แสดงผล 
สัญญาณท่ีกู้ได้

ส้ินสุด

กรองสัญญาณด้วย 
Adaptive Filter

แสดงผล 
สัญญาณท่ีกู้ได้

A B C

A B C

 
รูปภาพท่ี 6 อัลกอริทึมของการประมวลผลสญัญาณ 

 
4. การทดลอง และผลการทดลอง 
 

ในบทความน้ีทําการทดลองโดยใช้เซนเซอร์วัดความเร่ง MMA7331L และเซนเซอร์วัดแสง TSL250R โดยใช้คอมพิวเตอร์ HP 
ความเร็ว 2.0 GHz หน่วยความจํา 8 GB ระบบปฏิบัติการ Window 10 64 Bits ใช้โปรแกรม Matlab ประมวลผล โดยทําการวัดสัญญาณ
พีพีจีของแสงสีแดงท่ีมีการเคลื่อนไหวในแนวตั้ง (เคลื่อนไหวข้ึนลง) เพ่ือทําการทดสอบวิธีการท่ีนําเสนอจึงทําการเปรียบเทียบสัญญาณ
อ้างอิงท่ีมาจากแสง และสัญญาณอ้างอิงท่ีได้มาจากเซนเซอร์วัดความเร่ง 3 แกนไปเข้าสู่กระบวนการกรองแบบปรับตัวได้ โดยท่ี
ใช้ตัวกรองแบบปรับตัวได้ลําดับท่ี 1 และใช้ค่าข้ันบันใด 0.0001 และนําสัญญาณท่ีผ่านกระบวนการกรองแบบปรับตัวได้ของ
ท้ัง 2 การทดสอบไปหาค่าสหสัมพันธ์ไขว้ (Cross-Correlation) เทียบกับสัญญาณความอ่ิมตัวออกซิเจนในเลือดท่ีไม่มีการเคลื่อนไหว
เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของวิธีการท่ีนําเสนอ 

โดยเมื่อทําการดีมอดูเลตสัญญาณเอเอ็ม ท่ีมอดูเลตมาด้วยสัญญาณพีพีจีท่ีถูกรบกวน สัญญาณจากเซนเซอร์วัด
ความเร่ง และสัญญาณจากเซนเซอร์วัดแสง จะสามารถแสดงสัญญาณได้ดังรูปภาพท่ี 7 โดยสัญญาณจะแสดงถึงแนวโน้มท่ีแสง
ภายนอกมีผลกระทําต่อเส้นฐานของสัญญาณพีพีจี (Baseline) ให้ผลสอดคล้องกับสัญญาณท่ีเซนเซอร์วัดแสงวัดได้ จากน้ันจึง
ทําการนําเอาสัญญาณพีพีจีท่ีถูกรบกวน และสัญญาณท่ีได้จากเซนเซอร์ ไปเข้าสู่กระบวนการกรองแบบปรับตัวได้โดยสามารถ
แสดงผลการกรองได้ดังรูปภาพท่ี 8 จะเห็นได้ว่าเมื่อผ่านการกรองแบบปรับตัวได้สัญญาณจะมีเส้นฐานของสัญญาณคงท่ีมาก
ข้ึนโดยเพ่ือเป็นการทดสอบประสิทธิภาพของวิธีการท่ีนําเสนอจะนําสัญญาณท่ีผ่านการกรองไปเทียบกับสัญญาณพีพีจีท่ีไม่มีการ
รบกวนดังแสดงในรูปภาพท่ี 9 ทําการหาค่าสหสัมพันธ์ไขว้เพ่ือเปรียบเทียบสัญญาณท่ีผ่านการกรองแบบปรับตัวได้เทียบกับ
สัญญาณพีพีจีท่ีไม่มีการรบกวนจะทําให้ได้สัญญาณแสดงในรูปภาพท่ี 10 โดยท่ีค่าสูงสุดของสหสัมพันธ์ไขว้ของสัญญาณท่ีผ่าน
การกรองโดยใช้เซนเซอร์วัดความเร่ง และเซนเซอร์วัดแสงจะได้เป็น 2.5410 และ 2.9651 ตามลําดับ 

 

 
รูปภาพท่ี 7 สัญญาณท่ีดมีอดูเลตได้ (บน) สัญญาณพีพีจี (กลาง) เซนเซอร์วัดความเข้มแสง (ล่าง) เซนเซอร์วัดความเร่ง 
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(ก) (ข) 

รูปภาพท่ี 8 สัญญาณท่ีผา่นการกรองแบบปรับตัวได้โดยใช้ (ก) สัญญาณอ้างอิงจากเซนเซอร์วัดความเร่ง (ข) 
สัญญาณอ้างอิงจากเซนเซอร์วัดแสง 

  
รูปภาพท่ี 9 เปรียบเทียบสัญญาณพีพีจี รูปภาพท่ี 10 เปรียบเทียบค่าสหสมัพันธ์ไขว้ 

 

 เพ่ือทดสอบว่าวิธีการท่ีนําเสนอสามารถนําไปใช้ได้จริงจึงได้ทําการทดลองกับอาสาสมัครสุขภาพปกติจํานวน 6 คน 
เป็นเพศชาย 3 คน และเพศหญิง 3 คน อายุอยู่ในช่วง 20 ถึง 23 ปี โดยทําการทดลองวัดสัญญาณพีพีจีของอาสาสมัครท้ังหมด
ในขณะท่ีไม่มีการเคลื่อนไหว เคลื่อนไหวน้ิวในแนวดิ่ง และเคลื่อนไหวน้ิวในแนวนอน ภายใต้สภาวะเดียวกัน จากน้ันนําค่าท่ีได้
ไปคํานวณหาความอ่ิมตัวออกซิเจนในเลือดโดยใช้สมการท่ี 1 และ 2 ตามลําดับ และได้ผลดังตารางท่ี 1  
 จากตารางท่ี 1 ความอ่ิมตัวออกซิเจนในเลือดท่ีมีการรบกวนจากการเคลื่อนไหวในแนวดิ่ง และในแนวนอนมีค่า
คลาดเคลื่อนจากสภาวะท่ีไม่มีการเคลื่อนไหวเป็น 5.6 เปอร์เซ็นต์ และ 4.5 เปอร์เซ็นต์ตามลําดับ หลังจากกู้สัญญาณท่ีถูก
ปนเป้ือนในแนวดิ่ง และแนวนอนกลับคืนมาพบว่าค่าความคลาดเคลื่อนลดลงเหลือ 3.1 เปอร์เซ็นต์ และ 2.5 เปอร์เซ็นต์
ตามลําดับ ซึ่ง/ค่าความคลาดเคลื่อนท่ีคํานวณได้เป็นค่าเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดสัมบูรณ์เฉลี่ย (Mean Absolute 
Percentage Error) 
 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ยความอ่ิมตัวออกซิเจนในเลือด 

ค่าเฉลี่ยความอ่ิมตัวออกซเิจนในเลือด (เปอร์เซ็นต)์ 
ไม่มีการเคลื่อนไหว เคลื่อนไหวในแนวดิ่ง สัญญาณท่ีกู้กลับมาใน

แนวดิ่ง 
เคลื่อนไหวในแนวนอน สัญญาณท่ีกู้กลับมาใน

แนวนอน 
94.86 89.55 91.92 90.58 92.46 

  
5. สรุปผลการทดลอง และข้อเสนอนะ 

 
บทความน้ีได้นําเสนอวิธีการลดสัญญาณปนเป้ือนท่ีเกิดจากการเคลื่อนไหวในสัญญาณพีพีจีโดยการใช้งานตัวกรอง

แบบปรับตัวได้ร่วมกับเซนเซอร์วัดแสง TSL250R เป็นสัญญาณอ้างอิงให้กับตัวกรองปรับค่าได้ โดยเมื่อผ่านการกรองแบบ
ปรับตัวได้พบว่าสัญญาณพีพีจีจะมีเส้นฐานของสัญญาณคงท่ีมากข้ึน เมื่อทดสอบประสิทธิภาพของวิธีการท่ีนําเสนอเทียบกับ
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วิธีการท่ีใช้เซนเซอร์วัดความเร่งโดยการหาสหสัมพันธ์ไขว้ผลท่ีได้คือวิธีการท่ีนําเสนอมีค่าสหสัมพันธ์ไขว้มากกว่า และทดสอบ
กับอาสาสมัครท่ีมีการเคลื่อนไหวในแบบต่างๆ พบว่าวิธีการท่ีนําเสนอสามารถลดความผิดพลาดได้ ดังน้ันเซนเซอร์วัดความเข้ม
แสงจึงสามารถนําไปใช้เป็นสัญญาณอ้างอิงในการลดสัญญาณปนเป้ือนในสัญญาณพีพีจีได้ 
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การประเมินความเพียงพอกําลังการผลิตจากกราฟกําลังของเคร่ืองกังหันลม 
ต่อระบบกําลังไฟฟ้าด้วยการจําลองมอนติคาร์โล 

A Power Generation Adequacy Assessment from Power Curve of the Wind 
Turbines and to Power System with Monte Carlo Simulation 

 
นฤมล วันน้อย 
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บทคัดย่อ 
 

บทความน้ี ได้ทําการประเมินความเพียงพอกําลังการผลิตจากกราฟกําลังของเครื่องกังหันลมต่อระบบกําลังไฟฟ้า
ด้วยการจําลองมอนติคาร์โล เพ่ือรองรับแผนการขยายตัวด้านพลังงานหมุนเวียน ในการศึกษาได้ใช้โปรแกรม DIgSILENT_14.1 
จําลองและวิเคราะห์ผล การจําลองได้ใช้ระบบกําลังไฟฟ้าจังหวัดขอนแก่นท่ีระดับแรงดัน 22kV เป็นระบบฐานในการศึกษาวิจัย  
ซึ่งการศึกษาน้ีได้มุ่งเน้นและเปรียบเทียบผลกระทบจากจุดการทํางานของกราฟกําลังอยู่สามช่วงด้วยกันคือ ช่วงเริ่มความเร็วลม 
ช่วงความเร็วลมปกติ และช่วงเลยความเร็วลม บนเง่ือนไขค่ากําลังการผลิตของกังหันลมท่ีเท่ากัน ในการวิเคราะห์และประเมินผล
ได้กําหนดปริมาณความต้องการของโหลดไว้คงท่ี และผลการศึกษาน้ันได้ศึกษาและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของค่าความสามารถ
ความพร้อมท่ีมีอยู่โดยรวม ค่าความสามารถในการจัดส่งท่ีมีอยู่ ค่ากําลังสํารองรวมและค่าความต้องการของโหลดท่ีเหลือ            
ผลการศึกษาน้ันพบว่า ระบบมีค่าความสามารถความพร้อมท่ีมีอยู่โดยรวม, ค่ากําลังไฟฟ้าสํารองเพ่ิมข้ึน และค่าของค่าความ
ต้องการของโหลดท่ีเหลือลดลง ในกรณีกราฟกําลังของเครื่องกังหันลมท่ีช่วงเริ่มความเร็วลม, ช่วงความเร็วลมปกติ ท่ีความเร็ว
ลมต่ําและช่วงเลยความเร็วลมท่ีความเร็วลมสูง ซึ่งน้ันหมายความว่าเครื่องกังหันลมท่ีมีกราฟกําลังคุณลักษณะแบบน้ีทําให้
ความเพียงพอกําลังการผลิตและความเสถียรภาพของระบบเพ่ิมข้ึน  

 
คําสําคัญ: ความเพียงพอกําลังผลติไฟฟ้า, พลังงานหมุนเวียน, กังหันลม, กราฟกําลัง, มอนติคาร์โล 

 
Abstract 

 
This paper presents a power generation adequacy assessment from power curve of the wind 

turbines to power system with Monte Carlo simulation for support renewable explanation plan. In a 
study, the use of DIgSILENT_14.1 program for simulation and analysis by used 22kV KHON-KAEN city 
power system for system base case. This study have focused and compared on three operation points 
by consist Cut-in, Rated output speed and Cut-out base on wind turbine generation output are same. 
The analysis and assessment in a study have fixed load demand level. The results have focused 
changing of the Total Available Capability, Available Dispatch capacity, Total reserve generation and 
Residual demand. The study results found the system have a Total Available Capability, Total Reserve 
Generation have been increased and Residual Demand of system have been decreased incase power 
curve of Wind turbine have cut-in operation point, rated output speed operation point worked at wind 
low velocity and cut out operation point worked at wind high velocity that mean this power curve 
characteristic of wind turbine make Generation Adequacy and stability of system have been increased. 

 
Keywords: power generation adequacy, renewable, wind turbine, power curve, Monte Carlo 
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1. บทนํา 
 

เมื่อพิจารณาแนวโน้มกําลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนท่ีจะเช่ือมต่อเข้ากับระบบกําลังไฟฟ้าประเทศไทย
ตามแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้า (PDP2010 rev.3) (Energy Policy and planning office ministry of energy et al, 
2012) พบว่าปริมาณการติดตั้งกังหันลมเข้ากับระบบประเทศไทยในอนาคตมีอัตราการเช่ือมต่อค่อนข้างสูงดังน้ันการศึกษา
ผลกระทบและการประเมินความเพียงพอหลังจากกังหันลมเช่ือมต่อเข้ากับระบบเน่ืองจากคุณลักษณะการทํางานของแต่ละ
กังหันลมน้ันไม่เหมือนกันโดยพิจารณาจากกราฟกําลัง (Power Curve) ของกังหันลมแต่ละตัว ด้วยเหตุน้ีจึงมีความสําคัญเป็น
อย่างยิ่งท่ีต้องทําการศึกษาเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาความเสถียรภาพของระบบกําลังไฟฟ้า (Jan Machowski et al.), 
(Kundur et al.) และใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และเลือกชนิดกังหันลมท่ีกําลังการผลิตเดียวกัน ท่ีจะเช่ือมต่อเข้ากับระบบ
กําลังไฟฟ้าหรือระบบจําหน่ายการศึกษาและการประเมินความเพียงพอกําลังการผลิตจากกราฟพลังงานของกังหันลมต่อระบบ
กําลังไฟฟ้าได้เปรียบเทียบความแตกต่างจุดการทํางานของกราฟกําลังกังหันลมบนเง่ือนไขค่ากําลังการผลิตของกังหันลมท่ี
เท่ากันโดยเช่ือมต่อเข้ากับระบบกําลังไฟฟ้าท่ีระดับแรงดัน 22kV ของจังหวัดขอนแก่นดังแสดงในรูปภาพท่ี 1 ซึ่งระบบดังกล่าว
ใช้เป็นระบบฐานในการศึกษาโดยระบบมีปริมาณความต้องการโหลดอยู่ท่ี 26MW และเช่ือมต่อกับอินฟินิทบัส (infinite bus) 
ซึ่งในการศึกษาน้ีได้แบ่งพ้ืนท่ีออกเป็น 3 พ้ืนท่ีด้วยกันในการติดตั้งฟาร์มกังหันลม โดยระบบกําลังไฟฟ้าได้ควบคุมค่าแรงดันไว้ท่ี 
+-0.1 p.u และเปอร์เซ็นต์โหลดของสายส่งไม่ให้เกิน 100% ซึ่งฟาร์มกังหันลมน้ีได้ติดตั้งกังหันลม ฟาร์มละ 6 ตัวโดยค่ากําลัง
การผลิตแต่ละตัวอยู่ท่ี 1.5MW (6x1.5MW) และกําหนดการควบคุมค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ท่ี 1 P.F. โดยการเช่ือมต่อฟาร์ม
กังหันลมได้แสดงไว้ในรูปภาพท่ี 1. 
 

             
 

รูปภาพท่ี 1 ภาพรวมระบบกําลังไฟฟ้า 22kV จังหวัดขอนแก่น, สถานีเช่ือมต่อฟาร์มกังหันลมท้ัง 3 สถานี 
และตัวอย่างการเช่ือมต่อฟารม์กังหันลมของแต่ละสถานี 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาการทํางานกังหันลมและรูปแบบคุณลักษณะของกราฟกําลังของเครื่องกังหันลมแต่ละชนิด 
2. เพ่ือศึกษาประเมินความเพียงพอกําลังการผลิตจากกราฟพลังงานของเครื่องกังหันลมชนิดต่างๆโดยท่ีกําลังผลิต

เท่ากันต่อระบบกําลังไฟฟ้าด้วยการจําลองมอนติคาร์โล 
3. เพ่ือศึกษาผลกระทบและเป็นข้อมูลในเลือกเครื่องกังหันลมท่ีจะติดตั้งเข้ากับระบบกําลังไฟฟ้าเพ่ือสร้างความ

เสถียรภาพให้กับระบบ 
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3. วิธีดําเนินการศึกษา/การวิจัย  
 

ในการทําวิจัยทําการศึกษาการประเมินความเพียงพอกําลังการผลิตจากกราฟพลังงานของกังหันลมต่อระบบ
กําลังไฟฟ้าด้วยการจําลองมอนติคาร์โล ได้แบ่งข้ันตอนในการศึกษาไว้ท้ังหมด 4 ข้ันตอนด้วยกันซึ่งประกอบด้วย 

1. ศึกษาการทํางานกังหันลมและรูปแบบคุณลักษณะของกราฟกําลังของเครื่องกังหันลมแต่ละชนิด 
2. ศึกษาระบบกําลังไฟฟ้าและการประเมินความเพียงพอกําลังการผลิตด้วยวิธีมอนติคาร์โลด้วยโปรมแกรมดิกไซ

เลนท์ (DIgSILENT Program) และสร้างระบบกําลังไฟฟ้าโดยอ้างอิงข้อมูลจากการไฟฟ้าพร้อมออกแบบการติดตั้งฟาร์มกังหัน
ลม 

3. ทดสอบ บันทึกผล และเปรียบเทียบผล  
4. สรุปผลงานวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
4. ทฤษฎีท่ีเกี่ยวช้อง 
 

4.1 พลังงานลมและกราฟกําลังกังหันลม 
 พลังงานท่ีได้จากกังหันลมจะมีการเปลี่ยนแปลงข้ึนอยู่กับความเร็วลม (Ahmad Zahedi et al., IEEE) แต่
ความสัมพันธ์น้ีไม่เป็นสัดสว่นโดยตรงท่ีความเร็วต่าํในช่วง 1-3 เมตรต่อวินาทีกังหันลมจะยังไมส่ามารถผลิตไฟฟ้าได้ ท่ีความเร็ว
ลมระหว่าง 2.5-5 เมตรต่อวินาที กังหันลมจะเริ่มทํางานเรียกช่วงน้ีว่าช่วงเริ่มความเร็วลม (Cut in wind speed) และช่วง
ความเร็วลมช่วงประมาณ 12-15 เมตร ต่อวินาทีเป็นช่วงท่ีเรียกว่าช่วงความเร็วลมปกติ (Nominal หรือ Rate wind speed) 
ซึ่งเป็นช่วงท่ีกังหันลมท่ีกังหันลมทํางานอยู่บนพิกัดสูงสุดและช่วงเลยความเร็วลม (Cut out speed) ความเร็วลมประมาณ25-
30 เมตรต่อวินาทีกังหันลมจะหยุดทํางานเน่ืองจากความเร็วสูงเกินไปอาจทําความเสียหายต่อกลไกของกังหันลม (Harvesting 
the Wind et al., 2013) ได้ดังแสดงในรูปภาพท่ี 3 และการหากําลังของลมท่ีเคลื่อนท่ีด้วยความเร็วลม V ผ่านพ้ืนท่ีหน้าตัด A 
สามารถหาได้จากสมการท่ี (1) 
 

                                                           (1) 

 
 เมื่อกําหนดให้    คือกําลังของลม (w),     คือ ความหนาแน่นของอากาศ,     คือพ้ืนท่ีหน้าตัด,      คือ
ความเร็วลม 
         

 
รูปภาพท่ี 3 การเช่ือมต่อฟาร์มกังหันลมของแต่ละสถานี 

 
4.2 การประเมินความเพียงพอของกําลังการผลิต 
คือความสามารถของระบบไฟฟ้าท่ีจะจ่ายให้โหลดระบบภายใต้เง่ือนไขท่ีเรียกว่าความเพียงพอของระบบซึ่งใน

การศึกษาใช้ฟังก์ชันในโปรแกรมดิกไซเลนท์ (DIgSILENT Powerfactory 14.1) ในการวิเคราะห์และประเมินความเพียงพอซึ่ง
ใช้วิธีการของวิธีมอนติคาร์โลโดยกําหนดจํานวนสูงสุดคือ 100,000 (Funso K.Ariyo et al., 2013, 2(1), 7-22.), (Ruimin 
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Zheng et al.), (Y. G. Hegaz et al., 2013vol.18, no.1) ในการศึกษาการใช้เครื่องกําเนิดไฟฟ้าแบบคงท่ี (ElmGenstat) 
สําหรับการตั้งค่าเป็นเครื่องกําเนิดไฟฟ้าพลังงานลมโดยการเลือกรูปแบบลมสามารถตั้งค่าเส้นโค้งพลังงานลมในการศึกษาได้ 

 
5. ผลการศึกษาวิจัย  
 
 ในการศึกษาวิจัยได้มุ่งเน้นในการเปรียบเทียบและประเมินความเพียงพอกําลังการผลิตจากความแตกต่างของกราฟ
กําลัง (Power curve) ของกังหันลมซึ่งประกอบไปด้วยช่วงเริ่มความเร็วลม (Cut-In) ช่วงความเร็วลมปกติ (Rate output 
speed) และช่วงเลยความเร็วลม(Cut-Out) ซึ่งสัญลักษณ์แต่ละเส้นกราฟในผลการศึกษาสามารถแสดงได้ดังรูปภาพท่ี 4และ 5  
 

 
รูปภาพท่ี 4 สัญลักษณ์เส้นกราฟของผลการศึกษาเมื่อเทียบกับการกระจายความน่าเช่ือถือกําลังการผลิต 

(Generation Reliability Distribution (Probability %)) 
 

 
รูปภาพท่ี 5 สัญลักษณ์เส้นกราฟของผลการศึกษาเมื่อเทียบกับดัชนีมอนติคารโ์ลความน่าเช่ือถือกําลังการผลิต 

(Generation Reliability Monte Carlo index) 
 

5.1 ผลการศึกษาผลกระทบจากความแตกต่างช่วงเร่ิมความเร็วลมของกราฟกําลังของกังหันลมต่อความเพียงพอ
กําลังการผลิต 

ความแตกต่างช่วงเริ่มความเร็วลม (Cut-In) ของกราฟกําลังของกังหันลมได้แสดงไว้ในรูปภาพท่ี 6  และผลการ
ประเมินความพอเพียงกําลังการผลิตได้แสดงไว้ในรูปภาพท่ี 7-9  
                                                                                                                                               (MW) 

               
                                                                                                                                                                                              Generation Reliability Distribution: Probability (%) 

รูปภาพท่ี 6 ความแตกต่างจุดทํางานในช่วงเริ่มความเร็วลม                            รูปภาพท่ี 7 ผลความเพียงพอท่ีจุดทํางานในช่วง     
ของกราฟกําลังของกังหันลม                                                    เริ่มความเร็วลมกังหันลมเข้ากับระบบท่ี 2 m/s 
 
(MW)                                                                                                                                      (MW) 
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                                                 Generation Reliability Distribution: Probability (%)                                                                      Generation Reliability Distribution: Probability (%) 
รูปภาพท่ี 8 ผลความเพียงพอท่ีจุดทํางานในช่วง                             รูปภาพท่ี 9 ผลความเพียงพอท่ีจุดทํางานในช่วง      
เริ่มความเร็วลมกังหันลมเข้ากับระบบท่ี 4m/s                                เริ่มความเร็วลมกังหันลมเข้ากับระบบท่ี 6 m/s 
  
 ผลการศึกษาจากรูปภาพท่ี 7-9 ได้แสดงผลกระทบต่อความเพียงพอกําลังการผลิตเมื่อจุดทํางานในช่วงเริ่มความเร็ว
ลม (Cut-In) ของกราฟกําลังของกังหันลมเปลี่ยนแปลงและพบว่าค่าความสามารถความพร้อมท่ีมีอยู่โดยรวม ค่าความสามารถ
ในการจัดส่งท่ีมีอยู่ ค่ากําลังสํารองรวมลดลงเมื่อจุดทํางานการเช่ือมต่อกังหันลมเพ่ิมข้ึนและส่งผลให้ค่าความต้องการของโหลด
ท่ีเหลือเพ่ิมข้ึนในขณะท่ีความต้องการโหลดยังคงท่ี 
 

5.2 ผลการศึกษาผลกระทบจากความแตกต่างช่วงความเร็วลมปกติ (Rate Output Speed) ของกราฟกําลัง
ของกังหันลมต่อความเพียงพอกําลังการผลิต 
 ความแตกต่างจุดทํางานของช่วงความเร็วลมปกติ ของกราฟกําลังของกังหันลมได้แสดงไว้ในรูปภาพท่ี 10 และผล
การประเมินความพอเพียงกําลังการผลิตได้แสดงไว้ในรูปภาพท่ี 11-13  
                                                                                                                      (MW) 

        
                                                                                                                                                                                              Generation Reliability Distribution: Probability (%) 

รูปภาพท่ี 10 ความแตกต่างจุดทํางานของช่วงความเร็วลม           รูปภาพท่ี 11 ผลความเพียงพอท่ีจุดของช่วงความเร็วลม 
ปกติของกราฟกําลังของกังหันลม                                         ปกติของกราฟกําลังของกังหันลม 12m/s 
 
 (MW)                                                                                                                                  (MW) 

      
                                                        Generation Reliability Distribution: Probability (%)                                                                Generation Reliability Distribution: Probability (%) 
รูปภาพท่ี 12 ผลความเพียงพอท่ีจุดของช่วงความเร็วลม            รูปภาพท่ี 13 ผลความเพียงพอท่ีจุดของช่วงความเร็วลม
ปกติของกราฟกําลังของกังหันลม 14m/s                              ปกติของกราฟกําลังของกังหันลม 16m/s 
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ผลการศึกษาจากรูปภาพท่ี 11-13 ได้แสดงผลกระทบต่อความเพียงพอกําลังการผลิตเมื่อจุดทํางานอัตราความเร็ว
กําลังส่งออกของกราฟกําลังของกังหันลม (Rate Output speed) ของกังหันลมเปลี่ยนแปลงและพบว่าค่าความสามารถความ
พร้อมท่ีมีอยู่โดยรวม ค่าความสามารถในการจัดส่งท่ีมีอยู่ ค่ากําลังสํารองรวมลดลงเมื่อจุดทํางานอัตราความเร็วกําลังส่งออก
เพ่ิมข้ึนและส่งผลให้ค่าความต้องการของโหลดท่ีเหลือเพ่ิมข้ึนในขณะท่ีความต้องการโหลดยังคงท่ี 
 

5.3 ผลการศึกษาผลกระทบจากความแตกต่างจุดทํางานในช่วงเลยความเร็วลม (Cut-Out) ของกราฟกําลัง
ของกังหันลมต่อความเพียงพอกําลังการผลิต 

ความแตกต่างจุดทํางานในช่วงเลยความเร็วลมของกราฟกําลังของกังหันลมได้แสดงไว้ในรูปภาพท่ี 14  และผลการ
ประเมินความพอเพียงกําลังการผลิตได้แสดงไว้ในรูปภาพท่ี 15-17 
 
 
                                                                                                                                          (MW) 

        
                                                                                                                                                                                            Generation Reliability Distribution: Probability (%) 

รูปภาพท่ี 14 ความแตกต่างจุดทํางานในช่วงเลยความเร็วลม          รูปภาพท่ี 15 ผลความเพียงพอท่ีจุดทํางานในช่วง 
ของกังหันลม                                                                   เลยความเร็วลม 20m/s 
    (MW)                                                                                                                              (MW) 

      
                                                         Generation Reliability Distribution: Probability (%)                                                               Generation Reliability Distribution: Probability (%) 

รูปภาพท่ี 16 ผลความเพียงพอท่ีจุดทํางานในช่วง                        รูปภาพท่ี 17 ผลความเพียงพอท่ีจุดทํางานในช่วง 
เลยความเร็วลม 25m/s                                                      เลยความเร็วลม 30m/s 
 

ผลการศึกษาจากรูปภาพท่ี 15-17 ได้แสดงผลกระทบต่อความเพียงพอกําลังการผลิตเมื่อจุดทํางานในในช่วงเลย
ความเร็วลมของกราฟกําลังของกังหันลมเปลี่ยนแปลงและพบว่าค่าความสามารถความพร้อมท่ีมีอยู่โดยรวม, ค่าความสามารถ
ในการจัดส่งท่ีมีอยู่ ค่ากําลังสํารองรวมเพ่ิมข้ึนเมื่อจุดทํางานการปลดกังหันลมออกจากระบบเพ่ิมข้ึนและส่งผลให้ค่าความ
ต้องการของโหลดท่ีเหลือลดลงในขณะท่ีความต้องการโหลดยังคงท่ี 
 

5.4 ผลการศึกษาผลกระทบจากความแตกต่างของสองกังหันลมต่อความเพียงพอกําลังผลิตในระบบ 
ในรูปภาพท่ี 18 แสดงความแตกต่างของกราฟกําลังของกังหันลมสองตัวสําหรับการศึกษาโดยผลการประเมินความ

เพียงพอของระบบได้แสดงผลโดยเปรียบเทียบกับดัชนีมอนติคาร์โลความน่าเช่ือถือกําลังการผลิตดังแสดงไว้ในรูปภาพท่ี 19-20
และการกระจายความน่าเช่ือถือกําลังการผลิตดังแสดงไว้ในรูปภาพท่ี 21-22 
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รูปภาพท่ี 18 ความแตกต่างของกราฟกําลังของกังหันลมสองตัว 

    (MW)                                                                                                                             (MW) 

      
                                                                   Generation Reliability Monte Carlo index                                                                             Generation Reliability Monte Carlo index 

รูปภาพท่ี 20 ผลความเพียงพอเทียบกับดัชนี                            รูปภาพท่ี 21 ผลความเพียงพอเทียบกับดัชนี 
มอนติคารโ์ลในกรณีกังหันลมตัวท่ี 1                                       มอนติคาร์โลในกรณีกังหันลมตัวท่ี 2 
 
  (MW)                                                                                                                             (MW) 

      
                                                        Generation Reliability Distribution: Probability (%)                                                                  Generation Reliability Distribution: Probability (%) 

รูปภาพท่ี 22 ผลความเพียงพอเทียบกับการกระจาย                   รูปภาพท่ี 23 ผลความเพียงพอเทียบกับการกระจาย
ความน่าเช่ือถือกําลังการผลติในกรณีกังหันลมตัวท่ี 1                    ความน่าเช่ือถือกําลังการผลิตในกรณีกังหันลมตัวท่ี 2 
 

จากผลการศึกษาในรูปท่ี 23 พบว่าระบบน้ีไม่มีโดยรวม ค่าความสามารถในการจัดส่งท่ีมีแต่เมื่อเปรียบเทียบค่า
ความสามารถความพร้อมท่ีมีอยู่โดยรวมและค่ากําลังสํารองรวมด้วยดัชนีมอนติคาร์โลหรือความน่าจะเป็นการกระจายความ
น่าเช่ือถือกําลังการผลิตพบว่าในกรณีกังหันลมตัวท่ี 1 มีค่ามากกว่ากังหันลมตัวท่ี 2 และค่าความต้องการของโหลดท่ีเหลือ
พบว่าในกรณีกังหันลมตัวท่ี 1 มีค่าน้อยกว่ากังหันลมตัวท่ี 2 ภายใต้เง่ือนไขค่าความต้องการโหลดในระบบเท่ากันและกําลังการ
ผลิตของกังหันลมเท่ากัน 
 
 
 
 

Total Available capacity 

Available dispatch able capacity 

Total Demand 

Total Reserve Generation 

Total Available capacity 

Available dispatch able capacity 

Total Demand 

Total Reserve Generation 
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6. สรุปผลการศึกษาวิจัย 
 

จากผลการศึกษาการประเมินความเพียงพอของระบบจากความแตกต่างของกราฟกําลังแต่ละชนิดกังหันลมโดย
มุ่งเน้นเปรียบเทียบผลความแตกต่างของจุดทํางานซึ่งประกอบด้วยช่วงเริ่มความเร็วลม (Cut-In) ช่วงความเร็วลมปกติ (Rate 
output speed) และช่วงเลยความเร็วลม(Cut-Out) บนเง่ือนไขค่ากําลังการผลิตของกังหันลมท่ีเท่ากัน โดยในการศึกษาได้ใช้
วิธีมอนติคาร์โลในฟังก์ชันการจําลองในโปรแกรมดิกไซเลนท์ (DIgSILENT simulator) ในการวิเคราะห์และประเมินผลซึ่งดัชนี
ในการวิเคราะห์ความเพียงพอของระบบประกอบไปด้วยค่าความสามารถความพร้อมท่ีมีอยู่โดยรวม ค่าความสามารถในการ
จัดส่งท่ีมีอยู่ ค่ากําลังสํารองรวมและค่าความต้องการของโหลดท่ีเหลือโดยการเปลี่ยนแปลงค่าดัชนีน้ีจะเทียบค่ากับ ดัชนีมอนติ
คาร์โลความน่าเช่ือถือกําลังการผลิต และการกระจายความน่าเช่ือถือกําลังการผลิต (Generation Reliability Monte Carlo 
index and Reliability distribution probability) ผลการศึกษาพบว่าระบบระบบมีค่าความสามารถความพร้อมท่ีมีอยู่
โดยรวม ค่ากําลังไฟฟ้าสํารองเพ่ิมข้ึน และค่าของค่าความต้องการของโหลดท่ีเหลือลดลงในกรณีกราฟกําลังของกังหันลมท่ีมี
ช่วงเริ่มความเร็วลม (Cut-In)  ช่วงความเร็วลมปกติ (Rate output speed)ท่ีความเร็วลมต่ําและช่วงเลยความเร็วลม(Cut-
Out) ท่ีความเร็วสูง ซึ่งน้ันหมายความว่าความเพียงพอกําลังการผลิตของระบบมีมากข้ึน ซึ่งผลการศึกษาน้ีสามารถนําข้อมูลไป
ใช้อ้างอิงสําหรับเลือกกังหันลมในการติดตั้งเข้ากับระบบกําลังไฟฟ้าเพ่ือทําให้ระบบมีความเสถียรภาพและความเพียงพอกําลัง
การผลิตเพ่ิมข้ึน 
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ระบบผลิตนํ้าร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมอุณหภูมิด้วยพีแอลซ ี
Solar Hot Water System Controlled Temperature by PLC 

 
วิโรจน์ บัวงาม*, เทียนชัย บุญเจริญ และกฤษฎา สุดสวาท 

 
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

*rotnaja@yahoo.com 
 

บทคัดย่อ 
 

บทความน้ีนําเสนอระบบผลิตนํ้าร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมด้วยพีแอลซี ระบบท่ีออกแบบสามารถผลิตนํ้า
ร้อนโดยใช้แผงรับรังสีแสงอาทิตย์แบบแผ่นเรียบเป็นตัวรับพลังงานความร้อนขนาด 2 ตารางเมตร การควบคุมการทํางานของ
ระบบโดยการอุณหภูมิด้วยระบบพีแอลซี นอกจากน้ันใช้จอสัมผัสสําหรับการปรับตั้งค่าและแสดงผลกราฟิกอุณหภูมิของระบบ 
โดยการควบคุมอุณหภูมจิะทําการวัดอุณหภูมิ 2 จุด คือท่ีแผงรับรังสีแสงอาทิตย์และท่ีถังเก็บนํ้า โดยพีแอลซีเป็นตัวประมวลผล
ในการทํางานของป๊ัมควบคุมการไหลเวียนนํ้าในระบบ  

ผลการทํางานของระบบผลิตนํ้าร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมด้วยพีแอลซีพบว่าระบบสามารถผลิตนํ้าร้อนได้
อุณหภูมิสูงสุด 54 องศาเซลเซียส ท่ีช่วงเวลา 13.15 – 13.25 นาฬิกา นอกจากน้ันยังสามารถควบคุมอุณหภูมิด้วยพีแอลซีโดย
สามารถปรับอุณหภูมิอัตโนมัติและแสดงผลภาพกราฟิกการทํางานบนหน้าจอสัมผัส  
 
คําสําคัญ: แผงรับรังสีอาทิตย์, พีแอลซ,ี ระบบควบคุมอัตโนมัติ  

 
Abstract 

 
This paper presents solar hot water system controlled by PLC. The system was designed to produce 

hot water using flat plate solar collector with a size 2 square meters. Control of the system is controlled 
by a PLC. In addition, the touch screen is also applied for configuration and graphical display of the system 
temperature. Temperature control temperature measurements second point is that solar panels and a 
water tank. The process uses a PLC processor in the operation of the pump controls the flow of water in 
the system. 

The performance of a solar hot water system controlled by a PLC system that can produce hot 
water at temperatures up to 54 degrees Celsius at the time 13:15 to 13:25 o’clock. Also, it can be controlled 
by the PLC can adjust the temperature automatically and display graphics on the touch screen. 
 
Keywords: solar collector, PLC, automatic system 

 
1. บทนํา 
 

พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานหมุนเวียน (renewable energy) สามารถนํามาใช้ได้อย่างไม่สิ้นสุดและมีลักษณะ
กระจายไปถึงผู้ใช้โดยตรงอีกท้ังยังเป็นแหล่งพลังงานท่ีสะอาดปราศจากมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม มนุษย์ได้นําพลังงานแสงอาทิตย์
มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันเป็นระยะเวลานาน ปัจจุบันเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ได้รับการพัฒนาสามารถนํามาใช้งาน
ได้จริงท้ังในชีวิตประจําวันและในงานอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตามการนําพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
จําเป็นต้องทราบศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ของบริเวณท่ีจะใช้งานด้วยโดยแต่ละพ้ืนท่ีของประเทศมีค่าพลังงานความร้อนไม่
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เท่ากัน โดยท่ัวไปศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ของแต่ละพ้ืนท่ีจะมีค่าสูงหรือต่ําไม่เท่ากันข้ึนอยู่กับปริมาณรังสีดวงอาทิตย์ท่ีตก
กระทบพ้ืนท่ีน้ัน โดยบริเวณท่ีได้รับรังสีดวงอาทิตย์มากก็จะมีศักยภาพในการนําพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้สูง อย่างไรก็ตาม
สําหรับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์จําเป็นต้องใช้อุปกรณ์รวมแสงเราจําเป็นต้องทราบสัดส่วนของรังสีรวมต่อรังสีกระจายด้วย 

หลักการทํางานของเครื่องทํานํ้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์น้ี ใช้หลักการทางธรรมชาติ โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์อยู่
ในรูปของพลังงานความร้อน มีองค์ประกอบ 2 ส่วนประกอบด้วย ส่วนแรกตัวรับรังสีดวงอาทิตย์ (solar collector) เป็นตัวรับ
พลังงานแสงอาทิตย์และทําหน้าท่ีถ่ายเทพลังงานความร้อน โดยท่ีนํ้าร้อนจะดันข้ึนด้านบนของแผง ส่วนท่ีสองคือถังเก็บนํ้าร้อน
(water storage) ทําหน้าท่ีเป็นตัวเก็บนํ้าร้อนจากแผงรับรังสีดวงอาทิตย์และเก็บนํ้าเพ่ือรอนําไปใช้งานต่อไป หลักการทํางาน
ของเครื่องทํานํ้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์มีหลักการคือนํ้าเย็นจะไหลลงข้างล่างนํ้าเย็นในส่วนล่างของถังเก็บนํ้าจะไหลลงสู่
ส่วนล่างของแผงรับแสงอาทิตย์ นํ้าเย็นเหล่าน้ีจะได้รับความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีตกกระทบกับแผง เมื่อนํ้าร้อนมี
อุณหภูมิสูงก็จะลอยตัวข้ึนไปตามท่อทองแดงท่ีอยู่ในแผง ไหลกลับเข้าไปสู่ถังเก็บนํ้าและลอยตัวข้ึนไปสู่ส่วนบนของถังเก็บนํ้า
ร้อน เป็นนํ้าร้อนท่ีพร้อมจะนําไปใช้ได้ 

ในปัจจุบันได้มีการนิยมใช้พลังงานทดแทนกันอย่างแพร่หลาย หน่ึงในน้ันคือพลังงานแสงอาทิตย์ดังน้ันผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจท่ีจะนําพลังงานแสงอาทิตย์มาประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นการลดการใช้พลังงานเช้ือเพลิงและพลังงานไฟฟ้า ดังน้ันงานวิจัย
น้ีได้นําเสนอระบบทํานํ้าร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีสามารถควบคุมและปรับอุณหภูมิตามความต้องการของผู้ใช้งานนํ้าร้อน 
โดยการใช้โปรแกรมเมเบลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (Programmable Logic Controller) หรือ พีแอลซี (PLC) เป็นตัวควบคุม
การทํางานของระบบผลิตนํ้าร้อน อีกท้ังสามารถแสดงผลและควบคุมอุณหภูมิการทํางานด้วยจอแสดงผลแบบสัมผัสโดยแสดง
ดังรูปภาพท่ี 1 

 

                   
                            ท่อนํ้าร้อน  
                            ท่อนํ้าอุณหภูมิปกต ิ
 

รูปภาพท่ี 1 ระบบผลิตนํ้าร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย ์
 

2. ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 
 

2.1 องค์ประกอบของระบบผลิตน้ําร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ 
     2.1.1 ตัวเก็บรังสีอาทิตย์ (solar collectors) ตัวรับรังสีดวงอาทิตย์แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ  

            1) ตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบแผ่นเรียบ (flat plate collector) สามารถทํานํ้าร้อนมีอุณหภูมปิระมาณ  40-90 o
C    

โครงสร้างประกอบด้วยกระจกเป็นตัวช่วยรับแสง และเกิดการถ่ายเทความร้อนมายังสังกะสี เคลือบสีดําและถ่ายเทความร้อน
มาท่ีท่อทองแดงท่ีแนบอยู่กับสังกะสีซึ่งถ้าท่อทองแดงแนบกับสังกะสี โดยจํานวนท่อทองแดงมากจะทําให้มีการถ่ายเท่ความ
ร้อนน้ันดียิ่งข้ึน นอกจากน้ันยังมีฉนวนกันความร้อนรองอยู่ใต้ท่อทองแดงอีกช้ันหน่ึงเพ่ือเก็บความร้อนไม่ให้ความร้อนออกมา
ทางข้างหลังแผงตัวเก็บรังสีอาทิตย์ ขนาดของแผงโซล่าคอลเลคเตอร์น้ันขนาดมาตรฐานจะมีขนาด 2 เมตร x 1 เมตร  
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รูปภาพท่ี 2 ตัวเก็บรังสีอาทิตย์ (sola collector) 
 
   2) ตัวรับรังสีแสงอาทิตย์แบบท่อสญุญากาศ (vacuum-tube collector) สามารถทําอุณหภูมินํ้าร้อน
ได้สูงถึง 200 o

C  โครงสร้างประกอบดว้ยท่อแก้วสุญญากาศ ทําหน้าท่ีรับแสง โดยพ้ืนท่ีของท่อทําหน้าท่ีดูดซับพลังงาน
แสงอาทิตย์นอกจากน้ันภายนอกท่อถูกล้อมด้วยสญุญากาศทําหน้าท่ีป้องกันการสูญเสียความร้อน 
   3) ตัวรับรังสีแสงอาทิตย์แบบ Integral Collector เป็นตัวรับรังสแีสงอาทิตย์และเก็บนํ้าร้อนรวมอยู่ใน
ตัวเดี่ยวกันเรียกว่า Integral Collector Storage (ICS) โครงสร้างทําจากท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไมน้่อยกว่า 4 น้ิว ต่อ
อนุกรมกัน ตัวถังเก็บนํ้าถูกเคลือบด้วยสารทําหน้าท่ีดดูซับความร้อน 
 การคํานวณประสิทธิภาพของตัวเก็บรังสีอาทิตย์ ( )ηc ภายใต้เง่ือนไขสภาวะคงท่ีตามมาตรฐาน ASHRAE 
STANDARD 93-77 แสดงความสมัพันธ์ดังสมการท่ี 1 
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โดยท่ี 

                       
•
m  คือ อัตราการไหลเชิงมวลของไหล , ( )kg s  

                       pC  คือ ค่าความรอ้นจําเพาะของของไหล ,  ( )J kg K  

                       coT  คือ อุณหภูมิของไหลขาออก ( )oC  

                    ciT  คือ อุณหภูมิของไหลขาเข้า ( )oC  

                       TG คือ ค่าความเข้มรังสีรวมท่ีตกกระทบบนตัวเก็บรงัสีอาทิตย์ ( )2W m  

                    cA  คือ พ้ืนท่ีรับรังสีแสงอาทิตย์ของตัวเก็บรังสี ( )2m   

 
  2.1.2 ถังเก็บน้ําร้อน (storage tanks) ทําจากเหล็กเคลือบภายในด้วยสารป้องกันการกัดกร่อนและมีฉนวนหุ้ม
ภายนอก นอกจากน้ันภายในมีขดลวดความร้อนเสริมอยู่ภายใน ถังเก็บนํ้าร้อนมีอยู่ 2 รูปแบบคือ ถังแบบตั้งและถังแบบนอน 
  2.1.3 ระบบควบคุม (controller) ทําหน้าท่ีควบคุมการทํางานของระบบโดยทําการตรวจสอบอุณหภูมิของ
นํ้าในถังนํ้ามีอุณหภูมติามผู้ใช้ต้องการ โดยระบบควบคุมแบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ   
  1) ตัวควบคุมแบบผลต่าง (differential) การทํางานจะทําการตรวจวัดอุณหภมูิโดยใช้เซนเซอร์ 2 จุดตดิตั้งท่ี
ด้านออกของแผงเก็บรังสีอาทิตย์และท่ีถังเก็บนํ้าร้อน ถ้าอุณหภูมิของท้ัง 2 จุดมีอุณหภูมิต่างกัน 2-5 องศาเซียลเซียส ระบบจะ
สั่งงานให้ป๊ัมหมุนเวียนนํ้าร้อน 
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  2) ตัวควบคุมแบบ photovoltaic (PV) controller การทํางานของระบบจะติดตั้งแผลเซลล์แสงอาทิตย์ทํา
หน้าท่ีผลติพลังงานไฟฟ้าจ่ายให้กับป๊ัมนํ้าเพ่ือหมุนเวียนนํ้าในระบบผลิตนํ้าร้อน 
  3) ตัวควบคุมแบบใช้ไทเมอร์ (timer) การทํางานของระบบควบคุมจะใช้การไทม์เมอร์ตั้งเวลาการทํางานของ
ป๊ัมในช่วงเวลามีแสงแดด เช่น ช่วงเวลาทํางานอยู่ในช่วง 9.30-16.30 น 
   2.1.3 อุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆ อุปกรณ์ประกอบอ่ืนสําหรับระบบผลตินํ้าร้อนพลังงานแสงอาทิตยคื์อ ระบบท่อ 
(piping ) ฉนวน (insulator) เครือ่งแลกเปลี่ยนความร้อน (heat exchangers)  ระบบวาล์ว เกจ และอุปกรณต์รวจวัดต่างๆ
ของระบบ 
 

 2.2 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ 
พีแอลซีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สําหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม พีแอลซีประกอบด้วย หน่วยประมวลผลกลาง 

หน่วยความจํา หน่วยรับข้อมูล หน่วยส่งข้อมูล และหน่วยป้อนโปรแกรม หน่วยความจําของพีแอลซีประกอบด้วย 
หน่วยความจําชนิดแรม (RAM) และรอม (ROM) หน่วยความจําชนิดแรมทําหน้าท่ีเก็บโปรแกรมของผู้ใช้และข้อมูลสําหรับใช้
ในการปฏิบัติงานของพีแอลซี ส่วนรอมทําหน้าท่ีเก็บโปรแกรมสําหรับใช้ในการปฏิบัติงานของพีแอลซี โดยท่ีพีแอลซีขนาดเล็ก 
ส่วนประกอบท้ังหมดของพีแอลซีจะรวมกันเป็นโมดูล แต่ถ้าเป็นขนาดใหญ่สามารถแยกออกเป็นส่วนประกอบย่อยๆ  

นอกจากน้ันพีแอลซียังมีส่วนท่ีเป็นอินพุตและเอาต์พุตท่ีสามารถเช่ือมต่อกับตัวตรวจจับหรือสวิตช์ต่างๆ โดยจะ
ต่อเข้ากับอินพุต ส่วนเอาต์พุตจะใช้ต่อออกไปควบคุมการทํางานของอุปกรณ์หรือเครื่องจักรท่ีเป็นเป้าหมายท่ีต้องการควบคุม 
การควบคุมอุปกรณ์ภายนอกน้ันต้องเขียนโปรแกรมคําสั่งเข้าไปในพีแอลซี เช่น ภาษาแลดเดอร์ ฟังก์ชันชาร์ต เป็นต้น 
นอกจากน้ียังสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อ่ืนเช่นเครื่องอ่านรหัสแท่ง (barcode) เครื่องพิมพ์ (printer) ซึ่งในปัจจุบัน
นอกจากเครื่องพีแอลซีจะใช้งานแบบเดี่ยว แล้วยังสามารถต่อพีแอลซีหลายๆ ตัวเข้าด้วยกัน (network) เพ่ือควบคุมการ
ทํางานของระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนด้วยจะเห็นได้ว่าการใช้งานพีแอลซีมีความยืดหยุ่นมาก 

 

2.3 ระบบจอสัมผัส  
 ระบบจอสัมผัสหรือ Human-Machine Interface (HMI) บางครั้งเรียกว่า Touch Screen เป็นระบบท่ีใช้

สําหรับในการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างผู้ปฏิบัติการกับระบบอัตโนมัติ เพ่ือให้ระบบอัตโนมัติทํางานตามท่ีเขียนโปรแกรม การ
ประยุกต์ใช้ระบบจอสัมผัส เช่น การสร้างภาพเสมือนจริงเก่ียวกับกระบวนการในการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม  

ระบบจอสัมผัสจะทําหน้าท่ีคล้ายๆ กับคอมพิวเตอร์ทําหน้าท่ีสื่อสารกับพีแอลซีหรือมีลักษณะเป็นอุปกรณ์หลัก โดยท่ี 
พีแอลซีมีหน้าท่ีตอบสนองสิ่งท่ีระบบจอสัมผัสส่งสัญญาณออกมา ดังน้ันจอสัมผัสจะเพ่ือทําหน้าในการประสานการทํางาน
ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับเครื่องจักร โดยมีหน้าท่ีหลักในการแสดงผลต่างๆ การตั้งค่าข้อมูล และการสั่งการระบบจอสัมผัสมี
ขนาดให้เลือกใช้งานตามความเหมาะสม รวมท้ังมีระบบสื่อสารกับพีแอลซีได้หลายรูปแบบ เช่น พอร์ทอนุกรม และ Ethernet 
เป็นต้น 

 

2.4 เซนเซอร์ วัดอุณหภูมิ 
 เซนเซอร์วัดอุณหภูมิชนิดพีที 100 (PT100)   โดยวัสดุใช้วัดอุณหภูมิทําจากวัสดุชนิดแพลททิน่ัม มีค่าความ
ต้านทานมาตรฐานเท่ากับ 100 โอห์มท่ีอุณหภูมิ 0oC นิยมใช้งานในย่านการวัดอุณหภูมิ 0 - 400oC โดยย่านการวัดของอาร์ทีดี
ชนิดแพลททิน่ัมอยู่ในช่วงอุณหภูมิ -40oC ถึง 1200oC มีค่าความถูกต้องอยู่ในช่วง 0.2% ถึง 1.2% โดยท่ัวไป RTD PT100 ท่ี
นําไปใช้งานอยู่ในปลอกโลหะหรือโพรบ (temperature probe) โดยนําแกนท่ีพันด้วยเส้นลวดมาติดตั้งท่ีบริเวณปลายของโพ
รบวัดอุณหภูมิหรือเทอร์โมเวลล์ เพ่ือใช้สัมผัสกับตัวกลางใดๆ ท่ีต้องการวัดอุณหภูมิโดยไม่เกิดการเสียหาย อุปกรณ์เพ่ิมเติม
สําหรับการติดตั้งอาร์ทีดีเพ่ือวัดอุณหภูมิในกระบวนการ  
 
3.  การออกแบบเคร่ืองทําน้ําร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 

 
3.1 โครงสร้างของแผงเก็บรังสีอาทิตย์ 
แผงตัวเก็บรังสีอาทิตย์สําหรับงานวิจัยเป็นแบบแผ่นเรียบ แสดงดังรูปภาพท่ี 3 โครงสร้างประกอบไปด้วย อลูมิเนียม 

ท่อทองแดง แผ่นสังกะสี และฉนวนกันความร้อน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี   
1) แผงเก็บรังสีอาทิตย์มีขนาดกว้าง 1 เมตร และยาว 2 เมตร 
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2) ท่อทองแดงท่ีใช้ในแผง ใช้ขนาด 6/8 น้ิว ยาว 1 เมตร 20 เซนติเมตร จํานวน 2 เส้น เพ่ือให้นํ้าไหลเข้าและให้
นํ้าไหลออก และท่อขนาด 3/8 น้ิว ยาว 1 เมตร 80 เซนติเมตร จํานวน 8 เส้น ใช้สําหรับให้นํ้าไหลจากด้านล่างข้ึนด้านบน 

3) กรอบของแผงรอบด้าน จํานวน 4 ช้ิน ยาว 2 เมตร กว้าง 1 เมตร ทําจากอลูมิเนียม และใช้อลูมิเนียมฉาก 
จํานวน 8 ช้ิน เพ่ือปิดมุมและด้านข้างของแผงให้ปิดสนิทกัน 

4) ฝาหลังของแผง ทําจากแผ่นสังกะสีแบบเรียบ ยาว 2 เมตร กว้าง 1 เมตร 
5) แผ่นสังกะสีแบบลอน จํานวน 2 แผ่น ใช้สําหรับปิดท่อทองแดงเพ่ือให้ช่วยดูดความร้อน 
6) ฉนวนกันความร้อน ยาว 2 เมตร จํานวน 2 แผ่น ไว้ด้านล่างสุดของแผง (ใต้ท่อทองแดง) 
7) เส้นลวด ใช้สําหรับมัดให้สังกะสีและท่อทองแดงให้ติดกัน 
8) กระจกใส ยาว 1 เมตร 90 เซนติเมตร กว้าง 90 เซนติเมตร ใช้สําหรับรับความร้อนและช่วยป้องกันความร้อนท่ี

มีอยู่ไม่ให้ถูกระบายออกไปนอกแผง 
9)  

            
 

รูปภาพท่ี 3 แผงเก็บรังสีแสงอาทิตย ์  
 

3.2 โครงสร้างระบบควบคุม 
        ระบบควบคุมการทํางานของระบบผลิตนํ้าร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ถูกควบคุมด้วยพีแอลซี ระบบจะเริ่ม
ปรับตั้งอุณหภูมิท่ีถังเก็บนํ้าร้อนผ่านหน้าจอสัมผัส นอกจากน้ันระบบการทํางานของระบบยังสามารถแบ่งเป็นสองระบบ คือ 
ระบบสั่งงานด้วยมือ และระบบอัตโนมัติ ด้วยการเลือกระบบการทํางานสามารถเลือกได้จากสวิตซ์หน้าตู้ระบบควบคุมแสดงดัง
รูปภาพท่ี 4 
                การควบคุมการทํางานของพีแอลซีแสดงดังรูปภาพท่ี 5 ระบบจะทําการรับค่าจากเซนเซอร์ตรวจสอบอุณหภูมิ
จากบนแผงทํานํ้าร้อนและในถังท่ีเก็บนํ้า ถ้าอุณหภูมิท่ีถังเก็บนํ้าต่ํากว่าค่าท่ีปรับตั้งระบบจะสั่งงานให้ป๊ัมนํ้าทํางานโดยจะ
ควบคุมนํ้าให้หมุนเวียนในระบบจนกว่าอุณหภูมิของนํ้าในถังเท่ากับค่าอุณหภูมิท่ีปรับตั้งและระบบจะงานให้ป๊ัมหยุดทํางาน  
 

                                                                 
 

                                                   รูปภาพท่ี 4 ตู้ระบบควบคุม  
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รูปภาพท่ี 5 ไดอะแกรมการทํางานของระบบ 

 

 3.4 การออกแบบจอแสดงผลจอสัมผัส 
 จอสัมผัสทําหน้าท่ีแสดงอุณหภูมิโดยระบบจะทําการวัดอุณหภูมิ 2 จุด คืออุณหภูมิท่ีแผงทํานํ้าร้อนและอุณหภูมิท่ีถัง
นํ้าใช้เพ่ือเปรียบเทียบอุณหภูมิท่ีแผงกับถังนํ้าใช้แสดงดังรูปภาพท่ี 11 แสดงการทํางานโดยรวมของระบบ และมีช่องสําหรับ
ป้อนค่าอุณหภูมิท่ีต้องการ สําหรับจอแสดงผลแบบสัมผัสท่ีใช้ รุ่น PV035-TST  เป็นจอแบบสัมผัส ขนาด 3.5 น้ิว 
 

                     
                                     

รูปภาพท่ี 6 หน้าจอแสดงอุณหภมูิละป้อนค่าอุณหภมูิท่ีต้องการ 
 
4. ผลการทดลอง 
 

4.1 การทดสอบผลการค่าอุณหภูมิ 
 ผลการวัดอุณหภูมิของระบบการทดสอบความถูกต้องของอุณภูมิท่ีระบบทําการวัดเปรียบเทียบกับค่าท่ีวัดได้จาก
เทอร์โมมิเตอร์พบว่าระบบสามารถวัดค่าอุณหภูมิได้ถูกต้องแสดงดังรูปภาพท่ี 7  
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รูปภาพท่ี 7 แสดงอุณหภูมิของนํ้าร้อนระหว่างพีที100กับเทอร์โมมเิตอร ์
 
     4.2 ผลการทดสอบประสิทธิภาพแผง 
 การทดสอบประสิทธิภาพการทําความร้อนของแผงโดยทดสอบความสามารถการทําความร้อนของแผงโดยควบคุมให้
ป๊ัมนํ้าหมุนเวียนนํ้าเข้าไปในแผงเก็บรังสีแสงอาทิตยโ์ดยช่วงเวลาท่ีทําการทดสอบคือช่วงเวลา 10.45 -14.25 น. พบว่าแผงเก็บ
รังสีอาทิตยส์ามารถผลิตนํ้าร้อนท่ีแผงได้อุณหภมูิสูงสดุ 93.3 องศาเซลเซยีส ท่ีช่วงเวลา 13:15 - 13:25 น. แสดงดังตารางท่ี 1 
       
     4.3 ผลการทดสอบประสิทธิการผลิตน้ําร้อนของระบบ 
 การทดสอบการผลิตนํ้าร้อนของระบบโดยทดสอบความสามารถการความร้อนท่ีถังเก็บนํ้าของระบบโดยให้ระบบ
ทํางานแบบอัตโนมัติพบว่าความสามารถของระบบผลตินํ้าร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สามารถผลตินํ้าร้อนมีค่าอุณหภูมไิด้
สูงสุดท่ีอุณหภูมิ 54 องศาเซลเซียสในช่วงเวลา 13:15 - 13:25 น. 
 
           ตารางท่ี1  แสดงผลการทดสอบประสิทธิภาพของแผง 

ช่วงเวลาท่ีทดลอง อุณหภูมิท่ีวัดได้ (องศาเซลเซยีส) 

10:45 - 10:55 40.0 
11:00 - 11:20 47.0 
11:25 - 11:55 49.2 
12:00 - 12:10 63.2 
12:15 - 12:35 88.0 
12:40 - 13:10 92.0 
13:15 - 13:25 93.3 
13:30 - 13:50 92.4 
13:55 - 14:25 90.4 

 

5. บทสรุป 
 

ระบบผลิตนํ้าร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมด้วยพีแอลซีสามารถผลิตนํ้าร้อนได้ โดยระบบท่ีออกแบบสามารถ
ผลิตนํ้าร้อนโดยใช้แผงรับรังสีแสงอาทิตย์แบบแผ่นเรียบเป็นตัวรับพลังงานความร้อนขนาด 2 ตารางเมตร การควบคุมการ
ทํางานและอุณหภูมิด้วยพีแอลซี การควบคุมอุณหภูมิจะทําการวัดอุณหภูมิ 2 จุด คือท่ีแผลรับรังสีแสงอาทิตย์และท่ีถังเก็บนํ้า
และใช้พีแอลซีเป็นตัวประมวลผลในการทํางานของป๊ัมควบคุมการไหลเวียนนํ้าในระบบ  จากผลการทดลองการทํางานของ
ระบบผลิตนํ้าร้อนพบว่าระบบสามารถผลิตนํ้าร้อนได้อุณหภูมิสูงสุด 47 องศาเซลเซียส  
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การออกแบบ และสร้างวงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร์ที่มีย่านการเปลี่ยนแปลง 
แรงดันอินพุตกว้างสําหรับสเตบิไลเซอร์ 

Design and Implementation Wide Input Voltage Range Boost  
Converter for Stabilizer 
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บทคัดย่อ 
 

บทความน้ีนําเสนอการออกแบบ และสร้างวงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร์ ให้สามารถป้อนแรงดันอินพุตท่ีมีย่านการ
เปลี่ยนแปลงแรงดันกว้าง วงจรดังกล่าวถูกนําไปใช้ในสเตบิไลเซอร์ ขณะท่ีแรงดันอินพุตมีการเปลี่ยนแปลง วงจรบูสต์ คอน
เวอร์เตอร์ จะทําหน้าท่ีรักษาระดับแรงดันเอาต์พุตให้มีค่าเท่ากับ 310 V เพ่ือป้อนให้กับวงจรฟูลบริดจ์อินเวอร์เตอร์ วงจรถูก
ออกแบบให้มีค่าดิวตีไซเคิลกว้างเพ่ือให้วงจรมีแรงดันอินพุตท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงกว้างได้ จากผลการทดลองพบว่าแรงดัน
เอาต์พุตเท่ากับ 275 – 332 V เมื่อทําการปรับโหลดตั้งแต่ 100 W ถึง 300 W ประสิทธิภาพของวงจรมากกว่า 92% 
 
คําสําคัญ: วงจรบูสต ์คอนเวอร์เตอร์, สเตบิไลเซอร์, ย่านการเปลี่ยนแปลงอินพุตกว้าง, วงจรฟูลบริดจ์ อินเวอร์เตอร ์

 
Abstract 

 
This article presents design and implementation boost converter circuit. In this design, the boost 

circuit is designed in order to apply wide input voltage range. The proposed circuit is employed to the first 
stage of stabilizer. While input voltage varied, the boost converter circuit can be control output voltage 
with equal to 310 V. The control boost circuit is designed wide duty cycle for wide input voltage range. 
The experimental result shows output voltage is 275 – 332 V. The power efficiency is over 92% with load 
variable from 100 W to 300 W.  
 
Keywords: boost converter, stabilizer, wide input range, full-bridge inverter 

 
1. บทนํา 
 

การใช้งานไฟฟ้าตามบ้านเรือนชุมชนท่ีอยู่ใกล้เขตอุตสาหกรรมหรือชนบทท่ีห่างไกลจากสถานีจ่ายไฟฟ้าทําเกิดปัญหา
ในการใช้ไฟฟ้าได้ไม่เต็มท่ีสาเหตุเกิดมาจากไฟตก ไฟกระชาก ไฟเกิน ส่งผลทําให้เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเสียหาย จึงจําเป็นต้อง 
มีระบบรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเรือน สเตบิไลเซอร์ คือเครื่องรักษาระดับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ
เมื่อไฟฟ้ากระแสสลับในบ้านเกิดการเปลี่ยนแปลง ในลักษณะปัญหาทางไฟฟ้าตก ไฟกระชาก ไฟเกิน กับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ 
แต่จะไม่ช่วยในการสํารองไฟฟ้า กล่าวคือ แรงดันไฟฟ้าภายในบ้านเรือนตามต่างจังหวัดอาจเกิดมีการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงเน่ืองมาจาก
ระบบส่งจ่ายไฟฟ้ามีประสิทธิภาพไม่ได้พอ ปัจจุบัน เครื่องสเตบิไลเซอร์จะใช้หลักการแท็ปโดยการใช้รีเลย์และการแท็ปหม้อแปลง
ด้วยมอเตอร์ เพ่ือรักษาแรงดันเอาต์พุตให้คงท่ี ส่งผลให้เครื่องมีราคาสูง นํ้าหนักมาก ขนาดใหญ่ และยากต่อการนําไปใช้งาน 
และเน่ืองจากการใช้วิธีการแท็ปหม้อแปลง สเตบิไลเซอร์จะมีอายุการใช้งานท่ีน้อยเน่ืองจากการสึกกร่อนของขดลวดหม้อแปลง
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กับหน้าสัมผัส ทําให้จ่ายแรงดันและกระแสไฟฟ้าได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ และทําให้เกิดสัญญาณรบกวนท่ีเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะ
ปรับแรงดันไฟฟ้า รูปท่ี 1 แสดงสเตบิไลเซอร์แบบการแท็ปหม้อแปลงด้วยมอเตอร์และรีเลย์  

วงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร์ เป็นวงจรแปลงแรงดันดีซีเป็นแรงดันดีซี ซึ่งคุณลักษณะท่ีสําคัญของวงจรคือ แรงดันเอาต์พุต
ของวงจรมีค่ามากกว่าหรือเท่าแรงดันอินพุตได้ด้วยการปรับค่าดิวตีไซเคิล จากข้อดีดังกล่าว วงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร์ จึงได้รับ
ความนิยมเป็นอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในการนําหลักการพ้ืนฐานของวงจรมาออกแบบและปรับปรุงวงจรเพ่ือนําไป
ประยุกต์ใช้กับโซล่าเซลล์ (Solar cell) เครื่องกําเนิดกระแสไฟฟ้าจากความร้อน (Thermoelectric) การเก็บเก่ียวพลังงาน 
(Energy Harvesting) และการประยุกต์ใช้งานอ่ืน ๆ  (Chini และ Soci, Nahavandi และคณะ, Tyagi และคณะ, Kim และ 
Kim, และ Cheng และคณะ)  

จากปัญหาดังกล่าวงานวิจัยน้ีได้นําเสนอการนําวงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร์ มาออกแบบให้วงจรสามารถรักษาระดับ
แรงดันเอาต์พุตได้ขณะท่ีแรงดันอินพุตมีการเปลี่ยนแปลงกว้าง วงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร์ ท่ีนําเสนอถูกนํามาใช้เป็นวงจรภาคท่ี
หน่ึงของสเตบิไลเซอร์แบบสวิตชิง ส่งผลให้สเตบิไลเซอร์สามารถรักษาแรงดันไฟฟ้าให้อยู่ในสภาวะคงท่ี และช่วยแก้ปัญหาทาง
ไฟฟ้าเพียงแต่จะไม่ช่วยในการสํารองไฟฟ้า  
 

 
 

รูปท่ี 1 สเตบิไลเซอร์แบบการแท็ปหม้อแปลงด้วยมอเตอร์และรีเลย ์
 
2. การออกแบบวงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร์ 
 

2.1 วงจรเรียงกระแสเต็มคลื่นแบบบริดจ์ (Full-wave bridge rectifier circuit) 
รูปท่ี 2 แสดงวงจรเรียงกระแสเต็มคลื่นแบบบริดจ์ วงจรดังกล่าวทําหน้าท่ีแปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับเป็น

แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง วงจรประกอบด้วยวงจรกรองความถ่ีสูงแบบ CLC ไดโอดบริดจ์ D1 – D4 และตัวเก็บประจุ C3 
แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับอินพุตของวงจรสเตบิไลเซอร์มีค่าเท่ากับ 150 - 250 Vrms วงจรเรียงกระแสจะทําการแปลง
แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเท่ากับ 212 - 353.5 VDC  

 

Flue D1

D2

C1 C2AC Input
150-250 Vrms 

50-60Hz

D3

D4

C3
DC Output
212-353.5 VL

10A, 600V

0.47 µF 0.47 µF 

10A, 600V10A, 600V

10A, 600V
470 µF, 400V

 
รูปท่ี 2 วงจรเรียงกระแสเต็มคลื่นแบบบริดจ์ 
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2.2 การออกแบบวงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร์  
วงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร์ คือวงจรแปลงแรงดันไฟตรงเป็นไฟตรงและเอาต์พุตของวงจรมีค่ามากกว่าอินพุต  

(วีระเชษฐ์ และ วุฒิพล 2552) รูปท่ี 3 แสดงวงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร์ ประกอบด้วย มอสเฟต M1 ทําหน้าท่ีเป็นสวิตช์
อิเล็กทรอนิกส์ให้กับวงจร อินดักเตอร์ L1 ทําหน้าท่ีเหน่ียวนําแรงดัน และ ไดโอด D1 ทําหน้าท่ีป้องกันไม่ให้แรงดันเอาต์พุต ตัว
เก็บประจุ C1 ทําหน้าท่ีเก็บประจุจากแรงดันอินพุต และคายประจุไปให้กับโหลด RL และตัวต้านทาน R1 และ R2 ทําหน้าท่ี
ตรวจจับแรงดันเอาต์พุตแล้วป้อนกลับไปยังวงจรควบคุม 

 
รูปท่ี 3 วงจรบูสต์คอนเวอรเ์ตอร์ ข้ันพ้ืนฐาน 
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                                                          (1) 

 
กําหนดให้ Vin = 212.1 - 353.5 VDC และ VOUT = 300 - 320 VDC ดังน้ัน P = 300 W ความถ่ีในการสวิตช์มอสเฟต

เท่ากับ 90 kHz และประสิทธิภาพของวงจร η ≥ 90% ทําการคํานวณหาค่าคิวตี้ไซเคิล (Duty Cycle) ได้ดังต่อไปน้ี 
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แทนค่าแรงดันอินพุตและเอาต์พุต 
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1
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V
D

V
= −                                              (3)       

 
คิวตี้ไซเคิลเท่ากับ 
 
                                                         D = 1 – 0.684 = 0.316 

ทําการหาค่าเหน่ียวนําของตัวเหน่ียวนําท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดของวงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร์ ท่ีทํางานในโหมดกระแส
ต่อเน่ืองได้จากสมการ 
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ทําการแทนค่าต่าง ๆ 
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หาค่าตัวเก็บประจุท่ีทําให้ค่าอัตราระลอกคลื่นเท่ากับ 1% 
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งานวิจัยน้ีได้เลือกใช้ตัวเก็บประจุขนาด 220 µF 450 V จํานวน 4 ตัว ต่อขนาน ทําให้ตัวเก็บประจุเอาต์พุต COUT = 
880 µF 450 V และค่าความเหน่ียวนําเท่ากับ 2.96 mH งานวิจัยน้ีได้ทําการออกแบบวงจรตรวจจับแรงดันเอาต์พุตด้วยวงจร
แบ่งแรงดัน กําหนดให้ VOUT = 310 VDC, R2 = 5 kΩ และ VFB = 2.5 VDC สามารถหาค่า R1 ในวงจรแบ่งแรงดันได้จากสมการ 
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          (9) 

 
                                            R1 = 615 kΩ           

 
งานวิจัยน้ีได้เลือกค่า R1 = 620 kΩ และใช้ R2 เป็นตัวต้านทานปรับค่าได้ 10 kΩ รูปท่ี 4 แสดงวงจรบูสต์คอนเวอร์

เตอร์ ท่ีถูกออกแบบเพ่ือใช้เป้นวงจรภาคท่ีหน่ึงของสเตบิไลเซอร์ เน่ืองจากกระแสลัดวงจรมีค่าสูง งานวิจัยน้ีได้ทําการออกแบบ
สวิตช์มอสเฟตเบอร์ R6076ENZ1 จํานวน 2 ตัวต่อลักษณะขนานกัน  
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รูปท่ี 4 วงจรบูสต์คอนเวอรเ์ตอร ์ท่ีนําเสนอ 

 
2.3 ออกแบบวงจรควบคุมวงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร์ (Boost Converter) 
 วงจรควบคุมแรงดันใช้ไอซี TL494 ทําหน้าท่ีผลิตแรงดัน PWM เพ่ือป้อนให้กับวงจรขับมอสเฟสดังท่ีแสดงในรูปท่ี 5 

(ก) วงจรได้ถูกออกแบบให้กําเนิดสัญญาณ PWM ท่ีความถ่ี 90 kHz การควบคุมแรงดันเอาต์พุตของวงจรได้กําหนดให้แรงดัน
อ้างอิงท่ี VREF = 2.5 V เพ่ือเปรียบเทียบแรงดันโดยใช้วงจรแบ่งแรงดันจากเอาต์พุตของวงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร์ จากแรงดัน 
310 V  ให้เหลือเพียง 2.5 VDC ถ้าแรงดันป้อนกลับน้อยกว่า 2.5 V ไอซี TL494 จะทําการจ่ายสัญญาณ PWM ให้มีค่าดิวตี
ไซเคิลสูงข้ึนและถ้าแรงดันป้อนกลับมากกว่า 2.5 V ไอซี TL494 จะทําการจ่ายสัญญาณ PWM ให้มีค่าดิวตีไซเคิลลดลง 
ออกแบบให้วงจรสร้างความถ่ี 90 kHz เลือก CT  = 1 nF เลือกใช้มอสเฟตเบอร์ R6076ENZ1 คํานวณหาค่าความต้านทาน RT 
ได้ตามสมการ 
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งานวิจัยน้ีได้พิจารณาเลือกค่า RT = 6.11 kΩ 

 รูปท่ี 5 (ข) แสดงวงจรขับเกทท่ีใช้คุณสมบัติของทรานซิเตอร์ วงจรได้รับสัญญาณ PWM แล้วส่งต่อไปยังมอสเฟต
เพ่ือให้มอสเฟตสามารถทํางานตามสัญญาณ PWM ได้ถูกต้อง 
 

         
     (ก)               (ข)  

รูปท่ี 5 (ก) วงจรควบคุมวงจรบูสต์ คอนเวอร์เตอร์ และ (ข) วงจรขับเกท  
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3. การทดลองและผลการทดลอง 
 

คณะผู้วิจัยได้ทําการทดลองวงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร์ ด้วยการป้อนแรงดันอินพุตด้วยการปรับแรงดันอินพุตตั้งแต่ 
215 V ถึง 353.5 V โดยวิธีการปรับจํานวนรอบของหม้อแปลงปรับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับจากแรงดัน 150 Vrms ถึง  
250 Vrms และทําการปรับโหลดตั้งแต่ 100 W ถึง 300 W รูปท่ี 6 แสดงวงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร์ ท่ีถูกสร้างข้ึนเพ่ือใช้เป็นวงจร
ภาคแรกของสเตบิไลเซอร์ 

 

 
 

รูปท่ี 6 วงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร ์
 

รูปท่ี 7 แสดงผลวัดสัญญาณ VGS เป็นสัญญาณ PWM ท่ีจ่ายมาจากไอซี TL494 และ VDS ของมอสเฟตวงจร บูสต์ 
คอนเวอร์เตอร์ ขณะต่อโหลด 300 W และทําการปรับแรงดันอินพุตตั้งแต่ 150 Vrms ถึง 250 Vrms จากผลการทดลองพบว่าดิว
ตีไซเคิลมีค่าลดลงตั้งแต่ 35 % ถึง 0 % แรงดันท่ีขาเดรนเท่ากับ 300 V ถึง 310 V 

ตารางท่ี 1, 2 และ 3 แสดงผลการทดลองวัดแรงดันอินพุต กระแสอินพุต แรงดันเอาต์พุต และกระแสเอาต์พุต 
ขณะท่ีวงจรต่อกับโหลดหลอดไฟขนาด 100 W, 200 W และ 300 W จากตารางผลการทดลองพบว่าเมื่อต่อโหลด 100 W 
แรงดันเอาต์พุตมีค่าเท่ากับ 289.7 V ถึง 332.8 V กระแสเอาต์พุตมีค่าเท่ากับ 0.51 A ถึง 0.52 A เมื่อต่อโหลด 200 W แรงดัน
เอาต์พุตมีค่าเท่ากับ 280.2 V ถึง 330.6 V กระแสเอาต์พุตมีค่าเท่ากับ 0.96 A ถึง 1.05 A และเมื่อต่อโหลด 300 W แรงดัน
เอาต์พุตมีค่าเท่ากับ 275.2 V ถึง 330 V กระแสเอาต์พุตมีค่าเท่ากับ 1.44 A ถึง 1.61 A นําผลการทดลองวัดแรงดัน และ
กระแสอินพุต และแรงดัน และกระแสเอาต์พุตมาคํานวณหาค่าประสิทธิภาพจากต่อไปน้ี  
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รูปท่ี 8 แสดงค่าประสิทธิภาพของวงจร จากผลการทดลองพบว่าวงจรมีประสิทธิภาพมากกว่า 92 % รูปท่ี 9 แสดง

การทดลองวัดแรงดัน และกระแสของวงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร์ ขณะต่อโหลดหลอดไฟ 200 W ด้วยการปรับค่าอินพุตตั้งแต่ 
150 Vrms ถึง 250 Vrms  
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(ก) 150 Vrms     (ข) 180 Vrms 

 

   
(ค) 220 Vrms     (ง) 230 Vrms 

 

 
 (จ) 250 Vrms 

รูปท่ี 7 ผลการวัดสญัญาณ VGS และ VDS ขณะต่อโหลด 300 W (ก) แรงดันอินพุต 150 Vrms (ข) แรงดันอินพุต 180 Vrms  
(ค) แรงดันอินพุต 220 Vrms (ง) แรงดันอินพุต 230 Vrms และ (จ) แรงดันอินพุต 250 Vrms 

 
ตารางท่ี 1 การทดลองวงจรบสูตค์อนเวอร์เตอร ์ขณะต่อโหลด 100 W 

แรงดันอินพุต 
(Vrms) 

แรงดันวงจรเรียง
กระแส (VDC) 

กระแสอินพุต  
(A) 

แรงดันเอาต์พุต 
(V) 

กระแสเอาต์พุต 
(A) 

150 195.5 0.8 289.7 0.51 
180 239.7 0.72 312.6 0.52 
220 295.3 0.62 325.2 0.52 
230 310.1 0.58 326.1 0.52 
250 333.4 0.53 332.8 0.52 
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ตารางท่ี 2 การทดลองวงจรบสูตค์อนเวอร์เตอร ์ขณะต่อโหลด 200 W 
แรงดันอินพุต 

(Vrms) 
แรงดันวงจรเรียง

กระแส (VDC) 
กระแสอินพุต  

(A) 
แรงดันเอาต์พุต 

(V) 
กระแสเอาต์พุต 

(A) 

150 190.8 1.49 280.2 0.96 
180 235.6 1.36 303.8 1 
220 294.6 1.19 323.7 1.03 
230 308.7 1.15 324.9 1.03 
250 330.1 1.06 330.6 1.05 

 
ตารางท่ี 3 การทดลองวงจรบสูตค์อนเวอร์เตอร ์ขณะต่อโหลด 300 W 

แรงดันอินพุต 
(Vrms) 

แรงดันวงจรเรียง
กระแส (VDC) 

กระแสอินพุต  
(A) 

แรงดันเอาต์พุต 
(V) 

กระแสเอาต์พุต 
(A) 

150 186.3 2.25 275.2 1.44 
180 232.2 2.01 296.7 1.52 
220 291.3 1.8 319.8 1.58 
230 305.5 1.73 321.6 1.59  
250 328.6 1.65 330.3 1.61 

 

Output Power (W)
50 100 150 200 250 300 350

92
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96
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220 Vrms
230 Vrms
250 Vrms

 
รูปท่ี 8 ค่าประสิทธิภาพของวงจร 

 
4. บทสรุป 
 

งานวิจัยน้ีทําการออกแบบวงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร์ ให้วงจรสามารถรับแรงดันอินพุตท่ีมีช่วงการเปลี่ยนแปลงกว้าง
และรักษาระดับแรงดันอินพุตเท่ากับ 310 V วงจรถูกออกแบบสําหรับเป็นวงจรภาคท่ีหน่ึงของสเตบิไลเซอร ์งานวิจัยน้ีได้ใช้ไอซี 
TL494 มาออกแบบเป็นวงจรควบคุมวงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร์ ทําการทดลองปรับค่าแรงดันอินพุตตั้งแต่ 212 V ถึง 353.5 V 
และทําการปรับโหลดตั้งแต่ 100 W ถึง 300 W จากผลการทดลองพบว่าแรงดันเอาต์พุตเท่ากับ 310 V และประสิทธิภาพของ
วงจรมีค่ามากกว่า 92 %  
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(ก) 150 V       (ข) 180 V 

 

   
(ค) 220 V                                            (ง) 230 V 

 

 
(จ) 250 V 

รูปท่ี 9 การทดลองวัดแรงดัน และกระแสของวงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร์ ขณะต่อโหลด 200 W 
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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาปัญหาของคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว ในเขตอําเภอ
สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี กลุ่มตัวอย่างคือ คนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว ในเขตอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี จํานวน 66 คน 
สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงตามเกณฑ์การคัดเลือกเข้า คือ เป็นคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว มีสติสัมปชัญญะ 
สื่อสารเข้าใจ เครื่องมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามปัญหาคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว 4 ด้าน คือ            
ด้านการดําเนินชีวิต ด้านจิตใจและอัตมโนทัศน์ ด้านสุขภาพและการทํางานของร่างกาย ด้านครอบครัว สังคมและเศรษฐกิจ 
ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือนกันยายน 
พ.ศ. 2556 สถิติท่ีใช้วิเคราะห์คือ ค่าความถ่ี ร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า คนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว ในอําเภอสวนผึ้ง 
จังหวัดราชบุรี โดยรวมมีปัญหา ร้อยละ 38 ปัญหามากท่ีสุดคือ ด้านจิตใจและอัตมโนทัศน์ รองลงมาคือ ด้านสุขภาพและ         
การทํางานของร่างกาย และด้านท่ีมีปัญหาน้อยท่ีสุดคือ ด้านการดําเนินชีวิต ข้อเสนอแนะ หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องควรนํา
ผลการวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงกิจกรรมหรือโครงการท่ีช่วยส่งเสริมหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน
พิการให้ดีข้ึน 

 
คําสําคัญ: คนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว, ปัญหา  

 
Abstract 

 
This descriptive research focused on studying the problems of people with disabilities living in 

Suanphueng District, Ratchaburi. The 66 subjects were recruited purposively by meeting three inclusion 
criteria: being people with disabilities; being in good consciousness; and having ability to communicate.   
The research instrument was a set of the questionnaires related to their problems which was categorized 
into four aspects: 1) the way of life; 2) psychological and self-concept; 3) health and body function; and 
4) family, society and economy. Data were analyzed by using frequencies, percentage, arithmetic mean 
and standard deviation. The results of study revealed that 38 percent of the subjects had their own 
problems. Their problems related to psychological and self-concept the most while they had problems 
with their way of life the least. The study results suggested a guideline for improving health services and 
quality of life of people with disabilities should be improved.  

 
Keywords: people with disabilities, problems 
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1. บทนํา 
 

มนุษย์เป็นสัตว์สังคมท่ีเป็นทรัพยากรมนุษย์ ท่ีทําให้กลไกการพัฒนาสังคมและประเทศชาติดําเนินไปตามระบบซ่ึงจะ
มีทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีความสมบูรณ์ท้ังทางด้านร่างกาย และมิได้มีความสมบูรณ์ท้ังทางด้านร่างกาย มนุษย์เราเกิดมาต้องการมี
ร่างกายพร้อมและสมบูรณ์อันเป็นส่วนสําคัญในการดํารงชีวิต การสูญเสียอวัยวะนับว่าเป็นการสูญเสียท่ียิ่งใหญ่เพราะฉะน้ันคน
พิการย่อมต้องการการยอมรับและนับถือในวิถีชีวิตของคนพิการ ซ่ึงคนพิการสามารถพัฒนาได้ตามศักยภาพ ถ้าการพัฒนาหรือ
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพน้ันตอบสนองความต้องการจําเป็น และหากคนพิการได้รับการฟ้ืนฟูและพัฒนาจนสามารถใช้ศักยภาพ
ของตนเองได้แล้วจะทําให้คนพิการไม่รู้สึกเป็นภาระกับสังคมไปจนตลอดชีวิต สามารถมีวิถีชีวิตอิสระและประกอบอาชีพเลี้ยง
ตัวเอง มีความภาคภูมิใจในตนเอง และสามารถช่วยเหลือสังคมได้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนพิการแต่ละประเภท หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องต้องมีการให้บริการสื่อ สิ่งอํานวยความสะดวก และความช่วยเหลืออ่ืนใดตามประเภทของความพิการ เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการข้ันพ้ืนฐานของคนพิการแต่ละประเภทความพิการ 

ปัจจุบันคนพิการในประเทศไทยมีเพ่ิมจํานวนมากข้ึน โดยสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 
(พก.) ศึกษาระบาดวิทยาคนพิการในประเทศไทย พบว่า มีคนพิการประมาณ 1,259,557 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 1.95 ของ
ประชากรท้ังหมด จํานวน 64,413,000 คน (สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ, 2555)   คนพิการใน
จังหวัดราชบุรี สํารวจตั้งแต่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2554 ถึง วันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555 มีคนพิการท้ังหมด 15,394 คน เป็นคน
พิการทางกายหรือการเคลื่อนไหวท้ังหมด 8,530 คน และจากข้อมูลคนพิการท้ังหมดของการประมวลผลจากฐานข้อมูล
ทะเบียนกลางคนพิการสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ในหน่วยบริการปฐมภูมิ อําเภอสวนผึ้ง 
จังหวัดราชบุรี พบว่ามีคนพิการท้ังหมด  486 คน  เป็นคนพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหว 264  คน   คิดเป็นร้อยละ 54.32   
ซ่ึงเป็นคนพิการท่ีได้รับการข้ึนทะเบียนแล้วท้ังสิ้น (ฐานข้อมูลคนพิการ จังหวัดราชบุรี, 2554)  จะเห็นได้ว่าคนพิการในจังหวัด
ราชบุรีอยู่ท่ีอําเภอสวนผึ้งเป็นส่วนใหญ่ท่ีมีปัญหาและความต้องการท่ีแตกต่างหลากหลายกันออกไป ซ่ึงผลของความพิการจะ
ส่งผลกระทบต่อตัวผู้พิการเองและประเทศชาติ  

ผู้วิจัยมีความเช่ือว่าบุคคลท่ีมีความพิการเมื่อได้รับการดูแลและส่งเสริมท่ีดีแล้ว คนพิการอาจมีความพึงพอใจในชีวิต
เท่ากับหรือมากกว่าคนท่ีไม่มีความพิการก็ได้ (Davidhizar, 1997) และในการจะพัฒนาให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สิ่งสําคัญ
จะต้องทําความเข้าใจอย่างถ่องแท้เก่ียวกับปัญหาและความต้องการของคนพิการอย่างแท้จริงเสียก่อน คณะผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจท่ีจะศึกษาปัญหาของคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว ในอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เพ่ือท่ีนําผลการวิจัยมาเป็น
ข้อมูลในการกําหนดนโยบายหรือกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพให้กับคนพิการเพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 
 เพ่ือศึกษาปัญหาของคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว ในเขตอําเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี 
 
3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวขอ้ง 
 

คนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว หมายถึง  คนท่ีมีความบกพร่องทางกายท่ีเห็นได้ชัดและไม่สามารถประกอบ
กิจวัตรหลักในชีวิตประจําวันได้ หรือสูญเสียการเคลื่อนไหวมือ แขน ขา หรือลําตัว เน่ืองจากแขนหรือขาขาด อัมพาต หรืออ่อน
แรงจนไม่สามารถทํากิจวัตรประจําวันได้  มีระดับความผิดปกติตั้งแต่ระดับ 1-5 ดังน้ี (วิระมล กาสีวงศ์, 2541) 

ระดับ 1 ความผิดปกติหรือบกพร่องของร่างกายท่ีปรากฏให้เห็นชัด แต่ยังสามารถประกอบกิจวัตรประจําวันหลักได้ 
ระดับ 2 ความผิดปกติหรือบกพร่องในการเคลื่อนไหวลําตัว มือ แขนหรือขาแต่ยังสามารถประกอบกิจวัตรประจําวัน

หลักได้ 
ระดับ 3 สูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหวมือ แขน ขา ลําตัว ซ่ึงจําเป็นในการประกอบกิจวัตรประจําวัน น้อย

กว่าครึ่งตัว หรือแขน ขา เพียง 2 ข้าง 
ระดับ 4 สูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหวมือ แขน ขา ลําตัว ซ่ึงจําเป็นในการประกอบกิจวัตรประจําวัน ครึ่ง

ตัว หรือแขน ขา เพียง 2 ข้าง 
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บูรณาการศาสตรแ์ละศิลป์ งานวิจัยท้องถิน่ไทยและประชาคมอาเซียน | 641 

 ระดับ 5 สูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหวมือ แขน ขา ลําตัว ซ่ึงจําเป็นในการประกอบกิจวัตรประจําวัน 
มากกว่าครึ่งตัว หรือแขน ขา มากกว่า 2 ข้าง 

ปัญหาของคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว เป็นสถานการณ์ท่ีเป็นอุปสรรคต่อคนพิการทางกายและการ
เคลื่อนไหว ในด้านการดําเนินชีวิตหรือการทํากิจกรรมประจําวัน ด้านจิตใจและอัตมโนทัศน์ ด้านสุขภาพและการทํางานของ
ร่างกาย ด้านครอบครัว สังคมและเศรษฐกิจหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม  

วุฒิชัย แพงจ่อย (2553) ศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผลการวิจัย พบว่า 
ประเด็นปัญหาความต้องการของผู้พิการคือ การไม่มีงานทํา การไม่ได้รับการศึกษาและการไม่ได้รับการดูแลเรื่องสุขภาพ 

ยศพล เหลืองโสมนภา และคณะ  (2554) ศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิต ปัญหา และความต้องการของผู้พิการในเขต
พ้ืนท่ีรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัย พบว่า ปัญหาท่ีผู้พิการส่วนใหญ่ต้องการให้
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้างช่วยแก้ไขมากท่ีสุดได้แก่ ปัญหาทางสุขภาพท่ีเป็นอยู่  

 
4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research)  

4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรของการวิจัยครั้งน้ีคือ คนพิการทางกายและการเคลื่อนไหวในพ้ืนท่ี 4 ตําบล คือ ตําบลสวนผึ้ง ตําบลป่า

หวาย ตําบลท่าเคย และ ตําบลตะนาวศรี ในอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี จํานวน 264 คน 
  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย  
  การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้วิธีการกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 2554) โดยการใช้ร้อย

ละของประชากร ซ่ึงผู้วิจัยใช้เกณฑ์ในการพิจารณา ร้อยละ 25 ของจํานวนประชากร 264 คน จึงคํานวณได้กลุ่มตัวอย่าง 
จํานวน 66 คน สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงตามเกณฑ์การคัดเลือกเข้า (Inclusion criteria) คือ เป็นคนพิการทางด้านร่างกายและ
การเคลื่อนไหว มีสติสัมปชัญญะ สื่อสารเข้าใจและมีการคัดออกจากการเป็นกลุ่มตัวอย่าง (Exclusion criteria) คือ ไม่มีความ
พิการทางสมองและสติปัญญา โดยสุ่มคนพิการทางการเคลื่อนไหวท่ีมีระดับความพิการแตกต่างกัน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่ี 1 คน
พิการในระดับความพิการ 1-2 กลุ่มท่ี 2 คนพิการในระดับความพิการ และ กลุ่มท่ี 3 คนพิการในระดับความพิการ 4-5 
 

4.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามท่ีนํามาจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ  
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ท่ีอยู่ปัจจุบัน ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ท่ีมาของรายได้ ระดับความพิการทางกายและการเคลื่อนไหว  
ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปัญหาของคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านการ

ดําเนินชีวิต ด้านจิตใจและอัตมโนทัศน์ ด้านสุขภาพและการทํางานของร่างกาย ด้านครอบครัว สังคมและเศรษฐกิจ จํานวน 26 
ข้อ มีลักษณะคําถามเป็นแบบสอบถามให้เลือกตอบคําตอบเดียว (Dichotomous question) โดยเลือกตอบจากคําตอบท่ี
กําหนดให้ 2 คําตอบและข้อคําถามปลายเปิด (Open ended question) ในแต่ละด้าน จํานวน 4 ข้อ 

 

4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
            ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2557 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2557  โดยทําหนังสือประสานงาน
หน่วยงานในพ้ืนท่ีอําเภอสวนผึ้ง เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลติดต่อประสานงานกับผู้เก่ียวข้องเพ่ือนัดหมาย วัน
และเวลา ท่ีสะดวกในการช้ีแจงโครงการวิจัย ดําเนินการช้ีแจงข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างโดยให้ผู้วิจัยแจกเอกสารช้ีแจงข้อมูล
สําหรับกลุ่มตัวอย่างพร้อมช้ีแจงรายละเอียดในการทําวิจัยในเอกสารดังกล่าวโดยเปิดโอกาสให้สามารถซักถามข้อสงสัยได้ แจก
เอกสารแสดงความยินยอมโดยได้รับการบอกกล่าวเพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างท่ียินยอมเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยลงนาม ดําเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยเข้าพบกลุ่มตัวอย่างท่ีบ้าน อธิบายให้เห็นความสําคัญและวิธีการทําแบบสอบถามซ่ึงข้อมูลท่ีได้รับ
จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ไม่นํามาเปิดเผยช่ือผู้ให้ข้อมูล และนําข้อมูลท่ีได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีทางสถิติ 
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      4.4 ข้อพิจารณาด้านจริยธรรม 
            งานวิจัยเรื่องน้ีได้ผ่านการพิจารณาจริยธรรมวิจัยจาก คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ของวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี รหัส 04/56 เมื่อวันท่ี 16 ธันวาคม 2556  
      

           4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ โดยการคํานวณหาค่าความถ่ี ร้อยละ  
 
5. ผลการวิจัย 
 

5.1 ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 
คนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว ในอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เป็นผู้ชาย ร้อยละ 59.1 มีอายุแรกเกิด-10 ปี 

ร้อยละ 19.7 และ 51-60 ปี ร้อยละ 19.7 เท่ากัน สถานภาพสมรสโสด ร้อยละ 37.9 อาศัยอยู่บ้านตนเอง ร้อยละ 89.4 ไม่ได้
รับการศึกษา/ไม่จบช้ันประถมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 51.5  ไม่มีอาชีพ/ว่างงาน ร้อยละ 56.1 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ํากว่า 
2,000 บาท ร้อยละ 51.5 ได้รับรายได้จากรัฐบาล ร้อยละ 25.8 เกิดความพิการภายหลัง ร้อยละ 72.7 มีระดับความพิการทาง
กายและการเคลื่อนไหว ระดับ 3 ร้อยละ 31.8 

 

5.2 ปัญหาของคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว 
ปัญหาของคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว ในอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ไม่มีปัญหา ร้อยละ62 มีปัญหา ร้อย

ละ 38 ซ่ึงด้านท่ีมีปัญหามากท่ีสุดคือ ด้านจิตใจและอัตมโนทัศน์ ร้อยละ 57 และด้านท่ีมีปัญหาน้อยท่ีสุดคือ ด้านการดําเนิน
ชีวิต ร้อยละ 32 รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1 จํานวนและร้อยละของคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว จําแนกตามปัญหาเป็นรายด้านและโดยรวม (n =66) 

สถานการณ์ปญัหา ร้อยละ 
ไม่มีปัญหา มีปัญหา 

ด้านจิตใจและอัตมโนทัศน์ 43 57 
ด้านสุขภาพและการทํางานของร่างกาย 66 34 
ด้านครอบครัว สังคมและเศรษฐกิจ 67 33 
ด้านการดําเนินชีวิต 68 32 

รวม 62 38 
 
       5.2.1 ด้านการดําเนินชีวิต มีปัญหามากท่ีสุดคือความทุกข์ทรมานในชีวิตปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 58 รองลงมา 
คือ ความปลอดภัยขณะอยู่ในท่ีพักอาศัยคนเดียว คิดเป็นร้อยละ 29 และมีปัญหาน้อยท่ีสุด คือ การปฏิบัติท่ีได้รับจากบุคคลใน
ครอบครัวหรือคนรอบข้าง คิดเป็นร้อยละ 17 รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 จํานวนและร้อยละของของคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว จําแนกเป็นปัญหาด้านการดําเนินชีวิต (n =66) 

สถานการณ์ปญัหา ไม่มีปัญหา มีปัญหา 
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

1. ความทุกข์ทรมานในชีวิตปัจจุบัน 28 42 38 58 
2. ความปลอดภัยขณะอยู่ในท่ีพักอาศัยคนเดียว 47 71 19 29 
3. ท่ีพักอาศัยในปัจจุบันและส่ิงอํานวยความสะดวกภายในท่ีพักอาศัย
เพื่อการใช้ชีวิตท่ีเหมาะสมกับสภาพร่างกาย 

51 77 15 23 

4. การปฏิบัติที่ได้รับจากบุคคลในครอบครัวหรือคนรอบข้าง 55 83 11 17 
 
    5.2.2 ด้านจิตใจและอัตมโนทัศน์ มีปัญหามากท่ีสุด คืออารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย เช่น โกรธ น้อยใจ คิดเป็นร้อยละ 

59 รองลงมาคือ ความรู้สึกเหน่ือยหน่ายท้อแท้ต่อการดําเนินชีวิตท่ีเป็นอยู่ คิดเป็นร้อยละ 53 และมีปัญหาน้อยท่ีสุดคือ การ
รู้สึกอับอายและต้องการปกปิดความพิการไม่อยากให้ผู้อ่ืนเห็น คิดเป็นร้อยละ 36 รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3 จํานวนและร้อยละของของคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว จําแนกเป็นปัญหาด้านจิตใจและอัตมโนทัศน์      
              (n =66) 

สถานการณ์ปญัหา ไม่มีปัญหา มีปัญหา 
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

1. อารมณ์เปล่ียนแปลงง่าย เช่น โกรธ น้อยใจ 27 41 39 59 
2. ความรู้สึกเหน่ือยหน่ายท้อแท้ต่อการดําเนินชีวิตท่ีเป็นอยู่ 31 47 35 53 
3. สภาพร่างกายท่ีไม่สมบูรณ์ทําให้ตนเองไร้ค่า 37 56 29 44 
4. การรู้สึกอับอายและต้องการปกปิดความพิการไม่อยากให้ผู้อื่นเห็น 42 64 24 36 

 
    5.2.3 ด้านสุขภาพและการทํางานของร่างกาย มีปัญหามากท่ีสุดคือ การเดินทางโดยรถประจําทางหรือรถส่วนตัว 

คิดเป็นร้อยละ 55 รองลงมาคือ การประกอบอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 39 รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 4 
 

ตารางท่ี 4 จํานวนและร้อยละของคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว จําแนกเป็นปัญหาด้านสุขภาพและการทํางานของ 
              ร่างกาย (n =66) 

สถานการณ์ปญัหา ไม่มีปัญหา มีปัญหา 
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

1. การเดินทางโดยรถประจําทางหรือรถส่วนตัว 30 45 35 55 
2. การประกอบอาชีพ 40 61 26 39 
3. การออกกําลังกาย 41 62 25 38 
4. การออกไปทําธุระนอกท่ีอยู่อาศัยได้ตามลําพัง 41 62 25 38 
5. การทํากิจวัตรประจําวันด้วยตนเอง เช่น การอาบนํ้า การรับประทานอาหาร
ด้วยตนเอง 

43 65 23 35 

6. การเรียนหนังสือ 43 65 23 35 
7. การทํางานบ้าน  เช่น  การทําความสะอาดบ้าน  การซักผ้า  44 67 22 33 
8. การใช้อุปกรณ์ช่วย เช่น ขาเทียม แขนเทียม หรือไม้คํ้ายันจะเป็นภาระต่อตัว
ท่านมากขึ้น 

44 67 22 33 

9. ความสุขทางเพศหรือการมีเพศสัมพันธ์ 66 100 0 0 
 
    5.2.4 ด้านครอบครัว สังคม และเศรษฐกิจ มีปัญหามากท่ีสุดคือ รายได้ของครอบครัวไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 

77 รองลงมาคือ สภาพร่างกายเป็นอุปสรรคต่อการทํางาน คิดเป็นร้อยละ 53 และมีปัญหาน้อยท่ีสุดคือ สภาพร่างกายเป็น
อุปสรรคต่อการทํากิจกรรมร่วมกับครอบครัวและขาดโอกาสในการฝึกอาชีพจากรัฐบาลหรือเอกชน คิดเป็นร้อยละ 12 
รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 5 
 
ตารางท่ี 5 จํานวนและร้อยละของปัญหาของคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว ด้านครอบครัว สังคมและเศรษฐกิจ (n=66) 

สถานการณ์ปญัหา ไม่มีปัญหา มีปัญหา 
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

1.  การขาดคู่สมรส/คนใกล้ชิด/คนดูแล 53 80 13 20 
2. สภาพร่างกายเป็นอุปสรรคต่อการทํากิจกรรมร่วมกับครอบครัว 58 88 8 12 
3. ขาดความช่วยเหลือจากเพื่อนและคนใกล้ชิด 57 86 9 14 
4. ขาดโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นเม่ือมีโอกาส เช่น งาน
บวช งานแต่งงาน เป็นต้น 

47 71 19 29 

5. สภาพร่างกายเป็นอุปสรรคต่อการทํางาน 31 47 35 53 
6. ขาดโอกาสในการฝึกอาชีพจากรัฐบาลหรือเอกชน 58 88 8 12 
7. รายได้ของครอบครัวไม่เพียงพอ 15 23 51 77 
8. มีปัญหาและอุปสรรคในการรักษาพยาบาลเม่ือเจ็บป่วย 33 50 33 50 
9. ไม่ได้รับการอํานวยความสะดวกในบริการท่ีรัฐจัดไว้ เช่น บริการ
ขนส่งมวลชน สุขาสาธารณะ โทรศัพท์สาธารณะ  

48 73 18 27 
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6. สรุปผลการวิจัย 
 

    

ปัญหาของคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว ในอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยส่วนใหญ่ไม่มีปัญหา คิดเป็น
ร้อยละ 62.0 มีปัญหา คิดเป็นร้อยละ 38.0 ซ่ึงด้านท่ีคนพิการมีปัญหามากท่ีสุดคือ ด้านจิตใจและอัตมโนทัศน์ รองลงมาคือ 
ด้านสุขภาพและการทํางานของร่างกาย คิดเป็นร้อยละ 34.0 และด้านครอบครัว สังคมและเศรษฐกิจ คิดเป็นร้อยละ 33.0 
ด้านท่ีมีปัญหาน้อยท่ีสุดคือ ด้านการดําเนินชีวิต คิดเป็นร้อยละ 32.0 
 
7. อภิปรายผลการวิจัย 
 

7.1 ด้านจิตใจและอัตมโนทัศน์  
คนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว มีปัญหาด้านจิตใจและอัตมโนทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 57.0 เมื่อพิจารณารายข้อ

พบว่าเรื่องท่ีมีปัญหามากท่ีสุดคือ อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย เช่น โกรธ น้อยใจ คิดเป็นร้อยละ 59.1 รองลงมาคือ มีความรู้สึก
เหน่ือยหน่ายท้อแท้ต่อการดําเนินชีวิตท่ีเป็นอยู่ คิดเป็นร้อยละ 53.0 ท้ังน้ีสามารถอธิบายได้ว่า มนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะมีร่างกายท่ี
ปกติหรือผิดปกติย่อมต้องการมีภาวะความเป็นอยู่ท่ีดีกันทุกคน ซ่ึงการท่ีจะมีภาวะความเป็นอยู่ท่ีดีอย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อชีวิตมี
ความเป็นอยู่ท่ีดีท้ังในด้านร่างกายและจิตใจ (ประยุทธ์ ปยุตโต, 2533) สภาพร่างกายท่ีไม่สมบูรณ์ของคนพิการส่งผลให้คน
พิการเป็นทุกข์เน่ืองจากรับรู้ว่า ความไม่สมบูรณ์ของตนน้ันได้สร้างภาระให้กับคนในครอบครัว ประกอบกับเมื่อคนพิการ ไม่
สามารถประกอบกิจวัตรหลักในชีวิตประจําวันได้ หรือสูญเสียการเคลื่อนไหวอวัยวะต่าง ๆ ในการดําเนินชีวิตจึงทําให้คนพิการ
ทางกายและการเคลื่อนไหวเหน่ือยหน่ายท้อแท้ต่อการดําเนินชีวิตท่ีเป็นอยู่ จนบางทีทําให้ตนเองมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย 
เช่น โกรธ น้อยใจ และบางคนมองว่าตนเองไร้คุณค่าจากการมีร่างกายท่ีไม่สมประกอบ ซ่ึงกระทบต่อจิตใจและการมีทัศนคติท่ี
ดีต่อตนเอง สอดคล้องกับโรเจอร์ (Roger, 1951) ให้ความหมายว่า อัตมโนทัศน์เป็นการรับรู้ของบุคคลท่ีมีต่อตนเองเก่ียวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับผู้อ่ืนและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการรับรู้เก่ียวกับคุณค่าของตน ประกอบกับผลการวิจัยพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างเป็นเพศชาย ถึงร้อยละ 59.1 ซ่ึงเพศชายในสังคมไทยเป็นเพศท่ีทําหน้าท่ีเป็นหัวหน้าครอบครัว ประกอบอาชีพหาเลี้ยง
สมาชิกในครอบครัวจึงส่งผลให้คนพิการไม่สามารถทําบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบเดิมของตนเองได้ รู้สึกว่าตนเองเป็นภาระ
นํามาซ่ึงปัญหาทางด้านจิตใจและอัตมโนทัศน์ สอดคล้องกับการศึกษาของ สุวิมล วิมลกาญจนา (2541) ท่ีติดตามผลการใช้
สิทธิประโยชน์ด้านอาชีพตามพระราชบัญญัติการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 พบว่า 1 ใน 3 ปัญหาท่ีคนพิการ
ประสบคือ ปัญหาทางด้านจิตใจ ได้แก่ ปัญหาในการปรับตัว ตั้งแต่การดําเนินชีวิตประจําวัน เพ่ือน สังคม และระบบการ
ทํางาน และ การศึกษาของ จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร และคณะ (2555) ท่ีสังเคราะห์งานวิจัยด้านคนพิการ พบว่า การสร้าง
เสริมเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการโดยการสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักรู้เก่ียวกับมนุษย์ 
ศักยภาพและการดํารงชีวิตอิสระจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ  

 
7.2 ด้านสุขภาพและการทํางานของร่างกาย  
คนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว มีปัญหาด้านสุขภาพและการทํางานของร่างกาย คิดเป็นร้อยละ 34.0 เมื่อ

พิจารณารายข้อพบว่าเรื่องท่ีมีปัญหามากท่ีสุดคือ การเดินทางโดยรถประจําทางหรือรถส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 53.0 รองลงมา
คือ การประกอบอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 39.4 ท้ังน้ีสามารถอธิบายได้ว่า คนพิการทางกายและการเคลื่อนไหวมีปัญหาเรื่องการ
สูญเสียอวัยวะท่ีส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของร่างกาย หรือมีปัญหาท่ีทําให้ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตามปกติ สอดคล้อง
กับการศึกษาของ ยศพล เหลืองโสมนภา และคณะ (2554) ท่ีศึกษาคุณภาพชีวิต ปัญหาและความต้องการของผู้พิการในเขต
พ้ืนท่ีรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี พบว่า ปัญหาท่ีผู้พิการส่วนใหญ่อยากให้องค์การบริหาร 
ส่วนตําบลท่าช้างช่วยแก้ไขมากท่ีสุดได้แก่ ปัญหาทางสุขภาพท่ีเป็นอยู่ เช่น การได้ยิน การเดิน เป็นต้น จึงทําให้คนพิการมี
ปัญหาเรื่องการเดินทางโดยรถประจําทางหรือรถส่วนตัว เน่ืองจากรถประจําทางในประเทศไทยไม่ได้ปรับให้เหมาะสมกับคน
พิการ เช่น ทางข้ึนและลงรถท่ีระดับไม่เหมาะสม ไม่มีพ้ืนท่ีราดเอียง เป็นต้น ประกอบกับพ้ืนท่ีท่ีคนพิการอาศัยอยู่ในเขต อ.
สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีอยู่ติดชายแดนพม่าไม่มีรถโดยสารประจําผ่าน กรณีท่ีคนพิการจะต้องเดินทางไปธุระหรือไป
โรงพยาบาลจะเดินทางโดยรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง หรืออาศัยไปกับรถขององค์การบริหารส่วนตําบล จึงทําให้คนพิการมี
ปัญหาในเรื่องการเดินทาง ส่วนปัญหาเรื่องการประกอบอาชีพน้ัน คนพิการรู้สึกว่าร่างกายตนเองไม่เหมาะสมกับการประกอบ
อาชีพ จากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างไม่ได้ประกอบอาชีพ/ว่างงาน ถึงร้อยละ 56.1 ท้ังท่ีคนพิการระดับ 1-3 ท่ียังสามารถ
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ประกอบอาชีพได้ ถึงร้อยละ 83.3 ซ่ึงอาจเป็นไปได้ว่า คนพิการไม่ทราบแนวทางการประกอบอาชีพท่ีเหมาะสม รวมท้ังขาดทุน
ทรัพย์ สอดคล้องกับการศึกษาของสุภลักษณ์ ภาระ (2547) ศึกษาผลสําเร็จรูปในการประกอบอาชีพอิสระของคนพิการจาก
การกู้ยืมเงินของกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ พบว่า คนพิการมีปัญหาเรื่องเงินทุนในการประกอบอาชีพมากท่ีสุด 

 
7.3 ด้านครอบครัว สังคมและเศรษฐกิจ  
คนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว มีปัญหาด้านครอบครัว สังคมและเศรษฐกิจ คิดเป็นร้อยละ 33.0 เมื่อพิจารณา

รายข้อพบว่าเรื่องท่ีมีปัญหามากท่ีสุดคือ รายได้ครอบครัวไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 77.3 รองลงมาคือ สภาพร่างกายเป็น
อุปสรรคต่อการทํางาน คิดเป็นร้อยละ 53.0 ท้ังน้ีสามารถอธิบายได้ว่า การท่ีคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหวต้องสูญเสีย
อวัยวะบางอย่าง และไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ตามปกติ อาจทําให้คนพิการรู้สึกว่าตนเองมีสภาพร่างกายท่ีเป็นอุปสรรค
ต่อการทํางาน ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างไม่ได้ประกอบอาชีพถึงร้อยละ 56.1 โดยรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล ร้อยละ 
25.8 บางรายไม่มีเงินทุน ไม่รู้ว่าจะประกอบอาชีพอะไร จึงไม่ประกอบอาชีพ ทําให้รายได้ไม่เพียงพอ และถึงแม้คนพิการบาง
รายประกอบอาชีพ แต่มีรายได้น้อย โดยกลุ่มตัวอย่างมีรายได้ต่ํากว่า 2,000 บาท ถึงร้อยละ 51.5 สอดคล้องกับการศึกษาของ 
กมลพร แพทย์ชีพ และคณะ (2557) ท่ีศึกษาคุณภาพชีวิต ปัญหาและความต้องการของผู้พิการทางกายและการเคลื่อนไหว 
อําเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี พบว่าปัญหาของผู้พิการทางกายและการเคลื่อนไหวด้านครอบครัว สังคมและเศรษฐกิจ ท่ีมีร้อย
ละของขนาดปัญหาสูงสุด 3 ลําดับแรกท่ีผู้พิการเผชิญอยู่คือ สภาพร่างกายเป็นอุปสรรคต่อการทํางาน คิดเป็นร้อยละ 73.6 
รองลงมาคือ รายได้ครอบครัวไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 58.5 และการเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้อ่ืนในสังคมเมื่อมีโอกาส คิดเป็น
ร้อยละ 41.5 

 
7.4 ด้านการดําเนินชีวิต  
คนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว มีปัญหาด้านการดําเนินชีวิต คิดเป็นร้อยละ 32.0 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า

เรื่องท่ีมีปัญหามากท่ีสุดคือ ความทุกข์ทรมานในชีวิตปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 57.6 รองลงมาคือ ความปลอดภัยขณะอยู่ในท่ีพัก
อาศัยคนเดียว คิดเป็นร้อยละ 28.8 ท้ังน้ีสามารถอธิบายได้ว่า คนพิการทางกายและการเคลื่อนไหวน้ันมีปัญหาในเรื่องของการ
เคลื่อนไหวของร่างกายเป็นหลัก จึงทําให้คนพิการรู้สึกเป็นทุกข์ทรมานในการใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบัน ซ่ึงไม่สามารถเคลื่อนไหว 
ปฏิบัติกิจวัตรประจําวันและใช้ชีวิตได้ตามปกติเช่นเคย แต่ปฏิบัติได้ยากกว่าปกติและอาจเกิดอุบัติเหตุได้ระหว่างทํากิจกรรม 
ดังน้ันคนพิการจึงรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยขณะอยู่ในท่ีพักอาศัยหรือต้องทํากิจกรรมต่าง ๆ อยู่คนเดียว สอดคล้องกับการศึกษาของ 
กมลพร แพทย์ชีพ และคณะ (2557) ท่ีศึกษาคุณภาพชีวิต ปัญหาและความต้องการของผู้พิการทางกายและการเคลื่อนไหว 
อําเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี พบว่าปัญหาของผู้พิการทางกายและการเคลื่อนไหวด้านการดําเนินชีวิต ท่ีมีร้อยละของขนาด
ปัญหาสูงสุด 3 ลําดับแรกท่ีผู้พิการเผชิญอยู่คือ ความทุกข์ทรมานในชีวิตปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 50.9 รองลงมาเก่ียวกับความ
ปลอดภัยขณะอยู่ในท่ีพักอาศัยคนเดียว คิดเป็นร้อยละ 15.1 และการปฏิบัติท่ีได้รับจากบุคคลในครอบครัวหรือคนรอบข้าง คิด
เป็นร้อยละ 11.3 

 
8. ข้อเสนอแนะ 
 

  8.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
ควรนําผลการวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงบริการทางสาธารณสุข แก่คนพิการให้มีคุณภาพและเป็นข้อมูล

สําหรับผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีให้มีความเข้าใจและสามารถช่วยเหลือคนพิการตลอดจนปรับปรุงจัดกิจกรรมหรือโครงการท่ีช่วย
ส่งเสริมหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการให้ดีข้ึนต่อไป 

 
 8.2 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต่อไป 

ควรศึกษารูปแบบการให้บริการสาธารณสุขท่ีเหมาะสมต่อการแก้ไขปัญหาทางสุขภาพของคนพิการ ในอําเภอสวนผึ้ง 
จังหวัดราชบุรี 
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยเชิงสํารวจครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของผู้สูงอายุ          
ท่ีอยู่ตามลําพังและเปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของผู้สูงอายุท่ีอยู่ตามลําพังจําแนกตามเพศ ช่วงอายุ 
ความเพียงพอของรายได้ และการมีโรคประจําตัวกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือผู้สูงอายุท่ีอยู่ตามลําพังในเขตตําบลโพรงมะเดื่อ 
ตําบลวังตะกู อําเภอเมือง และตําบลบางภาษี อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใช้ใน
การวิจัยเป็นแบบสอบถามท้ังหมด 3 ส่วน ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลแบบสอบถามข้อมูลด้านสุขภาพผู้สูงอายุท่ีอยู่
ตามลําพัง และแบบประเมินความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาตามระดับการวัดของ
ข้อมูล เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันของผู้สูงอายุท่ีอยู่ตามลําพังระหว่างผู้สูงอายุ
ท่ีมีเพศ ช่วงอายุ ความเพียงพอของรายได้ และการมีโรคประจําตัวแตกต่างกัน โดยใช้ Mann–Whitney U test 

ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองได้ดี ( x  = 19.97, S.D. =5.09) 
เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันของผู้สูงอายุท่ีอยู่ตามลําพังระหว่างผู้สูงอายุท่ีมี
เพศ ช่วงอายุ ความเพียงพอของรายได้ และการมีโรคประจําตัวแตกต่างกันพบว่าผู้สูงอายุท่ีมีความเพียงพอของรายได้และ         
มีโรคประจําตัวแตกต่างกันมีความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันแตกต่างกัน (p-value = .02 และ .03 ตามลําดับ) 
ผลการวิจัยครั้งน้ีสามารถนําไปเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในจัดบริการเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันของผู้สูงอายุ
ท่ีอยู่ตามลําพังโดยเน้นในกลุ่มผู้สูงอายุท่ีมีรายได้ไม่เพียงพอ และผู้สูงอายุท่ีมีโรคประจําตัว 
 
คําสําคัญ: ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน, ผูสู้งอายุท่ีอยู่ตามลาํพัง 

 
Abstract 

 
This survey research aimed to investigate and compare the levels of activity of daily living (ADL) 

among elders living alone as classifiedby gender, age groups, sufficiency of income, and personal chronic 
diseases. A purposive sampling method was used to recruit 30 elders living alone who live in Prongmadua, 
WangtakooSubdistrict, Muang District, and BangpaseeSubdistrict, Banglen District, NakhonPathom Province. 
The research instrument was a questionnaire which included 3 parts: demographic data, health information, 
and ADL. The data were collected between July and September, 2015. Descriptive statistics and Mann–
Whitney U test were performed to analyze the data.  
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The findings of this study demonstrated that overall of participants had a good average score of 
self-care abilities ( x  = 19.97, S.D. =5.09). There were statistically significant differences in two factors, 
namely sufficiency of income, and personal chronic diseases (p-value = .02, and .03, respectively). The 
results of this study could be used as a basic information in enhancing ADL service for elderly people 
who are living alone. Specifically, it is emphasizing on elders who have insufficiency income, and have 
underlying diseases. 
 
Keywords: activity of daily living, elders living alone 

 
1. บทนํา 
 

ปัจจุบันพบว่าผู้สูงอายุมีอายุยืนยาว สืบเน่ืองมาจากพัฒนาการทางเทคโนโลยีทางการแพทย์การรักษาโรค และการ
ป้องกันโรคติดเช้ือต่าง ๆ ตลอดจนการดูแลด้านโภชนาการ และความสะอาดด้านสุขาภิบาล ร่วมกับแนวโน้มจํานวนประชากร
ผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง อันเป็นผลจากการลดลงของอัตราการเกิดและอัตราการตายจากการศึกษาของสถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (2556) พบว่าในปี 2556 ประเทศไทยมีสัดส่วนของผู้สูงอายุร้อยละ 11 ในปี พ.ศ. 
2563 หรืออีก 4 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์นอกจากน้ันจากข้อมูลการคาดประมาณของสหประชาชาติ
คาดว่าประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี พ.ศ. 2573 จากสภาพสังคมและเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงจากในอดีตจาก
เดิมเป็นครอบครัวครัวขยายมาเป็นครอบครัวเดี่ยวกันมากข้ึน ทําให้ผู้สูงอายุต้องดําเนินชีวิตตามลําพัง และมีแนวโน้มจะต้องอยู่
ตามลําพังมากข้ึน จากการศึกษาของสํานักงานสถิติแห่งชาติ (2555) พบว่า สัดส่วนของผู้สูงอายุท่ีอาศัยอยู่ตามลําพังในครัวเรือนมี
แนวโน้มสูงข้ึน โดยพบว่าจากปี 2537 ร้อยละ 3.6 ปี 2545  เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 6.3 และปี 2554เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.6 ซ่ึงสอดคล้อง
กับการศึกษาของสถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ (2552) สาเหตุของผู้สูงอายุอาศัยอยู่เพียงลําพัง เน่ืองมาจาก 3 ประการหลัก 
ได้แก่ 1) บุตร เช่น ไปทํางานนอกบ้าน ไปทํางานต่างจังหวัด แยกย้ายไปมีครอบครัว และเสียชีวิต 2) จากคู่สมรส เช่น เสียชีวิต 
ไปทํางานนอกบ้าน ไปปฏิบัติธรรม ไปอยู่กับบุตร เพ่ือเลี้ยงหลาน 3) ตัวผู้สูงอายุเอง เช่น ช่วยเหลือตัวเองได้ไม่อยากเป็นภาระ
ของใคร และไม่มีบุตรหลาน (บุญทิพย์ สิริธรังศรี และคณะ, 2553) การท่ีผู้สูงอายุอยู่ตามลําพังส่งผลกระทบมากมายท้ังด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคม และจิตวิญญาณ 

ผู้สูงอายุหมายถึง บุคคลท่ีมีอายุตั้งแต่แต่ 60 ปีข้ึนไป (วิไลวรรณ ทองเจริญ, 2554) เป็นวัยท่ีเริ่มมีปัญหาในการดําเนิน
ชีวิตหลายด้านอาทิ ปัญหาด้านร่างกายจากการเสื่อมถอยตามกาลเวลา ผู้สูงอายุท่ีไม่มีการเตรียมตัวท่ีดีตั้งแต่วัยหนุ่มสาว         
อาจส่งผลกระทบทางลบได้หลายด้านได้แก่ สภาพร่างกายทรุดโทรมลง ช่วยเหลือตัวเองได้น้อยลง มองตนเองเป็นผู้ไร้ประโยชน์
และเป็นภาระของสังคมเกิดความสับสนทางอารมณ์ จิตใจ และความเช่ือมั่นในตนเองลดน้อยลง โดยเฉพาะผู้สูงอายุท่ีอยู่ตาม
ลําพัง พบว่า ทําให้เกิดผลกระทบในทางลบหลายด้าน (บุญทิพย์ สิริธรังศรี และคณะ, 2553) ได้แก่ 1) ด้านร่างกายพบว่า ส่วนใหญ่ 
มีปัญหาทุกระบบ โดยเฉพาะระบบกล้ามเน้ือและกระดูก เป็นโรคเรื้อรังต่าง ๆ ปัญหาจากการเสื่อมของอวัยวะ และบางคนมี
หลายโรค เป็นต้น 2) ด้านจิตใจและอารมณ์  รู้สึกไม่มีความสุข  สิ้นหวัง หมดพลัง ภาวะเครียด 3) ด้านครอบครัวและสังคม 
ขาดการมีปฏิสัมพันธ์กับครอบครัว ขาดการเอาใจใส่ดูแล จนทําให้เกิดการแยกตัวเอง 4) ผลกระทบทางด้านจิตวิญญาณ ความ
มีคุณค่าและศักดิ์ศรีในชีวิตของตนเองลดน้อยลง ทําให้ผู้สูงอายุรู้สึกหมดหวังในชีวิตจากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้นคณะผู้วิจัย
จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของผู้สูงอายุท่ีอยู่ตามลําพังการศึกษาครั้งน้ีจะได้ข้อมูล
ปัจจัยพ้ืนฐานเพ่ือนําไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุท่ีอยู่ตามลําพัง ตลอดจนการทําแผนการดูแลผู้สูงอายุ
แบบบูรณาการทุกภาคส่วนต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 
 2.1  เพ่ือศึกษาระดับความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของผู้สูงอายุท่ีอยู่ตามลําพัง 
 2.2  เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของผู้สูงอายุท่ีอยู่ตามลําพังท่ีมีเพศ ช่วงอายุ ความ
เพียงพอของรายได้ และการมีโรคประจําตัวแตกต่างกัน 



การประชุมวชิาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 
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3. วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องและกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

3.1 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
จากการวิเคราะห์วรรณกรรมเก่ียวข้องกับผู้สูงอายุโดยเฉพาะกลุ่มท่ีอยู่ตามลําพังพบว่าสาเหตุของผู้สูงอายุท่ีอาศัยอยู่

ตามลําพังในประเทศไทย เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจโลกส่งผลให้วิถีชีวิตของประชากรประเทศไทย
เปลี่ยนแปลงไป จากการท่ีอยู่เป็นครอบครัวใหญ่โดยมีปู่ย่าตายายอยู่ร่วมกับพ่อแม่ลูกหลาน ได้มีการแยกเป็นครอบครัวเดี่ยว  
ทําให้ผู้สูงอายุต้องอาศัยอยู่ตามลําพังเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ันยังพบว่า การท่ีผู้สูงอายุต้องอาศัยอยู่ตามลําพัง อันเน่ืองมาจากเป็น
โสดหรือเป็นหม้ายมากข้ึน ไม่มีบุตร และการย้ายถ่ินฐานของบุตรเพ่ือการประกอบอาชีพ หรือบุตรเสียชีวิตจากการเป็นโรคหรือ
อุบัติเหตุ นอกจากน้ันยังพบว่า สาเหตุของผู้สูงอายุต้องอาศัยอยู่ตามลําพัง เน่ืองมาจาก 3 ประการหลัก ได้แก่ 1) บุตร เช่น           
ไปทํางานนอกบ้าน/ไปทํางานต่างจังหวัด/แยกย้ายไปมีครอบครัว/เสียชีวิต 2) จากคู่สมรส เช่น เสียชีวิต ไปทํางานนอกบ้าน          
ไปปฏิบัติธรรม ไปอยู่กับบุตรเพ่ือเลี้ยงหลาน 3) ตัวผู้สูงอายุเอง เช่น ช่วยเหลือตัวเองได้/ไม่อยากเป็นภาระของใคร/ไม่มีบุตร
หลาน/จากการท่ีผู้สูงอายุต้องอยู่ตามลําพัง พบว่า ทําให้เกิดผลกระทบในทางลบ ดังน้ี (บุญทิพย์ สิริธรังศรี และคณะ 2553)   

1)  ด้านร่างกาย พบว่า ส่วนใหญ่มีปัญหาทุกระบบ โดยเฉพาะระบบกล้ามเน้ือและกระดูกเน่ืองจากความเสื่อมถอย
ของร่างกาย ผู้สูงอายุมักมีปัญหาปวดเมื่อยตามตัวปวดหลังปวดเอว ปวดขา และไม่มีแรงเดินไม่ค่อยได้นอกจากน้ันยังมีโรค
เรื้อรังต่าง ๆ เช่น โรคเบาหวานความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ไตเป็นต้น และมีภาวะแทรกซ้อนทําให้เกิดปัญหาจากการเสื่อมของ
อวัยวะ เช่น ต้อกระจก ต้องไปหาหมอประจําโดยผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักจะมีโรคประจําตัวมากกว่า 1 โรค เป็นต้น 

2) ด้านจิตใจและอารมณ์ผู้สูงอายุท่ีอยู่ตามลําพังมักจะรู้สึกไม่มีความสุขสิ้นหวัง หมดพลัง เหงาว้าเหว่ วิตกกังวลท้ัง
จากการเจ็บป่วยและการเงินภาวะเครียด ซึมเศร้าโมโหหงุดหงิดเพราะไม่สามารถดําเนินชีวิตประจําวันได้อย่างเมื่อยังเป็นหนุ่มสาว 

3) ด้านครอบครัวและสังคมขาดการปฏิสัมพันธ์กับครอบครัว ขาดเอาใจใส่ดูแล ถูกดูถูกมีความขัดแย้งในครอบครัว 
และขาดการปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวและบุตรหลานและขาดการปฏิสัมพันธ์กับสังคม เน่ืองจากขาดการพบปะ สังสรรค์กับ
เพ่ือน เพ่ือนบ้าน การเข้าสังคมลดน้อยลง ทําให้เกิดการแยกตัวเอง   

4) ผลกระทบทางด้านจิตวิญญาณความมีคุณค่าและศักดิ์ศรีในชีวิตของตนเองลดน้อยลง เน่ืองจากสูญเสียการ
ยอมรับนับถือ ขาดความรัก ความเอาใจใส่จากบุตรหลานหรือสมาชิกในครอบครัวและสังคม ทําให้ผู้สูงอายุรู้สึกหมดหวังในชีวิต 

จากผลกระทบในทางลบท่ีเกิดข้ึนดังกล่าว ส่วนใหญ่เกิดจากการขาดการเตรียมความพร้อมในการอยู่ตามลําพัง ซ่ึง
ส่งผลต่อความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันของผู้สูงอายุท้ังสิ้น ดังน้ันจึงมีความจําเป็นท่ีผู้สูงอายุต้องไดร้ับการเตรยีมความ
พร้อมโดยการให้ความรู้เก่ียวกับการดูแลสุขภาพ สิทธิประโยชน์ท่ีพึงได้รับ รวมท้ังมีกําลังใจในการดําเนินชีวิต ซ่ึงการให้ความรู้
และกําลังใจแก่ผู้สูงอายุท่ีอยู่ตามลําพังไม่ต่างจากผู้สูงอายุโดยท่ัวไป เพียงแต่ส่วนใหญ่ความต้องการด้านกําลังใจและสังคมมี
ความต้องการมาก  

 

3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง สามารถกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยดังภาพท่ี 1 กล่าวคือ ตัว

แปรตามท่ีศึกษาคือ ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน ส่วนตัวแปรต้นประกอบด้วย เพศ อายุ ความเพียงพอของ
รายได้ และการมีโรคประจําตัว 

 

ตัวแปรท่ีศึกษา 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
 

- เพศ  
- อายุ  
- ความเพียงพอของรายได้  
- การมีโรคประจําตัว 
 

ความสามารถในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน 
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4. นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

 4.1 ผู้สูงอายุท่ีอยู่ตามลําพัง หมายถึง ผู้ท่ีมีอายุตั้งแต่ 60 ปี ข้ึนไป ในเขตตําบลโพรงมะเดื่อ วังตะกู และบางภาษี 
จังหวัดนครปฐม ท่ีอาศัยในครัวเรือนเพียงคนเดียว ไม่มีลูกหลานหรือญาติอาศัยอยู่ด้วย 
 4.2 ความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวัน หมายถึง ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวัน
ข้ันพ้ืนฐาน ได้แก่ 1) การตัก/หยิบอาหารรับประทาน 2) การล้างหน้า แปรงฟัน หวีผม3) การสวมใส่เสื้อผ้า4) การอาบนํ้า 5) 
การใช้ห้องส้วมและทําความสะอาดหลังขับถ่าย 6) ลุกจากท่ีนอนหรือเตียง 7) เดินหรือเคลื่อนท่ีภายในบ้าน 8) ข้ึนลงบันได 1 
ช้ัน 9) การกลั้นปัสสาวะ และ10) การกลั้นอุจจาระ และความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในการทํากิจกรรมซับซ้อน 
ประกอบด้วย 1) การเดินหรือเคลื่อนท่ีนอกบ้าน 2) การทําหรือเตรียมอาหาร 3) การกวาด/ ถูบ้านหรือซักรีดผ้า 4) การซ้ือ
ของ/ จ่ายตลาด5) ใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ เช่น รถโดยสาร รถเมล์ แท็กซ่ี รถไฟ และ6) การรับประทานยาตามแพทย์
สั่ง วัดโดยใช้แบบประเมินความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวัน ของสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพ่ือ
ผู้สูงอายุ (2556) จํานวน 16 ข้อ 
 
5. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

 การศึกษาครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพ่ือศึกษาระดับความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจําวันของผู้สูงอายุท่ีอยู่ตามลําพังในเขตตําบลโพรงมะเดื่อ ตําบลวังตะกู อําเภอเมือง และตําบลบางภาษี อําเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐมรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน พ.ศ. 2558 
 5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรคือ ผู้สูงอายุท่ีอยู่ตามลําพัง ในเขตตําบลโพรงมะเดื่อ ตําบลวังตะกู อําเภอเมือง และตําบลบางภาษี อําเภอ
บางเลน จังหวัดนครปฐมท้ังหมดจํานวน 30 คน(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลวังตะกู, 2557; โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบลบางภาษี, 2557)เน่ืองจากประชากรเป็นกลุ่มขนาดเล็ก จึงเก็บข้อมูลท้ังหมดโดยมีเกณฑ์คัดเข้าและคัดออกดังน้ี 

   5.1.1 เกณฑ์การคัดเข้า 
    1) อายุตั้งแต่ 60 ปี ข้ึนไป ในเขตตําบลโพรงมะเดื่อ ตําบลวังตะกู อําเภอเมือง และตําบล            

บางภาษี อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
    2) อาศัยในครัวเรือนเพียงคนเดียว ไม่มีลูกหลานหรือญาติอาศัยอยู่ด้วย 
    3) มีการรับรู้ท่ีดีสามารถสื่อความหมายได้เข้าใจตรงกันและใช้ภาษาไทยได้ดี 
    4) ไม่เป็นผู้ท่ีได้รับยาท่ีมีผลต่อจิตประสาท 
   5.1.2 เกณฑ์การคัดออก 
    มีระดับความดันโลหิต หรือระดับนํ้าตาลในกระแสเลือดหรือเจ็บป่วยอยู่ในภาวะวิกฤต 
    

 5.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือวิจัยท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน ดังน้ี 

   ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน 8 ข้อ ประกอบด้วย อายุ เพศ ศาสนา ระดับอาชีพ 
สถานภาพสมรส ความเพียงพอของรายได้ การศึกษา การมีบุตร  

   ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามข้อมูลด้านสุขภาพผู้สูงอายุท่ีอยู่ตามลําพัง ประกอบด้วย ประวัติการเจ็บป่วย 
ประวัติการตรวจสุขภาพ  และสิทธิการรักษาพยาบาล จํานวน 3 ข้อ      
   ส่วนท่ี 3 แบบประเมินความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวัน วัดโดยใช้แบบประเมินความสามารถใน
การทํากิจวัตรประจําวัน ของสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพ่ือผู้สูงอายุ (2556) ลักษณะเป็นข้อคําถามให้
เลือกตอบประกอบกับการสังเกตประกอบด้วยแบบประเมินความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวันข้ันพ้ืนฐาน 
และแบบประเมินความสามารถความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในการทํากิจกรรมซับซ้อนจํานวนท้ังหมด 16 ข้อ คะแนน
รวมอยู่ในช่วงระหว่าง 16-48 คะแนน 

 
 



การประชุมวชิาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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  เกณฑ์การแปลผล 
   เกณฑ์การประเมินคะแนนรวมมีดังน้ี   
    16-20 คะแนน เป็น กลุ่ม 1 ช่วยเหลือตัวเองได้ดี ไม่ต้องการความช่วยเหลือจากผู้อ่ืน 
    21-35 คะแนน เป็น กลุ่ม 2 ช่วยเหลือตัวเองได้ปานกลาง ต้องการความช่วยเหลือจากผู้อ่ืนบางส่วน 

36-48 คะแนน เป็น กลุ่ม 3 ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย หรือไม่ได้เลย ต้องการความช่วยเหลือจากผู้อ่ืน
มาก หรือท้ังหมด 

  

 5.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง 
 ผู้วิจัยยื่นเรื่องเพ่ือขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยจากคณะอนุกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
และสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นําหนังสือขออนุญาตดําเนินการวิจัยถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือช้ีแจงวัตถุประสงค์ขอ
อนุญาตดําเนินการวิจัย  
 ผู้วิจัยเข้าพบกลุ่มตัวอย่างแนะนําตัวและช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้กลุ่มตัวอย่างทราบว่า การเข้าร่วมใน
การศึกษาครั้งน้ีเป็นไปโดยความสมัครใจ หากกลุ่มตัวอย่างปฏิเสธการเข้าร่วมการวิจัยจะไม่มีผลกระทบต่อการได้รับบริการ
ภายในชุมชนของกลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงข้อมูลทุกอย่างท่ีได้จากการศึกษาจะถูกเก็บเป็นความลับ โดยผู้วิจัยจะนําเสนอข้อมูลใน
ลักษณะภาพรวม และนํามาใช้ประโยชน์ทางการศึกษาเท่าน้ัน กลุ่มตัวอย่างสามารถแจ้งออกจากการศึกษาได้ก่อนท่ีการ
ดําเนินการวิจัยจะสิ้นสุดโดยไม่เกิดผลเสียใด ๆ เมื่อกลุ่มตัวอย่างอนุญาตและลงนามในใบยินยอมให้ทําการศึกษาจึงทําการเก็บ
ข้อมูลและเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน พ.ศ. 2558 
 

 5.4การวิเคราะห์ข้อมูล 
  5.4.1ข้อมูลส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล และส่วนท่ี 2 ข้อมูลด้านสุขภาพของผู้สูงอายุท่ีอยู่ตามลําพัง 
วิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานตามระดับการวัดของข้อมูล 
  5.4.2ข้อมูลส่วนท่ี 3 ความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันวิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ ความถ่ี 
ร้อยละค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานตามระดับการวัดของข้อมูล 
  5.4.3 เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันของผู้สูงอายุท่ีอยู่ตาม
ลําพังระหว่างผู้สูงอายุท่ีมีเพศ ช่วงอายุ ความเพียงพอของรายได้ และภาวะสุขภาพแตกต่างกัน โดยใช้ Mann–Whitney 
U test 
   

6. ผลการวิจัย 
 
 6.1ข้อมูลท่ัวไปพบว่ากลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งหน่ึงเป็นผู้สูงอายุเพศหญิง และอยู่ในช่วงอายุผู้สูงอายุตอนต้น                
(64-74 ปี) (ร้อยละ 63.33และ 56.67 ตามลําดับ) ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 96.67) ส่วนมากเป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน 
(ร้อยละ 63.33) มากกว่าครึ่งหน่ึงมีสถานภาพสมรสหม้าย (ร้อยละ 53.33) ส่วนใหญ่มีรายได้ไม่เพียงพอ (ร้อยละ 76.67) ส่วน
ใหญ่จบช้ันประถมศึกษา (ร้อยละ 93.33) ดังตารางท่ี 1 
  

ตารางท่ี 1 จํานวนและร้อยละของผู้สูงอายุท่ีอยู่ตามลําพังในเขตตําบลโพรงมะเดื่อ ตําบลวังตะกู อําเภอเมือง และตําบลบาง
ภาษีอําเภอบางเลน จําแนกตามข้อมูลท่ัวไป (n = 30) 

ปัจจัย จํานวน ร้อยละ 
เพศ   

หญิง 
ชาย 

19 
11 

63.33 
36.67 

อายุ 
64-74ปี 
75 ปีข้ึนไป 
( x = 74.07, S.D. =7.04, min-max = 64-88) 

 
17 
13 

 
56.67 
43.33 
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ตารางท่ี 1 จํานวนและร้อยละของผู้สูงอายุท่ีอยู่ตามลําพังในเขตตําบลโพรงมะเดื่อ ตําบลวังตะกู อําเภอเมือง และตําบลบาง
ภาษีอําเภอบางเลน จําแนกตามข้อมูลท่ัวไป (n = 30) (ต่อ) 

ปัจจัย จํานวน ร้อยละ 
ศาสนา 

พุทธ 
คริสต์ 

 
29 
1 

 
96.67 
3.33 

อาชีพ 
แม่บ้าน/พ่อบ้าน      
ไม่ได้ทํางาน 
ค้าขาย       
เกษตรกร 

 
19 
8 
2 
1 

 
63.33 
26.67 
6.67 
3.33 

ความเพียงพอของรายได้ 
ไม่เพียงพอ 
เพียงพอ 

 
23 
7 

 
76.67 
23.33 

ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา 
ปริญญาตร ี
ไม่ได้เรียน 

 
28 
1 
1 

 
93.33 
3.33 
3.33 

การมีบุตร 
มีบุตร 
ไม่มีบุตร 

 
18 
12 

 
60.00 
40.00 

 
6.2 ข้อมูลด้านสุขภาพของผู้สูงอายุท่ีอยู่ตามลําพังพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีโรคประจําตัว เคยได้รับการตรวจ

สุขภาพประจําปี และใช้สิทธ์ิบัตรประกันสุขภาพผู้สูงอายุในการรักษาพยาบาล (ร้อยละ 86.67, 80.00 และ 93.33 ตามลําดับ)
ดังตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 จํานวนและร้อยละของผู้สูงอายุท่ีอยู่ตามลําพังในเขตตําบลโพรงมะเดื่อ ตําบลวังตะกู อําเภอเมือง และตําบลบางภาษี

อําเภอบางเลนจําแนกตามด้านสุขภาพ (n = 30) 
ปัจจัย จํานวน ร้อยละ 

โรคประจําตัว   

มีโรคประจําตัว 
ไม่มโีรคประจําตัว 

26 
4 

86.67 
13.33 

การตรวจสุขภาพประจําปี 
เคย 
ไม่เคย 

 
24 
6 

 
80.00 
20.00 

สิทธิ์การรักษาพยาบาล 
บัตรประกันสุขภาพผู้สูงอายุ 
บัตรประกันสังคม 
ข้าราชการ 

 
28 
1 
1 

 
93.33 
3.33 
3.33 

 

6.3 ความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันของผู้สูงอายุท่ีอยู่ตามลําพังพบว่าโดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมี
ความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองได้ดี ( x = 19.97, S.D. =5.09) เมื่อพิจารณาข้อมูลรายละเอียดพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ช่วยเหลือตัวเองได้ดี (ร้อยละ 63.33)ดังตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3 จํานวนและร้อยละของผู้สูงอายุท่ีอยู่ตามลําพังในเขตตําบลโพรงมะเดื่อ ตําบลวังตะกู อําเภอเมือง และตําบลบาง
ภาษีอําเภอบางเลนจําแนกตามด้านสุขภาพ ระดับความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันของผู้สูงอายุท่ีอยู่ตาม
ลําพัง (n = 30) 

 

ระดับความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวัน จํานวน ร้อยละ 
ช่วยเหลือตัวเองได้ดี  
ช่วยเหลือตัวเองได้ปานกลาง  
( x = 19.97, S.D. =5.09, min-max = 16-34) 

19 
11 

63.33 
36.67 

 

 6.4 เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันของผู้สูงอายุท่ีอยู่ตามลําพัง
ระหว่างผู้สูงอายุท่ีมีเพศ ช่วงอายุความเพียงพอของรายได้ และการมีโรคประจําตัวแตกต่างกันพบว่าผู้สูงอายุท่ีอยู่ตาม
ลําพังระหว่างผู้สูงอายุท่ีมีความเพียงพอของรายได้และการมีโรคประจําตัวแตกต่างกันมีความสามารถในการทํากิจวัตร
ประจําวันแตกต่างกัน (p-value= .02 และ .03 ตามลําดับ) เมื่อพิจารณาข้อมูลแล้วพบว่าผู้สูงอายุท่ีมีรายได้เพียงพอจะมี
ความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันดีกว่าผู้สูงอายุท่ีมีรายได้ไม่เพียงพอ (Mean rank = 17.61 และ 8.57 ตามลําดับ) 
และผู้สูงอายุท่ีไม่มีโรคประจําตัวมีความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันดีกว่าผู้สูงอายุท่ีมีโรคประจําตัว (Mean rank = 
19.50 และ 14.88 ตามลําดับ)ส่วนผู้สูงอายุท่ีมีเพศและช่วงอายุแตกต่างกันมีความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันไม่
แตกต่างกัน ดังตารางท่ี 4 
 
ตารางท่ี 4เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันของผู้สูงอายุท่ีอยู่ตามลําพังระหว่าง

ผู้สูงอายุท่ีมีเพศ ช่วงอายุความเพียงพอของรายได้ และการมีโรคประจําตัวแตกต่างกัน (n = 30) 
 

ตัวแปร Mean Rank n Mann-Whitney U Value Mann-Whitney U Prob 
เพศ 

ชาย 
หญิง 

 
17.73 
14.21 

 
11 
19 

 
80.00 

 
.31 

ช่วงอายุ 
64-74ปี 
75 ปีข้ึนไป 

 
13.59 
18.00 

 
17 
13 

 
78.00 

 
.16 

ความเพียงพอของรายได้ 
เพียงพอ 
ไม่เพียงพอ 

 
17.61 
8.57 

 
7 
23 

 
32.00 

 
.02* 

การมีโรคประจําตัว 
มีโรคประจําตัว 
ไม่มโีรคประจําตัว 

 
14.88 
19.50 

 
26 
4 

 
36.00 

 
.03* 

*p-value < .05 
 

7. สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 
 
การวิจัยเชิงสํารวจครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของผู้สูงอายุท่ี

อยู่ตามลําพังและเปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของผู้สูงอายุท่ีอยู่ตามลําพังท่ีมีเพศ ช่วงอายุ ความ
เพียงพอของรายได้ และการมีโรคประจําตัวแตกต่างกันประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือผู้สูงอายุท่ีอยู่ตามลําพัง
ในเขตตําบลโพรงมะเดื่อ ตําบลวังตะกู อําเภอเมือง และตําบลบางภาษี อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมจํานวน 30 คน
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามท้ังหมด 3 ส่วน ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลแบบสอบถามข้อมูลด้าน
สุขภาพผู้สูงอายุท่ีอยู่ตามลําพัง และแบบประเมินความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา
ตามระดับการวัดของข้อมูล เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันของผู้สูงอายุท่ีอยู่ตาม
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ลําพังระหว่างผู้สูงอายุท่ีมีเพศ ช่วงอายุ ความเพียงพอของรายได้ และการมีโรคประจําตัวแตกต่างกัน โดยใช้Mann–Whitney 
U testผลการศึกษาปรากฏดังต่อไปน้ี 

7.1 ข้อมูลท่ัวไปพบว่ากลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งหน่ึงเป็นผู้สูงอายุเพศหญิง และอยู่ในช่วงอายุผู้สูงอายุตอนต้น (64-
74 ปี (ร้อยละ 63.33 และ 56.77 ตามลําดับ) ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 96.67) ส่วนมากเป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน 
(ร้อยละ 63.33) มากกว่าครึ่งหน่ึงมีสถานภาพหม้าย (ร้อยละ 53.33) ส่วนใหญ่มีรายได้ไม่เพียงพอ (ร้อยละ 76.67) ส่วนใหญ่
จบช้ันประถมศึกษา (ร้อยละ 93.33) 

7.2 ข้อมูลด้านสุขภาพของผู้สูงอายุท่ีอยู่ตามลําพังพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีโรคประจําตัว (ร้อยละ 86.67) 
ส่วนใหญ่เคยได้รับการตรวจสุขภาพประจําปี(ร้อยละ 80.00) และส่วนใหญ่ใช้สิทธ์ิบัตรประกันสุขภาพผู้สูงอายุในการ
รักษาพยาบาล(ร้อยละ 93.33) 

7.3 ความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันของผู้สูงอายุท่ีอยู่ตามลําพังพบว่าโดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่าง            
มีความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองได้ดี( x = 19.97, S.D. =5.09) เมื่อพิจารณาข้อมูลรายละเอียดพบว่า กลุ่มตัวอย่าง   
ส่วนใหญ่ช่วยเหลือตัวเองได้ดี (ร้อยละ 63.33) ท้ังน้ีเน่ืองมาจากผู้สูงอายุกลุ่มตัวอย่างส่วนมากยังอยู่ในช่วงอายุผู้สูงอายุตอนต้น                
(64-74 ปี) ซ่ึงสอดคล้องทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุท่ีกล่าวว่า ผู้สูงอายุตอนต้นจะมีเริ่มความเสื่อมถอย
ลงท้ังด้านร่างกายจิตใจ และสังคม ซ่ึงจะส่งผลต่อความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง แต่เมื่อเปลี่ยนเข้าสู่ช่วงวัยผู้สูงอายุ
ตอนกลาง (75-89 ปี) จะมีความเสื่อมมากข้ึนทุกด้าน นอกจากน้ันยังพบว่า สมาชิกในครอบครัวของผู้สูงอายุก็เริ่มมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามระยะพัฒนาการของครอบครัว เช่น มีการเสียชีวิตของคู่สมรส บุตร หลาน เป็นต้น ทําให้ขาดคนดูแล 
ส่งผลให้ความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง และการไปเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมลดลง (Robnett, & Chop, 2015)        
ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาท่ีผ่านมา (ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์, บุญเรือง ขาวนวล และพลภัทร ทรงศิริ,2555; ศิรินทิพย์ คําฟู, 
กฤษณพนธ์ ชัยมงคล, ชันลิกา ไชยชมภู, และเพ็ญพิชชา แก้วมุณีวงศ์, 2557; นงนุช แย้มวงษ์, 2557) ท่ีพบว่า ผู้สูงอายุ       
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สามารถทํากิจวัตรประจําวันและช่วยเหลือตนเองได้ดี (ร้อยละ 99.50, 92.86 และ 86.12 ตามลําดับ) 

7.4 เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันของผู้สูงอายุท่ีอยู่ตามลําพัง
ระหว่างผู้สูงอายุท่ีมีเพศ ช่วงอายุความเพียงพอของรายได้ และการมีโรคประจําตัวแตกต่างกันพบว่าผู้สูงอายุท่ีอยู่ตาม
ลําพังระหว่างผู้สูงอายุท่ีมีความเพียงพอของรายได้ และการมีโรคประจําตัวแตกต่างกันมีความสามารถในการทํากิจวัตร
ประจําวันแตกต่างกัน (p-value= .02 และ .03 ตามลําดับ)  

เมื่อพิจารณาข้อมูลแล้วพบว่าผู้สูงอายุท่ีมีรายได้เพียงพอจะมีความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันดีกว่าผู้สูงอายุ
ท่ีมีรายได้ไม่เพียงพอ (Mean rank = 17.61และ 8.57 ตามลําดับ) ท้ังน้ีสามารถอธิบายได้ว่า ผู้สูงอายุท่ีมีรายได้เพียงพอจะมี
ความสามารถในการจัดหาสิ่งท่ีมีความจําเป็นในชีวิตได้อย่างเพียงพอ จากการสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมผู้สูงอายุท่ีมีรายได้น้อย 
จะต้องมีความประหยัดในการใช้จ่ายมาก ต้องมีการจัดลําดับความสําคัญของสิ่งท่ีจะจับจ่ายใช้สอย จนบางครั้งต้องอดมื้อกินมื้อ 
ในทางตรงกันข้ามผู้สูงอายุท่ีมีรายได้เพียงพอไม่เพียงสามารถจัดหาสิ่งท่ีจําเป็นในการดํารงชีวิต ยังสามารถอาศัยเพ่ือนบ้านให้
ไปทําธุระ หรือฝากซ้ือของท่ีต้องการได้ สิ่งเหล่าน้ีส่งผลต่อความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของผู้สูงอายุแบบองค์
รวม ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของเฉลิมพล ทรัพย์อุไรรัตน์, อภิชาติ ใจอารีย์ และสันติ ศรีสวนแตง(2557) ท่ีพบว่ารายได้มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันของผู้สูงอายุ กล่าวคือ ผู้สูงอายุท่ีมีรายได้สูงกว่าจะมี
ความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันดีกว่าผู้สูงอายุท่ีมีรายได้ต่ํา 

ผู้สูงอายุท่ีไม่มีโรคประจําตัวมีความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันดีกว่าผู้สูงอายุท่ีมีโรคประจําตัว (Mean rank 
= 19.50 และ 14.88 ตามลําดับ)ท้ังน้ีสามารถอธิบายได้ว่าผู้สูงอายุท่ีมีโรคประจําตัวส่วนใหญ่เป็นโรคความดันโลหิตสูง
โรคเบาหวาน และโรคหัวใจขาดเลือด ตามลําดับ ซ่ึงโรคเหล่าน้ีเป็นสาเหตุให้ผู้สูงอายุมีภาวะแทรกซ้อน เมื่อมีการดําเนินของ
โรค และผู้สูงอายุไม่ดูแลตัวเองหรือไม่ได้รับการช่วยเหลือจากบุคคลรอบข้างเป็นอย่างดีส่งผลให้ผู้สูงอายุมีความสามารถในการ
ทํากิจวัตรประจําวันลดลง ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาท่ีผ่านมาของบุศรา ศรีคาเวียง, ผ่องพรรณ อรุณแสง และ วิลาวรรณ พันธ์ุ
พฤกษ์ (2554) ท่ีพบว่า ความรุนแรงของความเจ็บป่วย และสภาพสมองร่วมกันทํานายความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจําวันพ้ืนฐานของผู้สูงอายุท่ีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 

ผู้สูงอายุท่ีมีเพศชายและหญิง และผู้สูงอายุท่ีอยู่ในช่วงอายุแตกต่างกันมีความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันไม่
แตกต่างกันท่ีพบว่าผู้สูงอายุท่ีมีเพศ และช่วงอายุท่ีแตกต่างกัน มีความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันไม่แตกต่างกัน ท้ังน้ี
สามารถอธิบายได้ว่า ผู้สูงอายุเพศชายและหญิง มีโอกาสเกิดความเสื่อมถอยของอวัยวะต่าง ๆ ไม่แตกต่างกัน และในการศึกษา
วิจัยครั้งน้ีแบ่งช่วงอายุออกเป็น 2 ช่วง คือ อายุ 64-74 ปี และ 75 ปีข้ึนไป โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนมากอยู่ในช่วงอายุ 64-74 ปี
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ซ่ึงเป็นช่วงวัยผู้สูงอายุตอนต้น แต่กลุ่มตัวอย่างท้ัง 2 กลุ่มก็มีช่วงอายุไม่แตกต่างกันมากนัก จึงอาจส่งผลให้ผู้สูงอายุท้ัง 2 ช่วง
อายุน้ี มีความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของปิยะดา ด้วงพิบูลย์ (2552) ท่ี
พบว่าผู้สูงอายุท่ีมีเพศชายและหญิง และผู้สูงอายุท่ีอยู่ในช่วงอายุแตกต่างกันมีความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันไม่
แตกต่างกันและตรงกันข้ามกับการศึกษาของแดน สุวรรณะรุจิ (2553) ท่ีพบว่า ผู้สูงอายุเพศหญิงมีความชุกทุพพลภาพในวัย
สูงอายุสูงกว่าชายท้ังกลุ่มกิจกรรมพ้ืนฐานและกิจกรรมทางกาย แต่ช่วงตั้งแต่เข้าวัยสูงอายุจนถึงเริ่มต้นวัยปลาย ความชุก
ทุพพลภาพกิจกรรมพ้ืนฐานของชายกลับสูงกว่าหญิงเล็กน้อย เพศหญิงมีความสัมพันธ์กับปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและสังคม
มากกว่าชาย ยกเว้นการเตรียมพร้อมสุขภาพกายและจิตใจ โดยภาวะสุขภาพและปัจจัยสังคมบางประการมีผลต่อการทุพพล
ภาพในวัยสูงอายุในเพศหญิงมากกว่าชาย 

 
8. ข้อเสนอแนะ 
 

จากผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุท่ีอยู่ตามลําพังท่ีมีความเพียงพอของรายได้ และการมีโรคประจําตัวแตกต่างกันมี
ความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันแตกต่างกัน ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะดังน้ี 

8.1 ด้านการปฏิบัติการพยาบาล 
สามารถนําไปเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการจัดบริการทางการพยาบาลเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวัน

ของผู้สูงอายุท่ีอยู่ตามลําพัง โดยเน้นในกลุ่มผู้สูงอายุท่ีอายุ 75 ปีข้ึนไป ท่ีมีรายได้ไม่เพียงพอใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน และ
ผู้สูงอายุท่ีมีโรคประจําตัว 

8.2 ด้านการวิจัย 
ควรศึกษาปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับความสามารถในการดําเนินชีวิตประจําวันของผู้สูงอายุท่ีอยู่ตามลําพัง ในเชิงคุณภาพ 

เพ่ือศึกษาปรากฏการณ์ท่ีเก่ียวข้องในเชิงลึก 
 
9. กิตติกรรมประกาศ  
 

วิจัยฉบับน้ีสําเร็จลงได้โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอขอบพระคุณ
ท่ีได้ให้โอกาสในการพัฒนางานวิจัย นอกน้ันงานวิจัยเรื่องน้ีสําเร็จลุล่วงได้เน่ืองจากการให้คําแนะนําของผู้ทรงคุณวุฒิ 
คณะอนุกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผู้อํานวยการเจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลและอสม.ทุกท่านท่ีเก่ียวข้อง และต้องขอบคุณเป็นพิเศษคือ กลุ่มตัวอย่างท่ีให้ความร่วมมือใน
การตอบแบบสอบถามวิจัย ทําให้งานวิจัยฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาฐานคิดของการบริหารจัดการจัดการระบบสุขภาพชุมชนแบบ       

มีส่วนร่วมโดยใช้ทุนทางสังคมและศักยภาพในชุมชนของเทศบาลตําบลรางกระทุ่ม อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมผู้ให้ข้อมูล 
ได้แก่ ผู้บริหาร แกนนําจากภาคท้องถ่ิน ภาคท้องท่ี ภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องวิทยากรชุมชน และผู้ท่ีเข้ามา 
มีส่วนร่วมหรือเก่ียวข้องสําคัญเช่ือมโยงกับการขับเคลื่อนตําบลสุขภาวะ จํานวน 58 คน ซ่ึงมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด เครื่องมือ
ท่ีใช้ในการวิจัยเป็นเครื่องมือวิจัยชุมชนเชิงชาติพันธ์ุวรรณนาแบบเร่งด่วน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก สนทนากลุ่มและศึกษาจาก
เอกสารท่ีเก่ียวข้องวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเน้ือหาในประเด็นศักยภาพและทุนทางสังคมในพ้ืนท่ี และสรุปเป็นแผนภาพ ข้อมูลได้
ผ่านการตรวจสอบแบบสามเส้า 

ผลการศึกษาพบว่า เทศบาลตําบลรางกระทุ่มมีฐานคิดหลัก 3 ประการคือ การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 
สร้างจิตอาสา และการจัดการตนเองบูรณาการงาน คน และงบประมาณทุกภาคส่วน โดยใช้กลยุทธ์การสร้างการเรียนรู้ การสร้าง
ความเป็นเจ้าของ การสร้างความเป็นพลเมืองเน้นการตอบสนองความต้องการของประชาชนท่ีแท้จริงโดยมีฐานข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือ
สนับสนุน  นวัตกรรมด้านสุขภาพของเทศบาลตําบลรางกระทุ่มได้แก่ ชมรมคนรักสองล้อ และชมรมดนตรีสร้างสุข 
 

คําสําคัญ: การบริหารจัดการระบบสุขภาพชุมชน, การมสี่วนร่วม 
 

Abstract 
 
The purpose of this qualitative research was to study principles of community health system 

management by Participation based on social capitals and the potential of Rangkratoom Municipality, 
Banglen District, NakhonPathom Province. The sample comprised of 58 Key informants were mayor and 
members of the Local administrative organizations, community leaders, village leaders, community 
organization or community networks and stakeholders who involved in a healthy Tambon transform. 
Purposive sampling method was used to employ the subjects of this study. Rapid Ethnography Community 
Assessment Program (RECAP) was used to collect the data. Data collection methods included In-depth 
interview, focus group discussion and document analysis. Content analysis and triangulation method 
were performed to analyze data.        

The findings of this study revealed that the community health system management principles  
of Rangkratoom Municipality emphasized on community participation, building volunteer, and self- 
management. Human resources and budget of all segments could be integrated by different strategies 
such as the establishment of knowledge, ownership, and citizenship education. Moreover, Rangkratoom 
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Municipality focused on health needs responsiveness based on reliable information. Two health innovations 
of Rangkratoom Municipality consisted of lovely bicycle club, and happy music club. 
 

Keywords: community health system management, participation 
 
1. บทนํา 
 

ท้องถ่ิน ท้องท่ี และองค์กรชุมชนเป็น 3 องค์กรหลักท่ีมีผลต่อการพัฒนาระบบสุขภาพของตําบล (ขนิษฐา นันทบุตร
และคณะ, 2556) เทศบาลตําบลรางกระทุ่มให้ความสําคัญกับการทํางานแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และมีบทบาทต่อการ
พัฒนาในด้านต่าง ๆ ของตําบลอย่างชัดเจนโดยเฉพาะการพัฒนาระบบสุขภาพ  ท่ีได้มีการขับเคลื่อนขบวนการจัดการแบบมี
ส่วนร่วมของเทศบาลตําบลรางกระทุ่ม จากประสบการณ์การทํางานของเทศบาลตําบลรางกระทุ่มมีการใช้ทุนทางสังคมท่ีมีอยู่
ในพ้ืนท่ี ซึงถือว่าเป็นศักยภาพท่ีมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนางานในพ้ืนท่ี ท้ังทุนบุคคลท่ีมีแกนนําชุมชนท่ีมีความ
เข้มแข็ง มีจิตอาสา มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กับเพ่ือนบ้าน และมีความเสียสละต่อประโยชน์ส่วนรวม ทุนทางสังคมในการจัดการ
ตนเอง มีท้ังกลุ่มและองค์กร ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาในชุมชนท่ีเกิดข้ึนจากการรวมตัวของประชาชนเอง และกลุ่มท่ีเกิดข้ึน
จากนโยบายของรัฐท่ีมีความเข้มแข็ง มีแหล่งประโยชน์ท่ีสําคัญในชุมชนท่ีช่วยเอ้ืออํานวยให้การทํากิจกรรมต่างๆในชุมชนเป็นไป
อย่างราบรื่น นอกจากน้ันยังมีหน่วยงานราชการ และหน่วยงานภายนอกท่ีทํางานร่วมกันอย่างบูรณาการทุกภาคส่วน จึงเกิด
กระบวนการท้องถ่ินเข้มแข็ง และร่วมกันขจัดปัญหาในพ้ืนท่ี โดยเทศบาลตําบลรางกระทุ่มมีการจัดเวทีการพูดคุยกันฉันท์พ่ีน้อง
เป็นเครื่องมือในการบริหารพัฒนาท้องถ่ิน ทําให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วม
กําหนดแนวทาง ร่วมทํา ร่วมรับประโยชน์ และร่วมติดตามประเมินผล และพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
แกนนํา และคนในชุมชน ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันท้ังภายในชุมชนและภายนอกชุมชนเพ่ือสร้างเครือข่ายการทํางานให้
กระจายครอบคลุม ท้ังน้ีมีเป้าหมายเพ่ือสร้างให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความรู้สึกว่าเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาด้านต่างๆของพ้ืนท่ี 

เทศบาลตําบลรางกระทุ่มเข้าสู่ระบบจัดการสุขภาวะชุมชนโดยชุมชน ในปี พ.ศ. 2557โดยเข้าร่วมโครงการสานพลัง
เครือข่ายชุมชนท้องถ่ินจากฐานภูมิปัญญา วัฒนธรรม สู่ตําบลสุขภาวะในเขตพ้ืนท่ีภาคกลาง จากการศึกษาดูงาน ณ พ้ืนท่ี
ต้นแบบและนําองค์ความรู้มาพัฒนาและต่อยอดในพ้ืนท่ีของตนเอง ในระยะปีแรกของการดําเนินงานได้เน้นการสร้างความ
เข้าใจแก่ชุมชน และสานต่อนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยการจัดเก็บข้อมูลและสถานการณ์สุข
ภาวะของคนในตําบลและนํามาจัดทําระบบฐานข้อมูล แผนแม่บทชุมชน นอกจากน้ันตําบลยังได้มีการเปิดศักยภาพตําบล โดย
ได้มีกิจกรรมค้นหาแหล่งเรียนรู้และถอดบทเรียนประสบการณ์ความสําเร็จ และได้จัดเป็นระบบต่าง ๆ ท่ีเช่ือมโยงกันท้ังตําบล 
จากน้ันก็นําข้อมูลปัญหา และความต้องการท่ีมีอยู่นํามาจัดทําแผนพัฒนาตําบลเพ่ือนําสู่การปฏิบัต ิซ่ึงผลการดําเนินงานได้ทําให้
ชุมชนได้เรียนรู้และเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาวะใน 4 มิติท้ังกาย ใจ สังคม และปัญญาอย่างต่อเน่ือง มีระบบ
ฐานข้อมูลชุมชนในเรื่องสุขภาวะ มีการจัดทําโครงการค้นหาทุนทางสังคม เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ นําไปสู่การจัดการตําบล
สุขภาวะอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน (วราภรณ์ บุญเชียง, อําไพ ชนะกอก, ศิวพร อ้ึงวัฒนา, ปนัดดา ใจมา และธนพรรณจรรยาศิ
ริ, 2555; กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม, 2556)การศึกษาครั้งน้ีมุ่งเน้นการศึกษาฐานคิดและการบริหารจัดการจัดการระบบสุขภาพ
ชุมชนแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ทุนทางสังคมและศักยภาพในชุมชนของเทศบาลตําบลรางกระทุ่มเพ่ือนําไปสู่การจัดการความรู้และ
ต่อยอดให้ชุมชนสามารถจัดการตนเองด้านสุขภาพได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 
 เพ่ือศึกษาฐานคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการจัดการระบบสุขภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ทุนทางสังคมและ
ศักยภาพในชุมชนของเทศบาลตําบลรางกระทุ่มอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

 
3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 3.1 กระบวนการวิจัยชุมชนเชิงชาติพันธุ์วรรณนาแบบเร่งด่วน (Rapid Ethnography Community Assessment 
Program: RECAP) เป็นกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีใช้ในการพัฒนาทักษะการวิจัยชุมชน เพ่ือสร้างเสริมศักยภาพให้ชุมชน
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สามารถพัฒนาทักษะด้านการค้นหาทุนและศักยภาพในพ้ืนท่ี การถอดบทเรียนและการเขียนสรุปบทเรียนแหล่งเรียนรู้ท่ีมีใน
พ้ืนท่ี ตลอดจนการพัฒนาทักษะในด้านการออกแบบกระบวนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โดยจัดการเรียนรู้จาก4 องค์กรหลักใน
พ้ืนท่ี ได้แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แกนนําชุมชน/แกนนําแหล่งเรียนรู้และหน่วยงานภาครัฐต่างๆ
(ขนิษฐา นันทบุตรและคณะ, 2556) 

 3.2 การจัดการสุขภาวะในการพัฒนาชุมชน เป็นกระบวนท่ีทําให้ชุมชนเกิดกระบวนการจัดการตนเองท่ีเข้มแข็ง
ประเทศไทยได้ให้ความสําคัญท้ังระดับนโยบายหรือภาครัฐองค์กรปกครองท้องถ่ิน และภาคประชาชน/องค์กรชุมชน ประเด็น
สําคัญเพ่ือสร้างตัวช้ีวัดชุมชนเข้มแข็งแบ่งเป็น  4 มิติ 12 ตัวช้ีวัด คือ 1) มิติทางด้านเศรษฐกิจ เช่น การผลิตและการบริโภคใน
ชุมชน 2) มิติทางด้านสังคมและองค์กรชุมชน เช่น การจัดการและการบริหารองค์กรชุมชน 3) มิติทางด้านวัฒนธรรมการเรียนรู้ 
เช่น การอนุรักษ์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน และ 4) มิติทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่นการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติให้กับคนในชุมชน (นภาภรณ์ หะวานนท์, เพ็ญสิริ จีระเดชากุลและสุรวุฒิ ปัดไธสง, 2550) รวมถึงมี
การวิเคราะห์รูปแบบและกระบวนการในการพ่ึงตนเองของครอบครัวและชุมชนท่ีสามารถพ่ึงตนเองได้ โดยเฉพาะครอบครัวท่ี
สามารถพ่ึงตนเองได้ ประกอบด้วย การศึกษาทําความเข้าใจเก่ียวกับสถานการณ์ของตนเอง การสร้างรายได้เพ่ิมให้แก่ครอบครัว 
การลดรายจ่ายของครอบครัว รวมกลุ่มทํากิจกรรมการออมและด้านอาชีพเสริม มีกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง และการท่ี
ชุมชนท่ีสามารถพ่ึงตนเองได้ ประกอบด้วย การใช้ศักยภาพของชุมชนในการรวมตัวกันเพ่ือระดมทุนในการสร้างสรรค์ซ่ึงจะ
นําไปสูผลประโยชน์ในภาพรวม การแสวงหาแหล่งทุนภายนอกเพ่ือการพัฒนา การสร้างกลุ่มเพ่ือใช้กระบวนการกลุ่มสร้างคน
และระดมสมอง การจัดตั้งกลุ่มอาชีพและแนวทางการพัฒนากลุ่มอาชีพ มีกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนการจัดระบบการ
บริหารของหมู่บ้าน การสร้างจิตสํานึกในการพ่ึงตนเองและการขอรับการสนับสนุนจากภายนอก ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการบริการจัดการงานด้านต่าง ๆ ในชุมชน มีความเอ้ือเฟ้ือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันการกําหนดความสําเร็จของการจัดการสุข
ภาวะในการพัฒนาชุมชนมีการกําหนดตัวบ่งช้ีของการพ่ึงตนเองของครอบครัวและชุมชนชนบทในแต่ละด้าน ได้แก่ การ
พ่ึงตนเองด้านเทคโนโลยีด้านเศรษฐกิจด้านจิตใจด้านสังคมวัฒนธรรมด้านสาธารณสุข และด้านทรัพยากรธรรมชาติ (วรวิทย์ 
อวิรุทธ์วรกุล และธีรพงษ์ มาลัยทอง, 2550) เป็นต้น 
 
4. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการถอดบทเรียนการจัดการระบบสุขภาพชุมชนเพ่ือนําไปสู่เป้าหมาย
หมู่บ้านจัดการตนเองด้านสุขภาพของเทศบาลตําบลรางกระทุ่มอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยนําเครื่องมือวิจัยชุมชน
เชิงชาติพันธ์ุวรรณนาแบบเร่งด่วน (Rapid Ethnography Community Assessment Program : RECAP) (ขนิษฐา นันทบุตร 
และคณะ, 2556) ซ่ึงเป็นเครื่องมือประเมินศักยภาพและทุนในพ้ืนท่ีประกอบด้วย 1) ข้อมูลทุนสังคมระดับบุคคล 2) กลุ่มทาง
สังคม เครือข่ายประชาคม และองค์กรชุมชน 3) หน่วยงานท่ีสนับสนุนการทํางานของทุนทางสังคม 4) ข้อมูลสถานท่ีท่ีเป็นแหล่ง
ประโยชน์หรือแหล่งทรัพยากรในชุมชนท่ีสนับสนุนการทํางานของทุนทางสังคม 5) ผู้รับผิดชอบในการจัดการระดับหมู่บ้าน 
หรือชุมชน6) กิจกรรมของทุนทางสังคมในพ้ืนท่ีกับกลุ่มประชากรเป้าหมาย 7) ข้อมูลการวิเคราะห์ชุดกิจกรรมในพ้ืนท่ี 8) ความ
สอดคล้องกับปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ 10 ประเด็น และประเด็นข้อเสนอนโยบายสาธารณะ 9) ความเป็นมาของการดําเนินงาน
ของทุนทางสังคม 10) การดําเนินงานและกิจกรรม 11) การเช่ือมประสานงานและกิจกรรม คน แกนนํา และแหล่งประโยชน์
12) กระบวนการเรียนรู้เพ่ือจัดการงานและกิจกรรม คน แกนนํา สมาชิก ผู้รับประโยชน์ การเช่ือมประสานงาน และปัจจัยท่ีมี
ผลกระทบต่อการจัดการทุกด้าน 13) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการจัดการ 14) ผลผลิต/ผลลัพธ์ท่ีเกิดจากดําเนินงาน 15) ประชากรท่ี
ได้รับผลกระทบ 

 แหล่งข้อมูลประกอบด้วย 2 ส่วนได้แก่ 
  1) ข้อมูลปฐมภูมิ โดยการการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักในครั้งน้ีคือ นายกเทศมนตรีตําบลรางกระทุ่ม ผู้บริหารเทศบาลตําบลรางกระทุ่ม กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แกนนํา
จากภาคท้องถ่ิน ภาคท้องท่ี ภาคประชาชน ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง วิทยากรชุมชน และผู้ท่ีเข้ามามีส่วนร่วม
หรือเก่ียวข้องสําคัญเช่ือมโยงกับการขับเคลื่อนตําบลสุขภาวะ จํานวน 58 คน  

  2) ข้อมูลทุติยภูมิ โดยการศึกษาเอกสารได้แก่ เอกสารข้อมูลพ้ืนฐานของตําบล แผนพัฒนาสุขภาพของตําบล 
รายงานผลการสํารวจ และแบบประเมินต่าง ๆ ของตําบล 
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 การเก็บรวบรวมข้อมูลและพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง 
 ผู้วิจัยเข้าพบกลุ่มตัวอย่างแนะนําตัวและช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้กลุ่มตัวอย่างทราบว่า การเข้าร่วมใน

การศึกษาครั้งน้ีเป็นไปโดยความสมัครใจจะไม่มีผลต่อกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้วิจัยจะนําเสนอข้อมูลในลักษณะภาพรวม และนํามาใช้
ประโยชน์ทางการศึกษาเท่าน้ันกลุ่มตัวอย่างสามารถแจ้งออกจากการศึกษาได้ก่อนท่ีการดําเนินการวิจัยจะสิ้นสุดโดยไม่เกิด
ผลเสียใดๆ เมื่อกลุ่มตัวอย่างอนุญาตและลงนามในยินยอมให้ทําการศึกษาจึงทําการเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน
ธันวาคม 2557 ทีมผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยเป็นคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์เชิงเน้ือหา (content analysis) ในประเด็น ศักยภาพและทุนทางสังคมในพ้ืนท่ี และสรุปเป็นแผนภาพข้อมลู

ได้ผ่านการตรวจสอบแบบสามเส้า โดยใช้การเก็บข้อมูลจากหลายคน ระยะเวลาท่ีแตกต่างกัน และวิธีการท่ีต่างกัน ซ่ึงเน้นการ
สะท้อนคิด การสอบทาน และการคืนข้อมูลให้กับพ้ืนท่ี หลังจากเก็บรวมรวบข้อมูลได้แล้ว ทีมผู้วิจัยวิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูลท่ีได้ออกเป็นระบบต่างๆ ท่ีแสดงให้เห็นถึงแนวคิดหลักของระบบและแหล่งเรียนรู้ เพ่ือนําเสนอให้กับผู้ให้ข้อมูลซ่ึง
ประกอบด้วย ผู้บริหาร แกนนําชุมชนท่ีมาจากท้องท่ี ท้องถ่ิน และภาคประชาชนในตําบลสอบทานข้อมูล อีกครั้งก่อนจัดทํา
รายงานผลการวิจัย 

 
5. ผลการวิจัย 
 
 5.1 บริบทของเทศบาลตําบลรางกระทุ่ม 
 เทศบาลตําบลรางกระทุ่ม ตั้งอยู่ ในเขตการปกครองของตําบลบางภาษี อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  
ประกอบด้วย  4  หมู่บ้าน ได้แก่  หมู่ท่ี  4, 5,6 และ 12 ตําบลบางภาษีประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร ประชาชนมีการ
พ่ึงพาตนเองในระดับครัวเรือน นอกจากน้ันยังมีการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกันและกัน รวมถึงมีการใช้ศักยภาพท่ีมีอยู่ในชุมชนระดม
ทุนเพ่ือการสร้างงานในชุมชน และมีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการในชุมชนกันเอง โดยไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากองค์กรภาครัฐ 
และองค์กรภายนอกอ่ืนๆ 
 5.2 ฐานคิดเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาของเทศบาลตําบลรางกระทุ่ม 

 เทศบาลตําบลรางกระทุ่มมีแนวทางการพัฒนาตําบลโดยอาศัยทุนและศักยภาพของชุมชน เป็นปัจจัยหลักในการ
พัฒนา มีเทศบาลเป็นแกนกลางเพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน กลุ่มแกนนําชุมชน 
ภาคธุรกิจในพ้ืนท่ี และกลุ่มจิตอาสาต่างๆ เพ่ือร่วมมือกันพัฒนาตําบล โดยคํานึงถึงความต้องการของคนภายในชุมชนเป็นหลัก 
เน่ืองจากคนในพ้ืนท่ีเป็นผู้รู้สภาพบริบทของพ้ืนท่ีมากท่ีสุด เข้าใจปัญหามากท่ีสุด หากอาศัยทรัพยากรและบุคคลในพ้ืนท่ีเป็น
กําลังหลักในการพัฒนาก็จะช่วยให้การพัฒนาน้ันต่อเน่ืองและมีความยั่งยืน รวมถึงตรงตามความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี 
ด้วยเหตุน้ีเทศบาลตําบลรางกระทุ่มจึงอาศัยทุนและศักยภาพในพ้ืนท่ีเป็นแนวทางหลักในการพัฒนางานด้านต่าง ๆ มาโดย
ตลอด ประกอบกับในการมีกลุ่มแกนนําท่ีมีความรู้ความสามารถ มีจิตสาธารณะ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และมีความเข้มแข็ง นอกจากน้ี
ยังได้รับการสนับสนุนจากประชาชนในพ้ืนท่ีเป็นอย่างดี จึงส่งผลให้การพัฒนาน้ันเป็นไปด้วยความรวดเร็วและยั่งยืน 

 จากปัจจัยแห่งความสําเร็จในการจัดการปัญหาในพ้ืนท่ีดังกล่าวเมื่อเกิดปัญหาในพ้ืนท่ี ปัญหามักถูกแก้ไขด้วยความ
ร่วมมือร่วมใจกันของทุกภาคส่วนประกอบกับฐานคิดท่ีเน้นแก้ปัญหาตามความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี โดยใช้ทุนและ
ศักยภาพของชุมชนในการจัดการกับปัญหาต่างๆ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนโดยชุมชนจะบริหารจัดการตนเองอย่าง
เป็นระบบไม่รอรับความช่วยเหลือจากภายนอกเพียงฝ่ายเดียว ด้วยเหตุน้ีเทศบาลตําบลรางกระทุ่มจึงพร้อมท่ีจะพัฒนาได้อย่าง
ยั่งยืนในอนาคต โดยสะท้อนแนวคิดของการพัฒนาเครือข่ายเพ่ือสร้างชุมชนท้องถ่ินน่าอยู่ได้อย่างชัดเจน อันประกอบด้วย 3 
ฐานคิดหลัก ดังน้ี 

  ฐานคิดท่ี 1บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน คือ เน้นการสร้างกลไกการทํางานจากทุกภาคส่วน และ
เปิดโอกาสประชาชนหรือผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องมาร่วมในการแสดงความคิดเห็น แนะนําและร่วมบริหารจัดการในการมีส่วนในการ
ร่วมคิด ร่วมทําร่วมรับผลประโยชน์และเกิดการเรียนรู้สู่การจัดการแบบมีส่วนร่วมให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายพัฒนาท้องถ่ิน 
สร้างชุมชนท้องถ่ินน่าอยู่สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนโดยเฉพาะการร่วมจัดทําแผนพัฒนาชุมชน เพ่ือให้เข้า
มามีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและความต้องการของชุมชน 

  ฐานคิดท่ี 2 สร้างจิตอาสา จากสภาพปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในเขตเทศบาลตําบลรางกระทุ่ม ไม่ว่าจะปัญหา
ผู้สูงอายุถูกทอดท้ิง ผู้พิการขาดคนดูแล การว่างงาน การไม่สามารถเข้าถึงบริการของรัฐ ซ่ึงปัญหาทางสังคมเริ่มทวีความรุนแรง



การประชุมวชิาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 
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มากข้ึน ท้ังทางครอบครัว ชุมชนและสังคม สาเหตุท่ีสําคัญส่วนหน่ึงเกิดจากปัญหาระดับพ้ืนท่ีเน่ืองจากคนในชุมชนไม่ให้
ความสําคัญกับหน้าท่ีของการเป็นจิตอาสา ขาดการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบสังคม ท้ังในระดับครอบครัวและชุมชน ขาด
ความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เทศบาลตําบลรางกระทุ่มได้มุ่งเน้นผลประโยชน์ของประชาชนในพ้ืนท่ี
เป็นหลักและท่ัวถึง เน้นการสร้างจิตสํานึกให้คนในชุมชนมีจิตอาสาเข้ามาช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันแก้ไขปัญหาทําให้เกิด
จิตสาธารณะในชุมชน เกิดสังคมแห่งการแบ่งปันเอ้ืออาทร 

  ฐานคิดท่ี 3 การจัดการตนเองเป็นข้ันตอนท่ีเป็นผลลัพธ์สุดท้ายของกระบวนการมีส่วนร่วม ซ่ึงเมื่อเกิด
กระบวนการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง จะเกิดความเป็นเจ้าของ เห็นประโยชน์ท่ีจะได้รับ กล่าวคือ หากชุมชนท้องถ่ินท่ีมีการให้
โอกาสการมีส่วนร่วมให้คนในชุมชน กลุ่มองค์กรในชุมชน ภาคีเครือข่าย ได้นําข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆ มาคิดวิเคราะห์ แนะนํา 
ปรึกษาหารือ ร่วมวางแผนและลงมือร่วมกันปฏิบัตไิดน้ั้น ทําให้ชุมชนท้องถ่ินน้ัน สามารถจัดการปัญหา จัดการกับความต้องการ
ของตนเอง อันก่อให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายเพ่ือสร้างชุมชนท้องถ่ินน่าอยู่ได้มกีารดาํเนินกิจกรรมการพัฒนาชุมชน ท่ีเกิดข้ึนจาก
การจัดการกับปัญหาและความต้องการของชุมชนท้องถ่ินตลอดจนเป็นกิจกรรมท่ีตอบสนองต่อนโยบายของส่วนกลาง เทศบาล
ตําบลรางกระทุ่มเป็นกลไกท่ีหนุนเสริมให้ชุมชนมีการบริการจัดการตนเองแบบบูรณาการโดยมีความคิดว่า ทุกสิ่งท่ีแวดล้อมมี
ความสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบเช่น เรื่องปากท้องมีการส่งเสริมให้มีการสร้างอาชีพในชุมชนโดยมีการระดมทุนและใช้ศักยภาพ
ของชุมชน เรื่องสุขภาพมีการจัดตั้งกลุ่ม/ชมรมมีการจัดกิจกรรมท่ีมีความสร้างสรรค์และส่งเสริมให้มีการลดช่องว่างระหว่างวัย 
ส่งเสริมให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด เรื่องสวัสดิการชุมชนมีการจัดตั้งกองทุนในการสะสมเพ่ือเป็นสวัสดิการสําหรับเพ่ือน
สมาชิกตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิต เป็นต้น 

 5.3 ทุนทางสังคมและศักยภาพในชุมชนของเทศบาลตําบลรางกระทุ่ม ศักยภาพและทุนทางสังคมของท้องถ่ิน  
บอกถึงการกระจายของทุนท่ีปรากฏอยู่ในตําบล กระบวนการ วิธีทํางานท่ีทําให้เกิดการรวมตัวร่วมคิดร่วมทําของ ทุนทางสังคม  
ทุกระดับประกอบด้วย 1) ทุนประเภทบุคคล คนเก่งคนนํา คนสําคัญ  2) ทุนประเภทกลุ่มทางสังคม/แหล่งเรียนรู้/องค์กรชุมชน 
3) ทุนประเภทหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลวัด  
โรงเรียน การเช่ือมประสานแหล่งประโยชน์และทรัพยากรท่ีปรากฏในชุมชนเพ่ือให้เกิดผลกระทบหรือเกิดประโยชน์ต่อคนใน
ชุมชน ทุนทางสังคมและศักยภาพในชุมชนของเทศบาลตําบลรางกระทุ่มท่ีเก่ียวข้องมีรายละเอียดดังน้ี 

  5.3.1 ทุนประเภทบุคคลคนเก่ง คนนํา คนสําคัญพ้ืนท่ีในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลรางกระทุ่ม
เป็นชุมชนดังเดิม คนในชุมชนส่วนใหญ่มีความเป็นเครือญาติกัน ทําให้มีความสนิทสนมกัน มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ถ้อยทีถ้อย
อาศัย นอกจากน้ันในชุมชนยังกลุ่มแกนนําซ่ึงเป็นบุคคลสําคัญในการทํากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมีความรู้ความสามารถ มีจิตสาธารณะ 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และมีความเข้มแข็งบุคคลท่ีมีความสําคัญในการบริหารจัดการระบบสุขภาพในเขตเทศบาลตําบลรางกระทุ่ม
ได้แก่  

   1) นายธวัตร์ธรรมเจริญเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลรางกระทุ่มเป็นผู้ท่ีส่งเสริมให้กองทุนสุขภาพ
ตําบลรางกระทุ่มมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

   2) นายสมโภชน์คชศิลา เป็นผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบางภาษี ทําหน้าเป็นผู้
ประสานงานด้านการดูแลสุขภาพชุมชน กับองค์กรภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และเป็นผู้นําในการจัดบริการสุขภาพใน
ชุมชน 

   3) ครูสีนวลศรีโตกลิ่นเป็นประธานกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) เทศบาลตําบลราง
กระทุ่มเป็นกรรมการและหัวหน้านายทะเบียนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลรางกระทุ่มท่ีมีจิตอาสาและมีความทุ่มเทใน
การดําเนินงานด้านสุขภาพของชุมชน 

   4)นางนพรัตน์ธรรมเจริญ เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 4 ประธานกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ และกองทุนหมู่บ้าน  
   5) นางสาวณฎฐมนต์วงศ์ศรีสุนทร เป็นอสม. คอยดูแลสุขภาพของคนในละแวกบ้านท่ีรับผิดชอบ  มีจิต

อาสา และมีความสามารถในการนวดแผนโบราณ  
   6) นางสาวนฤมลศรีส้มแก้วสุนทร เป็นอสม. คอยดูแลสุขภาพของคนในละแวกบ้านท่ีรับผิดชอบ  มีจิตอาสา 

และปลูกพืชสมุนไพรใช้ในหมู่บ้าน 
   7) นางสาวสุชารัชมัชฌิมาทัศน์เป็นอสม.และคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน คอยดูแลสุขภาพของ

คนในละแวกบ้านท่ีรับผิดชอบมีจิตอาสา 
   8) นางมะลิวัลย์ศรีเพ้ียนเอม เป็นปราชญ์ชาวบ้านด้านการดับพิษไฟ โดยใช้คาถาการรักษานํ้าร้อนลวก โดย

ใช้ไข่กับนํ้ามันมะพร้าว 
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   9) นางอัจฉราวรรณพูลบางยุงเป็นอสม.ดูแลสุขภาพของคนในละแวกบ้านท่ีรับผิดชอบมีจิตอาสาแกนนํา
ชมรมดนตรีสร้างสุขแกนนําชมรมแอโรบิคผลิตจําหน่ายและและเผยแพร่ความรู้ด้านสมุนไพร 

   10) นางพรรณีพัฒนภิบูลย์ชัย เป็นประธานอสม. ชุมชนตลาดรางกระทุ่มหมอพ้ืนเมืองในการดูแลสตรีหลังคลอด 
และเป็นผู้นําออกกําลังกายผู้สูงอายุ 

   11)ครูจีราวรรณศรีวงษ์ญาติดี เป็นครูโรงเรียนตลาดรางกระทุ่มท่ีสนใจเรื่องเกษตรอินทรีย์ถ่ายทอดความรู้
เรื่อง การทํานํ้าหมักชีวภาพ ปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ชีวภาพ  

   12) นางนิตยา ธัญญอนันต์ผล เป็นหมอแผนไทยท่ีมีความรู้เรื่องยาแผนโบราณ และการกวาดยาเด็ก  
   13) นายณรงค์ เหมือนใจเป็นแกนนําชมรมคนรักสองล้อท่ีเชิญชวนเพ่ือนบ้านมาร่วมป่ันจักรยาน เพ่ือเป็น

การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพในหมู่บ้าน  
   14) นางภรยมลศรีตงกิมเป็นผู้ผลิตนํ้าเพ่ือสุขภาพจําหน่ายในชุมชนและเผยแพร่ความรู้ให้กับเพ่ือนบ้าน 

  5.3.2 ทุนประเภทกลุ่มทางสังคม/แหล่งเรียนรู้/องค์กรชุมชนพ้ืนท่ีในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตําบล
รางกระทุ่มกลุ่ม/ชมรมต่าง ๆ ท่ีมีการทํางานแบบบูรณาการมีการเช่ือมโยงกัน หนุนเสริม และต่อยอดงานซ่ึงกันและกัน ซ่ึงนับ
ได้ว่าเป็นการบริหารจัดการระบบสุขภาพท่ีทุกคนในชุมชนมองเป็นภาพเดียวกัน มีจุดมุ่งหมายให้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาวะ
เช่นกัน กลุ่มทางสังคม/แหล่งเรียนรู้/องค์กรชุมชนสําคัญท่ีมีบทบาทในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพมีดังต่อไปน้ี 
   1) กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลตําบลรางกระทุ่ม มีการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนในการรณรงค์
ป้องกันโรคไข้เลือดออกเฝ้าระวังโรคติดต่อในชุมชนดูแลผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนเช่นผู้ป่วยโรคความดันโลหิตโรคเบาหวานดูแล
หญิงตั้งครรภ์หญิงหลังคลอดเด็กผูป่้วยติดเตียงตามแผนงานรพสต.และผู้สงูอายุโดยการแบ่งละแวกบ้านดแูลสขุภาพของสมาชิก
ครัวเรือน  

   2) ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตําบลรางกระทุ่มเป็นกลุ่มท่ีก่อตั้งข้ึนโดยมีเป้าประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุ โดยเน้นการพ่ึงพาตนเองของผู้สูงอายุให้มีการดูแลสุขภาพของกลุ่มผู้สูงอายุซ่ึงกันและกัน และเน้นให้ผู้สูงอายุรู้สึก
ถึงความมีคุณค่าศักดิ์ศรีในตนเองและเข้าร่วมกิจกรรมอ่ืนๆของชุมชน 

   3) กองทุนแม่ของแผ่นดินแต่ละหมู่บ้านได้รับพระราชทานกองทุนของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ฯ เป็น
กองทุนเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีหมู่บ้าน สร้างอาชีพในชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ฟ้ืนฟูวัฒนธรรม 
สร้างภูมิปัญญาท้องถ่ินปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติ พ่ึงพาความเข้มแข็งของตนเอง ขจัดยาเสพติดบนพ้ืนฐานของการให้
อภัยทางสังคม ความรู้รักสามัคคี การสร้างสมานฉันท์ของคนในในชุมชน และมีส่วนร่วมร่วมแก้ไขปัญหาอ่ืนๆ ในชุมชน เช่น 
ความรุนแรงในชุมชน การรณรงค์ด้านการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน เป็นต้น  

   4) ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ก่อตั้งข้ึนเพ่ือรณรงค์ป้องกันเก่ียวกับยาเสพติดในเด็กและยาวชน รวมท้ังจัด
โครงการต่างๆ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน เช่น ลานกีฬา หรืออบรมอาสาสมัครเพ่ือนใจวัยรุ่น เป็นต้นและ
ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมอ่ืนๆ ของชุมชน 

   5) ชมรมแอโรบิคมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมสุขภาพโดยการออกกําลังกายแก่ประชาชนในเขตรับผิดชอบท่ี
เหมาะสมตามช่วงวัย ต่อมาได้มีการพัฒนานวัตกรรม “ดนตรีสร้างสุข” โดยจัดกิจกรรมท่ีช่วยให้บุคคลทุกกลุ่มวัยทํากิจกรรม
ร่วมกัน โดยใช้แนวคิดดนตรีบําบัด ซ่ึงเป็นการนําดนตรีมาใช้เพ่ือบําบัดรักษาท้ังคนปกติ ผู้ป่วย และยังช่วยพัฒนาศักยภาพด้าน
ร่างกาย จิตใจ ความคิด และทักษะทางสังคมอีกด้วย 

   6) หน่วยกู้ชีพกู้ภัย นายปณชัยยุติศรี เป็นกลุ่มจิตอาสาท่ีใช้เวลานอกเหนือจากงานประจํามาช่วยเหลือและ
บรรเทาสาธารณภัย เช่น การรับส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลในกรณีฉุกเฉินหรือไม่ฉุกเฉินต่างๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย รวมท้ัง
ดําเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพ้ืนท่ี ป้องกันบรรเทาหรือลดอันตรายจากภัยพิบัติท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนอย่างทันท่วงที ช่วยเหลือประชาชนในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ท่ีไม่ใช่กิจกรรมเฝ้าระวังท่ัวไปหรือ
กิจกรรมท่ีเป็นงานประจํา 

   7) กลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชนก่อตั้งโดย อาจารย์ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉายกลุ่มจะเก็บเงินสะสมจาก
สมาชิกเป็นรายเดือน ผลกําไรจะนํามาเป็นสวัสดิการแก่สมาชิกตั้งแต่แรกเกิดจะให้เงินขวัญถุง จ่ายเงินชดเชยเมื่อสมาชิก
เจ็บป่วยต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล ค่าพาหนะกรณีต้องไปรักษาตัวท่ีโรงพยาบาลแบบฉุกเฉิน เงินช่วยค่าคลอดบุตร และเงิน
ช่วยค่าทําศพกรณีท่ีสมาชิกเสียชีวิต 

   8) กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเทศตําบลรางกระทุ่ม เป็นกองทุนท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในการสร้างเสริมสุขภาพประชาชนในพ้ืนท่ี โดยมีคณะกรรมการดําเนินการ
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จากหลายภาคส่วน กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเทศตําบลรางกระทุ่ม ได้รับรางวัลนวัตกรรมสขุภาพดเีด่น และเรื่องการ
ใช้แผนท่ีทางเดินยุทธศาสตร์สุขภาพชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการดําเนินงานกองทุนหลักประกัน 
สุขภาพ 

  5.3.3 ทุนประเภทหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน ได้แก่เทศบาลตําบลรางกระทุ่มโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลบางภาษี วัดรางกระทุ่มและโรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม มีการทํางานแบบบูรณาการมีการวางแผนการทํากิจกรรม
ด้านสุขภาพ และดําเนินกิจกรรมกรรมทางด้านสุขภาพร่วมกันเช่น กิจกรรมการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง การเยี่ยมผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเช้ือร่วมกัน เป็นต้น 

 5.4 นวัตกรรมด้านสุขภาพของเทศบาลตําบลรางกระทุ่มในพ้ืนท่ีเขตรับผิดชอบของเทศบาลตําบลรางกระทุ่มมีการ
ใช้ศักยภาพและทุนทางสังคมของชุมชนจัดการด้านสุขภาพในรูปแบบของนวัตกรรมสุขภาพนวัตกรรมกรรมท่ีหลากหลายได้แก่
ชมรมคนรักสองล้อ ชมรมดนตรีสร้างสุข เกิดการใช้แผนท่ีทางเดินยุทธศาสตร์สุขภาพชุมชนร่วมกับการดําเนินงานกองทุน
สุขภาพ นวัตกรรมการการควบคุมลูกนํ้ายุงลาย นวัตกรรมป่ินโตสร้างสุขโดยการมีแกนนําด้านสุขภาพท่ีมีความเข้มแข็ง และมี
ความร่วมมือทุกภาคส่วนท่ีสําคัญท่ีสดุคือ ภาคประชาชนท่ีเห็นความสําคัญของสุขภาพ ในบทความน้ีผู้วิจัยขอนําเสนอนวัตกรรม
ท่ีมีความโดดเด่น 2 นวัตกรรมดังน้ี 

  5.4.1 ชมรมคนรักสองล้อเกิดข้ึนเมื่อเดือนมิถุนายน 2557 โดยแนวคิดของนายณรงค์เหมือนใจ ซ่ึงเป็นเจ้าของ
โรงสีข้าวในหมู่ 6 ตําบลบางภาษี เริ่มจากตนเองมีปัญหาสุขภาพ เน่ืองจากสมัยก่อนไม่ได้ดูแลตัวเองเท่าท่ีควร ชอบดื่มนํ้าอัดลม
ทําให้กระดูกพรุน จึงมีปัญหาเรื่องการปวดไขข้อบ่อยครั้งจึงได้ออกมาป่ันจักรยานรอบหมู่บ้าน หลังจากท่ีป่ันจักรยานประมาณ1 
เดือน มีความรู้สึกว่าอาการปวดข้อลดลงจากเดิม หลังจากน้ันเขาได้ชักชวนภรรยา ลูกหลาน และเพ่ือนบ้านให้ออกมาป่ัน
จักรยานด้วยกัน โดยจัดทําเสื้อทีมแจกทุกคนท่ีออกมาป่ันจักรยาน ปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ 50 คนโดยป่ันจักรยานทุกวัน
ในช่วงเย็นจากกิจกรรมดังกล่าว สามารถเห็นได้ว่าประชาชนในหมู่บ้านสามารถ “จัดการตนเองด้านการดูแลสุขภาพ” โดยการ
ร่วมกันการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ นอกจากน้ันยังสร้างความสามัคคีแก่สมาชิกในหมู่บ้านอีกด้วยจะเห็นได้ว่ากิจกรรมน้ีมีการ
ใช้ทุนและศักยภาพท่ีมีอยู่ในหมู่บ้านอย่างชัดเจน 

  5.4.2 ชมรมดนตรีสร้างสุขเกิดจากการความคิดริเริ่มของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตําบลรางกระทุ่ม 
เน่ืองมาจากโลกในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงมากมายทําให้ความเครียดมากข้ึน วัยรุ่นมีช่องว่างระหว่างวัยกับพ่อแม่ และ
ผู้สูงอายุ มีสื่อยั่วยุมากมาย ทําให้เสี่ยงต่อการติดยาเสพติด จึงร่วมกันคิดกิจกรรมท่ีช่วยให้บุคคลทุกกลุ่มวัยทํากิจกรรมร่วมกัน
ด้วยแนวคิดดนตรีบําบัด (บุษกร บิณฑสันต์, 2556)โดยการร้องเพลงและออกกําลังกายท่ีหลากหลายรูปแบบตามจังหวะเพลง
กิจกรรมน้ีเป็นการนําดนตรมีาใช้เพ่ือบําบัดรกัษาท้ังคนปกติ ผู้ป่วย และยังช่วยพัฒนาศักยภาพด้านร่างกาย จิตใจ ความคิด และ
ทักษะทางสังคมในทุกช่วงวัย อีกท้ังยังสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ท่ีอยากเพ่ิมพูนศักยภาพของตนเอง โดยมีดนตรีเป็น
เครื่องมือและสื่อกลางการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะมีกิจกรรมทุกวันอังคาร โดยมีการร่วมกันลงขันจ้างเครื่องเสียงในหมู่บ้าน และ
ร่วมกันร้องเพลงตามท่ีตนเองชอบ ท้ังเพลงคู่และเพลงเดี่ยว ช่วงแรกยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับกิจกรรม ยังไม่ค่อยมีใครกล้าร้อง 
เพราะรู้สึกว่าไม่มั่นใจแต่เมื่อเวลาผ่านไปจากคนท่ีร้องเพลงไม่เป็นสามารถร้องเพลงและมั่นใจท่ีจะไปร้องเพลงในงานเลี้ยงต่างๆ 
ในหมู่บ้านได้กิจกรรมน้ีมีการชัดชวนสมาชิกทุกเพศทุกวัยเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว รวมถึงผู้ป่วยท่ีมีภาวะซึมเศร้า ทําให้อาการดี
ข้ึนจากเดิม 

 5.5 การจัดการระบบสุขภาพชุมชนโดยใช้ทุนทางสังคมและศักยภาพในชุมชนผลการศึกษาศักยภาพและทุนทาง
สังคมในพ้ืนท่ีพบว่า เทศบาลตําบลรางกระทุ่มมีแนวทางการดําเนินงานด้านสุขภาพ ตามแนวคิดหมู่บ้านจัดการตนเอง กล่าวคือ 
มีการบูรณาการงาน คน และงบประมาณระหว่างภาคส่วนต่างๆ เพ่ือไม่ให้เกิดความซํ้าซ้อน เน้นผลลัพธ์สุดท้ายให้ประชาชน
ได้รับประโยชน์สูงสุด ผู้นําชุมชนท้ังผู้นําท้องถ่ิน ผู้นําท้องท่ีหน่วยงานภาพรัฐ แกนนํา และปราชญ์ชาวบ้านมีการทํางานร่วมกัน 
ส่งเสริมศักยภาพชุมชนด้วยการเพ่ิมกระบวนการสร้างพลังให้กับประชาชน และทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมท้ัง “ร่วมคิด ร่วมทํา 
และร่วมประเมินผล” ทุกกิจกรรม ดําเนินงานโดยการใช้ทุนทางสังคมซ่ึงประกอบด้วย บุคคลสําคัญ กลุ่มองค์กรต่างๆ ท้ังกลุ่ม 
ท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการใช้แผนชุมชนและนวัตกรรมเป็นกลไกในการดูแลสุขภาพ โดยใช้กลยุทธ์การสร้างการเรียนรู้ 
การสร้างความเป็นเจ้าของ การสร้างความเป็นพลเมือง เน้นการตอบสนองความต้องการของประชาชนท่ีแท้จริงโดยมีฐานข้อมูล
ท่ีน่าเช่ือถือสนับสนุน  ซ่ึงจะนําไปสู่การตอบนโยบายสาธารณะ ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ และมุ่งเน้นการตอบสนองนโยบาย
ขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน ดังสรุปในภาพท่ี 1 
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6. สรุปและอภิปรายผล 
 

การบริหารจัดการระบบสุขภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วมของเทศบาลตําบลรางกระทุ่ม อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
โดยใช้ทุนทางสังคมและศักยภาพในชุมชนมีแนวทางการดําเนินงานด้านสุขภาพ ตามแนวคิดหมู่บ้านจัดการตนเอง กล่าวคือ มี
การบูรณาการงาน คน และงบประมาณระหว่างภาคส่วนต่างๆ เพ่ือไม่ให้เกิดความซํ้าซ้อน เน้นผลลัพธ์สุดท้ายให้ประชาชน
ได้รับประโยชน์สูงสุด ผู้นําชุมชนท้ังผู้นําท้องถ่ิน ผู้นําท้องท่ีหน่วยงานภาพรัฐ แกนนํา และปราชญ์ชาวบ้านมีการทํางานร่วมกัน 
ส่งเสริมศักยภาพชุมชนด้วยการเพ่ิมกระบวนการสร้างพลังให้กับประชาชน และทุกภาคส่วนเข้ามามีสว่นร่วมท้ัง “ร่วมคิดร่วมทํา 
และร่วมประเมินผล” (วิรัตน์ คําศรีจันทร์,2554) ทุกกิจกรรมดําเนินงานโดยการใช้ทุนทางสังคมซ่ึงประกอบด้วย บุคคลสําคัญ 
กลุ่มองค์กรต่างๆท้ังกลุ่มท่ีเป็นทางการ และไม่เป็นทางการใช้แผนชุมชนและนวัตกรรมเป็นกลไกในการดูแลสุขภาพ โดยใช้กล
ยุทธ์การสร้างการเรียนรู้ การสร้างความเป็นเจ้าของ การสร้างความเป็นพลเมือง เน้นการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนท่ีแท้จริงโดยมีฐานข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือสนับสนุน  ซ่ึงจะนําไปสู่การตอบนโยบายสาธารณะ ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
และมุ่งเน้นการตอบสนองนโยบายขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน 

จากการวิเคราะห์การจัดการระบบสุขภาพชุมชนโดยใช้ทุนทางสังคมและศักยภาพในชุมชนพบว่าปัจจัยสําคัญท่ีทําให้
สามารถใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือ การทํางานแบบบูรณาการทุกภาคส่วน (ศิราณี อินทรหนองไผ่, 2554; 
วีณา เท่ียงธรรม, สุนีย์ ละกําป่ัน และอาภาพรเผ่าวัฒนา, 2554) โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของประชาชนคํานึงถึงความต้องการ
ของคนภายในชุมชนเป็นหลัก เน่ืองจากคนในพ้ืนท่ีเป็นผู้รู้สภาพบริบทของพ้ืนท่ีมากท่ีสุด เข้าใจปัญหามากท่ีสุดอาทิ การ
ดําเนินการกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเทศตําบลรางกระทุ่มเป็นกองทุนท่ีมีการเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ 5 กลุ่ม
วัย มีคณะกรรมการดาํเนินงานมาจากภาคสว่นต่าง ๆ ประชาชนมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหา ร่วมกันระดมสมองวางแผนแก้ไข
ปัญหา ช่วยกันแก้ไขปัญหา ร่วมกันประเมินผลกิจกรรมต่าง ๆ และวางแผนการดําเนินงานครั้งต่อไป 

 การมีผู้นําท่ีมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีการคาดการณ์อนาคตนํามาสู่การทํางานร่วมกันอย่างมีความสุข ประกอบกับชุมชน
น้ีมีแกนนําท่ีมีความเข้มแข็ง ซ่ึงเป็นจุดแข็งของชุมชนน้ีท่ีมีความเป็นเครือญาติกันทําให้มีความสนิทสนม ทําให้เกิดความไว้วางใจ
ซ่ึงกันและกัน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซ่ึงกันและกัน นอกจากน้ันผู้นํายังมีความเสียสละ ทําตัวให้เป็นแบบอย่างท่ีดีกับบุคคลอ่ืน มีจิต
สาธารณะทําให้สมาชิกในชุมชนเลื่อมใส (เครือข่ายเพ่ือการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยภาคใต้ สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2556)  

 การสร้างจิตสํานึกให้คนในชุมชนมีจิตอาสาเข้ามาช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ การแก้ไข ให้เกิดจิตสาธารณะในชุมชน ทํา
ให้เกิดสังคมแห่งการแบ่งปันเอ้ืออาทร ตัวอย่างท่ีเห็นเด่นชัดคือ หน่วยกู้ชีพกู้ภัย นายปณชัย ยุติศรี ท่ีเสียสละเวลาส่วนตัว
ช่วยเหลือรับส่งเพ่ือนบ้านท่ีเจ็บป่วยไปโรงพยาบาลโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย รวมท้ังดําเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพ้ืนท่ีอีกด้วย 

 การจัดการตนเอง ประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของเทศบาลตําบลรางกระทุ่มมีการจัดการตนเองด้านสุขภาพโดย
ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ จากตัวอย่างของชุมชนน้ีมีท้ังแบบจัดการตนเองท้ังหมดและบางส่วน 
(Mary, 2010) ท่ีปรากฏอย่างโดดเด่นคือ 1) ชมรมคนรักสองล้อ ท่ีเกิดข้ึนจากแกนนําภาคประชาชน เห็นประโยชน์ของการป่ัน
จักรยาน และมีการชักชวนลูกหลาน และเพ่ือนบ้านให้ออกมาป่ันจักรยานด้วยกัน โดยการสนับสนุนเสื้อทีมให้สมาชิก เป็นการ
จูงใจสมาชิกให้มาร่วมกันออกกําลังกาย 2) ชมรมดนตรีสร้างสุขเป็นแบบอย่างของการจัดการตนเองด้านสุขภาพ โดยการได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐบางส่วน ซ่ึงเป็นการดําเนินกิจกรรมท่ีเริ่มจากการช่วยกันค้นหาปัญหาสุขภาพของ
ประชาชนโดยประชาชนเอง ร่วมกันวางแผนคิดค้นนวัตกรรมสุขภาพท่ีจะช่วยให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความสามัคคีกัน ได้ร่วมกัน
ออกกําลังกายท่ีหลายรูปแบบ มีการร่วมกันร้องเพลงเพ่ือสร้างบรรยากาศให้มีความสนุกสนาน ลดช่องว่างระหว่างวัยเน่ืองจาก
คนท่ีมาร่วมกิจกรรมเป็นคนทุกช่วงวัย และช่วยเบ่ียงเบนให้เยาวชนไม่ไปยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด จากนวัตกรรมท่ีเกิดข้ึนในชุมชน
ดังกล่าวช้ีให้เห็นว่า ชุมชนมีการใช้นวัตกรรมเป็นกลไกให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือให้เกิดความ
ยั่งยืนต่อไป 
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7. ข้อเสนอแนะ 
 
 จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยแห่งความสําเร็จในการบริหารจัดการระบบสุขภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วมของเทศบาล
ตําบลรางกระทุ่ม อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย การทํางานแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ทุนและศักยภาพท่ีมีในชุมชน 
การมีผู้นําท่ีเข้มแข็ง และการจัดการตนเองผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะดังน้ี 
  7.1 ด้านการปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 
  พยาบาลชุมชนควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนโดย กระตุ้นให้ชุมชนมีการค้นหาทุนและศักยภาพที่มีในชุมชน 
ทั้งทุนที่เป็นบุคคล คนดี คนนํา คนสําคัญของชุมชน ทุนที่เป็นกลุ่มทางสังคมต่าง ๆ ในชุมชน และทุนที่เป็นหน่วยงาน/องค์กรใน
พื้นที่ แล้วใช้กระบวนการพยาบาลชุมชน (ศิวพร อึ้งวัฒนา และพรพรรณทรัพย์ไพบูลย์กิจ, 2555)เข้ามาเป็นแนวทางการทํางานคือ 
ร่วมกันค้นหาปัญหาในชุมชน จัดลําดับความสําคัญของปัญหา ร่วมกันวางแผนการแก้ไขปัญหา ร่วมกันแก้ไขปัญหา ร่วมกัน
ประเมินผลการแก้ไขปัญหา และร่วมกันวางแผนการแก้ไขปัญหาในอนาคตต่อไป (McClelland,  &Kleinke,2013) 
  7.2 ด้านการวิจัย 
  ควรศึกษาทุนและศักยภาพที่มีในชุมชนกระบวนการบริหารจัดการ ปัจจัยแห่งความสําเร็จในการบริหารจัดการ
ระบบอื่นๆ ในชุมชนต้นแบบในเชิงลึก เช่น ระบบเศรษฐกิจชุมชน ระบบสวัสดิการชุมชน เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการต่อยอดและ
พัฒนานวัตกรรมเชิงระบบต่อไป 
 
8. กิตติกรรมประกาศ  

 
วิจัยฉบับน้ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผู้วิจัยขอขอบพระคุณที่ได้ให้โอกาสในการ

พัฒนางานวิจัยด้วยความกรุณาของนายกเทศมนตรีตําบลรางกระทุ่มผู้อํานวยการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
บางภาษีอสม.ทุกท่าน ตลอดจนองค์กรในชุมชนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ทําให้งานวิจัยฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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การศึกษาสภาพแวดล้อมการบริหารอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟในประเทศไทย  
The Study of Administration Environment of Management Efficiency  

of Hard-Disk-Drive Industry in Thailand 
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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพแวดลอ้มการบริหารอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟในประเทศไทย เพ่ือนํา

ผลการศึกษาท่ีได้เก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารอุตสาหกรรมดังกล่าวและนําไปพัฒนาและส่งเสริมเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันต่อไป การศึกษาครั้งน้ีเป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ 
ได้แก่ เอกสารทางวิชาการ วารสาร บทความ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย และข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 
เพ่ือการนํามาวิเคราะห์เพ่ือหาสภาพแวดล้อมทําให้เพ่ือทราบถึงปัจจัยการบริหารของอุตสาหกรรมดังกล่าว โดยการวิเคราะห์
จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค เพ่ือพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดต่อไป ผลการศึกษาพบว่า อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟกําลัง
ประสบปัญหาด้านคู่แข่งท่ีสําคัญจากจีนและฟิลิปปินส์ท่ีมีค่าจ้างแรงงานท่ีถูกกว่า และสิงค์โปรกับมาเลเซียท่ีมีเทคโนโลยีใน 
การผลิตท่ีสูงกว่า หากประเทศไทยไม่มีการพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการผลิต ควบคู่ไปกับการพัฒนาทางด้านบุคลากรท่ีมี
ความชํานาญด้านเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ รวมถึงการพัฒนาให้เกิดห่วงโซ่การผลิตในอุตสาหกรรม
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟและอุตสาหกรรมต่อเน่ืองท่ีส่งผลให้มีการเคลื่อนย้ายไปยังประเทศอ่ืน นํามาซ่ึงการวางรูปแบบการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ในการรักษาความเป็นฐานการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ และดึงดูดให้ผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟและผู้ผลิตส่วนประกอบ         
รายใหม่ ๆ เข้ามาลงทุนในประเทศไทยแทนท่ีจะไปลงทุนในประเทศอ่ืน 
 
คําสําคัญ: สภาพแวดล้อม, การบริหาร, ฮารด์ดสิก์ไดร์ฟ 
  

Abstract 
 

The objective of this research was to study the administrative environment of management 
efficiency of Hard-Disk-Drive industry in Thailand. The documentary research methodology was conducted in 
this research, the information was gathered through academic documents, journals, articles, research reports, 
internet, and published media. SWOT analysis was employed in order to develop conceptual framework. 
Results showed that Thailand was seriously losing its competitive edge as a major Hard-Disk-Drive 
exporter to China and the Philippines due to higher labor cost. Malaysia and Singapore were also 
winning through their superior manufacturing technology. Thailand’s lagging development of skilled labor 
and manufacturing technology in this industry posed serious threats to its future survival. Thai Hard disk 
drive industry is in jeopardy and failure to turnaround this situation will have ripple effects to the entire 
Hard Disk Drive manufacturing value chain. Thailand needs a strategy to defend its position and prevent 
foreign investors to shift their investments outside of the Thailand. 

 
Keywords: environment, administration, hard-disk-drive 
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บทนํา 
 

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสเ์ป็นอุตสาหกรรมท่ีมคีวามสาํคัญตอ่การขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย 
เน่ืองจากเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีมูลค่าการส่งออกสูง สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นจํานวนมาก โดยในปี 2556 มีมูลค่า
ส่งออกถึง 30,841.2 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 986,918.4 ล้านบาท จากมูลค่าส่งออกโดยรวมท้ังประเทศ 
6,907,492.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.29 (สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2557) และมีศักยภาพในการแข่งขัน
เป็นอันดับต้นๆของโลก เน่ืองจากแรงงานไทยมีผลิตภาพ (Productivity) สูงเมื่อเปรียบเทียบกับค่าจ้าง สินค้าท่ีผลิตในประเทศ
ไทยมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ และประเทศไทยมีความพร้อมในอุตสาหกรรมสนับสนุน โดย 1 ใน 3 ของมูลค่าส่งออกสินค้า
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์คือ ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ (Hard Disk Drive : HDD) ซ่ึงประเทศไทยเป็นผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟส่งออกไป
ยังตลาดโลกใหญ่เป็นอันดับ 1 ของโลก โดยมีสาธารณรัฐประชาชนจีน, ประเทศมาเลเซีย, ประเทศเม็กซิโก และประเทศ
สิงคโปร์ เป็นอันดับท่ี 2 ถึง 5 ตามลําดับ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2556) บริษัทผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟตั้ง
ฐานการผลิตอยู่ในประเทศไทย 3 บริษัท และมีจํานวนท้ังสิ้น 7 โรงงานได้แก่ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด มี
จํานวน 4 โรงงาน, บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด มีจํานวน 2 โรงงาน และ บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) 
จํากัด มีจํานวน 1 โรงงาน  

อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ เป็นอุตสาหกรรมท่ีก่อให้เกิดการลงทุนจากต่างประเทศจํานวนมหาศาล เกิดการจ้าง
งานเป็นจํานวนมาก ซ่ึงนอกจากจะเป็นสินค้าส่งออกท่ีสําคัญของประเทศไทยแล้ว ยังเป็นสินค้าท่ีสร้างรายได้ให้กับประเทศไทย
เป็นจํานวนมาก ดังแสดงมูลค่าการส่งออกฮารด์ดิสก์ไดรฟ์ จากพิกัดศุลกากร ตามระบบฮาร์โมไนซ์  )Harmonized System) 
คือพิกัด 847170  (HS: 847170) ในปี 2554-2556  ในตารางท่ี   โดยมีประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นคู่ค้าหลักในการนําเข้า
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟจากประเทศไทย  

 
ตารางท่ี 1 มูลค่าการส่งออกโดยรวมของประเทศและมลูค่าการส่งออกฮารดด์ิสก์ไดร์ฟ (HS: 847170) 

ปี มูลค่าการส่งออกโดยรวมของ
ประเทศ )ล้านบาท ) 

มูลค่าการส่งออกฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ 
)ล้านบาท(  

ร้อยละเมื่อเปรียบเทียบกับ
ปริมาณส่งออกท้ังหมด 

2554 6,707,851.80 314,255.30 4.68 
2555 7,078,262.50 406,777.30 5.75 
2556 6,907,492.50 356,581.00 5.16 

(ท่ีมา: ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย,์ 2556) 
 

สหรัฐอเมริกานําเข้าสินค้าฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟจากประเทศไทยในปี 2556 มีมูลค่า 2,399.87 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ
ประมาณ 76,795.84 ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35.52 ของการนําเข้าฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟท้ังหมด ดังแสดงในภาพท่ี 1 

 

                                      
ภาพท่ี 1 ส่วนแบ่งตลาดฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟของประเทศไทยและคู่แข่งในตลาดสหรัฐอเมริกาปี 2556 (มกราคม-

กรกฏาคม) (ท่ีมา: กรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ, 2556) 
 

ท่ีผ่านมาสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (NSTDA) มีการสนับสนุนอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ โดย
การพัฒนาศักยภาพทางด้านบุคคลากรและส่งเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนา เช่น การส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาผลิตบุคคลากร
ทางด้านฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ โดยการจัดตั้งศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทาง 3 ศูนย์หลัก ได้แก่ ศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านการผลิตข้ันสูง
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ในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ (Industry/University Cooperative Research Center (I/UCRC) in HDD Advance 
Manufacturing) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์
ไดร์ฟ (Industry/University Cooperative Research Center (I/UCRC) in HDD Component) ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ศูนย์วิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล (Industry/University 
Cooperative Research Center (I/UCRC) Collage of Data Storage Innovation) ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รวมถึงการจัดตั้งหน่วยงานเพ่ือวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ (Research Unit)  

ขณะน้ีประเทศไทยต้องเผชิญกับความกดดันด้านต้นทุนการผลิต การรักษาคุณภาพของผลผลิต และความรวดเร็วใน
จัดส่งสินค้าเข้าสู่ตลาด เพ่ือแข่งขันกับจีนท่ีมีความได้เปรียบในด้านต้นทุนแรงงาน รวมถึง สิงคโปร์ และ มาเลเซีย ท่ีสามารถ
ผลิตส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟโดยใช้เทคโนโลยีก้าวหน้าระดับสูง (High-end) ภาวะดังกล่าวท่ีเกิดข้ึนอาจส่งผลให้ผู้ผลิต
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟในประเทศไทยตัดสินใจย้ายฐานการผลิตไปในประเทศท่ีมีต้นทุนท่ีถูกกว่าหรือมีโครงสร้างพ้ืนฐานหรือ
สิ่งแวดล้อมท่ีดีกว่า จะส่งผลให้เป็นห่วงโซ่กระทบต่อการลงทุนในอุตสาหกรรมต้นนํ้าและปลายนํ้าท่ีอาจย้ายฐานการผลิตตาม
อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ รวมท้ังเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจต่อเน่ือง คือมูลค่าในภาคการผลิตลดลง การจ้างงานลดลง 
ประเทศไทยจึงจําเป็นต้องมีกลยุทธ์ในการรักษาความเป็นฐานในการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ รวมถึงดึงดูดผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
และส่วนประกอบ ให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยแทนท่ีจะไปลงทุนยังประเทศอ่ืนๆ ท่ีผ่านมามีการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนใน
อุตสาหกรรมน้ีด้วยแรงจูงใจต่างๆ เช่น การให้สิทธิพิเศษโดย สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board Of 
Investment: BOI) รวมถึงมีการส่งเสริมทางด้านบุคคลากรและเทคโนโลยีโดย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ในบทความน้ีจึงมุ่งศึกษาสภาพแวดล้อมทางการบริหารอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสไดร์ฟ์ในประเทศไทยเพ่ือทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็ง 
โอกาสและอุปสรรคของการบริหารอุตสาหกรรมน้ีในประเทศไทย 
 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 

 เพ่ือศึกษาสภาพแวดล้อมทางการบริหารจัดการอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟในประเทศไทย 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 ใช้การศึกษาวิจัยข้อมูลเอกสาร (Documentary Research) โดยการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากสื่อต่างๆ ได้แก่ 
เอกสารทางวิชาการ วารสาร บทความ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย และข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือนําข้อมูล
เบ้ืองต้นในการนํามาวิเคราะห์เพ่ือให้ทราบถึงสภาพแวดล้อมของการบริหารอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟในประเทศไทย 
  
ผลการวิจัย  
 
 อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟเป็นอีกหน่ึงฟันเฟืองท่ีมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย อุตสาหกรรม
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟในประเทศไทยมีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองและรวดเร็ว จนกระท่ังในปี 2548 ประเทศไทยได้เป็นท่ี 1 ในการจัด
อันดับผู้ส่งออกฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟท่ัวโลก การส่งออกฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟเป็นส่วนท่ีสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นอย่างมาก 
คือประมาณร้อยละ 4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) นอกจากน้ันอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ของประเทศไทยยังมี
ความสําคัญต่ออุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ของโลกด้วย ยกตัวอย่าง ผลกระทบของอุทกภัยในปี 2554 ของประเทศไทยทําให้การ
ผลิตต้องหยุดชะงัก ส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักของห่วงโช่อุปทานจนเกิดการขาดแคลนฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟในตลาดโลก โดยในช่วง
ไตรมาสท่ี 4 ปี 2554 มีการหดตัวลงถึงร้อยละ 26 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน (หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ, 2555) เป็นต้น 
ซ่ึงผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ข้อมูลทฤษฎีต่าง ๆ รวมท้ังงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเพ่ือนํามาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและ
สถานการณ์ต่าง ๆของอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟในประเทศไทยโดยใช้วิธีการ SWOT Analysis  ได้ผลดังน้ี 

ประเด็นของจุดแข็ง (Strengths) 
1. ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟรายใหญ่ของโลก มีโรงงานผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟทุกรายตั้งฐาน

การผลิตฮาร์ดดิสก์อยู่ในประเทศไทย คือ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศ
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ไทย) จํากัด และ บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด เน่ืองจากประเทศไทยมีปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาค โครงสร้าง
พ้ืนฐาน และ ต้นทุนแรงงานท่ีแข่งขันได้ 

2. ผู้ผลิตช้ินส่วนฮาร์ดดิสก์รายใหญ่ตั้งฐานการผลิตในประเทศไทย เช่น ผู้ผลิต Spindle motor (มอเตอร์หมุน
แผ่นข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์) รายใหญ่ของโลก ได้แก่ บริษัท นิเด็ค (Nidec), บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินิแบ (Minebea) และ บริษัท 
อัลฟาน่าเทคโนโลยี (Alphana Technology) ซ่ึงท้ัง 3 บริษัทน้ีมีกําลังการผลิตในไทยสูงถึงร้อยละ 66 ของการผลิตท้ังหมด
ของโลก นอกจากน้ียังมีบริษัทผู้ผลิตช้ินส่วนอ่ืนๆอีกเช่น บริษัท เอ็นเอชเคสปริง (NHK Spring) ซ่ึงผู้ผลิต Suspension (แขน
จับหัวอ่าน) และบริษัท เอจีซี อิเล็กทรอนิกส์ (AGC) ท่ีเป็นผู้ผลิต Glass substrates (แผ่นกระจกท่ีใช้เป็นฐานของแผ่นข้อมูล)  

3. มีการวางแผนท่ีเป็นรูปธรรมในการพัฒนาบุคคลากร การวิจัยและการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์
ไดร์ฟในประเทศไทย โดยมีความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคการศึกษา และ ภาคอุตสาหกรรม โดยสํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟตลอดห่วงโซ่ของการผลิต และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทางด้านบุคคลากรโดยการจัดตั้งศูนย์
ร่วมเฉพาะทาง 3 ศูนย์หลัก ได้แก่ ศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านการผลิตข้ันสูงในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟโดยร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟโดยร่วมกับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ศูนย์วิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูลโดยร่วมกับสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเข้าคุณทหารลาดกระบัง 

4. มีการสนับสนุนให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทย โดย สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) มี
การส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟโดยการให้สิทธิพิเศษต่างๆ เช่น การยกเว้นภาษี การจัดตั้ง
คลังสินค้าทัณฑ์บนในเขตส่งออกพิเศษ การยกเว้นภาษีเครื่องจักร เป็นต้น 

ในประเด็นของจุดอ่อน (Weaknesses)  
1. อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ รวมถึงอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองและสนับสนุนการผลิตช้ินส่วนฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟใน

ประเทศไทยเป็นการลงทุนจากต่างชาติเกือบท้ังหมด  
2. ขาดแคลนบุคคลากรท่ีมีความรู้ความชํานาญในด้านการผลิตช้ินส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ จําเป็นต้องมีการจ้าง

นักวิจัยจากต่างประเทศเข้ามาทําการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
3. เครื่องจักรและปัจจัยในการผลิต จําเป็นต้องอาศัยการนําเข้าเป็นหลัก เน่ืองจากวัตถุดิบส่วนใหญ่ไม่สามารถผลิต

ได้ในประเทศ หรือคุณภาพท่ีผลิตได้ยังไม่เพียงพอท่ีจะนําไปใช้ในอุตสาหกรรมน้ี 
ในประเด็นของโอกาส (Opportunities)  
มีความต้องการฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟเพ่ือการใช้งานในการเก็บข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ทเพ่ิมมากข้ึน โดยตัวอย่างท่ี

เห็นได้อย่างชัดเจนคือ เครือข่ายสังคมออนไลน์ บริการดูหนังฟังเพลง รวมไปถึงการให้บริการจัดเก็บข้อมูลสว่นตัว ทําให้มีความ
ต้องการพ้ืนท่ีบันทึกข้อมูลขนาดใหญ่อย่างต่อเน่ือง การบันทึกข้อมูลด้วยฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟยังเป็นเทคโนโลยีท่ีได้รับความนิยม
เน่ืองจากมีราคาต่อหน่วยความจุถูกกว่าเทคโนโลยีอ่ืนท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 

ในประเด็นของอุปสรรค (Threats)  
1. ผู้ประกอบการของไทยไม่สามารถผันตัวมาเป็นส่วนหน่ึงของเครือข่ายอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ได้ เน่ืองจาก

เทคโนโลยีในการผลิตท้ังหมดมาจากต่างประเทศ และ ไม่มีการถ่ายถอดเทคโนโลยีน้ีให้กับผู้ประกอบการของไทย  
2. การแข่งขันเพ่ือแย่งกันเป็นฐานการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟของโลกจากตลาดนอกประเทศมีแนวโน้มรุ่นแรงมากข้ึน 

โดยเฉพาะการแข่งขันด้านแรงงาน รวมท้ังการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยคู่แข่งท่ีสําคัญของประเทศไทยได้แก่ จีนและ
ฟิลิปปินส์ท่ีมีค่าจ้างแรงงานท่ีถูกกว่า และสิงค์โปรกับมาเลเซียท่ีมีเทคโนโลยีในการผลิตท่ีสูงกว่า 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการบริหารอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟในประเทศไทย พบว่า การบริหารของ
อุตสาหกรรมมีผลต่อการพัฒนาประเทศในด้านของการลงทุน การพัฒนาเทคโนโลยี การสร้างเครือข่าการสร้างงานและการ
ขยายฐานการลงทุนของภาคธุรกิจ เน่ืองจากอุตสาหกรรมดังกล่าวมีความสําคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยี ผู้วิจัยมีความสนใจ 
และได้รวบรวมประเด็นของการบริหารนํามาวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค พบว่าอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความสําคัญของภาคธุรกิจ ภาคเทคโนโลยี นํามาซ่ึงการพัฒนาองค์การ และการสร้างความเข้มแข็งของการ
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ประกอบการประกอบกับมีความสําคัญต่อภาคส่งออกของไทยมาเป็นเวลายาวนาน มีมูลค่าการส่งออกคิดเป็นสัดส่วนประมาณ
ร้อยละ 5 ของการส่งออกโดยรวมของประเทศ มีมูลค่าการส่งออกคิดเป็นร้อยละ 4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) 
และยังก่อให้เกิดการจ้างงานท้ังทางตรงและทางอ้อมมากกว่า 150,000 ตําแหน่ง อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟเป็นอุตสาหกรรม
ท่ีมีบริษัทข้ามชาติเป็นผู้มีบทบาทหลักในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานท้ังหมด ประเด็นท่ีต้องมีการปรับปรุงและการพัฒนา
องค์กร ต้องมีการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐและมีการกําหนดนโยบายท่ีผลักดันให้แผนยุทธศาสตร์หรือแผนแม่บทเป็นการ
เฉพาะเหมือนอุตสาหกรรมอ่ืนๆ การบริหารจัดการกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทางด้าน
บุคคลากรท่ีมีความชํานาญด้านเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ และการพัฒนาคลัสเตอร์ท่ีต้องมีการ
เช่ือมโยงกับอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา หน่วยงานและองค์กรอ่ืนๆของประเทศจะทําให้เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  
 
ข้อเสนอแนะ 
 

1. ภาครัฐควรมีการสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและยกระดับคุณภาพอุตสาหกรรมสนับสนุนฮาร์ดดิสก์
ไดร์ฟ โดยการสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมสนับสนุน และถ่ายทอดความรู้เพ่ือขยายฐานความรู้ออกไปใน
วงกว้าง 

2. ภาครัฐบาลควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาแรงงานไทยให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน โดยในปัจจุบัน บุคลากรในด้านการ
ผลิตของไทยท่ีมีทักษะสูงยังมีปริมาณไม่เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับปริมาณการผลิตท่ีจะขยายตัวสูงข้ึนในอนาคต 
ระบบการศึกษาท้ังในระดับมหาวิทยาลัยและระดับอาชีวศึกษาจําเป็นจะต้องมีหลักสูตรการผลิตบุคลากรในด้านการผลิตเพ่ือ
รองรับความต้องการท่ีจะขยายตัวในอนาคต 

3. ทําการศึกษาเชิงเปรียบเทียบคลัสเตอร์อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟในประเทศไทย กับฐานการผลิตอ่ืนๆ เช่น 
สิงคโปร์ และ มาเลเซีย เพ่ือกําหนดแนวทางในการพัฒนาคลัสเตอร์ของอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟในประเทศไทยต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาสภาพแวดล้อมในการจัดการการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานต่างด้าว  

ซ่ึงข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นการดําเนินการโดยใช้การศึกษาวิจัยข้อมูลเอกสาร (Documentary Research) โดยการศึกษา
ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ ได้แก่ เอกสารทางวิชาการ วารสาร บทความ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย และข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต และสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือนําข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือหาสภาพแวดล้อมของงานวิจัย โดยการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง 
โอกาส และอุปสรรค เพ่ือพัฒนาเป็นกรอบแนวคิด ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า ปัจจุบันสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลก ทําให้เกิด
การเคลื่อนย้ายแรงงาน ทําให้เกิดความต้องการแรงงานอย่างมาก ส่งผลกระทบด้านสาธารณสุข ด้านการเข้ารับการรักษา 
พยาบาลของแรงงานต่างด้าว ด้านปัญหาสถานพยาบาลท่ีขาดแคลนบุคคลากร และปัญหาการให้บริการท่ีบางครั้งไม่สามารถ
ดําเนินการได้ท่ัวถึงและทําให้เกิดปัญหาการบริการท่ีไม่มีประสิทธิภาพ ถึงอย่างไรทางภาครัฐได้มีการวางหลักกฎหมาย กฎระเบียบ 
วิธีปฏิบัติ โดยการกําหนดนโยบายของรัฐตามหลักประกันสุขภาพอยู่เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของรัฐ รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ และการสร้างภาพลักษณ์ต่อประเทศอ่ืน ๆ ท่ัวโลก ผลการศึกษาพบว่าสภาพแวดล้อมดังกล่าวมีความสอดคล้อง
กับกฎหมายรัฐธรรมนูญ หลักประกันสุขภาพ และการให้บริการสาธารณสุข 
 

คําสําคัญ: การเข้าถึงการให้บริการสุขภาพ, แรงงานต่างด้าว 
  

Abstract 
 

The objective of this research was to study the administrative environment of health service 
access for transnational labours. The documentary research methodology was employed in this research. 
Information was collected through various sources such as academic documents, journals, articles, theses, 
research reports, internet, and published media. SWOT analysis was conducted in order to develop conceptual 
framework. Results showed significant increase in transnational labors demand due to economic environment 
changes leading to high mobility of transnational labors in Thailand. This overwhelming inflow of transnational 
workforce significantly impacted the health service industry. Key issues identified were insufficient hospital 
staff, limited access to available service, and lower standard of service.  Nevertheless, these transnational 
workers received the same service standards as the social security welfare standards, regulated by the 
government. Regulations were compliant with constitutional law, health insurance, and public services. 
 
Keywords: access to health service, transnational labours 
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บทนํา 
 

สภาพแวดล้อมในปัจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในด้านของเทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคม ทําให้เกิดการเคลื่อนย้าย
การลงทุนและการเคลื่อนย้ายแรงงาน  เศรษฐกิจท่ีมีการเติบโต ทําให้มีความต้องการแรงานอย่างมาก ส่งผลต่อการเคลื่อนย้าย
แรงงานของแรงงานข้ามชาติ ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนทําให้เกิดความแตกต่างและการปรับเปลี่ยนทัศนคติรวมถึงวิถีการดําเนินชีวิต
ของคนในสังคมจากสังคมเกษตรกรรมท่ีเน้นการประกอบการในครอบครัว ท่ีเป็นธุรกิจขนาดเล็ก  ไปสู่รูปแบบของสังคมของ
อุตสาหกรรม ท่ีเป็นธุรกิจขนาดใหญ่  นอกจากน้ันแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 7 (พ.ศ. 2535-2539)ท่ี
เน้นนโยบายส่งออกและนําเข้า ส่งผลให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว  อาทิ ภาคอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ
เจริญเติบโตในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 14 ต่อปี  กล่าวได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงท่ีมีการเติบโตมากประกอบกับการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรในวัยแรงงานมีสัดส่วนท่ีลดลงและมีการขยายการศึกษาภาคบังคับ  เพ่ือให้ประชาชนมีการศึกษาสูงข้ึนและ
คนในวัยทํางานปรับเปลี่ยนหรือละท้ิงอาชีพเกษตรกรรมและมุ่งการหางานทําในเมืองใหญ่ ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนทําให้
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่างๆ ต้องแสวงหาแรงงานเข้ามาทดแทน โดยเฉพาะงานประเภท 3D  ได้แก่ งานท่ีเสี่ยง
(Dangerous)  งานท่ีหนัก(Difficult) และงานท่ีสกปรก(Dirty) เป็นงานท่ีคนไทยหลีกเลี่ยงไม่ทํา ประกอบกับการย้ายถ่ินท่ีอยู่
ของแรงงานต่างด้าว อันเน่ืองมาจากความเดือดร้อนจากความยากจน การประกอบอาชีพหรือสถานการณ์ภายในประเทศ เกิด
การเคลื่อนย้ายแรงงานจากประเทศหน่ึงสู่อีกประเทศหน่ึง  

ปัจจุบันมีแรงงานข้ามชาติท่ัวโลกประมาณ 214 ล้านคนเพ่ิมจากเดิมเมื่อ 10 ปีก่อนมีเพียง 150ล้ านคน โดยใน
ปัจจุบันแรงงานทุก33คนจะมีแรงงานต่างด้าว1คน คิดเป็นร้อยละ 3.1 คาดว่ามีแรงงานต่างด้าวถึง 70 ล้านคนในเอเชียและมี
ถึง 2 ล้านคนในประเทศไทย ทําให้บทบาทของแรงงานต่างด้าวในภาคการผลิตมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึนจากความต้องการ
แรงงานของผู้ประกอบการท่ีมากข้ึนเรื่อยๆ ส่งผลให้มีการหลั่งไหลเข้ามาของแรงงานต่างด้าวท้ังท่ีเข้าเมืองโดยถูกกฎหมายและ
ผิดกฎหมายเป็นจํานวนมากผลจากการเข้ามาของแรงงานต่างด้าวจํานวนมาก ก่อให้เกิดผลกระทบในหลายด้านอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้  ท้ังด้านสังคม เศรษฐกิจและท่ีสําคัญคือผลกระทบด้านสาธารณสุข ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 รัฐบาลมีการกําหนดนโยบาย การ
บริหารจัดการแรงงานต่างด้าว โดยมีมาตรการส่งเสริมให้มีการนําเข้าแรงงานท่ีมีสถานะเป็นผู้หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายให้
สามารถข้ึนทะเบียนและอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นการช่ัวคราว พ.ศ. 2547 มีการกําหนดเกณฑ์เพ่ิมเติมเพ่ือให้มีการจ้าง
แรงงานต่างด้าวได้อย่างถูกกฎหมายโดยการบันทึกทําความเข้าใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน พ.ศ.2552-2555 ให้แรงงานท่ีเข้ามา
โดยผิดกฎหมายได้จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวและพิสูจน์สัญชาติเพ่ือเข้าสู่กระบวนการท่ีถูกต้องตามกฎหมายจะได้รับการผ่อน
ผันให้สามารถทํางานอยู่ในประเทศไทยได้ ในปี พ.ศ. 2556 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ผ่อนผันแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองเป็น
กรณีพิเศษให้สามารถอยู่ในประเทศไทยช่ัวคราวอีก 1 ปี เพ่ือให้มีเวลาตรวจสอบสถานภาพของรัฐบาลประเทศต้นทางเพ่ือให้
ได้รับการรับรองสถานะจากประเทศต้นทาง 

ผลการวิจัยหลายงานวิจัยช้ีให้เห็นตรงกันว่า แรงงานต่างด้าวเป็นกลุ่มท่ีมีความเปราะบางสูงมากเพราะเสี่ยงต่อการ
ถูกให้ทํางานหนักแต่ได้ค่าแรงต่ํา เมื่อเจ็บป่วยไม่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ การรักษาพยาบาลแม้ในกลุ่มท่ีมีบัตรก็มิได้มี
กลไกช่วยเหลือ ประเด็นท่ีมักถูกกล่าวถึง คือการถูกเลือกปฏิบัติจากเจ้าหน้าท่ีด้วยอคติและความกลัวต่อแรงงาน การขาดข้อมูล
ข่าวสารและการศึกษา รวมถึงไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยให้เข้าใจอย่างถูกต้องได้ อีกท้ังการมีรายได้ต่ําทําให้ต้องประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการดํารงชีวิตเมื่อเจ็บป่วยจึงมักดูแลกันเองทําให้เกิดปัญหาความเสี่ยงในการติดต่อของเช้ือโรคและแพร่ระบาดได้ง่าย 
(กฤตยา อาชวนิจกุล และพันธ์ุทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร, 2548) เหตุผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าบริการสุขภาพเป็น
ประเด็นสําคัญหน่ึงในการดํารงชีวิตของแรงงานต่างด้าวท่ีค้าแรงงานในประเทศไทย ตามวัตถุประสงค์ขององค์การอนามัยโลก
ท่ีว่า “Health for all”ตั้งแต่พ.ศ.2543 หมายถึง สุขภาพดีถ้วนหน้า ไม่ว่าบุคคลน้ันจะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติใดก็ตาม ควร
ได้รับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขตามสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐานท่ีมนุษย์พึงมีพึงได้ ซ่ึงเป็นส่วน
หน่ึงของสิทธิในสุขภาพ”Right to health”  จากข้อตกลงร่วมกันขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ท่ีไทยเป็นภาคี
ร่วมอยู่ด้วย มีข้อตกลงว่าด้วยการส่งเสริมให้สิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานได้รับการยอมรับอย่างเป็นสากลตั้งแต่พ.ศ.2462  
ในด้านสิทธิทางสังคม มีอนุสัญญาเป็นตราสารท่ีมีสภาพบังคับโดยได้บัญญัติข้อกําหนดมาตรฐานแรงงานในแต่ละประเด็นถึง
พ.ศ.2551 รวม188ฉบับ ในฉบับท่ี111ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติ(การจ้างงานและอาชีพ)รวมถึงข้อตกลงว่าด้วย สิทธิในการเข้าถึง
บริการสุขภาพของแรงงานต่างด้าว (The Right of access to health services in the host country) (องค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ, 2551) นอกจากน้ันยังปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับพุทธศักราช 2550 มาตรา4 กล่าวถึง
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง ส่วนท่ี 9 คือสิทธิในการได้รับ
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บริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ มาตรา51 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการสาธารณสุขท่ีเหมาะสมและได้
มาตรฐานเป็นไปอย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ   จากสภาพเหตุการณ์และสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป  ส่งผลกระทบ
ต่อการบริหารจัดการ หรือการใช้สิทธิในการเข้ารับบริการสุขภาพเพ่ือให้เกิดความเสมอภาคและการให้บริการอย่างท่ัวถึง  จาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยงานท่ีเป็นผู้ให้บริการ  ซ่ึงทางผู้วิจัยมีความสนใจในประเด็นเก่ียวกับสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกรวมถึงสภาพปัญหาท่ีพบเก่ียวกับการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยเพ่ือใช้เป็นบริบทและ
แนวทางในการพัฒนา ดําเนินการปรับปรุงเพ่ือลดปัญหาเพ่ือนําไปกําหนดเป็นนโยบายของภาครัฐต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 

 เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันของการให้บริการและการเข้าถึงบริการสาธารณสุขกับแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย 
  

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 ใช้การศึกษาวิจัยข้อมูลเอกสาร (Documentary Research) โดยการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากสื่อต่างๆ ได้แก่ 
เอกสารทางวิชาการ วารสาร บทความ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย และข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  และสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือนํา
ข้อมูลเบ้ืองต้นในการนํามาวิเคราะห์เพ่ือหาสภาพแวดลอ้มของงานวิจัย  โดยการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค 
เพ่ือพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยต่อไป  
 
ผลการวิจัย 
 
 การให้บริการสุขภาพกับแรงงานต่างด้าวหน้าท่ีหลักเป็นของกระทรวงสาธารณสุขโดยมีกิจกรรมสําคัญ4ด้าน
ประกอบด้วย การตรวจสุขภาพประจําปี บริการด้านรักษาพยาบาล  บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และการเฝ้าระวัง
โรค  แรงงานต่างด้าวจะต้องจ่ายต่อคนต่อปีในราคา1,900บาท แบ่งเป็นค่าการตรวจและประเมินสุขภาพ 600 บาทและค่า
ประกันสุขภาพ1,300 บาท และผู้มีสิทธิจะต้องร่วมจ่ายในการเข้ารับบริการครั้งละ 30 บาท   แรงงานได้สิทธิเฉพาะบุคคล ไม่
รวมถึงครอบครัวและผู้ติดตาม  และแม้แรงงานบางคนจะมีบัตรประกันสุขภาพแต่ยังคงมีปัญหาการเข้าถึงบริการ โดย
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นผู้ดําเนินการตั้งแต่การเริ่มตรวจสุขภาพจนถึงการจัดเครือข่ายและรูปแบบการ
ให้บริการ มีหน่วยบริการตามแนวทางโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสําหรับแรงงานต่างด้าว ประกอบด้วยหน่วย
คู่สัญญาของบริการใน  ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิตามลําดับเสร็จสิ้นทุกข้ันตอนซ่ึงจะทําให้แรงงานต่างด้าวท้ังหมด
ได้รับสิทธิในการเข้าถึงบริการสุขภาพเท่ากับคนไทยทุกคน   ซ่ึงผู้วิจัยได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและสถานกรณ์ต่าง ๆ  ในการ
บริหารจัดการการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานต่างด้าวโดยใช้วิธีการ SWOT Analysis โดยมีผลการวิจัยดังน้ี 

ประเด็นของจุดแข็งในด้านของการบริหารจัดการ จะพบว่า  กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ  ท่ีเอ้ือต่อการดําเนินการตาม
แนวนโยบายทางด้านสาธารณสุข   ซ่ึงในปัจจุบันภาครัฐพยายามกําหนดนโยบาย วางหลักเกณฑ์ต่างๆ  เพ่ือเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติและจัดสวัสดิการให้เพ่ือให้แรงงานข้ามชาติเหล่าน้ีเข้าสู่กระบวนการท่ีถูกต้องตามกฎหมาย มีการกําหนดให้แรงงาน
ต่างด้าวทุกคนต้องผ่านกระบวนการตรวจสุขภาพรายปี มีบัตรประกันสุขภาพหรือเข้าสู่ระบบประกันสังคม เพ่ือให้ได้รับสิทธิใน
สุขภาพทําให้ประเทศไทยไม่ต้องเผชิญกับปัญหาการถูกกีดกันจากนานาชาติในเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐาน
และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และนําแนวทางของผลการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการและเพ่ือเป็นประโยชน์ใน
การกําหนดนโยบายในการบริหารจัดการการให้บริการสุขภาพกับแรงงานต่างด้าวอย่างเหมาะสมและสามารถเข้าถึงได้จริงอัน
เป็นประโยชน์ต่อตัวแรงงานต่างด้าว  ทําให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ส่งผลโดยรวมถึงภาพลักษณ์ของประเทศ ลดความอคติทาง
ชาติพันธ์ุ เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของรัฐในการยกระดับความน่าเช่ือถือให้เป็นท่ียอมรับของสากล การพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศและการลงทุนในระยะยาว ทําให้ประเทศไทยมีความมั่นคง ประชาชนมั่งค่ัง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน   

ประเด็นของจุดอ่อน  ในสภาพปัจจุบันพบว่าประเทศไทยมีการจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์เป็นจํานวนมาก
ในกิจการต่อเน่ืองประมง เป็นประเภทงานในโรงงาน โดยส่วนใหญ่ผู้ประกอบการจะจัดท่ีพักอาศัยให้ โดยแยกเป็นสัดส่วน
เฉพาะแรงงานต่างด้าว จึงก่อให้เกิดชุมชนพม่าในโรงงานท่ีอยู่กันอย่างหนาแน่นแออัด  ส่งผลต่อวิถีชีวิตและการคุณภาพชีวิต
ของแรงงานต่างด้าว ท่ีเช่ือมโยงกับสุขภาพบางส่วนจะถูกยึดบัตรเน่ืองจากการย้ายงานหรือเปลี่ยนงานบ่อย ทําให้เกิดผล
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กระทบด้านสาธารณสุขมักจะพบการระบาดของโรค เมื่อเจ็บป่วยเบ้ืองต้นมักดูแลกันเองก่อนหรือเข้ารับการรักษาในห้อง
พยาบาลของโรงงานท่ีไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์  เมื่อเกิดอาการหนักจึงได้รับการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบล  หรือโรงพยาบาลศูนย์โดยใช้ตัวแทนแรงงานพม่าท่ีพูดไทยได้เป็นล่ามช่วยแปลช่วยสื่อสารให้  ทําให้ได้รับการรักษาไม่
ทันการณ์  ปัญหาในการขาดการรับรู้ข้อมูลด้านสุขภาพไม่มีความรู้ในเรื่องสิทธิท่ีตัวของแรงงานเองควรได้รับ  จึงไม่สามารถ
เข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ไม่สามารถใช้สิทธิการรักษาพยาบาลตามความเป็นจริง แม้จะมีนโยบายของรัฐ
ตามหลักประกันสุขภาพอยู่แล้วสอดคล้องกับรายงานวิจัยของ เพ็ชราภรณ์ ชัชวาลชาญชนกิจและพรรณรัตน์ อาภรณ์พิศาล 
(2558)  ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านทัศนคติต่อการเข้ารับบริการสุขภาพ  ปัจจัยด้านคุณลักษณะของผู้ใช้แรงงาน และปัจจัย
ด้านนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพแรงงานต่างด้าวมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานต่างด้าว
สัญชาติพม่าในกิจการต่อเน่ืองประมง    

ประเด็นของโอกาส  ปัจจุบันแรงงานต่างด้าวท่ีเข้ามาทํางานในประเทศไทยท่ีมีหลายประเภท อาทิ ประเภทตลอดชีพ 
ประเภทท่ัวไป  ประเภทพิสูจน์สัญชาติ ประเภท MOU ซ่ึงในปี 2557 จากสถิติของกรมการจัดหางาน พบว่า มีจํานวนแรงงาน
ต่างด้าวในช่วง กรกฎาคม- ธันวาคม  2557  ประเภทพิสูจน์สัญชาติมีจํานวนมากถึง  971,461  คน แสดงให้เห็นว่าประเทศ
ไทยน้ันมีโอกาสในการท่ีจะพัฒนาในด้านต่างๆไปได้อีกมากเมื่อมีแรงงานท่ีให้ความสนใจในการเดินทางเข้ามาหางานทําแรงงาน
ต่างด้าวท่ีเข้ามาทํางานในกิจการประเภทต่างๆน้ัน สามารถชดเชยการขาดแคลนแรงงานในประเทศได้อย่างมากโดยเฉพาะ
แรงงานในด้านกิจการประมงและต่อเน่ืองประมง ซ่ึงมีแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์มากท่ีสุด เป็นกิจการท่ีมีความสาํคัญกับ
การส่งออกในระบบเศรษฐกิจท่ีสําคัญของประเทศถูกจับตามองอย่างต่อเน่ืองจากประชาคมโลก เช่น เรื่องท่ีเก่ียวข้องกับการ
จ้างงาน การเลือกปฏิบัติ การอาชีวอนามัย เป็นต้น  

ประเด็นของอุปสรรค  พบว่าในสภาพปัจจุบันจากรายงานของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันท่ี21
มิถุนายนพ.ศ.2557 ถึงสถานการณ์การค้ามนุษย์ในส่วนท่ีกล่าวถึงประเทศไทยส่วนหน่ึงว่า “ประเทศไทยเป็นประเทศต้นทาง 
ปลายทาง และทางผ่านของการค้ามนุษย์เพ่ือการบังคับใช้แรงงานและค้าประเวณี ประมาณการว่ามีแรงงานข้ามชาติในไทย2-3
ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นสัญชาติพม่าซ่ึงเป็นคนกลุ่มใหญ่ของเหยื่อค้ามนุษย์ในประเทศไทย โดยเฉพาะธุรกิจประมงและต่อเน่ือง
ประมง เป็นงานท่ีหนักและอันตราย บางคนยังถูกข่มขู่และทุบตี ค่าจ้างได้รับเพียงน้อยนิดทําให้มีสุขภาพกายและจิตท่ีย่ําแย่”  
เป็นผลให้ประเทศไทยถูกลดระดับไปอยู่ในบัญชีกลุ่มท่ี3(Tier3)ด้วยถือว่าไม่ได้มีความพยายามอย่างเพียงพอท่ีจะปฏิบัติตาม
มาตรการข้ันต่ําในการขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ แม้ว่าภาครัฐจะพยายามจัดสวัสดิการให้เพ่ือให้แรงงานข้ามชาติเหล่าน้ีเข้าสู่
กระบวนการท่ีถูกต้องตามกฎหมาย  ทําให้ประเทศไทยต้องพบกับปัญหาการถูกกีดกันจากนานาชาติในเรื่องของการละเมิด
สิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐานและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เกิดปัญหาต่อการส่งออกสินค้าต่างๆท่ีมีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 
 จากการวิจัยข้างต้นพบว่าประเทศไทยมีการบริหารจัดการการเข้าถึงบริการสุขภาพให้กับแรงงานต่างด้าว ซ่ึงเป็นท้ัง
ประเด็นจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค จากการท่ีประเทศไทยต้องการท่ีจะพัฒนาประเทศในด้านต่างๆและพร้อมรับการ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพ่ือความได้เปรียบในการแข่งขัน  จึงมีการวางรากฐานในด้านของนโยบายจากภาครัฐท่ีแก้ไข
ปัญหาและอุดช่องว่าง เพ่ือทําให้เกิดการปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน ประกอบกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบต่าง ๆ  อาทิ  
ประเด็นด้านของเอกสาร การดําเนินการ กระบวนการทํางานเพ่ือให้เกิดความถูกต้องในด้านของการทํางาน  สิ่งเหล่าน้ีส่งผลต่อ
การให้บริการและการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงานต่างด้าว  ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีการการให้บริการด้านสุขภาพของ
สาธารณสุขและ WHO(2004)  ประเด็นการลดภาระภาครัฐด้านของงบประมาณสาธารณสุข  รวมท้ังการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีใน
มุมมองของประเทศมหาอํานาจและประเทศท่ีเป็นคู่ค้า ซ่ึงจากการทบทวนวรรณกรรมต่าง ๆ   สอดคล้องกับหลักการท่ัวไปของ
การเข้าถึงบริการสุขภาพของ The Association of State and Territorial Health Official แห่งสหรัฐอเมริกา (2000) 
กําหนดไว้ว่า การเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนควรมีเป้าหมายผสมผสานท้ังการซ่อมแซมสุขภาพ ป้องกันโรค หรือการ
เพ่ิมคุณภาพชีวิต ประเภทของสถานบริการเป็นเหตุผลหน่ึงท่ีประชาชนเลือกใช้บริการของรัฐ  สอดคล้องกับแนวคิดเก่ียวกับ
สิทธิในการเข้าถึงบริการสุขภาพของต่างด้าว(The Right of access to health services in the host country)  แนวคิด
หลักประกันสุขภาพ ซ่ึงเป็นแนวคิดหลักในการท่ีจะทําอย่างไรให้แรงงานเข้าสู่ระบบประกันสุขภาพ เพ่ือสะดวกต่อการ
ตรวจสอบและการปฏิบัติ สอดคล้องกับทฤษฎีลําดับข้ันความต้องการของมาสโลว์ (Maslow,1943) (Hierachical Theory of 
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Motivation) เป็นแนวคิดหน่ึงในกลุ่มแนวคิดทฤษฏีมนุษย์นิยม เก่ียวกับปัจจัยพ้ืนฐานของมนุษย์เก่ียวกับความปลอดภัยของ
มนุษย์การมีหลักประกันในด้านการดูแลสุขภาพเป็นพ้ืนฐาน โดยเฉพาะความต้องการทางกายภาพ และ ความต้องการความ
มั่นคงปลอดภัย การพัฒนาหลักประกันสุขภาพเพ่ือให้แรงงานด่างด้าวสามารถเข้าถึงบริการได้ในการดูแลสุขภาพจึงเป็นสิ่ง
สําคัญมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 

1. ภาครัฐบาลควรจัดให้มีการกําหนดนโยบายและกฎหมายท่ีมีความชัดเจน  รวมท้ังมีหน่วยงานในการตรวจสอบ
และให้คําแนะนําในการดําเนินการเพ่ือให้ทราบถึงกฎหมาย และระเบียบวิธีการปฏิบัติอย่างชัดเจน 

2. มีการให้ความรู้กับผู้ท่ีปฏิบัติงานและประชาชน  รวมท้ังต่างด้าวในการท่ีจะเข้ามาทํางานในประเทศไทย และการ
ดูแลรักษาสุขภาพ เพ่ือเป็นการลดภาระท่ีภาครัฐ หรือหน่วยงานสาธารณสุข เพ่ือเป็นการประหยัดนโยบายงบประมาณ 

3. มีการวางแผนการปฏิบัติงานและการวางกฎเกณฑ์ต่าง ๆ  ในการพัฒนาความรู้ ความสามารถรวมท้ังการ
ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างครบวงจรต่อไป และเพ่ือเป็นการลดปัญหาในการ
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพแวดล้อมทางการบริหารของกิจการเพ่ือสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์
ในประเทศไทย ซ่ึงข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาวิจัยข้อมูลเอกสาร (Documentary Research) เพ่ือนําข้อมูล
เบ้ืองต้นมาวิเคราะห์เพ่ือหาสภาพแวดล้อมของงานวิจัย โดยการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค เพ่ือพัฒนาเป็น
กรอบแนวคิด ผลการวิจัยพบว่า กิจการเพ่ือสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์มีจุดแข็งทางด้านปัจจัยการผลิตด้านวัตถุดิบ 
ซ่ึงส่วนใหญ่สามารถผลิตได้ในประเทศ ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่มีคุณภาพ เป็นท่ีรู้จักและนิยมของลูกค้าท่ัวโลก แต่มีข้อจุดอ่อน
ทางด้านเทคโนโลยี มีต้นทุนการผลิตสูง ปริมาณสินค้าเกษตรอินทรีย์ออกสู่ตลาดน้อย แนวโน้มต้นทุนแรงงานสูงและขาดแคลน
โรงงานแปรรูปจํานวนมาก และในบางครั้งเป้าหมายทางสังคมเป็นอุปสรรคต่อการทํากําไรของธุรกิจ อย่างไรก็ดี ผลการศึกษา
พบว่า ความตื่นตัวของกระแสโลกในเรื่องอาหารปลอดภัย (Food Safety) ความต้องการผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพมาตรฐานสูง
ของกลุ่มลูกค้าซ่ึงส่วนใหญ่มีอํานาจซ้ือสูง และนโยบายของภาครัฐ เป็นประเด็นท่ีเป็นโอกาสต่อการเจริญเติบโตและส่งเสริม
กิจการเพ่ือสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ในประเทศไทย 

 
คําสําคัญ: สภาพแวดล้อม, การบริหาร, กิจการเพ่ือสังคม, อุสาหกรรมอาหารอินทรีย์   

 
Abstract 

 
The objective of this research was to study the administrative environment of Social Enterprises 

(SE) in organic food industry in Thailand. The documentary research methodology was employed in this 
research. Manufactured products through these enterprises had raw material procurement advantages 
through sourcing domestically. SE organic products were generally manufactured with high quality standards 
and were generally well known in the market. On the other hand, SE organic food companies were less 
cost efficient due to lack of technological knowhow and lack of economies of scale due to their niche 
demand. This led to limited product availability in the market. Moreover, there were increased trends of 
scarce manufacturing infrastructure and continuous rise in labor costs. In some cases, the social objectives 
and the financial objectives were not fully aligned. Nevertheless, SE organic food products has tremendous 
potential to grow due to global Food Safety issues, a shift in demand for higher quality products and the 
promotion policies of Thai government. 
 
Keywords: environment, administration, social enterprises in organic food industry in Thailand 
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บทนํา 
 

 ปัจจุบันระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมในยุคโลกาภิวัฒน์ ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการดําเนินธุรกิจ โดยแต่ละ
ธุรกิจมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การทํากําไรให้ได้มากท่ีสุดเพ่ือประโยชน์ขององค์การและผู้ถือหุ้น ส่งผลให้เกิดการแข่งขันเพ่ือให้
เหนือกว่าคู่แข่ง ท้ังในเชิงการบริหารงาน และการพัฒนาองค์การ ผู้บริหารถูกกําหนดให้มีหน้าท่ีเฉพาะในการประกอบธุรกิจ
เพ่ือสร้างกําไรให้มากท่ีสุด โดยมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นตัวสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่อย่างไรก็ตาม 
แม้ว่าธุรกิจดังกล่าวจะก่อให้เกิดการจ้างงานเป็นจํานวนมาก แต่การท่ีผู้ประกอบการเน้นถึงการบรรลุวัตถุประสงค์เป็นหลัก  
จนกระท่ังละเลยความรับผดิชอบต่อผลกระทบจากกระบวนการในการประกอบธุรกิจ โดยไม่คํานึงถึงคุณธรรมเป็นท่ีตั้ง อันเป็น
แนวคิดพ้ืนฐานของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียตามมาอย่างมากมาย อาทิเช่น การเอารัดเอา
เปรียบ ความเหลื่อมล้ําในสังคม อาชญากรรม และการนําทรัพยากรท่ีมีอยู่ในธรรมชาติมาใช้  จากข้อมูลท่ีได้กล่าวมาข้างต้น 
เห็นได้ว่าการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากการขาดความรับผิดชอบต่อส่วนรวมในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมของ
ผู้ประกอบการ จําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายส่วนในการร่วมกันแก้ไขปัญหาเพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง
ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานในภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาชน หากแต่การคาดหวังให้ภาค
ส่วนต่างๆ เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาพบว่ายังคงมีข้อจํากัดท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดําเนินการแก้ไขปัญหา เช่น ภาครัฐท่ียัง
ติดขัดในเรื่องระบบการบริหารจัดการท่ีล่าช้า เพราะต้องมีการยึดกฎระเบียบองค์การในส่วนของภาคธุรกิจเอกชน ซ่ึงมักเน้น
เรื่องผลกําไรขององค์การเป็นหลัก และผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) โดยตรง เช่นผู้ถือหุ้นน้ันอาจไม่สามารถเข้ามามีส่วน
ช่วยจัดการปัญหาได้เพราะอาจขัดกับประโยชน์ท่ีเป็นเป้าหมายทางธุรกิจ หรือบางครั้งตัวธุรกิจของหน่วยงานน้ันเองก็เป็น
สาเหตุหน่ึงของปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุน้ี สิ่งท่ีควรนํามาพิจารณาในการบริหารจัดการ คือ จะมีกลไกการ
ดําเนินการบริหารจัดการอย่างไร จึงจะนํามาซ่ึงเป้าหมายท่ีสําคัญขององค์การ คือการทํากําไร หากแต่มีความรับผิดชอบและมี
คุณธรรม หลายปีท่ีผ่านมาจึงได้เกิดแนวความคิดการส่งเสริมให้เกิดการประกอบกิจการเพ่ือสังคม (Social Enterprises) ซ่ึง
หมายถึง การท่ีเอกชนซ่ึงเป็นบุคคล กลุ่มบุคคล หรือชุมชนได้ประกอบกิจการหรือดําเนินการโดยมีเป้าหมายอย่างชัดเจนตั้งแต่
เริ่มต้น เพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก และมีรายรับจากการขายการผลิตสินค้าหรือการให้
บริหาร ซ่ึงมิได้มุ่งสร้างกําไรสงูสุดตอ่ผู้ถือหุ้นหรอืเจ้าของกิจการ (สํานักงานสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมแห่งชาติ, 2554) อันเป็น
การแก้ปัญหาท่ีต้นเหตุในการสร้างความสมดุลและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกภาคส่วน  

 การท่ีกิจการเพ่ือสังคมได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากปัญหาทางสังคมท่ีนับวันยิ่งมีความ
สลับซับซ้อนมากข้ึน (Johnson, 2000) โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการขาดความรับผิดชอบทางสังคมและสภาพแวดล้อมซ่ึง
นําไปสู่ปัญหาภาวะโลกร้อน อันส่งผลให้เกิดความตื่นตัวของกระแสโลกในเรื่องอาหารปลอดภัย (Food Safety) ในปัจจุบัน
ผู้บริโภคมีความห่วงใยต่อสุขภาพมากข้ึนจึงให้ความสนใจแหล่งท่ีมาของสินค้าเกษตรและอาหาร ตระหนักถึงอันตรายต่อ
สุขภาพจากการบริโภคอาหารท่ีไม่สะอาดหรือปนเป้ือนเช้ือโรคและสารพิษ ในขณะเดียวกันการค้าสินค้าเกษตรระหว่าง
ประเทศมีมาตรการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) ถูกนํามาใช้เป็นข้อกีดกันทางการค้าสินค้าเกษตรสาหรับการค้า
ระหว่างประเทศ นอกจากน้ีการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 ทําให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้าเกษตรอย่าง
เสรีมากข้ึน ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อการผลิตและการค้าระหว่างประเทศกับประเทศอาเซียนด้วยกันเพราะมาตรการด้าน
สุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและความปลอดภัยด้านอาหารจะถูกนํามาเป็นเง่ือนไขในทางการค้ามากข้ึน ในประเทศไทย 
รัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประกาศนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก สินค้าเกษตรและอาหารต้องมีความปลอดภัย
และได้มาตรฐานรวมท้ังพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 อันเป็นกลไกสําคัญในการพัฒนาเพ่ือยกระดับการ
ผลิตสินค้าไทยให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ซ่ึงการดําเนินการช่วงต้นนํ้าจะต้องสนับสนุนให้เกษตรกรทุกรายท่ีผลิตสินค้า
เกษตรท่ีเป็นอาหารมีคุณภาพมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ (Good Agricultural Practice : GAP) (กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์, 2557) 

 จากสถานการณ์ปัจจุบันท่ีผู้บริโภคได้หันมาให้ความสําคัญกับการดูแลสุขภาพและปกป้องสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน 
ส่งผลให้อุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะกลุ่มอาหารอินทรีย ์(Organic Food) ซ่ึงหมายถึง อาหารท่ีผ่านการผลิตทางการเกษตร 
โดยไม่ใช้สารเคมี ปุ๋ยเคมี หรือวัตถุสังเคราะห์ใดๆ ท้ังสิ้นได้รับความสนใจมากข้ึน จากข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ (2557) พบว่า 
ตลาดสินค้าอินทรีย์ท่ัวโลกมีมูลค่ารวมกันประมาณ 2 ล้านล้านบาท และมีแนวโน้มเติบโตข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทําให้สินค้าอินทรีย์
มีแนวโน้มเติบโตตามไปด้วย และถือเป็นโอกาสในการส่งออกสินค้าอินทรีย์ของไทยออกสู่ตลาดโลก ท้ังน้ี ตลาดสินค้าอินทรีย์ท่ี
ใหญ่ท่ีสุด คือ สหรัฐอเมริกา มีมูลค่าเกือบ 1 ล้านล้านบาท โดยเฉพาะสินค้าอินทรีย์ประเภทอาหารอินทรีย์มีมูลค่าเพ่ิมข้ึนถึง
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ร้อยละ 10.2 ของมูลค่าตลาดรวม ขณะท่ีสินค้าอ่ืนๆ มีมูลค่าตลาดเพ่ิมข้ึนเพียงร้อยละ 3.7 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า สินค้าอินทรีย์
สามารถจําหน่ายได้ในราคาท่ีแพงกว่าสินค้าปกติ ขณะท่ีตลาดยุโรปมีมูลค่าใกล้เคียงกับตลาดสหรัฐฯ คือ 1 ล้านล้านบาท โดย
ท้ัง 2 ตลาดรวมกัน มีส่วนแบ่งตลาดรวมกันกว่าร้อยละ 90 ของตลาดเกษตรอินทรีย์โลก 

 การศึกษาทําความเข้าใจเก่ียวกับสภาพแวดลอ้มทางการบริหารของกิจการเพ่ือสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์
ในประเทศไทยจึงมีความน่าสนใจ และมีความสําคัญในทางวิชาการและต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาประสิทธิผล และเพ่ิมประสิทธิภาพทางการบริหารจัดการกิจการเพ่ือสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหาร
อินทรีย์ (Organic Food) ในประเทศไทยต่อไป  

 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 

 เพ่ือศึกษาสภาพแวดล้อมทางการบริหารของกิจการเพ่ือสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ในประเทศไทย 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 การศึกษาครั้งน้ีใช้รูปแบบการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยการศึกษาค้นคว้าและเก็บรวบรวม
ข้อมูลเก่ียวกับกิจการเพ่ือสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์จากสื่อต่างๆ ได้แก่ เอกสารทางวิชาการ วารสาร บทความ 
วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยและสื่อต่างๆ ท่ีมีความเก่ียวข้อง รวมท้ังเอกสารราชการจากหน่วยงานราชการ อาทิ กระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สํานักสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคม เป็นต้น เพ่ือนํามาใช้เป็นข้อมูลเบ้ืองต้น จากน้ันผู้วิจัย
นําข้อมูลท่ีได้มาพิจารณาสังเคราะห์ร่วมกับกรอบการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis) เพ่ือเป็นกรอบ
ในการศึกษาโดยมีระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2558 – พฤศจิกายน 2558  
 
ผลการวิจัย 
 
 ในการนําเสนอผลการวิจัย ผู้วิจัยขอนําเสนอตามวัตถุประสงค์ คือ เพ่ือศึกษาสภาพแวดล้อมทางการบริหารของ
กิจการเพ่ือสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์โดยจําแนกเป็นจุดแข็ง และจุดอ่อน ซ่ึงเป็นปัจจัยภายใน โอกาส และอุปสรรค 
ซ่ึงเป็นปัจจัยภายนอก ดังต่อไปน้ี 
 จากข้อมูลกระทรวงอุตสาหกรรม (2556) และสํานักงานสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมแห่งชาติ (2554) พบว่า กิจการ
เพ่ือสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์มีจุดแข็งในหลายประการ ดังน้ี  
 1. กิจการเพ่ือสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์เป็นกิจการท่ีมีเป้าหมาย ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน 
สังคมและ/หรือสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก จึงให้ความสําคัญกับกระบวนการผลิตอาหารอินทรีย์ ท่ีเป็นวิธีทางธรรมชาติทุกข้ันตอน 
นับแต่การฟ้ืนฟูปรับปรุงดิน เตรียมแปลงเกษตร ข้ันตอนการปลูกพืชผลทางการเกษตร รวมถึงปศุสัตว์ ท่ีต้องดูแลและควบคุม
ให้ถูกต้อง ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกจากธรรมชาติในการปลูก ไม่มีการตัดต่อพันธุกรรม เลี้ยงสัตว์โดย
การปล่อยอิสระ ไม่มีการขุนหรือให้อาหารสังเคราะห์ใดๆ เพ่ือเร่งการเติบโตตามแบบอุตสาหกรรม จนถึงขบวนการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ โดยทุกกระบวนการต้องเกิดการปนเป้ือนสารเคมีน้อยท่ีสุด นอกจากน้ัน กิจการเพ่ือสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหาร
อินทรีย์ยังเล็งเห็นถึงความต้องการของผู้บริโภคท่ีมีต่ออาหารเพ่ือสุขภาพ จึงมีการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพอาหาร โดยยึด
ผู้บริโภคเป็นหลัก นําเสนอในสิ่งท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์และตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ซ่ึงเช่ือว่าหากลูกค้าหรือ
ผู้บริโภคมีความพึงพอใจแล้ว ก็จะก่อให้เกิดความสามารถในการทํากําไรในระยะยาวต่อไป  
 2. กิจการเพ่ือสังคมเป็นองค์การท่ีมีการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีความเป็นอิสระสูง อํานาจการตัดสินใจไม่ได้ข้ึนอยู่
กับความเป็นเจ้าของทุน แต่มาจากการมีส่วนร่วมของผู้ท่ีเก่ียวข้องท่ีได้รับผลกระทบจากการดําเนินกิจกรรม ดังน้ัน การดําเนิน
กิจการจึงได้รับการสนับสนุนจากการมีส่วนร่วมโดยธรรมชาติกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของกิจการเพ่ือสังคม ไม่ว่าจะเป็น
ตัวแทนลูกค้าและผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถรับรู้และมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารจัดการในรูปแบบประชาธิปไตย 
โดยเฉพาะกิจการเพ่ือสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ท่ีหลายแห่งมีการเช่ือมประสานระหว่างเกษตรกร กลุ่มธุรกิจ
ชุมชน และผู้บริโภค  
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 3. กิจการเพ่ือสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์มีความได้เปรียบทางด้านปัจจัยการผลิตด้านวัตถุดิบ ซ่ึงส่วนใหญ่
สามารถผลิตได้ในประเทศ ไม่ต้องพ่ึงพาวัตถุดิบจากต่างประเทศ เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เน่ืองจากพ้ืนท่ีมีความอุดม
สมบูรณ์ เหมาะแก่การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ 
 4. กิจการเพ่ือสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์มีความได้เปรียบทางด้านผลิตภัณฑ์ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสินค้ามี
คุณภาพ และเป็นท่ีรู้จักและนิยมของลูกค้าท่ัวโลก  
 5. กิจการเพ่ือสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์มีความได้เปรียบทางด้านแรงงาน เน่ืองจาก แรงงานใน
อุตสาหกรรมอาหารของไทยมีฝีมือ สะอาด และประณีตเป็นท่ียอมรับของตลาดโลก 
 อย่างไรก็ดี จากข้อมูลของกระทรวงอุตสาหกรรม (2556) และกระทรวงพาณิชย์ (2558) ได้กล่าวถึงประเด็นท่ีเป็น
จุดอ่อนกิจการเพ่ือสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ไว้ดังน้ี 
 1. อุตสาหกรรมอาหารจํานวนมากเป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ซ่ึงมีข้อจํากัดทางด้านเทคโนโลยี การ
บริหารจัดการ การตลาด และการเงิน โดยเฉพาะสินค้าเกษตรอินทรีย์ เป็นการผลิตในลักษณะขนาดเล็ก เกษตรกรยังไม่
สามารถผลิตในระดบัใหญ่ได้ การทําเกษตรอินทรีย์มีความเสีย่งจากความเสียหายของผลผลิตสูงกว่า เน่ืองจากการไม่ใช้สารเคมี 
ทําให้ปริมาณผลผลิตต่อไร่ต่ําและมีต้นทุนการผลิตสูง ส่งผลให้ปริมาณสินค้าเกษตรอินทรีย์ท่ีออกสู่ตลาดน้อย นอกจากน้ัน 
ประเทศไทยมีการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์เพียงไม่ก่ีชนิด เน่ืองจากยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นพัฒนาเกษตรอินทรีย์ การผลิตจึงยังเป็น
การผลิตแบบง่ายๆ ท่ีไม่ใช้เทคโนโลยีซับซ้อน เป็นการผลิตสินค้าเกษตรพ้ืนฐาน เช่น ข้าว ผัก ผลไม้สด เป็นต้น 
 2. กิจการเพ่ือสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ยังขาดองค์ความรู้ในการนําเทคโนโลยีมาใช้ให้เหมาะสม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมต้นนํ้า 
 3. กิจการเพ่ือสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์สินค้ามีข้อจํากัดทางด้านราคาของผลิตภัณฑ์ เน่ืองจาก แนวโน้ม
ต้นทุนแรงงานสูงและขาดแคลนโรงงานแปรรูปมาก ทําให้ทํางานไม่เต็มประสิทธิภาพกําลังผลิต ส่งผลให้ต้นทุนสูง ผลิตภัณฑ์จึง
มีราคาสูงกว่าสินค้าเกษตรโดยท่ัวไปร้อยละ 20-30 ทําให้ตลาดยังคงจํากัดเฉพาะกลุ่มผู้ท่ีมีกําลังซ้ือค่อนข้างสูง 
 4. ความจําเป็นในการดําเนินกิจการเพ่ือสังคมเพ่ือบรรลุเป้าหมายหลักสองประการ หรือท่ีเรียกว่า Double 
Bottom-Line โดยเป้าหมายแรกคือ เพ่ือให้เกิดกําไร หรือผลประกอบการท่ีดีเหมือนธุรกิจท่ัวๆไป อีกเป้าหมายหน่ึงซ่ึงมี
ความสําคัญไม่แพ้กันคือ เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับสังคมหรือทําให้สังคมดีข้ึน ดังน้ัน จึงเป็นการยากสําหรับผู้ประกอบการเพ่ือ
สังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ในการดําเนินกิจการเพ่ือบรรลุเป้าหมายหลักสองประการไปพร้อมๆ กัน เน่ืองจาก 
เป้าหมายทางสังคมในบางครั้งเป็นอุปสรรคต่อการทํากําไรของธุรกิจ (The benefits and challenges of running a social 
enterprise, 2013: 10) 
 ในประเด็นท่ีเป็นโอกาสของการดําเนินกิจการเพ่ือสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์มีหลายประการ ดังน้ี 
 1. ความต้องการในการบริโภคอาหารของประชากรโลกเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองตามจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึน อีกท้ัง
ปัญหาการขาดแคลนอาหารของโลกเปิดโอกาสการขยายตัวของอุตสาหกรรมอาหาร ดังน้ัน กิจการเพ่ือสังคมด้านอุตสาหกรรม
อาหารอินทรีย์จึงมีโอกาสในการดําเนินกิจการ เพ่ือรองรับความจําเป็นการบริโภคดังกล่าว  
 2. ความตื่นตัวของกระแสโลกในเรื่องอาหารปลอดภัย (Food Safety) ซ่ึงในปัจจุบันผู้บริโภคมีความห่วงใยต่อ
สุขภาพมากข้ึน จึงให้ความสนใจแหล่งท่ีมาของสินค้าเกษตรและอาหาร ตระหนักถึงอันตรายต่อสุขภาพจากการบริโภคอาหาร
ท่ีไม่สะอาดหรือปนเป้ือนเช้ือโรคและสารพิษ จากข้อมูลของสํานักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุข 
(2557) กล่าวถึงการร่วมประชุมกลุ่มผู้เช่ียวชาญระหว่างภูมิภาคขององค์การอาหารและเกษตร แห่งสหประชาชาติ หรือเอฟเอ
โอ (FAO : Food and Agriculture Organization of the United Nations) และองค์การอนามัยโลก ท่ีสํานักงานใหญ่
องค์การอาหารและเกษตร ประเทศอิตาลี ได้ให้ความสนใจเรื่องความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) ในการส่งเสริมให้
ทุกประเทศพัฒนาระบบอาหารปลอดภยั องค์การอาหารและเกษตร ได้คัดเลือกผู้เช่ียวชาญจาก 10 ประเทศ รวมท้ังผู้แทนจาก
กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย ร่วมกันจัดทําคู่มือแนวทางการพัฒนานโยบายอาหารปลอดภัยแบบสมดุลในระยะยาว เพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางการทํานโยบายอาหารปลอดภัยของแต่ละประเทศท่ัวโลก ด้วยเหตุน้ี อุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะกลุ่ม
อาหารอินทรีย์ (Organic Food) จึงได้รับความสนใจมากข้ึน และถือเป็นโอกาสในการพัฒนากิจการเพ่ือสังคมด้าน
อุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ของประเทศไทยต่อไป 
 3. นโยบายของภาครัฐ อาทิ นโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2557) เพ่ือให้สินค้า
เกษตรและอาหารต้องมีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 เพ่ือยกระดับการ
ผลิตสินค้าไทยให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ซ่ึงการดําเนินการช่วงต้นนํ้าจะต้องสนับสนุนให้เกษตรกรทุกรายท่ีผลิตสินค้า
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เกษตรท่ีเป็นอาหารมีคุณภาพมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ (Good Agricultural Practice : GAP) เป็นต้น 
นอกจากท่ีกล่าวมาแล้ว รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะให้ประเทศไทยเป็นครัวเอกของโลก (Kitchen of the World) ดังน้ัน แนวโน้ม
ความคล่องตัวในเรื่องการสนับสนุน กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องจะมีการพัฒนาท่ีรวดเร็วและดีข้ึน 
 4. จากข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ (2557) พบว่า ลูกค้าในต่างประเทศส่วนใหญ่มีอํานาจซ้ือสูง โดยเฉพาะ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และยุโรป ซ่ึงมีค่านิยมการตระหนักในเรื่องรักสุขภาพและปกป้องสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน ส่งผลให้มีความ
ต้องการผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพมาตรฐานสูง จึงเป็นการเพ่ิมโอกาสในการพัฒนาการผลิตของกิจการเพ่ือสังคมด้านอุตสาหกรรม
อาหารอินทรีย์ 
 5. การเปิดเขตเศรษฐกิจเสรีอาเซียนเป็นโอกาสด้านการตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน (Single Market and 
Production Base) ทําให้ข้อจํากัดของการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหารลดน้อยลง ซ่ึงรวมถึงอุตสาหกรรมอาหาร
อินทรีย์ด้วย 
 6. คู่แข่งของไทยในอุตสาหกรรมอาหารยังปรับตัวได้น้อยกว่าไทย เน่ืองจากติดปัญหาด้านการผลิตและการตลาด จึง
เป็นโอกาสในการพัฒนากิจการเพ่ือสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ของประเทศไทยต่อไป 
 ในประเด็นท่ีเป็นอุปสรรคของการดําเนินกิจการเพ่ือสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ กระทรวงอุตสาหกรรม 
(2556) ได้กล่าวไว้ ดังน้ี 
 1. ภาวะโลกร้อนและปัญหาภัยธรรมชาติอ่ืนๆ เช่น นาแล้ง นํ้าท่วม สร้างความเสี่ยงต่อการผลิตวัตถุดิบและ
ความสามารถในการแข่งขันของกิจการเพ่ือสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ 
 2. นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรของภาครัฐขาดความชัดเจนและต่อเน่ือง และปัญหาขาดการพัฒนา
องค์ความรู้ (Knowledge) ของเกษตรกรและผู้บริโภค ท่ีผ่านมาภาครัฐยังขาดการรณรงค์ส่งเสริมและให้ความรู้ความเข้าใจท่ี
ถูกต้องแก่เกษตรกรและผู้บริโภคท่ัวไปให้ตระหนักถึงความสําคัญของการผลิตและการบริโภคอาหารอินทรีย์อย่างเพียงพอ  
 3. ขาดการสนับสนุนงานวิจัยเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ๆ ท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าในอุตสาหกรรมอาหาร  
 4. ต้นทุนโลจิสติกส์สูงทําให้ต้นทุนสินค้าและวัตถุดิบ สูงกว่าคู่แข่ง ซ่ึงปัจจุบันการส่งสินค้าของประเทศไทยกําลัง
เผชิญกับปัญหาการเข้ามาของสินค้าจากประเทศคู่แข่งรายใหม่ เช่น จีน เวียดนาม หากพิจารณาด้านราคา ราคาสินค้าเกษตร
อินทรีย์อยู่ในเกณฑ์สูง เมื่อเทียบแล้ว ราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์แพงกว่าสินค้าเกษตรท่ัวไปเฉลี่ยประมาณ 15-30% กรณี
เกษตรกรรายย่อย และประมาณ 5-10% กรณีเกษตรกรรายใหญ่ หรือเกษตรกรท่ีรวมตัวกันเป็นเครือข่าย หรือสหกรณ์  
 5. ความต้องการผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในชนิดและรูปแบบของสินค้าอย่างรวดเร็วส่งผลให้
ผู้ประกอบการต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการลงทุนและการผลิตสินค้า  
 6. อุตสาหกรรมอาหารส่วนใหญ่เป็นการแปรรูปข้ันต้น ยังขาดอุตสาหกรรมการแปรรูปข้ันสูง ขาดความเช่ือมโยงของ
ห่วงโซ่อุปทานในลักษณะคลัสเตอร์ ต้องพ่ึงพิงตลาดหลักไม่ก่ีแห่ง ทําให้มีปัญหาด้านราคาและปริมาณ  
 7. การขาดการรับรองมาตรฐานการผลิตสินค้าตามหลักเกษตรอินทรีย์ให้เป็นท่ีเช่ือถือในระดับสากลจากหน่วยงาน
ภาครัฐ  
 นอกจากน้ัน การกีดกันทางการค้าจากมาตรการไม่ใช่ภาษี มีโอกาสขยายตัวและมีความเข้มข้นมากยิ่งข้ึน อาทิการค้า
สินค้าเกษตรระหว่างประเทศ มีมาตรการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) ถูกนํามาใช้เป็นข้อกีดกันทางการค้าสินค้า
เกษตรสําหรับการค้าระหว่างประเทศ นอกจากน้ีการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 อาจจะทําให้มีการเคลื่อนย้าย
สินค้าเกษตรอย่างเสรีมากข้ึน ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อการผลิตและการค้าระหว่างประเทศกับประเทศอาเซียนด้วยกันเพราะ
มาตรการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและความปลอดภัยด้านอาหารจะถูกนํามาเป็นเง่ือนไขในทางการค้ามากข้ึน 
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2557) 
 ในประเด็นท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานของกิจการเพ่ือสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ สถาบัน Change Fusion 
ภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (2553 : 167-168) ได้กล่าวว่า ปัจจัยภายนอกท่ีอาจ
ก่อให้เกิดปัญหาในการดําเนินกิจการ ได้แก่ ปัญหาการขาดความรู้ความเข้าใจ ความเข้าใจท่ีผิดเก่ียวกับองค์การกิจการเพ่ือ
สังคม ปัญหาการขาดการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการสนับสนุนด้านการเงิน ปัญหาขาดการรวมกลุ่มของกิจการเพ่ือสังคมและ
การแลกเปลี่ยนระหว่างองค์การกิจการเพ่ือสังคมในประเทศไทย ปัญหาการขาดผู้มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน และขาดการ
สนับสนุนทางด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้านเงินทุน ตลอดจนตลาดรองรับสินค้าองค์การกิจการเพ่ือสังคมค่อนข้างจํากัด รวมท้ัง
การขาดสิ่งจูงใจในการมาเป็นผู้ประกอบการเพ่ือสังคม และแรงงาน  
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อภิปรายผลการวิจัย 
 
 จากการศึกษาข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า กิจการเพ่ือสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์มีแนวโน้มท่ีจะ
เติบโตและสามารถทํากําไรในระยะยาวได้ เน่ืองจาก กระแสรักสุขภาพและความตื่นตัวของกระแสโลกในเรื่องอาหารปลอดภัย 
(Food Safety) ของผู้บริโภค ส่งผลให้ความต้องการอาหารอินทรีย์ (Organic Food) เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง อีกท้ังสถานการณ์
ปัจจุบันท่ีผู้บริโภคให้ความสนใจกับการปกป้องสิ่งแวดล้อมท่ีกําลังถูกทําลาย อันเน่ืองมาจากระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมท่ีแต่
ละธุรกิจมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การทํากําไรให้ได้มากท่ีสุดเพ่ือประโยชน์ขององค์การและผู้ถือหุ้น และปัญหาการขาดความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวมในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมของผู้ประกอบการ อย่างไรก็ตาม ในประเทศไทย อุตสาหกรรม
อาหารจํานวนมากเป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ซ่ึงมีข้อจํากัดทางด้านเทคโนโลยี การบริหารจัดการ การตลาด 
และการเงิน โดยเฉพาะสินค้าเกษตรอินทรีย์ เป็นการผลิตในลักษณะขนาดเล็ก เกษตรกรยังไม่สามารถผลิตในระดับใหญ่ได้ 
การทําเกษตรอินทรีย์มีความเสี่ยงจากความเสียหายของผลผลิตสูงกว่า เน่ืองจากการไม่ใช้สารเคมี ทําให้ปริมาณผลผลิตต่อไร่
ต่ําและมีต้นทุนการผลิตสูง ส่งผลให้ปริมาณสินค้าเกษตรอินทรีย์ท่ีออกสู่ตลาดน้อย นอกจากน้ัน ประเทศไทยมีการผลิตสินค้า
เกษตรอินทรีย์เพียงไม่ก่ีชนิด เน่ืองจากยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นพัฒนาเกษตรอินทรีย์ การผลิตจึงยังเป็นการผลิตแบบง่ายๆ ท่ีไม่ใช้
เทคโนโลยีซับซ้อน นอกจากน้ัน กิจการเพ่ือสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ต้องเผชิญกับปัจจัยภายนอกหลายประการท่ี
อาจเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินกิจการ อาทิ ปัญหาการขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับองค์การกิจการเพ่ือสังคม ปัญหาการ
ขาดการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และปัญหาขาดการรวมกลุ่มของกิจการเพ่ือสังคมและการแลกเปลี่ยนระหว่างองค์การกิจการเพ่ือ
สังคมในประเทศไทย เป็นต้น   
 จะเห็นได้ว่า ในการดําเนินกิจการเพ่ือสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมท้ัง
ภายในและภายนอกองค์การ สิ่งท่ีต้องเผชิญ คือ ปัญหาและอุปสรรคมากมายจากการดําเนินกิจการ แต่หากพิจารณาจาก
ประเด็นท่ีเป็นโอกาส จะพบว่า แนวโน้มการสนับสนุนจากภาครัฐท้ังทางด้านนโยบาย ด้านการเงิน และการสร้าง
สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือให้เกิดการเติบโตของกิจการเพ่ือสังคมผ่านกลไกการสนับสนุนต่างๆ จะมีการพัฒนาท่ีรวดเร็วและดีข้ึน 
ท้ังน้ี การเจริญเติบโตและส่งเสริมกิจการเพ่ือสังคมจะเกิดข้ึนและสามารถนําไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจท่ียั่งยืนได้ ต้องอาศัยการ
สนับสนุนจากภาครัฐ การสร้างความร่วมมือของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมร่วมกัน ผู้วิจัยเห็นว่า การมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียจากกิจการเพ่ือสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์เป็นสิ่งสําคัญในการส่งเสริมการพัฒนากิจการเพ่ือสังคม  
ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Theory) โดยนักวิชาการ Freeman (1984) ซ่ึงกล่าวไว้ว่า 
ธุรกิจจะประสบผลสําเร็จได้ต้องสามารถสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย คือ ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน ผู้ออกเงิน (ผู้ถือหุ้น 
ธนาคาร และผู้มีเงิน) เรียกว่าผู้มีส่วนได้เสีย โดยต้องสร้างคุณค่าด้วยความรับผิดชอบ ดูแลสิ่งแวดล้อม หรือการทําการใด ๆ ท่ี
ท่ีทําให้โลกเป็นท่ีน่าอยู่ ท้ังน้ีแนวคิดทางธุรกิจ คุณธรรม ความยั่งยืน และความรับผิดชอบต้องดําเนินการไปพร้อมกัน เพราะผู้มี
ส่วนได้เสียคือ กลุ่มและบุคคลผู้ซ่ึงอาจมีผลต่อหรือได้รับผลกระทบจากความสําเร็จของภารกิจขององค์การ ซ่ึงสอดคล้องกับ 
Post el al (2002) ท่ีกล่าวว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ บุคคลหรือกลุ่มซ่ึงมีผลกระทบ หรือได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจของ
องค์การ นโยบาย และการปฏิบัติ นอกจากน้ัน  Jonker & Foster (2005) ได้กล่าวถึงความชอบธรรมในรูปแบบใหม่ของความ
เข้าใจทางการจัดการและการกระทํา หมายถึงความต้องการกําไรสูงสุดของผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเกิดข้ึนได้หากปราศจากความ
พอใจและการตอบสนองความต้องการบางอย่างของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ ในอีกด้านหน่ึงอาจกล่าวได้ว่า  แม้บริษัทจะ
พยายามท่ีจะให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีคํานึงถึงเป็นอันดับแรกได้สําเร็จ แต่การทําเช่นน้ันจะนําไปสู่การกระทบผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียอ่ืนๆ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 
 1.  แนวทางในการศึกษาเชิงวิชาการ การจัดทําข้อมูลเชิงวิชาการท่ีดีมีคุณภาพเพียงพอมีความสําคัญอย่างยิ่งในการ
ใช้เผยแพร่แนวความคิดเก่ียวกับกิจการเพ่ือสังคม โดยมุ่งให้เกิดผลลัพธ์แก่ประชาชนผู้รับประโยชน์ (Beneficiaries) เช่น กลุ่ม
ศาสนา กลุ่มสถาบันการศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสถาบันการเงิน กองทุนต่างๆ และกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีประกอบกิจการ
เพ่ือสังคม เป็นต้น  
 2.  แนวทางในการศึกษาเชิงนโยบาย นโยบายส่งเสริมและเปิดโอกาสผู้ประกอบการสังคมให้ทํางานร่วมกับรัฐบาล
โดยหลากหลายกลไก มีศูนย์กลางให้ข้อมูล สนับสนุน และเช่ือมโยงเครือข่าย และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ 
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ส่งเสริมการให้เงินกู้ของสถาบันการเงินท่ัวไปแก่กิจการเพ่ือสังคม ส่งเสริมตลาดทุนกิจการเพ่ือสังคม มีกฎหมายท่ีเอ้ือต่อกิจการ
เพ่ือสังคม เช่น การลดหย่อนภาษี ลดหย่อนภาระของพนักงานในการจ่ายค่าประกันสังคม เป็นต้น 
 3.  แนวทางในการศึกษาเชิงปฏิบัติ การปลูกฝังค่านิยมเรื่องกิจการเพ่ือสังคมในประเทศไทย การสร้างการรับรู้ และ
การเรียนรู้ข้ึนในกลุ่มประชาชนคนไทย โดยการนําเรื่องกิจการเพ่ือสังคมเข้าไปเป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตรการเรียนการสอนใน
ประเทศไทย การขยายตลาด ทําเป็นศูนย์รวบรวมสินค้าและบริการของกิจการเพ่ือสังคม รวมท้ัง สื่อ ประชาสัมพันธ์ การจัด
สัมมนา ล้วนเป็นแนวทางปฏิบัติท่ีมีความสําคัญอย่างยิ่งในการเผยแพร่และพัฒนากิจการเพ่ือสังคมในประเทศต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาสภาพแวดล้อมของการบริหารจัดการท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลสินค้าเกษตร
แปรรูปอาหารของวิสาหกิจชุมชนในประเทศไทย ซ่ึงข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นการดําเนินการโดยใช้การ เอกสารทาง
วิชาการ วารสาร บทความ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย เพ่ือนําข้อมูลเบ้ืองต้นในการนํามาวิเคราะห์เพ่ือหาสภาพแวดล้อม
ของงานวิจัย  โดยการวิเคราะห์สวอท เพ่ือพัฒนาเป็นกรอบแนวคิด ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า สินค้าเกษตรแปรรูปอาหารของ
วิสาหกิจชุมชนในประเทศไทยส่วนใหญ่ยังมีปัญหา ในด้านการบริหารจัดการ คุณภาพผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ การจัดการภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน ภาวะผู้นํา การตลาด เทคโนโลยีท่ีจําเป็นและความชํานาญในการผลิต ความรู้และทักษะของกลุ่ม เงินทุนหมุนเวียน 
ขาดการมีส่วนร่วมและความเข้าใจของสมาชิกในชุมชน ขาดความรู้ในการทําแผนพัฒนาวิสาหกิจด้วยตนเองและท่ีสําคัญยัง
ขาดการติดต่อประสานงานและสร้างความร่วมมืออย่างจริงจังระหว่างภาครัฐกับวิสาหกิจชุมชน ท้ังท่ีเป็นนโยบายของภาครัฐท่ี
จะทําให้ชุมชนฐานรากน้ันสามารถพ่ึงพาตนเองได้  
 
คําสําคัญ: การบริหารจัดการ, ประสิทธิผล, สินค้าเกษตรแปรรูปอาหาร, วิสาหกิจชุมชน 
 

Abstract 
 
The objective of this research was to study the administrative environment affecting management 

effectiveness of processed agricultural products of community enterprises in Thailand. Information was 
collected through different sources such as academic documents, journals, articles, theses, and research 
reports. SWOT analysis was conducted in order to develop conceptual framework. Results showed that 
processed agricultural products through community enterprises in Thailand were seriously facing a number 
of barriers. Key issues identified were poor management, lower standard of product and packaging, ineffective 
indigenous knowledge management, lack of leadership and marketing skills, limited technological knowhow 
and absence of manufacturing specialization, and financial problem, lack of participation of their members 
and lack of understanding the importance of their community enterprises. Besides, these community 
enterprises were lack of knowledge in enterprise development plan and also lacked for pragmatic collaboration 
with the government. In fact, these enterprises had potential to grow by complying with the cooperation 
policies, regulated by the government. 

 
Keywords: management, effectiveness, processed agricultural products, community enterprises 



The 8th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 31st March - 1st April 2016  

688 | Integration of Art and Science toward the Local Research and ASEAN Community 

1. บทนํา 
 

การดํารงชีวิตอยู่ของมนุษย์ย่อมต้องมีการพ่ึงพิงปัจจัย 4 คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศัย และยารักษาโรค ตั้งแต่
อดีตมนุษย์เรามีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่าย มีการประกอบอาชีพท่ีเก่ียวกับการเกษตรกรรม ทําไร่ ทํานา ท่ัวโลกได้มีนวัตกรรมและ
การเปลี่ยนแปลงท้ังในด้านของสังคม เทคโนโลยี ส่งผลต่อการประกอบการของผู้ประกอบการท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
ช่วงท่ีเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในปี 2540 ประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างมาก ในด้านของเศรษฐกิจการเงิน การธนาคาร เกิดการ
ล้มละลายเป็นอย่างมาก ในภาพกว้างส่งผลกระทบไปถึงภาคอุตสาหกรรมท้ังเล็กและใหญ่ เกิดปัญหาเงินเฟ้อ ทําให้ธุรกิจต่างๆ 
ขาดทุน เป็นหน้ีสินและล้มละลายไปพร้อม ๆ กับภาคการเงิน ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก ส่วน
หน่ึงเกิดจากการใช้ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศท่ีมุ่งเน้นไปท่ีเศรษฐกิจทุนนิยม ท่ีมุ่งพัฒนา เพ่ือสร้างความมั่งค่ังทาง
เศรษฐกิจและรายได้เข้าสู่ประเทศเป็นหลัก โดยไม่คํานึงถึงระดับความเหมาะสมกับบริษัทของประเทศหรือความพร้อมของคน
และระบบโดยหวังพ่ึงพิง ความรู้เทคโนโลยี เงินลงทุน หรือตลาดภายนอกประเทศมากเกินไป จึงส่งผลกระทบกับประชาชนทุก
ฝ่ายโดยเฉพาะประชาชนฐานราก ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นภาคเกษตรสง่ผลให้เกิดการเสยีสมดุลระหว่างรายได้กับรายจ่าย ปัญหาระดบั
การศึกษา ปัญหาภัยธรรมชาติ ทําให้การผลิตมีประสิทธิภาพท่ีต่ํา เน่ืองจากขาดเทคโนโลยีและความรู้ทางการบริหารจัดการท่ี
เหมาะสม การละท้ิงภูมิปัญญาดั้งเดมิและการพ่ึงพาจากตลาดภายนอก พฤติกรรมการบริโภคท่ีเน้นวัตถุนิยม ทําให้รายได้ไม่พอ
กับรายจ่าย ทําให้เกิดปัญหาต่างๆมากมาย เช่น หน้ีสิน การละท้ิงภูมิลําเนาเพ่ือเข้ามาทํางานในเมืองใหญ่ ส่งผลให้เกิดความ
อ่อนแอของภาคเกษตรกรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นคนในต่างจังหวัด 
  ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมไทยตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ทําให้บุคคล กลุ่มคน 
และองค์กรทางสังคมในท้องถ่ินต่างๆ เกิดการรวมตัวกันเพ่ือหันมาจัดการแก้ปัญหาให้กับชุมชนท้องถ่ิน แนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจสังคม โดยเน้นการพ่ึงตนเองมากกว่าการพ่ึงผู้อ่ืนน้ันมีความเป็นไปได้ ดังท่ี เสรี พงศ์พิศ (2546 : 10) ได้กล่าวว่า 
“การพ่ึงตนเอง หมายถึง การทําให้พอกินพอใช้ในครอบครัว ชุมชน และเครือข่าย ซ่ึงร่วมกันเรียนรู้ ร่วมกันจัดการ ร่วมกันผลิต 
และบริโภค” ซ่ึงแนวทางการพัฒนาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาท่ีฐานราก มุ่งการพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง โดยใช้
ทุนทางสังคมท่ีสะสมกันมาอย่างยาวนาน ควบคู่ไปกับการใช้ทุนทางเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความสมดุลระหว่าง
เศรษฐกิจภาคธุรกิจกับเศรษฐกิจภาคประชาชน สร้างดุลยภาพระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนทางเศรษฐกิจ การเมืองสังคม และวัฒนธรรม ซ่ึงจะเป็นกําลังขับเคลื่อนการพัฒนาโดยใช้พลังจากทุกส่วน เพ่ือพัฒนา 
เศรษฐกิจ และสังคมท่ียั่งยืน รัฐบาลจึงได้มีการออกกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนคือพระราชบัญญัติส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันท่ี 18 มกราคม 2548 มีเจตนารมณ์ท่ีจะให้การส่งเสริมกิจการ
ของชุมชนด้วยการส่งเสริมความรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินการสร้างรายได้การช่วยเหลือซ่ึงกันและกันการพัฒนาความสามารถใน
การจัดการและการพัฒนารูปแบบของวิสาหกิจชุมชนอันจะส่งผลให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองได้และมีระบบเศรษฐกิจชุมชนท่ีเข้มแข็ง 
(สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน,2548)  

วิสาหกิจชุมชน หมายถึง กิจการของชุมชนเก่ียวกับการผลิตสินค้า การให้บริการ หรือการอ่ืนๆท่ีดําเนินการโดยคณะ
บุคคลท่ีมีความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกล่าว ไม่ว่าเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใด หรือไม่เป็นนิติ
บุคคลเพ่ือสร้างรายได้และเพ่ือการพ่ึงพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหว่างชุมชน “วิสาหกิจชุมชน” จัดเป็นองค์กรภาค
ประชาชนท่ีไม่มีรูปแบบ ไม่ได้เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การสนับสนุนจึงไม่เป็นระบบและไม่มีเอกภาพ 
ส่งผลให้มีปัญหาในการดําเนินงานเพราะวิสาหกิจชุมชนบางแห่งไม่เป็นท่ียอมรับของหน่วยงานรัฐหรือภาคเอกชน และบางครั้ง
มีการสนับสนุนจากภาครัฐแต่ไม่ตรงความต้องการท่ีแท้จริง พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 จึงได้ถูก
ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว (สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน, 2548)  

วิสาหกิจชุมชนเป็นระบบการจัดการชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน โดยเฉพาะด้านการผลิต การบริโภค การจัดสรร
แบ่งปันทรัพยากรและรายได้ การจัดสรรทรัพยากรและทุนชุมชนให้สามารถอยู่ได้อย่างพอเพียง พ่ึงตนเองได้ และเป็นรากฐาน
สําหรับเศรษฐกิจมหภาคในระบบเศรษฐกิจเล็กกับเศรษฐกิจใหญ่ท่ีสัมพันธ์กันอย่างเก้ือหนุนและพ่ึงพาอาศัยกัน เศรษฐกิจ
ชุมชนท่ีเข้มแข็งจะต้องเป็นระบบซ่ึงองค์ประกอบหรือส่วนต่างๆ ล้วนเช่ือมโยงและมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน เก้ือกูลกัน ทําให้ลด
ต้นทุน ลดพลังงาน ลดแรงงาน ก่อให้เกิดผลไม่เพียงบวกแต่เป็นทวีคูณ (เสรี พงศ์พิศ 2548: 113)  

วิสาหกิจชุมชนในประเทศไทยมีมากมายหลายประเภท ซ่ึงจากข้อมูลของกองงานสารสนเทศวิสาหกิจ กรมการ
ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ พบว่า ในปัจจุบันได้มีแนวโน้มการเติบโตของวิสาหกิจชุมชนเป็นอย่างมาก ซ่ึงจากสถิติการจด
ทะเบียนเมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 พบว่า มีวิสาหกิจท่ีจดทะเบียนท่ัวประเทศเป็นจํานวน 75,606 แห่ง และมีจํานวน
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สมาชิกท้ังสิ้น 1,310,444 คน (กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน,2558) ถือได้ว่าเป็นจํานวนมาก แสดงให้เห็นว่าการประกอบการ
วิสาหกิจชุมชน เป็นท่ีนิยมและสามารถสร้างรายได้และทําให้ประชาชนท่ีประกอบอาชีพมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน แต่ยังมีปัญหา
และอุปสรรคมากมาย ท่ีทําให้วิสาหกิจชุมชนไม่สามารถประสบความสําเร็จได้ทุกแห่ง อาทิ การสร้างแบรนด์สินค้าตนเอง 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การบูรณาการความรู้ และภูมิปัญญาท้องถ่ินกับเศรษฐกิจ นโยบายภาครัฐยังไม่สอดคล้องกับบริบท
ของการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน โดยเฉพาะในภาคของการเกษตรพบปัญหามากมายท้ังในด้านของสภาพแวดล้อม 
สภาพอากาศ สภาพการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ ดังน้ันหากระบบการจัดการท่ีมีความสอดคล้องกับสภาพสังคมท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงไปย่อมทําให้เกิดผลดีต่อการประกอบการ ดังน้ันการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการสินค้า
เกษตรแปรรูปอาหารของวิสาหกิจชุมชนในประเทศไทย น้ันจึงมีสําคัญและจําเป็น ต่อการท่ีจะเสริมสร้างความเข็มแข็งของ
วิสาหกิจชุมชน รวมท้ังส่งผลต่อความเข้มแข็งของประชาชนท่ีเป็นผู้มีรายได้น้อย ซ่ึงเป็นเสาหลักของประเทศ หากประเทศมี
ประชาชนท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีรายได้ท่ีสามารถดูแลครอบครัว รวมท้ังไม่ต้องจากบ้านไปไกลๆ เพ่ือมาทํางานในโรงงาน
อุตสาหกรรม ย่อมส่งผลดีต่อดัชนีความสุขของประเทศด้วย ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาเพ่ือไปเสนอแนะแนวทางในการ
พัฒนาต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

 
เพ่ือศึกษาสภาพแวดล้อมของการจัดการสินค้าเกษตรแปรรูปอาหารของวิสาหกิจชุมชนในประเทศไทย 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
  
 ใช้การศึกษาวิจัยข้อมูลเอกสาร (Documentary Research) โดยการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากสื่อต่างๆ ได้แก่ 
เอกสารทางวิชาการ วารสาร บทความ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย และข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต  และสื่อสิ่งพิมพ์ เพ่ือนํา
ข้อมูลเบ้ืองต้นในการนํามาวิเคราะห์เพ่ือหาสภาพแวดลอ้มของงานวิจัย  โดยการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค 
เพ่ือพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยต่อไป  
  
ผลการวิจัย 

 
ในการนําเสนอผลการวิจัย ผู้วิจัยขอนําเสนอตามวัตถุประสงค์ คือ เพ่ือศึกษาสภาพของการบริหารจัดการท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิผลสินค้าเกษตรแปรรูปอาหารของวิสาหกิจชุมชนในประเทศไทย โดยจําแนกเป็น จุดแข็ง จุดอ่อน ซ่ึงเป็นปัจจัยภายใน 
รวมถึงโอกาสและอุปสรรค ซ่ึงเป็นปัจจัยภายนอก ดังต่อไปน้ี 

ในประเด็นท่ีเป็นจุดแข็ง จะเห็นได้ว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสินค้าเกษตรแปรรูปอาหารในประเทศไทยน้ัน เป็น
กลุ่มเป้าหมายร่วมของหน่วยภาคี ซ่ึงในชุมชนน้ันมีวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนมาจากวัสดุและทรัพยากรในชุมชนไม่
ต้องนําเข้าจากภายนอก มีเกษตรผู้นํา ปราชญ์ และชาวบ้านเป็นต้นแบบในการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนว
ปฏิบัติในการดําเนินงานจนประสบความสําเร็จ ชุมชนมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และมีการนําองค์ความรู้หรือภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในการประกอบอาชีพ สามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีความสามัคคีในหมู่คณะ มีความรับผิดชอบและรู้จักการใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีหลากหลาย 

ในประเด็นท่ีเป็นจุดอ่อน จะเห็นได้ว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสินค้าเกษตรแปรรูปอาหารในประเทศไทยน้ัน การบริหาร
จัดการในรูปแบบของคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มยงัขาดความรูค้วามเข้าใจในแนวคิดวิสาหกิจชุมชน นโยบายไม่ค่อยตรงกับ
ความต้องการของชุมชน ขาดการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของวิสาหกิจชุมชน ส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน
งบประมาณสนับสนุนยังมีไม่เพียงพอ ทําให้สินค้าและผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้มาตรฐาน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสินค้าเกษตรแปรรูป
อาหารในประเทศไทยยังไม่ค่อยมีการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เพ่ือให้ทันกับความต้องการของ
ผู้บริโภค ส่วนใหญ่มุ่งเน้นการสร้างรายได้มากกว่าการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือพัฒนาตนเอง ยังขาดความเช่ือโยงการ
ประสานงานด้านกลุ่มผลิตสินค้ากับการบริการท่องเท่ียว 

ในประเด็นท่ีเป็นโอกาส จะเห็นได้ว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสินค้าเกษตรแปรรูปอาหารในประเทศไทยน้ัน มี
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 รองรับและมีโอกาสได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานภาคี ตลาดผลิตภัณฑ์
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วิสาหกิจชุชนมีหลากหลายมากข้ึนท้ังตลาดในประเทศและตลาดนอกประเทศ มีโอกาสเช่ือมโยงภาคอุตสาหกรรมกับกลุ่ม
จังหวัดใกล้เคียง และความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองจึงส่งผลดีต่อโอกาสทางการค้า มีช่องทาง
สื่อสาร้านมวลชนเพ่ิมมากข้ึน เช่น สถานีวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ ข่าวสารต่างๆ สภาพปัญหาทางเศรษฐกิจทําให้มีการ
เคลื่อนย้ายแรงงานกลับสู่ภาคเกษตรมากข้ึน รัฐมีนโยบายส่งเสริมให้แหล่งเงินทุน โดยให้สถาบันทางการเงินสนับสนุนเงินกู้ 
อัตราดอกเบ้ียต่ําแก่เกษตรกรท่ีต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งข้ึน 

ในประเด็นท่ีเป็นอุปสรรค จะเห็นได้ว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสินค้าเกษตรแปรรูปอาหารในประเทศไทยน้ัน จะพบ
ปัญหาในหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นนโยบายของรัฐยังไม่เอ้ือต่อการทํางานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สภาวะตลาดภายนอกมีการ
แข่งขันสูงทําให้สินค้าวิสาหกิจชุมชนมีต้นทุนสูง และต้องแข็งขันกับธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีต้นทุนการผลิตต่ํากว่า ขาดแรงจูงใจและ
การส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชน การสนับสนุนด้านงบประมาณมีไม่แน่นอน และขาดตลาดรองรับท่ีแน่นอนรวมท้ังการ
ขาดแคลนนํ้า วิสาหกิจชุมชนบางแห่งยังไม่ปฏิบัติอย่างจริงจัง นโยบายการเปิดการค้าเสร ีมีผลต่อสนิค้าเกษตรท้ังการบรโิภคใน
พ้ืนท่ีและการส่งออก นอกจากน้ีการใช้สารเคมีจากภาคเกษตรยังมีมากและแพร่ขยายเพ่ิมมากข้ึน ทําให้มีสารพิษปนเป้ือนใน
สภาพแวดล้อม 

  
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 

จากการศึกษาวิจัยข้างต้นพบว่า สินค้าเกษตรแปรรูปอาหารของวิสาหกิจชุมชนในประเทศไทย ยังมีปัญหาอยู่มากท้ัง
ประเด็น ในเรื่องของการบริหารจัดการ ไม่ว่าจะการวางแผน การจัดองค์การ การควบคุมในด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์และบรรจุ
ภัณฑ์ การจัดการภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาวะผู้นํา ส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึงตรงกับท่ี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ได้กล่าวไว้ว่าใน
งาน เปิดนโยบายเรียกความเช่ือมั่นเอกชน หลังรับตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีเมื่อ 27 สิงหาคม 2558 โดยสรุปว่าเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศไทยได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก ทําให้ส่งผลต่อรายได้และยอดขายของวิสาหกิจชุมชนลดลงอย่าง
ช่วยไม่ได้  รัฐบาลจึงพยายามท่ีจะปรับเปลี่ยนนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างสมดุลเศรษฐกิจภายในและภายนอก
สําหรับการวางรากฐานให้อนาคตประเทศ คือ ขจัดอุปสรรคการลงทุนของภาคเอกชน ยกระดับความสามารถของเอสเอ็มอี 
สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจภายใน เอาแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นตัวนําร่อง เช่น สร้างการท่องเท่ียวระดับจังหวัด สร้าง
วิสาหกิจชุมชน โครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) ท่ีเลิกไปต้องเอากลับมา เพ่ือให้เกิดความกระตือรือร้นในท้องถ่ิน
ของชาวบ้าน สร้างแบรนด์ระดับจังหวัดข้ึนมา มีนโยบายส่งเสริมการลงทุนในท้องถ่ินมากข้ึน รวมท้ังโครงสร้างพ้ืนฐานคมนาคม
จะทําอย่างมีเป้าหมายว่าแกนกลางในการพัฒนาคือระดับท้องถ่ิน (ไทยรัฐออนไลน์, 2558) ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องแนว
ทางการพัฒนาการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเขตลุ่มทะเลสาบสงขลา พบว่า วิสาหกิจชุมชนมีปัญหาในเรื่อง ปัญหาด้าน
การตลาด ปัญหาด้านบัญชีและการเงิน ปัญหาด้านการผลิต ปัญหาด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ปัญหาด้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ และปัญหาต้นทุนการผลิต ( ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร และ อุทิศ สังขรัตน์, 2556)   
 
ข้อเสนอแนะ 
 
 1. รัฐบาลควรจัดทํานโยบายท่ีชัดเจนเก่ียวกับวิสาหกิจชุมชน รวมถึงควรมีหน่วยงานท่ีจะคอยประสานงานทําความ
เข้าใจในระดับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ชุมชน ตําบล อําเภอจังหวัด รวมถึงส่วนกลางท้ังกรม และกระทรวงท่ีจะทํางานร่วมกันและ
ขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนสินค้าเกษตรแปรรูปไปในทิศทางเดียวกัน 
 2. มีการให้ความรู้กับวิสาหกิจชุมชนเพ่ิมเติมในด้านการตลาด บัญชี การเงิน การผลิต การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ และด้านต้นทุนการผลิต 
 3. มีการสนับสนุนในการทําการวิจัยและพัฒนาจริงจัง รวมถึงสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานแก่วิสาหกิจ
ชุมชนอย่างต่อเน่ือง  
 
กิตติกรรมประกาศ 
 
 ในการดําเนินการวิจัยดังกล่าวข้างต้น ทางผู้วิจัยต้องขอขอบพระคุณคณาจารย์ในการให้ความรู้และให้คําปรึกษา
เพ่ือให้การดําเนินการวิจัยดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ รวมท้ังเจ้าหน้าท่ีของกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน หน่วยงานภาครัฐ กรม



 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที ่8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   
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ส่งเสริมการเกษตร ในการให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยดังกล่าว ประกอบกับเพ่ือนและพ่ี ท่ีให้กําลังใจในการดําเนินการ
วิจัยดังกล่าวจะทําให้เกิดบทความและงานวิจัยฉบับน้ี จึงขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสน้ี 
 
เอกสารอ้างอิง  
 
กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน. (2558). รายช่ือวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน. กรมส่งเสริมการเกษตร. เข้าถึงเมื่อ

วันท่ี 20 สิงหาคม 2558 จาก http://smce.doae.go.th/index.php 
ไทยรัฐออนไลน์. (2558). เศรษฐกิจไม่วิกฤติแต่ขาดพลัง “สมคิด” เปิดนโยบายเรียก 

ความเช่ือมั่นเอกชน. เข้าถึงเมื่อ 28 สิงหาคม 2558 จาก https://www.thairath.co.th/content/521290 
ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร และ อุทิศ สังขรัตน์. (2556). แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเขต

ลุ่มทะเลสาบสงขลา. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 
พรทิพย์ รักบุรี. (2546). รายงานการวิจัย เร่ืองปัจจัยความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การ : ศึกษาเฉพาะ

กรณีสานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย รามคําแหง. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง. อัดสาเนา. 
พูลสวัสดิ์  นาทองคํา (2556)  ศึกษาเรื่อง  รูปแบบการพัฒนาการดําเนินการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดกาฬสินธ์ุ  ดุษฎี

นิพนธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม. 
ปัญณิตา  ชัยสนิท (2550)  ศึกษาเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  เพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการสื่อสารของนักศึกษา

วิชาการพูดเพ่ือการประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  อําเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์  ดุษฎีนิพนธ์  
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์. 

ภรณี (กีรติบุตร) มหานนท์. (2529). การประเมินประสิทธิผลขององค์การ. กรุงเทพมหานคร :ไอเดียนสโตร์. 
ลักขณา อาคุณซาดา. (2545). ปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการป่าพ้ืนบ้านอาหารชุมชนในจังหวัด

นราธิวาส. วิทยานิพนธ์ ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา). สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. อัดสําเนา. 
สุภาพรรณ ไกรฤกษ์. (2548). การบริหารจัดการกองทุนหมุนเวียนของบ้านบ่อแก้ว ตําบลบ่อแก้ว อําเภอสะเมิง จังหวัด

เชียงใหม่. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(เกษตรศาสตร์)สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. (2548). คู่มือ
การจดทะเบียนวิสาหกิจและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน. สํานักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร. 

เสรี  พงศ์พิศ.(2546).แผนชีวิตเศรษฐกิจชุมชน.กรุงเทพฯ:สํานักพิมพ์ภูมิปัญญาไท. 
__________.(2548).ชุมชนเรียนรู้อยู่เป็นสุข.กรุงเทพฯ:สํานักพิมพ์พลังปัญญา. 
Richard M, Steer. (1977). Organization effectiveness: A behavioral view. Santa Monica, Calif :Goodyear. 
Stela Valehoveska (2012) Community –  based rural enterprise in the OK .Model development and 

Success factors. 
Yamane,T.(1967).Statistic: An introductory analysis (2nd ed.). New York: Harper & Row 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



The 8th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 31st March - 1st April 2016  

692 | Integration of Art and Science toward the Local Research and ASEAN Community 

ตัวแบบประสิทธภิาพการบริหารจัดการธุรกิจการขนส่งทางนํ้า ในภาคกลางของประเทศไทย 
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บทคัดย่อ 

 
การขนส่งถือเป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีมีส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ทุก ๆ บริษัทต่างให้ความสนใจในการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจ โดยมีประเภทการขนส่งท่ีหลากหลายตามรูปแบบหรือวัตถุประสงค์ในการจัดส่ง เช่น การขนส่ง
ทางบก และการขนส่งทางนํ้า เป็นต้น โดยการขนส่งทางนํ้านับเป็นอีกหน่ึงรูปแบบท่ีมีความสําคัญอย่างยิ่งในประเทศไทยตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน เน่ืองจากสามารถขนส่งสินค้าได้คราวละมาก ๆ มีต้นทุนการขนส่งท่ีต่ําท่ีสุด เพ่ิมกําไรและเพ่ิมประสิทธิภาพ           
ในการดําเนินธุรกิจ อีกท้ังภาครัฐได้กําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับท่ี 11 ว่าด้วยเรื่องของนโยบายในการบริหารประเทศ     
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการเช่ือมโยงและพัฒนาระบบการขนส่งท้ังในประเทศและประเทศเพ่ือนบ้าน             
อันเป็นการส่งเสริมภาคเอกชนในการแข่งขันกับต่างชาติ จากการทบทวนวรรณกรรมและศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับธุรกิจขนส่ง
ทางนํ้าภายในประเทศ เพ่ือจะได้ไปดําเนินการวิจัย สรุปและอภิปรายผลต่อไป พบว่าปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการด้าน
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจการขนส่งทางนํ้า ประกอบด้วย 12 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบทางตรง 8 ปัจจัย 
คือ 1) การจัดการเชิงกลยุทธ์ 2) การบริหารจัดการทรัพยากร 3) การจัดการความรู้ 4) การมีส่วนร่วม 5) การความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม 6) แรงจูงใจและความพึงพอใจในการปฎิบัติงาน 7) การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ และ 8) การสื่อสาร
องค์กร ส่วนปัจจัยท่ีส่งผลกระทบทางอ้อม 4 ปัจจัย คือ 1) สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ 2) สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี               
3) สภาพแวดล้อมทางด้านการเมืองและกฎหมาย และ 4) สภาพแวดล้อมทางด้านสังคมและวัฒนธรรม 
 
คําสําคัญ: ประสิทธิภาพ, การขนส่งทางนํ้า, การบริหารจัดการภายในองค์การ 
 

Abstract 
 
Transportation is seen as a key driver to promote economic development. Every company always 

seeks for way to increase competitiveness on transportation. There are many kinds of transportation, for 
example; land transportation and water transportation. Water transportation is truly crucial to Thailand 
since it can be used to manage a number of cargoes, minimize costs, and increase business efficiency. 
Furthermore, Thai government determine to push the 11th economic development plan by linking and 
developing both domestic and international logistics system which will enhance national competitive 
advantage. From literature review and the study on fundamental information of domestic water transportation, 
it was found that there were two types of the factors, direct and indirect factors which affect to the 
efficient Management of Domestic Water Transportation. The direct factors are 1) Strategic management, 
2) Resource Management, 3) Knowledge Management, 4) Participation, 5) Corporate Social Responsibility, 
6) Motivation, 7) Customer Relationship Management, and 8) Communication while the indirect factors 
are the external environments on 1) Economics, 2) Technology, 3) Politics and law, and 4) Social and Cultural. 

 
Keywords: efficiency, water transportation, organization management 
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1. บทนํา 
 
การขนส่งสินค้าทางนํ้า (Water Transportation) ถือเป็นรูปแบบการขนส่งท่ีเก่าแก่ท่ีสุด และถูกนํามาใช้อย่าง

แพร่หลายตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคต โดยการขนส่งสินค้าทางนํ้ามีคุณลักษณะเฉพาะของการขนส่งสินค้าทางนํ้าหรือทาง
เรือท่ีเหมาะสมคือ ความสามารถในการขนส่งสินค้าท่ีมีปริมาณและนํ้าหนักมากแต่ใช้ต้นทุนการขนส่งต่อครั้งท่ีต่ํา และสามารถ
ขนส่งสินค้าท้ังในประเทศและระหว่างประเทศ อีกท้ังประเทศไทยสามารถสรา้งโอกาสในการแข่งขันได้ดีกสา่ประเทศเพ่ือนบ้าน
ในภูมิภาค เน่ืองจากมีภูมิประเทศท่ีเป็นเขตติดต่อทางทะเลถึง 2 ด้านคือ ด้านตะวันออก (อ่าวไทย) และ ด้านตะวันตก (ทะเล
อันดามัน) และการคมนาคมท่ีเจริญก้าวหน้ากว่าประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาค จากการวิจัยของศูนย์วิจัยกสิกรไทย (2557) 
พบว่าภาพรวมของธุรกิจขนส่งทางนํ้าในปี 2557 คาดว่าจะเติบโตตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ หรือ จีดีพี ในภาคขนส่งและการขนส่งทางนํ้าในปี 2557 จะมีมูลค่า 142,500-144,200 ล้านบาท โดยขยายตัว
ร้อยละ 6.8-8.1 จากปี 2556 ท่ีมีมูลค่าประมาณ 133,400 ล้านบาท และมีปัจจัยหนุนได้แก่ การฟ้ืนตัวของการส่งออก การ
ปรับตัวข้ึนของดัชนีค่าระวางเรือ (BDI Index) และการขยายตัวของการค้าชายแดนจากการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในปี 2558 ท่ีช่วยสนับสนุนกิจกรรมการขนส่งทางนํ้าระหว่างประเทศ ดังน้ันการขนส่งทางนํ้าภายในประเทศท้ังการ
ขนส่งทางลํานํ้าและทางชายฝั่งเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีน่าจับตามองสําหรับผู้ประกอบการ เพราะเป็นวิธีการท่ีประหยัดต้นทุนใน
การขนส่งสินค้า อันจะเป็นผลให้ประเทศไทยสามารถสร้างความได้เปรียบในแข่งขันได้ โดยประเทศไทยมีแม่นํ้าสายสําคัญ ซ่ึง
ไหลผ่านในย่านเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม และเช่ือมต่อกับภูมิภาคอาเซียน ในขณะท่ีพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลทางใต้ และทาง
ตะวันออกของไทยท่ีสามารถพัฒนาให้เกิดความเช่ือมโยงของระบบการขนส่งทางนํ้าระหว่างภาคตะวันออกและภาคใต้ 

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ (2557) กล่าวว่า “ขีดความสามารถของประเทศไทยลดต่ําลงอย่างน่าเป็นห่วง ถึงแม้ต้นทุน
การขนส่งจะลดลง แต่ก็ยังมีสัดส่วนท่ีสูงกว่ามาก เมื่อเทียบกับประเทศท่ีพัฒนาแล้ว” ขณะท่ีอธิบดีกรมเจ้าท่า ดร.จุฬา สุข
มานพ (2557) ได้แสดงทรรศนะว่า “การขนส่งทางนํ้าของประเทศไทยยังอยู่ในช่วงกําลังพัฒนา” ดังน้ันกรมเจ้าท่าจึงได้มุ่งเน้น
เรื่องส่งเสริมและพัฒนาการขนส่งทางนํ้าโดยการลดต้นทุนการขนส่ง และเช่ือมต่อการขนส่งทางนํ้ากับกับการขนส่งประเภทอ่ืน 
ๆ ประกอบกับการกํากับดูแลด้านความปลอดภัยในการขนส่งทางนํ้า และมีเป้าหมายหลักท่ีต้องการส่งเสริมและพัฒนาการ
ขนส่งทางนํ้าให้สามารถแข่งขันกับการขนส่งทางถนน ท้ังน้ีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ตามนโยบายของ
รัฐบาลและกรมเจ้าท่า อีกท้ังจากรายงานโลจิสติกส์ของประเทศไทยประจําปี 2557 พบว่าต้นทุนค่าขนส่งสินค้า เป็น
องค์ประกอบใหญ่ท่ีสุดของต้นทุนโลจิสติกส์รวม โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.4 ต่อ GDP โดยองค์ประกอบย่อยของต้นทุนค่า
ขนส่งสินค้า ต่อ GDP ประกอบด้วย ต้นทุนค่าขนส่งสินค้าทางถนน ซ่ึงเป็นองค์ประกอบใหญ่ท่ีสุด มีมูลค่า 562.3 พันล้านบาท 
หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88.0 รองลงมา คือ ต้นทุนค่าขนส่งสินค้าทางนํ้ามีมูลค่า 203.6 พันล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 11.0 บริการเก่ียวเน่ืองกับการขนส่งมีมูลค่า ต้นทุนค่าขนส่งสินค้าทางอากาศมีมูลค่า 41.0 พันล้านบาท หรือคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 0.3 และต้นทุนค่าขนส่งสินค้าทางท่อ บริการไปรษณีย์และการสื่อสาร ต้นทุนค่าขนส่งสินค้าทางราง มีสัดส่วน
ร้อยละ 0.3 ร้อยละ 0.2 และ ร้อยละ 0.02 ตามลําดับ โดยอธิบายดังรูปภาพท่ี 1, และ 2 ดังน้ี 

 

 
รูปภาพท่ี 1 สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าปี 2556 (ท่ีมาข้อมูล : สนข.) 

สถิติต้นทุนการขนส่งสินค้าประเภทต่าง ๆ ในประเทศไทยต่อ GDP ปี 2548 – 2557  
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รูปภาพท่ี 2 ต้นทุนการขนส่งประเภทต่าง ๆ ในประเทศไทย (หน่วย: ร้อยละต่อ GDP) ประจําปีงบประมาณ 2556-2557  

(ท่ีมาข้อมูล : สศช.) 
 
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย (2557) ได้ศึกษาและพบในทิศทางท่ีสอดคล้องกันว่า การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางนํ้า เป็นอีก

ช่องทางในการส่งออกนําเข้าของประเทศ และยังสร้างรายได้เข้าประเทศจํานวนมหาศาลในแต่ละปี ท่ีสําคัญสามารถลดต้นทุน
การขนส่งได้มากกว่าระบบขนส่งอ่ืน ๆ ด้วย อย่างไรก็ตามการขนส่งทางนํ้ายังคงมีปัญหาหลายด้าน อาทิเช่น อุปทานขนส่งทาง
เรือยังคงเติบโตเร็วกว่าอุปสงค์ อุปทานกองเรือในด้านขนส่งยังคงเติบโตในอัตราค่อนข้างสูง แต่เริ่มท่ีจะชะลอตัวลง เน่ืองจากมี
ค่าระวางเรือท่ีค่อนข้างต่ํา และมีอัตราการแข่งขันท่ีสูงมากข้ึน ขณะท่ีความต้องการของผู้บริโภคยังฟ้ืนตัวได้ไม่รวดเร็วมากนัก 
ประกอบกับแนวโน้มค่าระวางเรือยังคงไม่ฟ้ืนตัวดีมากนัก อุปสงค์ในด้านการขนส่งทางเรือเติบโตไม่ทัน จํานวนอุปทานท่ียังคงมี
อยู่มากซ่ึงเป็นสาเหตุสําคัญในการกดดันดัชนีค่าระวางเรือ (Baltic Dry Index : BDI) และส่งผลให้ธุรกิจมีผลประกอบการท่ียัง
ไม่ฟ้ืนตัวเร็วมากนัก ท้ังผลกระทบจากปัญหาด้านแรงงานในปัจจุบันนอกจากผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมการขนส่งต้องเผชิญ
กับภาระต้นทุนในการดําเนินธุรกิจสูงข้ึน อันเน่ืองมาจากการปรับข้ึนค่าจ้างแรงงานข้ันต่ําเมื่อต้นปี 2556 ท่ีผ่านมา
ผู้ประกอบการยังต้องเผชิญกับปัญหาด้านการขาดแคลนแรงงาน ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินธุรกิจ และปัญหาจากเงินบาท
แข็งค่า ส่งผลต่อการส่งออกของไทย ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อเป็นลูกโซ่ต่อมายังมีการส่งออกสินค้าทางเรือด้วยเช่นกัน รวมไปถึง
ปัญหาจากภัยธรรมชาติท่ีกระทบต่อการขนส่งทางเรือ โดยเฉพาะเรือเดินสมุทรและการเข้าจอดในท่าท่ีได้รับผลกระทบ เช่น สึ
นามิ พายุไต้ฝุ่น พายุโซนร้อน และพายุดีเปรสช่ัน เป็นต้น  
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รูปภาพท่ี 3 และ 4 สถิติปริมาณการขนส่งทางนํ้าภายในประเทศแยกตามประเภทสินค้า ปี 2552-2556  

และแผนท่ีเส้นทางการขนส่งทางนํ้าในประเทศไทย ข้อมูลประจําปีงบประมาณ 2557 กรมเจ้าท่า อ้างอิงจากกรมเจ้าท่า 
(2557) 

  
 จากรูปภาพท่ี 3 และ 4 จะเห็นได้ว่าสินค้าประเภทหิน ดิน และทราย ซ่ึงมีการขนส่งมากท่ีสุดถึงร้อยละ 29 รองลงมา
คือ ซีเมนต์ ร้อยละ 22 แร่เช้ือเพลิง ร้อยละ 16 ปุ๋ยร้อยละ 8 และอ่ืน ๆ รวมอีกร้อยละ 25 ตามลําดับ ดังน้ันผู้วิจัยจึงเห็นว่า 
สินค้าใน 4 กลุ่มประเภทข้างต้น มีการขนส่งถึง ร้อยละ 75 อีกท้ังจากรายงานการขนส่งของกรมเจ้าท่า ได้รายงานใว้ว่าการ
ขนส่งทางลํานํ้า 3 สายหลักของประเทศน่ันคือ แม่นํ้าเจ้าพระยา แม่นํ้าป่าสัก และแม่นํ้าน้อย ดังน้ันผู้วิจัยจึงได้ทําการกําหนด
ขอบเขตการวิจัยน้ีเฉพาะสินค้า 4 กลุ่มประเภทท่ีมีการขนส่งภายในแม่นํ้าท้ัง 3 สายข้ันต้นซ่ึงถือว่าเพียงพอต่อการวิจัยในครั้งน้ี 

ดังน้ันจากข้อมูลท่ีได้กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า การขนส่งทางนํ้ามีต้นทุนการขนส่งท่ีถือว่าต่ําเมื่อเทียบการขนส่ง
ทางถนน และสามารถขนส่งสินค้าได้คราวละมาก ๆ ซ่ึงจะเป็นผลทําให้บริษัทต่าง ๆ สามารถลดต้นทุน เพ่ิมกําไรและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ และยังสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนของการบริหาร
จัดการด้านประสิทธิภาพในธุรกิจการขนส่งทางนํ้าในประเทศไทย จึงเป็นท่ีมาในการวิจัยเพ่ือหาแนวทางในการสร้างการ
เช่ือมโยงและพัฒนาระบบการขนส่งท้ังในประเทศให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทัดเทียมสากลและมีระบบการบริหาร
จัดการประสิทธิภาพท่ีสามารถแข่งขันในระดับโลก 

 
2. วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจการขนส่งทางนํ้าในภาคกลางของประเทศไทย 
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจการขนส่งทางนํ้าในภาคกลางของประเทศไทย 
3. เพ่ือพัฒนาข้อเสนอแนะในการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจการขนสง่ทางนํ้าในภาคกลาง

ของประเทศไทย 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
 

1. ศึกษาบริษัทท่ีดําเนินธุรกิจขนส่งทางนํ้าในภาคกลางของประเทศไทย โดยเจาะจงท่ีแม่นํ้าสําคัญ 3 สาย คือ 
แม่นํ้าเจ้าพระยา แม่นํ้าป่าสัก และแม่นํ้าน้อย (ซ่ึงอ้างอิงจากรายงานสรุปผลปริมาณการขนส่งทางนํ้าประจําปี
งบประมาณ 2557 ของกรมเจ้าท่าว่ามีความสําคัญและเป็นแม่นํ้าสายหลักท่ีขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ) 
อีกท้ังเป็นแหล่งต้นทาง – ปลายทางของการขนส่งสินค้าท่ีสร้างรายได้หลักของประเทศไทย 

2. ศึกษาเฉพาะการขนส่งสินค้าใน 4 กลุ่มประเภทน่ันคือ หิน ดิน และทราย ซ่ึงมีการขนส่งมากท่ีสุดถึงร้อยละ 29 
รองลงมาคือ ซีเมนต์ ร้อยละ 22 แร่เช้ือเพลิง ร้อยละ 16 และปุ๋ย ร้อยละ 8 ตามลําดับรวมร้อยละ 75 ของ
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สินค้าท่ีมีการขนส่งทางนํ้าท้ังหมด อ้างอิงจากรายงานปริมาณการขนส่งสินค้าทางนํ้าในประเทศไทยประจําปี
งบประมาณ 2557 

3. ศึกษาเฉพาะกลุ่มประชากรท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีระดับธุรกิจ คือ ตั้งแต่ระดับหัวหน้างานข้ึนไปจนถึงผู้บริหาร
ระดับกลาง ของบริษัทกลุ่มตัวอย่าง เน่ืองจากผู้บริหารระดับน้ีรู้และเข้าใจถึงปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในธุรกิจการ
ขนส่งทางนํ้า รวมไปถึงแนวทางในการบริหารจัดการประสิทธิภาพ 
 

4. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

1. องค์ความรู้ท่ีคาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย จะสามารถนําเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ ธุรกิจขนส่งทางนํ้าใน
ประเทศไทย ให้สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมได้ 

2. องค์ความรู้ท่ีคาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย จะสามารถนํามาพัฒนาต่อยอดเพ่ือสร้างความเข้มแข็งในอุตสาหกรรม
ในธุรกิจขนส่งทางนํ้าในประเทศไทย 

3. องค์ความรู้ท่ีคาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย จะสามารถนําไปเป็นแนวทางในการกําหนดนโยบายสาธารณะด้าน
การคมนาคมขนส่งทางนํ้าภายในประเทศ ท้ังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 

5. นิยามศัพท์เฉพาะ 
 
 จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องในเบ้ืองต้นมีนิยามคําศัพท์ดังน้ี 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (Efficient Management) หมายถึง กระบวนการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่า 
ถูกต้อง รวดเร็ว โดยประกอบด้วยคุณภาพของงาน ปริมาณงาน และเวลาท่ีใช้ไปในการปฏิบัติงาน และจะต้องสอดคล้องกับ
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์กรท่ีได้ตั้งใว้ เพ่ือนําไปสู่ความสามารถในการแข่งขัน 

การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) หมายถึง เป็นกระบวนการในการดําเนินการให้บรรลเุป้าหมาย
หรือวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยแบ่งหน้าท่ีหลักออกเป็น 4 ประการ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์กร การช้ีนํา และการ
ควบคุม 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน (Job Satisfaction) หมายถึง การสนองความต้องการของผู้ปฏิบัติงานจนเกิด
ความพอใจ จะทําให้เกิดแรงจูงใจในการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานท่ีสูงข้ึนกว่าผู้ท่ีไม่ได้รับการสนอง โดยผู้บริหารจะมุ่งเพ่ิม
ผลผลิตด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางานให้สูงข้ึน ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการทํางาน และปัจจัยต่าง ๆ 
เช่นเงินเดือน สวัสดิการ หรือความก้าวหน้าในตําแหน่งการงานท่ีสามารถจะตอบสนองความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้
เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีดีจนบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 
 การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) หมายถึง กระบวนการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างความรู้
ท้ังสองในรูปแบบของวงจร “SECI”เป็นวงจรเปลี่ยนแปลงความรู้ (Knowledge Conversion) ระหว่างความรู้ฝังลึก (Tacit 
Knowledge) กับความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ทําให้เกิดความรู้ใหม่ข้ึน ซ่ึงจะหมุนเกลียวไปเรื่อย ๆ อย่างไม่สิ้นสุด 
เพราะการเรียนรู้เกิดข้ึนตลอดเวลา วงจร SECI เป็นการสร้างความรู้ใน 4 ลักษณะ คือ Socialization Externalization 
Combination และ Internalization 
 ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความมุ่งมั่นและพยายาม ในการปฏิบัติตามหน้าท่ีของตนให้บรรลุผล
สําเร็จ ยอมรับผลของการกระทําน้ัน ๆ ท้ังด้านดีและไม่ดี พร้อมท่ีจะปรับปรุงงานของตนให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนไป โดยไม่มี
การบังคับจากบุคคลอ่ืน แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทของ Carroll (1991) โดยการนําเสนอแบบจําลองปิรามิด
ของความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท โดยจําแนกเป็น 4 ข้อคือ 1) ความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ (Economic 
Responsibilities) เป็นการดําเนินธุรกิจเพ่ือให้เกิดกําไร เพ่ือรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร (Stakeholder) และ
รักษาตําแหน่งทางการแข่งขันท่ีเข้มแข็ง รักษาระดับปฏิบัติการท่ีมีประสิทธิภาพ 2) ความรับผิดชอบด้านกฎหมาย (Legal 
Responsibilities) เป็นการดําเนินธุรกิจภายใต้ระเบียบและข้อกําหนดของกฎหมายท่ีประกาศใช้โดยรัฐบาล 3) ความ
รับผิดชอบด้านจริยธรรม (Ethical Responsibilities) เป็นการดําเนินธุรกิจตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือ
สมาชิกในสังคมและอยู่ในบรรทัดฐานทางจริยธรรม และ 4) ความรับผิดชอบด้านการกุศล (Philanthropic Responsibilities) 
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เป็นการดําเนินธุรกิจตามความปรารถนาของสังคม เพ่ือแสดงความเป็นพลเมืองดีของสังคม เน้นการส่งเสริมสวัสดิการของ
มนุษย์ เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ด้วยความสมัครใจ 

ผู้นําเชิงปฏิรูป (Transformational leadership) หมายถึง ผู้นําท่ีจูงใจผู้ตามให้ปฏิบัติตามท่ีคาดหวังใว้ ด้วยการ
ระบุข้อกําหนดงานอย่างชัดเจนและให้รางวัล เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจเป็นการแลกเปลี่ยนกับความพยายามท่ีจะสามารถทําให้
บรรลุเป้าหมายของผู้ตาม โดยผู้บริหารจะใช้ความเป็นผู้นําดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสําหรับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

 
6. สมมติฐานการวิจัย 
 

1. การจัดการเชิงกลยุทธ์องค์กรมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
2. การบริหารจัดการทรัพยากรมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
3. การจัดการความรู้องค์กรมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
4. การความมีส่วนร่วมมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
5. การความรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อมมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
6. แรงจูงใจและความพึงพอใจในการปฎิบัติงานมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
7. ความสัมพันธ์ของปริมาณและเวลาการปฏิบัติงานมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
8. การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
9. การสื่อสารองค์กรมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
10. สภาพแวดล้อมทางสังคมและสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรมมีผลกระทบทางอ้อมต่อประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการ 
 

7. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ี เลือกใช้ระเบียบวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพ่ือหามิติต่าง ๆ ท่ีเป็นปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลท้ังทางตรงและทางอ้อมต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ธุรกิจการขนส่งทางนํ้าในภาคกลางของประเทศไทย โดยมี
การกําหนดประชากรและเลือกกลุ่มตัวอย่าง และส่งแบบสอบถามไปยังผู้ประกอบการในธุรกิจการขนส่งทางนํ้าท่ีมี
ความสามารถทางการแข่งขันในประเทศไทย จํานวน 120 บริษัท รวมท้ังสิ้น 400 คน (ข้อมูลจากสมาคมเจ้าของเรือไทย) และ
นําข้อมูลเชิงคุณภาพมาช่วยอธิบายผลการวิจัยเชิงปริมาณ (Cresswell, 2003) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
interview) จากผู้บริหารระดับกลาง (ระดับธุรกิจ) ของผู้ประกอบการในธุรกิจการขนส่งทางนํ้าท่ีมีประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการท่ีดี ในระดับประเทศ เพ่ือจะนําผลการวิจัยท่ีได้มาสรุปและอภิปรายผลต่อไป 
 
8. บทความสรุปจากแนวคิดทฤษฏีท่ีเกี่ยวข้อง 

 
จากปัญหาท่ีพบข้างต้นจึงเป็นท่ีมาในการศึกษาวิจัยตัวแบบการบริหารจัดการประสิทธิภาพการขนส่งทางนํ้าใน

ประเทศไทย โดยจากท่ีได้ศึกษาค้นคว้าและทบทวนวรรณกรรม จึงเห็นได้ว่าการบริหารจัดการประสิทธิภาพน้ันได้มีวิวัฒนาการ
มาอย่างต่อเน่ืองและยาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเช่นการบริหารจัดการตามหลักวิทยาศาสตร์ (Scientific Management) 
ของเฟรดเดอริค ดับเบ้ิลยู เทย์เลอร์ (1917) การบริหารจัดการองค์การเชิงระบบราชการ (Bureaucratic Management) ของ
แม็กซ์ เวเบอร์ (1904) นักวิชาการชาวอังกฤษช่ือ ซี. นอร์ทโค้ต พาร์คินสัน (1913) ว่าด้วยเรื่องของแนวคิดการสร้างแรงจูงใจ
ให้กับมนุษย์ โดยสนใจว่าปัจจัยอะไรบ้างท่ีมีสามารถจูงใจให้คนทํางานอย่างมีผลิตภาพท่ีสัมพันธ์กับการปฏิบัติงาน และทํา
อย่างไรจะเปลี่ยนบทบาทผู้นิเทศงานไปสู่บทบาทท่ีใช้ภาวะผู้นํา ลูอิส อัลเลน (1973) ได้มุ่งสู่การกําหนดวิธีการจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ โดยมาจากพ้ืนฐาน 4 ประการคือ 1) Planning Function 2) Organizing Function 3) Leaning Function 
4) Controlling Function หรือ (POLC) ต่อมากูลิค และ เออร์วิกค์ (1937) ได้เสนอแนวคิดกระบวนการบริหาร โดย
สาระสําคัญของแนวคิดน้ีก็คือ ประสิทธิภาพ อันเป็นหัวใจสําคัญท่ีสุดของการบริหารจัดการ และเพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการในทุกหน่วยงาน จะต้องมีการแบ่งงานกันทําตามความถนัดของคนงานอย่างความเหมาะสมและความจําเป็น โดย
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แบ่งหน่วยงานออกตามวัตถุประสงค์ กระบวนการ และลูกค้า โดยทุกหน่วยงานจะต้องจัดรูปแบบสายงานการบังคับบัญชาของ
องค์การเป็นรูปสามเหลี่ยมปิรามิด ซ่ึงเป็นท่ีรู้จักกันดีช่ือว่า "POSDCoRB" ภาระหน้าท่ีท่ีสําคัญของนักบริหาร 7 ประการ เป็น
ต้น แต่ยังไม่มีแนวคิดหรือทฤษฏีใดท่ีจะสามารถทําให้ประสบความสําเร็จได้ในการจัดการด้านใดด้านหน่ึงเพียงอย่างเดียว 
เพราะบริษัทในปัจจุบันน้ันเป็นระบบเปิด ไม่ใช่ระบบปิดเหมือนในอดีต จึงมีผลกระทบจากปัจจัยท้ังสิ่งแวดล้อมภายในและ
ภายนอก ดังน้ันผู้บริหารจะต้องนําแนวคิดหรือทฤษฏีต่าง ๆ มาใช้แบบบูรณาการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหาร
จัดการ จากท่ีกล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงได้ออกแบบกรอบแนวคิดเป็นตัวแบบการบริหารจัดการด้านประสิทธิภาพ ในธุรกิจขนส่ง
ทางนํ้าในประเทศไทย โดยอาศัยแนวคิดและทฤษฏีจากนักวิชาการดังตารางท่ี 1 สรุปเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการ
ด้านประสิทธิภาพ ซ่ึงจะนําไปสู่ความสามารถในการแข่งขันด้านการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพในธุรกิจขนส่งทางนํ้าใน
ประเทศไทย ประกอบด้วย 12 ปัจจัย ดังกรอบแนวคิดงานวิจัยด้านล่างน้ี  

 
กรอบแนวคิดงานวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. กิตติกรรมประกาศ 
 

บทความทางวิชาการครั้งน้ี เป็นเรื่องของการจิตนาการแบบบูรณาการ ระหว่างสิ่งท่ีเป็นจริง (Fact) ตามกรอบ
แนวความคิดในการศึกษาค้นคว้าวิจัยตัวแบบการบริหารจัดการประสิทธิภาพการขนส่งทางนํ้าในประเทศไทย โดยจากการท่ีได้
ศึกษาค้นคว้าและทบทวนวรรณกรรม เพ่ือนําข้อมูลและแนวทางมาวิเคราะห์ในการทําดุษฏีนิพนธ์ต่อไป โดยบทความน้ีสําเร็จ
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บทคัดย่อ 
 

บทความน้ีนําเสนอในเรื่องประสิทธิผลการปฏิบัติงานวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบและเข้าใจถึงสภาพปัญหาในการปฏิบัติงานวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ และผลกระทบ
ต่อประสิทธิผลในการปฏิบัตงิานวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลยัราชภฏั ผลการศึกษาพบว่าสภาพปัญหาคือ 1) ปัญหาสถานะ
และสิทธิประโยชน์ จากการมีระบบบริหารงานบุคคล 2 ระบบคือระบบข้าราชการและระบบพนักงานมหาวิทยาลัย ทําให้พนักงาน
มหาวิทยาลัยมีความแตกต่างในเรื่องสถานภาพและค่าตอบแทน 2) ภาระงานอ่ืน ๆ ของอาจารย์มหาวิทยาลัยนอกเหนือไปจาก
การสอนเช่น วิจัย บริการวิชาการ การจัดทําเอกสารประกันคุณภาพ การบริหารความเสี่ยง การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ เป็นต้น  
ซ่ึงส่งผลกระทบคือ 1) ความไม่มั่นคงในการทํางาน ทําให้อัตราการลาออกของอาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัยสูงกว่าข้าราชการ  
2) ความเครียดในการทํางานเพ่ิมข้ึนและการเสียสมดุลระหว่างชีวิตและการทํางาน ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานด้านวิชาการใน
ระดับบุคคล ดังน้ันการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานด้านวิชาการ  จึงมีความสําคัญอย่างยิ่งซ่ึงประโยชน์
ท่ีได้จะนําไปสู่การวางแผนพัฒนาทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการทํางาน 
 
คําสําคัญ: ประสิทธิผล, การปฏิบัติงานวิชาการ, อาจารยม์หาวิทยาลัยราชภฏั 

 
Abstract 

 
This article presents Effectiveness of Academic Performance of Rajabhat University Lecturers in 

Thailand with a desire to know and understand the problem of Academic Performance of Rajabhat 
University Lecturers in Thailand and the effect to Effectiveness of Academic Performance. The study found 
that the problem was 1) the status and privileges from two Human Resource Management systems.             
2) Other workload of Lecturers in addition to teaching, such as academic research. Documentation Quality 
Assurance, Risk Management, the strategic plan etc. which affect 1) the insecurity in the workplace and high 
turnover rates. 2) Stress at work rising and losing working life balance that affect academic performance 
at the individual level. Therefore, the study of factors that influence academic performance effectiveness is 
extremely important that the benefit will lead to the development of human resources for increasing 
effectiveness of work. 

 
Keywords: effectiveness, academic performance, Rajabhat University lecturers 
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1. บทนํา 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษามีจุดเริ่มต้นจากการเป็นโรงเรียนฝึกหัดครู มีการพัฒนาการมาตามลําดับ
เปลี่ยนสถานะเป็นสถาบันราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในปีพุทธศักราช 2547 โดยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ท้องถ่ิน  มีภารกิจหน้าท่ีในการส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ทําการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง 
ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครู และส่งเสริมวิทยฐานะครู โดยภารกิจดังกล่าวระบุไว้อย่าง
ชัดเจนในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัราชภัฏ พ.ศ.2547 (พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ, 2547) จากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลยั
ราชภัฏดังกล่าวข้างด้น สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทหน้าท่ี อันสําคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการให้โอกาสการศึกษา แก่ผู้เรียนในท้องถ่ินให้สามารถยกฐานะทางสังคมให้สูงข้ึน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ซ่ึงเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศไว้ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นแหล่งการศึกษา ทําหน้าท่ีในการผลิตและพัฒนา
กําลังคนในระดับอุดมศึกษาท่ีกระจายตัวอยู่ในท้องถ่ินทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ จํานวนถึง 40 แห่ง จากประวัติความเป็นมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจัดเป็นมหาวิทยาลัยเกิดใหม่ เป็นองค์การท่ีมีการเจริญเติบโตมาตามลําดับ ซ่ึงการเปลี่ยนสถานะมาเป็น
มหาวิทยาลัยน้ันจะต้องมีการพัฒนา ท้ังในด้านโครงสร้างและบุคลากรดังน้ันจึงต้องอาศัยการขับเคลื่อนของบุคลากรในองค์การ
เพ่ือท่ีจะให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ  

การบรรลุเป้าหมายในการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นวัตถุประสงค์หลักอย่างหน่ึงของทุกองค์การจากการ
ศึกษาศาสตร์ด้านการจัดการพบว่าปัจจุบันองค์การได้ให้ความสําคัญต่อบุคคลในองค์การเป็นอย่างยิ่งเน่ืองจากมุมมองใหม่ใน
ขณะน้ีคือการมองบุคคลในเชิงของการเป็นทุน (Human Capital) ท่ีสําคัญอย่างหน่ึงขององค์การซ่ึงหมายถึงบุคคลเป็นพ้ืนฐาน
ท่ีสําคัญในการปฏิบัติงานขององค์การการบริหารจัดการบุคคลท่ีดีจึงมีผลต่อความมั่นคงขององค์การในระยะยาวและในอนาคต
ด้วยสภาพสังคมเศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไปเน่ืองจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจึงทําให้สภาพของ
การปฏิบัติงานและลักษณะงานเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน การปฏิบัติงานของบุคคลภายในองค์การจึงต้องอาศัยทักษะความรู้
ความสามารถและการเรียนรู้ในด้านต่างๆมากข้ึนส่งผลให้องค์การต้องการบุคคลท่ีมีทักษะความรู้และความสามารถสูงในการ
ปฏิบัติงานองค์การจึงให้ความสําคัญต่อพฤติกรรมของบุคคลในองค์การมากข้ึนเน่ืองจากองค์การประกอบด้วยบุคคลหลายคน
เข้ามาปฏิบัติงานร่วมกันเพ่ือให้บรรลุท้ังเป้าหมายขององค์การและเป้าหมายส่วนบุคคลดังน้ันพฤติกรรมของบุคคลในองค์การจึง
เป็นปัจจัยสําคัญท่ีส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขององค์การให้บรรลุเป้าหมาย (Motowidlo, 
Borman and Schmit, 1997) ซ่ึงผลการปฏิบัติงานเป็นตัวแปรท่ีสําคัญในการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของบุคคล 
กลุ่ม ผู้นํา และองค์การโดยรวม ความสําเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การจึงข้ึนอยู่กับผลการปฏิบัติงานขององค์การและ
กระบวนการหรือวิธีการท่ีจะทําให้ได้มาซ่ึงผลการปฏิบัติงานท่ีดี ก็คือ การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นกระบวนการหน่ึงท่ี
สะท้อนถึงผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน อย่างไรก็ตามในการปฏิบัติงานน้ันสิ่งท่ีองค์การคาดหวังท่ีจะได้รับจากพนักงานทุกคน 
ก็คือผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสทิธิภาพ ผลผลิตในระดับสูง โดยอาจจะเท่ากับหรือสูงกว่าเป้าหมายและผลการปฏิบัติงานท่ีได้ตั้ง
ไว้ ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีบ่งบอกว่างานน้ันได้ผลดีเพียงใด บรรลุเป้าหมายท่ีกําหนดไว้หรือไม่ นอกจากน้ี การศึกษาถึงผลการทํางานยังมี
เรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานซ่ึงเป็นปัจจัยสําคัญประการหน่ึงท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคคลใน
องค์การ เน่ืองจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีสําคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่าการศึกษา 
ฝึกอบรม และจะช่วยให้ทราบว่า บุคคลากรในองค์การสามารถปฏิบัติงานได้ดเีพียงใด มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง จะได้ใช้เป็นข้อมูล
เพ่ือการปรับเงินเดือนการเลื่อนตําแหน่งและปรับปรุงการทํางานให้ดีข้ึนถึงเกณฑ์หรือระดับท่ีพึงพอใจ องค์การใดท่ีมีระบบการ
ประเมินท่ีดีและต่อเน่ืองก็จะช่วยให้มีข้อมูลในการพัฒนาบุคคลกรท่ีจะส่งผลกระทบถึงประสิทธิภาพขององค์การได้  

การประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ การประเมินค่าของผู้ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ท้ังผลงานและคุณลักษณะอ่ืน ๆ ท่ีมี
คุณค่าต่อการปฏิบัติงานภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว้อย่างแน่นอน ภายใต้การสังเกต จดบันทึก และประเมินโดยหัวหน้าโดยอยู่
บนพ้ืนฐานความเป็นธรรม มีระบบ มีมาตรฐานเดียวกัน และมีเกณฑ์การประเมินท่ีมีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความ
เป็นธรรม (เกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง, 2543: 202) 

ผลการปฏิบัติงานเป็นข้อมูลหน่ึงท่ีองค์การนําไปใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เช่น การเลื่อนตําแหน่งให้เหมาะสม
กับความสามารถของพนักงาน การบริหารค่าตอบแทนให้มีความยุติธรรม การวางแผนการฝึกอบรมให้ตรงกับความต้องการของ
พนักงานและองค์การ เป็นต้น ซ่ึงผลการปฏิบัติงานน้ันสามารถทราบได้ โดยผ่านกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้วยเหตุน้ี
การประเมินผลการปฏิบัติงานจึงมีความสําคัญต่อตัวพนักงาน ผู้บังคับบัญชาและต่อองค์การ ดังน้ี (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, 
2541:  216-217) 
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1. ความสําคัญต่อบุคลากร บุคลากรนําผลลัพธ์ท่ีได้จากการประเมินผลการปฏิบัติงานมาใช้ในการปรับปรุงผลการ
ดําเนินงานของตนให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีองค์การกําหนด โดยท่ีบุคคลจะใส่แรงพยายามในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึนหรือเข้ารับ   
การฝึกอบรมและพัฒนา เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องและเพ่ิมขีดความสามารถของตน ตรงกันข้าม ถ้าบุคคลมีความรู้สึกว่าเขาไม่
สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ตามมาตรฐานขององค์การเขาอาจท่ีจะตัดสินใจเปลี่ยนงานได้ นอกจากน้ี สําหรับบุคคลท่ีสามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานของงานท่ีกําหนดไว้ จะได้ทําการพัฒนาศักยภาพของตนให้เพ่ิมมากข้ึน เพ่ือให้มีรายได้หรือตําแหน่ง
ท่ีสูงข้ึนตามลําดับ  

2.  ความสําคัญต่อหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชา หัวหน้างานสามารถนําผลลัพธ์ ท่ีได้จากการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานมาใช้ประกอบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งการบริหารค่าตอบแทน การตัดสินใจในการให้
ผลตอบแทน การเลื่อน-ข้ันตําแหน่งของพนักงาน เป็นต้น ผลลัพธ์ท่ีได้จากการประเมินผลการปฏิบัติงานจะแสดงให้หัวหน้างาน
เห็นถึงความเหมาะสมในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนว่ามีความถนัด และเหมาะสมกับตําแหน่งงานน้ัน ๆ 
เพียงใด สมควรท่ีจะได้รับการปรับปรุงอย่างไร เพ่ือให้หน่วยงานสามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

3.  ความสําคัญต่อองค์การ การประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีมีความเป็นกลาง และการนําผลลัพธ์ท่ีได้ไปใช้อย่าง
ยุติธรรม มีส่วนในการสร้างขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร อันจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานเป็นไปเต็มความสามารถ 
ซ่ึงจะส่งผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานขององค์การ  

การศึกษาประสิทธิผลในการปฏบัิติงานจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งในแง่ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซ่ึงในบทความน้ี
จะนําเสนอประสิทธิผลการปฏบัิติงานวิชาการของอาจารยม์หาวิทยาลยัราชภัฏในประเทศไทย โดยการวิเคราะห์ให้เห็นถึงสภาพ
ปัญหาในปัจจุบัน  และผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน   

 
2. วัตถุประสงค์ของบทความ  
 

บทความวิชาการ เรื่อง ประสิทธิผลการปฏิบัติงานวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้อ่านได้ทราบและเข้าใจถึง สภาพปัญหาในการปฏิบัติงานวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ และ
ผลกระทบต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 
3. เนื้อหาของบทความ  
 
 ในเน้ือหาของบทความจะนําเสนอเป็น 2 ตอนตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 
 ตอนท่ี 1 สภาพปัญหาในการปฏิบัติงานวิชาการของอาจารย์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจัดเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ มีพัฒนาการมาตามลําดับ จึงจําเป็นท่ีจะต้องพัฒนาเพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในปัจจุบันท่ีนับวันจะมีการแข่งขันรุนแรง ท้ังจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศและ
ต่างประเทศ  ตลอดจนแนวโน้มของอัตราการเกิดท่ีลดลงล้วนส่งผลต่อสถาบันการศึกษาแทบท้ังสิ้นดังน้ันการขับเคลื่อน
องค์การให้บรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยจึงเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งการขับเคลื่อนองค์การน้ันต้องอาศัยบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นสิ่งสําคัญลําดับต้นๆขององค์การและเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงต้องควบคู่ไปกับการพัฒนาศาสตร์ด้านอ่ืนๆ ดังน้ันการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คณาจารย์และบุคลากรรวมท้ังการสร้างขวัญกําลังใจให้กับคณาจารย์และบุคลากรจึงเป็นสิ่งสําคัญอันเป็นพ้ืนฐานนําไปสู่
ความสําเร็จของมหาวิทยาลัยฯต่อไปในระยะยาวแต่สภาพในปัจจุบันน้ันพบว่าการมีระบบบริหารงานบุคคล 2 ระบบ คือ
ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยน้ันส่งผลกระทบต่อบุคลากรโดยเฉพาะกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยซ่ึงเป็นเจ้าหน้าท่ีรัฐ
กลุ่มใหญ่ท่ีสุดในระบบอุดมศึกษา ปัจจุบันมีจํานวนกว่า 1.3 แสนคน จาก 1.7 แสนคนของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
ท้ังหมด  ปัญหาท่ีเกิดข้ึนคือ มติคณะรัฐมนตรีปี 2542 ท่ีมีมติให้จัดจ้างพนักงานทดแทนอัตราข้าราชการพลเรือนใน
มหาวิทยาลัย เพ่ือรองรับการออกนอกระบบ โดยให้ได้รับเงินเดือนในอัตราท่ีมากกว่าข้าราชการเพ่ือชดเชยสิทธ์ิท่ีต้องเสียไป 
คือ เพ่ิมข้ึน 1.7 เท่า สําหรับสายอาจารย์ และเพ่ิมข้ึน 1.5 เท่า สําหรับสายสนับสนุน ตามข้อเสนอของคณะกรรมการกําหนด
เป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) รวมระยะเวลา 15 ปีแล้ว ท่ีจํานวนข้าราชการลดลงและพนักงานมหาวิทยาลัย
เพ่ิมข้ึนทดแทน แต่เงินเดือนกลับไม่เป็นตามท่ีกําหนดกล่าวคือส่วนใหญ่ได้รับในอัตราต่ํากว่า 1.5 แต่เป็นฐาน 1.5 ของฐาน
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เงินเดือนเก่าของปี 2555 (ผู้จัดการออนไลน์, 2557) นอกจากน้ันพนักงานมหาวิทยาลัยก็ยังมีความไม่มั่นคงในการทํางาน เช่น 
สวัสดิการไม่เท่าเทียมกับข้าราชการ  บางแห่งให้เข้าประกันสังคม  การต่อสัญญา การประเมินผล เป็นต้น 

 
ตารางท่ี 1 ความแตกต่างระหว่างข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 

  ประเด็นเปรียบเทียบ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
สถานะ มีกฏหมายรองรับตามกฏหมายว่า

ด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา 

ไม่มีกฏหมายรองรับ เป็นลูกจ้าง(ช่ัวคราว) ใน
ลักษณะการจ้างพิเศษท่ีมีวาระการจ้างท่ี
กําหนดเวลาชัดเจน 

อัตราและค่าจ้าง เป็นไปตามท่ีก.พ.กําหนด เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด(ครม.ให้ 1.5/1.7) 
สวัสดิการ เป็นไปตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ค่าตอบแทนตําแหน่ง คูณ 2 เท่า ได้รับ 1 เท่า 
ท่ีมา: เครือข่ายพนักงานมหาวิทยาลัย (2556)  
 

นอกจากน้ันจะต้องทําภารกิจอ่ืนๆ คือ วิจัย  บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมจึงส่งผลทําให้อัตราการ
ออกจากงานอยู่ในระดับสูงกว่าอาจารย์ท่ีเป็นข้าราชการ ดังแสดงในตารางท่ี 2 

 
ตารางท่ี 2 จํานวนอาจารย์ท่ีลาออกของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 
ช่ือกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

จํานวนอาจารย์ท่ีลาออกปี2555 จํานวนอาจารย์ท่ีลาออกปี2556 
ข้าราชการ พนักงาน

มหาวิทยาลยั 
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 

กลุ่มภาคเหนือ 6 174 7 91 
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 67 2 93 
กลุ่มภาคกลาง 6 62 1 54 
กลุ่มภาคตะวันตก 7 40 7 25 
กลุ่มภาคใต ้ 0 42 1 43 
กลุ่มรตันโกสินทร ์ 0 41 1 40 

ท่ีมา: กองการเจ้าหน้าท่ีมหาวิทยาลัยราชภฏั (2557) 
 

จากปัญหาดังกล่าวมาข้างต้นได้ส่งผลกระทบต่อองค์การในด้านต่างๆ ได้แก่การพัฒนาตนเองในการเข้าสู่ตําแหน่ง
วิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จากข้อมูลของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  พบว่าท้ังประเทศอยู่ในระดับ
ค่อนข้างต่ํา จากคะแนนเต็ม 5  ดังแสดงในตารางท่ี 3 

 
ตารางท่ี 3 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 อาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 
ช่ือกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 
อาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
กลุ่มภาคเหนือ 1.81 1.53 1.50 
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1.67 1.46 1.30 
กลุ่มภาคกลาง 2.14 1.99 1.79 
กลุ่มภาคตะวันตก 3.42 1.10 1.61 
กลุ่มภาคใต ้ 1.75 1.59 1.48 
กลุ่มรตันโกสินทร ์ 2.40 2.78 1.56 

ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2557)  
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เมื่อมาดูตัวบ่งช้ีของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) พบว่างานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อจํานวนอาจารย์และนักวิจัยประจําท้ังหมดและผลงานวิชาการท่ีได้รับรองคุณภาพ /จํานวน
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด การพัฒนาคณาจารย์/คุณภาพอาจารย์ก็ยังอยู่ในระดับต่ํากว่าคะแนนมาตรฐาน ดัง
แสดงในตารางท่ี 4 

 
ตารางท่ี 4 ตัวบ่งช้ีสมศ. ท่ี 5 และสมศ. ท่ี7 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

ช่ือกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 5 
งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ท่ี
ตีพิมพ์หรือเผยแพร/่จํานวน

อาจารย์และนักวิจัยประจําท้ังหมด 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 7 
ผลงานวิชาการท่ีได้รับ
รองคุณภาพ /จํานวน
อาจารย์ประจําและ

นักวิจัยประจําท้ังหมด 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 14 
การพัฒนาคณาจารย/์

คุณภาพอาจารย ์
 
 

 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2556 
กลุ่มภาคเหนือ 2.28 2.63 1.55 2.10 2.20 2.27 
กลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

1.82 2.40 1.79 2.28 2.20 2.30 

กลุ่มภาคกลาง 2.56 2.30 4.15 1.81 2.33 2.40 
กลุ่มภาคตะวันตก 2.58 3.40 3.18 3.76 2.26 2.32 
กลุ่มภาคใต ้ 1.94 2.86 1.26 3.03 2.27 2.27 
กลุ่มรตันโกสินทร ์ 2.78 3.22 1.43 1.77 2.39 2.42 

ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2557) 
หมายเหตุ: ตัวบ่งช้ีสมศ. ท่ี 5และ7 เทียบค่าร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนนตัวบ่งช้ีสมศ. ท่ี 14 เทียบค่า 6 เท่ากับ 5 

คะแนน 
 
เมื่อนํามาวิเคราะห์ปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับอาจารย์ท่ีส่วนใหญ่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยน้ันสรุปปัญหาได้ว่า 
1. ปัญหาสถานะและสิทธิประโยชน์  จากการมีระบบบริหารงานบุคคล 2 ระบบคือระบบข้าราชการและระบบ

พนักงานมหาวิทยาลัย ทําให้พนักงานมหาวิทยาลัยมีความแตกต่างในเรื่องสถานภาพ ท่ีไม่มีกฏหมายรองรับ เป็น
ลูกจ้าง(ช่ัวคราว) ในลักษณะการจ้างพิเศษท่ีมีวาระการจ้างท่ีกําหนดเวลาชัดเจน  

2. การข้ึนเงินเดือนและค่าตอบแทนตําแหน่งท่ีได้รับต่ํากว่าข้าราชการ  
3. การท่ีมีลักษณะเป็นสัญญาจ้างตามระยะเวลา รวมท้ังจะต้องถูกประเมินทุกๆ 6 เดือน  
4. นอกจากน้ันภาระงานอ่ืนๆ ของอาจารย์มหาวิทยาลัยนอกเหนือไปจากการสอนเช่น วิจัย บริการวิชาการ การ 

จัดทําเอกสารประกันคุณภาพ การบริหารความเสี่ยง การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ เป็นต้น  
  
 ตอนท่ี 2 ผลกระทบต่อประสิทธผิลในการปฏิบัติงาน 

จากปัญหาดังท่ีกล่าวมาข้างต้นในตอนท่ี 1 น้ันส่งผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ค่อนข้างมาก ซ่ึงผลการปฏิบัติงานหมายถึงศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละบุคคลท่ีสามารถปฏิบัติงานตามท่ีได้รับ
มอบหมายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้มาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีตั้งไว้ (Beach, 1980:  257; Bovee, 1993:  175)  ผล
การปฏิบัติงานจึงเป็นตัวแปรท่ีสําคัญในการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของบุคคล กลุ่มผู้นําและองค์การโดยรวม
ความสําเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การจึงข้ึนอยู่กับผลการปฏิบัติงานน่ันเอง ดั ง น้ั นก า ร พัฒนาป ระสิ ท ธิ ผ ลขอ งก า ร
ปฏิบัติงาน จึงมีความจําเป็นในการบริหารยุคใหม่  โดยสรุปผลกระทบต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานได้ดังน้ี 

1. ปัญหาสถานะและสิทธิประโยชน์ การข้ึนเงินเดือนและค่าตอบแทนตําแหน่งท่ีได้รับต่ํากว่าข้าราชการ และการท่ีมี
ลักษณะเป็นสัญญาจ้างตามระยะเวลา ทําให้เกิดความไม่มั่นคงในการทํางาน จึงทําให้อัตราการลาออกของอาจารย์พนักงาน
มหาวิทยาลัยสูงกว่าข้าราชการ จึงส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานทําให้เป้าหมายในระดับบุคคลน้ันไม่บรรลุ
เป้าหมาย   
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2. ภาระงานอ่ืนๆ ของอาจารย์มหาวิทยาลัยนอกเหนือไปจากการสอน ทําให้ต้องจัดสรรเวลาในการทํางานเพ่ิมข้ึนใน
ขณะท่ีเจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุนน้ันมีอย่างจํากัด  ทําให้ต้องแบกรับภาระในการทําเอกสารต่างๆ จึงทําให้เกิดความเครียดในการ
ทํางานอันส่งผลต่อผลการปฏิบัตงิานด้านวิชาการในระดับบุคคล  และการเสียสมดลุระหว่างชีวิตและการทํางาน ดังน้ันการสร้าง
สมดุลระหว่างชีวิตและงานให้กับพนักงานจึงมีความจําเป็น เพ่ือให้สามารถใช้ส่วนของชีวิตท่ีเก่ียวข้องกับองค์การ ปฏิบัติงานให้
เกิดผลสูงสุด คุณภาพชีวิตการทํางานจึงเปรียบเสมือนการประเมินสถานะในลักษณะต่าง ๆ ของงาน ซ่ึงจะเก่ียวข้องกับการ
สร้างสมดุลระหว่างงานและชีวิตของบุคคล (Karatepe & Uludag, 2007) บุญรักษ์ บุตรละคร (2553: 15) กล่าวว่าคุณภาพ
ชีวิตและชีวิตส่วนตัวของพนักงาน เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานเน่ืองจาก หากพนักงานมีปัญหาในสถานท่ีทํางานและขาด
ความสมดุลในชีวิตส่วนตัว จะส่งผลให้พนักงานเหล่าน้ันเกิดการขาดสมาธิในการปฏิบัติงาน อันทําให้  เกิดผลกระทบตามมาต่อ
ระดับองค์การในภาพรวมน่ันคือทําให้ประสิทธิผลต่ําลง  

ในปัจจุบันเป็นท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปว่า ระบบการบริหารจัดการท่ีดเีป็นสว่นหน่ึงของความสําเรจ็ในการบรหิารจัดการ
ในองค์การ เน่ืองจากเมื่อระบบได้ถูกจัดวางอย่างดีแล้ว ผลท่ีตามมาก็จะดีตามไปด้วย แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เช่นกันว่า แม้จะมีระบบท่ี
ดีเพียงใด แต่หากไม่สามารถตรวจสอบหรือวัดผลได้ก็ไม่อาจดึงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการหรือผลงานน้ันมาใช้
ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด แนวคิดดังกล่าวจึงเป็นท่ีมาของความพยายามท่ีจะวัดประสิทธิผลของผลงานของแต่ละบุคคลให้เห็น
เป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน เพ่ือเป็นตัวช้ีวัดว่า บุคลากรในองค์การมีความเช่ียวชาญหรือชํานาญงานในด้านใด ใครสามารถผลิตผล
งานใดให้มีคุณภาพในระดับดีเยี่ยม ใครจําเป็นได้รับการพัฒนาในด้านใดอย่างไร หรือผลงานน้ันจะเป็นประโยชน์ต่องานอย่างไร 
ผลท่ีได้จากการดําเนินงานตามแนวทางน้ี จะช่วยเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรท้ังในระดับบุคคล ทีมงาน และส่งผลให้ภารกิจของ
องค์การบรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผล ซ่ึงระดับมุมมองของการศึกษาประสิทธิผลการปฏิบัติงานให้ความสนใจ 3 
ระดับ คือ ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และ ระดับองค์การ สรุปได้ดังน้ี (Reddin, 1970, Steers, 1977, p.104 ,Gibson et al., 
1997: 13)  

1.ประสิทธิผลของบุคคล (Individual Effectiveness) ประสิทธิผล ระดับน้ีเน้นท่ีผลการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีงาน
ของพนักงานหรือสมาชิกขององค์การ ซ่ึงหน้าท่ีงานท่ีถูกปฏิบัติเป็นส่วน หน่ึงของงานหรือตําแหน่งในองค์การ ผู้จัดการโดยมา
จากประเมินประสิทธิผลของบุคคลโดยใช้ กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีจะตัดสินใจการเพ่ิมเงินเดือน การเลื่อนช้ัน 
และรางวัลลื่น ๆ ตามระบบขององค์การ 

2.ประสิทธิผลของกลุ่ม (Group Effectiveness) ประสิทธิผล ของกลุ่มเป็นผลรวมของการ ช่วย เหลือสนับสมุนของ
สมาชิกในกลุ่มท้ังหมด โดยท่ีประสิทธิผลของกลุ่มเป็นมากกว่าผลรวม ของการช่วยเหลือ สนับสมุนของแต่ละบุคคลในสายพาน 
ประสิทธิผลของกลุ่ม แต่ประสิทธิผลของ องค์การเป็นมากกว่าผลรวมของการช่วยเหลือ สนับสมุนของแต่ละบุคคลในงาน
ประเภทระบบ สายพานท่ีผลิตสินค้าหรือบริการท่ีรวมการปฏิบัติงานของแต่ละคน อธิบายได้ในรูปของพลังร่วม (Synergy) ท่ี
แสดงถึง การรวมตัวลันของการร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือกันของบุคคลท่ีลักษณะเกิน กว่า การรวมตัวลันธรรมดา 

3.ประสิทธิผลขององค์การ (Oganizational Effectiveness) องค์การประกอบไปด้วย บุคคลและกลุ่ม ดังน้ัน 
ประสิทธิผลขององค์การจะประกอบด้วยประสิทธิผลของบุคคลและกลุ่ม แต่ ประสิทธิผลขององค์การเป็นมากกว่าผลรวมของ
ประสิทธิผลของบุคคลและกลุ่ม ซ่ึงกระทําของ พลังร่วม (Synergistic Effects) ทําให้องค์การมีประสิทธิผลท่ีมีระดับสูงกว่า
ผลรวมจากส่วนต่าง ๆ ธรรมดา 

 
 
 
 
 

 
รูปภาพท่ี 1 ระดับมุมมองของประสิทธิผลในการทํางาน  

   ท่ีมา : (Gibson et al., 1997: 13) 
 
จากงานวิจัยท่ีผ่านมาส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับประสิทธิผลขององค์การ ไม่ได้เจาะลึกไปท่ีประสิทธิผลในระดับ

บุคคล ซ่ึงในความเป็นจริงประสิทธิผลของบุคคลเป็นพ้ืนฐานท่ีสําคัญต่อประสิทธิผลขององค์การเพราะในระดับของบุคคลจะ
ส่งผลต่อระดับกลุ่มและองค์การตามลําดับ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์การมหาวิทยาลัย บุคลากรท่ีสําคัญท่ีเป็นผู้ขับเคลื่อน

ประสิทธิผล
ของบุคคล 

ประสิทธิผล
ของกลุ่ม 

ประสิทธิผล
ขององค์การ 
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องค์การก็คืออาจารย์ผู้สอน ซ่ึงเมื่อศึกษาจากคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาพ.ศ.2557 ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพบว่าประสิทธิผลขององค์การน้ันเก่ียวข้องโดยตรงกับประสิทธิผลงานวิชาการของ
อาจารย์ องค์ประกอบท่ี 4 โดยเฉพาะตัวบ่งช้ีท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ ซ่ึงประกอบด้วย  ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจํา
หลักสูตร  และจํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อ
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2547)  ดั ง น้ั นการ ศึกษา ปัจ จั ย ท่ีมี อิ ท ธิพลต่ อ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานด้านวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทยเพ่ือหาตัวแปรท่ีเป็นสาเหตุท่ีส่งผลท้ัง
ทางตรงและทางอ้อมจะช่วยให้ทราบสาเหตุท่ีแท้จริงท่ีทําให้ประสิทธิผลการปฏิบัติงานด้านวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏว่าเป็นเพราะสาเหตุใดท่ีทําให้ผลลัพธ์ในปัจจุบันมีค่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีต่ํา    ซ่ึงผลการศึกษาท่ีได้จะนํามาซ่ึงประโยชน์ต่อ
ผู้บริหารหรือผู้ท่ีสนใจ โดยการนําผลการศึกษาท่ีได้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้เกิดประสิทธิผล
ต่อองค์การในรูปธรรมต่อไป 
 
4. บทสรุป  

 
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การเป็นพ้ืนฐานท่ีสําคัญต่อประสิทธิผลขององค์การในภาพรวม ผล

การปฏิบัติงานจึงเป็นตัวแปรท่ีสําคัญในการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของบุคคล กลุ่มผู้นําและองค์การโดยรวม
ความสําเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การจึงข้ึนอยู่กับผลการปฏิบัติงานน่ันเอง ดั ง น้ั นการ พัฒนาประสิ ท ธิผลของกา ร
ปฏิบัติงาน จึงมีความจําเป็นในการบริหารยุคใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏก็เช่นเดียวกัน จากสภาพปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
น้ันส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานด้านวิชาการ  ดังน้ันการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานด้าน
วิชาการ  จึงมีความสําคัญอย่างยิ่งในการท่ีจะนําไปใช้ในการวางแผนทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซ่ึงจะช่วยเพ่ิม
ประสิทธิผลของบุคลากรอันจะนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายในงานด้านวิชาการขององค์การต่อไป 
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กลยุทธก์ารตลาดแฟช่ันเสื้อผ้าไทยในตลาดเออีซี 
Marketing Strategies for Thai Clothing Fashion in AEC Market 

 
ณัฎฐ์เอก กุลฐากรเสฎฐ์ และปริญ ลักษิตามาศ 

 
สาขาการตลาด หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม 

prinsiam@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ระดับกลยุทธ์การตลาดสําหรับธุรกิจแฟช่ันเสื้อผ้าสําเร็จรูปไทยสู่ตลาด

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ 2) ปัจจัยทางธุรกิจแฟช่ันเสื้อผ้าไทยและทุนปัญญาท่ีมีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การตลาดแฟช่ัน
เสื้อผ้าไทยในตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยใช้แบบสอบถามท่ีมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.9518 และ 0.9585 สําหรับ
ธุรกิจสินค้าแฟช่ันเสื้อผ้าสําเร็จรูปไทยสํารวจไปยังเออีซี 940 คน  วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ผลการศึกษาพบว่า ธุรกิจ
แฟช่ันเสื้อผ้าไทยมีการใช้ทุนปัญญาในระดับมากท้ังด้านโครงสร้าง ด้านทุนมนุษย์ และโดยรวม รวมถึงมีการวางกลยุทธ์การตลาด
ในระดับมากท้ังด้านความสะดวกในการซ้ือ ด้านการสื่อสาร ด้านความต้องการของผู้บริโภค ด้านต้นทุนของผู้บริโภค และ
โดยรวม การจัดทุนปัญญาให้เหมาะสมกับประสบการณ์พนักงานฝ่ายการตลาดด้านเทคโนโลยี ซ่ึงโมเดลความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุท่ีพัฒนาข้ึนมีความเหมาะสมและมีความสามารถในการพยากรณ์ได้ระดับดีและเป็นท่ียอมรับได้เน่ืองจากมีค่าสัมพันธ์
พหุคูณกําลังสอง ( ) เท่ากับ 0.612 หรือคิดเป็นร้อยละ 61.2 

  
คําสําคัญ: รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุ, กลยุทธ์การตลาด, ธุรกิจแฟช่ันเสื้อผ้าสําเร็จรูปไทย, ตลาดอาเซียน 

 
Abstract 

 
This research study aimed to 1) study the level of marketing strategy for Thai clothing fashion in 

AEC market and 2) study factors of Thai fashion clothing business and intellectual capital influenced on 
market strategy in AEC market. The study uses questionnaire with the reliability of 0.9518 and 0.9585. 
The sampling size of 940 entrepreneurs has been collected from clothing industry. The research instrument 
is Structural Equation Model for analysis. 

The research results indicated that factors of Thai clothing fashion in AEC market has used intellectual 
capital at a high level overall in structural and human capitals including marketing strategy overall at a 
high level in buying convenience, communication, customers’ needs, and costs. The intellectual capital 
should manage properly according to marketing personnel experiences in technology. The causal model 
developed is appropriate and has the ability to predict the good acceptable because of the square 
multiple correlation coefficients ( ) equal to 0.612 or 61.2 percent.   

        
Keywords:  the causal structural equation model, marketing strategies, Thai clothing fashion business,  

AEC market 
 
1. บทนํา 

 
ประเทศไทยมีการพัฒนาเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมไทยอย่างต่อเน่ืองโดยมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม

ภายในประเทศ คิดเป็นมูลค่า 245 พันล้านบาท หรือร้อยละ 2.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมท้ังประเทศในปีพ.ศ. 2550 - 2554 
โดยมูลค่า GDP ขยายตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 มีมูลค่าการส่งออกเสื้อผ้าสําเร็จรูปเฉลี่ยประมาณ 150,000 ล้านบาทต่อปี เป็นการ



 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที ่8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 
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ส่งออกเสื้อผ้าสําเร็จรูป นับได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทยอย่างยิ่ง (สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรม
สิ่งทอ, 2555) ท้ังน้ีเพราะอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสําเร็จรูปมีสายห่วงโซ่อุปทานท่ียาวเช่ือมโยงหลายอุตสาหกรรมย่อย ทําให้เกิด
การอัตราการจ้างงานสูงถึง 1,023,000 คนในปีพ.ศ. 2554 โดยอัตราร้อยละ 78 หรือคิดเป็นแรงงานประมาณ 796,000 คนอยู่
ในอุตสาหกรรมการผลิต (สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2555) ในปีพ.ศ. 2554 
ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกและนําเข้ารายใหญ่สาํหรบัเสือ้ผ้าสาํเร็จรูป(เสือ้ กางเกง กระโปรง และชุดเสื้อผ้าต่างๆ)เป็นอันดับสอง
ในอาเซียนรองจากอินโดนีเซีย โดยประเทศไทยได้เปรียบดุลการค้าในตลาดอาเซียนจากสินค้ากลุ่มเส้นใยและผ้าผืนท่ีส่งไปยัง
ประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย และสหภาพเมียนมาร์ ซ่ึงเป็นประเทศผู้ผลิตสินค้าปลายนํ้า รวมถึงการจําหน่ายเสื้อผ้าสําเร็จรูป
ไปยังประเทศสิงคโปร์ สหภาพเมียนมาร์ มาเลเซีย และกัมพูชา แสดงถึงศักยภาพอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสําเร็จรูปไทยในการเป็น
ซัพพลายเออร์แก่ประเทศคู่ค้าในภูมิภาคอาเซียน (สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ, 2556)  

ในสิ้นปีพ.ศ. 2558 อนาคตอันใกล้น้ีประเทศไทยจะเข้าสู่ห้วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ทําให้เกิดการแข่งขันทางการค้าเสรีท่ีรุนแรงข้ึนเน่ืองจากลดความเลื่อมล้ํา
จากกําแพงภาษีศุลกากร ขยายสู่ในอาเซียน 10 ประเทศสมาชิก (กระทรวงพาณิชย์, 2557) ปัญหาท่ีตามมาคือ ศักยภาพและ
ความพร้อมในการแข่งขันของผู้ประกอบอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสําเร็จรูปไทยโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) (สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2556) โดยปัญหาท่ีพบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือด้านการตลาด 
ผู้ประกอบการ SMEs  เสื้อผ้าสําเร็จรูปไทยส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจด้านการตลาดและไม่สามารถแยกย่อยข้อมูลทาง
การตลาดออกมาเป็นกลยุทธ์ได้ ดังน้ันจึงไม่มีการวางตําแหน่งทางการแข่งขัน ประกอบกับการสนับสนุนด้านการตลาดของ
ภาครัฐในลักษณะการจัดงานการค้าสากลอย่างเป็นธรรม ไม่สามารถดึงกลุ่มเป้าหมายท่ีสอดคล้องกับผู้ผลิตในประเทศไทยด้วย 
(สมาคมการค้าแฟร์เทรดสากล, 2551) 

ส่วนอีกปัญหาหน่ึงท่ีสําคัญคือด้านทุนปัญญา (Intellectual Capital) ซ่ึงจัดได้ว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาท่ีสร้าง
ความแตกต่างเหนือคู่แข่งได้เป็นอย่างดี เป็นการทําให้ทรัพย์สินท่ีจับต้องไม่ได้ให้เป็นทรัพย์สินท่ีจับต้องได้โดยการจดสิทธิบัตร
เพ่ือป้องกันการละเมิดลิขสิทธ์ิ ประกอบด้วยทุนมนุษย์คือ ทรัพยากรมนุษย์ ซ่ึงผู้ประกอบการ SMEs รวมถึงรายใหญ่ต่างก็
ประสบปัญหาการขาดแคลนแคลนแรงงานฝีมือ ขาดความเข้าใจถึงอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสําเร็จรูปมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง  
ส่วนทุนโครงสร้างคือโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์กรยังขาดความมั่นคงในการทํางานเน่ืองจากอัตราการจ้างงานยังมีการจ้างเป็น
รายช่ัวโมง/รายวัน/ รายสัปดาห์อยู่ กระบวนการผลิตและการออกแบบ ยังต้องการเครื่องจักรกลการผลิตท่ีสมัยใหม่อยู่ ขาด
การสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาสินค้าเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ตรงตามแฟช่ันท่ีลูกค้าต้องการอย่างต่อเน่ือง มีความจําเป็นท่ี
จะต้องเร่งปรับตัวเพ่ือให้เข้ากับกระแสการเปลี่ยนแปลงทางแฟช่ันของผู้บริโภคเพ่ือให้อยู่รอดได้ พร้อมท้ังสามารถรุกตลาดไป
ยังประเทศอาเซียนเพ่ือให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน (สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 2556)  

การศึกษาครั้งน้ีศึกษาเฉพาะอุตสาหกรรมเสื้อผ้าไทยท่ีเป็นอุตสาหกรรมช้ันปลาย การผลิตจําพวกเสื้อผ้าสําเร็จรูป 
เพ่ือจําหน่ายไปยัง 4 ประเทศอาเซียน ได้แก่ สิงคโปร์ สหภาพเมียนมาร์ มาเลเซีย และกัมพูชา (สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอ, 2556) ศึกษาเฉพาะกลยุทธ์การตลาดท่ีต่อความต้องการของลูกค้าได้แก่ (1) ต้นทุนลูกค้า (2) ความสะดวกของลูกค้า (3) 
ความต้องการของลูกค้า (4) การสื่อสารถึงลูกค้า 

ด้วยเหตุผลท่ีกล่าวมาข้างต้นน้ีเอง ทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษากลยุทธ์การตลาดสําหรับธุรกิจแฟช่ันเสื้อผ้า
สําเร็จรูปไทยสู่ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยศึกษาปัจจัยด้านทุนปัญญา รวมถึงด้านข้อมูลเฉพาะของธุรกิจท่ีอาจส่งผล
ต่อกลยุทธ์การตลาด ภายใต้อาศัยกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณช้ันสูง เพ่ือนําผลการวิจัยท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ทางด้านการตลาด
และการผลิตโดยอาศัยทุนปัญญาร่วมบูรณาการให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่นขัน เพ่ือให้ธุรกิจสามารถแข่งขันเติบโตอยู่
รอดได้พร้อมรับสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 
2. วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือศึกษาระดับกลยุทธ์การตลาดสําหรับธุรกิจแฟช่ันเสื้อผ้าสําเร็จรูปไทยสู่ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของกลยุทธ์การตลาดสําหรับธุรกิจแฟช่ันเสื้อผ้าสําเร็จรูปไทยสู่ตลาดประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 
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3. วิธีการวิจัย 
 

การวิจัยเชิงสํารวจและพัฒนา โดยอาศัยแบบสอบถาม เป็นเครื่องมือเพ่ือสํารวจข้อมูล  
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเสื้อผา้สําเร็จรปูไทยประจําปีพ.ศ. 2555 ซ่ึงมีจํานวนท้ังสิ้น 
163,827 รายท่ัวประเทศ (สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2556)  

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้กําหนดขนาดตัวอย่างท่ีเหมาะสมจากตัวแปรสังเกตได้ท่ีวัดจากแบบสอบถามท่ีใช้ใน
การวิจัยจํานวนท้ังสิ้น 47 ข้อคําถาม ควรอย่างน้อย 20 เท่าของตัวแปรสังเกตได้ (Hair, Anderson, Tatham & Black, 1998: 
642)  ซ่ึงในท่ีมีท้ังสิ้น 47 ตัวแปรสังเกตได้ขนาดตัวอย่างท่ีเหมาะสมจึงควรอย่างน้อย 940 ตัวอย่าง ในการคัดเลือกตัวอย่างใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างหลายข้ันตอน (Multi–stage sampling) (Cochran,  1977: 115-149) ดังน้ี การสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ 
(Stratified random sampling) แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มตามขนาดธุรกิจ ในแต่ละกลุ่มทําการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota 
sampling) ในอัตราร้อยละ 75.2294 และ 0.4245 ตามลําดับ เพ่ือให้ได้ขนาดตัวอย่างกระจายครอบคลุมไปยังผู้ประกอบการ
ขนาดใหญ่มากข้ึน หลังจากน้ันสุ่มตัวอย่างแบบก้อนหิมะ (Snowball sampling) คัดเลือกเฉพาะผู้ประกอบการธุรกิจเสื้อผ้า
สําเร็จรูปไทยท่ีคาดว่าจะทําการตลาดสินค้าแฟช่ันเสื้อผ้าสําเร็จรูปไทยไปยังประเทศสิงคโปร์ สหภาพเมียนมาร์ มาเลเซีย และ
กัมพูชาท่ีเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกให้ข้อมูล  สถานประกอบการแห่งละราย เพ่ือให้
ได้ขนาดตัวอย่างตามท่ีคํานวณได้ ดังตารางท่ี 1  
 
ตารางท่ี 1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยจําแนกตามขนาดธุรกิจ 
 

อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสําเร็จรูป ขนาดประชากร 
(ราย) 

อัตราร้อยละ  
(%) 

ขนาดกลุ่มตัวอย่าง  
(ราย) 

ผู้ประกอบการขนาดใหญ่  327 75.2294 246 
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 163,500 0.4245 694 
รวม 163,827  940 

 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย คําถามปลายปิด และปลายเปิด  โดยให้ผู้ตอบกรอกแบบสอบถามด้วย

ตนเอง ได้แก่ ส่วนแรก ปัจจัยด้านข้อมูลธุรกิจแฟช่ันเสื้อผ้าสําเร็จรูปไทย ลักษณะคําถามเป็นแบบระบุรายการ และเติมคําใน
ช่องว่าง ส่วนท่ีสอง ปัจจัยทางทุนปัญญาสําหรับธุรกิจแฟช่ันเสื้อผ้าสําเร็จรูปไทยสู่ตลาดอาเซียน ส่วนท่ีสาม กลยุทธ์ทาง
การตลาดสําหรับธุรกิจแฟช่ันเสื้อผ้าสําเร็จรูปไทยสู่ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนลักษณะของคําถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่าแบบลิเคอร์ท 5 ระดับ  โดยการ แปลความแต่ละระดับจะใช้อันตรภาคช้ันช่วงความกว้างเท่ากับ 0.80 (Punch, 
1998) 
 
4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 
ธุรกิจแฟช่ันเสื้อผ้าสําเร็จรูปไทยมีการวางกลยุทธ์การตลาดในระดับมาก (Χ = 3.73) ด้านความสะดวกในการซ้ือ               

(Χ = 3.86) ด้านการสื่อสาร (Χ = 3.75) ด้านความต้องการของผู้บริโภค (Χ = 3.68) และด้านต้นทุนของผู้บริโภค (Χ = 
3.65) ตามลําดับ ซ่ึงต่างล้วนจัดอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน 

กลยุทธ์การตลาดสําหรับธุรกิจแฟช่ันเสื้อผ้าสําเร็จรูปไทยสู่ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว่า ธุรกิจแฟช่ัน
เสื้อผ้าสําเร็จรูปไทยมีทุนปัญญาในระดับมาก (Χ = 3.69) ท้ังทุนปัญญาด้านโครงสร้างและด้านทุนมนุษย์ ซ่ึงต่างล้วนจัดอยู่ใน
ระดับมาก รวมถึงมีการวางกลยุทธ์การตลาดในระดับมาก (Χ = 3.73) ด้านความสะดวกในการซ้ือ ด้านการสื่อสาร ด้านความ
ต้องการของผู้บริโภค และด้านต้นทุนของผู้บริโภค ตามลําดับ ซ่ึงต่างล้วนจัดอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน เมื่อพิจารณาในราย
ประเด็นพบว่า มีเพียงประเด็นท่ีว่า พนักงานของบริษัทจะยังคงทํางานให้ดีท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้อย่างเหมาะสม (Χ = 3.38) และ
พนักงานในบริษัทสามารถเรียนรู้ได้จากคนอ่ืนๆ (Χ = 3.32) ท่ีจัดอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนประเด็นอ่ืน ๆ ล้วนต่างจัดอยู่ใน
ระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ Edvinsson & Malone (1997) ของทฤษฎีทุนปัญญาท่ีว่า ประสบการณ์ท่ีนํามา
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขององค์กรและทักษะเชิงวิชาชีพสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน นอกจากน้ีการสื่อสาร
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สามารถนํามาปรับเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดสอดคล้องกับงานวิจัยของ Lauterborn (1990) ท่ีว่าทุนการสื่อสารสร้างความ
เข้าใจระหว่างองค์กร-พนักงาน-ลูกค้า และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Patterson & Ward (2000) ท่ีว่า 4 องค์ประกอบสําคัญ
ของกลยุทธ์หลักการตลาด ได้แก่ ความต้องการของผู้บริโภค ต้นทุนราคา ความสะดวกในการซ้ือ และการสื่อสารขององค์กรตอ่
พนักงานและลูกจ้าง  

รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตขุองปัจจัยด้านข้อมูลธุรกิจแฟช่ันเครือ่งนุ่งห่มไทย และทุนปัญญาท่ีส่งผลตอ่
กลยุทธ์การตลาดสําหรับธุรกิจแฟช่ันเครื่องนุ่งห่มไทยสู่ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว่า รูปแบบท่ีพัฒนาข้ึนมีความ
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เน่ืองจาก ความกลมกลืนของโมเดลในภาพรวม (Overall model fit measure) พบว่า 
สัดส่วนค่าสถิติไคสแควร์/ค่าช้ันแห่งความเป็นอิสระ (2/df) มีค่าเท่ากับ 2.718 ซ่ึงผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้คือน้อยกว่า 3 ดัชนีทุก
ตัวได้แก่ GFI=0.945, AGFI=0.935, CFI=0.998, TLI=0.991 ผ่านเกณฑ์มากกว่าหรือเท่ากับ 0.90 และดัชนี PGFI=0.659 
ผ่านเกณฑ์ 0.50 ข้ึนไป ส่วนดัชนีท่ีกําหนดไว้ท่ีระดับน้อยกว่า 0.05 พบว่า ดัชนี RMR=0.048, RMSEA=0.049 ผ่านเกณฑ์ท่ี
กําหนดไว้เช่นเดียวกัน (Byrne, 2001; Kelloway, 1998; Silván, 1999) 

ฉะน้ันหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องเช่น กระทรวงพาณิชย์ การะทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวัฒนธรรมร่วมมือกับ
ภาคธุรกิจแฟช่ันเครื่องนุ่งห่มไทย นํานโยบายทุนปัญญาและการตลาดสําหรับธุรกิจแฟช่ันเครื่องนุ่งห่มไทยสู่ตลาดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนท่ีกล่าวมาข้างต้น ผลักดันในลักษณะของการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ (Knowledge) การสร้างทักษะ (Skill) 
และปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพ (Code of ethics) ร่วมกับการให้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานคุณภาพสินค้าก่อนวาง
จําหน่าย เพ่ือสร้างความเช่ือมั่นและมั่นใจให้แก่ลูกค้าด้วย ท้ังน้ีเน่ืองจากอิทธิพลจากทุนปัญญาส่งผลทางบวกสูงสุดต่อกลยุทธ์
การตลาดสําหรับธุรกิจแฟช่ันเครื่องนุ่งห่มไทยสู่ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 (DE=0.782) 
เมื่อเทียบกับปัจจัยด้านข้อมูลธุรกิจอ่ืนๆ 

 
ตารางท่ี 2 ปัจจัยทางทุนปัญญาและกลยุทธ์การตลาดสําหรับธุรกิจแฟช่ันเสื้อผ้าสาํเรจ็รูปไทยสูต่ลาดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
                           (n=940) 

ปัจจัยทุนปัญญาและกลยุทธ์การตลาด ค่าเฉลี่ย (Χ ) ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ระดับ 

1. ปัจจัยทางทุนปัญญา 3.69 0.59 มาก 
    ทุนโครงสร้าง     3.72 0.62 มาก 
    ทุนมนุษย์ 3.65 0.64 มาก 
2. กลยุทธ์การตลาด 3.73 0.68 มาก 
    ความสะดวกในการซ้ือ 3.86 0.75 มาก 
    การสื่อสาร 3.75 0.77 มาก 
    ความต้องการของผู้บริโภค 3.68 0.63 มาก 
    ต้นทุนของผู้บริโภค 3.65 0.79 มาก 

รวมเฉลี่ย                                                            3.71                          0.68        มาก 
  

การวิเคราะห์ผลในตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ความเท่ียงตรงของโมเดลและตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลเชิง
สาเหตุภายในโมเดลสามารถอธิบายรายละเอียดดังน้ี 
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ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ความเท่ียงตรงของโมเดล 
 

 ตัวแปร นํ้าหนักปัจจัย (Factor Loading: λ)   

ตัวแปรแฝง สังเกตได ้ b S.E. Beta t R2 

IC hc 1.000 1.000 0.903  0.815 

 sc 0.744 0.744 0.764 36.317* 0.584 

MS cwn 1.000  0.958  0.917 

 ccs 1.115 0.030 0.860 37.608* 0.740 

 cb 0.995 0.030 0.805 33.053* 0.648 

 c 1.156 0.028 0.914 41.173* 0.835 

*p<0.05 
 
ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุภายในโมเดล 
 

 ตัวแปรเหต ุ

ตัวแปรผล อิทธิพล size owner time country kind branch entry outcome corrupt IC 

IC DE 0.161* 0.188* 0.152* 0.145* 0.172* 0.139 0.140 0.155* -0.159* 

 IE - - - - - - - - - 
 TE 0.161* 0.188* 0.152* 0.145* 0.172* 0.139 0.140 0.155* -0.159* 

 R2 0.977 
MS DE - - - - - - - - - 0.782* 

 IE 0.126* 0.147* 0.119* 0.113* 0.134* 0.109 0.110 0.122* -0.124* - 

 TE 0.126* 0.147* 0.119* 0.113* 0.134* 0.109 0.110 0.122* -0.124* 0.782* 

 R2 0.612 
*p<0.05 
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รูปภาพท่ี 1 รูปแบบโครงสร้างเชิงสาเหต ุ
 

รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของปัจจัยท่ีส่งผลต่อกลยุทธ์การตลาดสําหรับธุรกิจแฟช่ันเครื่องนุ่งห่มไทยสู่
ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีพัฒนาจาก Edvinsson & Malone (1997) ข้ึนในรูปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
5. ข้อเสนอแนะ 
 
 1. ข้อเสนอแนะจากผลงานวิจัย 

ผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะครั้งน้ีเพ่ือเป็นแนวทางเสริมสร้างพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจแฟช่ัน
เสื้อผ้าไทยเมื่อเข้าสู่ตลาดตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสําหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดังน้ี 

ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ธุรกิจแฟช่ันเสื้อผ้าไทยมีการใช้ทุนปัญญาในระดับมากท้ังด้านโครงสร้าง ด้านทุนมนุษย์ และ
โดยรวม รวมถึงมีการวางกลยุทธ์การตลาดในระดับมากท้ังด้านความสะดวกในการซ้ือ ด้านการสื่อสาร ด้านความต้องการของ
ผู้บริโภค ด้านต้นทุนของผู้บริโภค และโดยรวม รูปแบบท่ีพัฒนาข้ึนมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ตลอดจนมี
ความสามารถในการพยากรณ์ได้ระดับดีและเป็นท่ียอมรับคิดเป็นร้อยละ 61.2 อิทธิพลเชิงสาเหตุพบว่า ปัจจัยทางธุรกิจแฟช่ัน
เสื้อผ้าไทยได้แก่ ลักษณะของกิจการ ลักษณะความเป็นเจ้าของ ระยะเวลาดําเนินกิจการ ประเทศอาเซียนท่ีทําการตลาด 
ประเภทผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตและ/หรือจําหน่าย ผลการดําเนินกิจการในปัจจุบันเมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา การทําการตลาดอาเซียน
ในลักษณะการคอรัปช่ัน และปัจจัยทางทุนปัญญามีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การตลาดแฟช่ันเครื่องนุ่งห่มไทยในตลาดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05   

 

 2. ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 ผู้วิจัยเห็นควรให้มีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ร่วมด้วย โดยอาศัยเครื่องมือแบบสัมภาษณ์เชิงลึก       
(In-depth interview) ถึงปัญหาหรือประเด็นท่ีสําคัญและต้องวิจัยต่อไปจากผู้มีส่วนเก่ียวข้องรอบด้าน 360 องศา เพ่ือแสดงให้
เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของการนําทุนปัญญาของธุรกิจแฟช่ันเสื้อผ้าสําเร็จรูปไทยไปประยุกต์ใช้เพ่ือกําหนดแผน
ยุทธศาสตร์ทางการตลาดท่ีสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริงตอบรับกับตลาดอาเซียนเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจในสิ้นปี
พ.ศ. 2558 
 
6. เอกสารอ้างอิง 
 
กระทรวงพาณิชย์. (2557). ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC คืออะไร. กรุงเทพฯ. 
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม. (2555). การจ้างแรงงานในประเทศไทย ปี 2554. 

กรุงเทพฯ. 

ข้อมูลธุรกิจแฟชัน่เคร่ืองนุ่งห่มไทย 
1. ลักษณะของกิจการ  
2. ลักษณะความเป็นเจ้าของ  
3. ระยะเวลาดําเนินกิจการ  
4. ประเทศอาเซียนท่ีทําการตลาด  
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(Marketing Strategy) 

1. ความต้องการของผู้บริโภค  
    (Consumer Wants and Needs)  
2. การสื่อสาร (Communication) 
3. ต้นทุนของผู้บริโภค (Consumer’s  
    Cost to Satisfy) 
4. ความสะดวกในการซ้ือ  
    (Convenience to Buy) 
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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ ท่ีมีต่อจรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีในจังหวัดนครปฐม 2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความคิดเห็นของผู้ใช้บริการกับจรรยาบรรณของ       
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และ 3) เพ่ือค้นหาแนวทางการพัฒนาจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้มีมาตรฐานสูงข้ึน 
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการวิจัยเชิงผสม โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากผู้ใช้บริการจากสํานักงานบัญชีในจังหวัด
นครปฐม จํานวน 210 คน และสัมภาษณ์ข้อมูลจาก 1) ผู้ใช้บริการจากสํานักงานบัญชีในจังหวัดนครปฐม 2) ตัวแทนสภา
วิชาชีพบัญชี 3) อาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชี 4) เจ้าของสํานักงานบัญชี และ 5) นักบัญชี รวมจํานวน 11 คน ผลการศึกษาพบว่า  

1. จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยมีด้านความซ่ือสัตย์สุจริต           
มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาตามลําดับดังน้ี ด้านความรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการ ด้านมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้
ความสามารถ ด้านความโปร่งใส และการรักษาความลับ มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด สําหรับความคิดเห็นของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อ
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

2. ระดับความคิดเห็นของผู้ใช้บริการมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างจรรยาบรรณของ          
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท้ัง 6 ด้าน กับระดับความคิดเห็นของผู้ใช้บริการในภาพรวมพบว่าทุกด้านมีความสัมพันธ์ในทางบวก
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ท้ังน้ีพบว่า ด้านความซ่ือสัตย์สุจริตมีค่าความสัมพันธ์กับระดับความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ
มากท่ีสุด โดยมีด้านการรักษาความลับมีค่าความสัมพันธ์กับระดับความคิดเห็นของผู้ใช้บริการน้อยท่ีสุด 

3. แนวทางการพัฒนาจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้มีมาตรฐานสูงข้ึน สรุปได้ดังน้ี 1) การให้ความสําคัญ
กับความซ่ือสัตย์ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เพ่ือสร้างความไว้วางใจจากลูกค้าในระยะยาว 2) การพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ี
เก่ียวข้องกับวิชาชีพบัญชีให้มีความรู้ความสามารถ และมีจิตสํานึกในการทํางาน และ 3) มีการกําหนดแนวทางการพัฒนา
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับความเป็นจริงในปัจจุบัน 
 
คําสําคัญ: จรรยาบรรณ, ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี, ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี, จริยธรรม 

 
Abstract 

 
The objectives of this research were  1) to study the levels of customers' opinion towards the 

accounting professionals in NakhonPathom, 2) to examine the levels of relationships between customers' 
opinion and the ethics of accounting professionals and 3) to identify approaches to develop ethics of 
the accounting professionals to a higher standard. The researcher collected data in the mixed methods 
of questionnaire from 210 customers of the accounting offices and the interviews with 1) customers of 
the accounting offices, 2) representatives from the Federation, 3) lecturers on accounting, 4) owners of 
the accounting offices, and 5) accountants totaled to 11 person. Results are as following: 
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1. The average ethic level of the accounting professionals as a whole is high. The aspect of 
honesty is the highest and the others respectively: responsibility to customer, working standard, competency, 
transparency, and with the confidentiality as the least. The opinion level of the customers towards the 
ethics of the accounting professionals is high. 

2. The opinion levels of the customers are in a moderate positive 0.05 statistically significant 
relationship to  the ethics of the accounting professionals. All of the relationships between the 6 aspects 
of the ethics of the accounting professionals and the opinion of the customers are positively related at 
the 0.05 level of statistical significance with the highest relationship with the aspect of honesty and the 
least with the aspect of confidentiality. 

3. Approaches to develop the ethic level of the accounting professionals are: 1) Focus on the 
honesty of the accounting professionals for the long-term trust of the customers, 2) Develop the personnel 
related to the accounting profession to have competencies and working morals, and 3) Define the 
development approaches to be in consistency with the current situations. 
 
Keywords:  code of conduct, accounting professionals, regulations of the Federation of Accounting 

Professions, ethics  
 
1. บทนํา 
 

การดําเนินกิจกรรมขององค์การเอกชน ผู้บริหารองค์การย่อมมุ่งหวังให้การดําเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
โดยมีการนํากลยุทธ์ในการบริหารงานท่ีหลากหลายวิธีการ รวมถึงการนําเทคโนโลยีท่ีมีความทันสมัย และมีคุณภาพสูง มาใช้ใน
การดําเนินกิจกรรมขององค์การ เพ่ือช่วงชิงความได้เปรียบในการประกอบธุรกิจท่ีทวีการแข่งขันเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองรุนแรง 
ดังน้ัน กิจกรรมทางด้านบัญชีจึงเป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีมีความสําคัญต่อการดําเนินกิจการอย่างยิ่ง เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีสะท้อน
ให้เห็นถึงฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินกิจการท่ีแท้จริงขององค์การ ซ่ึงจะช่วยสร้างความเช่ือมั่นทางด้านการเงินให้กับผู้
ท่ีต้องเก่ียวข้องกับกิจการขององค์การ ซ่ึงการจัดทําบัญชีการเงินของบริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต้องเป็นตามข้อกําหนดของ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เช่น มาตรา 1255 บรรพ 3 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 3 สัตต ลักษณะท่ี 1 ของ
พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พุทธศักราช 2481 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร พ.ศ. 2544 เก่ียวกับการ
ตรวจสอบและรับรองบัญชี เรื่องกําหนดระเบียบเก่ียวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชีตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวล
รัษฎากรคําสั่งกรมสรรพากร ท่ี ท.ป. 122/2545 เรื่องกําหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน และการรายงานการตรวจสอบและ
รับรองบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร เป็นต้น ท่ีกําหนดให้บริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 
ต้องจัดทําบัญชี งบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน ตลอดจนงบการเงิน โดยต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีท่ีได้รับ
อนุญาต และรับรองงบการเงินน้ัน ก่อนยื่นต่อกรมสรรพากร 

ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา ได้เกิดเหตุการณ์กรณีบรรษัทค้าพลังงานยักษ์ใหญ่ในสหรัฐอเมริกาอย่าง ‘เอนรอน’ (Enron) 
ต้องล่มสลายลง รวมถึงคดีท่ีผู้บริหารระดับสงูของบรรษัทแดวู(Daewoo) แห่งเกาหลีใต้ ได้ถูกนําตัวไปข้ึนศาลเพ่ือดําเนินคดีและ
ตัดสินความผิดในคดีทุจริต ซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจในวงกว้าง ทําให้ทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องมีการปรับกลไกการ
ตรวจสอบครั้งใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความเช่ือมั่นของสังคมไทยท่ีมีต่อวิชาชีพบัญชี ในประเด็นท่ีหมิ่นเหม่ต่อ
จรรยาบรรณของวิชาชีพบัญชี เช่น การรับจ้างตกแต่งบัญชีเพ่ือหลบเลีย่งภาษี และเพ่ือหลอกผู้ลงทุนให้เกิดความเช่ือมั่นในฐานะ
ทางการเงินขององค์การ เป็นต้น จึงทําให้คนท่ัวไปมีทัศนคติท่ีไม่ดีนักต่อภาพลักษณ์ของวิชาชีพบัญชี สําหรับในปัจจุบันการประกอบ
วิชาชีพบัญชีในประเทศไทยถูกควบคุม และกํากับดูแลโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซ่ึงครอบคลุมถึงกิจกรรมการทําบัญชี การสอบบัญชี 
การบัญชีบริหาร การวางระบบบัญชี การบัญชีภาษีอากร การศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี และการบัญชีด้านอ่ืนตามท่ีกําหนด
โดยกฎกระทรวง หรือพระราชกฤษฎีกา โดยมีประเด็นในการควบคุม และดูแลการกําหนดมาตรฐานคุณภาพ และจรรยาบรรณ
วิชาชีพบัญชีในระดับมาตรฐานสากล การกํากับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ และตามท่ีกฎหมาย
กําหนด การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี โดยให้ความรู้ความเข้าใจ การฝึกอบรม รวมถึงให้คําปรึกษา หรือการออกแนวปฏิบัติ
ให้มีความชัดเจน การร่วมมือและประสานงานกับองค์กรต่างประเทศเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และสร้างบทบาทใน
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การเป็นองค์กรช้ันนําในระดับภูมิภาค และนานาชาติ การผลักดันให้เกิดการพัฒนา และการใช้ประโยชน์รายงานทางการเงิน 
เพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือ ความโปร่งใส และส่งเสริมบรรษัทภิบาลท่ีดี และผดุงไว้ซึ่งเกียรติ และศักดิ์ศรีของวิชาชีพบัญชี  มีการ
กํากับดูแลกิจการท่ีดีในสภาวิชาชีพบัญชี โดยเน้นการพัฒนาทักษะ ความรอบรู้ ความโปร่งใส และธรรมาภิบาลท่ีดี ท้ังน้ี เพ่ือให้
วิชาชีพบัญชีเป็นท่ียอมรับในสังคมไทยได้อย่างเต็มภาคภูมิน่ันเอง  

ผู้วิจัยเป็นผู้ท่ีคลุกคลีอยู่ในแวดวงวิชาชีพบัญชีมาโดยตลอด จึงมีความมีความผูกพันและสนใจอย่างยิ่งในประเด็นท่ี
เก่ียวข้องกับการยกฐานะวิชาชีพบัญชี ให้เป็นท่ียอมรับในสังคมไทย การสร้างการยอมรับในวิชาชีพบัญชี โดยเฉพาะประเด็น
จรรยาบรรณของนักบัญชี ในมุมมองของผู้ใช้บริการย่อมเป็นไปได้ยาก หากไม่มีการประเมินถึงสภาพการณ์ข้อเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน
ในปัจจุบันว่ามีมากน้อยประการใด ดังน้ัน เพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิตามท่ีตั้งไว้ ผู้วิจัยจึงสนใจจะศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการท่ี
มีต่อจรรยาบรรณตามข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในจังหวัดนครปฐม โดยใช้กรอบแนวคิดตาม
ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับท่ี 19) เรื่อง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2553 
ประกอบด้วยข้อกําหนดในเรื่องดังต่อไปน้ี (1) ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเท่ียงธรรม และความซ่ือสัตย์สุจริต (2) ความรู้ 
ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน (3) การรักษาความลับ และ (4) ความรับผิดชอบ มาประยุกต์เข้ากับแนวคิดการ
ให้บริการเรื่องของมารยาทในการให้บริการของพนักงานบัญชี ซ่ึงมุมมองดังกล่าวจะช่วยให้ได้ข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือนําไปใช้เป็น
แนวทางท่ีเหมาะสมในการปรับปรุงมาตรฐานทางวิชาชีพบัญชี ท่ีจะทําให้ผู้ใช้บริการ และผู้ท่ีต้องทํางานเก่ียวข้องกับนักบัญชี เกิด
ความเช่ือมั่นและมีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพบัญชีต่อไปในอนาคต 
 
2. วัตถุประสงค์ในการศึกษา/การวิจัย 

 
2.1 เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในจังหวัดนครปฐม  
2.2 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความคิดเห็นของผู้ใช้บริการกับจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  
2.3 เพ่ือค้นหาแนวทางการพัฒนาจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้มีมาตรฐานสูงข้ึน 
 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 

3.1 จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) ได้ให้ความหมายว่า จรรยาบรรณ (Code 

of ethics, etiquette) หมายถึง ประมวลความประพฤติท่ีผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างกําหนดข้ึน เพ่ือรักษาและ
ส่งเสริมเกียรติคุณช่ือเสียงและฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้ 

คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (2554, ออนไลน์) ได้นิยามความหมายของจรรยาบรรณไว้ในจรรยาบรรณนักวิจัยไว้
ว่า หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ ท่ีกลุ่มบุคคลแต่ละสาขา
วิชาชีพประมวลข้ึนไว้เป็นหลัก เพ่ือให้สมาชิกในสาขาวิชาชีพน้ันๆ ยึดถือปฏิบัติ เพ่ือรักษาช่ือเสียงและส่งเสริมเกียรติคุณของ
สาขาวิชาชีพของตน 

สรุปจรรยาบรรณจึงเป็นหลักความประพฤติเป็นเครื่องยึดเหน่ียวจิตใจให้มีคุณธรรมและจริยธรรมของบุคคลในแต่ละ
กลุ่มวิชาชีพ ซ่ึงเรียกว่า จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ (Professional code of ethics) เมื่อประพฤติแล้วจะช่วยรักษาและส่งเสริม
เกียรติคุณช่ือเสียงท้ังของวิชาชีพและฐานะของสมาชิก ทําให้ได้รับความเช่ือถือจากสังคมและความไว้วางใจจากผู้ท่ีเก่ียวข้อง
และในการศึกษาครั้งน้ี จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจึงหมายถึง กฎ กติกาของกลุ่มคนท่ีประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีมี
การนํามาบังคับใช้กับสมาชิกของกลุ่ม เพ่ือให้เกิดความสามัคคี มีวินัย และมีคุณภาพมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพอย่าง
เดียวกัน อันนํามาสู่เกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพบัญชี 

 

3.2 ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 
สภาวิชาชีพบัญชีได้กําหนดข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับท่ี 19) เรื่อง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

พ.ศ. 2553 (ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 127 ตอนพิเศษ 127 ง, หน้า 68) เพ่ือเป็นการกําหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีหรือผู้ซ่ึงข้ึนทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชี เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการควบคุมความประพฤติและการดําเนินงานของผู้
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ประกอบวิชาชีพบัญชี หรือผู้ซึ่งข้ึนทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชีให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบัญชี โดยมีประเด็นท่ี
เก่ียวข้องกับการวิจัยครั้งน้ีไว้ดังน้ี 

3.2.1 ผู้ท่ีผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติหน้าท่ี หมายถึง ผู้ท่ีผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติหน้าท่ีให้ อันได้แก่ ผู้ถือ
หุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วน บุคคลหรือนิติบุคคล ตามมาตรา 47 (4) 

3.2.2 ความโปร่งใส หมายถึง ภาพลักษณ์ท่ีแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบต่างๆ และมาตรฐาน
วิชาชีพท่ีกําหนดไว้ และไม่ปกปิดข้อเท็จจริงหรือบิดเบือนความจริงอันเป็นสาระสําคัญซ่ึงสามารถติดตามตรวจสอบได้ 

3.2.3 ความเป็นอิสระ หมายถึง การปฏิบัติหน้าท่ีโดยปราศจากอิทธิพลของบุคคลอ่ืนท่ีทําให้เกิดความสงสัยใน
ความเป็นกลางหรือความเท่ียงธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ความเป็นอิสระน้ีจะต้องเป็นท่ีประจักษ์ เพ่ือให้ผลงานของผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีเป็นท่ีเช่ือถือได้ 

3.2.4 ความเท่ียงธรรม หมายถึง การใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพโดยปราศจากความลําเอียงอคติ ความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ และอิทธิพลของบุคคลอ่ืน 

3.2.5 ความซ่ือสัตย์สุจริต หมายถึง การประพฤติอย่างตรงไปตรงมา จริงใจ ซ่ือตรงต่อวิชาชีพ ไม่คดโกง ไม่
หลอกลวง ปฏิบัติงานบนหลักฐานท่ีเป็นจริงและเช่ือถือได้ ไม่อ้างหรือยินยอมให้บุคคลอ่ืนอ้างว่าได้ปฏิบัติงานถ้าไม่ได้ปฏิบัติงานจริง 

3.2.6 ความรู้ความสามารถ หมายถึง การใช้ความรู้ความสามารถ ความชํานาญในการปฏิบัติวิชาชีพบัญชีด้วย
ความเอาใจใส่อย่างเต็มความสามารถ ความเพียรพยายาม และความระมัดระวังรอบคอบเพ่ือท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมั่นใจได้ว่ามีผลงานทางวิชาชีพท่ีอยู่บนพ้ืนฐานของกฎเกณฑ์ มาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
และวิชาการท่ีเก่ียวข้อง 

3.2.7 การรักษาความลับ หมายถึง การไม่นําข้อมูลใดๆ ท่ีโดยปกติองค์กรไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผย 
หรือใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอ่ืน เว้นแต่ในกรณีท่ีเป็นการเปิดเผยตามสิทธิหรือหน้าท่ีท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายหรือใน
ฐานะผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

3.2.8 ความรับผิดชอบ หมายถึง ความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีมีต่อผู้ถือหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วน บุคคล
หรือนิติบุคคลท่ีผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติหน้าท่ีให้ 

 

3.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
จิตนันท์นันทไพบูลย์ (2551: 65) ได้กล่าวถึงความพึงพอใจในฐานะของผู้รับการบริการไว้ว่า เป็นภาวะของการ

แสดงออกถึงความรู้สึกทางบวกของบุคคล อันเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบการรับรู้ในสิ่งท่ีได้รับจากบริการตรงหรือสูงกว่าท่ี
คาดหวังไว้  

Dubrin (1988: 228-230) ได้กล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจจะถูกพิจารณาว่าเป็นความคาดหวังข้ันต่ําสุดท่ีได้รับจากการ
ให้บริการ และถ้าผลงานท่ีทํามีความโดดเด่นกว่าความคาดหวังข้ันต่ําจะเรียกว่า ความยินดี (Delight)  

Kotler (1997, หน้า 40) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจ คือ ระดับความรู้สึกของบุคคลอันเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบ
ระหว่างผลงานท่ีได้รับจากสินค้าหรือบริการกับความคาดหวังของบุคคลก่อนได้รับจากสินค้าหรือบริการ ดังน้ัน ความพึงพอใจ
จึงมีความสัมพันธ์กับความแตกต่างท่ีเกิดข้ึนระหว่างผลงานท่ีได้รับกับความคาดหวัง  

สรุปได้ว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกในทางบวกและในทางลบ ความรู้สึกทางบวกเมื่อเกิดข้ึนแล้วจะทําให้เกิด
ความสุข และเกิดทัศนคติท่ีดีต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึงท่ีเก่ียวข้องกัน โดยจะสังเกตกริยาท่าทางของบุคลท่ีมีความพึงพอใจได้จากสายตา 
คําพูด และท่าทางการแสดงออก ดังน้ัน เราสามารถใช้ความรู้สึกพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการเป็นมาตรวัดประสิทธิภาพ
การให้บริการของผู้ปฏิบัติได้ 

 
3.4 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
จากการศึกษาแนวคิดทางวิชาการข้างต้นทําให้ได้กรอบแนวคิดเพ่ือหาคําตอบตามวัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังน้ี 
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ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 
 

จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี    
 

ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ 
ท่ีมีต่อจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ

บัญชีในจังหวัดนครปฐม 

1. ความโปร่งใส  
2. ความซ่ือสัตยส์ุจริต  
3. ความรู้ความสามารถ  
4. มาตรฐานในการปฏิบัติงาน  
5. การรักษาความลับ  
6. ความรับผดิชอบ 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

4. วิธีดําเนินการศึกษา/การวิจัย  
 

การศึกษาครั้งน้ีดําเนินการด้วยวิธีการวิจัยเชิงผสม (Mixed Methods Research) โดยนําวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เข้ามาใช้ร่วมกันเพ่ือให้ได้คําตอบตามวัตถุประสงค์ โดย
ศึกษาข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างดังน้ี 

 

4.1 การวิจัยเชิงปริมาณ 
4.1.1 กําหนดประชากรในการศึกษาข้อมูลคือ ผู้ใช้บริการจากสํานักงานบัญชีในจังหวัดนครปฐม ซ่ึงจากข้อมูล

ของสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีนครปฐม (2558) พบว่า จังหวัดนครปฐมมีสํานักงานบัญชีท่ีข้ึนทะเบียนถูกต้อง จํานวน 35แห่ง โดยใน
ภาพรวมมีผู้ใช้บริการจากสํานักงานบัญชีประมาณ 440 รายต่อเดือน และเมื่อนําจํานวนประชากรมาคํานวณหาจํานวนตัวอย่าง
ด้วยสูตรของ Taro Yamane ทําให้ได้จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 210 คน โดยจําแนกรายอําเภอได้ดังตาราง 

 
ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนกลุ่มตัวอย่าง 

อําเภอ 
จํานวน

สํานักงานบัญช ี
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

1. เมืองนครปฐม 11 122 58 
2. สามพราน 9 87 42 
3. นครชัยศร ี 6 54 26 
4. บางเลน 1 38 18 
5. กําแพงแสน 2 48 23 
6. ดอนตูม 1 24 11 
7. พุทธมณฑล 5 67 32 

รวม 35 443 210 
 

4.1.2 ใช้การเก็บข้อมูลแบบแบ่งช้ันภูมิ จําแนกตามอําเภอ และใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญจากสํานักงานบัญชี
จนครบตามจํานวนเป้าหมายท่ีระบุในตาราง โดยมีสํานักงานบัญชีเป็นเครือข่ายในการจัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 

 

4.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
4.2.1 ทําการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ให้ข้อมูลสําคัญด้วยตนเอง สําหรับการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล ซ่ึง

กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการดําเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ท้ังในเชิงวิชาการ เชิงนโยบาย และ
เชิงปฏิบัติ  

4.2.2 ผู้ให้สัมภาษณ์ข้อมูลประกอบด้วย (1) ผู้ใช้บริการจากสํานักงานบัญชีในจังหวัดนครปฐม (2) ตัวแทนสภา
วิชาชีพบัญชี (3) อาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชี (4) เจ้าของสํานักงานบัญชี และ (5) นักบัญชี รวมจํานวน 11 คน 
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4.2.3 ผู้วิจัยประสานงานและสัมภาษณ์ข้อมูลเองจากกลุ่มตัวอย่างทุกคน 
 

4.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
4.3.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณคือ แบบสอบถาม 
4.3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพคือ แบบสัมภาษณ์ 
 

5. ผลการศึกษา/การวิจัย 
 

5.1 ผลการศึกษาเชิงปริมาณ  
5.1.1 ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 60.6 มีอายุตั้งแต่ 41 ปีข้ึนไป ร้อยละ 66.7 มีการศึกษาอยู่ใน

ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 70.1 ประกอบธุรกิจประเภทให้บริการ ร้อยละ 70.3 โดยมีระยะเวลาท่ีดําเนินธุรกิจตั้งแต่ 1-10 ปี 
ร้อยละ 69.7 และมีรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายไม่เกิน 10 ล้านบาท ร้อยละ 48.7 

5.1.2 จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ในภาพรวมท้ัง 6 ด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ดังตาราง 
 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการศึกษา 
ลําดับ จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญช ี  S.D. ระดับ 

1 ความซ่ือสัตย์สุจริต 4.37 0.87 มากท่ีสุด 
2 ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ 4.21 0.53 มากท่ีสุด 
3 มาตรฐานในการปฏิบัติงาน 4.12 0.52 มาก 
4 ความรู้ความสามารถ 4.02 0.44 มาก 
5 ความโปร่งใส 3.95 0.54 มาก 
6 การรักษาความลับ 3.89 0.78 มาก 

รวม 4.09 0.61 มาก 
 

โดยในแต่ละด้านพบว่า ด้านความซ่ือสัตย์สุจริต มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีเรื่องแสดงหลักการในการ
ทํางานอย่างตรงไปตรงมาให้ลูกค้าทราบ มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาตามลําดับดังน้ี ด้านความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีเรื่องเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการทํางาน สํานักงานจะแก้ไขให้จนสําเร็จ มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ด้านมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยมีเรื่องผลงานเป็นท่ีน่าเช่ือถือ มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ด้านความรู้ความสามารถ          
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยมีเรื่องมีความรอบรู้ในการให้คําแนะนําแก่ลูกค้า มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ด้านความโปร่งใส มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก โดยมีเรื่องแสดงเหตุผลในการทํางานให้ลูกค้าทราบมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด และด้านการรักษาความลับ มีค่าเฉลี่ย
น้อยท่ีสุดอยู่ในระดับมาก โดยมีเรื่องการเปิดเผยต่อสาธารณะชนจะกระทําตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้เท่าน้ัน มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด 

5.1.3 ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในจังหวัดนครปฐม โดย
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยมีเรื่องสํานักงานบัญชีมีทางออกให้ท่านในการแก้ไขปัญหาได้เสมอ มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด 
และเรื่องท่านไม่คิดเปลี่ยนใจไปใช้บริการของสํานักงานบัญชีแห่งอ่ืน มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด 

5.1.4 ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นของผู้ใช้บริการจําแนกตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
 

ตารางท่ี 3 แสดงความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ 

จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบญัช ี
ความคิดเห็นของผู้ใชบ้ริการ 
r Sig. ลําดับที ่

ความซ่ือสัตย์สุจริต . 415** .000 1 
ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ .385** .000 2 
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน .385** .000 3 
ความรู้ความสามารถ .308** .000 4 
ความโปร่งใส .240** .000 5 
การรักษาความลับ .198** .000 6 

ภาพรวม .487** .000  
**มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับความคิดเห็น
ของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในจังหวัดนครปฐมในระดับปานกลาง (0.487) อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ โดยมีด้านความซ่ือสัตย์สุจริตมีค่าความสัมพันธ์กับระดับความคิดเห็นของผู้ใช้บริการมากท่ีสุด และด้านการรักษา
ความลับมีค่าความสัมพันธ์กับระดับความคิดเห็นของผู้ใช้บริการน้อยท่ีสุด 

 

5.2 ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ  
5.2.1 ข้อคิดเห็นเก่ียวกับจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ผลการศึกษาสรุปโดยจําแนกตามกลุ่มตัวอย่าง

ดังน้ี 
1) กลุ่มผู้ใช้บริการจากสํานักงานบัญชีในจังหวัดนครปฐม ให้ความสําคัญกับความซ่ือสัตย์ของผู้ประกอบวิชาชีพ

บัญชี ซ่ึงสอดคล้องกับผลวิจัยเชิงปริมาณ ดังน้ัน จึงสรุปได้ว่า ความซ่ือสัตย์ในการทํางาน คือ คุณสมบัติสําคัญท่ีทุกหน่วยงาน 
และทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องต้องร่วมมือกันพัฒนาให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีความซ่ือสัตย์ในการทํางานเพ่ิมมากข้ึน เพราะความ
ซ่ือสัตย์ในการทํางานจะนํามาซ่ึงความไว้วางใจจากลูกค้าในระยะยาว 

2) กลุ่มตัวแทนสภาวิชาชีพบัญชี และอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชี ให้ความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ี
เก่ียวข้องกับวิชาชีพบัญชีให้มีความรู้ความสามารถ และมีจิตสํานึกในการทํางาน เพ่ือช่วยให้การทํางานตามแนวทางของสภา
วิชาชีพบัญชีเป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ 

3) กลุ่มเจ้าของสํานักงานบัญชี และนักบัญชี ให้ความเห็นแบ่งเป็น 2 ประเด็น คือ “ความซ่ือสัตย์” กับ “ความรู้
ความสามารถ” ซ่ึงสอดคล้องกับกลุ่มผู้ใช้บริการจากสํานักงานบัญชี และกลุ่มตัวแทนสภาวิชาชีพบัญชี และอาจารย์ผู้สอนวิชา
บัญชี 

5.2.2 ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ผลการศึกษาสรุปโดยจําแนกตามกลุ่ม
ตัวอย่างดังน้ี 

1) กลุ่มผู้ใช้บริการจากสํานักงานบัญชีในจังหวัดนครปฐม ให้ความเห็นว่า แนวทางการพัฒนาจรรยาบรรณของผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีควรเริ่มต้นจากสิ่งท่ีเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของสภาวิชาชีพบัญชีก่อน เพราะการเริ่มต้น
จากปัญหาจะนําไปสู่การแก้ไขและการพัฒนาได้อย่างตรงประเด็นและเป็นรูปธรรม 

2) กลุ่มตัวแทนสภาวิชาชีพบัญชี และอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชี ให้ความเห็นว่า แนวทางการพัฒนาจรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีควรเริ่มต้นจาก “คน” ท่ีเก่ียวข้อง โดยเฉพาะในเรื่องการสร้างให้เกิด “จิตสํานึกแห่งการเรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ือง” ซ่ึงถือเป็นหัวใจสําคัญในการพัฒนาคนอย่างมีประสิทธิภาพ 

3) กลุ่มเจ้าของสํานักงานบัญชี และนักบัญชี ให้ความเห็นว่า แนวทางการพัฒนาจรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีจะเป็นอย่างไรน้ัน สามารถทําได้ตามข้อกําหนด แต่ท้ังน้ี สภาวิชาชีพบัญชีต้องคํานึงถึงข้อจํากัดและบริบทแวดล้อม
ในทางปฏิบัติด้วย ดังน้ัน ควรเริ่มต้นจากระดับนโยบายไปพูดคุยกันเพ่ือกําหนดแนวทางท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับความเป็นจริง
ในปัจจุบัน เพ่ือให้การนําไปปฏิบัติประสบผลสําเร็จตามท่ีตั้งไว้ 
 
6. อภิปรายผลการศึกษา/การวิจัย  

 
6.1 ด้านความโปร่งใส ผลการศึกษาเชิงปริมาณพบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยมีเรื่องแสดงเหตุผล

ในการทํางานให้ลูกค้าทราบมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะการสร้างความไว้วางใจในการทํางานท่ีเก่ียวข้องกับระบบ
การเงินจําเป็นต้องเริ่มจากความน่าเช่ือถือของผู้ให้บริการท่ีจะเข้ามาดําเนินการก่อน และหากผู้ให้บริการมีความโปร่งใสในการ
ทํางาน ก็ย่อมจะได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในระดับสูง ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของสุดจิต  นิมิตกุล (2543) ท่ีได้กล่าวถึง
ความโปร่งใสว่า เป็นการแสดงข้อมูลต่างๆ ท่ีตรงกับข้อเท็จจริงของการดําเนินการ และสามารถตรวจสอบได้ และยังกล่าวได้ว่า 
ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เห็นว่า ความโปร่งใสเป็นเรื่องท่ีสอดคล้องและต่อเน่ืองกับความซ่ือสัตย์ ดังน้ัน ความโปร่งใสเป็นสิ่งสําคัญท่ี
จะทําให้ลูกค้าเกิดทัศนคติท่ีดี และเกิดความพึงพอใจต่อผู้ให้บริการ และสอดคล้องกับผลวิจัยของฮาเสส หนูวงศ์ (2550) ท่ี
ศึกษาพบว่า อบต.ให้ความสําคัญกับการนําหลักธรรมาภิบาลไปสู่การปฏิบัติโดยเฉพาะในด้านความโปร่งใสซ่ึงอยู่ในระดับสูง 
สําหรับในประเด็นน้ีผู้วิจัยเห็นว่า ความโปร่งใสท่ีระบุไว้ในข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับท่ี 19) เรื่องจรรยาบรรณของผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2553 ท่ีระบุว่า “ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส” ยังคงขาดความชัดเจนใน
เชิงการปฏิบัติ จึงทําให้ผู้ปฏิบัติขาดแนวทางท่ีชัดเจนในการปฏิบัติ ดังน้ัน ผู้วิจัยเห็นว่า “ความโปร่งใส” ของสํานักงานบัญชีจึง
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ควรประกอบด้วยเรื่อง (1) การเผยแพร่ข้อมูลท่ีลูกค้าควรทราบก่อนตัดสินใจใช้บริการ และ (2) ความสะดวกในการตรวจสอบ
ผลการดําเนินการของลูกค้า 

6.2 ด้านความซ่ือสัตย์สุจริต ผลการศึกษาเชิงปริมาณพบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีเรื่อง
แสดงหลักการในการทํางานอย่างตรงไปตรงมาให้ลูกค้าทราบมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะว่า ความซ่ือสัตย์สุจริตเป็น
เรื่องแรกท่ีผู้ใช้บริการให้ความสําคัญ และยังสอดคล้องกับผลวิจัยเชิงคุณภาพท่ีพบว่า กลุ่มเจ้าของกิจการผู้ใช้บริการจาก
สํานักงานบัญชีในจังหวัดนครปฐมให้ความสําคัญกับเรื่องความซ่ือสัตย์ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เพราะความซ่ือสัตย์ในการ
ทํางานจะนํามาซ่ึงความไว้วางใจจากลูกค้าในระยะยาว ซ่ึงสอดคล้องกับพระบรมโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (อ้าง
ถึงในประมวล  รุจนเสรี, 2548) ท่ีทรงกล่าวว่า "...การท่ีจะประกอบกิจใดๆ ให้เจริญเป็นผลดีน้ัน ย่อมต้องอาศัยความอุตสาหะ
พากเพียร และความซ่ือสัตย์เป็นรากฐานสําคัญ ประกอบกับจะต้องเป็นผู้มีจิตใจเมตตา กรุณา ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืนและย่อมท่ีจะ
บําเพ็ญประโยชน์ให้เกิดแก่ส่วนรวมตามโอกาสอีกด้วย..." และยังสอดคล้องกับแนวคิดของสภาวิชาชีพบัญชีท่ีกล่าวถึงความ
ซ่ือสัตย์สุจริตว่า เป็นการประพฤติอย่างตรงไปตรงมา จริงใจ ซ่ือตรงต่อวิชาชีพ ไม่คดโกง ไม่หลอกลวง ปฏิบัติงานบนหลักฐานท่ี
เป็นจริงและเช่ือถือได้ ไม่อ้างหรือยินยอมให้บุคคลอ่ืนอ้างว่าได้ปฏิบัติงานถ้าไม่ได้ปฏิบัติงานจริง สําหรับในประเด็นน้ีผู้วิจัยเห็นว่า 
"ความซ่ือสัตย์" ของสํานักงานบัญชีจึงควรประกอบด้วยเรื่อง (1) การให้คําปรึกษาโดยไม่ปิดบัง และ (2) ความมีจิตสํานึกในการ
ทํางานอย่างซ่ือตรงต่อวิชาชีพ 

6.3 ด้านความรู้ความสามารถ ผลการศึกษาเชิงปริมาณพบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีเรื่องมี
ความรอบรู้ในการให้คําแนะนําแก่ลูกค้ามีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีทุกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลให้
ความสําคัญในลําดับต้นๆ ในการทํางาน ซ่ึงกล่าวสรุปได้ว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องเป็นผู้ท่ีรู้จริง และมีความเช่ียวชาญใน
การทํางานท่ีช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อลูกค้าได้ในระดับสูง ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของจําเนียร จวงตระกูล (2540) ท่ีกล่าวว่า 
ผู้ปฏิบัติงานท่ีมีคุณสมบัติตามความคาดหวังของผู้บังคับบัญชา/ลูกค้าต้องมีองค์ประกอบสําคัญหลายประการท่ีเก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน คือ จะต้องมีความรู้ความเข้าใจงานเป็นอย่างดี จะต้องรู้ข้ันตอนและขอบเขตของการปฏิบัติเป็นอย่างดีและสามารถ
ทําได้อย่างดีด้วย รวมถึงต้องเป็นผู้มีความสามารถในการเรียนรู้ดี เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้เสมอ เพ่ือช่วยปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดี
ข้ึนอย่างต่อเน่ือง และยังสอดคล้องกับแนวคิดของสภาวิชาชีพบัญชีท่ีกล่าวถึงความรู้ความสามารถว่า เป็นการใช้ความรู้
ความสามารถ ความชํานาญในการปฏิบัติวิชาชีพบัญชีด้วยความเอาใจใส่อย่างเต็มความสามารถ ความเพียรพยายาม และความ
ระมัดระวังรอบคอบ เพ่ือท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมั่นใจได้ว่ามีผลงานทางวิชาชีพท่ีอยู่บน
พ้ืนฐานของกฎเกณฑ์ มาตรฐานในการปฏิบัติงาน และวิชาการท่ีเก่ียวข้อง สําหรับในประเด็นน้ีผู้วิจัยเห็นว่า "ความรู้ความสามารถ"
ของสํานักงานบัญชีจึงควรประกอบด้วยเรื่อง (1) มีความรู้ความเช่ียวชาญในระบบงานบัญชีท่ีเก่ียวข้องกับลูกค้า (2) มีความสามารถ
ในการทํางานได้สูงกว่ามาตรฐานตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้ และ (3) ความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพ่ือช่วยปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานให้ดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง 

6.4 ด้านมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ผลการศึกษาเชิงปริมาณพบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยมีเรื่อง
ผลงานเป็นท่ีน่าเช่ือถือมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีทุกกลุ่มเห็นว่า มาตรฐานในการปฏิบัติงานจะ
ข้ึนกับความรู้ ความสามารถของนักบัญชี และรวมไปถึงการพัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ืองอีกด้วย นอกจากน้ี กลุ่มเจ้าของกิจการ
ผู้ใช้บริการจากสํานักงานบัญชีในจังหวัดนครปฐมยังได้กล่าวถึงในประเด็นท่ีเก่ียวข้องว่า การท่ีผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเรียก
ค่าใช้จ่ายเกินกว่ามาตรฐานท่ีสมควรจ่ายจะทําให้เกิดปัญหาความไม่ประทับใจในบริการ และสง่ผลต่อภาพลักษณ์เชิงลบในระยะ
ยาว ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของจําเนียร จวงตระกูล (2540) ท่ีกล่าวว่า ผู้บังคับบัญชา/ลูกค้าย่อมต้องการให้ผู้ปฏิบัติงานสร้าง
ผลงานท่ีมีคุณภาพดี โดยได้ท้ังปริมาณและคุณภาพงานท่ีเป็นไปตามมาตรฐานหรือเกินกว่ามาตรฐาน และยังสอดคล้องกับ
แนวคิดของสภาวิชาชีพบัญชีท่ีกล่าวถึง มาตรฐานในการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีว่า (1) ต้องประกอบวิชาชีพให้
สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานทางวิชาการท่ีเก่ียวข้อง และ (2) ต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังรอบคอบ 
และด้วยความชํานาญตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานทางวิชาการท่ีเก่ียวข้อง และยังสอดคล้องกับแนวคิดของสภาวิชาชีพ
บัญชีท่ีกล่าวถึง ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีว่า (1) ต้องมีความรับผิดชอบตามกรอบวิชาชีพบัญชี
ต่อผู้รับบริการ และ (2) ต้องปฏิบัติงานตามกรอบวิชาชีพบัญชี เพ่ือให้เกิดความน่าเช่ือถือและมีประโยชน์ต่อผู้รับบริการ สําหรับ
ในประเด็นน้ีผู้วิจัยเห็นว่า "มาตรฐานในการปฏิบัติงาน" ของสํานักงานบัญชีจึงควรประกอบด้วยเรื่อง (1) การพัฒนาตนเองให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการทํางาน และ (2) การได้รับการยอมรับจากลูกค้าและผู้ท่ีเก่ียวข้องในคุณภาพของผลงาน 

6.5 ด้านการรักษาความลับ ผลการศึกษาเชิงปริมาณพบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยมีเรื่องการ
เปิดเผยต่อสาธารณะชนจะกระทําตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้เท่าน้ันมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคล้องกับข้อเสนอของกลุ่มเจ้าของ
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กิจการผู้ใช้บริการจากสํานักงานบัญชีในจังหวัดนครปฐมท่ีกล่าวว่า ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องรักษาความลับของลูกค้า โดยไม่
ควรทําในลักษณะของการขายข้อมูลหรือการพูดโอ้อวด โฆษณาชวนเช่ือ ซ่ึงทําให้ลูกค้าท่ีถูกอ้างถึงเสียหาย ท้ังน้ี ทุกกลุ่มเห็น
ตรงกันว่าเรื่องน้ีข้ึนกับ "จิตสํานึก" ของแต่ละบุคคล ดังน้ัน การพัฒนาต้องใช้การปลูกฝังด้วยการอบรม การเรียนรู้ในโอกาส
ต่างๆ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของจําเนียร จวงตระกูล (2540) ท่ีกล่าวว่า ผู้บังคับบัญชา/ลูกค้าย่อมต้องการให้ผู้ปฏิบัติงานต้อง
สามารถรักษาความลับของงานและข่าวสารองค์การ เพ่ือประโยชน์ขององค์การ และยังสอดคล้องกับแนวคิดของสภาวิชาชีพ
บัญชีท่ีกล่าวถึง การรักษาความลับของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีว่า (1) ต้องไม่นําข้อมูลท่ีเป็นความลับขององค์กร ท่ีตนได้มาจาก
การปฏิบัติงานวิชาชีพ และความสัมพันธ์ในทางธุรกิจ รวมท้ังความลับขององค์กรท่ีตนสังกัดไปเปิดเผยต่อบุคคลท่ีไม่มีส่วน
เก่ียวข้องได้รับทราบ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากองค์กร เว้นแต่ในกรณีท่ีเป็นการเปิดเผยตามสิทธิหรือหน้าท่ีท่ีกําหนดไว้ในกฎหมาย 
หรือในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และ (2) ต้องไม่นําข้อมูลท่ีเป็นความลับขององค์กรท่ีตนได้มาจากการปฏิบัติงานวิชาชีพ 
และความสัมพันธ์ในทางธุรกิจ รวมท้ังความลับขององค์กรท่ีตนสังกัด ไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนหรือบุคคลอ่ืนโดยมิชอบ 
สําหรับในประเด็นน้ีผู้วิจัยเห็นว่า "การรักษาความลับ" ของสํานักงานบัญชีจึงควรประกอบด้วยเรื่อง (1) พฤติกรรมการเผยแพร่
ข้อมูลท่ีก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อ่ืน และ (2) การกําหนดกฎ ระเบียบและข้อตกลงท่ีเก่ียวข้องกับการรักษาความลับ 

6.6 ด้านความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ ผลการศึกษาเชิงปริมาณพบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
โดยมีเรื่องเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการทํางาน สํานักงานจะแก้ไขให้จนสําเร็จ ซ่ึงประเด็นดังกล่าวถือได้ว่า เป็นเรื่องท่ีสําคัญต่อ
ภาพลักษณ์ขององค์การ และการได้รับความไว้วางใจในระยะยาว และซ่ึงสอดคล้องกับข้อคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างท่ีส่วนใหญ่ให้
ความเห็นว่า วิธีการเรียกความเช่ือมั่นกลับคืนมาของสํานักงานบัญชี เมื่อเกิดข้อผิดพลาดจากการทํางาน คือ การแก้ไขงานให้
โดยด่วน ท้ังน้ี กลุ่มเจ้าของกิจการผู้ใช้บริการจากสํานักงานบัญชีในจังหวัดนครปฐม เห็นว่า สํานักงานบัญชีต้องมีความรับผิดชอบ
ต่อผลงานท่ีเกิดข้ึน รวมถึงต้องไม่ผลักภาระและความรับผิดชอบไปยังส่วนงานอ่ืนๆ เพ่ือให้ตนเองพ้นผิด ซ่ึงสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ก.พ.ร. (2552) ท่ีกล่าวถึงหลักภาระรับผิดชอบว่า คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ หน้าท่ี และผลงาน
ต่อเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ โดยความรับผิดชอบน้ัน ควรอยู่ในระดับท่ีสนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมท้ังการแสดงถึง
ความสํานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ ท้ังน้ี เกณฑ์หลักภาระรับผิดชอบมุ่งเน้นการประเมินว่าการแสดงความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าท่ีและผลงานต่อเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ โดยความรับผิดชอบน้ัน ควรอยู่ในระดับท่ีสนองต่อความคาดหวังของ
สาธารณะ รวมท้ังการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ สําหรับในประเด็นน้ีผู้วิจัยเห็นว่า "ความรับผิดชอบ
ต่อผู้รับบริการ" ของสํานักงานบัญชีจึงควรประกอบด้วยเรื่อง (1) พฤติกรรมการยอมรับผิดเมื่อทํางานผิดพลาด และ (2) การ
แก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนโดยทันที  

6.7 ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยมีเรื่องสํานักงานบัญชีมีทางออกให้ท่านในการแก้ไขปัญหาได้เสมอมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ซ่ึงเป็นเรื่องท่ี
ผู้ใช้บริการเห็นว่า สํานักงานบัญชีมีจรรยาบรรณในการทํางาน และสอดคล้องกับแนวคิดของคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ 
(2554) ท่ีได้กล่าวว่า จรรยาบรรณเป็นกรอบหรือแนวทางในการประพฤติปฏิบัติท่ีดีงามของการประกอบวิชาชีพในสาขาต่างๆ 
อันเป็นท่ียอมรับของสังคมซ่ึงจะส่งผลต่อช่ือเสียงเกียรติยศในระยะยาว ท้ังน้ี จรรยาบรรณเป็นเรื่องพ่ึงปฏิบัติ หรือ ควรปฏิบัติ
ด้วยความสมัครใจโดยไม่มีลักษณะเป็นการบังคับ นอกจากน้ี ยังมีประเด็นท่ีน่าสนใจจากความเห็นของผู้ปฏิบัติผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชี คือ แนวทางการพัฒนาจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจะเป็นอย่างไรน้ัน สามารถทําได้ตามข้อกําหนด 
แต่ท้ังน้ี สภาวิชาชีพบัญชีต้องคํานึงถึงข้อจํากัดและบริบทแวดล้อมในทางปฏิบัติด้วย ดังน้ัน ควรเริ่มต้นจากระดับนโยบายไป
พูดคุยกันเพ่ือกําหนดแนวทางท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับความเป็นจริงในปัจจุบัน เพ่ือให้การนําไปปฏิบัติประสบผลสําเร็จตาม
ท่ีตั้งไว้ สําหรับในประเด็นน้ีผู้วิจัยเห็นว่า การพัฒนาจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในจังหวัดนครปฐมควรประกอบด้วย
เรื่อง (1) การปลูกฝังแนวคิดเรื่อง “จิตสํานึกต่อวิชาชีพ” (2) พัฒนาระบบการทํางานเพ่ือสร้างจุดสมดุลระหว่างเจ้าของ
สํานักงานบัญชีกับนักบัญชีให้อยู่ร่วมกันได้โดยไม่ต้องฝ่าฝืนจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และ (3) มีการผู้บังคับใช้
กฎหมายแก่ผู้กระทําผิดอย่างจริงจัง โดยไม่เห็นแก่ความเป็นพรรคเป็นพวก 
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7. ข้อเสนอแนะ 
 

7.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
7.1.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1) แนวทางสําหรับสํานักงานบัญชี  

1.1) สํานักงานบัญชีควรต้องมีการส่งเสริมให้มีระบบงานท่ีสร้างความโปร่งใสของสํานักงานบัญชี เพ่ือสร้าง
ความเช่ือมั่นให้แก่ลูกค้า 

1.2) สํานักงานบัญชีควรต้องมีการส่งเสริมให้นักบัญชีได้เข้ารับการอบรม และเปิดโอกาสให้เข้าการประกวด
เพ่ือเข้ารับรางวัลต่างๆ ซ่ึงจะช่วยให้นักบัญชีเกิดการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ และความเช่ียวชาญในระบบงาน
บัญชี อันจะส่งผลให้เกิดการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง 

1.3) สํานักงานบัญชีควรต้องมีการส่งเสริมให้นักบัญชีปฏิบัติตามระเบียบและข้อตกลงท่ีเก่ียวข้องกับการ
รักษาความลับของลูกค้า 

1.4) สํานักงานบัญชีควรต้องมีการกําหนดมาตรฐานในการรับผิดชอบผลงานท่ีผิดพลาดและแนวทางการ
แก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน เพ่ือช่วยให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ 

1.5) สํานักงานบัญชีควรต้องมีการส่งเสริมให้นักบัญชีปฏิบัติได้รับการปลูกฝังแนวคิดเรื่องจิตสํานึกต่อ
วิชาชีพบัญชี 

2) แนวทางสําหรับนักบัญชี  
2.1) นักบัญชีต้องยึดถือการปฏิบัติงานตามระบบโดยเคร่งครัด 
2.2) นักบัญชีต้องมีจิตสํานึกในการทํางานอย่างซ่ือตรงต่อวิชาชีพ 
2.3) นักบัญชีต้องมีการพัฒนาตัวเองในการทํางานอย่างต่อเน่ือง 
2.4) นักบัญชีต้องมีการปฏิบัติตัวตามระเบียบและข้อตกลงท่ีเก่ียวข้องกับการรักษาความลับ 
2.5) นักบัญชีต้องมีการเตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

7.1.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
1) ด้านความโปร่งใส สํานักงานบัญชีควรดําเนินการเรื่อง (1) การเผยแพร่ข้อมูลท่ีลูกค้าควรทราบก่อนตัดสินใจ

ใช้บริการ และ (2) ความสะดวกในการตรวจสอบผลการดําเนินการของลูกค้า 
2) ด้านความซ่ือสัตย์ สํานักงานบัญชีควรดําเนินการเรื่อง (1) การให้คําปรึกษาโดยไม่ปิดบัง และ (2) ความมี

จิตสํานึกในการทํางานอย่างซ่ือตรงต่อวิชาชีพ 
3) ด้านความรู้ความสามารถ สํานักงานบัญชีควรดําเนินการเรื่องการพัฒนานักบัญชี (1) ให้มีความรู้ความ

เช่ียวชาญในระบบงานบัญชีท่ีเก่ียวข้องกับลูกค้า (2) มีความสามารถในการทํางานได้สูงกว่ามาตรฐานตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้ 
และ (3) ความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพ่ือช่วยปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง 

4) ด้านมาตรฐานในการปฏิบัติงาน สํานักงานบัญชีควรดําเนินการเรื่องการพัฒนานักบัญชี (1) ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการทํางาน และ (2) สร้างผลงานท่ีได้รับการยอมรับจากลูกค้าและผู้ท่ีเก่ียวข้องในคุณภาพของผลงาน 

5) ด้านการรักษาความลับ สํานักงานบัญชีควรดําเนินการเรื่องการกระตุ้นและส่งเสริมให้นักบัญชี (1) ไม่เผยแพร่
ข้อมูลท่ีก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อ่ืน และ (2) ปฏิบัติตัวการกําหนดกฎ ระเบียบและข้อตกลงท่ีเก่ียวข้องกับการรักษา
ความลับของลูกค้า 

6) ด้านความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ สํานักงานบัญชีควรดําเนินการเรื่องการกระตุ้นและส่งเสริมให้นักบัญชี 
(1) มีพฤติกรรมการยอมรับผิดเมื่อทํางานผิดพลาด และ (2) ลงมือการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนโดยทันที 

7) ด้านการพัฒนาจรรยาบรรณ สํานักงานบัญชีควรดําเนินการเรื่อง (1) การปลูกฝังแนวคิดเรื่อง “จิตสํานึกต่อ
วิชาชีพ” (2) พัฒนาระบบการทํางานเพ่ือสร้างจุดสมดุลระหว่างเจ้าของสํานักงานบัญชีกับนักบัญชีให้อยู่ร่วมกันได้โดยไม่ต้องฝ่า
ฝืนจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และ (3) มีการผู้บังคับใช้กฎหมายแก่ผู้กระทําผิดอย่างจริงจัง โดยไม่เห็นแก่ความ
เป็นพรรคเป็นพวก 
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7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
7.2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการให้บริการ โดยศึกษาเฉพาะงาน

ด้านใดด้านหน่ึง เพ่ือให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกมาพัฒนาคุณภาพการให้บริการ  
7.2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับแนวทางการพัฒนากระบวนการให้บริการท่ีดี เพ่ือนําไปสู่การสร้าง

กระบวนการให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในอนาคต 
7.2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องในทํานองเดียวกันน้ี สําหรับสํานักงานบัญชีในจังหวัดอ่ืนๆ เพ่ือนําข้อมูลท่ีได้ มา

เปรียบเทียบและเสนอแนวคิดในการศึกษาเชิงลึกต่อไป 
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ปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จของการผลิตข้าวนาโยน 
The Success Factor of Parachute Rice Plantation 
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บทคัดย่อ 
 
 งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการใช้ปัจจัยการผลิตและผลตอบแทนจากการผลิตข้าวนาโยนและปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ความสําเร็จของการผลิตข้าวนาโยน ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาโยนและเจ้าหน้าท่ีทางการเกษตร แบบเจาะจง
จํานวน 53 ราย ใช้วิธีการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ประมวลผลข้อมูลทางสถิติ 
อัตราส่วนร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรมี
อายุเฉลี่ย 55 ปี ประสบการณ์การทํานาโยนเฉลี่ย 3–5 ปี รายได้ส่วนใหญ่มาจากการทํานา ส่วนใหญ่ทํานาในท่ีดินของตนเอง
และกู้ยืมเงินจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผลผลิตเพ่ิมข้ึนจากการขยายพ้ืนท่ีและเพ่ิมทุน ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ยต่อไร่ ประกอบด้วยต้นทุนผันแปร 3,242.37 บาท ต้นทุนคงท่ี 861.42 บาท ต้นทุนรวม 4,103.79 บาท ผลตอบแทนสุทธิ 
1,576.61 บาท ผลตอบแทนทางอ้อมได้แก่ ความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งมีชีวิต สุขภาพอนามัยท่ีดีและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดย
การยอมรับมากกว่าร้อยละ 70 ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสําเร็จ การเพาะปลูก ผลผลิตและการเข้าถึงแหล่งข้อมูลมีความเห็นจาก
ประสบการณ์การผลิตข้าวนาโยนในทิศทางเดียวกันมีค่าเฉลี่ย 3.12 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.20 แนวทางการส่งเสริมการ
ส่งเสริมการผลิตข้าวนาโยน เจ้าหน้าท่ีทางการเกษตรจะต้องให้ความช่วยเหลือสร้างแรงจูงใจในการผลิต ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน
ภาครัฐต้องมีการจัดการนํ้าอย่างเป็นระบบ  
  
คําสําคัญ: ข้าวนาโยน, ปัจจัยความสําเร็จ 
 

Abstract 
 
 This research examines factors of production and benefits of parachute rice plantation and the 
success factor of Parachute rice plantation. The purposive sampling was 53 samples. The interviewer were 
parachute rice farmers and agricultural officials with in - depth interview The methodologies were quantitative 
and qualitative analysis. The statistical description and analysis were percentage, mean, standard deviation 
and costs and returns. The results are as following: the farmers had average age 55 years-old; the most 
of them have experienced in the parachute rice plantation on the average of 3-5 years; majority of income 
have generated from rice farming; most of them were cultivate on landowner. They used capital for the 
agricultural production and borrowed credits from Bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives of 
Thailand. The expand cultivation and increase capital could get higher yield. The average costs and returns; 
variable cots 3,242.37 bath/rai, fixed cost 861.42 baht/rai .Total cost 4,103.79 baht/rai. Net revenue 
1,576.61 baht/rai. Indirect benefit were excepted more than 70%; richness of living things, healthy and 
share and learn’s farmer network. The factors of the success were cultivation, products and access to 
information are not difference.; mean 3.12, standard deviation  0.20. Agricultural officials must to extensions; 
supports and motivate for production. Suggestion; Government sector must to manage water system. 
 
Keywords: parachute rice, success factor 
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1. บทนํา 
 
      จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักทางการเกษตร คือ การทํานา โดยนิยมปลูกข้าวด้วย
วิธีหว่านนํ้าตมตามแบบดั้งเดิม ซ่ึงอาจจะไม่ได้คํานึงถึง ปริมาณ ผลผลิต หรือผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ ทําให้เกษตรกรบางราย
ประสบปัญหาขาดทุนจากการผลิตข้าว อย่างไรก็ตามในปัจจุบันเกษตรกรบางรายเริ่มทยอยเปลี่ยนรูปแบบการปลูกข้าวแบบ
ดั้งเดิม มาเป็นการปลูกข้าวนวัตกรรมใหม่ ท่ีได้รับการถ่ายทอด หรือศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การปลูกแบบโยนกล้า มา
ปรับใช้กับพ้ืนท่ีปลูกข้าว ท้ังน้ีการปลูกข้าวแบบโยนกล้ายังอยู่ภายใต้ข้อจํากัดในเรื่องของสภาพพ้ืนดิน และ นํ้าท่ีต้องมีอย่าง
เพียงพอ แม้จะพบว่าการทํานาแบบนาโยนกล้าจะควบคุมวัชพืชข้าวและวัชพืชท่ัวไปได้ และมีต้นทุนการผลิตท่ีต่ํา (สําราญ  อิน
แถลง 2553) ยังมีปัจจัยอีกมากมายท่ีมีอิทธิพลต่อวิธีการปลูกข้าวแบบโยนกล้าซ่ึงเป็นการทํานารูปแบบใหม่ ท่ีสามารถนํามาใช้
แทนการปักดําด้วยเครื่องหรือเปลี่ยนแปลงจากท่ีเคยหว่านนํ้าตมโดยใช้คนหรือเครื่องพ่นหว่าน  ตามวิธีพัฒนาการทํานาแบบ
โยนกล้า  เกษตรกรมีความพร้อมท่ีจะผลิตเพ่ือให้ได้ผลผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดต้นทุนการผลิตลงหรือไม่อย่างไร มีต้นทุนและ
ผลตอบแทนท่ีเป็นผลได้มากกว่าผลเสียอย่างไร จึงเป็นประเด็นท่ีต้องศึกษาหรือเป็นโจทย์ของงานวิจัยน้ี  ดังน้ันการศึกษาถึง
ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสําเร็จของการผลิตข้าวนาโยน ซ่ึงจะนําไปเป็นทางเลือกและการสนับสนุนการผลิตข้าวแบบนาโยน การ
อยู่ดีกินดีของประชาชน และการใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเหมาะสม นําไปสู่เศรษฐกิจท่ีมั่งค่ังและยั่งยืนของประชาชน 
สังคมและประเทศในท่ีสุด  
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
      2.1  เพ่ือศึกษาการใช้ปัจจัยการผลิตและผลตอบแทนจากการผลิตข้าวนาโยน 
      2.2  เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมผีลตอ่ความสําเร็จของการผลิตข้าวนาโยน  
 
3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 
      3.1 ขอบเขตของการวิจัย 
      ศึกษาโดยเจาะจงเกษตรกรผู้ผลิตข้าวนาโยน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง จํานวน  50 ราย 
และเจ้าหน้าท่ีทางการเกษตร จํานวน 3 รายโดยการสอบถามและสัมภาษณ์เชิงลึก (In – depth interview) ในปีการ
เพาะปลูก 2556/57  
         

     3.2  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
     เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ใช้แบบสอบถามแบบปลายเปิดท่ีเก่ียวข้องกับปัจจัยการผลิตต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิต
ข้าวนาโยนและการสัมภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จของการผลิตข้าวนาโยนและแนวทางการส่งเสริมการ
ตัดสินใจผลิตข้าวนาโยน  
 

     3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
          3.3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) เป็นการเก็บข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามและแนวทางการสัมภาษณ์เกษตรกร
และเจ้าหน้าท่ีทางการเกษตร แบบเจาะลึก จากแบบสอบถามในเรื่องของข้อมูลท่ัวไป สภาพพ้ืนท่ีเพาะปลูกข้าวนาโยน ข้อมูล
ด้านการผลิตและการตลาด ปัจจัยต่างๆ ท่ีมีผลต่อความสําเร็จการผลิตข้าวนาโยนของเกษตรกร แนวทางและการส่งเสริมการ
ตัดสินใจผลิตข้าวนาโยน ปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรในการผลิต 
          3.3.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) เป็นข้อมูลท่ีได้จากการรวบรวมเอกสารวิชาการ วารสาร รายงานการศึกษา 
บทความ และงานวิจัยต่างๆท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนข้อมูลท่ีได้จากหน่วยงานราชการ เป็นต้น 
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     3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
          3.4.1. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative analysis) เป็นการวิเคราะห์จากแบบสอบถามโดยการสัมภาษณ์
เกษตรกรเก่ียวกับการใช้ปัจจัยการผลิต ผลตอบแทนของการผลิตข้าวนาโยน เพ่ือให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ข้อท่ี 1  
          3.4.2. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ( Qualitative analysis) เป็นการวิเคราะห์ลักษณะและสภาพท่ัวไปของการผลิต
ข้าวนาโยนของเกษตรกร เหตุผลและการรับรู้ปัจจัยปัจจัยท่ีมีผลต่อความสําเร็จด้านการผลิต การเพาะปลูก ผลผลิตและการ
เข้าถึงแหล่งข้อมูล  แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนจากเกษตรกรและเจ้าหน้าท่ีทางการเกษตรต่อการผลิตข้าวนาโยน 
เพ่ือให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ข้อท่ี1 และ 2 
           วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามโดยโปรแกรมคํานวนอย่างง่ายโดยการหาค่าเฉลี่ย ร้อยละและ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การคํานวนต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตข้าวนาโยน และวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
จากเกษตรกร เจ้าหน้าท่ีทางการเกษตร นําข้อมูลมาวิเคราะห์และถอดความจากบทสัมภาษณ์โดยวิธีพรรณนา  
 
4. ผลการวิจัย 
         
      4.1 ข้อมูลพ้ืนฐานของเกษตรกร  
     สภาพพ้ืนท่ีทางการเกษตรของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างมีพ้ืนท่ีทําการเกษตรโดยเฉลี่ย  35 ไร่ ต่อครัวเรือน จ่ายค่าท่ีนาเฉลี่ย 
500 – 1,000 บาทต่อไร่ต่อปี มีการกู้ยืมเงินด้วยอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 7 ด้านการจัดสรรการแบ่งแปลงนา เกษตรกรเป็น
เจ้าของนาเองและเช่านาทํา จํานวน 27 ราย คิดเป็นร้อยละ 54 เป็นเจ้าของนาตนเองอย่างเดียวจํานวน 12 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 24 และเน้ือท่ีเช่าอย่างเดียว จัดสรร และทําฟรี จํานวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 22 ตามลําดับ ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีราบลุ่ม 
จํานวน 40 ราย คิดเป็นร้อยละ 80 พ้ืนท่ีการทํานาโยนส่วนใหญ่อยู่ในเขตพ้ืนท่ีชลประทานจํานวน 39 ราย คิดเป็นร้อยละ 78 
นอกเขตชลประทาน จํานวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 22 ซ่ึงสามารถทําได้ท้ังนาปีและนาปรัง เกษตรกรส่วนใหญ่กู้เงินจาก
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จํานวน 40 ราย คิดเป็นร้อยละ 80 นอกจากน้ันมาจากญาติพ่ีน้อง และแหล่ง
เงินกู้อ่ืนๆ เช่น กองทุนหมู่บ้านจํานวนแหล่งละ 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 10 (ตารางท่ี 1) 
 
ตารางท่ี 1   ข้อมูลท่ัวไปของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาโยนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีเพาะปลูก 2556/57  

รายการ จํานวน (ราย) ร้อยละ 
ลักษณะการทํานา  

   เป็นเจ้าของเอง 12 24 
   เป็นเจ้าของและเช่า 27 54 
   นาเช่า จัดสรร และทําฟรี 11 22 

พ้ืนท่ีทํานา  
   นาลุ่ม 40 80 
   นาดอน 10 20 

ท่ีตั้งนา  
   ในเขตชลประทาน 39 78 
   นอกเขตชลประทาน 11 22 

แหล่งเงินกู้  
               ธกส. 40 80 

   ญาติพ่ีน้อง  5 10 
   อ่ืนๆ เช่น กองทุนหมู่บ้าน  5 10 

        
      4.2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการผลิตและผลตอบแทนและความคิดเห็นการผลิตข้าวนาโยน 
      ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยไร่ละ 4,103.79 บาท เป็นต้นทุนท่ีเป็นเงินสด 3,092.99 บาทต่อไร่ และต้นทุนท่ีไม่เป็นเงินสด 
1,010.80 บาทต่อไร่ ต้นทุนผันแปร 3,242.37 บาทต่อไร่ เป็นต้นทุนท่ีเป็นเงินสด 2,759.66 บาทต่อไร่  และต้นทุนท่ีไม่เป็น
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เงินสด 482.71 บาทต่อไร่ ต้นทุนผันแปรแบ่งออกเป็นค่าจ้างแรงงาน 2,120.34 บาทต่อไร่ ค่าวัสดุ ประกอบไปด้วย ค่าเมล็ด
พันธ์ุ 304 บาทต่อไร่ ค่าปุ๋ยเคมี 283.19 บาทต่อไร่ ค่าสารเคมี 198 บาทต่อไร่ ค่านํ้ามันเช้ือเพลิง 150 บาทต่อไร่ และค่าวัสดุ
อ่ืนๆ ได้แก่ ถุงมือ ถุงเท้า รองเท้าลงนา เป็นต้น เฉลี่ยไร่ละ 166 บาท นอกจากน้ียังมีค่าเสียโอกาสเงินลงทุน 93.42 บาทต่อไร่ 
ต้นทุนคงท่ีเฉลี่ยไร่ละ 861.42 บาท แบ่งออกเป็นต้นทุนท่ีเป็นเงินสด 333.33 บาทต่อไร่ ต้นทุนท่ีไม่เป็นเงินสด 528.09 บาท
ต่อไร่ ซ่ึงต้นทุนคงท่ี ได้แก่ ค่าเช่าท่ีดิน 583.33 บาทต่อไร่ และค่าเสื่อมทรัพย์สินอุปกรณ์ 278.09 บาทต่อไร่  ผลตอบแทน 
5,680 บาทต่อไร่ ผลตอบแทนสุทธิต่อไร่ 1,576 บาท ผลผลิตต่อไร่ 800 กิโลกรัม และราคาผลผลิต 7.10 บาทต่อกิโลกรัม 
ผลตอบแทนสุทธิต่อเงินลงทุนร้อยละ 38.41 (ตารางท่ี 2 และ 3) 
 
ตารางท่ี 2 ต้นทุนการผลิตข้าวนาโยนของเกษตรกรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีเพาะปลูก  2556/2557 
                                                                                                      หน่วย: บาทต่อไร่ 

รายการ เงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม 
ต้นทุนผันแปร 2,759.66 482.71 3,242.37 
       1. ค่าจ้างแรงงาน 1,984.47 135.87 2,120.34 
       2. ค่าวัสดุ 775.19 253.42 1,028.61 

    ค่าเมล็ดพันธ์ุ 144 160 304 
    ค่าปุ๋ยเคมี 283.19 - 283.19 
    ค่าสารเคมี 198 - 198 
    ค่านํ้ามันเช้ือเพลิง 150 - 150 
    ค่าวัสดุอ่ืนๆ 166 - 166 

       3. ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน - 93.42 93.42 
ต้นทุนคงท่ี 333.33 528.09 861.42 
       1. ค่าเช่าท่ีดิน 333.33 250 583.33 
       2.ค่าเสื่อมทรัพยส์ิน
อุปกรณ ์

- 278.09 278.09 

ต้นทุนรวม 3,092.99 1,010.80 4,103.79 
 
ตารางท่ี 3 ต้นทุนการผลิต ผลตอบแทน และผลตอบแทนสุทธิจากการปลูกข้าวนาโยนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา                 

ปีเพาะปลูก 2556/57 
รายการ หน่วย 

ต้นทุนผันแปร (บาท/ไร่) 3,242.37 
ต้นทุนคงท่ี (บาท/ไร่) 861.42 
ต้นทุนการผลิตต่อไร่ (บาท) 4,103.79 
ผลตอบแทนต่อไร่ (บาท) 5,680 
ผลตอบแทนสุทธิต่อไร่ (บาท) 1,576.21 
ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม) 800 
ราคาผลผลิตต่อกิโลกรัม 7.10 
ผลตอบแทนสุทธิต่อเงินลงทุน (ร้อยละ) 38.41 

       
       4.3 ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสําเร็จของการผลิตข้าวนาโยน 
       เหตุผลและการรับรู้ ในการการตัดสินใจปลูกข้าวนาโยน ของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง 50 ราย โดยให้เกษตรกรตอบคําถาม
ยอมรับ (เห็นด้วย) และไม่ยอมรับ (ไม่เห็นด้วย) โดยพบว่า เกษตรกรยอมรับว่าการปลูกข้าวนาโยน ทําให้ต้นทุนลดลง จํานวน 
44 ราย คิดเป็นร้อยละ 88 ไม่ยอมรับ จํานวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 12 สําหรับการยอมรับผลผลิตเพ่ิมข้ึน จํานวน 45 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 90 ไม่ยอมรับจํานวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 10 โดยยอมรับว่าข้าวนาโยน นอกจากน้ีเกษตรกรเห็นด้วยในเรื่องมี
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ความเสี่ยงโรคแมลงและวัชพืช จํานวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 26 ไม่เห็นด้วยจํานวน 37 ราย คิดเป็นร้อยละ 74 เห็นด้วยกับ
เทคนิคท่ีไม่ยุ่งยากสามารถทําได้ จํานวน 22 ราย คิดเป็นร้อยละ 44 ไม่เห็นด้วย จํานวน 28 ราย คิดเป็นร้อยละ 56 เห็นด้วย
ในการทําให้การใช้ชีวิตและทําการเกษตรสะดวกสบายข้ึน จํานวน  17  ราย คิดเป็นร้อยละ 34 ไม่เห็นด้วย จํานวน 33 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 46 เห็นด้วยกับเครื่องจักรอุปกรณ์ท่ีมีอยู่ สามารถใช้ได้กับนาโยน จํานวน 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 60 ไม่เห็น
ด้วยจํานวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 40 ยอมรับว่ามีเจ้าหน้าท่ีทางการเกษตรส่งเสริมในพ้ืนท่ี จํานวน 28 ราย คิดเป็นร้อยละ 
56 ไม่มีเจ้าหน้าท่ีทางการเกษตรส่งเสริมในพ้ืนท่ี จํานวน 22 ราย คิดเป็นร้อยละ 44 เกษตรกรยอมรับผู้ท่ีแนะนําเทคนิคนาโยน
เป็นอย่างดีจํานวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 20 และไม่รู้จักผู้ท่ีแนะนําเทคนิคจํานวน 40 ราย คิดเป็นร้อยละ 80 ยอมรับว่าถ้า
ต้องการรู้ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการปลูกข้าวนาโยนสามารถหาแหล่งข้อมูลได้ง่าย จํานวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 24 และไม่
สามารถหาข้อมูลได้ง่ายจํานวน 38 ราย คิดเป็นร้อยละ 26 ยอมรับว่า พืชนํ้า สัตว์นํ้าในพ้ืนท่ีนาโยนบริโภคได้มากข้ึน จํานวน 
40 ราย คิดเป็นร้อยละ 80 ไม่ยอมรับจํานวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 20 ยอมรับว่ามีการแลกเปลี่ยนด้านชีวิตความเป็นอยู่ 
เศรษฐกิจครัวเรือนกับเครือข่าย จํานวน 38 ราย คิดเป็นร้อยละ 76 ในทางตรงข้ามมีเกษตรกรท่ีไม่มีการแลกเปลี่ยนด้านชีวิต
ความเป็นอยู่ เศรษฐกิจครัวเรือนกับเครือข่าย จํานวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 24 และไม่ได้เข้ารับการรักษาหรือเสียค่าใช้จ่าย
ด้านภูมิแพ้ สารเคมี จํานวน 42 ราย คิดเป็นร้อยละ 84 และมีเกษตรกรเข้ารับการรักษาหรือต้องเสียค่าใช้จ่ายด้านภูมิแพ้ 
สารเคมี จํานวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 16(ตารางท่ี 4) 
 

  ตารางท่ี 4 จํานวนร้อยละข้อมูลเก่ียวกับเหตผุลและการรับรู้ต่อการปลูกข้าวนาโยนของเกษตรกรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

เหตุผลและการรับรูต่่อการปลูกข้าวนาโยน 
ยอมรับ (เห็นด้วย) ไม่ยอมรับ (ไมเ่ห็นด้วย ) 

จํานวน (ราย) ร้อยละ จํานวน (ราย) ร้อยละ 
ต้นทุนลดลง 44 88 6 12 
ผลผลติเพ่ิมข้ึน 45 90 5 10 
ความเสีย่งโรคแมลง วัชพืชลดลง 13 26 37 74 
เทคนิคท่ีไม่ยุ่งยาก สามารถทําได ้ 22 44 28 56 
ทําให้การใช้ชีวิต และทําการเกษตรสะดวกสบาย

ข้ึน 
17 34 33 66 

เครื่องจักร อุปกรณ์ท่ีมีอยู่ สามารถใช้ทําได้ 30 60 20 40 
มีเจ้าหน้าท่ีทางการเกษตรกรส่งเสริมในพ้ืนท่ี 28 56 22 44 
ท่านรู้จักผู้ท่ีแนะนําเทคนิคน้ีเป็นอย่างดี 10 20 40 80 
ถ้าต้องการรู้ข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกับการปลูกข้าวนา
โยนสามารถหาแหล่งข้อมูลได้ง่าย 

12 24 38 76 

พืชนํ้าและสัตว์นํ้าสามารถบรโิภคได้มากข้ึน 40 80 10 20 
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ เช่น ชีวิตความเป็นอยู่ เศรษฐกิ
ครัวเรือนกับเครือข่าย 

38 76 12 24 

ด้านสุขภาพอนามัยเข้ารับการรักษาหรือเสยี
ค่าใช้จ่ายด้านภมูิแพ้สารเคมีบ่อย 

8 16 42 84 

       
      ความคิดเห็นเก่ียวกับการผลิตข้าวนาโยน ซ่ึงมีผลต่อความสําเร็จของการผลิตข้าวนาโยน 
      ค่าเฉลี่ยของปัจจัยท่ีมีผลต่อความสําเร็จการผลิตข้าวนาโยนอยู่ท่ี 3.12 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.20 เมื่อพิจารณา
พบว่าทุกด้านเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างท่ีปลูกข้าวนาโยนในจังหวัดพระนครศรอียุธยามคีวามพึงพอใจท่ีใกล้เคียงกัน หมายความว่า 
กลุ่มเกษตรกรตัวอย่างจํานวน 50 ราย มีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันน้อย หรือใกล้เคียงกัน หรือเหมือนๆ กัน  
      ด้านผลผลิต เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างคิดเห็นว่าการปลูกข้าวนาโยนทําให้ผลผลิตเพ่ิมข้ึน คุณภาพข้าวดีข้ึน แต่ราคาก็ยัง
ข้ึนอยู่กับกลไกตลาด และพ่อค้าคนกลางท่ีรับซ้ือ  



 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที ่8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 
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      ด้านการเข้าถึงแหล่งข้อมูล เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างคิดเห็นว่า เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ ได้แก่ เกษตรตําบล เกษตรกรอําเภอ ได้เข้า
มาเผยแพร่ความรู้และสาธิตเก่ียวกับการปลูกข้าวนาโยน นอกจากน้ีเกษตรกรหัวก้าวหน้าได้หาข้อมูลใหม่ๆ จากข่าวสาร สื่อ 
ทีวี วิทยุ และอินเตอร์เน็ต เพ่ือเข้าถึงข้อมูลท่ีทันสมัยและนํามาเผยแพร่ให้กับเพ่ือนเกษตรกร(ตารางท่ี5) 
 
ตารางท่ี 5  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจัยท่ีมีผลต่อความสําเร็จการผลิตข้าวนาโยน 
     ข้อ ความคิดเห็นเก่ียวกับการผลิตข้าวนาโยน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 การผลิต   
      1 การผลิตข้าวนาโยนง่ายต่อพ้ืนท่ีของท่าน 3.84 0.77 
      2 การยอมรับการผลิตข้าวนาโยนในจังหวัดของท่านเป็นกว้างขวาง 3.48 0.50 
      3 การปลูกข้าวนาโยนทําให้ลดต้นทุน ประหยัดแรงงาน เมลด็พันธ์ุ 3.40 1.20 
      4 การปลูกข้าวนาโยนสามารถควบคุมและป้องกันวัชพืชได้ผลด ี 4.06 0.82 
      5 เมลด็พันธ์ท่ีปลูกมรีาคาแพงกว่าปลูกแบบอ่ืน 1.98 0.80 

 การเพาะปลูก   
      6 การปลูกข้าวนาโยนง่ายกว่าการปลูกข้าวแบบอ่ืนๆ 3.24 0.43 
      7 การเตรียมกล้ามีความยุ่งยาก 4.00 0.80 
      8 การเตรียมแปลงนาของข้าวนาโยนยุ่งยากกว่าแบบอ่ืน 2.10 0.80 
      9 การดูแลรักษาต้นกล้ามีความยุ่งยาก 2.40 0.70 
      10 ทําให้มีวัชพืชในนาน้อยลง 4.04 0.70 
      11 การใช้สารเคมีและใส่ปุ๋ยลดลง 4.46 0.50 

 ผลผลติ   
      12 ผลผลติจํานวนมาก 3.36 0.48 
      13 คุณภาพข้าวดีข้ึน 3.20 0.40 
      14 ราคาดีกว่าปลูกแบบอ่ืน 3.36 0.48 
      15 ข้าวนาโยนเป็นท่ีนิยมมากกว่าการปลูกแบบอ่ืน 2.64 0.49 

 การเข้าถึงแหล่งข้อมลู   
      16 เจ้าหน้าภาครัฐเข้ามาแนะนํา 4.12 0.66 
      17 เอกชน/บริษัท/ตัวแทนจําหน่ายเข้ามาแนะนํา 1.24 0.43 
      18 หาข้อมูลเอง ลองผดิลองถูกด้วยตนเอง 2.28 0.45 
      19 ได้ข่าวสารจากสื่อ ทีวี วิทยุ วารสาร เครื่องกระจายเสียงหมู่บ้าน 1.42 0.64 
      20 เพ่ือนเกษตรกร/ปราชญ์เกษตรกรในพ้ืนท่ี 3.72            0.45 

รวมเฉลี่ย 3.12 0.20 
 
      4.4 แนวทางในการส่งเสริมการผลิตและสนับสนุนการตัดสินใจผลิตข้าวนาโยน 
      เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นให้ภาครัฐเข้ามาเพ่ิมพูนความรู้ในการผลิตข้าวนาโยน เน่ืองจากเป็นการทํานาท่ีลด
ต้นทุน สร้างผลกําไรให้กับเกษตรกร และลดภาระในการดูแลแปลงนาได้เป็นอย่างดี แต่ประสบปัญหา เช่น ขาดแคลนนํ้า 
ประสบภัยแล้ง และมีนํ้าท่วมขังอย่างต่อเน่ืองในบางปี ราคาข้าวไม่เป็นท่ีจูงใจ เกษตรกรไม่เพาะกล้าต้นกล้าเอง อาจจะทําให้
เสียค่าจ้างแรงงาน 1,500 บาทต่อไร่ ซ่ึงค่าจ้างน้ีหมายรวมถึง เตรียมถาด หว่านดิน หยอดเมล็ดพันธ์ุในหลุม 3 -5 เม็ดต่อหลุม 
และดูแลรักษารดนํ้าจนไปถึงการโยนกล้า ซ่ึงจะทําให้เพ่ิมต้นทุนการผลิต สิ่งท่ีเกษตรกรอยากให้มีการส่งเสริมและสนับสนุน
การผลิตข้าวนาโยนในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีดังน้ี 
           4.3.1 ปรับราคาข้าวเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้เกษตรกรมีแรงจูงใจในการผลิตข้าวนาโยน 

           4.3.2 เพ่ิมศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวในชุมชน เพ่ือได้พันธ์ุข้าวท่ีมีคุณภาพ และได้ผลผลิตเพ่ิมข้ึน 

           4.3.3 ภาครัฐควรให้การสนับสนุนวัสดุ เช่น ถาดหลุม เครื่องบดดิน ให้แก่เกษตรรายใหม่ท่ีต้องการปลูกข้าวนาโยน เพ่ือ
เป็นการโน้มน้าวให้มีการขยายการเพาะปลูกมากข้ึน 
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           4.3.4 ระบบการบริหารจัดการนํ้าควรมีประสิทธิภาพ น่ันคือ มีนํ้าเพียงพอในการทํานาปี และนาปรังเน่ืองจากการปลูก
ข้าวนาโยนต้องใช้นํ้าอย่างพอดี ไม่แล้งและท่วมขังจนเกินไป 

    4.3.5 ภาครัฐควรเข้ามาอบรม ติดตามและแนะนําอย่างต่อเน่ืองเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตการปลูกข้าวนาโยน 

ในส่วนของเจ้าหน้าท่ีทางการเกษตร มีความเห็นว่า ภาครัฐมีงบประมาณในการจัดหาแหล่งนํ้าให้เพียงพอ ปรับเปลี่ยน
วิธีการผลิตท่ีสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ เช่น พันธ์ุข้าวท่ีดีและราคาท่ีไม่สูงจนเกินไป นอกจากน้ีเกษตรกรจําเป็นต้องเพ่ิมพูน
ความรู้ แสวงหาวิธีใหม่ๆ ในการผลิต เพ่ือคุณภาพสินค้าท่ีปลอดภัยกับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม  
 
 5. สรุปผลการวิจัย  

 
      5.1 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการผลิตและผลตอบแทน 
      ต้นทุนการผลิต ผลตอบแทน และผลตอบแทนสุทธิจากการปลูกข้าวนาโยนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีการเพาะปลูก 
2556/57 พบว่า ต้นทุนผันแปรอยู่ท่ี 3,242.37 บาทต่อไร่ ต้นทุนคงท่ี 861.42 บาทต่อไร่ ต้นทุนการผลิต 4,103.79 ต่อไร่ โดย
มีผลตอบแทนอยู่ท่ี 5,680 บาทต่อไร่ ผลตอบแทนสุทธิต่อไร่ 1,576 บาท ขณะท่ีผลผลิตของเกษตรกร ต่อไร่ 800 กิโลกรัม 
และมีราคาผลผลิต 7.10 บาทต่อกิโลกรัม ดังน้ันผลตอบแทนสุทธิต่อเงินลงทุนร้อยละ 38.41 

      ผลตอบแทนทางอ้อมท่ีไม่สามารถประเมินมูลค่าได้ ซ่ึงได้แก่ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน คุณภาพชีวิตของเกษตรกรท่ีดีข้ึน 
และยังรวมถึงสุขภาพอนามัยของเกษตรกร ซ่ึงเป็นผลตอบแทนท่ีได้จากการให้เหตุผลและการรับรู้ของเกษตรกรต่อการผลิต
ข้าวนาโยนมากกว่า ร้อยละ 70 
 

      5.2 ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสาํเร็จของการผลิตข้าวนาโยน  
   เหตุผลและการรับรู้ต่อการปลูกข้าวนาโยน เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างยอมรับ(เห็นด้วย)มากกว่าร้อยละ 50 ในการผลิตข้าวนา
โยนเก่ียวกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การมีพืชนํ้าสัตว์นํ้าบริโภคมากข้ึน มีเจ้าหน้าท่ีทางการเกษตรส่งเสริมในพ้ืนท่ี เครื่องจักร 
อุปกรณ์สามารถใช้งานได้ ผลผลิตเพ่ิมข้ึนและต้นทุนลดลง 
  ความคิดเห็นเก่ียวกับ การผลิตข้าวนาโยนในด้านการผลิต การเพาะปลูก ผลผลิต และการเข้าถึงแหล่งข้อมูลภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ย 3.12 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.20 ซ่ึงถือว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจ เน่ืองจากความคิดเห็นท่ีไม่แตกต่างกัน
มากหรือใกล้เคียงกัน ซ่ึงถือว่ามีผลต่อความสําเร็จในการผลิตข้าวนาโยน 
  การปลูกข้าวนาโยนทําให้ผลผลิตเพ่ิมข้ึน คุณภาพข้าวดีข้ึน แต่ราคาก็ยังข้ึนอยู่กับกลไกตลาด และพ่อค้าคนกลางท่ีรับซ้ือ และ
ด้านการเข้าถึงแหล่งข้อมูล เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างคิดเห็นว่า เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ ได้แก่ เกษตรตําบล เกษตรกรอําเภอ ได้เข้ามา
เผยแพร่ความรู้ นอกจากน้ีเกษตรกรได้หาข้อมูลใหม่ๆ จากข่าวสารและสื่อต่างๆ  
  เกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง และเจ้าหน้าท่ีทางการเกษตร หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้อง มีความคิดเห็นให้ภาครัฐเข้ามาเพ่ิมพูนความรู้ใน
การผลิตข้าวนาโยน เน่ืองจากเป็นการทํานาท่ีลดต้นทุน สร้างผลตอบแทนให้กับเกษตรกรท้ังท่ีเป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน สิ่ง
ท่ีเกษตรกรอยากให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตข้าวนาโยนในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาทิเช่นปรับราคาข้าว
เพ่ิมข้ึน เพ่ิมศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวในชุมชน ภาครัฐควรให้การสนับสนุนวัสดุ เช่น ถาดหลุม เครื่องบดดิน ระบบการบริหารจัดการ
นํ้าท่ีท่ัวถึง และภาครัฐควรเข้ามาอบรม ติดตาม และแนะนําเกษตรกรอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตการปลูก
ข้าวนาโยนของเกษตรกร 
  ด้านแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุนการตัดสินใจผลิตข้าวนาโยน พบว่า เจ้าหน้าท่ีทางการเกษตร มีความสําคัญในระดับ
ต้นๆ ท่ีเข้าถึงและให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกร ด้านข่าวสารข้อมูลและการกระตุ้นให้เกษตรกร มีแรงจูงใจในการผลิตข้าวนา
โยน และนําเสนอข้อมูลท่ีจะเป็นปัจจัยสนับสนุนด้านการผลิต เช่น แหล่งนํ้า การรวมกลุ่มเพ่ือลดการใช้สารเคมี เป็นต้น 
 
6. อภิปรายผลการวิจัย 
 
      เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาโยน ส่วนใหญ่เป็นวัยท่ีมีประสบการณ์ทํานาเป็นอย่างดี และเป็นผู้สนใจในแนวทางการทํานาโยน 
โดยได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากเจ้าหน้าท่ีทางการเกษตรระดับพ้ืนท่ี ทําให้มีความคิดริเริ่มแนวคิดการทํานาโยน เพ่ือ
การประหยัดเวลา ลดต้นทุนการผลิต ซ่ึงหากเปรียบเทียบกับการทํานาแบบดั้งเดิม เช่น นาหว่านนํ้าตมหรือ นาดํา กับการทํา
นาโยนแล้ว ผลตอบแทนท่ีได้อาจจะไม่มีความแตกต่างกันมากนัก แต่สิ่งท่ีเกษตรกรได้รับผลประโยชน์ท่ีสําคัญ คือ การใช้
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สารเคมีกําจัดวัชพืชท่ีน้อยลง ส่งผลดีต่อสุขภาพเกษตรกรโดยตรง และลดสารเคมีตกค้างแก่ผู้บริโภคโดยอ้อม อีกท้ังการทํานา
โยนจะช่วยลดภาระการดูแลนาหลังปลูก ประหยัดค่าเสียโอกาส เพ่ือท่ีจะนําเวลาท่ีลดการดูแลนาไปทํางานอ่ืน เป็นการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมสอดคล้องกับงานวิจัยของสุดารัตน์  ตรีเพชรกุลและคณะ(2555) ท่ีกล่าวถึงการปลูกข้าวอินทรีย์แบบนา
โยนผลต่อชุมชนท่ีทําให้เกิดการพ่ึงพาตนเอง  การลดต้นทุนการผลิต ลดการใช้ปุ๋ย 
      เกษตรกรมีความคิดเห็นจากประสบการณ์การทํานาโยนว่าการเตรียมกล้ามีความยุ่งยากกว่าการปลูกข้าวแบบอ่ืนๆ และ
การดูแลรักษาต้นกล้าต้องระมัดระวังสัตว์ท่ีคอยกัดแทะ และถ้าไม่มีเครื่องบดดิน อาจจะทําให้เสียเวลาสําหรับการทุบดินให้
ละเอียดก่อนนําดินไปเพาะกล้า สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิธาน บวรกุลวัฒน์ (2554) เรื่องความคิดเห็นของเกษตรกรเก่ียวกับ
การส่งเสริมเทคโนโลยีการปลูกข้าวแบบโยนกล้าในอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ความคิดเห็นเกษตรกรเก่ียวกับความ
ยุ่งยากของเทคโนโลยีการปลูกข้าวด้วยวิธีโยนกล้าในระดับยุ่งยากระดับปานกลาง เกษตรยังให้ความคิดเห็นว่าข้ันตอนและการ
เพาะกล้ามีปัญหามากท่ีสุด คือการย่อยดิน เพ่ือใช้เพาะต้นกล้าในถาดเพาะกล้า นอกจากน้ีการทํานาโยนท่ีดีและได้ผลผลิตท่ีมี
ปริมาณมาก จะใช้พ้ืนท่ีไม่มาก เพ่ือลดข้ันตอนความยุ่งยาก และประหยัดค่าเสียโอกาส เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ วันเดิม เปรมสุข (2553) เรื่อง เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมปทุมธานีแบบนาโยนในแปลงทดลอง พบว่าการโยน
กล้าโดยการเพาะต้นกล้าอ่อนเพ่ือนําไปโยนในนา เหมาะสําหรับนาท่ีใช้พ้ืนท่ีไม่มาก 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
     
       จากการวิจัย  เกษตรกรมีความต้องการให้ภาครัฐมีการจัดอบรมและส่งเสริมการผลิตข้าวนาโยน เพ่ือให้เกษตรกรกรปลูก
ข้าวนาโยนอย่างแพร่หลาย เน่ืองจากช่วยลดการใช้สารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูข้าว ลดต้นทุนการผลิตและลดปัญหาวัชพืช 
เพ่ือให้ปฏิบัติได้จริงควรมีแปลงตัวอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรมและการจัดการนํ้าอย่างเป็นระบบ  
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บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคท่ีตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าแฮนด์เมดจาก
เว็บไซด์ เพ่ือศึกษาหาพฤติกรรมท่ีผู้บริโภคตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์แฮนด์เมดจากเว็บไซด์และเพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจสั่งซ้ือผลิตภัณฑ์แฮนด์เมดจากเว็บไซด์ ซ่ึงสินค้าแฮนด์เมดในคําจํากัดความของผู้วิจัยประกอบด้วย 
กระเป๋า รองเท้า และเครื่องประดับ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และทดสอบความตรงของเน้ือหา
และความน่าเช่ือถือด้วยวิธีของคอแครนกับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน ท่ีสามารถเข้าถึงอินเตอร์เนตได้ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
มีความสําคัญต่อการตัดสินใจสั่งซ้ือผลิตภัณฑ์แฮนด์เมดจากเว็บไซด์ โดยผู้บริโภคให้ความสําคัญกับด้านราคา (ค่าเฉลี่ย 3.99) 
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (ค่าเฉลี่ย 3.95) ด้านผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ย 3.94) และด้านการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉลี่ย 3.43) 
ตามลําดับ ภาพรวมของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์แฮนด์เมดผ่านเว็บไซต์ท่ี
นัยสําคัญทางสถิต .01 น่ันแสดงว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือผลติภัณฑ์แฮนดเ์มดผ่านเว็บไซด์ 
 
คําสําคัญ: ผลิตภัณฑ์แฮนด์เมด, ส่วนประสมทางการตลาด, พฤติกรรมผู้บริโภค 
 

Abstract 
 

The objectives of this study were: 1) to study the influence of demographic factor that consumer 
determine to purchase handmade products from website; 2) to study the influence of consumer behavior 
that decision to purchasing handmade products from website; and 3) to study the influence of marketing 
mix factor consumer determine to purchase handmade product from website. The meaning for handmade of 
the researcher is bag shoes and accessory. Questionnaire was used to collect quantitative data from 400 
participants who can access to the internet. The statistical analyses were frequency, percentage, mean, 
standard deviation. The results was show that consumer gave precedence to price (mean 3.99), place 
(mean 3.95), product (mean 3.94) and promotion (3.43) respectively. Overall of the factor of the 
influence of marketing mix factor that relation with the decision of purchasing handmade products from 
website at association statistical .01 that is the factor of the influence of marketing mix factor that affect 
with the decision of purchasing handmade products from website 
 
Keywords: handmade products, marketing mix, consumer behavior  
 
1. บทนํา 
 

การซ้ือขายสินค้าในสมัยก่อนผู้คนนิยมไปตลาดเพ่ือไปซ้ือสินค้า มีการซ้ือขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันท่ีตลาด ต่อมาการ
ซ้ือขายสินค้าก็มีวิวัฒนาการเรื่อยมา โดยมีการขายสินค้าท่ีห้างสรรพสินค้าให้ผู้คนไปเดินเพ่ืออํานวยความสะดวกในการขาย
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สินค้าในท่ีร่มและมีเครื่องปรับอากาศเพ่ือให้มีความสะดวกสบายให้แก่ผู้บรโิภคมากยิ่งข้ึน ทําให้ผู้คนมีตัวเลือกในการเดินทางไป
ซ้ือสินค้ามากข้ึน ต่อมาเมื่อเข้าสู่ยุคอินเตอร์เน็ตผู้คนเกิดการใช้อินเตอร์เน็ตในด้านต่างๆมากข้ึน เกิดการขายสินค้าผ่านทาง
อินเตอร์เน็ตและเกิดการซ้ือขายแลกเปลี่ยนสินค้าทางอินเตอร์เน็ต เกิดการซ้ือขายออนไลน์ ซ่ึงอํานวยความสะดวกให้แก่
ผู้บริโภค โดยเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตของมนุษย์มากข้ึน ช่วยเพ่ิมความสะดวกสบายให้กับมนุษย์ในด้านต่างๆรวมถึง
การซ้ือขายสินค้าด้วยเช่นกัน รวมถึงระบบการชําระเงินในปัจจุบัน ท้ังการชําระเงินผ่านระบบ Paypal การชําระเงินผ่านบัตร
เครดิตออนไลน์หรือการชําระเงินผ่านธนาคาร ซ่ึงขายสินค้าด้วยวิธีน้ันทําให้สามารถเปิดขายได้ตลอด 24 ช่ัวโมง และไม่มี
ปัญหาในเรื่องของทําเลท่ีตั้ง อีกท้ังสามารถดําเนินการได้ด้วยงบประมาณท่ีต่ํา (ปิยนุช, 2552) ซ่ึงปัจจุบันเทคโนโลยีพัฒนาก้าว
ไกลแต่สินค้าแฮนด์เมด ก็ยังคงมีอยู่ แต่ผู้ท่ีผลิตสินค้าแฮนด์เมดต่างๆ น้ันไม่ได้เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีมีหลากหลายสาขา
เน่ืองจากการท่ีสินค้าต่างๆ น้ันทําด้วยมือจึงไม่ได้มีออกมาในปริมาณท่ีมากมายในแต่ละครั้งของการผลิต ท้ังยังต้องใช้เวลาใน
การทําในแต่ละช้ินท่ีใช้เวลามากน้อยแตกต่างกันไปตามความยากง่ายของสินค้าน้ันๆ และช่องทางการจัดจําหน่ายของแต่ละ
ผู้ผลิตมิได้ทําหลากหลายช่องทางนัก การทําการขายสินค้าบนอินเตอร์เน็ตจึงเป็นช่องทางการขายสินค้าท่ีนิยมมากข้ึน อัน
เน่ืองมาจากคนเข้าถึงเว็บไซด์ได้ง่ายการเช่ือมต่อของอินเตอร์เน็ตทําให้ผู้คนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีต่างๆสามารถเข้ามาซ้ือสินค้าผ่านเว็บ
ไซด์ท่ีขายสินค้าออนไลน์ได้ตลอดเวลา 24 ช่ัวโมงทําให้ผู้ศึกษาสนใจศึกษาถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าแฮนด์เมดผ่านเว็บไซด์ว่ามีปัจจัยอะไรบ้างท่ีทําให้ผู้บริโภคเลือกซ้ือสินค้าแฮนด์เมดจากเว็บไซด์ ซ่ึง
การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดจะช่วยให้รู้ถึงเหตุผลในการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าแฮนด์เมดจากเว็บไซด์ว่ามาจาก
ปัจจัยทางด้านสินค้า ราคา สถานท่ี หรือการส่งเสริมการตลาดท่ีทําให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุด โดยข้อมูลท่ีได้จาก
การศึกษาครั้งน้ีอาจเป็นประโยชน์แก่องค์กร และชุมชนท่ีผลิตสินค้าแฮนด์เมด หรือผู้ท่ีขายสินค้าผ่านเว็บไซด์เพ่ือนําไปปรับใช้
และศึกษาเพ่ิมเติมหรือสําหรับผู้ท่ีมีความสนใจศึกษาเรียนรู้เพ่ิมเติม  

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 

2.1 เพ่ือศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคท่ีตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์แฮนด์เมดผ่านเว็บไซด์ศูนย์รวม
ผลิตภัณฑ์แฮนด์เมดออนไลน์ 

2.2 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมท่ีผู้บริโภคท่ีตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์แฮนด์เมดผ่านเว็บไซด์ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์แฮนด์เมด
ออนไลน์ 

2.3 เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์แฮนด์เมดของผู้บริโภคผ่าน
เว็บไซด์ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์แฮนด์เมดออนไลน์ 
 
3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมและการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค 
         พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง ปฏิกิริยาของบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการได้รับหรือการใช้
สินค้าและบริการน้ันๆ โดยตรง อีกท้ังกระบวนการต่างๆของการตัดสินใจท่ีเกิดก่อนเป็นตัวกําหนดปฏิกิริยาต่างๆ เหล่าน้ัน 
Engel (1995) และ Kotler (1994) ได้อธิบายถึงพฤติกรรมผู้บริโภคไว้ว่า พฤติกรรมต่างๆของมนุษย์ท่ีเกิดข้ึนน้ันเกิดจาก
สาเหตุสิ่งกระตุ้นหรือสิ่งเร้าท่ีมาทําให้เกิดการตัดสินใจซ้ือหรือไม่ซื้อสินค้าของผู้บริโภค 
   

  สิ่งกระตุ้น 

         สิ่งกระตุ้นหรือสิ่งเร้าท่ีมีอิทธิพลต่อผู้บริโภคเกิดข้ึนได้ 2 ทางคือ เกิดจากปัจจัยภายในร่างกาย 
และปัจจัยภายนอกร่างกาย เช่นสิ่งกระตุ้นทางการตลาดและสิ่งกระตุ้นอ่ืนๆ สิ่งกระตุ้นทางการตลาด คือ ส่วนประสมทาง
การตลาด ประกอบด้วย 
            1. สิ่งกระตุ้นทางด้านทางตลาด ซ่ึงเป็นส่วนประสมทางการตลาด Marketing Mix หรือ 4’Ps 
ดังน้ี 
            ด้านผลิตภัณฑ์ คือ มีการปรับปรุงพัฒนาเพ่ือดึงดูดผู้บริโภคให้มาซ้ือสินค้า เช่น รูปลักษณ์หรือสีสัน
ของผลิตภัณฑ์ให้มีความสวยงามดึงดูดผู้บริโภค 
            ด้านราคา คือ การกําหนดราคาให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค 
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            ด้านการจัดจําหน่าย คือ ช่องทางการจัดจําหน่ายสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคท่ีต้องการได้ 
            ด้านการส่งเสริมการตลาด คือ มีการทํากิจกรรมทางการตลาดอย่างสม่ําเสมอ เช่น การทํา
กิจกรรมพิเศษต่างเพ่ือดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค 
            2. สิ่งกระตุ้นอ่ืนๆ คือ เช่น วัฒนธรรม เทคโนโลยี และเศรษฐกิจ ทําให้มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
ซ้ือของผู้บริโภคได้ (ศิริวรรณ และ อมรศักดิ์, 2546) 
 

กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค 
  1. การเล็งเห็นปัญหาหรือตระหนักถึงความต้องการ (Need Recognition) เป็นการรับรู้หรือเห็นภาพ
ความแตกต่างอย่างมากระหว่างสถานการณ์ท่ีแท้จริงกับสภาพท่ีปรารถนาในสิ่งต่างๆท่ีผู้บริโภคมีอยู่หรือสามารถหามาได้จนทํา
ให้เกิดการเร้าให้กระบวนการตัดสินใจตื่นตัวข้ึนมา หรือเปรียบได้ว่าภาพท่ีปรารถนาคือปัญหา (Problems) ส่วนสถานการณ์ท่ี
เป็นจริงคือตัวแก้ปัญหา (Solutions) 
  2. การเสาะแสวงหาข่าวสาร (Search for Information) เป็นการหาข่าวสารท่ีเก็บไว้ในความทรงจํา หรือ
การหาข่าวสารท่ีเก่ียวกับการตัดสินใจจากสิ่งแวดล้อม (การเสาะแสวงหาจากแหล่งภายนอก) 
  3. การประเมินค่าทางเลือกก่อนซ้ือ (Pre-purchase Alternative Evaluation) เป็นการประเมินถึง
ทางเลือกในแง่ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับและทางเลือกท่ีตนชอบ 
  4. การซ้ือ (Purchase) คือ สินค้าท่ีเราชอบหรือสิ่งทดแทนท่ีเรายอมรับได้หรือหมายถึงการได้ตัวแก้ปัญหา 
  5. การบริโภคหรืออุปโภค (Consumption) หมายถึงการอุปโภคบริโภคตรายี่ห้อท่ีซื้อมา 

 6. การประเมินทางเลือกหลังการซ้ือ (Post-Purchase Alternative Evaluation) หมายถึงการประเมิน
ระดับของการอุปโภคบริโภคว่ามีความพอใจแค่ไหน 

 7. การจัดการกับสิ่งท่ีเหลือใช้ (Divestment) คือ การจัดการผลิตภัณฑ์ท่ีมิได้บริโภค โดยผู้บริโภคพบ
ทางเลือกท่ีจะท้ิงผลิตภัณฑ์หรือทําให้กลับมาในสภาพเดิมหรือเป็นการทําตลาดซํ้าอีก (Remarketing) โดยการขายไปสู่ตลาด
ของท่ีใช้แล้ว (อดุลย์, 2543) 

 

กลยุทธ์ทางการตลาด 4P’s 
 1. ผลิตภัณฑ์ (Product) คือ ตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของธุรกิจน้ันๆ ซ่ึงเป็นตัวบ่งบอกว่าผลิตภัณฑ์ของน้ัน

คืออะไร อะไรเป็นจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ ซ่ึงแนวทางในการกําหนดตัวผลิตภัณฑ์น้ัน ต้องกําหนดให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
ว่ากลุ่มเป้าหมายต้องการสิ่งใด โดยแนวทางท่ีจะทําให้สินค้าน้ันขายได้มีอยู่สองอย่างคือ สินค้าท่ีมีความแตกต่างและสินค้าท่ีมี
ราคาต่ํา โดยสินค้าท่ีมีความแตกต่างน้ันลูกค้าจะต้องสัมผัสได้จริงว่ามีความแตกต่าง ตัวอย่างของความแตกต่างเช่น การใช้งาน 
ความปลอดภัย รูปลักษณ์ ความคงทน เป็นต้น ส่วนท่ีสองคือสินค้าท่ีมีราคาต่ําหมายถึงการลดคุณภาพในด้านท่ีไม่สําคัญลงไป 

 2. ราคา (Price) คือ ราคาท่ีลูกค้ายอมจ่ายให้กับผลิตภัณฑ์น้ันๆ ซ่ึงการตั้งราคาในการขายให้กับลูกค้าควร
ตั้งราคาให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงการกําหนดราคาอาจกําหนดราคาตามลูกค้าคือราคาท่ีลูกค้าเต็มใจท่ี
จะจ่าย ซ่ึงการกําหนดราคาอาจได้มากจากการทําแบบสอบถามหรือการทําการสํารวจ หรืออาจกําหนดราคาตามตลาด
หมายถึงการกําหนดราคาตามคู่แข่งในตลาด การกําหนดราคาอีกอย่างหน่ึงคือการกําหนดราคาต้นทุนบวกกับกําไร ซ่ึงการ
กําหนดราคาแบบน้ีเป็นการคํานวณต้นทุนว่าต้นทุนอยู่ท่ีเท่าใด โดยบวกค่าแรง ค่าขนส่ง และบวกกําไรเป็นต้น  

 3. ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) คือ สถานท่ีท่ีจะนําสินค้าไปจําหน่าย ซ่ึงสถานท่ีท่ีจะนําสินค้าไป
จําหน่ายน้ันมีผลต่อยอดการขายสินค้า ถ้าหากว่าได้สถานท่ีท่ีดีท่ีเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแล้วก็จะช่วยให้มียอดขายสินค้าท่ีดี
เช่นกัน ดังน้ันจึงต้องรู้ก่อนว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นใครและมีพฤติกรรมอย่างไร ซ่ึงช่องทางการจัดจําหน่ายเป็นช่องทางหน่ึงในการ
กระจายสินค้า แต่หลักในการกระจายสินค้าก็มิได้หมายความว่าการขายในสถานท่ีมากท่ีสุดจะดีเสมอไป เพราะข้ึนอยู่กับว่า
สินค้าน้ันคืออะไร เช่นหากเป็นสินค้าระดับบนก็ไม่ควรมีขายให้มากเกินไปเพราะอาจเสียภาพลักษณ์ได้ กล่าวโดยสรุปคือควร
เลือกช่องทางการจัดจําหน่ายให้เหมาะสมกับสินค้าท่ีจะนําไปขาย 

 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) คือการทํากิจกรรมต่างๆเพ่ือบอกลูกค้าถึงสินค้าของเราหรือการทํา
ให้ลูกค้ารู้จักสินค้าของเรามากยิ่งข้ึน เช่น การโฆษณาในสื่อต่างๆ ใบปลิว หรือโปสเตอร์ และการใช้สื่อการจากอินเตอร์เน็ต 
เป็นต้น ซ่ึงการทํากิจกรรมต่างๆน้ีก็ควรทําให้ถูกกลุ่มเป้าหมายด้วยเช่นกัน ไม่เพียงแต่จะพิจารณาแค่ว่าการทําการส่งเสริม
การตลาดทําถูกกลุ่มเป้าหมายหรือไม่แต่ควรพิจารณาต้นทุนท่ีจะใช้ในการทํากิจกรรมน้ันๆ ด้วย 
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 ส่วนประสมทางการตลาด 4Cs  
        ประกอบด้วย ลูกค้า (Customer) ต้นทุน (Cost) ความสะดวกสบาย (Convenience) การสื่อสาร 

(Communication) โดยท้ัง 4 อย่างน้ีให้ความสําคัญต่อลูกค้าหรือโฟกัสลูกค้าเป็นคนสําคัญ 
        1. ลูกค้า (Customer) เป็นการมองว่าผลิตสินค้าน้ันๆไปแล้วลูกค้าจะซ้ือหรือไม่ เน้นความต้องการของ

ผู้บริโภคเป็นหลักคือการเข้าถึงใจผู้บริโภคให้ได้มากท่ีสุด  
        2. ต้นทุน (Cost) คือต้นทุนของผู้บริโภค โดยพิจารณาถึงผู้บริโภคจะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างก่อนท่ีจะซ้ือสินค้า 

เช่น ค่าเสียเวลา ค่าเดินทาง เป็นต้น โดยค่าใช้จ่ายเหล่าน้ีท่ีเกิดข้ึนผู้บริโภครู้สึกว่าคุ้มค่ากับท่ีเสียไปหรือไม่ถ้าหากไม่คุ้มค่า
ผู้บริโภคก็เลือกท่ีจะไม่ซื้อสินค้าน้ันๆ 

       3. ความสะดวกสบาย (Convenience) คือการคํานึงถึงความสะดวกสบายของลูกค้าเป็นหลัก โดยการท่ีมี
ช่องทางการจัดจําหน่ายมากเท่าไหร่ก็จะมีโอกาสท่ีผู้บริโภคจะซ้ือมากข้ึนเท่าน้ัน  

       4. การสื่อสาร (Communication) คือการสื่อสารท่ีสร้างความรับรู้ให้กับผู้บริโภคและตลาด ซ่ึงการสื่อสาร
จะต้องสะดวก ง่ายและรวดเร็ว เช่นการโฆษณา การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ การจัดการแสดงสินค้า เป็นต้น 
(Kotler, 1994) 

 
4. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

4.1 กลุ่มตัวอย่าง 
      กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการทําการวิจัยในครั้งน้ีคือ กลุ่มตัวอย่างจํานวน 385 คนจากประชากรท่ีสามารถเข้าถึง

อินเตอร์เน็ตได้ โดยใช้สูตรการคํานวณของคอแครน (Cochran, 1977 อ้างใน ธีรวุฒิ, 2543) ซ่ึงใช้ในกรณีท่ีไม่ทราบกลุ่ม
จํานวนประชากรท่ีแน่ชัดและเพ่ือให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์มากข้ึน ผู้วิจัยจึงเพ่ิมจํานวนแบบสอบถามอีก 15 ชุดรวมเป็น 400 
ชุด โดยผู้วิจัยเลือกแจกแบบสอบถามแบบออนไลน์เพ่ือให้สอดคล้องกับหัวข้อวิจัยท่ีศึกษาการซ้ือสินค้าจากเว็บไซด์ โดยเลือก
แจกแบบสอบถามผ่านเว็บไซด์เฟซบุ๊คเน่ืองจากในปัจจุบันมีผู้คนใช้งานเป็นจํานวนมาก 

 

4.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
      ผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมลู โดยเลือกทําแบบสอบถามออนไลน์เพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู ซ่ึงมีรูปแบบคําถามปลายเปิด (Open 
Ended Question) คําถามปลายปิด (Close Ended question) แบบสอบถามท่ีทําข้ึนน้ันจะแบ่งออกเป็น 5 ส่วนใหญ่ๆ ดังน้ี 
       ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปของผู้บรโิภค ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา การศึกษา 
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) 
       ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลพฤติกรรมของผู้บรโิภคในการใช้อินเทอร์เน็ต โดยศึกษาพฤติกรรม
เก่ียวกับ สาเหตุท่ีเลือกซ้ือสินค้า ความถ่ีในการซ้ือสินค้า ค่าใช้จ่ายในการซ้ือแตล่ะครั้ง และผูม้ีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้า
แฮนด์เมด ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ (Check-List) 

      ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีทําให้ผู้บริโภคตัดสินใจซ้ือสินค้าจากเว็บไซด์
ศูนย์รวมแฮนด์เมดออนไลน์ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) โดยให้ทางเลือกในการ
ตอบ 5 ระดับ 

      ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าแฮนด์เมด (Handmade) ผ่านเว็บไซด์ขาย
ผลิตภัณฑ์แฮนด์เมดออนไลน์ของผู้บริโภค ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรส่วนประเมินค่า (Rating Scale) โดยให้
ทางเลือกในการตอบ 5 ระดับ 

      ส่วนท่ี 5 เป็นส่วนท่ีสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็น ข้อเสนออ่ืนๆ ของผู้บริโภคท่ีมตี่อการซ้ือขายสินค้าแฮนดเ์มด
บนเว็บไซด์ โดยลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด (Open ended Questions)  

 

4.3 การรวบรวมข้อมูล 
       ส่วนการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Tryout) กับประชาชนท่ีมิได้เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง จํานวน 30 คน เพ่ือวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficient) 
ของ Cronbach (พวงรัตน์, 2538) ผลการวิเคราะห์ได้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด เท่ากับ .86 
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และมีการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จากน้ันผู้วิจัยได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจก
แบบสอบถามออนไลน์ผ่านเว็บไซด์ ท่ีผู้ใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตสามารถเข้าถึงได้ โดยเลือกจากกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้
อินเตอร์เน็ต หลังจากท่ีเก็บข้อมูลแล้ว นําข้อมูลท่ีได้ไปประเมินผลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือ
คํานวณหาค่าสถิติท่ีได้และประเมินผลต่อไป 
  

 4.4 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
      ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์แฮนด์เมดผ่านเว็บไซต์ วิเคราะห์โดย
การแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมผีลต่อการเลือกซ้ือ และ
การตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าแฮนดเ์มดผ่านเว็บไซต์  วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)  
 
5. ผลการวิจัย 
 

5.1 ข้อมูลท่ัวไปทางประชากรศาสตร์ 
       ผู้บริโภคเป็นหญิง ร้อยละ 68.80 เป็นชาย ร้อยละ 31.20 ผู้บริโภคส่วนใหญม่ีอายุ 26-30 ปี ร้อยละ 48.00 
รองลงมามีอายุ 21-25 ปี ร้อยละ 35.00 และอายุ 31-35 ปี ร้อยละ 8.30 ส่วนอายุของผู้บรโิภคท่ีน้อยท่ีสุดคือ อายุต่ํากว่า 20 
ปี คิดเป็นร้อยละ 1.80 ผู้บรโิภคมกีารศึกษาระดับปรญิญาร้อยละ 67.80 การศึกษาระดับปริญญาโท ร้อยละ 26.50 และสูง
กว่าปริญญาโท จํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.50 ต่ํากว่าปรญิญาตรี จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.30 
ผู้บริโภคมีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 38.80 เป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 136 คน 34.00 และ
เป็นนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 12.80 ตามลําดับ ส่วนอาชีพของผู้บริโภคท่ีน้อยท่ีสุดคือ อาชีพอ่ืนๆ (แม่บ้าน) คิดเป็นร้อยละ 
3.70 ผู้บรโิภคมรีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 38.00 มีรายได้ 30,001-40,000 บาท ร้อยละ 23.00 และ 
40,001-50,000 บาท ร้อยละ 11.00 และ 50,001 บาทข้ึนไป ร้อยละ 8.00 
 

 5.2 พฤติกรรมการซ้ือสินค้าแฮนด์เมดผ่านเว็บไซต์ 
      ผู้บริโภคส่วนใหญ่ซื้อสินค้าแฮนด์เมดประเภทท่ีทําเสร็จแล้ว ร้อยละ 56.80 และซ้ือสินค้าท่ีสั่งทําโดยเฉพาะ ร้อย
ละ 43.20 ผู้บริโภคซ้ือสินค้าแฮนด์เมดเพราะสินค้ามีเอกลักษณ์เฉพาะ ร้อยละ 37.80 มีความประณีต ร้อยละ 32.80 มีความ
สวยงาม ร้อยละ 18.70 สามารถสัง่ทําตามท่ีต้องการได้ ร้อยละ 10.70 ผู้บรโิภคส่วนใหญ่ซื้อสินค้าแฮนด์เมด จํานวน 1 ครั้ง/
เดือน ร้อยละ 51.3 2-3 ครั้ง/เดือน ร้อยละ 23.00 และซ้ือ 4-5 ครั้ง/เดือน 6 ครั้งข้ึนไป/เดือน ร้อยละ 8.50 ผู้บริโภคส่วนใหญ่
เสียค่าใช้จ่ายในการซ้ือสินค้าแฮนด์เมดแต่ละครั้งเป็นเงิน 1,001-1,500 บาท ร้อยละ 38.00 รองลงมาเสียค่าใช้จ่าย 1,501 
บาท ข้ึนไป ร้อยละ 29.80 และ 500-1,000 บาท ร้อยละ 27.20 น้อยกว่า 500 บาท ร้อยละ 5.00 ผูท่ี้มีอิทธิพลในการ
ตัดสินใจซ้ือสินค้าแฮนเมดคือ ตัวผูบ้ริโภคเอง ร้อยละ 4.080 ครอบครัว/ญาติ ร้อยละ 29.70 และเพ่ือน ร้อยละ 24.50 
ตามลาํดับ ส่วนผู้ท่ีมีอิทธิพล คนรูจั้ก คิดเป็นร้อยละ 5.00 
 

 5.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้าแฮนด์เมด 
       ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสําคัญต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์แฮนด์เมด อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
3.79) โดยผู้บริโภคให้ความสําคัญกับด้านราคา (ค่าเฉลี่ย 3.99) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (ค่าเฉลี่ย 3.95)  ด้านผลิตภัณฑ์ 
(ค่าเฉลี่ย 3.94)  และด้านการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉลี่ย 3.43) ตามลําดับ  
 

 5.4 การตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าแฮนด์เมดผ่านเว็บไซต์ 
       การเลือกซ้ือผลติภณัฑ์แฮนดเ์มด ภาพรวมผูบ้ริโภคมีการตัดสินใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.21)  โดย
ผู้บริโภคตดัสินใจเรื่องของคุณภาพของผลิตภณัฑ์มากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.60)  และตัดสินใจในระดับมากเก่ียวกับความ
สะดวกสบายในการซ้ือผลิตภณัฑ์ (ค่าเฉลี่ย 4.12) และความสะดวกสบายในการชําระเงิน (ค่าเฉลี่ย 3.92)  ตามลําดับ 
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6. สรุปผลวิจัย 
 

6.1 ข้อมูลท่ัวไปทางประชากรศาสตร์ 
      ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงท่ีมีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 26-30 ปี และมีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ซ่ึง

ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชนท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท 
 

 6.2 พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าแฮนด์เมดผ่านเว็บไซต์ 
       ผู้บริโภคซ้ือสินค้าแฮนด์เมดท่ีทําเสร็จแล้ว ร้อยละ 56.80 และซ้ือสินค้าท่ีสั่งทําเฉพาะ ร้อยละ 43.20 สาเหตุท่ี
ซ้ือส่วนใหญ่เน่ืองจากสินค้ามีเอกลักษณ์เฉพาะ โดยเฉลี่ยผู้บริโภคซ้ือสินค้าแฮนด์เมด 1 ครั้ง/เดือน โดยเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 
1,001 – 1,500 บาท ซ่ึงผู้ท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือสินค้าแฮนด์เมด คือ ตัวของผู้บริโภคเอง โดยคนท่ีมีอิทธิพลน้อยท่ีสุด 
คือ คนรู้จัก 
 

 6.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสําคัญต่อการซ้ือผลิตภัณฑ์แฮนด์เมด 
       ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสําคัญต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์แฮนด์เมด อยู่ในระดับมาก โดย
ผู้บริโภคให้ความสําคัญเรียงลําดับดังน้ี ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการส่งเสริมการตลาด 
ตามลําดับ  
 

 6.4 การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์แฮนด์เมด 
        การเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์แฮนด์เมด ผู้บริโภคมีการตัดสินใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยเรียงลําดับ ดังน้ี ผู้บริโภค
ตัดสินใจเรื่องของคุณภาพของผลิตภัณฑ์ความสะดวกสบายในการซ้ือผลิตภัณฑ์ และความสะดวกสบายในการชําระเงิน 
ตามลําดับ 
 
7. อภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์แฮนด์เมดผ่านเว็บไซต์ศูนย์รวม
ผลิตภัณฑ์แฮนด์เมดออนไลน์ มีประเด็นท่ีนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสําคัญต่อการซ้ือผลิตภัณฑ์แฮนด์เมด 
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสําคัญต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์แฮนด์เมดโดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก ซ่ึงปัจจัยแต่ละด้านอภิปรายผลได้ ดังน้ี 
 7.1. ด้านราคา (Price) ผู้บริโภคให้ความสําคัญเป็นลําดับท่ีหน่ึง โดยผู้บริโภคให้ความสาํคัญมากท่ีสุดกับเรื่องราคาท่ี
เหมาะสมกับคุณภาพ ท้ังน้ีเพราะสินค้าแฮนด์เมด ส่วนใหญ่จะมีราคาค่อนข้างแพง ดังน้ันหากราคาขายมีความเหมาะสมกับ
คุณภาพผู้บริโภคก็ตัดสินใจซ้ือได้ง่าย   

7.2. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) ผู้บริโภคให้ความสําคัญเป็นลําดับท่ีสอง โดยผู้บริโภคให้ความสําคัญ
มากท่ีสุดกับการจําหน่ายผ่านเว็บไซต์  
 7.3. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ผู้บริโภคให้ความสําคัญในลําดับท่ี 3 ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะสินค้าแฮนด์เมด เป็น
สินค้าท่ีทําจากมือ เป็นสินค้าคุณภาพ สินค้าบางช้ินมีรูปแบบเดียว และมีความประณีต ซ่ึงสามารถสั่งทําในแบบท่ีลูกค้าต้องการได้ 

7.4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ผู้บริโภคให้ความสําคัญเป็นลําดับสุดท้ายท้ังน้ีอาจเป็oเพราะสินค้า
แฮนด์เมดเป็นสินค้าท่ีทําด้วยมือ มีรูปแบบดีไซต์เฉพาะ ซ่ึงหากผู้บริโภคพอใจในผลิตภัณฑ์และราคาแล้วก็ตัดสินใจซ้ือได้
โดยง่าย  
 7.5 การตัดสินใจซ้ือ พบว่า ผู้บริโภคมีการตัดสินใจซ้ือสินค้าแฮนด์เมดอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยผู้บริโภคให้
ความสําคัญกับเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ท้ังน้ีเพราะสินค้าแฮนด์เมด จะมีความแตกต่างจากสินค้าท่ีจําหน่ายท่ัวไป เพราะมี
ข้ันตอนการผลิตท่ีต้องทําเป็นช้ินงานเล็กๆ แล้วมาประกอบข้ึนเป็นรูปด้วยมือ หรือท่ีเรียกกันโดยท่ัวไปว่า “งานทํามือ” ดังน้ัน 
สินค้าแต่ละช้ินถึงแม้จะมีรูปแบบ ดีไซน์เดียวกันก็อาจมีความแตกต่างกันในรายละเอียดของสินค้า และธุรกิจแฮนด์เมด เป็น
ธุรกิจท่ีต้องใช้ไอเดียในการคิดสร้างสรรค์ผลงาน ถือเป็นหัวใจสําคัญในการสร้างความโดดเด่นให้กับสินค้า ซ่ึงการออกแบบต้อง
อาศัยความสวยงาม มีประโยชน์ใช้สอย และต้องสอดคล้องกับ Life Style ของลูกค้าเป้าหมาย ประการสําคัญ สินค้าต้องมี
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ความแตกต่างจากสินค้าแฮนด์เมดท่ีวางขายอยู่ท่ัวไป ทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าสินค้าของเราท่ีมีความแปลกตา ไม่สามารถหาซ้ือได้
ท่ัวไป 
 นอกจากน้ี ยังพบว่า ความสะดวกสบายในการซ้ือและการชําระเงิน ยังเป็นปัจจัยสําคัญท่ีทําให้ผู้บริโภคตัดสินใจซ้ือ 
ท้ังน้ีเพราะมีการโฆษณาขายผ่านทางอินเตอร์เน็ต เช่น facebook  twitter  blog  website เป็นต้น ช่องทางเหล่าน้ีมีความ
สะดวกในการเลือกซ้ือสินค้าและสามารถเผยแพร่ให้คนรู้ จักได้มากข้ึน เพราะปัจจุบันมีสื่อเทคโนโลยีมากมาย เช่น 
โทรศัพท์มือถือ  แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ ท่ีใช้เป็นตัวช่วยในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้สะดวกข้ึน ประกอบกับการชําระค่า
สินค้าก็สามารถทําได้สะดวก สามารถทําได้หลายวิธี เช่น โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หรือชําระเงินออนไลน์ด้วยบัตรเครดิตผ่าน
PayPay เป็นต้น 
 
8. ข้อเสนอแนะ 
 

 8.1 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษา 
  1. พัฒนาแบรนด์ให้เป็นท่ีรู้จักของผู้บริโภค และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ 
  2. ราคาสินค้าควรมีราคาต่ํากว่าคู่แข่งขัน 
  3. เพ่ิมช่องทางการติดต่อสื่อสาร เช่น มีโทรศัพท์ท่ีผู้บริโภคสามารถสอบถามข้อมูลได้ตลอดเวลา 
  4. ควรมีการโฆษณาทางสื่อต่างๆ 
  5. จัดรายการส่งเสริมการขายในเทศกาลสําคัญๆ 
 8.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาคร้ังต่อไป 
  1. ควรศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดสินค้าแฮนด์เมด 
  2. ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการทําธุรกิจสินค้าแฮนด์เมด 
  3. ศึกษาสินค้าเฉพาะอย่าง เช่น ภาพวาด, งานฝีมือเย็บปักถักร้อย, งานป้ัน, งานประดิษฐ์ต่างๆ เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาวิจัยเรื่องส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้าแฮนด์เมดร้านสแครปฟรอมฮาร์ท มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาการเลือกซ้ือสินค้าแฮนด์เมดของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร และส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธ์
ต่อการเลือกซ้ือสินค้าแฮนด์เมดประเภทสแครปบุ๊ค โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล ท้ังน้ีเพ่ือนําข้อมูลท่ีได้จาก
การศึกษามาเป็นแนวทางสําหรับจัดทําแผนธุรกิจการจัดตั้งธุรกิจในข้ันถัดไป จากการวิเคราะห์โอกาสทางการตลาดผ่านการ
วิจัย จึงได้กําหนดกลยุทธ์ในด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับตําแหน่งทางการตลาดท่ีกําหนดข้ึน โดยเน้นออกแบบให้สินค้าและ
บริการท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์และมีความหมายพิเศษของผู้ให้และผู้รับ โดยการใช้สิ่งพิมพ์ รูปภาพ และสิ่งของต่าง ๆ ท่ีมี
ความทรงจําอยู่ ท่ีสามารถทําได้อย่างอิสระตามไอเดีย ความรู้สึก ความทรงจํา ในแง่ของส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 
ผู้บริโภคให้ความสําคัญในทุก ๆด้านอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.99) เมื่อพิจารณาสภาวะตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค และปัจจัย
ต่าง ๆ แล้ว เน่ืองด้วยเป็นผู้ดําเนินธุรกิจรายใหม่ การดําเนินกิจกรรมการตลาดของ สแครปฟรอมฮาร์ท จึงมุ่งเน้นใช้การสื่อสาร
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า การผลิตและออกแบบสินค้าให้แก่ลูกค้าตามความต้องการ จะช่วยตอบสนองได้ตรงกับ
ความต้องการของลูกค้ามากท่ีสุดอันจะนําไปสู่ความเป็นชุมชนและเกิดการรับรู้ในตราสินค้า 
 
คําสําคัญ: สแครปบุ๊ค, สินค้าแฮนด์เมด, ความทรงจํา 
 

Abstract 
 
 The purposes of this research were: 1) to study the marketing mix affects the buying handmade 
product of population in Bangkok area; and 2) to study the marketing mix that is associated with the 
purchase of a handmade product, scrapbook. Questionnaires were used to collect data. According to 
the data obtained from the study as a guideline for the preparation of a business plan for Scrap From 
Heart Shop in the next step. The analysis of market opportunities through market research defined strategies 
in various fields In accordance with established market positions. With an emphasis on designing products 
and services that are unique and have special meaning by using printed pictures and objects. In terms of 
the marketing mix (7Ps) consumers aspects all major in high level (average 3.99). Considering the market 
conditions. consumer behavior and other factors, the implementation of marketing activities focuses on 
using communication to build relationships with customers, manufacturing and product design to customer 
needs. This will lead to a sense of community and awareness of the brand. 
 
Keywords: scrapbook, handmade, memories 
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บทนํา 
 
 ปัจจุบันมีสินค้าและบริการมากมายท่ีต้องทําข้ึนเพ่ือให้ดึงดูดใจผู้บริโภค และสินค้าท่ีน่า สนใจในตอนน้ีก็น่าจะหนีไม่
พ้นของใช้เล็กๆ น้อยๆ ท่ีมีดีไซน์แปลกตา สวยงาม และไม่เหมือนใคร เพ่ือให้โดดเด่น และบ่งบอกถึงความเป็นตัวของตัวเอง 
ประกอบกับสังคมในปัจจุบันน้ี ผู้คนในหลายรุ่น หลายวัย นิยมถ่ายรูปภาพเก็บไว้เป็นท่ีระลึก ทุกครั้งท่ีออกเดินทาง รูปถ่ายก็จะ
เพ่ิมข้ึน แต่สิ่งท่ีเพ่ิมข้ึนไม่ได้มีเพียงเท่าน้ี ยังมีตั๋วเครื่องบิน แผนท่ีของแต่ละเมือง บางคนเขียนเป็นไดอารี่เพ่ือบันทึกเรื่องราวท่ี
ผ่านมาเก็บไว้ในความทรงจํา รูปท่ีถ่ายไว้ ภาพโปรดท่ีตัดเก็บไว้ ริบบ้ินสีสวยและภาพลวดลายต่างๆ ท่ีสร้างความอบอุ่นใจ 
เลือกสิ่งท่ีขอบ เลือกสไตล์ท่ีใช่ จากท่ีกล่าวมาน้ี  สิ่งท่ีสามารถตอบสนองความต้องการท้ังเรื่องของการจดบันทึก และการเก็บ
รวบรวมภาพถ่ายเหล่าน้ันไว้ได้คือ งานสแครปบุ๊ค ท่ีสามารถทําได้อย่างอิสระตามไอเดีย ความรู้สึก ความทรงจํา 
 ดังน้ันการสร้างความแตกต่างจากสินค้าแฮนด์เมดท่ีขายท่ัวไปในตลาด เพ่ือทําให้ลูกค้ามีความรู้สึกว่าเป็นสินค้าท่ีมี
ความใหม่ แปลกตา และไม่สามารถหาได้ในตลาดท่ัวไป จะช่วยดึงดูดการตัดสินใจซ้ือ ณ จุดขายได้เป็นอย่างดี ในการสร้าง
ความแตกต่างให้กับสินค้า ผู้ประกอบการควรทําการสํารวจตลาด เพ่ือให้ทราบถึงทิศทางความต้องการของตลาดท่ีผู้ใช้กําลัง
นิยม และออกแบบสินค้าให้โดดเด่นแตกต่างจากท่ีจําหน่ายในตลาด ผู้จัดทําจึงต้องการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งธุรกิจ
ร้านจําหน่าย Scrapbook Product หาช่องทางการจัดแสดงสินค้า และช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้าเก่ียวกับ Scrapbook 
เป็นศูนย์กลางในการแสดงสินค้าท่ีเก่ียวกับ Scrapbook พร้อมท้ังเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับ Scrapbook วัสดุ อุปกรณ์ท่ีรวบรวม
มาไว้ในท่ีเดียว พร้อมท้ังเปิดโอกาสให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการออกแบบ หรือการออก แบบให้แก่ลูกค้าตามแนวคิดท่ีลูกค้า
ต้องการ ในบางกรณีท่ีลูกค้ามีแบบสินค้าท่ีต้องการ แต่ไม่สามารถหาซ้ือได้ในตลาด และลูกค้าไม่มีทักษะเพียงพอท่ีจะผลิตเอง 
การผลิตและออกแบบสินค้าให้แก่ลูกค้าตามความต้องการ จะช่วยตอบสนองได้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากท่ีสุด รวมถึง
การรู้จักนําความเป็นเอกลักษณ์ของ Scrapbook มานําเสนอเป็นสินค้าท่ีมีจุดเด่นและยังแสดงออกถึงความเป็นตัวเองได้ 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
 1. เพ่ือทราบถึงพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าแฮนด์เมดประเภท Scrapbook 
 2. เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาดมาประยุกต์ใช้กับการจัดตั้งธุรกิจร้านจําหน่าย Scrapbook Product หรือ
สมุดภาพตัดแปะ 
 3. เพ่ือศึกษาหาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งธุรกิจร้านจําหน่าย Scrapbook Product หรือสมุดภาพตัดแปะ ให้
เหมาะสมและตรงกับความต้องการของตลาด 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 แนวคิดเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดการบริการ (Service Marketing Mix) 
 การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้าแฮนด์เมดร้าน Scrap from Heart (ร้านจําหน่าย
อัลบ้ัมรูปทําเอง) เป็นธุรกิจท่ีให้บรกิาร ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนวคิดเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการดังน้ี 
 ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ถือเป็นหัวใจสําคัญของการบริหารการตลาด การจะทําให้การ
ดําเนินงานของกิจการประสบความสําเร็จได้ข้ึนอยู่กับการปรับปรุงความ สัมพันธ์ท่ีเหมาะสมของส่วนประสมทางการตลาด 
เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดเป้าหมายให้ไดร้ับความพึงพอใจสูงสุด 
 
 องค์ประกอบของตลาดบริการ 

การศึกษาครั้งน้ีใช้ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดการบริการ (Service Marking Mix) หรือ 7P’s ดังน้ี 
   ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์. (2547) อธิบายว่า ส่วนประสมการตลาดบริการ โดยท่ัวไปประกอบด้วย 
   1. ผลิตภัณฑ์ (Product) ได้แก่ สินค้า (Goods) และบริการ (Service) ท่ีธุรกิจพัฒนาและผลิตข้ึนเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด นอกจากน้ีผลิตภัณฑ์ยังรวมไปถึงตราสินค้า (Brand) การบรรจุหีบห่อ 
(Packaging) การรับประกัน (Guarantee) คุณภาพผลิตภัณฑ์ (Quality) 
   2. ราคา (Price) หมายถึง จํานวนเงินท่ีลูกค้าต้องชําระให้กับผู้ขายเพ่ือให้ได้รับสินค้าและบริการ 
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   3. การจัดจําหน่าย (Place) หมายถึง ช่องทางการจัดการจัดจําหน่ายการจัดการเก่ียวกับการอํานวยความสะดวก 
ในการซ้ือสินค้าของกลุ่มเป้าหมายให้มีความสะดวกสบายสูงสุด 
   4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การกําหนดแนวทางในการสื่อสารไปยังลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
เก่ียวกับสินค้าและบริการ ราคาและข้อมูลอ่ืนๆ ของสินค้าและบริการ โดยมุ่งให้เกิดการตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการ 
    5. พนักงาน (People) หมายถึง การจัดการบริการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยบุคลากรของกิจการโดยเริ่มตั้งแต่การ
สรรหา คัดเลือก การพัฒนาและฝึกอบรม รวมไปถึงการจูงใจและปลูกฝังลักษณะท่ีจําเป็นต่อการให้บริการ เพ่ือสร้างความพึง
พอใจกับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการให้มากท่ีสุด 
    6. กระบวนการ (Process) หมายถึง การวางระบบและออกแบบให้มีข้ันตอน ท่ีอํานวยความสะดวกให้กับลูกค้า
หรือผู้ใช้บริการมากท่ีสุด 
    7. สถานท่ีจัดงาน (Physical Evidence) หมายถึง สถานท่ีการจัดแสดงสินค้า การขนส่งและความสะดวกในการ
เดินทาง อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยต่างๆ อีกมากท่ีต้องคํานึงถึงเมื่อต้องมีการพิจารณาคัดเลือกสถานท่ีจัดงาน  
 
 แนวคิดเร่ือง Sensory Marketing  
 ผู้วิจัยเรื่อง Sensory Marketing จากมหาวิทยาลัยมหิดล อธิบายไว้ว่า Sensory Marketing คือ การทําการตลาด
ผ่านประสาทสัมผัสท้ัง 5 ของมนุษย์ ซ่ึงเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของคนเราอยู่แล้ว คือ ตา หู จมูก ปาก และผิวสัมผัส ซ่ึงสัมผัสท้ัง 5 
น้ี จะเป็นการทําตลาดในเรื่องของรูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัสน่ันเอง ประเด็นน้ีมีผลกับผู้บริโภค คือ จะทําให้ผู้บริโภค จดจํา
สินค้า เรียนรู้ จนถึงเกิดพฤติกรรมการซ้ือในท่ีสุด 
 
รูปแบบการวิจัย 
 
 การวิจัยน้ีใช้วิธีดําเนินการวิจัย 2 รูปแบบ คือ  
 1. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interviewing) จาก
ผู้เช่ียวชาญ จํานวน 3 ท่าน  
 2. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีมีอายุระหว่าง 15-50 ปี ในเขตพ้ืนท่ีรัชดา สยามแสควร์และพ้ืนท่ีใกล้เคียง  
 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล (การใช้สถิติ / การวิเคราะห์เน้ือหา) 
 สถิติท่ีใช้ในงานวิจัยน้ีสามารถแบ่งได้เป็นสองประเภท คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติเชิง
อ้างอิง (Inferential Statistics) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นค่าสถิติท่ีใช้ในการบรรยายคุณลักษณะในเบ้ืองต้นของข้อมูลท่ี
รวบรวมมาได้ เช่น ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) เป็นต้น 
 2. สถิติเชิงอ้างอิง (Inferential Statistics) เป็นสถิติท่ีศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง และนําผลสรุปท่ีได้ไปอ้างอิงลักษณะ
ประชากร 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 
   1. สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
     1.1 ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์   
               ผู้บริโภคเป็นหญิง ร้อยละ 85.0 เป็นชาย ร้อยละ 15.0 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 23-30 ปี ร้อยละ 46.5 
รองลงมามีอายุ 30 ปีข้ึนไป ร้อยละ 35.5 มีการศึกษาในระดับปริญญาตร ีร้อยละ 63.0 รองลงมามีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 
ร้อยละ 28.5 โดยมีอาชีพเป็นพนักงานบริษัท ร้อยละ 63.0 รองลงมามีอาชีพธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 17.0  
     1.2 พฤติกรรมการเลือกซ้ือของขวัญประเภทอัลบ้ัมรูปทําเอง 
     ผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่เคยมอบของขวัญประเภทอัลบ้ัมรูปทําเองให้แก่ผู้อ่ืน ร้อยละ 64.0 และเคยมอบ 
ร้อยละ 36.0 มีผู้บริโภคร้อยละ 76.5 สนใจท่ีจะมอบของขวัญประเภทอัลบ้ัมรูปทําเอง มีเพียงร้อยละ 23.5 เท่าน้ันท่ีไม่สนใจ
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โดยผู้ท่ีสนใจคิดว่าจะมอบของขวัญให้ผู้อ่ืน 1-3 ครั้ง/ปี  ร้อยละ 75.8 รองลงมาคิดว่าจะมอบ 4-6 ครั้ง/ปี ร้อยละ 8.5 ซ่ึง
ของขวัญมีมูลค่าไม่เกิน 500 บาท ร้อยละ 57.5 รองลงมามีมูลค่า 500-1,000 บาท ร้อยละ 33.3 ปกติแล้วของขวัญท่ีผู้บริโภค
ชอบมอบให้แก่ผู้อ่ืน คือ ตุ๊กตา ของเล่น เกมส์ ร้อยละ 12.3 รองลงมาเป็นเครื่องเขียนและอุปกรณ์สํานักงาน ร้อยละ 11.9 
ผู้บริโภคจะซ้ือของขวัญจากห้างสรรพสินค้า ร้อยละ 24.8 รองลงมาซ้ือจากร้าน Gift Shop ร้อยละ 13.1 ปัญหาและอุปสรรค
ในการมอบของขวัญคือ ไม่มีเวลาเดินทางไปเลือกซ้ือของขวัญ ร้อยละ 32.4 รองลงมาคือกังวลว่าของขวัญจะไม่ถูกใจผู้รับ ร้อยละ 
29.2 ในการซ้ือของขวัญ ผู้บริโภคจะตัดสินใจซ้ือด้วยตนเอง ร้อยละ 66.7 รองลงมาเป็นเพ่ือน/แฟน ร้อยละ 22.9 

1.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านจําหน่ายของขวัญประเภทอัลบ้ัม
รูปทําเอง (Scrapbook) 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านจําหน่ายของขวัญประเภทอัลบ้ัมรูปทํา
เอง (Scrapbook) ในภาพรวมมีความสําคัญในระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย 3.99) เมื่อพิจารณาปัจจัยทางการตลาดท้ัง 7 ด้าน พบว่า มี
ความสําคัญในระดับมากท้ังหมด เรียงตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ (1) ด้านกระบวนการให้บริการ ผู้บริโภคให้ความสําคัญข้ันตอนการ
บริการเป็น ไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย (2) ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ผู้บริโภคให้ความสําคัญกับความรู้
ความสามารถ พนักงานยิ้มแย้มแจ่มใส (3) ด้านลักษณะทางกายภาพ ผู้บริโภคให้ความสําคัญกับความกว้างของร้าน (4) ด้าน
การส่งเสริมการตลาด ผู้บริโภคให้ความ สําคัญกับการสื่อสารผ่าน Social Media (5) ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคให้ความสําคัญ
กับการให้ผู้ซื้อมีส่วนร่วมในการออกแบบหรือประดิษฐ์เอง บรรจุภัณฑ์ ความหลากหลายของสินค้า และสินค้าไม่เหมือนใคร (6) 
ด้านราคา ผู้บริโภคให้ความสําคัญกับเรือ่งราคามีความเหมาะสม และ (7) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ผู้บริโภคให้ความสําคัญ
กับช่องทางการขายผ่านอินเทอร์เน็ต ตามลําดับ 
 2. อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือของขวัญ และศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการร้านจําหน่ายของขวัญ ท้ังน้ีเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งธุรกิจร้าน Scrap From Heart มีประเด็นท่ีนํามา
อภิปรายผลได้ ดังน้ี 
           2.1 พฤติกรรมการเลือกซ้ือของขวัญประเภทอัลบ้ัมรูปทําเอง 
                 ผลจากการศึกษา พบว่า ผู้บริโภค ร้อยละ 64.0 สนใจท่ีจะมอบของขวัญประเภทอัลบ้ัมรูปทําเองให้
ผู้อ่ืน ท่ีเป็นเช่นอาจเป็นเพราะ Scrapbook เป็นสินค้าแฮนด์เมด ท่ีมีความแตกต่างจากสินค้าอ่ืน เพราะต้องประดิษฐ์ด้วยมือซ่ึง
ถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสินค้า  Scrapbook ประกอบกับ Scrapbook เป็นวิธีการเก็บรักษาความทรงจํา เรื่องราวของ
บุคคล หรือครอบครัว โดยใช้สิ่งพิมพ์/รูปภาพท่ีมีความทรงจําอยู่ เช่น ตั๋วหนัง ตั๋วเครื่องบิน กระดุม เศษจากเสื้อผ้าเก่า 
กระดาษโน๊ตท่ีมีลายมือของคนรัก จดหมาย เป็นต้น ซ่ึงอัจฉราภรณ์ ดียิ่ง (การสื่อสารส่วนบุคคล, 19 ตุลาคม 2557) กล่าวถึง 
Scrapbook ว่าลูกค้าสามารถตกแต่งได้ด้วยตนเอง โดยน่ังทําท่ีร้าน หรือสามารถเลือกอุปกรณ์ในการตกแต่งได้ด้วยโดยลูกค้า
ได้มีส่วนร่วมในการผลิต ทําให้รู้สึกภาคภูมิใจในสินค้าน้ัน ประกอบกับ Scrapbook ส่วนใหญ่จะไม่มีการผลิตซํ้า ทําให้มีช้ิน
เดียวในตลาด และผลการศึกษาในครั้งน้ียังพบว่า ผู้บริโภคไม่มีเวลาเดินทางไปเลือกซ้ือของขวัญ (ร้อยละ 32.4) ซ่ึงสอดคล้อง
กับบทสัมภาษณ์ของพัชราภรณ์ ศิริพัฒนาวานิช (การสื่อสารส่วนบุคคล, 8 เมษายน 2557) Scrapbook เหมาะสําหรับคนท่ีไม่
ค่อยมีเวลาไปเดินเลือกซ้ือของขวัญตามสถานท่ีต่างๆ  
        2.2 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านจําหน่ายของขวัญประเภทอัลบ้ัมรูปทําเอง (Scrapbook)
        ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านจําหน่ายของขวัญ
ประเภทอัลบ้ัมรูปทําเอง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผู้ศึกษาขออภิปรายผลเป็นรายด้าน ดังน้ี 
  2.2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านจําหน่ายของขวัญประเภทอัลบ้ัมรูปทําเองใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยผู้บริโภคให้ความสําคัญกับบรรจุภัณฑ์ ความหลากหลายของสินค้า และสินค้ามีลักษณะพิเศษไม่
เหมือนใคร และผู้บริโภคให้ความสําคัญกับการท่ีได้ประดิษฐ์ของขวัญหรือออกแบบได้ด้วยตนเอง ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะ 
Scrapbook เป็นสินค้าแฮนด์เมดท่ีมีแตกต่างจากสินค้าแฮนด์เมดโดยท่ัวไป เพราะ Scrapbook จะเพ่ิมเรื่องราวความทรงจํา
ดีๆ ไว้ใน Scrapbook และผู้บริโภคสามารถประดิษฐ์ หรือหาวัตถุดิบ หรือออกแบบของขวัญน้ันได้ด้วยตนเอง ซ่ึงถือเป็นเสน่ห์
ของ Scrapbook สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของพัชราภา ศิริพัฒนาวานิช (การสื่อสารส่วนบุคคล, 8 เมษายน 2557) และวศินี 
เชยกลิ่นเทศ (การสื่อสารส่วนบุคคล, 6 กุมภาพันธ์ 2558) กล่าวถึงเสน่ห์ของงาน Scrapbook ว่าอยู่ท่ีรูปแบบและลวดลาย
ของแต่ละช้ินงาน และงานแต่ละช้ินจะไม่มกีารผลิตซํ้า ทําให้ Scrapbook มีความหลากหลาย ผู้บริโภคสามารถเลือกซ้ือได้ตาม
ความต้องการ 
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  2.2.2 ด้านราคา มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านจําหน่ายของขวัญประเภทอัลบ้ัมรูปทําเองในภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก โดยผู้บริโภคให้ความสําคัญกับราคาต้องเหมาะสมกับตัวสินค้า ท้ังน้ีเพราะการตั้งราคาสําหรับ 
Scrapbook จะเน้นคุณภาพ (Quality Sensitive Market) ท่ีลูกค้าสามารถมองเห็นคุณภาพของสินค้า ผู้บริโภคก็ยินดีจ่ายเงิน  
  ผลจากการศึกษาในครั้งน้ีเก่ียวกับพฤติกรรมการเลือกซ้ือของขวัญ พบว่า ราคาค่าของขวัญท่ีผู้บริโภคยินดี
จ่ายจะมีราคาไม่เกิน 500 บาท สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของ อัจฉราภรณ์ ดียิ่ง (การสื่อสารส่วนบุคคล, 19 ตุลาคม 2557) 
ว่าร้าน By Hand Scrapbook ตั้งราคาของ Scrapbook อยู่ท่ีประมาณ 100-1,000 บาท แต่หากซ้ือขายทาง ebay ราคาจะ
อยู่ท่ีประมาณ 500-5,000 บาทซ่ึงแล้วแต่ความยากง่ายของช้ินงาน   
  2.2.3 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านจําหน่ายของขวัญประเภท
อัลบ้ัมรูปทําเองในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยผู้บริโภคให้ความสําคัญกับช่อง ทางการจัดหน่ายทางอินเทอร์เน็ต ท้ังน้ีเพราะ
ในปัจจุบันผู้บริโภคนิยมซ้ือขายสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตกันมากข้ึน เพราะสะดวกไม่ต้องเดินทางไปท่ีร้าน ทําให้ธุรกิจสินค้า
ออนไลน์ (e-Commerce) ขยายตัวเพ่ิมมากข้ึน ประกอบกับรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมๆ ซ่ึง
ผู้บริโภคมีความเร่งรีบ จึงต้องการความสะดวกสบายในการซ้ือ-ขายสินค้า และวิธีการชําระเงินก็ง่าย และมีหลายวิธี เช่น โอน
เงินผ่านทางธนาคารออนไลน์ paypal visa หรือผ่านทางตู้ ATM/7-Eleven /บัตรเติมเงิน และเก็บเงินปลายทาง ส่วนการ
จัดส่งสินค้ามีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของ วศินี เชยกลิ่น (การสื่อสารส่วนบุคคล,  
6 กุมภาพันธ์ 2558)  และอัจฉราภรณ์ ดียิ่ง (การสื่อสารส่วนบุคคล, 19 ตุลาคม 2557) กล่าวว่า ธุรกิจ Scrapbook ควรเน้น
ช่องทางการจําหน่ายทาง Online ผ่าน ebay เป็นสําคัญ 
  2.2.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด  มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านจําหน่ายของขวัญประเภทอัลบ้ัม
รูปทําเองในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยผู้บริโภคให้ความสําคัญกับการสื่อสารผ่าน Social Media ซ่ึงคุณวศินี เชยกลิ่นเทศ 
เจ้าของ Facebook Pages: Classic Notebook Handmade ท่ีทําธุรกิจ Scrapbook และจําหน่ายทาง Online มานานกว่า 
2 ปี โดยมีการจัดทํา Facebook Pages เพ่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ ซ่ึงได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี  
  2.2.5 ด้านบุคลากร มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านจําหน่ายของขวัญประเภทอัลบ้ัมรูปทําเองใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยผู้บริโภคให้ความสําคัญกับความรู้ความสามารถของพนักงาน และพนักงานยิ้มแย้มแจ่มใส และ
ยินดีให้บริการ สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของพัชราภา  
ศิริพัฒนาวานิช (การสื่อสารส่วนบุคคล, 8 เมษายน 2557) ท่ีกล่าวถึงหลักในการบริหารงานของธุรกิจ คือ การใส่ใจถึงความ
ต้องการของลูกค้า ซ่ึงลูกค้าแต่ละคนมีความต้องการท่ีแตกต่างกัน ดังน้ัน พนักงานท่ีให้ บริการต้องอํานวยความสะดวกแก่
ลูกค้า ใส่ใจลูกค้าว่าต้องการของแบบไหน นอกจากน้ี พนักงานท่ีให้บริการต้องมีความรู้ สามารถแนะนํา หรือให้ข้อคิดเห็น
เก่ียวกับสินค้าได้เป็นอย่างดี 
  2.2.6 กระบวนการให้บริการ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านจําหน่ายของ ขวัญประเภทอัลบ้ัมรูป
ทําเองในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยผู้บริโภคให้ความสําคัญกับข้ันตอนการให้บริการต้องสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ซ่ึง
คุณอัจฉราภรณ์ ดียิ่ง ให้สัมภาษณ์เก่ียวกับการให้บริการร้าน By Hand Scrapbook จําหน่ายสมุดทํามือ และงาน 
Scrapbook กล่าวว่า ร้านจะเน้นในเรื่องของการบริการเป็นสําคัญ เช่น การเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถน่ังทํา Scrapbook ได้
ด้วยตนเองท่ีร้าน โดยแต่ละเล่มจะให้เวลาประมาณครึ่งช่ัวโมง หากไม่ต้องการทําเองท่ีร้านก็เลือกวัสดุอุปกรณ์ไปทําท่ีบ้านเอง
ได้ โดยร้านจะมีพนักงานช่วยออกแบบให้ หรือให้พนักงานจัดทําตามความต้องการและรอกลับไปได้ จะเห็นได้ว่าการให้บริการ
ของร้านมีความสะดวกและเอ้ือต่อลูกค้าเป็นอย่างดี 
  2.2.7  ด้านลักษณะทางกายภาพ มีผลต่อการตัดสนิใจเลอืกใช้บริการร้านจําหน่ายของ ขวัญประเภทอัลบ้ัม
รูปทําเองในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยผู้บริโภคให้ความสําคัญกับความกว้างของร้าน ความสะอาด และบรรยากาศภายใน
ร้าน ท้ังน้ีเพราะร้านบางแห่งจัดพ้ืนท่ีให้ลูกค้าสามารถน่ังทํา Scrapbook ได้ด้วยตนเอง ดังน้ัน ร้านต้องมีพ้ืนท่ีกว้างขวาง
พอท่ีจะมีมุมให้ลูกค้าได้น่ังสร้าง สรรค์งานของตนเอง อีกท้ังบรรยากาศภายในร้านต้องเอ้ือต่อการประดิษฐ์งานด้วย 
 
การวิเคราะห์เชิงสถานการณ์ 

 
ผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งร้านจําหน่าย Scrapbook Product พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความ

สนใจเลือกใช้บริการร้านจําหน่ายของขวัญประเภท Scrapbook ท่ีมีรายละเอียดของส่วนประสมทางการตลาดประกอบอยู่ใน
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ร้านดังน้ี ผู้บริโภคน่าจะใช้บริการ ร้อยละ 60.7 และจะใช้บริการอย่างแน่นอน ร้อยละ 33.0 มีเพียงร้อยละ 5.3 เท่าน้ันท่ีคิดว่า
ไม่น่าจะใช้บริการ ดังน้ันจึงมีความเป็นเป็นไปได้ในการจัดตั้งธุรกิจดังกล่าวให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของตลาด 

และเมื่อพิจารณาสภาวะตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค และปัจจัยต่างๆ อย่างรอบด้านแล้ว เน่ืองด้วยเป็นผู้ดําเนินธุรกิจ
รายใหม่ การดําเนินกิจกรรมการตลาดของ Scrap From Heart จึงมุ่งเน้นใช้การสื่อสารเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า 
เช่น การสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์ การจัดกิจกรรมพิเศษสําหรับสมาชิก เช่น อีเว้นท์ และ Work Shop อันจะนําไปสู่ความ
เป็นชุมชนและเกิดการรับรู้ในตราสินค้า 

ในส่วนของด้านการปฏิบัติการ Scrap From Heart เน้นการบริหารงานอย่างมีประสทิธิภาพ โดยอาศัยความสัมพันธ์
อันดีกับพันธมิตรทางธุรกิจ ท้ัง Supplier ทีจําหน่ายวัตถุดิบ รวมถึงในอนาคตจะเพ่ิมช่องทางการฝากขายผ่านห้างสรรพสินค้า 
และร้านจําหน่ายของขวัญต่างๆ  

สถานการณ์ธุรกิจร้านสแครปบุ๊คในประเทศไทยมีการแข่งขันสูงจากสินค้าท่ีมีความใกลเ้คียง คือ สินค้าประเภทเครื่อง
เขียน ซ่ึงมีสินค้าใหม่ๆ เข้ามาในตลาดอย่างต่อเน่ือง ภาพรวมของเศรษฐกิจในประเทศ รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค ท้ังหมด
ล้วนเป็นปัจจัยท่ีส่งผลโดยตรงต่อการดําเนินธุรกิจ 

ปัจจัยท่ีส่งผลให้กิจการไม่สามารถดําเนินการได้ตามแผนท่ีวางไว้ อาจส่งผลทําให้ธุรกิจไม่ประสบผลสําเร็จและคืนทุน
ในระยะเวลาท่ีคาดไว้ ซ่ึงอาจมีสาเหตุอันเน่ืองมาจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา ทําให้เกิดการใช้จ่ายอย่างประหยัด 

มีคู่แข่งทางอ้อมเกิดข้ึนในธุรกิจสินค้าทดแทนท่ีมีศักยภาพสูงมาชิงส่วนแบ่งตลาด ทําให้ยอดขายลดต่ําลงกรณีต้นทุน
วัตถุดิบและการผลิตสูงข้ึน 

ดังน้ันมีแผนรองรับสถานการณ์ไว้ ดังน้ี 
- ลดต้นทุนการบริหารจัดการด้านต้นทุน  ตัดค่าใช้จ่ายท่ีไม่จําเป็น เพ่ือสํารองเงินหมุนเวียน 
- จัดหาแหล่งเงินทุนสํารอง เผื่อในกรณีเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ 
- เน้นการประชาสัมพันธ์เพ่ิมข้ึน โดยมุ่งเน้นสื่อช่องทาง Online Marketing   

  -     มีการประเมินคู่แข่งและตลาดอยู่ตลอดเวลา 
ในกรณีท่ีสภาพเศรษฐกิจโดยรวมท้ังภายในและภายนอกประเทศดีข้ึน ผู้บริโภคมีกําลังในการใช้จ่ายมากข้ึน ส่งผลให้

ธุรกิจมีประแสเงินสดรับมากกว่าท่ีคาดการณ์เอาไว้ ทําให้สามารถนําผลกําไรดังกล่าวไปลงทุนเพ่ิมในส่วนของสินค้าและบริการ 
เพ่ือให้ตอบสนองกับความต้องของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้ครบวงจรมากข้ึน เช่น การขยายสาขา   ,การสํารองเงินทุน
หมุนเวียน และการจ่ายโบนัสให้พนักงาน เป็นต้น 

 
การประเมินและสรุปโครงการ 
 
 ปัจจุบันมีสินค้าและบริการมากมายท่ีต้องทําข้ึนเพ่ือให้ดึงดูดใจผู้บริโภค และสินค้าท่ีน่า สนใจในตอนน้ีก็น่าจะหนีไม่
พ้นของใช้เล็กๆ น้อยๆ ท่ีมีดีไซน์แปลกตา สวยงาม และไม่เหมือนใคร เพ่ือให้โดดเด่น และบ่งบอกถึงความเป็นตัวของตัวเอง มี
ความสะดวกในการพกพา และมีดีไซน์ท่ีทันสมัย ประกอบกับสังคมในปัจจุบันน้ี ผู้คนในหลายรุ่น หลายวัย นิยมถ่ายรูปภาพ
เก็บไว้เป็นท่ีระลึก ทุกครั้งท่ีออกเดินทาง รูปถ่ายก็จะเพ่ิมข้ึน แต่สิ่งท่ีเพ่ิมข้ึนไม่ได้มีเพียงเท่าน้ี ยังมีตั๋วเครื่องบิน แผนท่ีของแต่
ละเมือง กระดาษห่อนํ้าตาลจากร้านกาแฟท่ีท้ิงไม่ลง เสียงอึกทึกของเมือง กลิ่นอายของสายลม และการพูดคุยกับคนท้องถ่ินท่ี
ยังคงชัดเจนอยู่ในความทรงจํา สิ่งท่ีสามารถตอบสนองความต้องการเหล่าน้ันไว้ได้คือ งานสแครปบุ๊ค ซ่ึงเป็นวิธีการเก็บรักษา
ความทรงจํา เรื่องราว ของบุคคล หรือ ครอบครัว โดยการใช้สิ่งพิมพ์ รูปภาพ และสิ่งของต่างๆ ท่ีมีความทรงจําอยู่ ท่ีสามารถ
ทําได้อย่างอิสระตามไอเดีย ความรู้สึก ความทรงจําจากผู้ให้ไปสู่ผูร้ับ โดยจะมีรูปแบบของสแครปบุ๊ค อุปกรณ์ วัตถุดิบ และการ
ตกแต่งท่ีหลากหลายและมีรูปแบบท่ีแตกต่างกันไปสําหรับลูกค้าแต่ละราย  
 จากการศึกษาโครงการจัดตั้งธุรกิจร้าน Scrap From Heart จะเปิดให้บริการในจามจุรีสแควร์ เพ่ือรองรับ
กลุ่มเป้าหมายหลักท่ีเป็นกลุ่มคนทํางานและกลุ่มนิสิตนักศึกษา จากการวิเคราะห์โอกาสทางการตลาดผ่านการวิจัยตลาด ร้าน 
Scrap From Heart ได้กําหนด Positioning ไว้คือ  “Memorable personal art & craft” และได้กําหนดกลยุทธ์ในด้าน
ต่างๆ ให้สอดคล้องกับ Positioning ท่ีกําหนดข้ึน โดยเน้นออกแบบให้สินค้าและบริการท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์และมี
ความหมายพิเศษจากความทรงจําของผู้ให้และผู้รับ เน้นการออกแบบร้านให้รู้สึกอบอุ่น ผ่านการตกแต่ง และองค์ประกอบ
ต่างๆ การมีพนักงานท่ีมีใจรักบริการเน้นการให้บริการลูกค้าอย่างใกล้ชิด รวมท้ังการมีกระบวนการให้บริการท่ีเน้นการ
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ตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละคนอย่างเฉพาะเจาะจง ซ่ึงสิ่งเหล่าน้ีสามารถสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าและหัวใจสําคัญ
ของร้าน น่ันคือความอบอุ่น ความจริงใจ และความพร้อมท่ีจะให้บริการอย่างเต็มท่ี 
 
ข้อเสนอแนะ 
 
 1. ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษา 
      1.1 ธุรกิจควรสร้างตราสินค้าเป็นของตนเอง เพ่ือให้ลูกค้ารู้จัก และจดจํา 
      1.2 ควรจัดให้มีระบบสมาชิก เพ่ือให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน เช่น ทําเป็นกลุ่ม Line  /Facebook 
 2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาครั้งต่อไป 
      ควรศึกษากลุ่มตัวอย่างอ่ืนๆ เช่น ศึกษาเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น กลุ่มคนวัยทํางาน และกลุ่มคนวัยกลางคน ท้ังน้ีเพราะ
ผู้บริโภคแต่ละกลุ่มจะมีพฤติกรรม และการใช้ชีวิตท่ีแตกต่างกัน 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 
 รายงานวิจัยการศึกษาเฉพาะบุคคลฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงด้วยดี ด้วยความกรุณาจากท่ีปรึกษา ดร .ณัฏฐณิชา ณ นคร   ,ท่ี
ได้กรุณาสละเวลาให้คําปรึกษา ข้อคิดเห็นต่างๆ ในการวิจัย พร้อมท้ังพิจารณาตรวจแก้ไข ปรับปรุงงานวิจัยของข้าพเจ้าตลอด

ระยะเวลาการทําวิจัย จนสําเร็จลุล่วงด้วยดี ผู  ้ทําวิจัยรู้สึกซาบซ้ึงในความกรุณา จึงขอกราบขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสน้ีด้วย 
 ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการทําวิจัยและให้ข้อมูลต่างๆ ตลอดจนถึงผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน ท่ี

ให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลครั้งน้ี และขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงสําหรับบุคคลท่ีมีค วามสําคัญต่อผู้วิจัยมากท่ีสุด คือ
ครอบครัว คุณปู่ คุณย่า คุณพ่อ คุณแม่ท่ีคอยสนับสนุนทุกอย่างในชีวิตของข้าพเจ้าและเป็นกําลังใจสําคัญยิ่งต่อการศึกษาของ
ข้าพเจ้ามาโดยตลอด ข้าพเจ้าขอเทิดทูนพระคุณน้ีเหนือสิ่งอ่ืนใด 
 ขอขอบคุณเพ่ือนๆ ทุกท่าน   ,เพ่ือนร่วมงานและหัวหน้างานในหน่วยงาน  Forecasting & Planning/Customert 
Management, บริษัททรู คอร์ปอเรช่ัน จํากัด ท่ียอมสละเวลาอันมีค่ามาเป็นกําลังสําคัญในการช่วยแจกแบบสอบถามเพ่ือเก็บ
ข้อมูลในการวิจัยน้ี และคอยช่วยเหลือในการทํางาน และกระตุ้นให้งานวิจัยน้ีเกิดความก้าวหน้าจนสําเร็จลุล่วงในท่ีสุด 
ขอขอบคุณทุกท่านจากใจจริง 
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บทคัดย่อ 

 
งานวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยประชากรศาสตร์ท่ีมีอิธิพลต่อการซ้ือสินค้าและบริการศาสนพิธี กับ

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P) ท่ีมีความสําคัญต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจรับจัดงานศาสนพิธี  ท้ังน้ีเพ่ือนํา
ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษามาเป็นแนวทางสําหรับจัดทําแผนธุรกิจการจัดตั้งธุรกิจศาสนพิธีในข้ันถัดไป โดยการศึกษาข้อมูลเชิงลึก
จากบทความ บทสัมภาษณ์นักวิชาการ นักธุรกิจเก่ียวกับธุรกิจท่ีให้บริการทางศาสนพิธี และใช้แบบสอบถามท่ีผ่านการทดสอบ
ด้วยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคจากกลุ่มตัวอย่าง 30คน ได้ค่าความเช่ือมั่นด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด .9259 
และด้านการตัดสินใจเลือกใช้บริการ .8096 ก่อนนําไปสํารวจผู้ใช้บริการศาสนพิธีในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 ราย  
สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าที ความแปรปรวนทางเดียว  
LSD และค่าความสัมพันธ์ ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคส่วนมากเคยมีส่วนร่วมในการจัดงานทางศาสนพิธี ท้ังน้ีเพราะงาน
ดังกล่าวเป็นพิธีกรรมและประเพณีท่ีถือปฏิบัติสืบต่อกันมา และในแง่ของส่วนประสมทางการตลาด ผู้บริโภคให้ความสําคัญใน
ด้านราคามากเป็นอันดับท่ีหน่ึง รองลงมาเป็นด้านสินค้าและบรกิาร ต้องมีคุณภาพ ถูกต้องตามหลักศาสนา ด้านช่องทางการจัด
จําหน่าย และด้านส่งเสริมการตลาด ตามลําดับ 
 
คําสําคัญ: ศาสนพิธี, พิธีกรรม, ส่วนประสมทางการตลาด 
 

Abstract 
 

The purpose of this research was to study the influence of demographic factors on purchasing 
product through religious ceremony organizer, and the Marketing Mix (4P) that are crucial to the decision to 
use business organizing the religious ceremony. According to the data obtained from the study as a guideline 
for the preparation of a business plan to establish religious ceremony in the next step. The study insights from 
the article, and interview Scholars Businessmen about business and religious ceremony. The questionnaire 
tested by Cronbach’s Alpha from the sample of 30 participants with the reliability of the marketing mix 
.9259 and the decision to use the service .8096 before collection data from 400 clients in Bangkok area. 
The statistical analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, One-Way ANOVA, Least-
Significant Difference and correlation. The results showed that most consumers never involved in organizing 
the religious ceremony. Because such work is performed rituals and traditions that continue to come, 
and in terms of the marketing mix, consumer prices featured in the very first place. A minor product and 
service quality must be based on religious principles, place and promotion, respectively. 
 

Keywords: religious ceremony, rituals, marketing mix 
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บทนํา 
 
สังคมไทยถือว่าศาสนามีความสําคัญต่อวิถีการดําเนินชีวิตของคนในสังคมจนกลายเป็นวัฒนธรรมประเพณีท่ีมีผลต่อ

ความรู้สึก นึกคิด  ความเช่ือ ความศรัทธาของประชาชน ดังน้ัน ศาสนาจึงเป็นเครื่องยึดเหน่ียวทางจิตใจในทางประพฤติปฏิบัติ  
เพ่ือให้ประชาชนพลเมืองได้ใช้หลักธรรมทางศาสนาท่ีตนนับถือมาเป็นเครื่องมือในทางประพฤติปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์ใน
การพัฒนาจิตใจของตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติให้มีความมั่นคง และอยู่ร่วมกันอย่างมีความ สุข แต่การท่ี
ประชาชนพลเมืองจะเข้าถึงหลักธรรมอันเป็นแก่นแท้ของศาสนาน้ันเป็นสิ่งท่ีกระทําได้ยาก เน่ืองจากผลของการกระทํามี
ลักษณะเป็นนามธรรมเช่นเดียวกับเรื่องการศึกษาท่ีจะทําให้ผู้ท่ีรับการศึกษาได้เกิดปัญญาจริงๆ ย่อมเห็นผลช้า ไม่เหมือนการ
สร้างวัตถุต่างๆ ท่ีเห็นผลได้รวดเร็วทันใจ ดังน้ัน ศาสนาทุกศาสนาจึงจําเป็นต้องมีพิธีกรรมทางศาสนาเป็นเครื่องมือในการให้ศา
สนิกชนของตนใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาท่ีมีลักษณะเป็นรูปธรรมร่วมกัน ปราชญ์ท้ังหลายจึงได้ไห้
ความสําคัญของศาสนพิธีไว้ว่า  “เป็นดังเปลือกของต้นไม้ ซ่ึงทําหน้าท่ีห่อหุ้มแก่นของต้นไม้คือ เน้ือแท้อันเป็นสาระสําคัญของ

ศาสนาไว้   ”เมื่อกล่าวไห้ถูกต้องก็สามารถ กล่าวได้ว่า ศาสนพิธีและศาสนธรรมของศาสนาท้ังสองส่วนน้ี ย่อมมีความสําคัญ
เสมอกัน ต้องอาศัยซ่ึงกันและกัน เพราะหากไม่มีศาสนธรรมอันเป็นแก่นแท้ของศาสนา ศาสนพิธีก็คงจะอยู่ได้ไม่นาน หรือหาก
มีเฉพาะศาสนธรรมอันเป็นแก่นแท้ของศาสนา แต่ไม่มีศาสนพิธี แก่นแท้ของศาสนาก็ย่อมอยู่ได้ไม่นานเช่นกัน เพราะศาสนิก
ชนขาดแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาร่วมกัน ไม่มีสิ่งใดสิ่งหน่ึงเป็นศูนย์กลางอันเป็นเครื่องยึดเหน่ียวจิตใจท่ีจะ
ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน ทางพระพุทธศาสนา ศาสนพิธีหรือพิธีกรรมทางศาสนาพุทธ แบ่งออกเป็น 4 หมวดใหญ่ๆ คือ หมวด
กุศลพิธี หมวดบุญพิธี  หมวดทานพิธี และ หมวดปกิณกะพิธี (กรมศาสนา, 2552, หน้า 13) 

กล่าวได้ว่าชีวิตประจําวันของเราไม่ว่าจะอยู่ในชนชาติไหน ศาสนาอะไร ล้วนแล้วแต่ต้องมีพิธีกรรมทางศาสนา หาก
ศาสนาเปรียบกับต้นไม้ พิธีกรรมทางศาสนาก็เปรียบได้กับเปลือกนอกของต้นไม้ท่ีห่อหุ้มศาสนาไว้ ดังน้ันทุกศาสนาก็จะต้องมี
พิธีกรมทางศาสนา ซ่ึงเป็นระเบียบแบบแผนหรือแบบอย่างท่ีถือปฏิบัติในศาสนาจากรุ่นสู่รุ่น ดังน้ันเราจะเห็นได้ว่าในสังคมไทย 
มีการจัดงานมงคล การจัดงานอวมงคล จะเกิดข้ึนทุกวัน วันละหลายๆงาน ซ่ึงเป็นวัฒนธรรมประเพณีสืบเน่ืองต่อๆ กันมา โดย
มีความเช่ือท่ีว่า หากกระทําถูกต้องแล้วจะนําความสุขและความเป็นสิริมงคลมาสู่ตนเอง ครอบครัว และวงศ์ตระกูล   

ปัจจุบันความนิยม และพ้ืนฐานความรู้ของคนไม่เหมือนกัน  ความเร่งรีบในชีวิตประจําวัน เวลาท่ีมีจํากัด  ความ
สะดวกสบาย รวมถึงความรู้เรื่องศาสนพิธีอาจจะรู้โดยไม่ละเอียด เช่น จะทํา บุญข้ึนบ้านใหม่ต้องใช้อะไรบ้าง งานบวชต้องใช้
อะไรบ้าง หรือแม้กระท่ังงานอวมงคลต้องใช้อะไรบ้าง ข้ันตอนกระบวนการจัดงานต้องทํายังไง  จึงทําให้ผู้บริโภคหันมาใช้
บริการธุรกิจเก่ียวกับการจัดงานมงคล และงานอวมงคลมากข้ึนการประเมินของศูนย์วิจัยกสิกรไทยในปี 2552 ธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง
กับการจัดงานศพ มีเม็ดเงินหมุนเวียนประมาณ 35,000 ล้านบาทต่อปี โดยเงินค่าใช้จ่ายเหล่าน้ีเริ่มคํานวณกันตั้งแต่การเคลื่อน 
ย้ายศพเพ่ือนําไปประกอบพิธีทางศาสนาไปจนกระท่ังเผา หรือฝังตามความต้องการของผู้ตายหรือญาติ 

             ดังน้ัน จากความยุ่งยากในการจัดงาน ความมีหน้าตาในสังคม ความสะดวกสบาย เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคให้ได้มากท่ีสุด  ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งธุรกิจเก่ียวกับศูนย์รวมการประกอบ
พิธีกรรมและจําหน่ายอัฐบริขารครบวงจร ซ่ึงมีหลายศาสนา โดยจะเน้นท่ีคุณภาพของผลิตภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐานและบริการครบ
ครัน  จากปัญหาท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค ความพึงพอใจของผู้บริโภค และส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมตี่อธุรกิจศาสนพิธีเพ่ือตอบสนองได้ตรงตามความตอ้งการของผู้บริโภคและการดําเนินกลยุทธ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถแข่งขันต่อไปได้ 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินค้าและบริการศาสนพิธี  
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีความสําคัญต่อการเลือกใช้บริการรับจัดงานศาสนพิธี 
3. เพ่ือศึกษาการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการรับจัดงานศาสนพิธีต่าง ๆ 
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สมมติฐานการวิจัย 
 

1. ผู้บริโภคท่ีมีลักษณะประชากรศาสตร์ต่างกันให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกัน  
2. ผู้บริโภคท่ีมีลักษณะประชากรศาสตร์ต่างกันตัดสินใจใช้บริการธุรกิจรับจัดงานศาสนพิธีแตกต่างกัน 
3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการรับจัดงานศาสนพิธี 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 แนวความคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 

Kotler (2009, p.24) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง เครื่องมือทางการตลาดท่ี
สามารถควบคุมได้ ซ่ึงกิจการผสมผสานเครื่องมือเหล่าน้ีให้สามารถตอบ สนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมาย ส่วนประสมการตลาด ประกอบด้วยทุกสิ่งทุกอย่างท่ีกิจการใช้เพ่ือให้มีอิทธิพลโน้มน้าวความต้องการผลิตภัณฑ์
ของกิจการ ส่วนประสมการตลาดแบ่งออกเป็นกลุ่มได้ 4 กลุ่ม ดังท่ีรูจั้กกันว่าคือ “4 Ps” ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา 
(Price) การจัดจําหน่าย (Place) และการส่งเสริมการขาย (Promotion) 

แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคและการตัดสินใจซ้ือ 
อ้างใน Kotler, 1999  ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2541, หน้า 124-125)  ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผู้บรโิภค 

(Consumer Behavior) หมายถึง การกระทําของบุคคลใดบุคคลหน่ึงเก่ียวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มาแล้วซ่ึงการใช้
สินค้าและบริการ ท้ังน้ีหมายรวมถึง กระบวนการตัดสินใจ และการกระทําของบุคคลท่ีเก่ียวกับการซ้ือและการใช้สินค้า 

 การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค เป็นวิธีการศึกษาท่ีแต่ละบุคคลทําการตัดสินใจท่ีจะใช้ทรัพยากร เช่น เวลา 
บุคลากร และอ่ืนๆ เก่ียวกับการบริโภคสินค้า ซ่ึงนักการตลาดต้องศึกษาว่าสินค้าท่ีเขาจะเสนอน้ัน ใครคือผู้บริโภค (Who?) 
ผู้บริโภคซ้ืออะไร (What?) ทําไมจึงซ้ือ (Why?) ซ้ืออย่างไร(How?) ซ้ือเมื่อไร (When?) ซ้ือท่ีไหน (Where?) ซ้ือและใช้
บ่อยครั้งเพียงใด (How often) รวมท้ังการศึกษาว่าใครมีอิทธิพลต่อการซ้ือเพ่ือค้นหาคําตอบ 7 ประการเก่ียวกับพฤติกรรม
ผู้บริโภค 

แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจ 
กระบวนตัดสินใจซ้ือของผู้บรโิภคมีลําดับข้ันตอนดังน้ีคือ (ศิริวรรณ เสรรีัตน์, 2550) 
1. การรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา (Problem/Need Recognition) ข้ันตอนแรกผู้บริโภคจะตระหนักถึงปัญหา 

หรือความต้องการในสินค้าหรือการบริการ ความต้องการหรือปัญหาน้ันเกิดข้ึนมาจากความจําเป็น (Needs) เกิดจาก 
1.1 สิ่งกระตุ้นภายใน (Internal Stimuli) เช่น ความรู้สึกหิวข้าว กระหายนํ้า เป็นต้น 
1.2 สิ่งกระตุ้นภายนอก (External Stimuli) อาจจะเกิดจากการกระตุ้นของส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) 

เช่น เห็นขนมเค้กน่ากิน จึงรู้สึกหิว, เห็นโฆษณาสินค้าในโทรทัศน์ - กิจกรรมส่งเสริมการตลาดจึงเกิดความรู้สึกอยากซ้ือ อยาก
ได้, เห็นเพ่ือนมีรถใหม่แล้วอยากได้ เป็นต้น 

2. การแสวงหาข้อมูล (Information Search) เมื่อผู้บริโภคทราบถึงความต้องการในสินค้าหรือบริการแล้ว ลําดับข้ัน
ต่อไปผู้บริโภคก็จะทําการแสวงหาข้อมูล เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจ  

ทฤษฎีเกี่ยวกับลําดับความต้องการ 
ทฤษฎีการจูงใจท่ีเป็นท่ีรู้จักกันกว้างขวางทฤษฎีหน่ึง คือ "ทฤษฎีลําดับข้ันความต้องการของมาสโลว์" (Maslow's 

Hierarchy of Needs) ทฤษฎีของมาสโลว์ ยึดสมมติฐาน 4 ประการดังน้ี  
1. มนุษย์ทุกคนมีรูปแบบการรับแรงจูงใจคล้ายคลึงกัน โดยผ่านมาจากแหล่งกําเนิดภายในร่างกาย และจากการ

ปฏิกิริยาสัมพันธ์ทางสังคม (Social Interaction) 
 2. แรงจูงใจบางอย่างมีความจําเป็นข้ันพ้ืนฐานและสําคัญมากกว่าแรงจูงใจอย่างอ่ืน 
 3. แรงจูงใจท่ีมีความจําเป็นข้ันพ้ืนฐานมากกว่า จําเป็นจะต้องไดร้ับการตอบสนองให้ได้รับความพอใจก่อนจนถึง
ระดับเป็นแรงจูงใจน้อยท่ีสุด ก่อนท่ีแรงจูงใจทางด้านอ่ืนจะไดร้ับแรงกระตุ้น 
 4. เมื่อแรงจูงใจข้ันพ้ืนฐานได้รับการตอบสนองจนได้รบัความพอใจแล้ว แรงจูงใจข้ันท่ีสูงกว่าก็จะเกิดข้ึนเข้ามาแทนท่ี 
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แนวคิดเกี่ยวกับศาสนพิธี 
ศาสนพิธี หมายถึง ระเบียบแบบแผนหรือแบบอย่างท่ีถือปฎิบัติในศาสนา เมื่อนํา มาใช้ในพระพุทธศาสนา หมายถึง 

ระเบียบแบบแผนหรือแบบอย่างท่ีพึงปฎิบัติในพระพุทธศาสนา ศาสนพิธีต่างๆ  ช่วยทําให้ความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนิกชนมี
ความแน่นแฟ้นยิ่งข้ึนเป็นสิ่งตอกย้ําใจให้ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยได้อย่างดีเยี่ยม  จึงเป็นระเบียบแบบแผนอันดีงามท่ีควร
รักษาไว้คู่กับพระพุทธศาสนาตลอดไป 

ประเภทของศาสนพิธี 
1. กุศลพิธี กุศลพิธี เป็นพิธีเก่ียวกับการอบรมความดีงามทางพระพุทธศาสนาเฉพาะบุคคล  
2. บุญพิธี เป็นพิธีทําบุญเน่ืองด้วยประเพณีในครอบครัวซ่ึงเป็นประเพณีท่ีเก่ียวกับการดําเนินชีวิตของคนท่ัวไปมี 2 

ประเภท คือ พิธีทําบุญในงานมงคล และ  พิธีทําบุญในงานอวมงคล 
3. ทานพิธี เป็นพิธีถวายทานต่างๆ เช่น การถวายทาน เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค เป็นต้น 
4. ปกิณกะพิธี เป็นพิธีเบ็ดเตล็ด ได้แก่ การอาราธนาศีล การประเคนของพระ เป็นต้น 
ประเภทของงานศาสนพิธี 
1. งานพระราชพิธี  เป็นงานท่ีพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดข้ึนเป็นประจํา 
2. งานพระราชกุศล เป็นงานท่ีพระมหากษัตริย์ทรงบําเพ็ญพระราชกุศล งานพระราชกุศลบางงานต่อเน่ืองกับงาน

พระราชพิธี 
3. งานรัฐพิธี เป็นงานพิธีท่ีรัฐบาลหรือทางราชการจัดข้ึนเป็นประจํา  โดยกราบทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เสด็จพระราชดําเนิน ทรงเป็ยประะานประกอบพิธี 
4. งานราษฎร์พิธี  เป็นงานทําบุญตามประเพณีนิยมท่ีราษฎรจัดข้ึนเพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและชุมชน หรือ

เป็นการทําบุญเพ่ืออุทิศผลให้แก่ผู้ท่ีล่วงลับไปแล้วในโอกาสต่างๆ  
องค์ประกอบของพิธี 
1. พิธีกรรม คือ การกระทําท่ีเป็นพิธีการเพ่ือให้ได้รับผลสําเร็จ 
2. พิธีการ คือข้ันตอนของพิธีท่ีกําหนดไว้ตามลําดับตั้งแต่เริ่มต้นพิธีจนจบพิธีเพ่ือให้การจัดกิจกรรมในพิธีน้ันๆ เป็นไป

ด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย และสวยงาม 
3. พิธีกร คือ ผู้ดําเนินรายการประกอบพิธีกรรมน้ันๆ ให้เป็นไปตามข้ันตอนท่ีได้กําหนดไว้ โดยทําหน้าท่ีรับผิดชอบใน

ด้านพิธีการ ประสาน ควบคุม และกํากับพีการต่างๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกําหนดการ  
  

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 
ศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินค้าและใช้บริการศาสนพิธี และศึกษาปัจจัยท่ีมีความสําคัญต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

รับจัดงานศาสนพิธี ท้ังน้ีเพ่ือนําข้อมูลท่ีได้จากการศึกษามาเป็นแนวทางในการจัดตั้งธุรกิจศาสนพิธีต่อไป โดยการศึกษาข้อมูล
เชิงลึกจากบทความ บทสัมภาษณ์นักวิชาการ นักธุรกิจเก่ียวกับธุรกิจท่ีให้บริการทางศาสนพิธี และใช้แบบสอบถามท่ีผ่านการ
ทดสอบด้วยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคจากกลุ่มตัวอย่าง 30คน ได้ค่าความเช่ือมั่นด้านปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด .9259 และด้านการตัดสินใจเลือกใช้บริการ .8096 ก่อนนําไปสํารวจผู้ใช้บริการศาสนพิธีในเขตกรุงเทพมหานคร 
จํานวน 400ราย  สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าที ความ
แปรปรวนทางเดียว  LSD  และค่าความสัมพันธ์   

 

สรุปผลการวิจัย 
 
 1. ลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้บริโภค 
 ผู้บริโภคเป็นหญิง ร้อยละ 66.1 เป็นชาย ร้อยละ 34.0 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 46.2 รองลงมามี
อายุ 21-30 ปี ร้อยละ 28.8 มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 45.3 และปริญญาโท ร้อยละ 42.2 มีอาชีพเป็นพนักงาน
บริษัทเอกชน ร้อยละ 45.8 รองลงมาเป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 24.3 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-
40,000 บาท ร้อยละ 39.5 รองลงมามีรายได้ 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 28.5  
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 2. พฤติกรรมการซ้ือสินค้าและใช้บริการศาสนพิธี 
ผู้บริโภค ร้อยละ 100 เคยมีส่วนร่วมในการจัดงานทําบุญ ซ่ึงงานบุญท่ีเคยร่วมงานคือการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้

ล่วงลับ ร้อยละ 30.1 รองลงมาทําบุญข้ึนบ้านใหม่ ร้อยละ 28.2 ผู้บริโภคเห็นว่าค่าใช้จ่ายท่ีเหมาะสมในการจัดงานควรอยู่
ระหว่าง 10,000-20,000 บาท ร้อยละ 26.8 รองลงมาคือ 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 26.0 ส่วนผู้ท่ีมีอิทธิพลในการเลือกใช้
บริการคือคนในครอบครัว ร้อยละ 81.0 รองลงมาเป็นเพ่ือน ร้อยละ 9.8 

3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีเลือกใช้บริการรับจัดงานศาสนพิธี 
ผู้บริโภคให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการรับจัดงานศาสนพิธี ภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท้ัง 4 ด้าน พบว่า ผู้บริโภคให้ความสําคัญในระดับมากท้ังหมด เรียง
ตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ ด้านราคา ด้านสินค้าและบริการ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  และด้านการส่งเสริมการตลาด ตามลําดับ 

4. การตัดสินใจเลือกใช้บริการรับจัดงานศาสนพิธี 
การเลือกใช้บริการรับจัดงานศาสนพิธี ในภาพรวมผู้บริโภคให้ความ สําคัญกับประเด็นต่างๆ อยู่ในระดับมาก ข้อท่ี

ผู้บริโภคให้ความสําคัญมากท่ีสุด ได้แก่ ทีมงานมีความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์ในการจัดงาน ได้รับความสะดวกสบาย 
และมีบริการท่ีครบวงจร และการซ้ือสินค้าและบริการเพราะถูกต้องตามหลักศาสนา ตามลําดับ ส่วนข้อท่ีผู้บริโภคให้ความ 
สําคัญเป็นลําดับสุดท้ายคือ สินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพ  

5. การทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1 ส่วนผู้บริโภคท่ีมีอายุ และอาชีพต่างกันให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวม

แตกต่างกัน ส่วนผู้บริโภคท่ีมีเพศ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดในภาพรวมไม่แตกต่างกัน  

สมมติฐานท่ี 2 ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพต่างกันตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจจัดงานศาสนพิธีในภาพรวมแตกต่างกัน ส่วน
ผู้บริโภคท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจจัดงานศาสนพิธีใน
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน   

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจัยส่วนประสมทางการในภาพรวมและรายด้านท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสินค้าและบริการ ด้านราคา 
ด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาด และด้านช่องทางการจัดจําหน่ายมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจจัดงาน 
ศาสนพิธี ท่ีนัยสําคัญทางสถิติ .01 

 
อภิปรายผล   
ผลจากการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสนิใจเลอืกซ้ือสินค้าและบริการศาสนพิธี มีประเด็น

ท่ีนํามาอภิปรายผลได้ ดังน้ี  
1. พฤติกรรมการซ้ือสินค้าและใช้บริการศาสนพิธี 
ผลจากการศึกษา พบว่า ผู้บริโภค ร้อยละ 100 เคยมีส่วนร่วมในการจัดงานทําบุญ ซ่ึงมีท้ังการอุทิศส่วนกุศลให้ผู้

ล่วงลับ และงานบุญต่างๆ เช่น ทําบุญข้ึนบ้านใหม่ และงานมงคลสมรส เป็นต้น ท้ังน้ีเพราะงานดังกล่าวเป็นกิจกรรมของศา
สนิกชนท่ีนับถือศาสนาพุทธท่ีถือปฏิบัติเป็นแบบอย่าง เป็นธรรมเนียมสืบต่อกัน ซ่ึงบทสัมภาษณ์ของคุณสกล แสงมาลี (2557) 
แห่งบริษัท แสงแห่งศรัทธา จํากัด ให้สัมภาษณ์ไว้ในรายการ SME IDOL ตอนแสงแห่งศรัทธาว่า ตราบใดท่ียังมี
พระพุทธศาสนา การประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ เป็นสิ่งท่ีขาดไม่ได้ และต้องอยู่ควบคู่กันไปตลอด ศูนย์วิจัยกสิกรไทยในปี 2552 
ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการจัดงานศพ มีเม็ดเงินหมุนเวียนประมาณ 35,000 ล้านบาทต่อปี โดยเงินค่าใช้จ่ายเหล่าน้ีเริ่มคํานวณกัน
ตั้งแต่การเคลื่อนย้ายศพเพ่ือนําไปประกอบพิธีทางศาสนาไปจนกระท่ังเผา หรือฝังตามความต้องการของผู้ตายหรือญาติ              
 2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อเลือกใช้บริการรับจัดงานศาสนพิธี  

ผู้บริโภคให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการรับจัดงานศาสนพิธี ภาพรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก ปัจจัยแต่ละด้านอภิปรายผลได้ ดังน้ี  

ด้านราคา  ผู้บริโภคให้ความสําคัญกับเรือ่งราคามากเป็นลําดบัท่ีหน่ึง สอดคล้องกับการศึกษาของ กําพล ตันติปัญญา
เทพ (2552) ท่ีศึกษา เรื่องพฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการ ตลาดทีส่งผลต่อการเลือกซ้ือสังฆทานสําเร็จรูปของ
ผู้บริโภคในเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ซ่ึงผู้บริโภคเห็นว่าอัตราค่าบริการต้องมีความเหมาะสมกับสินค้าและบริการ  

 ซ่ึงคุณสกล แสงมาลี (2557) แห่งบริษัท แสงแห่งศรัทธา จํากัด ให้สัมภาษณ์ไว้ในรายการ SME IDOL ไว้ว่า อัตรา
ค่าสินค้าและบริการของธุรกิจศาสนพิธีมีหลายราคา ตั้งแต่ต่ําสุดไปจนถึงหลักล้านบาท แต่โดยท่ัวไปแล้ว อัตราค่าจัดงานบุญมี
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ให้เลือกตั้งแต่ 9,999 บาท 14,999 บาท และ 19,999 บาท จึงถึงหลัก 30,000 บาทข้ึนไปจนถึงหลักแสนบาท ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับ
ความต้องการของผู้บริโภคแต่ละคน สอดคล้องกับท่ีคุณสมชาย สุริยเสรีย์ (2557) ผู้บริหารร้านสุริยาหีบศพ ท่ีกล่าวถึงราคา
ของหีบศพท่ีเพ่ิมข้ึนตามยุคสมัยและระบบเศรษฐกิจ แบบท่ีขายดีท่ีสุดจะเป็นแบบธรรมดา ประมาณ 2,000 บาท และแบบท่ี
ทําตามลูกค้าต้องการอยู่ประมาณ 600,000 บาท   

ด้านสินค้าและบริการ ผู้บริโภคให้ความสําคัญกับสินค้าและบริการต้องมีคุณภาพ ถูกต้องตามหลักศาสนา ท้ังน้ีเพราะ
สังคมไทยถือว่าศาสนามีความสําคัญต่อวิถีการดําเนินชีวิตของคนในสังคมจนกลายเป็นวัฒนธรรมประเพณีท่ีมีผลต่อความรู้สึก 
นึกคิด  ความเช่ือ ความศรัทธาของประชาชน สอดคล้องกับการศึกษาของ กําพล ตันติปัญญาเทพ (2552) ได้ศึกษา เรื่อง
พฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีส่งผลต่อการเลือกซ้ือสังฆทานสําเร็จรูปของผู้บริโภคในเขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเว็บไซต์ www.dmc.tv ให้ข้อคิดเก่ียวกับการประกอบศาสนพิธีว่า ถ้าถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมคือ ทําให้ถูกหลักเกณฑ์แห่งการทําบุญน้ันๆ ตัดพิธีกรรมส่วนเกินออกเสีย แต่เมื่อตัดแล้วต้องไม่เสียแบบแผนท่ีดี
งามท่ีมีเหตุมีผลต้นปลายซ่ึงนิยมกันมา ท้ังน้ีมิใช่ว่าต้องทําตามอย่างท่ีเขาทํามาท้ังหมดเสมอไป เพราะพิธีกรรมท่ีทําตามอย่าง
กันมาน้ันมักจะเป็นพิธีกรรมส่วนเกินเสียเป็นส่วนใหญ่ บางทีก็ทํากันไปโดยไม่รู้ว่าทํากันไปทําไมก็มี เห็นเขาทําก็ทําตามเขาบ้าง 
หรือทําไปด้วยความจําใจ ถ้าไม่ทําก็กลัวว่าเขาจะตําหนิหรือติฉินก็มี ซ่ึงคุณธนกฤต เตชะปฐมานนท์ และคุณธัญญพัทธ์ ธนากุล
อัครวัฒน์ ผู้บริหารร้าน TK Center Organizer  ซ่ึงเป็นธุรกิจรับจัดงานบุญ ให้สัมภาษณ์ไว้ในนิตยสารธรรมะลีลา ว่าธุรกิจจะ
ประสบผลสําเร็จต้องมีความเป็น “มืออาชีพ” โดยบริษัทฯ ได้จัดแผนใหม่ เรียกกว่า “งานพิธีไทย” ส่วนบริษัท แสงแห่งศรัทธา 
โดยคุณสกล แสงมาลี ได้จัดตั้งฝ่ายศาสนพิธีข้ึน ท่ีมีความเข้าใจถึงกฎระเบียบ และข้ันตอนในการจัดงานศาสนพิธีให้เป็นไปตาม
หลักศาสนา อย่างเช่นบริษัทแสงแห่งศรัทธา เป็นห้างสังฆภัณฑ์และศาสนพิธีท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก มีบริการรับจัดงานบุญท้ังพิธี
พุทธ พิธีพราหมณ์ท่ีถูกต้องตรงตามหลักพระพุทธศาสนา  

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  ผู้บริโภคให้ความสําคัญกับช่องทางการจัดจําหน่ายผ่านอินเทอร์เน็ต ส่วนด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ผู้บริโภคให้ความสําคัญกับช่องทางการสื่อสารผ่าน Social Media และการมีเว็บไซต์เป็นของตนเอง 
สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของซ่ึงคุณธนกฤต เตชะปฐมานนท์ และคุณธัญญพัทธ์ ธนากุลอัครวัฒน์ ผู้บริหารร้าน TK Center 
Organizer  ว่าการเริ่มต้นของธุรกิจประเภทน้ีจากการสร้างเว็บไซต์ของตนเอง นําเสนอภาพผลงานในอดีตท่ีผ่านมา เพ่ือให้
ลูกค้ารายใหม่ ๆ เข้าชมรูปแบบของงานประเภทต่าง ๆ และเป็นหน้าร้านและประชาสัมพันธ์ธุรกิจไปในตัว ซ่ึงการทําโฆษณา
บนเว็บไซต์มีค่าใช้จ่ายถูกท่ีสุด และการแจกนามบัตรแก่ผู้มาร่วมงานเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์แบบปากต่อปากด้วย              

3. การตัดสินใจเลือกใช้บริการรับจัดงานศาสนพิธี               
ผู้บริโภคเลือกใช้บริการรับจัดงานศาสนพิธี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  พิจารณาในรายข้อ พบว่า มีจํานวน 3 ข้อท่ี

ผู้บริโภคให้ความสําคัญมากท่ีสุด ได้แก่ ทีมงานมีความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์ในการจัดงาน ได้รับความสะดวกสบาย 
และมีบริการท่ีครบวงจร และการซ้ือสินค้าและบริการเพราะถูกต้องตามหลักศาสนา ตามลําดับ   

สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของคุณสกล แสงมาลี ผู้บริหาร บริษัท แสงแห่งศรัทธา จํากัดท่ีให้สัมภาษณ์ไว้ในรายการ 
SME IDOL ว่าธุรกิจประเภทศาสนพิธีต้องให้บริการแบบครบวงจร โดยจัดตั้งฝ่ายศาสนพิธี ท่ีให้บริการเรื่องงานบุญอย่างครบ
วงจร เน้นการสร้างความเช่ือมั่นให้กับลูกค้า ประการสําคัญต้องเน้นการบริการท่ีเป็นเลิศ มุ่งมั่นในการสร้างทีมงาน สร้าง  แบ
รนด์ให้ลูกค้ามั่นใจ ในส่วนของทีมงานมุ่งเน้นให้เป็นมืออาชีพ พนักงานต้องมีบุคลิกภาพท่ีดี มียูนิฟอร์ม และได้รับการอบรมใน
การจัดงานให้ถูกต้องตามหลักศาสนา  ซ่ึงคุณสกล แสงมาลี กล่าวถึงปัญหาและอุปสรรค์ของธุรกิจประเภทน้ีคือ พนักงานไม่
ค่อยมีความรู้ในเรื่องศาสนพิธีท่ีดีซึ่งจะต้องให้ความรู้ในเรื่องศาสนพิธีก่อนปฏิบัติหน้าท่ี               

ส่วนคุณสมชาย สุริยเสนีย์  ผู้บริหารร้านสุริยาหีบศพ ท่ีให้สัมภาษณ์เรื่อง “บริการหลังความตาย” สรุปได้ว่า ร้าน
สุริยาหีบศพมีสโลแกนว่า “บริหารหลังความตาย 24 ช่ัวโมง” เพราะร้านสุริยาหีบศพเปิดร้านตลอด 24 ช่ัวโมงและมีบริการ 
Delivery คือ การส่งหีบศพถึงบ้าน อีกท้ังมุ่งเน้นการให้บริการแบบครบวงจร มีแคตตาล็อกให้เลือก มีท้ังโบรชัวร์และวิดีโอท่ี
ลูกค้าสามารถเลือกได้ตามใจชอบ หรือจะสั่งทําเป็นพิเศษก็มีให้เลือกหลายแบบ     

สําหรับคุณธนกฤต เตชะปฐมานนท์ และคุณธัญญพัทธ์ ธนากุลอัครวัฒน์ ผู้บริหารร้าน TK Center Organizer 
กล่าวถึง จุดแข็งของธุรกิจน้ีคือ การครีเอทีฟรูปแบบของงานท่ีให้ตรงใจลูกค้า การจัดงานสวย รวมถึงการเก็บรายละเอียดของ
งานได้ครบทุกข้ันตอน และทํางานด้วยความเป็นมืออาชีพ ความพร้อมของอุปกรณ์ในการจัดงาน 
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ข้อเสนอแนะ        
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษา    
1. ด้านสินค้าและบริการ  ควรพัฒนาสินค้าและบริการให้มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักของผู้บริโภค, ทีมงานต้องมีความรู้และ

ข้ันตอนทางศาสนพิธีเป็นอย่างดี    
2. ด้านราคา  อัตราค่าสินค้าและบริการต้องมีความเหมาะสมกับสินค้าและบริการ และราคาไม่แพงจนเกิน

งบประมาณท่ีผู้บริโภคตั้งไว้  
3. ด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาด  ทําการโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะสื่อทางอินเทอร์เน็ต และโซเซ่ียลมีเดีย,  

มีการจัดทําระบบสมาชิก 
4. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย เพ่ิมช่องทางการจําหน่ายทางอินเทอร์เน็ต ทําเลท่ีตั้งต้องสะดวกในการติดต่อ            
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาครั้งต่อไป          
1. ศึกษาการตัดสินใจใช้บริการศาสนาพิธี ประเภทงานบุญ (งานมงคลสมรส งานข้ึนบ้านใหม่ เป็นต้น)      
2.ศึกษาการตัดสินใจใช้บริการศาสนพิธี ประเภทงานอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ 
 

บทสรุปทางธุรกิจ 
 
เน่ืองจากพิธีกรรมคือการแสดงออกถึงความเช่ือ ตั้งแต่คนเกิดจนถึงตาย มีพิธีกรรมเก่ียวกับชิวิต พิธีกรรมตามฤดูกาล 

ตามเทศกาลหรือวันสําคัญท่ีศาสดาและประเพณีได้กําหนดและกระทําสืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณ จากรุ่นสู่รุ่น ดังน้ันความรู้
ความเข้าใจในการจัดงานเก่ียวกับพิธีกรรมต่างๆ คนสูงอายุจะมีความรู้ ความชํานาญมากกว่าคนรุ่นใหม่  

บวกกับความเร่งรีบในชีวิตประจําวัน การแข่งขันกับเวลา  และรวมถึงยุคน้ีเป็นยุคข้าวยากหมากแพง เงินไม่มี หรือมี
ความทุกข์ใจ ก็หันหน้าเข้าหาวัด หรือสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ ดังน้ันพิธีกรรมและความเช่ือจึงเป็นตัวล่อก่อให้เกิดรายได้ในธุรกิจ 
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ปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จในการทําเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร 
ในพ้ืนที่อําเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 

The Success Factors of Organic Agriculture in Amphor Danchang  
Changwat Suphanburi 
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บทคัดย่อ 

 
งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จ ปัญหาและอุปสรรคในการทําเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร

ในพ้ืนท่ีอําเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรณบุรี ใช้การวิจัยเชิงปริมาณควบคู่การวิจัยเชิงคุณภาพ เลือกตัวอย่างแบบเจาะจงจากเกษตรกร          
ท่ีปลูกพืชผักอินทรีย์ จํานวน 86 ราย และผู้นําเกษตรอินทรีย์ จํานวน 8 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสอบถามเกษตรกร
รายบุคคล สัมภาษณ์เชิงลึกผู้นําเกษตรอินทรีย์ และการสังเกต โดยใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ สถิติท่ีใช้คือค่าเฉลี่ย ความถ่ี 
ร้อยละ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเน้ือหา ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรร้อยละ 100.00 ทําเกษตรอินทรีย์
แบบผสมผสาน มีการตรวจสอบการผลิต ร้อยละ 86.50 มีการจัดการตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ร้อยละ 85.71 ปัจจัยท่ีมีผล
ต่อความสําเร็จ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.52 (S.D.= 0.48) รองลงมาคือด้านการตลาดและการผลิต            
มีผลระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.22 (S.D.=0.59) และ 3.66 (S.D.= 0.63) และการได้รับการสนับสนุน หรือความช่วยเหลือ มีผล
ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.56 (S.D.=0.64) ปัญหาท่ีสําคัญคือขาดแหล่งนํ้า แรงงาน และได้รับการสนับสนุนน้อย        
 
คําสําคัญ: เกษตรอินทรีย,์ ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสําเรจ็, อําเภอด่านช้าง 
 

Abstract 
 

This research’s objectives were to study the success factors, problems and obstacles of organic 
agriculture in Amphor Danchang Changwat Suphanburi. This manner research is quality research and 
quantity research, choosing specify an examples of 86 organic agriculturists and 8 organic agriculturist 
leaders for interview, and data analyzed by substance manner and descriptive. The statistics for the 
analysis were percentage, frequency, average and standards deviation. The result found that the 
organics agriculturists 100.00% grow the various plants. They had checking the production process 
86.50%, farm administration standardized 85.71%. The product have assure agricultural organic 
standardization were 95.64%. The success factors of organic agriculture that personal factors were 
significant the highest-level mean = 4.52 (S.D.=0.48), the marketing and production were significant high-
level mean = 4.22 (S.D.=0.59) and 3.67 (S.D.=0.63), having supports were significant medium-level mean = 
2.56 (S.D.= 0.64). The problems in cultivating organics were lack of the water, lack labor and have a little 
supporting.  
 
Keywords: organic agriculture, success factors, Danchang 
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1. บทนํา 
 

สารเคมีท่ีปนเป้ือนในผลผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญ สารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืช และสารเคมีท่ีเก่ียวข้องกับการ
เก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร แม้ท่ีผ่านมารัฐบาลจะมีนโยบายลดการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืชท่ีจะก่อให้เกิดอันตรายแก่
เกษตรกร ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม แต่ปริมาณการใช้สารเคมีการเกษตรกลับเพ่ิมสูงข้ึน เกษตรกรยังคงมีการใช้สารเคมี
การเกษตรกันอย่างกว้างขวางและแพร่หลาย ทําให้ตัวเลขการใช้สารเคมีในวงจรอาหารสวนทางกับนโยบายภาครัฐ  ปัญหาท่ี
พบจากการใช้สารเคมีท่ีเพ่ิมสูงข้ึน คือสัดส่วนผลผลิตทางการเกษตรลดลง ผลตอบแทนน้อยกว่า 10 เปอร์เซ็นต์  (กรมวิชาการ
เกษตร, 2557) จากปัญหาดังกล่าวเกษตรกรบางส่วนได้หันกลับไปผลิตในระบบอินทรีย์  โดยใช้วิถีการเพาะปลูกแบบธรรมชาติ
ตามภูมิปัญญาชาวบ้านท่ีหลากหลายวิธีตามสภาพพ้ืนท่ีด้วยการปลูกพืชแบบผสมผสาน แต่ปัญหาสําคัญของการทําเกษตร
อินทรีย์ต้องมีการจัดการดิน นํ้า ปุ๋ย และศัตรูพืช/วัชพืช ในสัดส่วนท่ีสูงมาก ในขณะท่ีการจัดทําแนวกันชนและการป้องกันการ
ปนเป้ือนสารเคมีมีการปฏิบัติน้อยมาก (ชนิตา พันธ์ุมณี และคณะ, 2554)  ปัญหาและอุปสรรคของการเกษตรอินทรีย์คือ
ปัญหาด้านการผลิตและการส่งเสริมการตลาด (ศริณ แซ่ลิ้ม, 2550)  ในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ท่ีประสบความสําเร็จปัจจัย
สําคัญคือ การจัดการปัจจัยการผลิต การจัดการระบบการผลิต ศักยภาพในการผลิตและทัศนคติท่ีดีของเกษตรกร กลุ่ม/
เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ท่ีเข้มแข็ง  การได้รับการสนับสนุน  โดยทุกกลุ่มจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจัง และต่อเน่ือง  
(ชยาพร วัฒนศิริ  และคณะ, 2555) ดังน้ันแนวทางในการแก้ปัญหาเพ่ือการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์จะต้องอาศัยความร่วมมือท้ัง
จากภาครัฐและเอกชน เพ่ือสร้างเสริมความรู้  ความเข้าใจในหลักการพ้ืนฐานของเกษตรอินทรีย์ (ธิดารัตน์ ไชยมงคล และ 
บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, 2556) 

จากประเด็นสําคัญของการทําเกษตรอินทรีย์ดังกล่าว ทําให้คณะผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษา ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ความสําเร็จในการทําเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรในพ้ืนท่ีอําเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี  เน่ืองจากอําเภอด่านช้างจังหวัด
สุพรรณบุรี เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรท่ีประสบความสําเร็จในทําเกษตรอินทรีย์จํานวนมาก และเพ่ิมข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง มีการขยายกลุ่มใหม่และชักชวนเกษตรกรรายอ่ืนเข้าร่วมกลุ่มมากข้ึน ซ่ึงผลการศึกษาน้ีสามารถนําไปใช้เป็นต้นแบบ
ของการส่งเสริมเพ่ือขยายพ้ืนท่ีเกษตรอินทรีย์ อันเป็นการสร้างความยั่งยืนในอาชีพและเกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเองได้  

 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

     2.1 ศึกษาข้อมูลท่ัวไปของเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักอินทรีย์ในพ้ืนท่ีอําเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 
     2.2 ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความสําเร็จในการปลูกพืชผักอินทรีย์ของเกษตรกรในพ้ืนท่ีอําเภอด่านช้าง จังหวัด

สุพรรณบุรี   
2.3  ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปลูกพืชผักอินทรีย์ของเกษตรกรในพ้ืนท่ีอําเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
3.  วิธีดําเนินการวิจัย 
 

3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
       กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาคือเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักอินทรีย์ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานและยังไม่ได้รับการรับรอง

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  ในพ้ืนท่ีอําเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง ซ่ึงประกอบด้วย  
        3.1.1  เกษตรกรผู้ปลูกพืชผักอินทรีย์ จํานวน 86 ราย   จากรายช่ือสมาชิกในกลุ่มเกษตรอินทรีย์ และรายช่ือ

เกษตรกรผู้ปลูกพืชผักอินทรีย์โดยวิธีโซ่ไม่มีปลาย การวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณควบคู่ไปกับเชิงคุณภาพ   
        3.1.2  ผู้นํากลุ่มเกษตรอินทรีย์ ตัวแทนเกษตรอินทรีย์ ซ่ึงมีฐานข้อมูลจากสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ

เกษตรกรรม และการลงสํารวจข้อมูลเบ้ืองต้น จํานวน 8  ราย  
 

          3.2  การเก็บรวบรวมข้อมูล   
      3.2.1 การสอบถามเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์รายบุคคล  เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไปของเกษตรกร  การผลิตพืชผัก
อินทรีย์  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการปลูกผักอินทรีย์  ปัญหาและอุปสรรคของการปลูกพืชผักอินทรีย์  
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      3.2.2  การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม  โดยการสัมภาษณ์ผู้นําเกษตรอินทรีย์ ตัวแทน
เกษตรผักอินทรีย์ควบคู่กับการสังเกต  ซ่ึงคณะผู้วิจัยได้ดําเนินการสัมภาษณ์ด้วยตัวเองและทําการบันทึก   

3.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   3.3.1  การวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้แบบสัมภาษณ์ ท่ีผู้วิจยัได้จัดทําข้ึน  และแบบบันทึกจากการสังเกต  
   3.3.2  การวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามปลายเปิดและปลายปิด  ซ่ึงประกอบด้วยประเด็นคําถาม 4  ดังน้ี 

            1) ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักอินทรยี์ ในพ้ืนท่ีอําเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี   
            2) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเรจ็ในการผลิตพืชผักอินทรีย์ของกษตรกร  เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน

ประมาณค่าของ ลิเคิร์ท แบ่งการวัด 5 ระดับ คือมากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด  
           3) ปัญหาและอุปสรรคในการทําเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร  

           3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล  
     3.4.1  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ  จากการสอบถามเกษตรกรท่ีปลูกพืชผักอินทรีย์ ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน 

ของเกษตรกร  ลักษณะการผลิต  ความสําเร็จ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จ ปัญหาและอุปสรรคในการทําเกษตรอินทรีย์ สถิติ
ท่ีใช้ได้แก่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าความถ่ี  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน   

      3.4.2  การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ  ทําการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา โดยการแปรผลจากการสัมภาษณ์และการสังเกต 
ท่ีเก่ียวกับแนวคิด การปฏิบัติ  และปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสบความสําเร็จ ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการทําเกษตรอินทรีย์  

 
4.  ผลการวิจัย 
 

4.1 ข้อมลูท่ัวไปของเกษตรกรท่ีปลูกพืชผักอินทรีย์ 
 

 4.1.1 ข้อมูลพ้ืนฐานของเกษตรกร 
                  เกษตรกรผู้ปลูกพืชผักอินทรีย์เป็นชายจํานวน 58 ราย (ร้อยละ 67.44) อายุระหว่าง 41-50 ปี จํานวน 54 ราย 
(ร้อยละ 62.79) จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 46 ราย  (ร้อยละ 53.49) น้อยท่ีสุดคือการศึกษาระดับปริญญาตรี/
สูงกว่า มีเพียง 4 ราย  (ร้อยละ 4.65)  ส่วนใหญ่มีจํานวนสมาชิกครัวเรือน 4-6 คน จํานวน 54 ครัวเรือน (ร้อยละ 62.79) 
รายได้ในครอบครัวต่ํากว่า 100,000 บาท/ปี จํานวน 32 ราย (ร้อยละ 37.21)  มีเพียง  7 ราย (ร้อยละ 8.14) รายได้ครัวเรือน
มากกว่า 300,000 บาท/ปี  ส่วนใหญ่มีพ้ืนท่ีทําการเกษตร 1-10 ไร่ จํานวน 54 ราย (ร้อยละ 62.79)  เกษตรกรไม่เคยใช้
สารเคมีเลย จํานวน 39 ราย (ร้อยละ 45.35)  เคยใช้สารเคมีมากกว่า 20 ปี  จํานวน 21 ราย (ร้อยละ  24.42)              
เกษตรกรท่ีผลิตพืชผักอินทรีย์มีความเห็นว่าครอบครัวมีรายได้เพ่ิมข้ึน ไม่วิตกกังวลกับสารเคมี ครอบครัวเป็นสุขและพอใจท่ีได้
บริโภคพืชผักท่ีไม่ใช้สารเคมี จํานวน 86 ราย (ร้อยละ 100.00)  รองลงมาคือ หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีกับพืชชนิดอ่ืน  ไม่ใช้
สารเคมีในการปลูกพืชผัก และต้องการขยายพ้ืนท่ีผลิตพืชผักอินทรีย์เพ่ิมข้ึน จํานวน 82 ราย (ร้อยละ 95.35)  มีหน้ีสินลดลง 
จํานวน 79 ราย (ร้อยละ 91.86) และมีเงินออมเพ่ิมข้ึนจํานวน 75 ราย (ร้อยละ 87.21)  

4.1.2 การผลิต 
เกษตรกรร้อยละ 50.00 มีพ้ืนท่ีปลูกพืชผักอินทรีย์ไม่เกิน 2 ไร่  น้อยท่ีสุดคือมีพ้ืนท่ีปลูกพืชผักอินทรีย์มากกว่า  

10 ไร่  ร้อยละ 8.14  ประสบการณ์ในการทําเกษตรอินทรีย์ 6-10 ปี ร้อยละ 50.00  เหตุผลท่ีทําเกษตรอินทรีย์ร้อยละ 95.35   
เน่ืองจากเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ผลิตและผู้บริโภค  ต้องการอนุรักษ์ดินไม่ให้เสื่อมโทรมจากสารเคมี  น้อยท่ีสุดคือ  เคยเห็น
คนในครอบครัว/เพ่ือนบ้านแพ้สารเคมี ร้อยละ 24.42  มีรายได้จากการขายพืชผักอินทรีย์ไม่เกิน 5,000 บาท/เดือน  ร้อยละ 
33.72  มีรายได้จากการขายพืชผักอินทรีย์มากกว่า 35,000 บาท/เดือน มีเพียงร้อยละ ร้อยละ 8.14  ในการปลูกพืชผัก
อินทรีย์ส่วนใหญ่เก็บเมล็ดพันธ์ุไว้ใช้เองและซ้ือเป็นบางชนิด จํานวน ร้อยละ 70.93  ใช้นํ้าจากสระ ร้อยละ 67.44   แหล่ง
ความรู้ท่ีสําคัญท่ีสุดในการทําเกษตรอินทรีย์คือการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเกษตรกร ร้อยละ 86.05  เกษตรกรร้อยละ 
41.86  ไม่เคยได้รับการส่งเสริม ได้รับการส่งเสริมเก่ียวกับเกษตรอินทรีย์จากภาครัฐ/เอกชน ร้อยละ 58.14  โดยได้รับการ
สนับสนุนด้านความรู้มากท่ีสุด ร้อยละ 86.00 ได้รับการส่งเสริมด้านการตลาดน้อยท่ีสุดคือ ร้อยละ 8.00 ช่องทางการจําหน่าย
ท่ีสําคัญคือการขายผ่านกลุ่ม ร้อยละ 79.07 และส่งขายให้บริษัทท่ีเข้าไปรับซ้ือผลผลิตในพ้ืนท่ี ร้อยละ 67.44   
 
 



 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที ่8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 

 บูรณาการศาสตร์และศิลป์ งานวจิัยท้องถิน่ไทยและประชาคมอาเซียน | 761 

             4.1.3 การตรวจสอบการผลิต 
          เกษตรกรมีการตรวจสอบการผลิตครบทุกด้าน ร้อยละ 86.40  และไม่มีการตรวจสอบหรือตรวจสอบบาง
ด้าน ร้อยละ 13.60 ประกอบด้วย การตรวจสอบร้อยละ 100.00 คือ ตรวจสอบสภาพพ้ืนท่ีปลูก สภาพแวดล้อมในแปลง การ
ป้องกันกําจัดศัตรูพืช  รองลงมาคือ ตรวจสอบปุ๋ย  การป้องกันการปนเป้ือน สารตกค้าง และการจัดเก็บ ร้อยละ 95.35 เท่ากัน  
การตรวจสอบดินและการจัดการดิน ร้อยละ 87.21 เท่ากัน  การตรวจสอบนํ้าและเมล็ดพันธ์ุ ร้อยละ 83.72  การตรวจสอบ
การทํากิจกรรม ในฟาร์ม ร้อยละ 79.07  น้อยท่ีสุดคือการตรวจสอบการใช้เครือ่งจักรกล ร้อยละ 20.93 เกษตรกรผู้ปลูกพืชผัก
อินทรีย์ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  ร้อยละ 79.07  และอยู่ระหว่างรอการตรวจสอบมาตรฐาน  ร้อยละ 20.93   
  4.1.4 การจัดการเกี่ยวกับการผลิต 
          มีการจัดการเก่ียวกับการผลิตตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร ครบ 14  ด้าน  ร้อยละ 85.71  โดยด้าน
ท่ีมีการจัดการร้อยละ 100.00 คือการทําแนวกันชน แยกเครื่องมือการเกษตร  ทําปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง ปรับปรุงดินด้วย
อินทรียวัตถุจากฟาร์ม ใช้จุลินทรีย์หรือปุ๋ยชีวภาพปรับปรุงดิน เก็บเก่ียวผลผลิตท่ีเฉพาะเกษตรอินทรีย์  บันทึกการซ้ือและใช้
ปัจจัยการผลิตในฟาร์ม   รองลงมาคือ ปลูกพืชคลุมดินเป็นปุ๋ยพืชสด  ใช้สารสกัดจากพืชเพ่ือป้องกันโรคแมลง เก็บรักษาเมล็ด
พันธ์ุสําหรับการปลูกผักอินทรีย์ ร้อยละ 95.35 เท่ากัน  การวิเคราะห์ดินและใช้สารสกัดจากพืช ร้อยละ 83.72 เท่ากัน   มีการ
ทําคันก้ันฟาร์ม ร้อยละ 33.72  และน้อยท่ีสุดคือการใช้มูลสัตว์ท่ีได้จากฟาร์มตนเอง ร้อยละ  12.79 

      

ตอนท่ี 2  ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสาํเร็จในการผลิตพืชผักอินทรีย์ 
  3.1  ปัจจัยด้านบุคคล 
 

ตารางท่ี 1  ปัจจัยด้านบุคคลท่ีมีผลต่อความสําเร็จในการผลติพืชผักอินทรีย์ 
รายการ ผล 

ค่าเฉลี่ย ค่า S.D. ระดับการมีผล 
1)  มีความรูค้วามข้าใจเก่ียวกับการทําเกษตรอินทรยี ์ 4.12 0.60 มาก 
2)  ความตั้งใจและพยายามท่ีจะเลิกใช้สารเคม ี 4.95 0.21 มากท่ีสุด 
3)  กลัวอันตรายจากสารเคม ี 4.16 0.64 มาก 
4)  ความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม 4.79 0.41 มากท่ีสุด 
5) ความซ่ือสัตยต์่อตนเองและผู้บริโภค 4.86 0.35 มากท่ีสุด 
6) ความขยันและความอดทน 4.30 0.70 มาก 
7) มีจิตใจท่ีเข้มแข็ง กล้าท่ีจะเปลีย่นแปลง 4.60 0.49 มากท่ีสุด 
8) มีการตัดสินใจท่ีดีและตรงกันของคนในครอบครัว 4.37 0.48 มาก 
   ภาพรวม 4.52 0.48 มากท่ีสุด 

 

ตารางท่ี 1 ปัจจัยด้านบุคคลมีผลต่อความสําเร็จ ระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.52 (S.D.= 0.48) โดยด้านท่ีมีผลระดับมาก
ท่ีสุด คือ ความตั้งใจและพยายามท่ีจะเลิกใช้สารเคมี ค่าเฉลี่ย 4.95 (S.D.= 0.21) ความซ่ือสัตย์ต่อตนเองและผู้บริโภค ค่าเฉลี่ย 
4.86 (S.D.= 0.35) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม 4.79 (S.D. = 0.41) ด้านท่ีมีผลระดับมากคือ การ
ตัดสินใจและความเห็นท่ีตรงกันของคนในครอบครัว ค่าเฉลี่ย 4.37 (S.D.= 0.48) ความขยันและมีความอดทน ค่าเฉลี่ย 4.30 
(S.D. = 0.70)   กลัวอันตรายจากสารเคมี ค่าเฉลี่ย 4.16 (S.D. = 0.64)  และมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการทําเกษตร
อินทรีย์  ค่าเฉลี่ย 4.12 (S.D. = 0.60) 
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3.2  ด้านการผลิต 
 

ตารางท่ี 2 ปัจจัยด้านการผลิตท่ีมผีลต่อความสาํเร็จในการผลิตพืชผกัอินทรีย์  
รายการ ผล 

ค่าเฉลี่ย  ค่า S.D. ระดับการมีผล 
1) ปฎิบัติตามข้อกําหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์อย่างเคร่งครัด 3.85 0.62 มาก 
2) มีการวางแผนการผลิต 3.70 0.63 มาก 
3) ปลูกพืชแบบหลากหลายผสมผสาน  4.19 0.66 มาก 
4) ปรับปรุงดินอย่างสม่ําเสมอด้วยวัสดุภายในฟาร์ม 4.23 0.68 มาก 
5) แบ่งปันปุ๋ยอินทรีย์และสารสมุนไพรกําจัดศัตรูพืชระหว่างกัน 2.60 0.65 ปานกลาง 
6)  มีแหล่งนํ้าท่ีเพียงพอ 4.56 0.50 มากท่ีสุด 
7) มีแรงงาน 3.71 0.61 มาก 
8) มีการจัดทําบัญชีฟาร์ม 2.56 0.71 ปานกลาง 
  ภาพรวม 3.67 0.63 มาก 

 

ตารางท่ี 2 ด้านการผลิตมีผลต่อความสําเร็จระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.67 (S.D.= 0.63)   โดยด้านท่ีมีผลระดับมากท่ีสุดคือ 
มีแหล่งนํ้าเพียงพอ ค่าเฉลี่ย 4.56 (S.D. = 0.50)  ด้านท่ีมีผลระดับมากคือ การปรับปรุงดินสม่ําเสมอด้วยวัสดุภายในฟาร์ม 
ค่าเฉลี่ย 4.23 (S.D.=0.68)  ปลูกพืชแบบผสมผสาน ค่าเฉลี่ย  4.19 (S.D. = 0.66)  การปฏิบัติตามข้อกําหนดมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์อย่างเคร่งครัด ค่าเฉลี่ย 3.85 (S.D.= 0.62)  มีแรงงาน ค่าเฉลี่ย 3.71 (S.D.= 0.61)  มีการวางแผนการผลิต ค่าเฉลี่ย 
3.70 (S.D.= 0.63)   ด้านท่ีมีผลระดับปานกลางคือ มีการแบ่งปันปุ๋ยอินทรีย์และสารสมุนไพรกําจัดศัตรูพืชระหว่างกัน ค่าเฉลี่ย 
2.60 (S.D. 0.65) และมีการจัดทําบัญชีฟาร์ม ค่าเฉลี่ย  2.56 (S.D. = 0.71) 

   
 3.3   การตลาด 
ตารางท่ี 3  ปัจจัยด้านการตลาดท่ีมีผลต่อความสําเรจ็ในการผลิตพืชผักอินทรีย์  

รายการ 
 

ผล 
ค่าเฉลี่ย ค่า S.D. ระดับการมีผล 

1) มีตลาดรับซ้ือผลผลิตท่ีแน่นอน 4.55 0.50 มากท่ีสุด 
2) สามารถขายผลผลติได้ราคาสูงกว่าท้องตลาด 4.21 0.57 มาก 
3) ผลผลิตมีความหลากหลาย 4.51 0.50 มากท่ีสุด 
4) การรวมกลุ่มผลิตและจําหน่าย 3.93 0.70 มาก 
5) ผลผลิตได้รับการรับรองมาตรฐานและเช่ือถือได ้ 4.27 0.69 มาก 
6) มีการรักษาคุณภาพของสินค้าสนิค้าอย่างด ี 4.43 0.50 มาก 
7) มีช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้าหลายช่องทาง 3.72 0.62 มาก 
8)  ราคาผลผลติมีความแน่นอน 4.12 0.67 มาก 
      ภาพรวม 4.22 0.59 มาก 

 

ตารางท่ี 3  ปัจจัยด้านการตลาดมีผลต่อความสําเร็จในการผลิตพืชผักอินทรีย์ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.22 (S.D. = 0.59)  
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ด้านท่ีมีผลระดับมากท่ีสุดคือมีตลาดรับซ้ือผลผลิตแน่นอน ค่าเฉลี่ย 4.55 (S.D. = 0.50)  ผลผลิตมี
ความหลากหลาย ค่าเฉลี่ย 4.51 (S.D.= 0.50) ด้านท่ีมีผลระดับมากคือการรักษาคุณภาพของสินค้าสินค้าอย่างดี ค่าเฉลี่ย 
4.43 (S.D. = 0.50) ผลผลิตได้รับการรับรองมาตรฐาน เช่ือถือได้ ค่าเฉลี่ย 4.27 (S.D.= 0.69) สามารถขายผลผลิตได้ราคาสูง
กว่าท้องตลาด ค่าเฉลี่ย 4.21 (S.D. = 0.57) ราคาผลผลิตมีความแน่นอน ค่าเฉลี่ย 4.12 (S.D. = 0.67) การรวมกลุ่มผลิตและ
จําหน่าย ค่าเฉลี่ย 3.93 (S.D. = 0.70) และมีช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้าหลายช่องทาง ค่าเฉลี่ย 3.72 (S.D. = 0.62)   
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  3.4   การได้รับการสนับสนนุ หรือความช่วยเหลือ 
 

ตารางท่ี 4  ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสําเรจ็ในการผลิตพืชผักอินทรีย์ด้านการไดร้ับการสนับสนุน 
รายการ ผล 

ค่าเฉลี่ย ค่า S.D. ระดับการมีผล 
1) การสนับสนุนปัจจัยการผลิตจากภาครัฐ 1.72 0.66 น้อย 
2) ได้รับความช่วยเหลือด้านการตลาดและสถานท่ีจัดจําหน่าย 1.65 0.68 น้อย 
3) การส่งเสริมจากเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  2.24 0.66 น้อย 
4) การแลกเปลี่ยนความรู้และความช่วยเหลือระหว่างเกษตรกร 3.79 0.63 มาก 
5) การช่วยเหลือ/ความร่วมมือในการดําเนินกิจกรรมของกลุ่ม 3.91 0.71 มาก 
6) การไดร้ับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตจากองค์กรเอกชนอ่ืนๆ   1.42 0.44 น้อยท่ีสุด 
7) การไดร้ับการสนับสนุนด้านเงินทุน 2.16 0.68 น้อย 
8) การไดร้ับการส่งเสริมด้านองค์ความรู้จากภาครัฐ/เอกชน 3.55 0.66 มาก 

ภาพรวม 2.56 0.64 ปานกลาง 
 

ตารางท่ี 4  ปัจจัยด้านการได้รับการสนับสนุน หรือความช่วยเหลือ มีผลต่อความสําเร็จในการผลิตพืชผักอินทรีย์
ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.56 (S.D. = 0.64)  เมื่อพิจารรณารายข้อพบว่า  ด้านท่ีมีผลระดับมากคือ การช่วยเหลือและความ
ร่วมมือในการดําเนินกิจกรรมของกลุ่ม ค่าเฉลี่ย 3.91 (S.D. = 0.71)  การได้รับการส่งเสริมด้านองค์ความรู้จากภาครัฐ/เอกชน 
ค่าเฉลี่ย 3.79 (S.D. = 0.63)   ด้านท่ีมีผลระดับน้อย คือ การส่งเสริมจากเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ค่าเฉลี่ย 2.24 (S.D. = 0.66)       
การได้รับการสนับสนุนด ้านเงินทุน ค่าเฉลี่ย 2.16 (S.D. = 0.68)  การสนับสนุนปัจจัยการผลิตจากภาครัฐ ค่าเฉลี่ย 1.72      
(S.D. = 0.66)  การได้รับความช่วยเหลือด้านการตลาดและสถานท่ีจัดจําหน่าย ค่าเฉลี่ย 1.65 (S.D.= 0.68) ด้านท่ีมีผลระดับ
น้อยท่ีสุดคือการได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตจากองค์กรเอกชนอ่ืนๆ   ค่าเฉลี่ย  1.42 (S.D. = 0.44) 

 

         4.3 ปัญหาและอุปสรรคของการผลิตพืชผักอินทรีย์ 
 

  ปัญหาสําคัญในการผลิตพืชผักอินทรีย์คือขาดแหล่งนํ้า  ร้อยละ 62.79 ขาดแรงงาน  ร้อยละ 37.21   ขาดเงินทุน
ในการพัฒนาแหล่งนํ้า ร้อยละ 29.07 และอ่ืนๆ เช่น ภาครัฐให้การส่งเสริมน้อย ไม่จริงจัง  ไม่ต่อเน่ือง ไม่ครบวงจร  มีพ้ืนท่ีทํา
การเกษตรน้อย ร้อยละ 12.79  ทําให้ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด   

 
 
 

 
 
 

 
    

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1  แนวกันชนป้องกันสารเคมี ภาพท่ี 2  ลักษณะของสระนํ้าสําหรับการทําเกษตรอินทรยี ์
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     ภาพท่ี 5 ผักอินทรีย์ในแปลงเกษตรบ้านห้วยหินดํา          ภาพท่ี 6 จุดรวบรวมผลผลิตเกษตรอินทรีย์บ้านวังยาว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 7 การใช้ตราของกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านไผส่ีทอง          ภาพท่ี 8  โรงคัดแยกและบรรจุของกลุ่มเกษตรอินทรีย ์
 
5. สรุปผล  
 

  การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความสําเร็จในการทําเกษตรอินทรยี์ของเกษตรกรในพ้ืนท่ีอําเภอดา่นช้างจังหวัดสุพรรณบุร ี
สรุปได้ดังน้ี 
  เกษตรกรผู้ผลิตพืชผักอินทรีย์จํานวน 86 ราย ส่วนใหญ่เป็นชาย อายุระหว่าง 41-50 ปี จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 4-6 คน รายได้ในครัวเรือนต่ํากว่า 100,000 บาท/ปี เกษตรกรจํานวนมากไม่เคยใช้
สารเคมีทางการเกษตร ประสบการณ์ในการทําเกษตรอินทรีย์ 6-10 ปี พ้ืนปลูกพืชผักอินทรีย์ไม่เกิน 2 ไร่ เหตุผลในการทํา
เกษตรอินทรีย์คือเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ผลิตและผู้บริโภค การอนุรักษ์ดินไม่ให้เสื่อมโทรม และลงทุนน้อย เกษตรมีรายได้
จากการจําหน่ายผลผลิตไม่เกิน 5,000 บาท/เดือน ใช้ช่องทางการจัดจําหน่ายหลายช่องทางท่ีสําคัญคือขายผ่านกลุ่ม แหล่งนํ้า
ท่ีสําคัญคือสระเก็บนํ้า และประปาภูเขา เกษตรกรเก็บเมล็ดพันธ์ุไว้บางส่วนและซ้ือบางชนิด ความคิดเห็นท่ีมีต่อการทําเกษตร
อินทรีย์คือ ครอบครัวมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการปลูกพืชผักอินทรีย์ ไม่ต้องวิตกกังวลกับสารเคมี ครอบครัวมีความสุขและพอใจท่ี
ได้บริโภคพืชผักท่ีไม่ใช้สารเคมี 

ภาพท่ี 4  สมุนไพรท่ีใช้สกัดเพ่ือไล่แมลง ภาพท่ี 3  วิธีกําจัดวัชพืช 
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       เกษตรกรผลิตพืชผักอินทรีย์แบบผสมผสานกับไม้ผล ปฏิบัติตามข้อกําหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของกรมวิชาการ
เกษตร เกษตรกรได้รับการตรวจสอบการผลิต 86 ราย (ร้อยละ 100.00)  คือการตรวจสอบสภาพพ้ืนท่ีปลูก  สภาพแวดล้อมใน
แปลงผัก การป้องกันกําจัดศัตรูพืช  มีการจัดการการผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของกรมวิชาการเกษตร ร้อยละ 85.71  
เกษตรกรร้อยละ 100.00 มีการจัดการด้านการทําแนวกันชน  การแยกเครื่องมือทางการเกษตร  การปรับปรุงดินด้วย
อินทรียวัตถุจากฟาร์ม  การทําปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง  มีการแยกการเก็บเก่ียวผลผลิตเกษตรอินทรีย์ และการบันทึกการซ้ือและการ
ใช้ปัจจัยการผลิตในฟาร์ม   ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  ร้อยละ 79.07 
           ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสําเร็จในการทําเกษตรอินทรีย์ท้ัง 4  ด้าน ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย 4.52 (S.D.=0.48)  รองลงมาคือ ด้านการตลาด ค่าเฉลี่ย 4.22 (S.D.=0.59) และการผลิต ค่าเฉลี่ย 3.67 (S.D.=0.63)  
และการได้รับการสนับสนุนหรือความช่วยเหลือ มีผลระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ย 2.56 (S.D.= 0.64)   

ปัญหาท่ีสําคัญของการผลิตพืชผักอินทรีย์ เรียงตามลําดับ คือการขาดแหล่งนํ้า  ขาดแคลนแรงงาน  ขาดเงินทุน และ
อ่ืนๆ  เช่น สภาพพ้ืนท่ีไม่เอ้ืออํานวย  โรคและแมลง ท่ีดินทําการเกษตรมีน้อย   

 
6. อภิปรายผล 
 
 ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสําเร็จในการผลิตพืชผักอินทรีย์คือ ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อความสําเร็จระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 
4.50 (S.D.=0.52)  รองลงมาคือด้านการตลาดและการผลิต มีผลระดับปานกลาง  และการได้รับการสนับสนุน มีผลระดับปาน
กลาง ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าปัจจัยส่วนบุคคลมีบทบาทต่อความสําเร็จในการทําเกษตรอินทรีย์มากท่ีสุด โดยเกษตรกรต้องมีความ
ตั้งใจจริง มีทัศนคติท่ีดีต่อเกษตรอินทรีย์  การมีตลาดหรือแหล่งจําหน่ายผลผลิต  มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการผลิต  ซ่ึง
สอดคล้องกับการศึกษาของ ชยาพร วัฒนศิริ และคณะ (2555)  และการศึกษาของธิดารัตน์ ไขยมงคล และบุศรา ลิ้มนิรันดร์
กุล (2556)  จากผลการศึกษาปัญหาพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนไม่มาก ส่วนใหญ่เกิดจากแรงจูงใจส่วนบุคคล 
โดยได้รับความช่วยเหลือจากเพ่ือนเกษตรเกษตรกรด้วยกัน ท้ังด้านการแลกเปลี่ยนความรู้  การนําผลผลิตไปจําหน่าย  
เกษตรกรมีปัญหาและอุปสรรค เช่น การขาดแหล่งนํ้า และขาดเงินทุนจัดสร้างแหล่งนํ้า  หน่วยงานภาครัฐมีบทบาทต่อ
ความสําเร็จน้อยทําให้เกษตรกรประสบปัญหาในการผลิต และอาจส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนการผลิตสู่ระบบการใช้สารเคมี ซ่ึง 
ขัดแย้งกับรายงานผลการศึกษาของ ศริณ แซ่ลิ้ม (2550)  
 
7.   ข้อเสนอแนะ 
 

7.1  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานวิจัย 
จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐน้อยมาก และไม่มีความต่อเน่ือง ดังน้ันเพ่ือให้เกษตรกร

ท่ีปลูกพืชผักอินทรีย์สามารถดํารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน  ภาครัฐควรให้การสนับสนุนดังน้ี   
1) จัดให้มีสถานท่ีท่ีเป็นจุดรวบรวมและเก็บรักษาพืชผักอินทรีย์ เช่น ห้องเย็น ให้แก่กลุ่มเกษตรกรเพ่ือข่วยยืดอายุ

คุณภาพของผลผลิตให้นานข้ึน ซ่ึงสามารถพัฒนาเป็นแหล่งจําหน่ายพืชผักอินทรีย์ในชุมชน โดยการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้าง
การรู้จักให้มากให้มากข้ึน  

2) มีนโยบายสนับสนุนด้านการเงินทุนสําหรับผู้ปลูกพืชผักอินทรีย์ระยะเริ่มแรก เช่น แหล่งกู้ยืมแบบไม่มีดอกเบ้ีย 
หรือดอกเบ้ียต่ํา ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากข้ึน 

3) ภาครัฐควรให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ผลิตพืชผักอินทรีย์ให้มีพ้ืนท่ีทําการเกษตรอินทรีย์มากข้ึน  เช่น การ
จัดสรรท่ีดินเพ่ือการเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกรท่ีมีพ้ืนท่ีทําการเกษตรน้อย  

7.2 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต่อไป  
ในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาเชิงลึกเก่ียวกับการจัดการห่วงโซ่อุปทานและการจัดการด้าน โลจิสติกส์พืชผัก

อินทรีย์ของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ในแต่ละกลุ่ม  
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8. กิตติกรรมประกาศ   
 

ขอขอบพระคุณคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อํานวยสํานักวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  และขอขอบพระคุณสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ท่ีให้การสนับสนุนท้ังด้านเวลา และงบประมาณแผ่นในการดําเนินงานวิจัย  
 ขอขอบพระคุณคุณเก้ือ ใจแสน คุณอิสรีย์ ฮอลล์ ผู้นําเกษตรอินทรีย์ คุณบุก กาฬษร คุณณธรา แย้มพิกุล คุณพิมพ์ณัฐฎา 
นาคแท้ คุณตรีชฎา ภวรัตนกุล คุณกองแก เซียะแก และคุณมือจะ ปัญญา ซ่ึงเป็นตัวแทนเกษตรอินทรีย์ ท่ีให้ความช่วยในการ
ให้ข้อมูลในทุกๆ ประเด็นและร่วมแสดงความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ  ตลอดจนเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักอินทรีย์ ทุกท่านท่ีให้ความ
ร่วมมือในการตอบคําถาม จนงานวิจัยน้ีสําเร็จได้ตามวัตถุประสงค์  
 
9. เอกสารอ้างอิง 
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ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกร้านแว่นตากันแดดแฟช่ัน 
Factor Influencing Selection of Fashion Sunglasses Shop 
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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านแว่นตากันแดดแฟช่ัน เป็นส่วนหน่ึงของโครงการจัดตั้งธุรกิจ
ร้านแว่นตากันแดดแฟช่ันวิตรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคในตลาดร้านแว่นตากันแดด
แฟช่ัน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยจํานวน 400 ชุด ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างอย่างง่าย โดยเลือกจากผู้บริโภคท่ีมี
รูปแบบไลฟ์สไตล์สมัยใหม่ ใช้ชีวิตอยู่ในพ้ืนท่ีกลางเมือง ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 30-40 ปี  
มีการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เป็นพนักงานบริษัทเอกชน และประกอบธุรกิจส่วนตัว มีรายได้ส่วนใหญ่
อยู่ในช่วง 30,001 – 50,000 บาท ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และการบริการมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือแว่นตากันแดดจากร้าน
แว่นตากันแดดท่ีสําคัญมากท่ีสุดรองลงมาคือ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านการสื่อสารทางการตลาด และปัจจัยด้านช่องทางการ
จัดจําหน่าย การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือแว่นตากันแดด ทําการวิเคราะห์ด้วยสถิติ
การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของสองประชากรและการวิเคราะห์ความแปรปรวนจําแนกทางเดียว พบว่า ปัจจัยอายุ มีผลต่อปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ปัจจัยรายได้ มีผลต่อปัจจัยด้านราคาท่ี
ระดับนัยสําคัญ 0.05 และปัจจัยด้านการสื่อสารทางการตลาดท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 
 
คําสําคัญ: ร้านแว่นตา, แว่นตากันแดด, แฟช่ัน, พฤติกรรมผู้บรโิภค, ส่วนประสมทางการตลาด  

 
Abstract 

 
 The study of factor influencing selection of fashion sunglasses shop is a part of the establishment's 

business sunglasses fashion shop. The purpose is to study the behavior and needs of consumers in stores 
sunglasses. The study was designed to provide a quantitative research. The researchers used theory and 
literature related to consumer behavior. The study was design 400 questionnaires as a research tool and 
using simple random sampling to be the sampling technique. The result founded that the majority sample 
was female with age 30-40 years, studies in the bachelor's degree or equivalent. Sample’s occupation is 
private companies and business owner with revenue in the range of 30,001-50,000 baht and living in inner 
Bangkok. The most important marketing factors that influence the decision is Products and services 
followed by Price, IMC and in order eventually 

Factors affecting the marketing mixes for buying sunglasses were analyzed by Independent t-test 
and one way ANOVA found that age affects factors of the product. The price factor and distribution channels 
at 0.05 significance level and the income factor affecting the price factor at 0.05 significance level 
 
Keywords: sunglasses shop, sunglass, optical, fashion, customer behavior, marketing mixes 
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1. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย (2557) สรุปมูลค่าตลาดแว่นตาโดยรวมในประเทศไทยมีมูลค่าประมาณ 6,000 ล้านบาท เติบโต
จากปี 2556 เพียง 5% แบ่งเป็นกรอบแว่นตาและเลนส์สายตา 70% (4,200 ล้านบาท) และแว่นกันแดด 30% (1,800 ล้านบาท) 
ท้ังน้ีแบ่งเป็นแว่นตาระดับบนมีสัดส่วน 30% แว่นตาระดับกลางมีสัดส่วน 50% และแว่นตาระดับล่างมีสัดส่วน 20% จากมูลค่า
ตลาดท่ีมีขนาดใหญ่ และพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยในสมัยก่อนน้ันผู้บริโภคจะซ้ือแว่นตา และแว่นกันแดด
เพ่ือใช้แก้ไขปัญหาสายตาและป้องกันแดด โดยผู้บริโภคจะมีแว่นตาเพียง 1-2 อันเท่าน้ัน แต่ผลของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
ในเรื่องอินเตอร์เน็ต ทําให้มีปริมาณการใช้คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน (Smart Phone) รวมถึงอุปกรณ์เช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตเคลื่อนท่ี 
(Mobile Device) มากข้ึน ดังน้ันผู้บริโภคจึงใช้สายตาและมีปัญหาด้านสายตามากข้ึนความต้องการแว่นตาและแว่นกันแดดเพ่ือ
ถนอมสายตาจึงมีมากข้ึน 

นอกจากน้ีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยียังทําให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข่าวสารได้ตลอดเวลา ผู้บริโภคจึงรับรู้กระแส
แฟช่ันมากข้ึน และปัจจุบันแว่นตากันแดดได้กลายเป็นเครื่องประดับอย่างหน่ึงไปแล้ว ด้วยผลจากเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
ทําให้ค่านิยมทางสังคมได้เปลี่ยนแปลงตาม กระแสและความต้องการแว่นตากันแดดแฟช่ันจึงเพ่ิมมากข้ึน กอปรกับองค์ประกอบ
ของการแข่งขันท่ีร้านค้าแว่นตาท่ีเคยมีช่ือเสียงอยู่ในตลาดไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ เน่ืองจากร้านขาย
แว่นตาเจ้าใหญ่ๆ ในอดีตน้ันจะมุ่งเน้นการขายแว่นสายตามีการแข่งขันท่ีมุ่งเน้นด้านเทคโนโลยี คุณภาพของการวัดสายตา การ
ทําโปรโมช่ันและการลดราคา รวมถึงจํานวนสาขาท่ีครอบคลุมความต้องการของผู้บริโภค ซ่ึงกลยุทธ์การตลาดเหล่าน้ี ไม่
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค  

ดังน้ันจึงเป็นท่ีมาของการศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคเป้าหมาย และนําผลการวิจัยท่ีได้จากการศึกษา
ในครั้งน้ี ไปเป็นข้อมูลประกอบใช้ในการปรับปรุงพัฒนา และใช้ในการจัดทําแผนธุรกิจสําหรับร้านแว่นตาให้มีความเหมาะสม 
ซ่ึงจะเป็นการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและส่วนแบ่งทางการตลาดต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 

การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านแว่นตากันแดดแฟช่ันมีวัตถุประสงค์ดังน้ี  
 1. เพ่ือลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคสําหรับร้านแว่นตากันแดดแฟช่ัน 

 2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคในการเลือกร้านแว่นตากันแดดแฟช่ัน 
3. เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกร้านแว่นตากันแดดแฟช่ัน 

 
3. สมมติฐานในการศึกษา 
 

 สมมติฐานของการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านแว่นตากันแดดแฟช่ัน มีดังต่อไปน้ี 
 ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคมีผลต่อปัจจัยในการเลือกซ้ือแว่นตากันแดด โดยผู้บริโภคท่ีมีความแตกต่าง

ด้านประชากรศาสตร์จะมีความแตกต่างด้านความต้องการในการบริโภคแว่นตากันแดดด้วย 
 
4. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง   
 

4.1 พฤติกรรมผู้บริโภค 
  พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer behavior model) เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีทําให้เกิดการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ 

โดยมีจุดเริ่มต้นจากการท่ีเกิดสิ่งท่ีกระตุ้น (stimulus) ท่ีทําให้เกิดความต้องการ จากน้ันสิ่งกระตุ้นผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิด
ของผู้ซื้อ (Buyer’s black box) ซ่ึงเปรียบเสมือนกล่องดํา ท่ีผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถคาดคะเนได้ ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซ้ือ
จะได้รับอิทธิพลจากลักษณะต่างๆ ของผู้ซื้อ ซ่ึงจะนําไปสู่การตอบสนองของผู้ซ้ือ (Buyer’s response) หรือการตัดสินใจของผู้
ซ้ือ (Buyer’s decision) 

  โดยกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้ซ้ือ (Buyer decision process) ประกอบด้วยข้ันตอน คือ การรับรู้ความต้องการ 
(ปัญหา) การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซ้ือ และพฤติกรรมภายหลังการซ้ือ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์. 2546) 
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4.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการดําเนินชีวิต 
  รูปแบบการดําเนินชีวิต(Lifestyle) คือ วิถีท่ีคนมีชีวิตอยู่ (How One Lives) ซ่ึงหมายถึง รูปแบบซ่ึงคนเราใช้ชีวิต ใช้

เวลา และใช้จ่ายเงิน (Engel Blackwell and Miniard, 1995) รูปแบบการดําเนินชีวิตของคนเรามีความหลากหลายวิถีทาง 
ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับประสบการณ์ในอดีต ลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละคน และสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน หรืออาจกล่าวได้ว่า
รูปแบบการดําเนินชีวิตของผู้บริโภคเป็นผลลัพธ์ท่ีเกิดจากกลไกการผสมผสานของลักษณะเฉพาะตัวและประสบการณ์ ในอดีต
ของผู้บริโภค แต่ละรายมาปฏิสัมพันธ์กับสภาวะแวดล้อมทางสังคม ซ่ึงส่งผลสู่วิถีการปฏิบัติ หรือพฤติกรรมของผู้บริโภคในแต่
ละช่วงของวงจรชีวิตในท่ีสุด (Allen, Karen and Susan, 1992) 

 การทําการตลาดโดยให้ความสําคัญกับรูปแบบการดําเนินชีวิต(Lifestyle) ของกลุ่มเป้าหมายโดยมุ่งเน้นว่าการดําเนิน
กิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ต้องให้สอดคล้องเหมาะสมลงตัวกับรูปแบบการดําเนินชีวิตของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ
สินค้าหรือบริการ การสื่อสารการตลาด การจัดกิจกรรมทางการตลาด เป็นต้น 

 

  4.3 ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดและการสร้างแบรนด์ 
  ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546) สรุปว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดท่ี

สามารถควบคุมได้ท่ีองค์กรจะต้องนํามาใช้ร่วมกัน เพ่ือสนองความพึงพอใจของตลาดเป้าหมาย การพัฒนาส่วนประสมทาง
การตลาด เป็นส่วนสําคัญในการตลาดมาก เพราะการท่ีจะเลือกใช้กลยุทธ์การตลาดให้ตรงกับตลาดเป้าหมายได้ถูกต้องน้ัน 
จะต้องสร้างสรรค์ส่วนประสมทางการตลาดข้ึนมาในอัตราส่วนท่ีพอเหาะกัน ซ่ึงในการกําหนดส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix) หรือ (4P’s) น้ัน ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place or 
Distribution Channel) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  

  โดยส่วนประสมทางการตลาด เป็นเครื่องมือในการตอบสนองความต้องการให้แก่ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงผู้วิจัย
เห็นว่าควรจะต้องให้ความสําคัญกับเครื่องมือเหล่าน้ี ในการวางกลยุทธ์ และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในการซ้ือสินค้า 
เพราะถ้าส่วนประสมทางการตลาดไม่มีความเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า หรือเหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑ์ อาจทําให้เสียโอกาส
ทางด้านการแข่งขันทางธุรกิจได้ 

 

  4.4 สภาพธุรกิจกิจร้านแว่นตาในประเทศไทย 
  สภาพการแข่งขันของธุรกิจร้านแว่นตาในปัจจุบัน ช่วงปี 2554-2558 เป็นการแข่งขันทางการตลาดท่ีสูงข้ึนกว่าใน
อดีต โดยแนวโน้มธุรกิจร้านแว่นตามีโอกาสและช่องว่างอีกมากเพราะว่าในอนาคตประชากรมีความจําเป็นต้องใช้แว่นตาเพ่ิม
มากข้ึนตามระดับความเจริญของประเทศและระดับการศึกษาของประชากรท่ีมีแนวโน้มว่าสูงข้ึน อีกความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ มากข้ึน เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนท่ี และ Mobile Device ต่างๆ ท่ี
แพร่หลายไปอย่างกว้างขวางล้วนส่งผลต่อสุขภาพตา กอปรกับผลการศึกษาถึงผลเสียของการใช้สายตาเผชิญแดดจ้า ทําให้
ผู้บริโภคเล็งเห็นความสําคัญของการถนอมสายตามากข้ึนโดยลําดับ ในขณะเดียวกันการแข่งขันพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้ังด้านรูปแบบ
และคุณสมบัติในการใช้งานของผู้ผลิตแว่นตา กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการใส่แว่นตา ในลักษณะแฟช่ันได้รับความนิยม
แพร่หลายมากข้ึน ทําให้ผู้บริโภคในปัจจุบันมีแว่นตามากข้ึน โดยเฉพาะแว่นกันแดดแฟช่ัน เน่ืองจากต้องการความหลากหลาย
ของรูปแบบหรือสีสันหลากหลายเพ่ือเข้ากับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย หรือเพ่ือใช้ในวาระท่ีแตกต่างกัน เช่น แว่นใช้ในท่ีทํางาน แว่น
กันแดดใช้เมื่ออกนอกอาคารหรือขับรถ และแว่นท่ีใช้ในการออกงานสังคมยามคํ่าคืน เป็นต้น ส่งผลให้ความต้องการใช้แว่นตา
ขยายตัวอย่างรวดเร็ว สําหรับตลาดแว่นตาในประเทศไทยน้ัน มีการขยายตัวในอัตราสูงคือเฉลี่ยประมาณร้อยละ 20-25 % ต่อ
ปีในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมา ท้ังน้ีเป็นผลมาจากความนิยมสวมใส่แว่นในลักษณะแฟช่ันท่ีแพร่หลายในวงกว้าง (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 
2557) 
 

  4.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  อุบลทิพย์ รัตนพงษ์สถิต (2549) ศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือแว่นตากุชช่ีของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือแว่นตากุชช่ี ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือแว่นตากุชช่ี โดยรวมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และผู้บริโภคท่ีมี อายุ การศึกษา รายได้ต่อเดือนและอาชีพท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกซ้ือแว่นตากุชช่ี โดยรวมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 
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  พิษณุ นิลพราหมณ์ (2549) ศึกษาเรื่องทัศนคติความพึงพอใจโดยรวมและพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือแว่นตาจากร้าน
แว่นท็อปเจริญในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่าผู้ท่ีมีอายุแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือแว่นตาจากร้าน
แว่นท็อปเจริญในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถ่ี  ระดับราคาแว่นตาแตกต่างกัน รวมถึงผู้ท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มี
ผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือแว่นตาจากร้านแว่นท็อปเจริญในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถ่ี ในการซ้ือใน 5 ปีท่ีผ่าน
มา ในด้านจํานวนปีท่ีใช้บริการ และในด้านระดับราคาแว่นตาท่ีซื้อ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
5. วิธีดําเนินการศึกษา 
 
  การศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านแว่นตากันแดดแฟช่ัน ผู้ศึกษาได้กําหนดแนวทางในการ
ดําเนินการศึกษา โดยมีรายละเอียดประกอบไปด้วยข้อมูลทางด้านประชากร ขนาดของตัวอย่างท่ีใช้ วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 
 

5.1 ประเภทของการศึกษา 
  งานศึกษาเรื่อง แผนธุรกิจสําหรับร้านแว่นตากันแดดวิตรีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ )quantitative research) ซ่ึงจะ
ใช้การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามเป็นหลัก 
 

  5.2 ขอบเขตของการศึกษา 
 5.2.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

ผู้ศึกษาได้ทําการศึกษาสภาพแวดล้อมของการดําเนินธุรกิจแว่นตากันแดดแฟช่ัน แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง
กับพฤติกรรมของผู้บริโภค แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการใช้ชีวิต และทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด  

5.2.2 ขอบเขตด้านพ้ืนท่ีและช่วงเวลาของการศึกษา 
พ้ืนท่ีท่ีเก็บรวบรวมข้อมลูอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยมีระยะเวลาศึกษาอยู่ในช่วงเดือนมีนาคม ถึง 

เดือนกรกฎาคมปี 2558 
 

5.3 ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง 
5.3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร คือ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลท่ีมีความต้องการแว่นตากันแดดแฟช่ันเพ่ือใช้เป็น

เครื่องประดับท่ีแสดงถึงอัตลักษณ์เฉพาะของตนเอง โดยเป็นกลุ่มท่ีมีรายได้ปานกลางถึงสูง มีการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีข้ึนไป 
เข้าถึงเทคโนโลยี และตอบสนองต่อสื่อทางการตลาดได้ 

หน่วยตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯ ท่ีถูกคัดเลือกมาเป็นตัวอย่าง อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑลท่ีมีความต้องการแว่นตากันแดดแฟช่ันเพ่ือใช้เป็นเครื่องประดับท่ีแสดงถึงอัตลักษณ์เฉพาะของตนเอง โดยเป็นกลุ่มท่ี
มีรายได้ปานกลางถึงสูง มีการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีข้ึนไป เข้าถึงเทคโนโลยี และตอบสนองต่อสื่อทางการตลาดได้ ไม่ทราบ
จํานวนประชากรท่ีแน่นอน 

5.3.2 เทคนิคการเลือกตัวอย่าง 
เทคนิคการเลือกตัวอย่าง ในการศึกษาครั้งน้ี ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดย

เลือกจากผู้บริโภคท่ีมีรูปแบบไลฟ์สไตล์สมัยใหม่ อาศัย ทํางาน หรือใช้ชีวิตอยู่ในพ้ืนท่ีกลางเมือง มีรสนิยมในการแต่งตัว ท่ีมา
เดินช็อปป้ิงในห้องสรรพสินค้าช้ันนํา 

5.3.3 ขนาดตัวอย่าง  
การวิจัยน้ีมีประชากร คือ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลท่ีมีความต้องการแว่นตากันแดดแฟช่ันเพ่ือ

ใช้เป็นเครื่องประดับท่ีแสดงถึงอัตลักษณ์เฉพาะของตนเอง โดยเป็นกลุ่มท่ีมีรายได้ปานกลางถึงสูง มีการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรี
ข้ึนไป เข้าถึงเทคโนโลยี และตอบสนองต่อสื่อทางการตลาดได้ ผู้วิจัยจึงกําหนดขนาดตัวอย่าง โดยใช้สูตรคํานวณตัวอย่าง ท่ีมี
ระดับความเช่ือมั่น 95% กําหนดค่าความคาดเคลื่อน 5% ได้ขนาดตัวอย่าง 385 คน (Cochran, 1953) 
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5.4 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม )Questionnaire) โดยลักษณะของแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 

4 ส่วน ได้แก่ 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการเลือกใช้บริการร้านแว่นตาแฟช่ันของผู้บริโภคยุคใหม่ 
ส่วนท่ี 3 ส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านแว่นตา ได้แก่ 
 1. ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ (Product & Service) 
 2. ด้านราคา (Price) 
 3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) 
 4. ด้านการสื่อสารทางการตลาด (IMC) 
ส่วนท่ี 4 ข้อเสนอแนะ เป็นคําถามปลายเปิดเพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามระบุข้อเสนอแนะ หากมีข้อเสนอแนะและ

ข้อคิดเห็นอ่ืนท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านตากันแดดสําหรับผู้บริโภครุ่นใหม่นอกเหนือจากคําถามข้างต้น 
 

  5.5 การทดสอบเคร่ืองมือ 
  หลังการกระบวนการทบทวนทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง ผู้ศึกษาได้ออกแบบแบบสอบถามท่ีใช้ในการศึกษา 
ซ่ึงประกอบไปด้วยเน้ือหาท้ังสิ้น 4 ส่วน ดังท่ีได้กล่าวไปแล้ว จากน้ันจะนําแบบสอบถามท่ีได้ไปทดสอบความเหมาะสมด้วย 
IC’test จากผู้เช่ียวชาญจํานวน 3 ท่าน เมื่อแก้ไขตามคําแนะนําของผู้เช่ียวชาญแล้ว ผู้ศึกษาได้นําแบบสอบถามไปทดสอบ 
Pilot Test เพ่ือวิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่น (reliability) ด้วย Cronbach's Alpha โดยค่า Cronbach's Alpha ของคําถามใน
กลุ่มส่วนประสมทางการตลาดท้ัง 4 ด้านได้แก่ 0.702 0.780 0.891 และ0.745 ซ่ึงมากกว่า 0.700 ท้ัง 4 กลุ่มคําถามจึง
สามารถสรุปได้ว่าแบบสอบถามมีเช่ือมั่นในระดับดีและมีความเหมาะสมในการศึกษา 
 

5.6  การวิเคราะห์ข้อมูล  
  การประมวลผลข้อมูล ผู้ศึกษาจะนําข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามนํามาทําการวิเคราะห์ ดังน้ี 

5.6.1  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  
ประกอบด้วย ความถ่ี )Frequency) ร้อยละ )Percentage) และค่าเฉลี่ย (Means)  
5.6.2 สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) 
ประกอบด้วยสถิติการทดสอบค่าเฉลี่ยของสองประชากร (Independent t-test) และการทดสอบความ

แปรปรวนจําแนกทางเดียว (One way ANOVA) โดยการวิเคราะห์สรุปผลการศึกษาจะวิเคราะห์ด้วยระดับความเช่ือมั่น 95 
โดยให้มีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5%  
 
6. ผลการวิจัย 
 
 6.1 ลักษณะประชากรศาสตร์ 
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รูปภาพท่ี 1 ผลการศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 

 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถามคือ 30-40 ปี และอายุ 22-30 ปี มี

การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีอาชีพส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ส่วนใหญ่
อยู่ในช่วง 30,001 – 50,000 บาท อาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีกรุงเทพช้ันใน  

 
6.2 พฤติกรรมการใช้แว่นตากันแดด 
ด้านพฤติกรรมการใช้แว่นตากันแดด ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับการปกป้องแสงแดด และนําแว่นตากันแดด

มาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างบุคลิกภาพและการแต่งกาย โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีมีวัตถุประสงค์มีปัญหาทางด้านสายตา และ
ป้องกันรักษาโรคต้อกระจกยังมีจํานวนน้อย โดยจํานวนแว่นตากันแดดท่ีกลุ่มตัวอย่างมีส่วนใหญ่จะมีจํานวน 2-3 สไตล์แว่นตา
กันแดดท่ีกลุ่มตัวอย่างนิยมมากท่ีสุดคือ แบบสมัยนิยม (Fashion) กลุ่มตัวอย่างซ้ือแว่นกันแดดส่วนใหญ่จากร้านค้าของแบรนด์
โดยตรง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รู้จักร้านแว่นตากันแดดจากคนรู้จักแนะนํา โดยสาเหตุท่ีเลือกซ้ือแว่นตาจากร้านแว่นตากันแดด 
คือ ราคา โปรโมช่ัน การบริการท่ีดี และ ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ สถานท่ีตั้งร้านแว่นตากันแดดท่ีกลุ่มตัวอย่างคิดว่า
เหมาะสม คือ เซนทรัลเวิล์ดมาก บรรยากาศภายในร้านแว่นตากันแดด คือ Modern 

 
6.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือแว่นตากันแดด 

 
รูปภาพท่ี 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือแว่นตากันแดดจากร้านแว่นตากันแดด 

 
จากรูปภาพท่ี 2 สรุปได้ว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือแว่นตากันแดดจากร้าน

แว่นตากันแดดท่ีสําคัญมากท่ีสุดคือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ รองลงมาคือ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านการสื่อสาร
ทางการตลาด และปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่ายมีความสําคัญในลําดับท้ายท่ีสุด  

 
6.3.1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ  
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และการบริการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกร้านแว่นตากันแดด คือ พนักงานมีการดูแลเอา

ใจใส่ในการให้บริการ มีการรับประกันและบริการหลังการขาย และพนักงานมีความรู้ความเช่ียวชาญ รวมถึงการอัพเดท
ผลิตภัณฑ์อย่างสม่ําเสมอ 
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6.3.2 ปัจจัยด้านราคา 
ปัจจัยท่ีด้านราคาท้ังหมดมีความสําคัญอยู่ในระดับมาก คือ ราคาเหมาะสมกับยี่ห้อของสินค้า  
6.3.3 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่ายท่ีมีความสําคัญอยู่ในระดับมาก คือ ทําเลท่ีตั้งเดินทางสะดวก ทําเลท่ีตั้ง

สะท้อนบุคลิกภาพของแบรนด์ การมีสาขาจํานวนมากมีตามห้างสรรพสินค้า และมีการขายสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ต  
6.3.4 ปัจจัยด้านการสื่อสารทางการตลาด 
ปัจจัยด้านการสื่อสารทางการตลาดท่ีมีความสําคัญอยู่ในระดับมาก คือ มีการจัดโปรโมช่ันส่งเสริมการขาย 

  
6.4 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อปัจจัยทางการตลาด 

 
ตารางท่ี 1 ค่า Significant สําหรบัการทดสอบอิทธิพลของตัวแปรประชากรศาสตร์ต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ประชากรศาสตร ์ ปัจจัยด้านผลติภณัฑ์ ปัจจัยด้านราคา 
ปัจจัยด้านช่องทางการ

จัดจําหน่าย 
ปัจจัยด้านการสื่อสาร

ทางการตลาด 
เพศ 0.419 0.696 0.256 0.780 
อายุ 0.001** 0.027* 0.036* 0.072 
ระดับการศึกษา 0.129 0.295 0.108 0.591 
อาชีพ 0.503 0.741 0.794 0.169 
รายได ้ 0.531 0.048* 0.370 0.374 
ทําเลท่ีอยู ่ 0.002** 0.043* 0.433 0.012* 
** มีอิทธิพลทางสถิติท่ีระดับนัยสาํคัญ 0.01 
* มีอิทธิพลทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 
   
  การทดสอบสมมติฐานทางสถิติของ Independent t-test สําหรับตวัแปรเพศ และ One way Anova สําหรับตัว
แปรอ่ืนๆ พบว่าตัวแปรท่ีมีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกซ้ือแว่นตากันแดด ได้แก่ 

 
6.4.1 ปัจจัยอายุ  
อายุ มีผลต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01  และมีผลต่อปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการ

จัดจําหน่าย ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยพบว่า ผู้ท่ีมีอายุ 40-50 ปี จะให้ความสําคัญกับปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์มากกว่ากลุ่มอายุอ่ืนๆ และผู้ท่ีมีอายุ 18-22 ปี จะให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านราคามากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ ด้านปัจจัย
ช่องทางการจัดจําหน่ายกลุ่มอายุ 40-50 ปีจะให้ความสําคัญมากกว่ากลุม่อ่ืนๆ เช่นเดียวกับปัจจัยด้านการสื่อสารทางการตลาด  

6.4.2 ปัจจัยรายได้ 
รายได้ มีผลต่อปัจจัยด้านราคาท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยพบว่า ผู้ท่ีมีรายได้ต่ําจะให้

ความสําคัญกับปัจจัยด้านราคามากกว่าผู้ท่ีมีรายได้สูง  
6.4.3 ปัจจัยทําเลท่ีอยู่อาศัย 
ทําเลท่ีอยู่อาศัย มีผลต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01  และมีผลต่อปัจจัยด้านราคา และปัจจัย

ด้านการสื่อสารทางการตลาดท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยพบว่า กรุงเทพเขตช้ันใน จะให้ความสําคัญกับ
ปัจจัยด้านผลิตมากกว่าคนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ด้านปัจจัยราคาพบว่าคนในเขตกรุงเทพช้ันนอก และพ้ืนท่ีปริมณฑลจะให้
ความสําคัญกับปัจจัยราคามากกว่าพ้ืนท่ีอ่ืนๆ และด้านการสื่อสารทางการตลาดพบว่าคนในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพช้ันในจะให้
ความสําคัญมากกว่าคนในเขตพ้ืนท่ีอ่ืนๆ 
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7. การอภิปรายผลการวิจัย 
 
  จากผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคท่ีซ้ือแว่นตากันแดด มีวัตถุประสงค์หลักคือเพ่ือป้องกันแสงแดด และใส่เพ่ือเสริม
บุคลิกภาพ และทําตามสมัยนิยม ดังน้ันรูปแบบการซ้ือของผู้บริโภคจะถูกสะท้อนด้วย ลักษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่าง
กัน จะส่งผลต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกร้านแว่นตากันแดดท่ีแตกต่างกันไปด้วยซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของอุบลทิพย์ รัต
นพงษ์สถิต (2549) และพิษณุ นิลพราหมณ์ (2549) ท่ีได้สรุปว่า ผู้บริโภคท่ีมีอายุและรายได้ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรม
การเลือกซ้ือแว่นตากุชช่ีแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 นอกจากน้ีผู้บริโภคในปัจจุบันมีแว่นตากันแดดจํานวน
มากข้ึน มากกว่า 2-3 อัน โดยมีการซ้ือแว่นตากันแดดจากร้านค้าของแบรนด์เป็นส่วนใหญ่ ท้ังน้ีเน่ืองจากกลุ่มตัวอย่างให้
ความสําคัญกับคุณภาพของร้านค้าและการบริการ โดยสะท้อนให้เห็นจากปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือแว่นตากันแดด
จากร้านจําหน่ายแว่นตากันแดดของกลุ่มตัวอย่างท่ีสําคัญท่ีสุดคือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ โดยมีปัจจัยด้านราคา 
เป็นปัจจัยท่ีสําคัญลําดับท่ี 2  
  ซ่ึงผลของการวิจัยแสดงให้เห็นถึงโอกาสของร้านแว่นตากันแดดแฟช่ันท่ีจะเข้ามาทําตลาดในหมู่ผู้บริโภค เน่ืองจากยัง
ไม่มีเจ้าตลาดและสามารถหาช่องว่างจากร้านค้าแบรนด์ในการเติมเต็มความต้องการของตลาดได้ เช่น ความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์ การรับประกันสินค้า การบริการท่ีดีของพนักงาน รวมถึงการตั้งราคาท่ีต่ํากว่าร้านค้าของแบรนด์ ซ่ึงท้ังหมดน้ีจะมี
ส่วนช่วยให้ร้านแวนตากันแดดแฟช่ันสามารถหาช่องว่างทางการตลาด เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ 
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจศูนย์บ่มเพาะการเรียนรู้   
ด้านดนตรี อันเป็นรูปแบบของโรงเรียนสอนดนตรีท่ีจะให้ความสําคัญกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพการเรียนการสอน เพ่ือสร้าง    
แรงบันดาลใจให้กับผู้เรียน ซ่ึงจากการวิจัยพบว่า ผู้เรียนดนตรีส่วนใหญ่เป็นเยาวชนท่ีต้องการเรียนดนตรีเพ่ือใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ โดยมีผู้สนับสนุนด้านการเงินคือผูป้กครอง ด้านความพึงพอใจท่ีส่งผลต่อโครงการศูนย์บ่มเพาะการเรียนรู้ ด้านดนตรี 
พบว่าผู้เรียนให้ความสําคัญกับหลักสูตรท่ีมีความทันสมัยน่าสนใจมากท่ีสุด มีผู้สอนท่ีมีความสามารถ ราคาค่าใช้จ่ายมีความ
คุ้มค่ากับการเพ่ิมพูนความสามารถด้านดนตรี ท่ีตั้งและสถานท่ีต้องมีความสะดวกสบายในการเดินทางส่วนการประชาสัมพันธ์
ควรเป็นการประสัมพันธ์จากสถาบันโดยตรง และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ส่วนใหญ่ให้ความสนใจ กับการเปิดโอกาสให้
ทดลองเรียนฟรี 
 
คําสําคัญ: ดนตร,ี ศูนย์บ่มเพาะการเรยีนรู,้ อุตสาหกรรมดนตร ี
 

Abstract 
  

This research aims to study the behavior of consumers that affect the satisfaction of music 
incubation and artist management center, new kind of music school, where consider the instruction 
quality to inspired students. The majority of samples are male youth who answered the Questionnaire. 
The purpose of music study is to use the time to be most useful. Financial support, most parents are 
spending the majority of respondents. The factors in the establishment of music incubation and artist 
management center, most of people believe that offered modern courses are most interest. And on the 
part of staff and officers, most people focus on the instructor can broadcast content easy to understand 
as possible. For price and cost, most people pay more attention to the cost compared to developing   
the ability to do. Most people look at the convenient location and place to study. And the promotion    
in free or trial course and school activities are part of decision as well. 
 
Keywords: music, incubation center, industrial music 
 
1. บทนํา 
 
 "ดนตรีคือเสียงท่ีประกอบกันเป็นทํานองเพลง หรือเครื่องบรรเลงซ่ึงมีเสียงดังทําให้รู้สึกเพลิดเพลิน หรือเกิดอารมณ์
รัก โศก หรือรื่นเริงได้ตามทํานองเพลง" (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) มนุษย์รู้ จักและใช้ดนตรี              
ในชีวิตประจําวันมาตั้งแต่สมัยโบราณ จนในปัจจุบัน เรายังคงใช้ดนตรีในกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ท้ังการนันทนาการ 
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การศึกษา การแพทย์ การกีฬา เป็นต้น เพราะดนตรีช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย เสริมสร้างความคิด จินตนาการ ส่งเสริมพัฒนาการ
ทางอารมณ์ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีก้าวร้าวและยังกระตุ้นให้มีการแสดงออกในทางสร้างสรรค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเยาวชน 
กล่าวได้ว่าดนตรีมีอิทธิพลท้ังทางร่างกายและจิตใจ ท่ีสําคัญดนตรียังสามารถบ่งบอกถึงประวัติศาสตร์ ประเพณีวัฒนธรรม   
และวิถีชีวิตของผู้คนได้ ภาษาของดนตรีท้ังโลกรู้จัก และเข้าใจกันท้ังหมด 
 เสียงดนตรีเป็นเสียงท่ีไพเราะ เป็นเสียงท่ีสร้างข้ึนจากความตั้งใจ จากการประดิษฐ์อย่างประณีตและบรรจง      
มนุษย์สร้างเสียงข้ึนเพ่ือให้มนุษย์ด้วยกันฟัง กล่าวได้ว่ามนุษย์เป็นผู้สร้างมาตรฐานของความไพเราะโดยอาศัยความรู้สึกท่ีดี   
ซ่ึงได้จากการนําแต่ละเสียงมาเรียงร้อยประติดประต่อกันข้ึนตามวัตถุประสงค์หรือความปรารถนาของมนุษย์ ซ่ึงพ้ืนฐาน
การศึกษาความรู้เก่ียวกับดนตรี ตลอดจนประสบการทางดนตรีไม่ว่าจะเป็นด้านการฟัง การปฏิบัติ เครื่องดนตรี หรือ
ประสบการณ์ด้านการชมการแสดงดนตรี จะเป็นสิ่งท่ีจะช่วยให้เข้าใจในความหมายของคําว่า “ดนตรี” อย่างแท้จริง      
 การเล่นดนตรีก็เช่นเดียวกับการทํากิจกรรมอ่ืนท่ีต้องมีแรงบันดาลใจ มีสิ่งกระตุ้นให้เรากระตือรือร้น แรงบันดาลใจ 
(Inspiration) หมายถึง พลังอํานาจในตนเองชนิดหน่ึงท่ีใช้ในการขับเคลื่อนการคิดและการกระทําใดๆ ให้บรรลุผลสําเร็จ 
ตามท่ีต้องการ สามารถสร้างสรรค์ผลงาน สร้างสิ่งใหม่ๆ ทําให้เกิดการต่อยอดด้านต่างๆ ทําให้คนมีมั่นใจข้ึน บุคลิกภาพดีข้ึน         
มีสมาธิมากข้ึน กล้าแสดงออกมากข้ึนและสามารถทําให้จิตใจดีข้ึนได้  ปัจจุบันมีสถาบันท่ีเปิดสอนด้านดนตรีเกิดข้ึน         
อย่างมากมาย แต่ละแห่งล้วนมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง คือมุ่งเน้นไปทางใดทางหน่ึง ไม่หลากหลาย บางท่ีเปิดสอนแค่กีตาร์ 
เบส กลอง ไม่ครอบคลุมท้ังหมด ไม่ครบวงจร และมีน้อยท่ีจะสร้างแรงบันดาลใจในระยะยาวให้กับผู้เรียน พอไม่มีแรงบันดาล
ใจผู้เรียนก็เลิกเรียน หรือเรียนไม่นาน ไม่สามารถนําความรู้ท่ีเรียนมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้ โครงการศูนย์บ่มเพาะ   
การเรียนรู้ด้านดนตรีจึงเกิดข้ึนโดยวัตถุประสงค์ในการเป็นสถาบันท่ี ให้ความหวัง ให้แรงบันดาลใจอีกท้ังเป็นหน่วยงาน         
ท่ีจัดการเรียนการสอนดนตรีสําหรับบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจจะเรียนดนตรี ในรูปแบบท่ีมีหลักสูตรเป็นมาตรฐาน มีการจัด        
การเรียนการสอนไปจนถึงการสอบวัดผลอย่างมีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาด้านทักษะและจิตใจได้ และยังนําไปพัฒนาสังคม
ได้อีกด้วย 
 จากเหตุผลดังกล่าว ผู้ศึกษาเล็งเห็นความจําเป็นท่ีจะต้องศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ     
ในตัวศูนย์บ่มเพาะการเรียนรู้ด้านดนตรี ท่ีจะมีการเรียนการสอนในเชิงการสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะความสามารถด้านดนตรี  
ในลักษณะท่ีแตกต่างกับสถาบันสอนดนตรีโดยท่ัวไป โดยสร้างคุณภาพในการเรียนการสอนและสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้เรียน 
ให้ความสําคัญกับการสร้างองค์ความรู้ ท่ีดีให้แก่ผู้เรียน นอกจากน้ียังมีปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ือง เช่น สถานท่ี คุณภาพ         
ของอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ท่ีครบครัน เทคโนโลยีท่ีทันสมัย ครูผู้สอนท่ีมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในวงการ
ดนตรี และมีพ้ืนท่ี ให้แสดงออก ซ่ึงการจัดตั้งโครงการ ศูนย์บ่มเพาะการเรียนรู้ด้านดนตรีดังกล่าวน้ันถือเป็นการให้พ้ืนฐาน     
ท่ีสําคัญเก่ียวกับการเรียนรู้ด้านดนตรี โดยเน้นการฝึกฝนทักษะและประสบการณ์ เพ่ือพัฒนาเยาวชนและผู้ท่ีสนใจท่ีคุณภาพ 
ให้มีความสามารถในการสร้างผลงานท่ีมีมาตรฐานสู่อุตสาหกรรมด้านดนตรี 
 
2. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

 
วรมน คําแหง (2556 : 87) ได้วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนดนตรีตามโครงการ

วงออร์เคสตราเยาวชนเทศบาลยะลา พบว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่พอใจท่ีบุตรหลานมีความเพลิดเพลิน สนุกสนานกับการเรียน
ดนตรี ดนตรีสามารถพัฒนาจิตใจ อารมณ์ และการอยู่ร่วมกันในสังคม ช่วยทําให้มีสมาธิมากข้ึน ส่งเสริมให้มีระเบียบวินัย      
มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี และด้านคณะครู อาจารย์โดยเฉพาะการแต่งกายเป็นระเบียบเรียบร้อย และให้คําปรึกษาในเรื่องดนตรี 
ตามศักยภาพท่ีตนเองมีความรู้และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียนได้ 

ณธีพัฒน์ วชิรชัยเกียรติ (2552 : 124) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากล
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคลากรท่ีให้บริการ มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ท้ังน้ี
เน่ืองจากการท่ีผู้บริโภคจะเลือกเข้าเรียนดนตรีสากล อาจเพราะมีความช่ืนชอบและต้องการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์      
แต่ผู้บริโภคก็ยังไม่ทราบรายละเอียดของประเภทเครื่องดนตรีมากนัก ดังน้ันบุคลากรจะมีหน้าท่ีตอบคําถาม และแนะนํา      
ถึงโปรแกรมการเรียนดนตรีท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคมากท่ีสุด ซ่ึงจะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ   
ท่ีจะให้เลือกเรียนดนตรีสากลเพ่ิมข้ึน 

สหภัส อักษรถึง (2551 : 78 - 80) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองท่ีมีต่อโรงเรียนมิวสิคทาวน์ ไทยแลนด์ 
พบว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับการจัดบริการด้านรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนเป็นอับดับแรก รองลงมาคือ
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การดูแลเอาใจใส่ท่ีมีต่อนักเรียน และการบริการนํ้าดื่มให้กับนักเรียนมีของว่างให้รับประทาน นอกจากน้ียังสนับสนุนให้เด็ก            
ร่วมกิจกรรมแสดงต่างๆเพ่ือเพ่ิมความสามารถทางด้านการแสดงออกและพัฒนาทางดนตรีอีกด้วย 

สิทธิเวท เพ็ญนวลออง (2556 : 125) ได้ศึกษาเรื่องศึกษาสภาพการเรียนการสอนดนตรี โรงเรียนดนตรีมีฟ้า 
หาดใหญ่พบว่า นักเรียนมีความคิดเก่ียวกับสภาพการเรียนการสอนดนตรีในโรงเรียนมีฟ้า หาดใหญ่ ด้านเครื่องดนตรีและ
สื่อสารสอน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญต่อสภาพห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอน 
ในระดับมาก นอกจากคณะอาจารย์ท่ีมีคุณภาพแล้ว อุปกรณ์ดนตรีต่างก็มีความสําคัญ ด้านอุปกรณ์ต้องพร้อมใช้งานได้เสมอ  
มีการปรับเปลี่ยน หากชํารุดก็ซ่อมแซม และนอกจากน้ี การตกแต่งห้องเรียนให้สวยงาม และทําให้บรรยากาศภายใน        
และภายนอกสะอาดอยู่เสมอ 
 
3. วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
  
 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจศูนย์บ่มเพาะการเรียนรู้ด้านดนตรี 
 
4. วิธีดําเนินการศึกษา 
  
 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยจึงเลือกกลุ่มประชากรกลุ่มตัวอย่าง เป็นบุคคลากรท่ีเก่ียวข้อง
ทางด้านอุตสาหกรรมดนตรีท่ีมีประสบการณ์หรือใกล้เคียง จํานวน 5 ท่าน โดยใช้คําถามแบบปลาย ให้แสดงความคิดเห็น   
และใช้หัวข้อในการสัมภาษณ์ท่ีครอบคลุมวัตถุประสงค์ในการวิจัย ท้ังน้ีเพ่ือให้ได้คําตอบได้ตรงตามเป้าหมาย  
 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้ วิ จัยได้ ทําการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น        
(Non-Probability Sampling) และเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive หรือ Judgmental Sampling) เป็นการเลือก
กลุ่มตัวอย่างท่ีจะเป็นใครก็ได้ท่ีมีลักษณะตามความต้องการของผู้วิจัย โดยอาจจะกําหนดเป็นคุณลักษณะเฉพาะเจาะจงลงไป      
ในการวิจัยครั้งน้ีได้เลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนจํานวน 385 คน ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ท่ีสร้างข้ึนตามวัตถุประสงค์ท่ีได้กําหนดไว้โดยศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงมีท้ังคําถามปลายปิด เน้ือหาของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 คําถามข้อมูล
ท่ัวไปด้านประชากรศาสตร์ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน เป็นคําถามปลายปิด จํานวน 4 ข้อ ส่วนท่ี 2     
เป็นคําถามเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีส่งต่อศูนย์บ่มเพาะการเรียนรู้ด้านดนตรี เป็นคําถามแบบปลายปิดท้ังหมด จํานวน     
9 ข้อ และส่วนท่ี 3 คําถามเก่ียวกับความพึงพอใจท่ีส่งผลต่อโครงการ เป็นคําถามปลายปิด จํานวน 29 ข้อ เป็นลักษณะคําถาม
ท่ีใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีให้เลือกระดับความคิดเห็น (5 = มากท่ีสุด) (1 = น้อยท่ีสุด) สร้างตามมาตรวัดของ      
ลิเคิร์ท (Likert Scale)  
 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  
 ส่วนท่ี 1ข้อมูลแบบสอบถามของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลโดยความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
ส่วนท่ี 2 ข้อมูลแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีส่งผลต่อศูนย์บ่มเพาะการเรียนรู้ด้านดนตรี โดยหาค่าความถ่ี 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ส่วนท่ี 3 ข้อมูลแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจท่ีส่งผลต่อศูนย์บ่มเพาะ    
การเรียนรู้ด้านดนตรี ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 
6. สรุปผลการดําเนินการวิจัย 

 
6.1  การวิจัยเชิงคุณภาพ 

การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) อาจารย์ผู้สอนสถาบันดนตรี ผู้มีประสบการณ์ด้านดนตรี สรุปผล
การสัมภาษณ์ในด้านต่างๆได้ว่า จุดเด่นและข้อได้เปรียบของธุรกิจ โครงสร้างและการบริการจัดการของธุรกิจ วิธีการบริหาร
และจัดการธุรกิจ ความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจในปัจจุบัน และแนวโน้มของคนท่ีจะเข้ามาในธุรกิจ ผู้ให้สัมภาษณ์   
ส่วนใหญ่ มีความเห็นตรงกันว่า การแข่งขันในเรื่องของธุรกิจมีการแข่งขันค่อนข้างสูง จึงควรปรับปรุงให้หลักสูตรของสถาบัน    
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เป็นหลักสูตรท่ีทันสมัยอยู่เสมอ และควรมีธุรกิจเสริมอ่ืนๆรองรับของสถาบันด้วย ด้านบุคลากรจะมีระบบแบบประเมิน      
เป็นตัวช้ีวัดคุณภาพและประสิทธิภาพในการทํางาน รวมถึงการสร้างคุณภาพให้กับผู้ท่ีสนใจเข้าศึกษากับทางสถาบันว่า      
เมื่อศึกษาสําเร็จออกไปแล้วสามารถทํางานได้จริง มีความสามารถและคุณภาพท่ีเป็นท่ีน่าสนใจของธุรกิจดนตรี 

6.2  การวิจัยเชิงปริมาณ 
ส่วนท่ี 1 ด้านประชากรศาสตร์ ส่วนใหญ่เป็นเพศชายท่ีตอบแบบสอบถาม คิดเป็นร้อยละ 75 มีอายุระหว่าง   

15 -18 ปี คิดเป็นร้อยละ 41 ส่วนใหญ่ระดับการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 59 มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 
5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37 

ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมผู้บริโภคท่ีส่งต่อศูนยบ่์มเพาะการเรียนรูด้้านดนตรีในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ระยะเวลา
ท่ีสนใจมากท่ีสุดอยากเรียนดนตรีคือ 7 เดือนข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 45 จุดประสงค์ของการเรียนดนตรีคือใช้เวลาว่าง           
ให้เป็นประโยชน์มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 50 และสนใจดนตรีประเภทป็อป (POP) มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 32 เครื่องดนตรี   
ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกคือ กีตาร์ไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 40 และผู้สนับสนุนด้านการเงินส่วนใหญ่คือ พ่อแม่ คิดเป็น
ร้อยละ 77 ค่าใช้จ่ายท่ีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เลือกคือ 5,001 – 7,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 43 และกิจกรรม            
ท่ีอยากให้จัดข้ึนมากท่ีสุดคือจัดแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 35 การเดินทางเข้าถึงท่ีสะดวกท่ีสุด ส่วนใหญ่
ตอบรถไฟฟ้า BTS คิดเป็นร้อยละ 43 และการได้รับข้อมูลประชาสัมพันธ์ส่วนใหญ่ตอบว่าได้รับมาจากสถาบันโดยตรง คิดเป็น
ร้อยละ 44 

ส่วนท่ี 3 ความพึงพอใจท่ีส่งผลต่อศูนย์บ่มเพาะการเรียนรู้ด้านดนตรีในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ลักษณะ 
ของสถาบันคนส่วนใหญ่คนมองว่าสถาบันมีหลักสูตรท่ีทันสมัยน่าสนใจมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 62 ราคาและค่าใช้จ่าย       
คนส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับการพัฒนาความสามารถท่ีได้รับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 63 ท่ีตั้งและ
สถานท่ีคนส่วนใหญ่มองว่าการเดินทางมาเรียนสะดวกน่าสนใจมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 66 ส่วนของการส่งเสริมการตลาดน้ัน
การเปิดโอกาสให้ทดลองเรียนฟรีก่อนจะตัดสินใจและโรงเรียน มีกิจกรรมน่าสนใจ คนให้ความสําคัญมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
56 และในส่วนของบุคลากรและเจ้าหน้าท่ี คนส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับการท่ีผู้สอนสามารถถ่ายทอดเน้ือหาให้เข้าใจง่าย  
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 69 ในส่วนของสภาพแวดล้อมภายในสถานท่ีเรียน คนให้ความสนใจกับระบบการเรียนการสอน            
ท่ีมีมาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 59 
 
7. อภิปรายผล 

 
พฤติกรรมผู้บริโภคท่ีสง่ต่อศูนย์บ่มเพาะการเรียนรู้ด้านดนตรใีนเขตกรงุเทพมหานคร พบว่า จุดประสงค์ของการเรียน

ดนตรีคือใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มากท่ีสุด ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณธีพัฒน์ วชิรชัยเกียรติ (2552 : 124) ได้ศึกษา
เรื่องปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัย        
ส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคลากรท่ีให้บริการ มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ท้ังน้ีเน่ืองจากการท่ีผู้บริโภคจะเลือกเข้าเรียนดนตรี
สากล อาจเพราะมีความช่ืนชอบและต้องการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ แต่ผู้บริโภคก็ยังไม่ทราบรายละเอียดของประเภท
เครื่องดนตรีมากนัก ดังน้ันบุคลากรจะมีหน้าท่ีตอบคําถาม และแนะนําถึงโปรแกรมการเรียนดนตรีท่ีเหมาะสมกับความต้องการ
ของผู้บริโภคมากท่ีสุด ซ่ึงจะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจท่ีจะให้เลือกเรียนดนตรีสากลเพ่ิมข้ึน และได้สอดคล้องกับงานวิจัย  
ของ วรมน คําแหง (2556 : 87) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนดนตรีตามโครงการ      
วงออร์เคสตราเยาวชนเทศบาลยะลา ผู้ปกครองส่วนใหญ่พอใจท่ีบุตรหลานมีความเพลิดเพลิน สนุกสนานกับการเรียนดนตรี 
ดนตรีสามารถพัฒนาจิตใจ อารมณ์ และการอยู่ร่วมกันในสังคม ช่วยทําให้มีสมาธิมากข้ึน ส่งเสริมให้มีระเบียบวินัย              
มีมนุษยสัมพันธ์ ท่ีดี และด้านคณะครู อาจารย์การแต่งกายเป็นระเบียบเรยีบรอ้ย และให้คําปรึกษาในเรื่องดนตรี ตามศักยภาพ
ท่ีตนเองมีความรู้และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียนได้  

ความพึงพอใจท่ีส่งผลต่อศูนย์บ่มเพาะการเรียนรู้ด้านดนตรีในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้เรียนให้ความสําคัญ    
กับเครื่องดนตรี สื่อการเรียนการสอน สถานท่ีเรียน คุณภาพการบริการและความเอาใจใส่ด้านอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลต่อการเรียน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิทธิเวท เพ็ญนวลออง (2556 : 125) ศึกษาเรื่อง สภาพการเรียนการสอนดนตรี โรงเรียนดนตรีมีฟ้า 
หาดใหญ่พบว่า นักเรียนมีความคิดเก่ียวกับสภาพการเรียนการสอนดนตรีในโรงเรียนในด้านเครื่องดนตรีและสื่อสารสอน พบว่า
กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญต่อสภาพห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอนในระดับมาก นอกจากคณะอาจารย์ท่ีมีคุณภาพ
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อุปกรณ์ดนตรีต่างก็มีความสาํคัญ ด้านอุปกรณ์ต้องพร้อมใช้งานได้เสมอ มีการปรับเปลี่ยน หากชํารุดก็ซ่อมแซม และนอกจากน้ี 
การตกแต่งห้องเรียนให้สวยงาม และทําให้บรรยากาศภายในและภายนอกสะอาดอยู่เสมอ และด้านความพึงพอใจ
สภาพแวดล้อมในท่ีเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของสหภัส อักษรถึง (2551 : 78 - 80) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู้ปกครอง
ท่ีมีต่อโรงเรียนมิวสิคทาวน์ ไทยแลนด์ พบว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับการจัดบริการด้านรักษาความปลอดภัยของ
โรงเรียนเป็นอับดับแรก รองลงมาคือการดูแลเอาใจใส่ท่ีมีต่อนักเรียน เช่น การบริการอาหารว่าง นํ้าดื่ม ให้แก่นักเรียน 
นอกจากน้ียังให้ความสําคัญกับการสนับสนุนให้เด็กร่วมกิจกรรมแสดงต่างๆ เพ่ือเพ่ิมความสามารถทางด้านการแสดงออกและ
พัฒนาทางดนตรีอีกด้วย 
 
8. ข้อเสนอแนะ 
  
 จากผลจากการวิจัยพฤติกรรมการใช้บริการศูนย์บ่มเพาะการเรียนรู้ด้านดนตรีในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า      
เป็นกลุ่มท่ีมีอายุระหว่าง 15-18 ปี ศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษา จุดประสงค์ในการเรียนคือใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ดังน้ัน
ควรกําหนดนโยบายกลยุทธ์การตลาด เข้าถึงลูกค้ากลุ่มน้ีให้มากท่ีสุด โดยการนําเสนอข้อมูลประชาสัมพันธ์ตามโรงเรียน      
ทําเป็นกิจกรรมยามว่าง ประกวดดนตรีหรือกิจกรรมให้ความรู้ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความสามารถและแรงบันดาลใจ เพราะ
ผู้เรียนส่วนมากยังเป็นเยาวชนท่ีมีความกระตือรือร้นในการศึกษา หาความรู้ หรือตามหาสิ่งท่ีตัวเองชอบอยู่ อีกท้ังผู้ปกครอง 
จะได้รับความสนใจด้วย ซ่ึงจะสามารถสนองความต้องการของผู้บริโภคในกลุ่มน้ีได้ 
 จากผลจากการวิจัยความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีส่งผลต่อศูนย์บ่มเพาะการเรียนรู้ด้านดนตรีในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่าลักษณะของสถาบันคนส่วนใหญ่คนมองว่าสถาบันมหีลักสตูรท่ีทันสมัยน่าสนใจมากท่ีสุดราคา และค่าใช้จ่าย คนส่วนใหญ่
ให้ความสําคัญกับความคุ้มค่า แสดงว่าทางศูนย์บ่มเพาะการเรียนรู้ด้านดนตรี ต้องเพ่ิมวิชาท่ีน่าสนใจและทันสมัย มีคุณภาพ
เพ่ือให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากข้ึน อีกท้ังด้านราคาต้องอยู่ในระดับท่ีเหมาะสมไม่แพงเกินไปและไม่ถูกเกินไป 
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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาโครงการจัดตั้ง Music Lifestyle Center น้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือศึกษาแผนธุรกิจ ความเป็นไปได้ในการดําเนินโครงการจัดตั้งธุรกิจ Music Lifestyle Center ใน
กรุงเทพมหานครผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี มีสถานภาพสมรส 
การศึกษาอยู่ในปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นนักดนตรี และมีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท มีความถ่ีใน
การใช้บริการร้านจําหน่ายสินค้าและบริการท่ีเก่ียวกับดนตรีเฉลี่ย 2-3 เดือนต่อครั้ง โดยใช้เงินในการซ้ือสินค้าและบริการท่ี
เก่ียวกับดนตรีน้อยกว่า 1,000 บาทต่อครั้ง ซ่ึงเคยใช้เงินในการซ้ือสินค้าและบริการท่ีเก่ียวกับดนตรีสูงสุดจานวน 40,001 – 
60,000 บาท และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการใช้บริการร้านจําหน่ายสินค้าและบริการด้านต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวกับดนตรีในกรุงเทพมหานคร 1) ปัจจัยด้านสินค้าและบริการ โดยมีความคิดเห็นต่อร้านขายโสตวัสดุต่าง ๆ และ Live 
House สถานท่ีจัดงาน อยู่ในระดับมากท่ีสุด 2) ปัจจัยด้านราคา โดยมีความคิดเห็นต่อราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพ อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด 3) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย โดยมีความคิดเห็นต่อสถานท่ีใกล้สถานีรถไฟฟ้าBTS, MRT และมีท่ีจอด
รถพอเพียง อยู่ในระดับมากท่ีสุด และ 4) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย โดยมีความคิดเห็นต่อการให้คําแนะนําและการ
บริการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 

คําสําคัญ: music lifestyle, เครือ่งดนตร ี
 

Abstract 
 

The objectives of “Music Lifestyle Center” project are to study the consumer behavior in Bangkok 
and to make a feasibility study of establishing the music lifestyle center in Bangkok. The results indicated 
that the majority of respondents were male, aged between 31-40 years old with marriage status, graduated 
in bachelor’s degree, and were musician with average monthly income ranging 20,001 – 30,000 baht. 
The frequency of purchasing music’s products and services were once in 2-3 months with price less than 
1,000 baht and used to purchase with maximum price ranging 40,001-60,000 baht. The respondents had 
the opinion toward music stores in Bangkok in term of products and services, they emphasized on the 
audio materials and location (live house). In term of price, they considered the suitable price that relate 
to products and services’ quality. In term of place, they preferred the music stores near sky train (BTS) 
and subway (MRT), moreover, the store must had enough parking lots. In term of promotion, they 
focused on the suitable advices and services. 
 
Keywords: music lifestyle, instrument 
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1. บทนํา 
 

ดนตรีมีประวัติศาสตร์เริ่มตั้งแต่สมัยกรีก โดยเริ่มมีมาตั้งแต่ 1,000 ปีก่อนคริสตกาล ประวัติดนตรีตะวันตกแบ่ง
ออกเป็นสมัยต่างๆได้ 9 สมัยดังน้ี (ณรุทธ์สุทธจิตต์, 2534, หน้า 133) โดยเริ่มตั้งแต่สมัยกรีก(Ancient Greek Music), สมัย
โรมัน (Roman), สมัยกลาง (The Middle Ages), สมัยรีเนซองส์(The Renaissance), สมัยบาโรก(The Baroque Age), สมัย
คลาสสิก (The Classical Period), สมัยโรแมนติก(The Romantic Period),สมัยอิมเพรชช่ันนิสติค(The Impressionistic) 
สมัยศตวรรษท่ี 20 และปัจจุบัน (The Twentieth Century) จากท่ีดนตรีน้ันก่อกําเนิดมาพร้อมๆกับสังคมมนุษย์ ดังน้ันมนุษย์
จึงได้นําเอาดนตรีมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึนซ่ึงพอจะสรุปประโยชน์ของดนตรีท่ีมนุษย์นํามาใช้ได้ในด้าน
ต่างๆ แบ่งเป็น ด้านการศึกษาซ่ึงเป็นการนําเสียงดนตรีมาใช้ประกอบในการสอนแบบสร้างสรรค์ทางศิลปะผลปรากฏว่า
เสียงดนตรี สามารถส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์ เสริมสร้างความคิดจินตนาการ ช่วยกระตุ้นให้มีการแสดงออกในทาง
สร้างสรรค์ ส่งเสริมให้มีความสัมพันธ์ระหว่างประสาทหู กล้ามเน้ือมือ ให้สอดคล้องกับการใช้ความคิด ทําให้หายเหน่ือย และ
ผ่อนคลายความตึงเครียด หลักการดังกล่าวน้ีมีใช้มาตั้งแต่สมัยกรีก ในยุคเฮเลนิสติค(Hellinistic Period 440-330 B.C) ชน
ชาติกรีกได้พัฒนาหลักการของอีธอส (Doctrine of ethos) ซ่ึงเป็นความเช่ือในเรื่องของพลังแห่งสัจธรรมของดนตรี โดยกล่าว
ไว้ว่าพลังของดนตรีมีผลเก่ียวเน่ืองกับการแสดงออกถึงความช่ืนชอบหรือความขัดแย้ง กล่าวอีกนัยหน่ึงคือ ดนตรีเก่ียวข้องกับ
ความดีและความช่ัวร้าย ในหนังสือ Poetics น้ัน อริสโตเติล(Aristotle)ได้อธิบายว่าดนตรีมีอํานาจเหนือจิตใจมนุษย์เขากล่าว
ว่าดนตรีเลียนแบบอารมณ์ต่างๆของมนุษย์ ฉะน้ันเมื่อมนุษย์ได้ยินดนตรีซ่ึงเลียนแบบอารมณ์ใดอารมณ์หน่ึง ก็จะเกิดมี
ความรู้สึกคล้อยตามไปถ้าได้ยินดนตรีท่ีกระตุ้นอารมณ์ท่ีทําให้จิตใจต่ําบ่อย ๆ เข้าก็ทําให้เขาพลอยมีจิตใจต่ําไปด้วยตรงกันข้าม
ถ้ามีโอกาสได้ฟังดนตรีท่ีช่วยยกระดับจิตใจ ก็จะทําให้ผู้น้ันเป็นคนท่ีมีจิตใจสูงดังน้ัน เปลโตและอริสโตเติล จึงมีความคิดเห็น
ตรงกันในข้อท่ีว่าหลักสูตรการศึกษาควรประกอบด้วยวิชากีฬาและดนตรีท่ีถูกต้อง เพ่ือเป็นการฝึกท้ังร่างกายและจิตใจ เปลโต 
สอนว่า “การเรียนดนตรีอย่างเดียวทําให้อ่อนแอและเป็นคนมีปัญหา การเรียนกีฬาอย่างเดียวทําให้เป็นคนท่ีอารมณ์ก้าวร้าว
และไม่ฉลาด”ยิ่งกว่าน้ันเปลโตยงัได้กําหนดไว้ว่า “ดนตรีท่ีเหมาะสมสาํหรับการศึกษาไม่ควรมีลีลาท่ีทําให้อารมณ์อ่อนไหว ควร
ใช้ทํานองท่ีมีลีลาดอเรียน (Dorian) และฟรีเจียน (Phrygian)” บันไดเสียงท้ังสองข้างต้นทําให้เกิดอารมณ์กล้าหาญและสุภาพ
เรียบร้อย เปลโตยังเคยกล่าวไว้ว่า “จะให้ใครเป็นผู้เขียนกฎหมายก็แล้วแต่ ขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นผู้แต่งเพลงประจําชาติก็แล้วกัน” 

ในปัจจุบัน มีช่องทางและเทคโนโลยีมากมาย ท่ีทําให้ง่ายต่อการเข้าถึงดนตรี การเล่นดนตรี คนก็นิยมเล่นดนตรีกัน
มากข้ึน มีวงดนตรีเกิดข้ึนมาใหม่มากมายท่ัวโลก ธุรกิจดนตรีเติบโตข้ึน ไม่ว่าจะเป็นร้านขายเครื่องดนตรี โรงเรียนสอนดนตรี 
ธุรกิจเพลง การจัดงานดนตรี ฯลฯ มีหลักสูตรดนตรีในสถาบันศึกษาช่ือดังต่างๆท่ัวโลก อาทิเช่น สถาบัน M.I, Berglee, LA 
Music Academy รวมถึงเป็นหลักสูตรในมหาวิทยาลัยช่ือดังต่างๆมากมายส่วนในเรื่องของการซ้ือ - ขายเครื่องดนตรี ใน
ประเทศไทย ในอดีตการหาซ้ืออุปกรณ์เครื่องดนตรีมีอยู่  2 แหล่งใหญ่ด้วยกันคือ ย่านเ ว้ิงนครเกษมกับย่านหลัง
กระทรวงกลาโหมเท่าน้ัน ซ่ึงก็จะมีไม่ก่ีร้านท่ีนักดนตรีอาชีพพูดถึงกันเป็นพิเศษ เพราะร้านเหล่าน้ีจะมีเครื่องดนตรีระดับช้ันนํา
จากต่างประเทศวางจําหน่าย มีสินค้ายี่ห้อต่างๆนําเสนอแก่นักดนตรีท้ังหลาย ซ่ึงถือว่าเป็นท่ีต้องการสําหรับนักดนตรีเป็นอย่าง
มากภายหลังร้านเครื่องดนตรีช้ันนําหลายๆ ร้านเริ่มท่ีจะขยายสาขามาตามห้างสรรพสินค้าช้ันนําต่างๆ เช่น ร้าน เบ๊ เงียบ เส็ง 
ก็ขยายสาขาเพ่ิม โดยมาตั้งท่ีห้างเซนทรัลเวิลด์ โดยใช้ช่ือ Music Concept เช่นเดียวกับร้านจ้ิน เฮง หลี ท่ีจากเดิมตั้งอยู่หลัง
กระทรวงกลาโหม ก็มาเปิดสาขาใหม่ท่ีห้างเซนทรัลด์เวิลเช่นกันร้านธีระมิวสิค ก็มาเปิดสาขาใหม่ท่ีห้างเซนทรัลพระราม 9รวม
ไปถึงร้านขายเครื่องดนตรีอย่าง Music Collection และ นครหลวงการดนตรี ท่ีขยายสาขาไปยังห้างสรรพสินค้าช้ันนา
มากมายท่ัวประเทศ รวมไปจนถึงการเปิดใหม่ของร้านขายเครื่องดนตรีอ่ืนๆมากมาย 

จนกระท้ังเมื่อปีพ.ศ. 2555 เว้ิงนครเกษมได้มีการเปลี่ยนมือเจ้าของ จากราชสกุลบริพัตร เป็นเจ้าสัวเสริญ ซ่ึงใน
ปัจจุบันยังไม่มีแผนการพัฒนาพ้ืนท่ีจากเจ้าสัวเจริญ ทําให้อนาคตของร้านขายเครื่องดนตรีต่างๆในเว้ิงนครเกษมมีความไม่
แน่นอน ร้านเครื่องดนตรีอ่ืนๆ ก็กระจัดกระจายไปตามพ้ืนท่ีต่างๆ ไม่รวมกันเป็นย่านการค้าเหมือนท่ีเว้ิงนครเกษม 

จากปัญหาข้างต้น ทําให้ผู้วิจัยให้ได้เกิดความสนใจท่ีจะจัดทําโครงการ Music Life Style Center ข้ึนมา เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าท่ีสนใจในเรื่องดนตรี โดยรวมเอาทุก Lifestyle ของนักดนตรีมารวมไว้ในโครงการน้ี 
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2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

1 เพ่ือศึกษาประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการจัดตั้ง Music Lifestyle Center ใน
กรุงเทพมหานคร 

2 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการร้านดนตรีส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาด (4P) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
3 เพ่ือศึกษาแผนธุรกิจและความเป็นไปได้ในการดําเนินโครงการจัดตั้งธุรกิจMusic Lifestyle Center ใน

กรุงเทพมหานคร 
 

3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

3.1. ทฤษฎีลําดับข้ันความต้องการของมาสโลว์ (Maslow's Hierarchical Theory of Motivation) 
 เป็นทฤษฎีท่ีพัฒนาข้ึนโดย อับราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow) นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยแบรนดีส์ เป็น

ทฤษฎีท่ีรู้จักกันมากท่ีสุดทฤษฎีหน่ึง ซ่ึงระบุว่าบุคคลมีความต้องการเรียงลําดับจากระดับพ้ืนฐานท่ีสุดไปยังระดับสูงสุด 
 3.2 ทฤษฎีลําดับข้ันพฤติกรรมของผู้บริโภค (Five Stages of Consumer Behavior) 
 อดุลย์ จาตุรงคกุล (2539) กล่าวว่ากระบวนการตัดสินใจซ้ือ หมายถึง ข้ันตอน 
ต่างๆท่ีผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าท่ีต้องการ 
 3.3. แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix: 4P’s &4C's) 
 การบริการ คือ การให้ความช่วยเหลือหรือการดําเนินการเพ่ือประโยชน์ของผู้อ่ืนการบริการท่ีดีผู้รับบริการจะได้รับ

ความประทับใจและเกิดความช่ืนชมองค์กร อันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีแก่องค์กรเบ้ืองหลังความสําเร็จของทุกงาน มักจะมี
งานบริการเป็นเครื่องมือในการสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นงานประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการต่างๆ ตลอดท้ังความร่วมมือ ร่วม
แรงร่วมใจจากเจ้าหน้าท่ีทุกระดับซ่ึงจะต้องช่วยกันขับเคลื่อนพัฒนางานบริการให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

 3.4 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 
 เป็นความรู้สึกของบุคคลในทางบวก ความชอบ ความสบายใจ ความสุขใจต่อสภาพแวดล้อมในด้านต่างๆ หรือเป็น

ความรู้สึกท่ีพอใจต่อสิ่งท่ีทําให้เกิดความชอบ ความสบายใจ และเป็นความรู้สึกท่ีบรรลุถึงความต้องการ 
 3.5 กลยุทธ์การตลาดแบบบอกต่อ (Word of Mouth Marketing) 
 การตลาดแบบปากต่อปากเริ่มจากการท่ีคนส่วนใหญ่มักเช่ือสิ่งท่ีได้ยินได้เห็นเองมากกว่าการเห็นผ่านสื่อ แนวคิดการ

ทําการตลาดด้วยวิธีน้ีจึงถูกนําไปประยุกต์เป็นต้นกําเนิดธุรกิจขายตรงซ่ึงผู้ขายไปสาธิตสินค้าและบริการให้ผู้บริโภคถึงบ้าน 
สิ่งจูงใจในการทําการตลาดรูปแบบน้ีนอกจากประหยัดและรวดเร็วแล้วคือ “ตรงกลุ่มเป้าหมาย” น่ันเอง เพราะผู้บริโภคมักจะ
แนะนําสินค้าท่ีตนประทับใจให้คนรอบตัว การตลาดในรูปแบบน้ีจึงเป็นทางเลือกท่ีน่าสนใจไม่น้อย และหากผู้ประกอบการ
ตัดสินใจจะใช้การตลาดแบบปากต่อปาก 

 3.6 แนวคิดเก่ียวกับทัศนคติ 
 ทัศนคติหมายถึงความรู้สึกความคิดของบุคคลท่ีมีต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึงท่ีเป็นผลมาจากประสบการณ์หรือสิ่งแวดล้อม 

ความรู้สึกและความคิดดังกล่าวเป็นไปในทางชอบหรือไม่ชอบ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย อันมีแนวโน้มท่ีจะให้บุคคลแสดง
ปฏิกิริยาและการกระทํา ต่อสิ่งน้ันๆ ท้ังในทางสนับสนุนหรือต่อต้าน 

 3.7 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 กนกวรรณ ศรีจันทร์หล้า (2556) ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความต้องการซ้ืออสังหาริมทรัพย์ของคน

กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)ผลการศึกษาข้อมูลท่ัวไปพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001-35,000 บาท มีอาชีพเป็นพนักงาน
บริษัทเอกชน และรู้จักบริษัท แสนสิริ จากัด (มหาชน) 6-10 ปี 

 ปวีร์ ศรีดุลยพินิจ (2556) ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการใช้บริการเกมออนไลน์ของนักศึกษาคณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผลการศึกษาข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างพบว่า โดยส่วนใหญ่มีผลกระทบทางด้านการ
เรียนท่ีลดลงคือ เกรดเฉลี่ย รองลงมาคือความสามารถในการจดจํา และความคิดสร้างสรรค์ ผลกระทบทางด้านสุขภาพท่ี
เพ่ิมข้ึนคือ อาการผิดปกติทางสายตา รองลงมาคืออาการปวดศีรษะ และสุดท้ายมีอาการหงุดหงิดง่าย อารมณ์ร้อน ผลกระทบ
ทางด้านการเงินท่ีเพ่ิมข้ึนคือ รายจ่ายอ่ืนๆ รองลงมาคือ รายจ่ายจากการเล่นเกม และสุดท้ายคือรายรับจากการเล่นเกม 
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 พรทิพย์ วิวิธนาภรณ์ (2557) ทําการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อความภักดี
ต่อตราสินค้า และพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์โลช่ันบํารุงผิวกายยี่ห้อยูเซอรินในโรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานครผล
การศึกษาข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์โลช่ันบํารุงผิวกายยี่ห้อยูเซอรินพบว่ากลุ่มผู้บริโภค
ให้ความสําคัญทางปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับดี ในเรื่องของผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพในการช่วยลดอาการผิวแห้ง ลอก
เป็นขุย และผลิตภัณฑ์มีสารบํารุงผิว ทําให้ผิวนุ่ม ชุ่มช้ืน ปัจจัยด้านราคา อยู่ในระดับดี ในเรื่องของ ราคาคุ้มค่าเมื่อ
เปรียบเทียบกับประสิทธิภาพการบํารุงผิวกายและราคาเป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกท่ีท่ีจําหน่ายในโรงพยาบาลเอกชน ปัจจัย
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย อยู่ในระดับดี ในเรื่องของ เคาน์เตอร์จําหน่ายมีความสวยงามและวางในบริเวณท่ีสะดวกเข้าถึง
ง่ายในโรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานครปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับดี ในเรื่องของ การมีพนักงานขาย 
ณ จุดจําหน่ายเพ่ืออธิบายคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ทําให้ลูกค้าอยากซ้ือสินค้า 

 
4. วิธีดําเนินการศึกษา/การวิจัย 
 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผู้บริโภคท่ีมีความพฤติกรรมการซ้ือสินค้าและบริการท่ีเก่ียวกับดนตรีในเขต
กรุงเทพมหานคร เน่ืองจากไม่ทราบจานวนของประชากรท่ีแน่นอน  ผู้ศึกษาได้การคํานวณหาขนาดตัวอย่างไม่แน่นอน จาก
สูตร (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2546) สําหรับการวิจัยครั้งน้ีเท่ากับ 425 คนการสุ่มตัวอย่างสําหรับการวิจัยครั้งน้ีจะใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบหลายข้ันตอน (Multi – Stage Sampling) โดยเรียงลําดับเป็น 2 ข้ันตอนดังน้ี ข้ันตอนท่ี 1  วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)  และ ข้ันตอนท่ี 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความสะดวก (Convenience 
Sampling)  ในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีผู้วิจัยจะใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยสร้างให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงแบ่งออกเป็นแต่ละส่วนดังน้ี ส่วนท่ี 1. ข้อมูลท่ัวไป ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ส่วนท่ี 2. ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค ส่วนท่ี 3. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเข้าเยี่ยม Music Lifestyle Center การเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม สามารถวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถ่ี และร้อยล่ะของสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามและ
ข้อมูลด้านพฤติกรรม ส่วนวิเคราะห์ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดใช้ค่าเฉลี่ย (Χ ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 
5. สรุปผลการศึกษา/การวิจัย 
 
 5.1  ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จากการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 425 คน
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจานวนท้ังสิ้น 329 คน คิดเป็นร้อยละ 77.4 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีจาน
วนท้ังสิ้น 113 คน คิดเป็นร้อยละ 26.6 การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีจานวนท้ังสิ้น 211 คน คิดเป็นร้อยละ 49.6 มี
อาชีพเป็นนักดนตรี มีจานวนท้ังสิ้น 143 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 และมีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 20,001-30,000 บาท มี
จานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 18.8 
 5.2  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถ่ีในการใช้บริการร้านจาหน่ายสินค้าและบริการท่ีเก่ียวกับดนตรีเฉลี่ย 2-3 
เดือนต่อครั้ง ซ่ึงมีจานวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 45.7 ใช้เงินในการซ้ือสินค้าและบริการท่ีเก่ียวกับดนตรีน้อยกว่า 1,000 บาท
ต่อครั้ง ซ่ึงมีจานวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 38.8 มีจานวนเงินสูงสุดท่ีเคยใช้ในการซ้ือสินค้าและบริการท่ีเก่ียวกับดนตรี 
40,001 – 60,000 บาท ซ่ึงมีจานวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 28.0 

5.3  ปัจจัยด้านสินค้าและบริการ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.496 เมื่อพิจารณาปัจจัยด้านราคาแต่ละประเภท พบว่า ร้านขายโสตวัสดุต่าง ๆ Live House / สถานท่ีจัด
งาน ร้านค้า/ตัวแทนจาหน่ายเครื่องดนตรี อยู่ในระดับมากท่ีสุด ปัจจัยด้านราคา มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.666 เมื่อพิจารณาปัจจัยด้านราคาแต่ละประเภท พบว่า ราคาเหมาะสม
กับคุณภาพ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ปัจจัยด้านด้านช่องทางการจัดจาหน่าย มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.73 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.660 เมื่อพิจารณาปัจจัยด้านสถานท่ีแต่ละประเภท พบว่า ใกล้สถานีรถไฟฟ้า 
BTS, MRT และมีท่ีจอดรถพอเพียง อยู่ในระดับมากท่ีสุด ส่วนปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก ท่ีค่าเฉลี่ย 3.96 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.693 เมื่อพิจารณาปัจจัยด้านการส่งเสริมการขายแต่ละประเภท พบว่า 
การให้คําแนะนําและการบริการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด  
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6. อภิปรายผลการศึกษา/การวิจัย 
 

ปัจจัยด้านสินค้าและบริการ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ร้านขายโสตวัสดุต่าง ๆ Live House / สถานท่ีจัดงาน ร้านค้า/ตัวแทนจาหน่ายเครื่องดนตรี อยู่ในระดับมากท่ีสุด ผล
ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงเรียนดนตรี ใน
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ชัญญา บูรณุปกรณ์ (2546) ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ในระดับมาก ได้แก่ คุณภาพของเครื่องดนตรีท่ีใช้ในการเรียนการสอน คือเครื่องดนตรีอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีส่วน
ใดชารุดเสียหายซ่ึงส่งผลต่อการเรียนการสอน 

ปัจจัยด้านราคา ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ราคา
เหมาะสมกับคุณภาพ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ผลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
บริการท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจกลับมาใช้บริการซํ้าของผู้ใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมในอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เก
วลิน สร้อยสะอาดและคณะ (2558) ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบรกิารท่ีสง่ผลต่อการตัดสินใจกลับมาใช้
บริการซํ้าของผู้ใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้า ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยให้ความสําคัญกับราคามีความเหมาะสมกับ
คุณภาพสนาม และราคาค่าเช่าท่ีถูกกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสนามอ่ืนๆ นอกจากน้ียังสอดคล้องกับงานเรื่อง กลยุทธ์ทาง
การตลาดและการบริหารการตลาด ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) ท่ีได้กล่าวไว้ว่า เน่ืองจากคุณค่าสูงกว่าราคาลูกค้าจะตัดสินใจซ้ือ 
ดังน้ันการกําหนดราคาการให้บริการควรมีความเหมาะสมกับระดับการใช้บริการชัดเจน และง่ายต่อการจําแนกระดับบริการท่ี
แตกต่างกันซ่ึงในการศึกษาครั้งน้ีการเช่าพ้ืนท่ีในศูนย์การค้าท่ีมีช่ือเสียง มีการประชาสัมพันธ์ท่ีดี มีขนาดใหญ่โตเพียบพร้อมดว้ย
สิ่งอานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าน่ัน ย่อมมีค่าใช้จ่ายท่ีสูงกว่าแหล่งการค้าอ่ืนๆ แต่เมื่อลูกค้าหรือผู้เช่าเปรียบเทียบระหว่าง
คุณค่าท่ีได้รับจากการบริการ กับราคาแล้วน้ัน ลูกค้าหรือผู้เช่าย่อมประเมินได้ว่าสิ่งท่ีได้รับจากการบริการน้ันคุ้มค่ากว่าเมื่อ
เปรียบเทียบกับราคาค่าเช่า 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า สถานท่ีตั้งอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS, MRT และมีท่ีจอดรถพอเพียง อยู่ในระดับมากท่ีสุด ผลดังกล่าวมีความ
สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อความต้องการของลูกค้าในศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า รัชดา – พระราม 3 วรฤทัย 
สุภัทรเกียรติ (2553) ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อความต้องการของลูกค้าในศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า รัชดา – 
พระราม 3 ส่วนใหญ่จะมีความต้องการในด้านสถานท่ีตั้งของห้างสรรพสินค้าอยู่ในบริเวณท่ีสะดวกต่อการเดินทาง นอกจากน้ี
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกท่ีพักอาศัยและความต้องการท่ีพักอาศัยของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี กาญจนา แก้วแหยม (2539) ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมีปัจจัยใน
การตัดสินใจเลือกท่ีพักอาศัยให้เช่าสาหรับนักศึกษาอันดับแรกคือ เรื่องความสะดวกในการเดินทาง 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า การให้คาแนะนาและการบริการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ผลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจเช่าพ้ืนท่ีจาหน่ายสินค้าของผู้เช่ารายย่อยในศูนย์การค้า ปวริศร์ มีสัตย์  )2555) ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการขายมีความสําคัญต่อการตัดสินใจเช่าพ้ืนท่ีจาหน่ายสินค้าของผู้เช่ารายย่อย ใน
ศูนย์การค้าอยู่ในระดับปานกลาง เน่ืองจากเป็นเครื่องมือหน่ึงท่ีมีความสําคัญในการติดต่อสื่อสารให้ผู้ใช้บริการ โดยการแนะนา
และแจ้งข่าวสารการใช้บริการแก่ลูกค้า ซ่ึงจะเป็นกุญแจสําคัญของการตลาดในการประชาสัมพันธ์ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
ให้เกิดปริมาณผู้บริโภคท่ีเขามาใช้บริการ และจับจ่ายซ้ือของภายในศูนย์การค้า ซ่ึงปริมาณผู้บริโภคเหล่าน้ี คือกลุ่มเป้าหมายท่ี
เข้ามาซ้ือสินค้าของผู้เช่าอีกทอดหน่ึงน่ันเอง 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 

การกําหนดรูปแบบธุรกิจของโครงการจัดตั้ง Music Lifestyle Center ยังมีปัญหาและข้อจากัดในเรื่อง ค่าเช่า
สถานท่ีในทําเลท่ีใกล้รถไฟฟ้า จะมีราคาแพง ทาให้มีต้นทุนสูง ภายในศูนย์การค้าอ่ืนๆ ก็มีร้านจาหน่ายเครื่องดนตรีช่ือดังอยู่
มากมาย ท่ีตั้งอยู่ในเกตเวย์เอกมัย ถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้าท่ีมีการจราจรหนาแน่น ซ่ึงทาให้ลูกค้าบางกลุ่มมาลาบากในเวลาเลิก
งาน นอกจากน้ีคนหลายๆกลุ่มยังมองเรื่องดนตรีเป็นของฟรีอยู่ มีความยากในการท่ีจะทาให้ร้านค้าต่างๆ เข้ามาเช่าท่ีจนเต็มได้
ในระยะยาว 



 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที ่8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 

 บูรณาการศาสตร์และศิลป์ งานวจิัยท้องถิน่ไทยและประชาคมอาเซียน | 785 

8. กิตติกรรมประกาศ 
 

การศึกษาค้นคว้ารายงานวิจัยฉบับน้ีสามารถสาเร็จลุล่วงได้ ด้วยความกรุณาอย่างสูงจากดร  .ปีเตอร์ กัน อาจารย์ท่ี
ปรึกษาและประธานท่ีปรึกษาหลักสูตร ท่ีกรุณาให้คาแนะนา ให้คาปรึกษา ข้อคิดเห็นต่างๆ ในการวิจัยพร้อมท้ังพิจารณาตรวจ

แก้ไข ปรับปรุงงานวิจัยของข้าพเจ้าจนสาเร็จล ุล่วงด้วยดี ตลอดระยะเวลาทาวิจัย ผู้ทาวิจัยรู้สึกซาบซ้ึงในความกรุณาของ
คณาจารย์ทุกท่าน จึงขอกราบของพระคุณไว้ ณ โอกาสน้ีด้วย 

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการทาวิจัยและให้ข้อมูลต่างๆ ตลอดจนถึงผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน ท่ี
ให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลครั้งน้ี และสุดท้ายน้ีขอขอบคุณ เพ่ือนๆและบรรดาพ่ีน้องทุกท่านท่ียอมสละเวลาอันมีค่ามา
เป็นกาลังสาคัญในการช่วยแจกแบบสอบถามเพ่ือเก็บข้อมูล และให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ จนทาให้งานวิจัยฉบับน้ีสาเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี 
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บทคัดย่อ 

 
งานวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษาถึงความความพึงพอใจ และพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าท่ีสนใจในการใช้บริการเช่าสนาม

ฟุตบอล โดยใช้วิธีการสอบถามศึกษาเก็บข้อมูลสัมภาษณ์เจ้าของธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง และใช้แบบสอบถามกับผู้ท่ีมาใช้บริการเช่า
สนามฟุตบอลจานวน 420 ชุด พบว่า เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 100% มีอายุระหว่าง 18 – 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 58% 
ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 91.9% ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพนักเรียน นักศึกษา คิดเป็น
ร้อยละ 54% มีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.4% ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกใช้บริการสนาม
หญ้าเทียม คิดเป็นร้อยละ 100% จํานวนผู้เล่นต่อทีม 6-7 คน คิดเป็นร้อยละ 80.9% ระยะเวลาท่ีใช้ในการเล่น 1-2 ช่ัวโมง  
คิดเป็นร้อยละ 96.4% ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เล่นฟุตบอล 1 – 2 ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 97.3% ช่วงเวลาท่ีเล่น
ฟุตบอล 18.00 น.-20.00 น. คิดเป็นร้อยละ 34.5% นอกจากกีฬาฟุตบอลยังเล่นกีฬาแบดมินตัน คิดเป็นร้อยละ 51.6% จ่าย
ค่าบริการเช่าสนามฟุตบอลเฉลี่ยต่อครั้ง 100 – 150 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.8% นอกจากน้ี ยังพบว่า ผู้ท่ีใช้บริการเช่าสนาม
ฟุตบอลต้องการขนาดความกว้างของสนามฟุตบอลท่ีเหมาะสมกับราคาค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ รวมถึงราคาค่าใช้จ่ายในส่วน
อ่ืน ๆ เช่น อาหารและเครื่องดื่ม ให้มีความเหมาะสมกับราคา ทําให้ในปัจจุบันการแข่งขันในตลาดธุรกิจค่อนข้างสูงผู้ประกอบการ
ท้ังรายใหม่และรายเก่าต้องคอยปรับปรุงและพัฒนาบริการให้ทันคู่แข่งขัน รวมถึงตอบสนองตามความต้องการของกลุ่มลูกค้า
อยู่เสมอ 

 
คําสําคัญ: สนามฟุตบอล, ความพึงพอใจ, บริการให้เช่าสนามฟุตบอล 
 

Abstract 
 

The aims of this research for customer complacency and customer behavior to interest for rent 
the soccer field. By interviews with the business owners and a questionnaire was used from a sample of 
420 by customers. The result show 100% are male, 58% age between 18-25 years old, 91.9% level in bachelor 
and 54% are school or university students, 51.4 % of salary 10,000 baht per month, 100% choose to use 
artificial football turf, 80.9% player 6-7 in a team of, 96.4 play 1-2 hours for time, 97.3% play 1-2 times 
for week, 34.5% play in 18.00-20.00, 51.6% of respondents also play badminton, and 58.8% pay 100-150 
baht for time. In addition, customers informed they want the size of the soccer field that suits with the 
services fees, as well as reasonable prices of food and beverages. It make be high presently competition. 
The new owner and old owner have to adjust and develop for customer behavior always.  

 
Keywords: soccer field, complacency, rent the soccer field 
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1. บทนํา 
 

การกีฬาแห่งประเทศไทย (ม.ป.ป.) ฟุตบอล (Football) หรือซอคเก้อร์ (Soccer) เป็นกีฬาท่ีมีผู้สนใจท่ีจะชมการ
แข่งขันและเข้าร่วมเล่นมากท่ีสุดในโลก ชนชาติใดเป็นผู้กําเนิดกีฬาชนิดน้ีอย่างแท้จริงน้ันไม่อาจจะยืนยันได้แน่นอน เพราะแต่
ละชนชาติต่างยืนยันว่าเกิดจากประเทศของตน แต่ในประเทศฝรั่งเศสและประเทศอิตาลี ได้มีการละเล่นชนิดหน่ึงท่ีเรียกว่า "ซู
เลอ" (Soule) หรือจิโอโค เดล คาซิโอ (Gioco Del Calcio) มีลักษณะการเล่นท่ีคล้ายคลึงกับกีฬาฟุตบอลในปัจจุบัน ท้ังสอง
ประเทศอาจจะถกเถียงกันว่ากีฬาฟุตบอลถือกําเนิดจากประเทศของตน อันเป็นการหาข้อยุติไม่ได้ เพราะขาดหลักฐานยืนยัน
อย่างแท้จริง ดังน้ัน ประวัติของกีฬาฟุตบอลท่ีมีหลักฐานท่ีแท้จริงสามารถจะอ้างอิงได้ เพราะการเล่นท่ีมีกติกาการแข่งขันท่ี
แน่นอน คือประเทศอังกฤษเพราะประเทศอังกฤษตั้งสมาคมฟุตบอลในปี พ.ศ. 2406 และฟุตบอลอาชีพของอังกฤษเกิดข้ึนในปี 
พ.ศ. 2431  

ต่อมากีฬาฟุตบอลในประเทศไทย ได้มีการนําเข้ามาตั้งแต่สมัย "พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" รัชกาลท่ี 
5 แห่งกรุงรัตนโกสิทร์ เน่ืองจากสมัยรัชกาลท่ี 5 พระองค์ได้ส่งพระเจ้าลูกยาเธอ พระเจ้าหลานยาเธอ และข้าราชบริพารไป
ศึกษาวิชาการด้านต่างๆ ท่ีประเทศอังกฤษ และผู้ท่ีนํากีฬาฟุตบอลกลับมายังประเทศไทยเป็นคนแรกคือ "เจ้าพระยาธรรมศักดิ์
มนตรี (ช่ือเต็ม สน่ัน เทพหัสดิน ณ อยุธยา)" ซ่ึงกีฬาฟุตบอลในประเทศไทยก็ได้รับความนิยมต่อเน่ืองจนมาถึงปัจจุบัน พัฒนา
ไปสู่การเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพ และในประเทศไทยก็มีการจัดการแข่งขันฟุตบอลอาชีพหลักข้ึน คือ ไทยลีก จัดการโดย
สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย สําหรับทีมท่ีชนะเลิศในไทยลีกจะมีสิทธิเข้าร่วมการแข่งขัน เอเอฟซีแชมเปียนส์ลีก ท่ีเป็นการ
แข่งขันระดับทวีปเอเชีย และทีมท่ีชนะในลีกน้ีก็จะมีสิทธิเข้าร่วมเล่นใน ฟีฟ่าคลับเวิลด์คัพ ซ่ึงเป็นการแข่งขันของทีมสโมสรใน
ระดับโลก ในขณะเดียวกันทีมรองชนะเลิศจากไทยลีกจะได้ไปร่วมเล่นใน เอเอฟซีคัพ 

นภดล ร่มโพธ์ิ (2556) ในปัจจุบันน้ีธุรกิจฟุตบอลอาชีพในประเทศไทยเริ่มได้รับความนิยมเพ่ิมมากข้ึนจะเห็นได้จาก
การท่ีมีผู้ชมการแข่งขันฟุตบอลอาชีพเพ่ิมสูงข้ึนและนับว่าเป็นปรากฏการณ์ท่ีแทบจะไม่เคยเกิดข้ึนเลยในอดีต อันท่ีจริงแล้ว
กีฬาฟุตบอลเป็นกีฬายอดนิยมของคนไทยมาช้านานแล้ว เพียงแต่ว่าแฟนบอลไทยส่วนใหญ่น้ันมักจะไปนิยมการชมและเชียร์
ฟุตบอลต่างประเทศมากกว่าการแข่งขันในประเทศ ถึงกับมีคํากล่าวท่ีว่าแฟนบอลไทย รู้จักช่ือนักเตะทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 
หรือลิเวอร์พูลมากกว่านักเตะทีมชาติไทยด้วยซํ้า ซ่ึงก็ต้องยอมรับว่าคํากล่าวน้ีไม่ได้ห่างไกลจากความเป็นจริงเลย 
 “แห่ผุดสนามฟุตบอลให้เช่า” (2553) ด้วยความท่ีกีฬาฟุตบอลได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทย ทําให้เกิด
ธุรกิจประเภทหน่ึงข้ึน คือสนามฟุตบอลหญ้าเทียมท่ีสร้างข้ึนโดยเอกชนเพ่ือเป็นธุรกิจให้เช่า กําลังเป็นท่ีนิยมมากในจังหวัด
ต่างๆท่ัวประเทศ แม้ว่างบการลงทุนของแต่ละแห่งน้ันจะไม่ต่ํากว่า 5 ล้านบาท จนถึง 10 ล้านบาทก็ตาม ทว่ากระแสของกีฬา
ฟุตบอลท่ีแรงมาอย่างต่อเน่ืองน่ันเองทําให้มีนักลงทุนหน้าใหม่สนใจเดินเข้าสู่ธุรกิจสนามฟุตบอลหญ้าเทียม เน่ืองจากเป็นธุรกิจ
ท่ีลงทุนต่ําและคืนทุนเร็ว 

ธุรกิจเช่าสนามฟุตบอลหญ้าเทียมในร่ม ปัจจุบันการแข่งขันค่อนข้างมีคู่แข่งจํานวนมาก การให้บริการท่ีจะมีเพียงแค่
สนามให้เช่าน้ันไม่เพียงพอแล้ว จึงต้องมีบริการให้ครบวงจรมีบริการเสริมอ่ืนๆสนันสนุนการให้บริการของสนามด้วย เช่น การ
เรียนการสอนกีฬาฟุตบอล อินเตอร์เน็ตคาเฟ่ WIFI เครื่องดื่ม ร้านขนม ร้านเสื้อผ้า ห้องวีไอพีส่วนตัว ส่วนด้านในสนามจะมี
ห้องนํ้าท่ีมีอุปกรณ์ต่างๆไว้คอยให้บริการอย่างครบครนั เช่น ห้องซาวน่า ท่ีเป่าผม แชมพู ครีมอาบนํ้า ในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆ
สําหรับการซ้อม เช่น เสา กรวย เสื้อก๊ัก และสนามต้องพร้อมรองรับกิจกรรมต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับด้านกีฬาท้ังหมด รวมไปถึง
การจัดงานอีเว้นท์สําคัญๆในลักษณะงานจัดแสดง เช่น การเปิดตัวสินค้า กีฬาสีบริษัท มหกรรมงาน โชว์ กิจกรรมการประกวด
ต่างๆ 

และเน่ืองจากความเจริญเติบโตของสังคมเมือง ท่ีมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเน่ือง ทําให้การท่ีจะหาพ้ืนท่ี
สําหรับจัดตั้งธุรกิจสนามฟุตบอลทําได้ยากข้ึน เน่ืองจากธุรกิจเช่าสนามฟุตบอลจําเป็นท่ีจะต้องใช้เน้ือท่ีในการจัดตั้งเป็นจํานวน
มาก และด้วยค่าเช่าท่ีดินท่ีมีราคาสูงข้ึนเรื่อยๆ ทําให้ต้นทุนในการจัดตั้งโครงการสูงข้ึนตามราคาค่าเช่าท่ีดิน  

ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าสถานท่ีท่ีสามารถจัดตั้งธุรกิจเช่าสนามฟุตบอลท่ีสามารถตั้งอยู่ใจกลางเมืองและมีราคาไม่สูงมาก
นัก คือบริเวณช้ันดาดฟ้าของห้างสรรพสินค้าต่างๆ เน่ืองจากเป็นท่ีท่ีมีขนาดกว้างและไม่ได้ถูกนํามาใช้ประโยชน์ ทําให้นอกจาก
ผู้วิจัยจะสามารถหาสถานท่ีจัดตั้งโครงกลางท่ีอยู่ใจกลางเมืองได้แล้ว ผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้ายังมีรายได้เพ่ิมเติมจากการ
เช่าสถานท่ี และยังสามารถลดความร้อนจากแสงแดดให้กับตัวอาคารทําให้ประหยัดการใช้ไฟฟ้าได้มากข้ึน 
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2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 

2.1 เพ่ือศึกษาความต้องการของผู้ใช้บริการเช่าสนามฟุตบอล 
2.2 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการเช่าสนามฟุตบอล 
2.3 เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนา และแก้ไขคุณภาพในการให้บริการ 

 
3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

Kotler (2540) สิ่งกระตุ้นเป็นเหตุจูงใจให้เกิดการซ้ือสินค้า อาจเป็นเหตุจูงใจด้านเหตุผลหรือด้านจิตวิทยาก็ได้ สิ่ง
กระตุ้นประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 

3.1 สิ่งกระตุ้นทางการตลาด ประกอบด้วยสิ่งกระตุ้นด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคาด้านการจัดจําหน่าย และด้านการ
ส่งเสริมการตลาด  

3.2 สิ่งกระตุ้นอ่ืนๆ ได้แก่ สิ่งกระตุ้นด้านเศรษฐกิจ ด้านเทคโนโลยี กฎหมาย ด้านการเมืองและด้านวัฒนธรรม 
ในด้านคุณลักษณะของผู้ซื้อได้รับอิทธิพลมาจากปัจจัยต่าง ๆ คือ ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยส่วนบุคคล 
และปัจจัยทางด้านจิตวิทยา 

 3.2.1 ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (Cultural Factor) วัฒนธรรมเป็นตัวกําหนดและควบคุมพฤติกรรมของ 
มนุษย์ในสังคม ค่านิยมในวัฒนธรรมจะกําหนดลักษณะของสังคมและกําหนดความแตกต่างของสังคม การกําหนดกลยุทธ์
การตลาดต้องให้สอดคล้องกับค่านิยมในวัฒนธรรม 

 3.2.2 ปัจจัยด้านสังคม (Social Factor) จะเป็นสิ่งท่ีกําหนดพฤติกรรมการซ้ือสินค้าของผู้บริโภค กลุ่ม
อ้างอิงเป็นกลุ่มท่ีบุคคลเข้าใจเก่ียวข้องด้วยซ่ึงกลุ่มน้ีจะมีอิทธิพลต่อ ทัศนคติ ความคิดเห็นและค่านิยมของบุคคล  

 3.2.3 ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factor) การตัดสินใจของผู้ซ้ือได้รับอิทธิพลจากลักษณะส่วนบุคคล
ทางด้าน ๆ ได้แก่ อายุ วัฏจักรชีวิต อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบบการดํารงชีวิตและแนวคิดส่วนบุคคล  

 3.2.4 ปัจจัยด้านจิตวิทยา (Psychological Factor) ปัจจัยทางจิตวิทยาท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ 
ประกอบด้วย แรงจูงใจการรับรู้ การเรียนรู้ ความเช่ือและทัศนคติ 

แชล่ม บุญลุ่ม (2550) การวิจัยครั้งน้ีมีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการในการเล่นกีฬา ของ
นักศึกษาสถาบันราชภัฏ โดย ผลการวิจัยพบว่า 1. นักศึกษาส่วนใหญ่จะชอบกีฬาประเภททีมและบุคคลมากท่ีสุด โดยได้รับ
ข่าวสารทางด้านกีฬาจากสื่อโทรทัศน์มากท่ีสุด บุคคลท่ีมีส่วนผลักดัน หรือสนับสนุนให้นักศึกษาเล่นกีฬามากท่ีสุด คือ เพ่ือนๆ 

ชัชวาลย์ ทัตศิวัช (2554) ในแง่แนวคิดทางวิชาการ แนวคิดพ้ืนฐาน (Basic Concept) ในเรื่องคุณภาพการให้บริการ
ประกอบไปด้วย 3 แนวคิดหลัก คือ แนวคิดความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) คุณภาพการให้บริการ 
(Service Quality) และคุณค่าของลูกค้า (Customer Value) ตามแนวคิดพ้ืนฐานดังกล่าว ความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริการ 
เป็นพฤติกรรมเชิงจิตวิทยาท่ีบุคคลมีต่อบริการท่ีได้รับหรือเกิดข้ึน 

ส่วนแนวคิดพ้ืนฐานเรื่องคุณภาพการให้บริการ เป็นแนวคิดท่ีได้รับการเสนอไว้โดยโครนินและเทเลอร์ ในทัศนะของ
นักวิชาการท้ังสองท่าน ความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ เป็นเรื่องของการเปรียบเทียบประสบการณ์ของผู้รับบริการได้รับบริการ 
กับความคาดหวังท่ีผู้รับบริการน้ันมีในช่วงเวลาท่ีมารับบริการ และเป็นสิ่งท่ีช่วยให้สามารถวัดคุณภาพการให้บริการได้ ส่วน
คุณภาพการให้บริการในมุมมองเชิงการตลาด คอร์ดับเป้ิลสก้ี รัสท์ และซาร์ฮอริก ได้ให้คําจํากัดความไว้ว่า คุณภาพการ
ให้บริการ เป็นส่วนขยายของบริการ กระบวนการบริการ และองค์กรท่ีให้บริการ ท่ีสามารถตอบสนองหรือทําให้เกิดความพึง
พอใจในความคาดหวังของบุคคล แนวคิดพ้ืนฐานท่ีมองคุณภาพการให้บริการผ่านกรอบการมองด้านความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการน้ี ได้รับการสนับสนุนจากนักวิชาการอีกท่านหน่ึงคือบิทเนอร์ ซ่ึงอธิบายจากผลงานวิจัยท่ีได้เคยทําการศึกษาไว้ว่า 
คุณภาพการให้บริการสามารถวัดโดยผ่านความพึงพอใจของผู้รับบริการได้  

โดยประการท่ีได้กล่าวมาข้างต้น ก่อให้เกิดกรอบการพิจารณาตัวแบบการศึกษาคุณภาพการให้บริการจากแนวคิด
พ้ืนฐาน 3 แนวคิดดังกล่าวได้ในสองนัยยะ กล่าวคือ นัยยะแรก คุณภาพการให้บริการสามารถพิจารณาได้จากท้ังสาม
องค์ประกอบ หรืออย่างน้อย 2 องค์ประกอบรวมกัน และนัยยะท่ีสอง คุณภาพการให้บริการ พิจารณาได้จากตัวช้ีวัดซ่ึงพัฒนา
จากแนวคิดใดแนวคิดหน่ึงเป็นหลัก เช่น แนวคิดพ้ืนฐานเรื่องคุณภาพการให้บริการ (Service Quality) ซ่ึงจากการทบทวน
วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องผู้เขียน พบว่านักวิจัยส่วนใหญ่มักให้ความสนใจทําการศึกษาคุณภาพการให้บริการจากแนวคิดพ้ืนฐาน



 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที ่8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 

 บูรณาการศาสตร์และศิลป์ งานวจิัยท้องถิน่ไทยและประชาคมอาเซียน | 789 

สองแนวคิดหลัก คือ แนวคิดความพึงพอใจของลูกค้า และแนวคิดคุณภาพการให้บริการอย่างใดอย่างหน่ึง โดยแนวคิดแรกมุ่ง
วัดความพึงพอใจในมิติต่าง ๆ ส่วนแนวคิดท่ีสอง วัดคุณภาพการให้บริการตามตวัแบบ SERVQUAL ท่ีเสนอโดยซีแทมล์ พาราซุ
รามานและคณะ  

คําถามท่ีมักเกิดข้ึนต่อมาก็คือ เราจะใช้การวัดความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้รับบริการท่ีมีต่อการบริการ หรือจะ
วัดจากคุณภาพการให้บริการ จึงสามารถตอบได้ในเบ้ืองต้น คําตอบก็คือ เราจะวัดโดยอาศัยแนวคิดพ้ืนฐานใดก็ได้ ข้ึนอยู่กับสิ่ง
ท่ีสําคัญคือ เป้าหมายและวัตถุประสงค์จองการวัด โดยเฉพาะในประเด็นความต้องการนําข้อมูลท่ีได้รับจากการประเมินไปใช้
ประโยชน์น่ันเอง เพียงแต่แนวคิดทฤษฎีและข้อสรุปท่ัวไปจากการวิจัยเท่าท่ีปรากฏ ดูจะรองรับและยอมรับวิธีการวัดคุณภาพ
การให้บริการในกรอบการมองเรื่องคุณภาพการให้บริการมากกว่ากรอบการมองด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ชัชวาลย์ ใหม่จันทร์ (2554) การศึกษาครั้งน้ีมี 3 วัตถุประสงค์ คือ 1.เพ่ือศึกษาถึงลักษณะท่ัวไปและพฤติกรรมการ
เลือกใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมของผู้ใช้บริการในจังหวัดเชียงใหม่ 2.เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ
สนามฟุตบอลหญ้าเทียมของผู้ใช้บริการในจังหวัดเชียงใหม่ และ 3.เพ่ือศึกษาถึงความพึงพอใจต่อการเลือกใช้บริการสนาม
ฟุตบอลหญ้าเทียมของผู้ใช้บริการหญ้าเทียมในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 20-30 ปี ประกอบ
อาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,000 – 15,000 บาท ส่วน
ใหญ่จะมาใช้บริการเดือนละ 1 – 5 ครั้ง และมาใช้บริการกับกลุ่มเพ่ือน/กลุ่มคณะ นิยมมาใช้บริการในวันเสาร์ ช่วงเวลา
ระหว่าง 18.01 – 24.00 น. สําหรับการเดินทาง ส่วนใหญ่เดินทางมาโดยรถยนต์ โดยมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่เกิน 100 
บาท มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการไม่เกิน 100 บาทต่อครั้ง และมีค่าใช้จ่ายด้านอาหารและเครื่องดื่ม ไม่เกิน 100 บาทต่อครั้ง ผู้
มาใช้บริการส่วนใหญ่ รู้จักจากคําแนะนําของเพ่ือนหรือบุคคลอ่ืนมากท่ีสุด และผู้ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมาใช้บริการมาก
ท่ีสุด คือกลุ่มเพ่ือน ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมใน
จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการให้ความสําคัญในสามลําดับ ลําดับแรกคือปัจจัยด้านสถานท่ี รองลงมาคือ
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และบริการ และปัจจัยด้านราคาเป็นลําดับสุดท้าย 
 
4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 4.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามสําหรับผู้ท่ีใช้บริการสนามฟุตบอล แบ่งออกเป็น 3 ตอน
ดังน้ี 
  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเช่าสนามฟุตบอล  

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามพฤติกรรมผู้ใช้บริการเช่าสนามฟุตบอล  
ตอนท่ี 3 แบบสอบถามความต้องการของผู้ท่ีมาใช้บริการเช่าสนามฟุตบอล 

โดยใช้เป็นแบบสอบถามประมาณค่าตามแบบของ Likert Scale โดยแบ่งระดับการวัดความต้องการของ
นักท่องเท่ียวออกเป็น 5 ระดับ ดังน้ี 
  5  หมายถึง  มีความต้องการมากท่ีสุด 
  4  หมายถึง  มีความต้องการมาก 
  3  หมายถึง  มีความต้องการปานกลาง 
  2  หมายถึง  มีความต้องการน้อย 

1  หมายถึง  มีความต้องการน้อยท่ีสุด 
โดยมีเกณฑ์การแบ่งช่วงคะแนนเพ่ือแปลความหมายตามค่าเฉลี่ย ดังน้ี 

  ค่าเฉลี่ย 4.20 - 5.00  หมายถึง  ระดับความต้องการมากท่ีสุด 
  ค่าเฉลี่ย 3.40 – 4.19  หมายถึง  ระดับความต้องการมาก 
  ค่าเฉลี่ย  2.60 – 3.39  หมายถึง  ระดับความต้องการปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย  1.80 – 2.59  หมายถึง  ระดับความต้องการน้อย 
  ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.79  หมายถึง  ระดับความต้องการน้อยท่ีสุด  
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 4.2 การทดสอบเคร่ืองมือในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีสร้างข้ึนได้ทําการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือด้วยการหาความเช่ือมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถามโดยนําแบบสอบถามไปทดลองกับประชากรท่ัวไปท่ีมาใช้บริการเช่าสนามฟุตบอล จํานวน 30 ชุดก่อนเก็บข้อมูล
จริง และนํากลับมาหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยนําผลของข้อมูลท่ีได้เฉพาะท่ีมีการวัดมาตราส่วนประมาณค่า มา
คํานวณหาความเช่ือมั่นโดยใช้สูตรของ Cornbrash แบบ “สัมประสิทธ์ิแอลฟา” ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 
 4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามให้กับผู้ท่ีมาใช้บริการเช่าสนามฟุตบอล จํานวน 
425 ชุด ด้วยตนเอง เมื่อได้แบบสอบถามแล้ว จึงนํามาตรวจสอบความสมบูรณ์ และความถูกต้องของข้อมูลแล้วนํามา
ประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 
 4.4 การใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาครั้งน้ีได้ใช้สถิติเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ
สมมติฐาน ดังน้ี 
 4.4.1  ค่าความถ่ีและค่าร้อยละ (Percentage) เพ่ือใช้อธิบายความถ่ีและร้อยละของข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถาม
ตอนท่ี 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล และตอนท่ี 2 พฤติกรรมของผู้ท่ีมาใช้บริการเช่าสนามฟุตบอล 
 4.4.2  ค่าเฉลี่ยตัวอย่าง (Sample Mean) เพ่ือใช้อธิบายค่าเฉลี่ยของข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามตอนท่ี 3 
 4.4.3  การทดสอบสมมติฐานด้วย t – test เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศหญิงและเพศชายท่ีมีระดับ
ความต้องการต่อการเข้าใช้บริการเช่าสนามฟุตบอล 
 4.4.4  การทดสอบสมมติฐานด้วย One – way ANOVA : F – test เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับ
ความต้องการในการใช้บริการสนามฟุตบอล 
 4.4.5  การทดสอบสมมติฐานด้วย ..... : Test of Independent เพ่ือหาความสัมพันธ์ (หรือความแตกต่าง) ระหว่าง
ปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมของผู้ท่ีใช้บริการเช่าสนามฟุตบอล 
 
5. ผลการวิจัย 
 

ผลการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างจํานวนท้ังหมด 420 ตัวอย่าง พบว่าผู้ใช้บริการเช่าสนามฟุตบอลเป็นเพศชาย 420 คน 
มีอายุ 18 – 25 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพนักเรียนและนักศึกษา มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่า 10,000 บาท 
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการของกลุ่มลกูค้าสว่นใหญ่เลอืกใช้บริการสนามฟุตบอลหญา้เทียม จํานวนผู้เล่นท่ีใช้ในการเล่นต่อทีม
ครั้งละ 6 – 7 คน ใช้ระยะเวลาท่ีใช้ในการเล่นกีฬาฟุตบอลต่อครั้ง 1 – 2 ช่ัวโมง จํานวนครั้งต่อสัปดาห์ 1 – 2 ครั้ง ช่วงเวลาท่ี
กลุ่มลูกค้าเลือกใช้บริการเช่าสนามฟุตบอล 18.00 – 20.00 นอกจากกีฬาฟุตบอลกลุ่มลูกค้ายังเล่นกีฬาแบดมินตัน ค่าใช้จ่าย
โดยเฉลี่ยท่ีกลุ่มลูกค้าจ่ายสําหรับค่าบริการเช่าสนามฟุตบอลต่อคนครั้งละ 100 – 150 บาท ระดับความสําคัญต่อการจัดตั้ง
โครงการ ด้านลักษณะของสนามฟุตบอล พบว่าขนาดของสนามฟุตบอลมีความสําคัญมากท่ีสุด ด้านค่าใช้จ่ายพบว่าค่าใช้จ่าย
ในการเช่าบริการสนามฟุตบอล มีความสําคัญมากมากท่ีสุด ด้านสถานท่ีพบว่าสถานท่ีตั้งอยู่ในท่ีท่ีสังเกตง่าย ติดถนน สะดวก
ต่อการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว มีความสําคัญมากท่ีสุด ด้านการส่งเสริมการตลาดพบว่าโปรโมช่ันต่างๆของสนาม มี
ความสําคัญมากท่ีสุด ด้านบุคลากรและพนักงานบริการพบว่าพนักงานอัธยาศัยดี เต็มใจให้บริการ มีความสําคัญมากท่ีสุด ด้าน
การจัดการกระบวนการพบว่าบริการจองสนามผ่านทางเว็บไซด์และโทรศัพท์ มีความสําคัญมากท่ีสุด ด้านบรรยากาศโดยรอบ
ของสนามพบว่า สถานท่ีไว้บริการจอดรถ มีความสําคัญมากท่ีสุด 

ผลจากการศึกษาผู้ประกอบการธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับโครงการ ธุรกิจบริการให้เช่าสนามฟุตบอลในปัจจุบันมีอยู่เป็น
จํานวนมาก ทําให้ในปัจจุบันการแข่งขันในตลาดธุรกิจค่อนข้างสูง ซ่ึงผู้ประกอบการรายใหม่จะต้องสร้างความแตกต่างท้ังทาง
ตัวสินค้าและบริการ เพ่ือท่ีจะสร้างความพ่ึงพอใจอย่างสูงสุดให้แก่กลุ่มลูกค้า และมีแนวโน้มว่าธุรกิจบริการให้เช่าสนาม
ฟุตบอลมีโอกาสเติบโตสูงข้ึนในอนาคต เน่ืองจากปัจจุบันวงการกีฬาฟุตบอลภายในประเทศกําลังได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
มูลค่าทางการตลาดของกีฬาฟุตบอลมีค่าสูงข้ึนเรื่อยๆ และนวัตกรรมในการก่อสร้าง วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์กีฬา
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ต่างๆ ยังถูกพัฒนาให้มีความทันสมัยอย่างต่อเน่ือง ทําให้ผู้ประกอบการท้ังรายใหม่และรายเก่าต้องคอยปรับปรุงและพัฒนา
บริการให้ทันคู่แข่งขัน รวมถึงตอบสนองตามความต้องการของกลุ่มลูกค้าอยู่เสมอ 
 
6. อภิปรายผลการวิจัย 
 
 6.1 จากการศึกษาข้อมูลพบว่ากลุ่มลูกค้าให้ความสําคัญทางด้านราคาเป็นอันดับแรกท้ังราคาของการเช่าบริการ
สนามฟุตบอล รวมถึงราคาของค่าใช้จ่ายของอาหารและเครื่องดื่มต่างๆภายในโครงการ การแก้ไขปัญหาด้านราคา คือ การใส่
ใจในคุณภาพของอุปกรณ์ท่ีคอยให้บริการให้เป็นของท่ีดีมีคุณภาพและการบริการเพ่ือให้เหมาะสมกับราคาท่ีลูกค้าต้องชําระ 
 6.2 ขนาดของสนามฟุตบอลซ่ึงสอดคล้องกับราคาในการใช้บริการราคา ยิ่งได้สนามท่ีมีขนาดใหญ่มากเท่าไหร่และ
ราคาเหมาะสมไม่สูงจนเกินไป จะมีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการของกลุ่มลูกค้ามากข้ึน  
 6.3 สถานท่ีตั้งท่ีสังเกตง่ายเดินทางมาใช้บริการได้สะดวก และถึงแม้คุณภาพของอุปกรณ์ท่ีให้บริการในสนามรวมถึง
สิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆภายในสนามจะไม่ได้เป็นปัจจัยอันดับต้นๆท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของกลุ่มลูกค้า แต่
กลุ่มลูกค้าก็ยังให้ความสําคัญทําให้เป็นปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของกลุ่มลูกค้าในทางอ้อม การแก้ไข
ปัญหาด้านสถานท่ีตั้งโครงการ คือ การจัดทําป้ายขนาดใหญ่บริเวณทางเข้าสนามให้เห็นเด่นชัด และติดตั้งไฟให้สว่างเพ่ือให้
กลุ่มลูกค้ามองเห็นได้สะดวกเมื่อมาใช้บริการในช่วงเวลากลางคืน รวมถึงการทําประชาสัมพันธ์ท่ีตั้งโครงการผ่านสื่อออนไลน์
ต่างๆการสร้างความแตกต่างในด้านการบริการ  
 6.4 ผู้ประกอบการต้องคอยศึกษา วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของคู่แข่งและตลาดอยู่ตลอดเวลาว่ามีการบริการอะไร 
ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอย่างไรบ้าง เพ่ือนํามาปรับปรุงใช้เข้ากับโครงการ รวมถึงการศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ
เพ่ือการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตอบโจทย์ได้ตรงตามความต้องการของกลุ่มลูกค้า 

ข้อเสนอแนะการศึกษาความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป็นสิ่งสําคัญอย่างมาก เพ่ือท่ีจะทําให้ตอบสนองความต้องการ
ของกลุ่มลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การคัดเลือกบุคลากรท่ีมีใจรักการบริการและความรอบรู้ในธุรกิจเข้าทํางาน จะทํา
ให้การบริการภายในโครงการมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน การศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆ เช่น ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ การเมือง 
วัฒนธรรมและปัจจัยต่างๆในการดําเนินแผนธุรกิจ เป็นสิ่งท่ีควรทําอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากมีผลกระทบต่อการดําเนินโครงการ
ซ่ึงสามารถนํามาปรับปรุงใช้กับโครงการการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับโครงการ 
ทําให้สามารถขยายกลุ่มลูกค้าไปยังกลุ่มอ่ืนๆได้ รวมถึงการเติบโตทางด้านธุรกิจของโครงการ 

 
7. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 

7.1 การเก็บข้อมูลในเชิงปริมาณของกลุ่มตัวอย่าง ควรเก็บจํานวนตัวอย่างในปริมาณท่ีมากข้ึน รวมถึงเพ่ิมเวลาใน
การเก็บข้อมูลให้มากข้ึน และเพ่ิมคําถามท่ีเจาะจงความต้องการของกลุ่มลูกค้าท่ีมาใช้บริการให้มากข้ึน เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีมีค่า
ความน่าเช่ือถือเพ่ิมมากข้ึน 

7.2 การเก็บข้อมูลในเชิงคุณภาพ ควรเพ่ิมจํานวนผู้ถูกสัมภาษณ์ให้มากข้ึน รวมถึงการเพ่ิมคําถามในการสัมภาษณ์ 
ควรเจาะเรื่องของการลงทุน การบริการหรือวิธีการต่างๆ ท่ีจะทําให้กลุ่มลูกค้ามาใช้บริการอย่างสม่ําเสมอ และมุมมองการ
เก่ียวกับธุรกิจบริการให้เช่าสนามฟุตบอลในอนาคตท้ังทางบวกและทางลบ 

7.3 ศึกษาเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆ อยู่เสมอและนํามาปรับใช้กับโครงการเพ่ือให้เข้าใจความต้องการของกลุ่ม
ลูกค้าท่ีเปลี่ยนไป ทําให้กําหนดกลุ่มลูกค้าได้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

7.4 ศึกษาตลาดธุรกิจบริการเช่าสนามฟุตบอลให้มากยิ่งข้ึน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงธุรกิจของคู่แข่ง เพ่ือให้ได้ข้อมูล
ท่ีเป็นประโยชน์ในการกําหนดกลยุทธ์แผนธุรกิจ 
 7.5 ศึกษาสภาพแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา ท้ัง การเมือง สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม เพ่ือท่ีจะเตรียมพร้อมสําหรับ
ผลกระทบต่างๆท้ังทางบวกและทางลบ 
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การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีตอ่ธุรกิจลาวาพีซอาร์ทิสสเปซรีสอร์ท  
ในเขตจังหวัดแพร่ 

The Study of Attitude and Behavior of Consumer in Lava Peace  
Artist Space Resort Phare Business 

 
กัลยทรรดช์ ชูวงษ์1 และสรวงมณฑ์ สิทธิสมาน2 

 
1นักศึกษา ปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

2คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 

บทคัดย่อ 
 
การศึกษาในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาทัศนคติ และพฤติกรรมผู้บริโภค รวมถึงค้นหาประสบการณ์ กลยุทธ์ใน 

ทุกมิติเก่ียวกับธุรกิจ ลาวาพีซอาร์ทิสสเปซรีสอร์ท จากผู้ท่ีชอบท่องเท่ียว ดนตรี ศิลปะ บุคคลในพ้ืนท่ีจังหวัดแพร่ และ ผู้ประกอบการ
ในลักษณะเดียวกัน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก และการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณกลุ่มประชากรท่ีมีความสนใจ ในการท่องเท่ียว ดนตรี 
และ ศิลปะ จํานวน 400 คน ผลการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพพบว่า การดําเนินธุรกิจ ท่ีพัก และ ธุรกิจบันเทิง สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุด 
คือ เรื่องของคน การดูแลคน และสภาพจิตใจให้เขาพอใจและมีความสุขเป็นสิ่งสําคัญ สิ่งเหล่าน้ี เกิดในทุกมิติ เกิดข้ึนท้ังท่ีตัว
ลูกค้า นักท่องเท่ียว พนักงานในทุก ๆส่วน การดูแลอารมณ์และความรู้สึก จะทําให้เกิดบรรยากาศการอยู่อาศัย ท่ีดี บรรยากาศ
การเรียนรู้ท่ีดี เกิดเอกลักษณ์เฉพาะในพ้ืนท่ีน้ัน ๆ ซ่ึงถ้าเราคํานึงถึงจุดน้ี สินค้าและบริการก็จะออกมาดี และ ประสบ
ความสําเร็จ  
 
คําสําคัญ: ทัศนคติของผู้บริโภค, บ้านต้นไม,้ แคมป์ป้ิง, เทศกาลดนตรีและศิลปะ, อาร์ททิสสเปซ  
 

Abstract 
 
The Objective of this research are study the attitude, behavior of consumer  and find out about 

experience in every dimension of Lava Peace Artist Space Resort business from the samples who 
interested in  Travel , Art, Music, who live in Phare and the related business providers. By in-depth 
interview and 400 survey questionnaires. The result of interview method found that the most important 
thing in tourism and entertainment business is human to take care of the people and state of mind 
that they were satisfied and happy. These things happen in every dimension. Happens all the customers 
Traveler Employees in every sector. Care emotions and feelings an atmosphere of good habitat. A 
good learning environment was unique in the area. If we take this into account. Goods and services, 
it will be good and successful.  
 
Keywords: attitude of consumer, treehouse, camping, art and music festival, artist space 
 
1. บทนํา 
 

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาน้ีได้มีอัตราการขยายตัวมากข้ึน การท่องเท่ียวและการใชัชีวิตแบบ 
สโลว์ไลฟ์ (Slow life) ได้มีบทบาทกับวิถีชีวิตของมนุษย์ข้ึนมาก การแสวงหา ท่ีท่องเท่ียว ท่ีกินท่ีดื่มกาแฟ เป็นท่ีนิยมเป็นอย่าง 
มาก โดยเฉพาะร้านใด มีอาหารเพ่ือสุขภาพหรือสินค้าออแกนิคส์ (Organics) ยิ่งได้รับความนิยม จึง ทําให้ผู้ประกอบการ ใน
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ประเทศไทยได้มีการพัฒนาสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆท่ัวประเทศ ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายไม่ว่าจะด้วย สถานท่ีธรรมชาติ หรือ 
ประสบการณ์ชีวิตสโลว์ไลฟ์ เพ่ือดึงดูด นักท่องเท่ียว แบคแพคเกอร์ (Backpacker) และเหล่าฮิปสเตอร์ (Hipster) ท้ังใน 
ประเทศและต่างประเทศให้รู้สึกอยากออกเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยมากยิ่งข้ึน จึงส่งผลให้ธุรกิจท่ีพัก มีบทบาทมากข้ึน 
เพ่ือรองรับเหล่าบรรดานักท่องเท่ียวท่ีหลั่งไหลเดินทางมาค้นหาสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจท่ีซ่อนอยู่ท่ัวประเทศไทย เพ่ือค้นหา 
ประสบการณ์ใหม่ๆในการเข้าพัก การพักผ่อน การเดินทาง ผู้คน วัฒนธรรม และการค้นหาความหมายของชีวิต ผ่าน 
ประสบการณ์การเดินทาง ท่องเท่ียวในทุกย่างก้าว 

ด้วยเหตุน้ี ธุรกิจท่ีพักจึงต้องพัฒนา และปรับกระบวนคิด ท่ีจะทําให้ท่ีพักเป็นมากกว่าท่ีพัก ท่ีใช้เพียงเพ่ือพักค้าง 
แรม หรือเป็นโรงแรมเดิมๆแบบจําเจ ทําให้ขณะน้ีธุรกิจโรงแรมขนาดใหญ่ ท่ี สามารถรองรับแขกได้มากกว่า 100-200 ห้องเริ่ม
ชะลอตัว ในขณะท่ีบูติคโฮเทล (Boutique Hotel) ท่ีมีห้องพักเพียงแค่หลักสิบ หรืออาจน้อยกว่า กลับมีอัตราการ ขยายตัวท่ี
เพ่ิมสูงข้ึนมาก ด้วยราคา และรูปแบบท่ีมีให้เลือกมากมาย มีเอกลัษณ์เฉพาะแปลกใหม่ทันสมัย สร้างประสบการณ์ ให้มากกว่า 
มีการออกแบบท่ีมีกรอบความคิดและความคิดสร้างสรรค์ปรากฎอยู่มากมายในธุรกิจลักษณะน้ี ทําให้นักท่องเท่ียว ได้
บันทึกภาพในมุมมองใหม่ๆ และมีเรื่องราวท่ีมีมิติให้พูดถึง ในสื่อสังคมออนไลน์ได้มากกว่า ในราคาท่ีคุ้มค่ากว่า หรืออาจจะ 
ประหยัดกว่า และท้ังหมดน้ีก็เป็นสาเหตุท่ีทําให้ธุรกิจบูติคโฮเทลตอบโจทย์กับคนยุคน้ี และสามารถเอาชนะโรงแรมใหญ่ๆได้ 
ไม่ยาก 

จังหวัดแพร่ เป็นเมืองเก่าแก่ เป็นจังหวัดท่ีเต็มไปด้วยร่องรอยทางประวัติศาสตร์ และ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่ง 
ทรัพยากรธรรมชาติ มีสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆท่ีหลากหลาย สามารถ ท่องเท่ียวได้ตลอดท้ังปี ซ่ึงจังหวัดแพร่มีฟากหน่ึงอยู่ติด 
กับจังหวัดน่านท่ี มีสถิติประชากร เดินทาง ท่องเท่ียวแบบพักค้างคืนเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย ในปี พ.ศ.2557 ท่ีผ่านมา 
และอีกฟากหน่ึง ติดกับจังหวัดอุตรดิตถ์ ท่ีมีสถิติประชากรเดินทางท่องเท่ียวแบบพักค้างคืนและไม่ค้างคืนเป็นอันดับท่ี 2 ของ 
ประเทศไทย (สํานักสถิติเศรษฐกิจและสังคมสํานักงานสถิติแห่งชาติ 2557) ซ่ึงเป็นข้อพิสูจน์ว่า มีผู้คนมากมายพร้อมเดินทาง 
มาท่องเท่ียวยังละแวกน้ี และสามารถมาแวะพัก และท่องเท่ียวท่ี จังหวัดแพร่ได้มากมายอย่างไม่ต้องสงสัย 

ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงปัญหาในการท่องเท่ียวจังหวัดแพร่ ท่ีอาจจะยังไม่มีสถานท่ี ท่องเท่ียว ใหม่ๆ และท่ีพักในรูปแบบ 
ท่ีแปลกใหม่เพียงพอ ท่ีจะดึงดูดคนมาร่วมด้วยกิจกรรมท่ีน่าสนใจ และการประชาสัมพันธ์ท่ีถูกใจคนในยุคน้ี เน่ืองจากผู้บริโภค 
ยุคใหม่ ต้องการบริโภคสินค้าท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และนวัตกรรมการสร้างสรรค์ ในปัจจุบัน ล้วนเกิดด้วยศาสตร์ของ วัตถุ 
นิยม แต่ยังขาด ศาสตร์ของธรรมชาติ ผู้วิจัย จึงมีความสนใจในการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้าง บูติคโฮเทล ท่ีอิงหลักการ 
ออกแบบท่ีสัมพันธ์กับธรรมชาติในทุกมิติน้ีข้ึน ในพ้ืนท่ีจังหวัดแพร่ และสร้างโมเดลน้ี ข้ึนมาภายใต้ช่ือว่า LAVA Peace Artist 
Space Resort จังหวัดแพร่ ท่ีท่ีจะเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว ท่ีพัก และแหล่งเรียนรู้แบบใหม่ จะเป็นศูนย์กลางของ ดนตรี และ 
ศิลปะในแถบล้านนาตะวันออก (อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน พะเยา ลําปาง เชียงราย)เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับคนในพ้ืนท่ี รวมถึงสถานท่ี 
จัดงานเทศกาล ท่ีสามารถรองรับ ผู้คนได้ถึง 30 ไร่ ท่ีผู้คนจะได้ท้ังประสบการณ์ทางธรรมชาติ ดนตรีและศิลปะ รวมถึง 
ความรู้สึกใหม่ๆในการมาเข้าพักและท่องเท่ียวจังหวัดแพร่จากคนในพ้ืนท่ี และจะช่วยเพ่ิมจํานวน นักท่องเท่ียว ให้หลั่งไหลมา 
เท่ียวจังหวัดแพร่ให้ได้มากยิ่งข้ึนอีกด้วย 
 
2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 

2.1 เพ่ือศึกษาทัศนคติ พฤติกรรม และค้นหาประสบการณ์ในทุกๆมติิเก่ียวกับ Artist Space Resort จากผู้ท่ีชอบ 
ท่องเท่ียว ดนตรี ศิลปะ บุคคลในพ้ืนท่ีจังหวัดแพร่ และผู้ประกอบการในลักษณะเดยีวกัน  

2.2 เพ่ือศึกษาข้อมูลแผนกลยุทธ์ธุรกิจ Lava Peace Artist Space Resort ท่ีจะสามารถนําไปใช้ดําเนินกิจการได ้
อย่างยั่งยืน 

 
3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวขอ้ง 
 
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

จากการศึกษาค้นคว้าพบว่า มีงานวิจัยท่ีท่ีน่าสนใจและเก่ียวข้อง กับการศึกษา โครงการศึกษาความเป็นไปได้ ในการ
สร้าง Lava Peace Artist Space Resort จังหวัดแพร่ ซ่ึงมีแนวคิดท่ีใกล้เคียง และสามารถนํามาใช้เป็นแนวทาง ในการศึกษา
วิจัยครั้งน้ี ดังน้ี 
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 จารุณี สุนทรนาค (2550) ได้ศึกษาโครงสร้างและผลดําเนินการของโรงแรมบูติคโฮเทล เปรียบเทียบกับโรงแรม 
ระดับมาตรฐานท่ัวไป เพ่ือศึกษาข้อมูลและสภาพท่ัวไปของบูติคโฮเทล ในจังหวัดเชียงใหม่ และเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบ 
โครงสร้างและผลการดําเนินงานของบูติคโฮเทล กับโรงแรมระดับมาตรฐานท่ัวไปท่ีมีขนาดเลก็ถึงขนาดกลางในจังหวัดเชียงใหม่
เมื่อพิจารณาผลการดําเนินงานเปรียบเทียบอุตสาหกรรมโรงแรมบูติกโฮเทลมี สภาพคล่อง ต่ํากว่าโรงแรมมาตรฐาน ท่ัวไปถึง 
12 เท่า แต่มีอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนท่ีไม่แตกต่างกัน มากนักโดย โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 2.94 เท่า และ 2.64 เท่า ตามลําดับ และ
เมื่อพิจารณารายได้หลักของ อุตสาหกกรรมพบว่าท้ังอุตสาหกรรมโรงแรมบูติกโฮเทล และ โรงแรมมาตรฐานต่างก็มีรายได้ส่วน 
ใหญ่มาจากการขายห้องพักมากกว่าร้อยละ 90 โดยโรงแรมบูติกโฮเทลมีสัดส่วนของรายได้อ่ืนท่ี ไม่ใช่ รายได้หลัก มากกว่า
โรงแรมมาตราฐาน เน่ืองจากโรงแรมบูติกโฮเทล มักมีบริการเสริม อาทิ สปา ห้องอาหารเป็นต้น เมื่อ พิจารณาด้านอัตราการ
หมุนเวียนต่อสนทรัพย์ ซ่ึงเป็นตัวสะท้อนถึง ประสิทธิภาพในการดําเนินงานพบว่า โรงแรมบูติกโฮเทล มีดัชนีท่ีมีค่าสูงค่ากว่า 
ท้ังค่าเฉลี่ยของ กลุ่มตัวอย่างท้ังหมดและโรงแรมมาตรฐานท่ัวไป ท้ังน้ีเน่ืองจากมีการใช้จํานวนพนักงาน น้อยแต่ เน้นการให้
คุณภาพแก่พนักงาน ท้ังอุตสาหกรรมโรงแรมบูติกโฮเทล และโรงแรมมาตรฐานท่ัวไป ต่างประสบปัญหา อัตรา ผลตอบแทนต่
อยอดขายท่ีลบ คิดเป็น 1.24 เท่าและ 0.302 เท่าตามลําดับ แต่เมื่อพิจารณาเท่าผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ และผลตอบแทน
ของของผู้ลงทุน แสดงได้ว่า โรงแรมบูติกโฮเทลมีการลงทุนในสินทรัพย์มากเกินไป และมีการจัดการโครงสร้าง เงินทุนท่ีไม่ 
เหมาะสม ทําให้มีการใช้ทุนในส่วนของผู้ถือหุ้นสงูเกินไปจนประสบปัญหาขาดทุน ในขณะท่ีโรงแรมมาตรฐานท่ัวไปมีการใช้สินทรัพย์ท่ีมี
ประสิทธิภาพมากกว่า และสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือ หุ้นสูงโดยสรุป 
 ภัทรภร ชัยพุทธนพันธ์ ,ดร.ราณี อิสิชัยกุล (2554) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ กับความสําเร็จในการประกอบ 
ธุรกิจโรงแรมบูติคขนาดเล็ก ในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปผลการศึกษาวิจัยพบว่า โรงแรมบูติคขนาดเล็กใน เขต
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยโรงแรมท่ีมีจํานวน ห้องพัก ตั้งแต่ 7-79 ห้อง มีการบริหารโดยเครือข่ายโรงแรม จํานวน 17 แห่
ง คิดเป็นร้อยละ 20.5 มีจุดขายท่ีสําคัญคือ การบริการท่ีเป็นเลิศ ร้อยละ 59.04 มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ย เท่ากับร้อยละ 69.78 
ระดับความสําคัญของปัจจัยทางการ บริหาร (7S ของแมคคินซีย์) มีความสําคัญในระดับมาก โดยมีปัจจัยด้านระบบมีระดับ
ความสําคัญมากท่ีสุด ด้านความสําเร็จของโรงแรมบูติคขนาดเล็กในเขต กรุงเทพมหานคร มีระดับความสําเร็จในภาพรวมอยู่ใน 
ระดับมาก โดยมีความสําเร็จ ด้านกระบวนการภายในมี ระดับสูงสุด และด้านท่ีมีผลความสําเร็จต่ฎาสุด คือ ความสําเร็จด้าน
การเงิน ท่ีมีผลสําเร็จ ในระดับ ปานกลาง ความสัมพันธ์ของปัจจัยทางการบริหาร (7S ของ แมคคินซีย์) กับความสําเร็จของผู้
ประกอบธุรกิจโรงแรมบูติค ขนาดเล็กในเขต กรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กันใน ทางบวกทุกด้าน 
 
4.การวิจัย 
 
 4.1 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาและการสุ่มกลุม่ตัวอย่าง 
 แบ่งเป็นกลุ่มตัวอยา่งการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ 
 4.1.2 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชงิคุณภาพ แบ่งกลุ่มตัวอยา่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 
  4.1.2.1 การสัมภาษณ์บุคคลผู้เป็นเจ้าของ ผู้บริหารกิจการ เกี่ยวกับ โฮสเทล ดนตรี และศิลปะ 

4.1.2.2 การสัมภาษณ์บุคคลท่ีเป็นศิลปิน นักท่องเท่ียว  ฺBackpacker 
 4.1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีทําการวิจัยเชิงปริมาณ คือ 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ กลุ่มประชากรท่ีมีความสนใจ ชอบท่องเท่ียว ชอบดนตรี ชอบศิลปะ และ 
บุคคลในพ้ืนท่ีจังหวัดแพร่ โดยผู้ทําวิจัยได้คํานวนขนาดของกลุ่มประชากร ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย โดยใช้ตารางสําเร็จรูปของ 
Taro Yamane โดยใช้กลุ่มประชากร 400 คน ท่ีความคลาดเคลื่อน 5% 
 
 4.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ผู้ศึกษาได้นําทฤษฎีสุนทรียสาธกมาใช้โดยดําเนินการในรูปแบบ Core Group Inquiry คือ กลุ่มคนจํานวนน้อย 
เลือกหัวข้อท่ีสนใจ ออกแบบสอบถาม และสัมภาษณ์ ผู้ศึกษาได้นํามาใช้กับ Artist Space ท่ีอยากจะทําเป็นธุรกิจครอบครัว 
ในบริเวณพ้ืนท่ีส่วนตัวในจังหวัดแพร่ เป็นกรณีศึกษา โดยผู้ศึกษาเตรียมแบบสัมภาษณ์โดยออกแบบคําถาม ให้สอดคล้อง กับ 
หลักการของสุนทรียสาธก คือมุ่งเน้นไปท่ีคําถามเชิงบวกและไม่เป็นทางการ 4 ประเด็นสัมพันธ์กับส่วนประกอบ  4D ของ 
สุนทรียสาธก คือ Discovery, Dream, Design, Destiny เพ่ือให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการศึกษา  โดยแบ่งเป็น การวิจัย 
เชิงคุณภาพ และ การวิจัยเชิงปริมาณ 
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4.2.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
โดยแบ่งผู้ถูกสัมภาษณ์เป็น 2 กลุ่ม คือ คําถามสําหรับการสัมภาษณบุ์คคลผูเ้ป็นเจ้าของ ผู้บริหารกิจการ เก่ียวกับ 

โฮสเทล ดนตรี ศิลปะ และ บุคคลท่ีเป็นศิลปิน นักท่องเท่ียว  ฺBackpacker 
โดยคําถามแบ่งเป็น 4 ส่วนดังน้ี 

4.2.1.1 Discovery การค้นหา ตัง้คําถาม และสังเกตุ เก่ียวกับสิ่งตา่งๆท่ีเกิดข้ึน และมีผลกระทบกับ 
กิจการ คือการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ เพ่ือนําข้อมูลดังกล่าว ไปช่วยในการตัดสินใจในการวางแผน กลยุทธ์ 

4.2.1.2 Dream ข้อมูลการกําหนดทิศทาง และวิสัยทัศน์ของกิจการ 
4.2.1.3 Design ข้อมูลการวางแผนกลยุทธ์ให้เข้ากับกิจการ 
4.2.1.4 Destiny ข้ันตอนการสนับสนุน การจัดการโครงการ และระบบ ของโครงการ ท้ังเกณฑ์การ 

ออกแบบ โครงสร้างการจัดการในรูปแบบกิจการเพ่ือสังคม การวางตําแหน่งงาน และมอบหมายงาน การจัดสรร และพัฒนา 
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน และอนาคต เพ่ือสนับสนุน ให้สามารถนํากลยุทธ์ไปปฏิบัตไิด้อย่างยั่งยืน 
 

4.2.2 การวิจัยเชิงปริมาณ 
ผู้วิจัยทําการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการตลาดเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภคความเป็นมาและแนวโน้มของธุรกิจท่ี 

เก่ียวข้อง กับโครงการ เพ่ือนํามาใช้ประกอบกับการ จัดทําแผนธุรกิจ โครงการจัดตั้งธุรกิจท่ีพัก Lava Peace Artist Space 
Resort จังหวัดแพร่ โดยแบ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ส่วน ดังน้ี 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร ์
 ส่วนท่ี 2 ข้อมูลพฤติกรรมความสนใจในการเดินทางท่องเท่ียว ดนตรี และศิลปะ 
 ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นต่อบริการของ Lava Peace Artist Space Resort 
 
5. ผลการวิจัย 
 
            5.1 ผลการศึกษาข้อมลูเชิงคุณภาพ 
 ผลการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพพบว่า การดําเนินธุรกิจท่ีพัก และธุรกิจบันเทิง สิ่งท่ีสําคัญ ท่ีสุด คือเรื่องของคน 
การดูแลคน และสภาพจิตใจให้เขาพอใจและมีความสุขเป็นสิ่งสําคัญ สิ่งเหล่าน้ีเกิดในทุกมิติ เกิดข้ึนท้ังตัวลูกค้า นักท่อง 
เท่ียว พนักงานในทุกๆส่วน การดูแลอารมณ์และความรู้สึกจะทําให้เกิดบรรยากาศการอยู่อาศัยท่ีดี บรรยากาศ การเรียนรู้ 
ท่ีดี เกิดเอกลักษณ์เฉพาะในพ้ืนท่ีน้ันๆ ซ่ึงถ้าเราคํานึงถึงจุดน้ี สินค้าและบริการก็จะออกมาดี และประสบ ความสําเร็จ  
            5.2 ผลการศึกษาข้อมลูเชิงปริมาณ 
  ผลการศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยอยู่ใน ช่วงอายุ 
16 ถึง 20 ปี ส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาอยู่ในช่วงระดับมัธยมศึกษา หรือปวช มีอาชีพ นักเรียนนักศึกษา และส่วนใหญ่ มี
รายได้น้อยกว่า 10,000 บาทต่อเดือน นอกจากน้ี กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ มีพฤติกรรมในการ ทํากิจกรรมยามว่าง คือการ
ฟังเพลง ลักษณะการท่องเท่ียวส่วนใหญ่ กลุ่มตัวอย่างจะเน้นการไปเท่ียว กับครอบครัว มีความถ่ีในการเดินทาง ท่องเท่ียว
ภายในประเทศ ปีละ 1 ถึง 2 ครั้ง แต่ความถ่ีในการ เดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศน้ัน เกินครึ่ง ไม่เคยไปเท่ียว 
ต่างประเทศ สําหรับปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกเข้าพักในท่ีพักแต่ละแห่งน้ันก็คือเรื่องราคาและความคุ้มค่า และ ส่วน 
ลักษณะ แบบบ้านท่ีคนสนใจ จะพักมาก น่ันก็คือบ้านต้นไม้ สําหรับช่องทางการรับรู้ข่าวสาร เก่ียวกับ แหล่งท่ีพัก การ
ท่องเท่ียว และสถานท่ี ท่องเท่ียวใหม่ใหม่ ท่ีดีท่ีสุดน่ันก็คือ Facebook และ เว็บไซต์ ในส่วนของเรื่องดนตรีน้ัน เพลงป๊อบ 
เป็นประเภทท่ี คนนิยมมากท่ีสุด และกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เล่นดนตรีไม่เป็นหรือยังไม่เก่ง ซ่ึง ต้องได้รับการ ฝึกฝน ต่อไป
และหนทางท่ีกลุ่มตัวอย่างคิดว่า จะสามารถทําให้ผู้ท่ีอยากเป็นศิลปิน เข้าไปสู่การเป็นศิลปินได้น้ันก็คือ การประกวดร้อง
เพลง และแคมป์ท่ีน่าสนใจมากท่ีสุดคือ การแคมป์ป้ิง พักผ่อนกับเพ่ือน ทํากิจกรรมร่วมกัน สําหรับ บรรยากาศ ในการจัด
คอนเสิร์ต ท่ีกลุ่มตัวอย่างต้องการ มากท่ีสุดน้ัน ก็คือ ริมทะเล ซ่ึงรองลงมาคือลานโล่ง ท่ีไหนก็ได้ ขอให้ดนตรีดี อละใน
ส่วนของช่องทางการรับรู้ข่าวสารใหม่ๆ เก่ียวกับ ดนตรี ศิลปะ เทศกาลดนตรี และอีเวนท์ต่างๆ มาจาก Facebook และ
โทรทัศน์ และสุดท้าย หากเทศกาลดนตรี และ ศิลปะท่ีกลุ่มตัวอย่างช่ืนชอบ จัดข้ึนท่ีจังหวัดแพร่ กลุ่มตัวอย่างก็จะ
เดินทาง มาร่วมงาน เป็นส่วนใหญ่ 
 



 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที ่8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 
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6. อภิปรายผล 
 
 จากการศึกษาข้อมูลพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 80 โดยมีอายุเฉลี่ย 16 ถึง 20 ปี ซ่ึง มีรายได้
โดยเฉลี่ยน้อยกว่า 10,000 บาท เน่ืองจากส่วนใหญ่ยังคงเป็นนักเรียนนักศึกษา ซ่ึงมีความสนใจใน การฟังเพลง ดูหนัง การ
แคมป์ป้ิงและเข้าแคมป์ดนตรี บุคคลเหล่าน้ีมีการใช้ โซเชียลเน็ตเวิร์คเก่ียวข้องกับกิจกรรมในชีวิตประจําวันสูงมาก ไม่ว่าจะ 
เป็นการรับลูกข่าวสารต่างๆ กิจกรรมยามว่างหรือการหาข้อมูลในทุกมิติ Facebook คือดับ 1 และเว็บไซต์เป็นอันดับ 2 และ 
โทรทัศน์รองลงมา  
 ในส่วนของการเลือกท่ีพักบุคคลเหล่าน้ีเลือกท่ีจะพักในท่ีท่ีเป็นปัจเจกและมีเอกลักษณ์ เน่ืองจาก อันดับ 1 ของ 
ลักษณะแบบบ้านท่ีสนใจจะพักมากท่ีสุดน่ันก็คือ บ้านต้นไม้ แต่ก็ยังคํานึง และ คาดหวังในเรื่องของ ความสะดวกสบาย 
เน่ืองจาก อันดับท่ี 2และ3 คือโรงแรม 3 ถึง 5 ดาว และท่ีพักรีสอร์ทในเครือโรงแรมท่ีมีช่ือเสียง ในขณะท่ี บ้านดิน กระท่อม
บังกะโล Gypsy เตนท์และโฮสเทล เป็นอันดับท่ีได้รับคะแนนรองลงมา แต่ในขณะเดียวกัน ราคาและความคุ้มค่า ก็เป็นปัจจัยท่ี
มีผลต่อการเลือกเข้าพักในท่ีพัก ท่ีสําคัญท่ีสุดซ่ึงรองลงมาคือบรรยากาศท่ีดีหรือ สภาพแวดล้อม การตกแต่งท่ี สวยงามน่ันเอง 
 ลักษณะการท่องเท่ียวส่วนใหญ่อันดับ 1 คือการไปเท่ียวกับครอบครัว เน่ืองจากยังเป็น นักเรียน นักศึกษากันอยู่ แต่
อันดับ 2 ก็จะเป็นวัยรุ่นท่ีมีวุฒิภาวะแล้ว รวมถึงนักท่องเท่ียวและ แบคแพคเกอร์ ท่ีจะเลือก การเดินทางไปกับเพ่ือน และทํา
กิจกรรมร่วมกัน สําหรับสถานท่ีท่ีให้บรรยากาศในการฟังคอนเสิร์ตมากท่ีสุด น่ันก็คือริมทะเล แต่รองลงมาน้ันกลับเป็น ลาน
โล่งท่ีไหนก็ได้ขอให้ดนตรีดี ซ่ึงได้คะแนนมากกว่าการฟังดนตรีใน Hall เห็นได้ว่า ในสมัยน้ี คนให้ความสําคัญ ในเรื่องของคอน
เทนท์หรือเรื่องของดนตรี มากกว่าเปลือกนอก น่ันก็คือสถานท่ี ซ่ึงอุปสรรคในการเดินทางมาน้ันก็เก่ียวข้อง แต่สําหรับการวิจัย
ในครั้งน้ีกลับพบ ว่ามีผู้ต้องการมาท่ี จังหวัดแพร่หากเป็นเทศกาลหรืองานท่ีเขาช่ืนชอบมากถึง 76.25% แต่ก็ยังกังวล กับการ
เรื่องของการเดินทาง เพราะฉะน้ันควรจัดช่องทางการเดินทาง ให้ผู้บริโภคมีตัวเลือก ท่ีสะดวกท่ีสุด สําหรับปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
บริการ ของลาวาไทยแลนด์อาร์ททิสสเปซรีสอร์ท ท่ีผู้คนคิดว่า เป็นสิ่งท่ีจําเป็นมากท่ีสุดน่ันก็คือ เรื่องของความคุ้มค่า น่ันก็คือ
การท่ี ห้องพัก อาหาร เครื่องดื่ม กิจกรรมและประสบการณ์ ท่ีได้รับ คุ้มค่ากับเงินท่ีเสียไป แล้วสิ่งท่ีพวกเขา อยากได้มากท่ีสุด 
น่ันก็คือสถานท่ีท่ีเป็นดรีมแลนด์ หรือเมืองแห่งความฝัน ท่ีทุกคนใฝ่ฝันอยากจะมาใช้ชีวิต อยู่ เห็นได้ว่าทุกคนล้วนมีความเป็น
เด็กท่ีมีความฝัน และจินตนาการอยู่ในตัว ซ่ึงเช่ือมโยงกับ สิ่งท่ีอยากมีมากท่ีสุด น่ันก็คือ มีสถานท่ีพักผ่อนท่ีสามารถปล่อย
อารมณ์ให้คิดงานได้หลากหลายรูปแบบหลากหลายมุมสําหรับศิลปินนักประพันธ์และผู้ท่ีสน ใจ โดยเฉพาะ FREE Wi-Fi หรือมี
อินเตอร์เน็ต บริการให้ฟรี น่ันเอง สุดท้ายสิ่งท่ีพวกเขาคิดว่ามีแล้ว เกิดความยั่งยืนน่ันก็คือ การสนับสนุนกิจกรรม ให้มีคุณภาพ
มากยิ่งข้ึนเป็นการดําเนินกิจการในลักษณะของกิจการ เพ่ือสังคม โดยนําความสุข ท่ีเกิดข้ึน แบ่งปันให้กับสังคม ซ่ึงอาจเกิดเป็น
มูลนิธิข้ึนได้ในอนาคต 
 เน่ืองจากประเด็นปัญหาท่ีการใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์และโซเชียลเน็ตเวิร์คมีอิทธิพลกับการใช้ชีวิตของคนไทยมาก 
ยิ่งข้ึน ควรจัดสถานท่ีและกิจกรรมท่ีเป็นธรรมชาติ และมีสไตล์ ให้กับผู้คน เพ่ือท่ีจะได้มี ประสบการณ์ ไว้บอกต่อ และจาก 
ปัญหาของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ีมีการขยายตัว รวมถึง การแข่งขันในธุรกิจท่ีพักท่ีสูง มากยิ่งข้ึน ทําให้ควรทําธุรกิจ ท่ีพัก 
โดยพัฒนา และ ปรับระบวนการคิด ท่ีจะทําให้ท่ีพักเป็นมากกว่าท่ีพัก ท่ีใช้เพียงเพ่ือพักค้างอ้างแรม และในส่วนของ ประเด็น
ปัญหาท่ีน่านเป็นจังหวัดท่ีติดอยู่กับแพร่ และในปีท่ีผ่านมา ได้มีสถิตินักท่องเท่ียวไปเท่ียว และพักค้างคืนมากท่ีสุด เป็นอันดับ 1 
ของประเทศไทย แต่ในขณะท่ีจังหวัดแพร่ กลับไม่ติดอันดับใดใด วิธีการแก้ไขปัญหาน้ันก็คือ ควรพัฒนา สถานท่ีท่องเท่ียวใน
จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีการท่ี หลากหลายไม่ว่าจะด้วยสถานท่ีธรรมชาติ หรือประสบการณ์ชีวิตสโลว์ไลฟ์ เพ่ือดึงดูดนักท่องเท่ียว 
Backpacker Hippie และ Hipster ส่วนในประเด็นปัญหาท่ีผู้บริโภคยุคใหม่ ต้องการบริโภคสินค้า ท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซ่ึง
สามารถแก้ไขปัญหาได้โดย สร้างความแตกต่างให้มีเอกลักษณ์ในทุกมิติของโครงการ และ ในประเด็นปัญหา สุดท้ายท่ีเป็น
ปัญหาท่ีสําคัญท่ีสุดน่ันก็คือนวัตกรรมการสร้างสรรค์ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่เกิดด้วยศาสตร์ของ วัตถุนิยม แต่ยังขาดศาตของ
ธรรมชาติ จึงควรแก้ไขปัญหาน้ีโดย ดึงศาสตร์ธรรมชาติ เข้ามามีส่วนในการสร้างสรรค์ นวัตกรรมต่างๆเพ่ือความยั่งยืนต่อไป 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 
           7.1 ควรศึกษาภาพรวมของอุตสาหกรรมอย่างสม่าํเสมอ และพัฒนาให้มีความเช่ือมโยง กับวัฒนธรรมและวิถี ของ  
ชุมชนอย่างต่อเน่ือง 
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7.2 สรา้งพันธมิตรทางธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับโครงการให้มากข้ึน 
7.3 ควรศึกษาข้อมลูและปรับปรุงกิจกรรมให้ทันสมัยและถูกใจผูบ้ริโภคอยู่เสมอ  
7.4 ให้ความสาํคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้เขาความสามารถท่ีรอบด้าน มีความสุขและภูมิใจในตนเอง 
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บทคัดย่อ 

 
การศึกษาเรื่อง การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคและผู้ประกอบการท่ีมีผลต่อโครงการร้านขนมหวาน

และอาหารว่าง ในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโครงการ พฤติกรรม และความต้องการของ
ผู้บริโภคในการบริโภค และใช้บริการร้านขนมหวาน รวมไปถึงแนวทางในการสร้างโครงการร้านขนมหวาน โดยใช้การศึกษาวิจัย
เชิงปริมาณ ในการศึกษาเก่ียวกับหลักการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาด และการบริหารการจัดการธุรกิจ โดยทําการศึกษา
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสํารวจพฤติกรรม ทัศนคติ และความคิดเห็นของกลุ่มผู้บริโภค รวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพบว่า ด้านความคาดหวังท่ีมีต่อโครงการต้องการให้โครงการเป็นศูนย์รวม
ขนมหวานท่ีครบครัน และการนําเข้าร้านขนมหวานจากต่างประเทศ ทางด้านสถานท่ีบริเวณริมแม่นํ้า ซ่ึงลักษณะรูปแบบการ
ตกแต่ง โล่งโปร่งสบาย และกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคมีความสนใจในการเข้าร่วมโครงการ โดยภาพรวมแล้วได้รับความสนใจใน
ระดับมาก และผลวิเคราะห์ข้อมูลของร้านขนมหวานผู้เช่าสถานท่ีพบว่า ความต้องการท่ีสําคัญท่ีผู้เช่าสถานท่ีคํานึงถึงมีปัจจัย
ดังน้ี อัตราส่วนแบ่งรายได้ของโครงการ รายได้ท่ีจะได้รบั สิ่งอํานวยความสะดวกของโครงการ สถานท่ีตั้งเหมาะสม วิธีการสร้าง
ความแตกต่างของโครงการ ธุรกิจ เง่ือนไขต่าง ๆ ระบบรักษาความปลอดภัย การเดินทาง คมนาคมสะดวกสบาย โครงการมี
คุณภาพ มีความน่าเช่ือถือ ในการศึกษาวิจัยทําให้ทราบถึงแนวทางการบริหารธุรกิจโดยสามารถนําไปปฏิบัติงานจริงโดยใช้
กําหนดแผนธุรกิจตามท่ีได้ศึกษาโครงการร้านขนมหวาน และอาหารว่างครบวงจร 
 
คําสําคัญ:  ร้านขนมหวาน และอาหารว่าง, ศูนย์รวมขนมหวานท่ีครบครัน, ทัศนคติ และพฤติกรรม, ขนมหวานและอาหารว่าง

ครบวงจร 
 

Abstract 
 

The objectives of this study are to study project’s feasibility of dessert cafe, customers’ behaviors 
and needs including the way to establishing one. This research is based on the quantitative research, a 
survey of marketing strategy and business management by using an in-depth interview with the owner of 
3 dessert cafe. Statistical analysis reveals that the expectation of customer towards this project is to find 
the various dessert cafe and import brands in one place. Cozy and airy place with a riverside view gain 
the most interesting in styles and decor. In addition, it is found that profit-sharing, income and expenses, 
facility and security, locations, convenient of transportation, targets, marketing plan, differentiation, project’s 
strategy, quality and credibility are the main factors that related to the consideration of leaseholder. 
 
Keywords: dessert cafe, snack shops center, customers’ behaviors and needs, sweet sphere 
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1. บทนํา 
 
 การขยายตัวเติบโตทางดานเศรษฐกิจ และการเปล่ียนแปลงทางดานสังคม คานิยม และไลฟสไตลมีผลตอการ
ดํารงชีวิตของมนุษยเปนอยางมาก การดําเนินชีวิตประจําวัน พฤติกรรมของผูบริโภคน้ันเปล่ียนแปลงไปตามส่ิงแวดลอมตาง ๆ 
มีทั้งความรีบเรงทํางานแขงกับเวลา เผชิญกับความเครียด ความกดดันมากมาย ทําใหผูบริโภคมีความจํากัดเรื ่องเวลาในการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน และรวมไปถึงการประกอบอาหารรับประทานเองก็ลดนอยลง สงผลใหเกิดการรับประทานอาหารนอก
บานปจจัยหลักอีกประการที่ทําใหพฤติกรรมของผูบริโภคเปล่ียนแปลงไปน้ันคือ การไดรับอิทธิพลมาจากประเทศตะวันตก ซ่ึง
หน่ึงในน้ันก็รวมถึง เรื่องการรับประทานอาหารดวย ในปจจุบันคนไทยคุนเคยกับอาหารจากประเทศตะวันตก เสนหของขนม
หวานน้ันไมใชแคเพียงรสชาติที่อรอยเทาน้ัน สีสันการตกแตงและรูปลักษณของตัวผลิตภัณฑน้ันก็เปนปจจัยสําคัญที่สามารถ
ดึงดูดความสนใจจากผูบริโภคไดเปนอยางดี รูปแบบแพ็คเกจจ้ิงที่สวยงามน้ีน้ันสามารถทําใหขนมดูนารับประทานมากยิ่งขึ้น 
ผูบริโภคขนมหวานสามารถบริโภคไดทุกเพศทุกวัยมีกลุมฐานผูบริโภควงกวาง นอกจากน้ีอีกปจจัยที่ทําใหขนมหวานไดรับความ
นิยมน้ันก็คือ ขนมหวานน้ันสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคยุคใหมได  เปนอยางดีไมใชเพียงรสชาติอรอยอ่ิมทอง 
การเปดรานขนมอยางเต็มรูปแบบน้ีจึงสามารถตอบโจทยและทํารายไดใหกับธุรกิจ เน่ืองจากมีแนวโนมที่จะขยายตัวเติบโต
อยางตอเน่ืองเรื่อย ๆ มาเพื่อตอบสนองกับความตองการที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นของผูบริโภค 
 อัตราคาใชจายในการบริโภคอาหารวางของคนไทยคอนขางสูงเม่ือเทียบกับกลุมประเทศในอาเซียน จากขอมูล
ขางตนพบวาอาหารวางจําพวกขนมปง ขนมเคก และขนมอบเบเกอรี่ตาง ๆ เขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของผูบริโภคมาก
ขึ้น อุตสาหกรรมตลาดขนมหวานเบเกอรี่ถือวาเปนตลาดที่นาสนใจเปนอยางมาก จึงมองเห็นชองวางในการทําธุรกิจเก่ียวกับ
ขนมหวานประเภทตาง ๆ น้ี เพื่อรองรับและตอบสนองความตองการของผูบริโภค (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2556) 
 จากปญหาดังกลาวทําใหผูวิจัยมีความสนใจและมองเห็นชองวางทางธุรกิจน้ีที่จะทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาทัศนคติ
และพฤติกรรมของผูบริโภคและผูประกอบการที่มีผลตอโครงการรานขนมหวานและอาหารวาง เพื่อนํารานขนมหวานที่
กระจายอยูในหลายที่และหลากหลายชนิดมารวมตัวอยูในโครงการน้ี เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคและปญหาใน
ชองวางทางธุรกิจน้ี  
 
2. วัตถุประสงคในการศึกษา 
 
 เพื่อศึกษาความเปนไปไดของโครงการรานขนมหวานและอาหารวางอยางครบวงจรในการนําไปดําเนินธุรกิจจัดตั้ง
โครงการรานขนมหวานและอาหารวางอยางครบวงจร อีกทั้งเพื่อศึกษาปจจัยในการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคที่มีตอโครงการ
รานขนมหวานและอาหารวางอยางครบวงจร  
 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 3.1 ประวัติความเปนมาของอุตสาหกรรมขนมหวาน และอาหารทานเลน 
 เม่ือ 60 ปกอนธุรกิจขนมเบเกอรี่ในประเทศไทยยังไมไดเปนที่รูจักอยางแพรหลายดังในปจจุบัน เปนธุรกิจที่คนทั่วไป
ยังไมคุนเคยมีเพียงคนกลุมหน่ึงที่ไดรับอารยธรรมตะวันตกมากอน และผูที่ไดรับอิทธิพลจากชาวตางประเทศที่เขามาทําธุรกิจ
ในเมืองไทยที่รูจักขนมเบเกอรี่ และมีจํานวนรานเบเกอรี่เพียงไมก่ีราน เพราะธุรกิจขนมเบเกอรี่ในสมัยน้ันยังไมเปนที่รูจักกัน
อยางแพรหลาย คนไทยโดยเฉพาะคนกรุงเทพฯเริ่มรูจักขนมเบเกอรี่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น ประเทศไทยเริ่มเปนที่รูจักของ
ประเทศตาง ๆ มากขึ้น มีการทําธุรกิจติดตอคาขายกับชาวตางประเทศมากขึ้น มีชาวตางประเทศเขามาในประเทศไทยเพิ่ม
มากขึ้นทั้งนักธุรกิจและนักทองเที่ยว ทําใหธุรกิจโรงแรมขยายตัว และน้ันจึงสงผลใหตองผลิตอาหารประเภทขนมเบเกอรี่ชนิด
ตาง ๆ ขึ้น เพื่อบริการแกลูกคาชาวตางประเทศที่ไมคุนเคยกับอาหารไทย นอกจากผลิตเพื่อบริการลูกคาแลวทางโรงแรมยัง
บริการรับจัดเล้ียงแกหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีการจัดพิธีงานมงคลสมรส งานวันเกิด งานประชุมสัมมนา 
และการจัดเล้ียงสังสรรค ดวยเหตุน้ีจึงทําใหขนมเบเกอรี่เปนที่รูจักกันอยางแพรหลายในวงกวาง ขนมเบเกอรี่น้ันเริ่มเขามามี
ความสําคัญตอชีวิตประจําวันของคนไทยมากยิ่งขึ้น นอกจากน้ันยังมีหนวยงานตาง ๆ เชน วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยสารพัด
ชาง วิทยาลัยอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โรงเรียนเอกชน ที่เปดสอนดานขนมเบเกอรี่ไดเผยแพรความรูเก่ียวกับ
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ขนมเบเกอรี่มากยิ่งขึ้น พรอมทั้งตําราเรียนและหลักสูตรการฝกปฏิบัติการทําขนมเบเกอรี่มีประชาชนใหความสนใจมาฝกอบรม
รับความรู เพื่อไปประกอบอาชีพหรือเพื่อบริโภคเองภายในครอบครัวจํานวนมาก 
 

 3.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภค  
 การวิเคราะหพฤติกรรมของผูบริโภค (Analyzing Consumer Behavior) เปนการวิจัยหรือคนหาเก่ียวกับพฤติกรรม
การซ้ือและการบริโภคของผูบริโภคเพื่อทราบถึงลักษณะความตองการและพฤติกรรมการซ้ือและการบริโภคของผูบริโภค 
สามารถนํามาชวยจัดการแผนกลยุทธการตลาดที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม (ศิริวรรณ 
เสรีรัตน, องอาจ ปทะวานิช, ปริญ ลักษิตานนท และศุภร เสรีรัตน, 2541, หนา 125-126) 
 

 3.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูบริโภค 
 ความพึงพอใจ (Satisfaction) มีนักวิชาการหลายทานไดทําการศึกษาและใหความหมายที่แตกตางกันไวดังน้ี 
ความพึงพอใจของผูรับบริการ (Customer Satisfaction) เปนระดับความ รูสึกของบุคคลที่พอใจหรือไมพอใจตอผลที่ไดรับ
จากการเปรียบเทียบคุณลักษณะของผลิตภัณฑหรือผลลัพธที่ไดกับความคาดหวังของบุคคล (Kotler, 1997) 
 ความพึงพอใจของผูรับบริการเกิดจากการไดรับผลิตภัณฑหรือบริการที่มีมูลคาสูงกวาตนทุนที่ผูรับบริการจายไปหรือ
มากกวาที่ผูรับบริการไดคาดหวังเอาไว และยังขึ้นอยูกับเครื่องมือทางการตลาดและกิจกรรมการตลาดอ่ืน ๆ ดวย ซ่ึงการ
คาดหวังของผูรับบริการ (Expectation) เกิดจากประสบการณและความรูในอดีตของผูซ้ือ เชน จากเพื่อน จากนักการตลาด 
หรือคูแขง เปนตน ดังน้ันการเสนอประโยชนของผลิตภัณฑที่สอคลองกับการคาดหวังของผูรับบริการ โดยยึดหลักการสราง
ความพึงพอใจแกผูรับบริการโดยรวม (Total Customer Satisfaction) จะทําใหบริษัทประสบความสําเร็จได (วลัยภรณ,  
2547) 
  

 3.4 แนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดแบบ (Marketing Mix 7P’s) 
 Kotler (1997) ไดใหแนวคิดสวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix) ไววาเปน
แนวคิดที่เก่ียวของกับธุรกิจที่ใหบริการซ่ึงเปนธุรกิจที่แตกตางจากสินคาอุปโภคบริโภคทั่วไป จําเปนตองใชสวนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix) 7 อยาง หรือ 7P’s ในการกําหนดกลยุทธการตลาดของโครงการรานขนมหวานอยางครบวงจร 
เพื่อทราบถึงสวนแบงทางกราตลาดและกลุมเปาหมายที่ชัดเจนซ่ึงสวนประสมทางการตลาดน้ีประกอบไปดวยผลิตภัณฑและ
บริการ, ราคา, สถานที่การจัดจําหนาย, การสงเสริมการตลาด, ดานบุคคล, ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ, 
กระบวนการ 
 

 3.5 แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธการวิเคราะหสภาวะแวดลอม (SWOT Analysis) 
 กลยุทธการวิเคราะหสภาวะแวดลอมทางการตลาดน้ีเปนการวิเคราะหถึงศักยภาพรวมทั้งปจจัยภายในและภายนอก
ขององคกรการวิเคราะหจุดแข็ง (Strength) เปนการพิจารณาจุดเดนขององคกร ขอไดเปรียบขององคกรที่เหนือคูแขงขันที่
องคกรสามารถนํามาใชในการดําเนินธุรกิจในตลาด การวิเคราะหจุดออน (Weakness) เปนการพิจารณาหาจุดออน ส่ิงที่
องคกรยังขาดหรือดอยกวาคูแขงขันหรืออยูในสภาพที่เสียเปรียบ อันเปนปญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ การวิเคราะห
โอกาส (Opportunity) เปนการพิจารณาปจจัยภายนอกองคกร ปจจัยหรือสถานการณภายนอกที่มีสวนชวยใหองคกรสามารถ
ใชความพยายาม เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว การวิเคราะหอุปสรรคหรือภัยคุกคาม (Threats) เปนการพิจารณา
สถานการณภายนอกที่เปนอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจขององคกร ปจจัยภายนอกซ่ึงอาจมีผลกระทบทําใหองคกรประสบความ
ลมเหลว ไมบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว (สมยศ, 2538) 
 

 3.6 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการตลาดของธุรกิจบริการ (Services Industry) 
 แนวความคิดเก่ียวกับการบริการมีลักษณะคลายกับแนวคิดดานการตลาดโดยแนวความคิดแตเดิมน้ัน จะมี
แนวความคิดที่เรียกวา “Product Oriented” ซ่ึงเปนแนวความคิดที่วา ผลิตสินคาหรือบริการอะไรจํานวนเทาไรอยางไรก็
สามารถขายไดหมด จึงมีการผลิตสินคาหรือบริการขึ้นตามความพอใจของผูผลิต โดยไมตองคํานึงถึงจํานวน ความพอใจ หรือ
ความตองการของผูบริโภคเลย โดยแนวคิดดังกลาวน้ีจะเกิดขึ้นในชวงที่ปริมาณความตองการซ้ือมีมากกวาปริมาณการ
ใหบริการ ซ่ึงเปนชวงกอนที่จะมีการปฏิวัติอุตสาหกรรม และเปาหมายโดยทั่วไปของธุรกิจจะอยูที่การผลิตเพียงอยางเดียว            
(ธีระเดช, 2532) 
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 3.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 ศูนยวิจัยกสิกรไทย (2556) ภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันมีสวนกําหนดพฤติกรรมผูบริโภคใหเปล่ียนแปลงไป เลือก
รับประทานอาหารที่จําเปนใสใจสุขภาพ ดังน้ัน ผลิตภัณฑในกลุมขนมหวานสําเร็จรูป เชน ช็อกโกแลต เคก จึงจัดเปนสินคาใน
อันดับตน ๆ ที่ผูบริโภคจะลดการบริโภคลง ดังน้ันผูผลิตจึงพัฒนาผลิตภัณฑใหมีความหลากหลายยังเนนผลิตภัณฑที่ตอบสนอง
กับกระแสรักสุขภาพของสังคม อีกทั้งการออกแบบบรรจุภัณฑที่ทันสมัยและพกพาสะดวก เพื่อรักษาและขยายสวนแบงทาง
การตลาดในภาวะเศรษฐกิจที่กําลังซ้ือชะลอตัว ปจจุบันคนไทยบริโภคขนมหวานในอัตราประมาณ 700 กรัมตอคนตอป ดังน้ัน 
ตลาดขนมหวานสําเร็จรูปของไทยจึงยังมีโอกาสขยายตัวไดอีกมาก ผูผลิตจึงมองหาชองทางทําการตลาด พรอมทั้งปรับตัว
รองรับกระแสการเปล่ียน แปลงทางพฤติกรรมของผูบริโภค ดานผูบริโภคมีสินคาหลากหลายใหเลือกซ้ือเน่ืองจากการเปดเสรี
สงผลใหมีการนําเขาผลิตภัณฑขนมหวานจากตางประเทศที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งตรายี่หอ ในหลายระดับราคา จึงเปนการ
เปดโอกาสใหผูบริโภคมีโอกาสเขาถึงตัวสินคามากขึ้น ดานผูผลิตในประเทศปรับตัวรับตลาดที่มีการแขงขันรุนแรงขึ้น 
 อุษณา จันทรกลํ่า (2552) ไดศึกษาเรื่อง “การเลือกรับประทานอาหารนอกบานของคนไทย” บริษัท นีลเส็น จํากัด 
เผยผลสํารวจออนไลนเก่ียวกับการทานอาหารนอกบาน พบวาในสวนของประเทศไทย เม่ือดูความถี่ในการเขามาใชบริการ
รานอาหาร พบวาคนไทยออกไปรับประทานอาหารนอกบาน หน่ึงหรือสองครั้งตอสัปดาห นอกจากน้ันแลว ผลสํารวจยังระบุวา
คนไทยนิยมไปทานอาหารนอกบานกับเพื่อนและครอบครัวมากที่สุด 
 ศรัณยา วรรณธนวิจารณ (2549)  ไดศึกษาเรื่อง “การวิเคราะหตลาดธุรกิจรานเบเกอรี่ในประเทศไทย” ผลของ
การศึกษาสรุปไดวา ตลาดธุรกิจรานเบเกอรี่ เปนตลาดก่ึงแขงขันก่ึงผูกขาด ลักษณะสินคาหลากหลายแตสามารถทดแทนกันได 
สินคาของผูผลิตแตละรายจะมีความแตกตางกันในทัศนะของผูบริโภค เน่ืองจากคุณภาพของวัตถุดิบ กรรมวิธีการผลิต การ
ออกแบบสินคา บรรจุภัณฑ และระดับการบริการที่แตกตาง 
 
4. วิธีการดําเนินการศึกษา 
 
 4.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
 แบบสัมภาษณตัวแทนบริษัทผูประกอบการรานขนมที่เก่ียวของในสวนของการสัมภาษณน้ีเปนการเก็บขอมูลในเชิง
คุณภาพ เปนคําถามที่มีโครงสรางเพื่อใหผูถูกสัมภาษณไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับความเปนไปไดในการจัดตั้งโครงการ และ
ยังรวมไปถึงแนวโนมในอนาคตของอุตสาหกรรมธุรกิจที่เรากําลังดําเนินโครงการวาจะไปในทิศทางใด 
 

4.2 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) แบบสอบถามมี 2 ชุด สําหรับผูบริโภคและผูเชาสถานที่ 
 แบบสอบถาม (Questionnaire) เปนแบบสอบถามสําหรับผูบริโภคในการเก็บขอมูลในสวนน้ีผูศึกษาใช
แบบสอบถาม ในการเก็บขอมูลในเชิงปริมาณ  โดยที่ผูศึกษาจะใชแบบสอบถามแบบปลายเปดและปลายปด และแบบประเมิน
คา (Rating Scale)  เพื่อสํารวจความคิดเห็น และพฤติกรรมของกลุมตัวอยาง รวมไปถึงปจจัยความตองการตาง ๆ ของ
ผูบริโภค โดยโครงสรางของคําถามจะแบงออกเปน 3 สวน ดังน้ีสวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปดานประชากรศาสตร สวนที่ 
2 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคขนมหวานและอาหารวางสวนที่ 3 แบบสอบถามแนวความคิดเห็นเก่ียวกับ
โครงการรานขนมหวานและอาหารวาง และแบบสอบถามสําหรับผูเชาสถานที่ โดยที่ผูศึกษาจะใชแบบสอบถามแบบประเมิน
คา (Rating Scale) เพื่อสํารวจความคิดเห็น และปจจัยความตองการตาง ๆ ของกลุมผูเชาสถานที่ตัวอยาง โดยโครงสรางของ
คําถามจะมี 2 สวน ดังน้ีสวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูเชาสถานที่โครงการสวนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความ
ตองการของผูเชาสถานที่โครงการ 
 

4.3 ประชากรและการสุมตัวอยาง 
 สําหรับโครงการศึกษาเฉพาะบุคคลน้ี ผูศึกษาไดเลือกกลุมประชากรและกลุมตัวอยางที่ตองการศึกษา โดยแบง
ออกเปน 2 กลุม ดังน้ีประชากรกลุมตัวอยางที่ทําการแจกแบบสอบถาม และผูศึกษาไดทําการสัมภาษณตัวแทนผูประกอบการ
ธุรกิจรานขนมหวาน และอาหารวางจํานวน 3 ราน ไดแกรานHungry Bear Pancake, Desserie Sweet Café และราน
Tatang Coffee Shop ผูศึกษาเลือกใชการสุมตัวอยางแบบงาย (Purposive Seletion) กลุมประชากรหรือกลุมเปาหมายที่
เขาใชบริการรานขนมหวานและอาหารวางตาง ๆ ภายในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุระหวาง 16 - 45 ป ทั้งเพศชายและ
หญิง ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัย โดยใชสูตรการคํานวณกลุมตัวอยางแบบไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอนของ 
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Cochran (1953) ไดจํานวน 245 คน ระดับความเชื่อม่ัน 0.05 ผูวิจัยไดทําการสํารองการเก็บขอมูลอีก 10% ดังน้ันการวิจัยใน
ครั้งน้ีจะใชกลุมตัวอยางทั้งส้ิน 250 ตัวอยาง 
 

 4.4 การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือในการวิจัย 
 4.4.1 การทดสอบหาความตรงเชิงเน้ือหา (Validity) ผูศึกษานําแบบสอบถามไปทดสอบความตรงเชิงเน้ือหาโดย
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 7 ทาน โดยผูเชี่ยวชาญจะตองประเมินดวยคะแนน 3 ระดับ คือ 1 = สอดคลอง, 0 = ไมแนใจ, -1 = ไม
สอดคลอง และจากการใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบในครั้งน้ี ผูเชี่ยวชาญไดแนะนําใหมีการปรับปรุงขอความในบางขอใหชัดเจน
และเขากับบริบทที่ผูศึกษาตองการศึกษา เม่ือผูศึกษาไดนํามาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญแลว จึงนําผลของ
ผูเชี่ยวชาญแตละทานมารวมกันคํานวณหาคาความตรงเชิงเน้ือหา ซ่ึงคํานวณจากความสอดคลองระหวางประเด็นที่ตองการวัด
กับขอคําถามที่สรางขึ้น ดัชนีที่ใชแสดงคาความสอดคลอง เรียกวา ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค 
(Item-Objective Congruence Index-IOC) ในเกณฑพิจารณาที่นําไปเปนแบบสอบถามสําหรับเก็บขอมูลในการวิจัยครั้งน้ี 
และการทดสอบคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามแตละปจจัยไดที่ระดับ 0.79  
 4.4.2 นําแบบสอบถามดังกลาวไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง ซ่ึงเปนกลุมตัวอยางคนละกลุมกับกลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัย แตมีลักษณะใกลเคียงกัน จํานวน 50 คน เพื่อนําขอมูลไปทําการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามขอและทั้งฉบับ
โดยหาคาอํานาจจําแนกของคําถาม และหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแอลฟาระหวางขอคําถามกับผลรวม (Corrected item-
total Correlation) ในแตละขอคําถามไดคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ขึ้นไป พบวา มีขอคําถาม จํานวน 97 ขอเทาน้ันที่อยู
ในเกณฑพิจารณาที่ นําไปเปนแบบสอบถามสําหรับการเก็บขอมูลในการวิจัยครั้งน้ี และการทดสอบคาความเชื่อม่ัน 
(Reliability) ของแบบสอบถามแตละปจจัย โดยหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Coefficient of 
Alpha) (สุวิมล ติรกานันท, 2548, หนา 146) ไดที่ระดับ 0.77 - 0.93 ซ่ึงเปนระดับที่สูงกวา 0.70 เปนระดับความเชื่อม่ันที่โดย
ปกติแลวเปนที่ยอมรับ   
 

 4.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูศึกษาเก็บขอมูลโดยการรวบรวมขอมูลจาก 2 แหลง ดังน้ี 
      4.5.1 ขอมูลปฐมภูมิเปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากการศึกษาวิจัยกลุมตัวอยางจํานวน 2 กลุม คือ ขอมูลที่ได
จากการสัมภาษณตัวแทนผูประกอบการธุรกิจรานขนมหวานและอาหารวาง จํานวน 3 ราย และเปนขอมูลสถิติเชิงสํารวจที่ได
จากการแจกแบบสอบถามใหกับกลุมผูที่ชื่นชอบและรักการรับประทานขนมหวานและอาหารวาง จํานวน 250 ชุด ดวยตนเอง 
เม่ือไดแบบสอบถามแลว จึงนํามาตรวจสอบความสมบูรณ และความถูกตองของขอมูลแลวนําไปประมวลผลดวยเครื่อง
คอมพิวเตอร 
      4.5.2 ขอมูลทุติยภูมิผูศึกษาไดทําการศึกษาคนควาขอมูลตาง ๆ จากบทความ เอกสาร สถิติ ขาว นิตยาสาร
การตลาด และส่ืออิเล็กทรอนิกส รวมไปจนถึงทฤษฎี แนวคิดและงานวิจัยที่เก่ียวของ เพื่อเปนฐานขอมูลสําหรับใชเปนแนวทาง
ในการศึกษาวิจัย และชวยในการวางกลยุทธทางการตลาดและวางแผนการบริหารจัดตั้งโครงการรานขนมหวานและอาหารวาง
อยางครบวงจร 
 

 4.6 การใชสถิติวิเคราะหขอมูล 
 ผูศึกษานําขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลมาทําการวิเคราะห โดยสามารถแบงขอมูลออกเปน 2 สวน 
ดังตอไปน้ี 
 4.6.1 ขอมูลปฐมภูมิจากสวนของขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณตัวแทนผูประกอบการธุรกิจรานขนมหวานน้ัน
จัดเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผูศึกษาใชการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา และในสวนขอมูลสถิติเชิง
สํารวจที่เก็บขอมูลจากแบบสอบถามจํานวน 250 ชุด ผูศึกษาจะใชการวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช
การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อแจกแจงความถี่ (Frequency) กอนที่จะคํานวณหาคาเฉล่ียเปน
รอยละ (Percentage) ในการอธิบายขอมูลประชากรศาสตร พฤติกรรม ความพึงพอใจและความพึงพอใจของผูบริโภค รวมไป
ถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการรานขนมหวานและอาหารวางของกลุมตัวอยาง 
 4.6.2 ขอมูลทุติยภูมิสวนตาง ๆ ของขอมูลที่ไดทําการศึกษาคนควาจากบทความ เอกสาร สถิติ ขาว นิตยาสาร
การตลาด และส่ืออิเล็กทรอนิกส รวมไปจนถึงทฤษฎี แนวคิดและงานวิจัยที่เก่ียวของน้ันจัดเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ผูศึกษาเลือกใชการวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 
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5. ผลการศึกษาและสรุปผลการศึกษา 
 
 5.1 ผลสรุปการวิจัยเชิงปริมาณ 
 จากการเก็บผลสํารวจสรุปผลไดวา ผลขอมูลของกลุมตัวอยางผูบริโภค สวนที่ 1 ดานขอมูลประชากรศาสตร มีเพศ
หญิงมากที่สุด อยูในชวงอายุ 21 - 25 ป ในระดับการศึกษาปริญญาตรี และสวนใหญเปนนักเรียน นักศึกษา รายไดสวนบุคคล
โดยเฉล่ียตอเดือนคือ 15,000 - 20,000 บาท สวนที่ 2 ขอมูลดานพฤติกรรมการบริโภคขนหวานและอาหารวาง ผูบริโภคที่เคย
น่ังรับประทานขนมหวานที่ราน มีความถี่ในการบริโภค 1 - 2 ครั้งตอเดือน ชวงเวลาที่กลุมผูบริโภคใชบริการรานขนมหวานคือ 
ชวงเวลาหลัง 18.01 น. เปนตนไป ระยะเวลาที่ใชบริการในรานขนมหวานคือ 30 นาที - 1 ชั่วโมง บุคคลที่ไปรับประทานขนม
หวานกับกลุมตัวอยางคือ เพื่อน กิจกรรมที่มักทําเม่ือใชบริการรานขนมหวานคือ รับประทานขนมหวานและเครื่องดื่มจํานวน
เงินโดยเฉล่ียที่ใชจายตอครั้งในการใชบริการ อยูที่ชวง 101 - 150 บาทตอครั้ง และจํานวนเงินโดยเฉล่ียตอครั้งที่ซ้ือขนมหวาน
กลับบาน อยูที่ชวง 151 - 200 บาท สถานที่ที่เดินทางไปรับประทานขนมหวานคือ ศูนยการคา ชองทางส่ือที่ทําใหรูจักราน
ขนมหวานคือ เพื่อนแนะนํา การสงเสริมการขายที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือคือ สวนลด และระดับความชื่นชอบและความ
นิยมในการรับประทานขนมหวานและอาหารวางชนิดตาง ๆ มีดังน้ี เครปตาง ๆ พัฟและเพสทรี้ แพนเคก โทสตตาง ๆ วาฟเฟล 
ไอศครีมโฟรเซนโยเกิรต ขนมเคก ซ่ึงทั้งหมดแปรคาไดวา มากที่สุด สวนที่ 3 ขอมูลความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการรานขนม
หวานและอาหารวาง สรุปไดดังน้ี ความคาดหวังที่กลุมตัวอยางมีตอโครงการ อยากใหโครงการเปนศูนยรวมขนมหวานที่ครบ
ครันส่ิงที่อยากใหโครงการมี คือการนําเขารานขนมหวานจากตางประเทศ บริเวณที่โครงการควรอยูใกลเคียงคือ บริเวณริม
แมนํ้า ลักษณะรูปแบบการตกแตงโครงการคือ รูปแบบโลงโปรงสบาย กลุมตัวอยางผูบริโภคมีความสนใจในการเขารวม
โครงการ 
 

 5.2 ผลสรุปการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 จากการเก็บผลสํารวจสรุปผลไดวา ผลขอมูลของกลุมตัวอยางผูเชาสถานที่ สวนที่ 1 ดานขอมูลทั่วไปของผูเชา
สถานที่โครงการ พบวามีรานขนมหวานประเภทขนมเคกประเภทตาง ๆ มากที่สุด และสวนใหญมีรานจํานวน 1 สาขา 
รานขนมสวนใหญอยูในยานสยาม ปทุมวัน ราชประสงค ตั้งอยูในศูนยการคาและคอมมูนิตี้มอลล เปดใหบริการมาแลวเปน
ระยะเวลา 1 - 2 ป ราคาขนมหวานโดยเฉล่ียตอคนของรานกลุมตัวอยางผูเชาสถานที่คือ 151 - 200 บาทสวนที่ 2 ขอมูล
เก่ียวกับความตองการของผูเชาสถานที่โครงการ ความสําคัญของปจจัยที่ผูเชาสถานที่คํานึงถึง ไดแก อัตราสวนแบงรายไดของ
โครงการ รายไดที่จะไดรับ ส่ิงอํานวยความสะดวกของโครงการ สถานที่ตั้งเหมาะสม การตลาดของโครงการ วิธีการสรางความ
แตกตางของโครงการ ธุรกิจ เงื่อนไขตาง ๆ มีความหลากหลายภายในโครงการ ทําใหสามารถดึงกลุมเปาหมายไดปริมาณมาก 
ระบบรักษาความปลอดภัย การเดินทาง คมนาคมสะดวกสบาย คาใชจายอ่ืน ๆ กลุมเปาหมายของรานตรงกับกลุมคนบริเวณ
น้ัน กลยุทธในการดึงผูบริโภคเขาโครงการ สนใจฝากขายสินคากับโครงการ โครงการมีคุณภาพ ที่จอดรถรองรับความตองการ 
ซ่ึงทั้งหมดแปรคาไดวา มากที่สุด 
 
6. อภิปรายผลการศึกษา 
 
 จากการศึกษาขอมูลพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงโดยอายุเฉล่ีย 21 -25 ป โดยมีรายไดเฉล่ีย 15,001 - 
20,000 บาท ในดานพฤติกรรมการบริโภคขนมหวานและอาหารวางจากการศึกษาจากกลุมวิจัยกลุมตัวอยาง พบวา เคยใช
บริการรานขนมหวานแบบน่ังรับประทานที่ราน และมีความถี่ในการบริโภค 1-2 ครั้งตอเดือน มีการใชบริการเวลาหลัง 18.01 
น. เปนตนไป ใชระยะเวลาที่ใชบริการ 30 นาที - 1 ชั่วโมง ทั้งน้ีพฤติกรรมการรับประทานขนมหวานน้ัน กลุมตัวอยางไปกับ
เพื่อน รวมแลวมีจํานวน 74 คน จะรับประทานขนมหวานและเครื่องดื่ม มีการใชจาย 101 - 150 บาทตอครั้ง และซ้ือขนม
หวานกลับบาน 151 - 200 บาท ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ อุษณา จันทรกลํ่า (2552) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การ
เลือกรับประทานอาหารนอกบานของคนไทย บริษัท นีลเส็น จํากัด เผยผลสํารวจออนไลนเก่ียวกับการทานอาหารนอกบาน 
พบวา คนไทยออกไปรับประทานอาหารนอกบาน หน่ึงหรือสองครั้งตอสัปดาห นอกจากน้ันแลว ผลสํารวจยังระบุวาคนไทย
นิยมไปทานอาหารนอกบานกับเพื่อนและครอบครัวมากที่สุด แตพฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบานของคนไทยยังคงมี
อยางตอเน่ือง สาเหตุก็เพราะวาสะดวกสบาย ราคาสมเหตุสมผล รานอาหารก็ควรจะเปนสถานที่ที่ผูบริโภคสามารถใชบริการ
ไดอยางสะดวกสบาย และอยูในราคาที่สมเหตุสมผลทางที่จะชวยธุรกิจประสบความสําเร็จก็คือ การเตรียมอาหารที่มีคุณภาพ
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โดยคํานึงถึงความคุมคาและราคาที่เหมาะสม ทั้งน้ีสถานที่ที่กลุมตัวอยางเดินทางไปรับประทานขนมหวาน ไดแก ศูนยการคา 
และกลุมตัวอยางเลือกรับขาวสารขอมูลจากเพื่อนแนะนํา ซ่ึงรูปแบบการสงเสริมการขายที่ไดรับความนิยมสูงสุดตอการ
ตัดสินใจซ้ือคือสวนลด และความนิยมในการรับประทานขนมหวานและอาหารวางที่ไดรับความนิยมไดแก เครปตาง ๆ แพน
เคก โทสตตาง ๆ ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของศรัณยา วรรณธนวิจารณ (2549)  ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การวิเคราะห
ตลาดธุรกิจรานเบเกอรี่ในประเทศไทย พบวา ตลาดธุรกิจรานเบเกอรี่ เปนตลาดก่ึงแขงขันก่ึงผูกขาด ลักษณะสินคาหลากหลาย
แตสามารถทดแทนกันได สินคาของผูผลิตแตละรายจะมีความแตกตางกันในทัศนะของผูบริโภค เน่ืองจากคุณภาพของวัตถุดิบ 
กรรมวิธีการผลิต การออกแบบสินคา บรรจุภัณฑ และระดับการบริการที่แตกตาง สําหรับความคาดหวังที่มีตอโครงการราน
ขนมหวานและอาหารวางของกลุมตัวอยางน้ัน พบวา ดานความคาดหวังที่มีตอโครงการอยากใหโครงการเปนศูนยรวมขนม
หวานที่ครบครัน ส่ิงที่อยากใหโครงการมี คือการนําเขารานขนมหวานจากตางประเทศ และดานสถานที่บริเวณริมแมนํ้า และ
ลักษณะรูปแบบการตกแตงโลงโปรงสบาย และผูบริโภคมีความสนใจในการเขารวมโครงการ ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ
ศูนยวิจัยกสิกรไทย (2556) พบวา เน่ืองจากการเปดเสรีสงผลใหมีการนําเขาผลิตภัณฑขนมหวานจากตางประเทศที่หลากหลาย
มากขึ้น ทั้งตรายี่หอ ในหลายระดับราคาจึงเปนการเปดโอกาสใหผูบริโภคมีโอกาสเขาถึงตัวสินคามากขึ้นดานผูผลิตในประเทศ
ปรับตัวรับตลาดที่มีการแขงขันรุนแรงขึ้นผลจากการเปดเสรีดังกลาวทําใหผลิตภัณฑขนมหวานจากตางประเทศ เขามาตีตลาด
ของไทย ดังน้ันตลาดขนมหวานของไทยจึงมีแนวโนมปรับตัวสูตลาดในระดับบนมากขึ้น 
 
7. ขอเสนอแนะ 
 

จากผลวิจัยที่ไดในการวิจัยครั้งน้ี สามารถนําไปพัฒนาเพื่อประกอบการจัดตั้งโครงการรานขนมหวาน และอาหารวาง
อยางครบวงจร เพื่อประสิทธิภาพที่มากยิ่งขึ้น ควรมีการเก็บขอมูลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของกลุมตัวอยางในเขต
กรุงเทพมหานครและมีการเก็บขอมูจากกลุมตัวอยางเพิ่มเปน 400 ตัวอยาง เพื่อที่จะใหไดขอมูลความหลากหลายและแมนยํา  

นอกจากน้ีควรมีการทําการวิจัยในการสํารวจความเปล่ียนแปลงของขอมูลของทางกลุมเปาหมาย ไดแก มีการสํารวจ
แนวโนมความสนใจของทางดานอาหารและขนมหวาน เพื่อสามารถนําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหขอมูลและการวางแผนการ
ดําเนินการ 
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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งน้ันมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและศึกษาความสัมพันธ์ของสื่อสิ่งพิมพ์ท่ีมีต่อการรับรู้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ชุมชนเกาะยอโดยใช้การวิจัยแบบผสมผสาน ผลการวิจัยพบว่าสื่อสิ่งพิมพ์ท่ีเหมาะสมต้องมีเน้ือหาเก่ียวกับความสําคัญของวัฒนธรรม
ในฐานะตัวแทนของชุมชนมากท่ีสุด รองลงมาคือประวัติความเป็นมาและกิจกรรมท่ีสร้างความเพลิดเพลินแก่นักท่องเท่ียวได้ 
โดยต้องออกแบบด้วยภาพจริงและใช้ตัวอักษรและสีสันท่ีสื่อถึงความเป็นไทย สําหรับความสัมพันธ์ของสื่อสิ่งพิมพ์พบว่าสื่อ
สิ่งพิมพ์มีผลต่อการรับรู้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมชุมชนเกาะยอของนักท่องเท่ียวอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมี
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เป็นบวกในระดับปานกลาง (r = 0.514) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าเรื่องราวเก่ียวกับความศรัทธาใน
เกจิอาจารย์ช่ือดังมีความสัมพันธ์กับการรับรู้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมมากท่ีสุด (r = 0.648) รองลงมาคือความเช่ือเก่ียวกับบ่อนํ้า
ศักดิ์สิทธ์ิ (r = 0.576) และการสะเดาะเคราะห์ลอยแพ (r = 0.561) ส่วนเรื่องราวของบรรพบุรุษในสารทเดือนสิบมีความสัมพันธ์
กับการรับรู้อัตลักษณ์ของชุมชนน้อยท่ีสุด (r = 0.426) 
 
คําสําคัญ: สื่อสิ่งพิมพ์, อัตลักษณ์, วัฒนธรรม, เกาะยอ 

 
Abstract 

  
The research focused on developing and studying the relation between the printing media with 

the recognition of cultural identity of Kohyor community by mixed research methods. The results show 
that the properly publication should present the importance of culture as a representative of the community. 
Then next it should be created the history together with activities to entertain the visitors and design the 
visuals, the character and color to show as Thai Styles. The publication related to the recognition of the 
identification of Kohyor community The tourists are statistically significant at the 0.01 level with a correlation 
coefficient is moderated positive (r = 0.514) when considered individually, the item is found stories about 
faith in the instructor as correlated with perceived cultural identity is most (r = 0.648), followed by the 
beliefs about the holy wells  (r = 0.576) and to exorcise castaway (r = 0.561) The story of ancestor in ten 
months was associated with perceived community identity smallest (r = 0.426). 
 
Keywords: printed media, identity, cultural, Kohyor 
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1. บทนํา 
 

เกาะยอเป็นดินแดนหน่ึงท่ีตั้งอยู่ในทะเลสาบสงขลา ผู้คนท่ีอพยพเข้ามาตั้งถ่ินฐานบนเกาะแห่งน้ีได้ก่อร่างสร้างตนบน
พ้ืนฐานเกษตรกรรมแบบพ่ึงพาตามระบบความเช่ือดั้งเดิมและพุทธศาสนาเป็นเวลาหลายร้อยปี จนเป็นเอกลักษณ์และเสน่ห์
เฉพาะท้องถ่ินควรค่าแก่การอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนา (ชัยวุฒิ พิริยะกุล, 2549) ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรวัฒนธรรม
ของชุมชนเกาะยอเป็นสิ่งท่ีดึงดูดให้นักท่องเท่ียวเดินทางเข้ามาเยือนเป็นจํานวนมาก จากการสํารวจของสํานักงานท่องเท่ียว
และกีฬาจังหวัดสงขลา เดือนธันวาคม พ.ศ.2555 พบว่าเกาะยอเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒธรรมท่ีมีนักท่องเท่ียวนิยมเดินทาง
มาเยือนจํานวนมากหรือประมาณ 100,000 คนต่อปีจากจํานวนนักท่องเท่ียวในจังหวัดสงขลาจํานวน 4,000,000 คนต่อปี  
(คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดสงขลาแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.), 2556: 182-187) และยังถูกประเมินให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมท่ีมีศักยภาพสูง รองจากตลาดนํ้าคลองแหและตลาดนํ้าคลองแดน แต่ในระยะหลังจํานวนนักท่องเท่ียวเริ่มห่าง
หายไปจากเกาะแห่งน้ี ชาวบ้านในชุมชนเกาะยอร้อยละ 90 ต่างเห็นพ้องกันว่าปัญหาส่วนหน่ึงเกิดจากการไม่ได้รับการพัฒนา
และส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างจริงจัง และต้องการให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเข้ามาพัฒนาโดยเร่งประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเท่ียวและวัฒนธรรมหลายอย่างเร่งด่วน พร้อมท้ังสร้างจุดขายใหม่ๆ ท่ีสามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวให้ได้ตลอดท้ังปี 
(คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดสงขลาแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.), 2556: 304)  ในอดีตหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการ
ท่องเท่ียวได้ใช้สื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือเผยแพร่ให้ความรู้เก่ียวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของเกาะยอแก่นักท่องเท่ียว ซ่ึงสร้างความ
พึงพอใจกับแก่นักท่องเท่ียวในระดับมาก (ชนาธิป แก้วทอง, 2550) เน่ืองจากผู้อ่านสามารถเก็บไว้อ่านได้นาน และนําไปใช้ใน
ระหว่างการท่องเท่ียวได้ โดยเฉพาะเอกสารท่ีพิมพ์ด้วยระบบสี่สี รูปเล่มน่าอ่าน มีสันสันสวยงามและน่าสนใจจะได้รับความ
นิยมเป็นพิเศษ นอกจากน้ีการใช้สื่อสิ่งพิมพ์ในแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ยังมีความต่อเน่ืองมากกว่าเอกสารของบริษัทนํา
เท่ียวท่ีจะแจกเฉพาะช่วงท่ีมีการจําหน่ายโปรแกรมท่องเท่ียว (สุมาลี นันทศิริพล, 2552) ต่อมาได้สื่อสิ่งพิมพ์ได้ยกเลิกการผลิต 
อีกเน่ืองจากการขาดการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ ทําให้รูปแบบการสื่อความหมายด้วยสื่อสิ่งพิมพ์ขาดหายไป  เหลือ
การใช้สื่อบุคคลเพียงอย่างเดียว เช่น ผู้นําเท่ียว แต่บางครั้งสื่อบุคคลท่ีมีอยู่ขาดทักษะการสื่อสารและความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับวัฒนธรรมท้องถ่ิน ทําให้ไม่สามารถสร้างความน่าสนใจและตระหนักในความสําคัญของวัฒนธรรมแก่นักท่องเท่ียวได้  

ดังน้ันผู้วิจัยเล็งเห็นว่าควรมีการผลติสือ่สิ่งพิมพ์เฉพาะกิจ (Specialized Publication) ข้ึนมาใหม่อีกครั้งเน่ืองจากสื่อ
สิ่งพิมพ์มีบทบาทเด่นในการให้ข้อมูลข่าวสารทางวัฒนธรรมและการตีความวัฒนธรรมได้ดีกว่าเปรียบเทียบกับสื่ออ่ืนๆ (หน่ึง
ฤทัย ขอผลกลาง, 2540) โดยการผลิตครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเน้นการให้ความรู้เก่ียวกับวัฒนธรรมของชุมชนเกาะยอเป็นหลัก 
โดยเลือกใช้กระบวนการวิจัยท่ีให้ชุมชนได้เป็นผู้ร่วมกําหนดเน้ือหา และมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ร่วมกับผู้วิจัย เพ่ือ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการผลิตสื่อร่วมกันระหว่างผู้วิจัยและเจ้าของวัฒนธรรม  

 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

1. เพ่ือพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์เก่ียวกับเก่ียวกับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนเกาะยอ จังหวัดสงขลา 
 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของสื่อสิ่งพิมพ์ท่ีมีผลต่อการรับรู้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนเกาะยอ จังหวัดสงขลา 
 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 3.1 แนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม  

กาญจนา แก้วเทพ (2544: 163) กล่าวว่า อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม (cultural identity) ก่อตัวมาจากการใช้วาท
กรรม (discourse) และปฏิบัติการต่างๆ ในสังคม (social practice) ท่ีดําเนินอยู่ในชีวิตประจําวันของบุคคล เช่นการสนทนา 
การทักทาย การประกอบพิธีกรรม ฯลฯ บุคคลทีมีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเดียวกันก็จะถูกยอมรับจากสมาชิกภายในชุมชน
เดียวกันว่า “เป็นคนใน/คนในวัฒนธรรมเดียวกัน” ในด้านบทบาทของอัตลักษณ์ต่อบุคคลและสังคม นักวัฒนธรรมนิยมบาง
สํานักมีแนวคิดพ้ืนฐานว่า เรื่องของวัฒนธรรมเป็นเรื่องท่ีเก่ียวพันกับอํานาจ (power) เน่ืองจากวัฒนธรรมในส่วนท่ีเก่ียวข้อง
โดยเฉพาะเรื่องอัตลักษณ์ของบุคคลหรือสังคมน้ันเป็นแหล่งท่ีมาของอํานาจบางชนิด  หากบุคคลหรือสังคมใดขาดอัตลักษณ์
เฉพาะตัวหรืออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมแล้ว ก็จะทําให้ขาดความมั่นใจ หมดความภาคภูมิใจในตัวเอง เป็นต้น ใน
ขณะเดียวกันอัตลักษณ์คือการต่อสู้ทางวัฒนธรรมอย่างหน่ึงภายใต้สังคมท่ีเต็มไปด้วยผู้คนท่ีหลากหลาย  
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Sarbaugh (1979) กล่าวถึงเกณฑ์ในการวิเคราะห์ความแตกต่างวัฒนธรรม หรือการพิจารณาอัตลักษณ์แต่ละ
วัฒนธรรม ดังน้ี 1) โลกทัศน์ (worldview) ซ่ึงเป็นชุดความเช่ือท่ีเก่ียวข้องกับความหมายชีวิต เป้าหมายชีวิต และ
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับจักรวาลฯลฯ 2) แบบแผนของบรรทัดฐาน (normative pattern) ซ่ึงเป็นแบบแผนท่ีวางแนว
ทางการปฏิบัติของคนในกลุ่มว่าต้อง/ไม่ต้องทําอะไร ควร/ไม่ควรทําอะไร  ตามระดับความเข้มงวดของแต่ละวัฒนธรรมท่ี
ต่างกันไป  3) ระบบรหัส (code system) ซ่ึงเป็นแบบแผน/กฎท้ังหมดท่ีเก่ียวข้องกับทุกอย่างท่ีมีความหมาย (meaning) ไม่
ว่าจะเป็นวัจนภาษา อวัจนภาษา สถานท่ี กาลเวลา โครงสร้างทางสังคม ฯลฯ 4) ความสัมพันธ์ท่ีบุคคลได้รับรู้ (perceived 
relation) ซ่ึงอาจมีหลายมิติ เช่น เป้าหมายของแต่ละวัฒนธรรมน้ันไปด้วยกันหรือไม่ เก่ียวกับลําดับข้ันตอนของ ความสัมพันธ์
น้ันและความรู้สึกบวก-ลบ กับผู้อ่ืน (alien) เป็นต้น  

Stuart Hall (1994) ได้อธิบายถึงการเกิดอัตลักษณ์ในวงจรวัฒนธรรม (circuit of culture) ว่าเกิดข้ึนได้อย่างไร 
ใครผลิตอะไรข้ึนมาจนเกิดการสร้างเอกลักษณ์ มีกระบวนการอย่างไร และจุดหยุดยั้งอยู่ตรงไหน หรือจะแปรเปลี่ยนไปเมื่อใด 
ซ่ึงประกอยไปด้วย การผลิต (Production) การบริโภค (Consumption)  อัตลักษณ์ (Identity) กฎระเบียบ (Regulation) 
และภาพตัวแทน (Representation) ในกระบวนการดังกล่าว จุดเริ่มต้นจะอยู่ตรงท่ีใดก็ได้ เพราะว่าไม่ได้เป็นกระบวนการ
แบบเส้นตรง (Linear) หรือแบบลําดับข้ัน (Sequential) แต่ละวงจรจะไม่ถูกผูกเอาไว้ท่ีจุดใดจุดหน่ึง แต่จะถูกแยกกันเพ่ือให้
เรามองเห็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนอย่างเป็นอิสระในแต่ละช่วงเวลาหรือช่วงสถานการณ์   

 

3.2 แนวคิดเร่ืองการสื่อความหมาย 
การสร้างความหมายทางวัฒนธรรมเป็นกลยุทธ์ของการใส่รหัสและถอดรหัส (Encoding & Decoding) ซ่ึงถือเป็น

รูปแบบท่ีสําคัญและเป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการถ่ายทอดอุดมการณ์ของวัฒนธรรม สังคมไม่ว่าจะสื่อด้วยกิจกรรมใดก็ตาม 
หัวใจหลักจะต้องสามารถทําให้ผู้ชม เกิดการตีความให้ได้ในขณะท่ีอยู่ในแหล่งหรือสถานท่ีน้ันๆ (Light, 1995: 139)
นักท่องเท่ียวต้องอาศัยจากการตีความจากความรู้เดมิของนักท่องเท่ียวท่ีมีอยู่และประสบการณใ์หม่ท่ีเจอในขณะน้ัน  ซ่ึงการสื่อ
ความหมายเป็นเพียงการกระตุ้นความสนใจไม่ใช่การสอน เพราะนักท่องเท่ียวต่างต้องการแสวงหาประสบการณ์มากกว่าท่ีจะ
อยากสืบค้นข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ (Frans Schouten, 1995: 21-31) การสื่อความหมายมรดกวัฒนธรรมเป็นการช่วย
ให้ผู้มาเยือนตระหนักรู้ (awareness) ซาบซ้ึง (appreciation) และเข้าใจ (understanding) ในแหล่งวัฒนธรรมท่ีมาเยือน 
การท่ีจะให้นักท่องเท่ียวตีความหมายได้ง่ายน้ันจะต้องนําเสนอในลักษณะของภาพรวม และเข้าถึงใจความได้ทันทีไม่ว่าผู้ชม
เป็นหญิงหรือชาย เด็กหรือผู้ใหญ่ มีการศึกษาสูงหรือต่ํา (ธนิก เลิศชาญฤทธ์, 2552: 51)  เพราะการตีความท่ีชัดเจนและทะลุปุ
โปร่งย่อมส่งผลให้ผู้เสพเกิดความซาบซ้ึงและตระหนักในคุณค่าตามท่ีตั้งเป้าหมายไว้ได้การเลือกเน้ือหาท่ีนํามาเสนอในการสื่อ
ความหมาย จะแบ่งเน้ือหาออกเป็น 4 ข้ันตอน (Aphivan Saipradist, 2005: 43)  คือ ข้ันท่ี 1 การนําเสนอเน้ือหาปฐมภูมิ 
(Primary interpretation ) พ้ืนฐานเก่ียวกับถือครองแหล่งทรัพยากรวัฒนธรรมในลักษณะของกายภาพ ข้ันท่ี 2 การนําเสนอ
เน้ือหาทุติยภูมิ (Secondary interpretation ) สัญลักษณ์หรือความสัมพันธ์ท่ีเก่ียวข้องกับแหล่งทรัพยากรวัฒนธรรม ข้ันท่ี 3 
การนําเสนอเน้ือหาตติยภูมิ (Tertiary interpretation ) เป็นประเด็นท่ีมีอิทธิพลหรือผลกระทบจากแหล่งทรัพยากรวัฒนธรรม
ซ่ึงมีเน้ือหาร่วมนําไปสู่การท่องเท่ียวหรือเยี่ยมชม และข้ันท่ี 4 การนําเสนอประเด็นท่ีสําคัญ (Critical Question) ซ่ึงจะต้อง
ตอบคําถามในทุกข้ันตอนได้ เช่น อะไรและคุณค่าใดควรท่ีจะถูกนําเสนอ ใครมีสิทธ์ิในการดูแล และความรู้เก่ียวกับแหล่ง
ทรัพยากรวัฒนธรรม 

เน้ือหาท่ีเลือกมาใช้ในการสื่อความหมายน้ันจะต้องได้รับการบูรณาการและปรับให้เกิดความสมดุลในการสื่อ
ความหมาย ภายใต้ความสนใจของผู้เข้าชม การจัดการแหล่งและการสื่อความหมายให้น่าสนใจ (Hall and Simon, 1998: 
95)  โดยเน้ือหาน้ันต้องมาจากการศึกษามาอย่างเป็นระบบ การตีความของแหล่งน้ันต้องใช้บริบทวิชาการด้านต่างๆ โดยนํามา
จัดระเบียบ (Organization) เพ่ืออธิบายถึงสิ่งท่ีจะนําเสนอ พร้อมท้ังต้องตรวจสอบความถูกต้องของเน้ือหาโดยไม่โอ้อวดเกิน
จริงหรือสร้างการลวงล่อจนเกินงาม ท้ังน้ีอาจจะต้องแฝงไปด้วยรสนิยมท่ีไม่ทําให้ผูเ้สพดรูู้สกึว่าเป็นของมักง่าย ราคาถูก  มีอคติ 
และดูหยาบคาย  (Alderson and Low, 1985: 28-32)   

 

3.3 แนวคิดสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจและการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์   
 สื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจสามารถนําไปใช้เป็นสื่อพัฒนาได้เป็นอย่างดี เน่ืองมีลักษณะคือตอบสนองวัตถุประสงค์ของการ

พัฒนาอย่างชัดเจน นอกจากเน้ือหาสารจะมีความชัดเจนแล้ว รูปแบบท่ีมีความน่าสนใจ เช่นการใช้สี การจัดหน้า ขนาด
ตัวอักษร การใช้ภาพท่ีสื่อความหมาย ฯลฯ ทําให้ผู้อ่านสนใจและท่ีสําคัญท่ีสุด คือการแจกจ่ายไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆ จะ
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แจกจ่ายได้ท่ัวถึง และตรงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือนําเสนอข้อมูล (Information pieces) 
และได้รับความนิยมได้แก่ เอกสารเย็บเล่ม หรือเรียกกันท่ัวไปว่าโบรชัวร์ (Brochure)  เป็นสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจท่ีมุ่งเสนอข่าวสาร
เป็นการเฉพาะ และต้องการ เน้ือหารายละเอียดท่ีสามารถบรรจุได้มากกว่าแผ่นพับท่ัวๆไป รวมท้ังในการจัดทําโบรชัวร์จะมี
การเอาใจใส่ในคุณภาพ ทางการพิมพ์มากกว่างานพิมพ์ประเภทจุลสาร ส่วนรูปแบบโบรชัวร์มักจะทําเล่มแบบเย็บมุงหลังคาซ่ึง
จะต้องมีปกหน้า-หลังด้วยน่ันเอง ปัจจุบันมีหลายขนาดและอาจจะไม่เย็บเล่ม แต่เป็นการพับเก็บเล่มก็ได้ 

หลักการออกแบบสิ่งพิมพ์ (Principle of Design) หมายถึง การนําองค์ประกอบมูลฐานมาจัดหรือรวบรวมเข้า
ด้วยกันอย่างมีระบบในงานออกแบบ ไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรท่ีเป็นเน้ือหา ภาพประกอบหรือแม้แต่พ้ืนท่ีว่างก็ตาม หลักการ
ออกแบบสิ่งพิมพ์ควรคํานึงถึงเกณฑ์ ถึงความสมดุล (Balance) ในการจัดวางองค์ประกอบมูลฐานให้มีนํ้าหนักและขนาด
สัดส่วนท่ีเท่าๆกัน ท้ังสองข้างในงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ความมีเอกภาพ (Unity) เป็นอันหน่ึงอันเดียวกันโดยไม่กระจัดกระจาย
การเน้นจุดแห่งความสนใจ (Center of Interest) เพ่ือใช้เป็นเครื่องดึงดูดความสนใจโดยมีหลักว่า "ความคิดเดียว และจุดสนใจ
เดียว"ความมีสัดส่วน (Proportion) เพ่ือให้มีขนาดสัดส่วนท่ีพอเหมาะกับองค์ประกอบโดยส่วนรวมจะส่งผลให้สื่อสิ่งพิมพ์น้ันมี
ความน่าสนใจจังหวะ(Rhythm) ท่ีต่อเน่ืองและการมีทิศทางแก่ผู้อ่านในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ต้องมีจังหวะและความเรียบ
ง่าย (Simplicity) ท่ีไม่รกรุงรัง เพราะจะทําให้การสื่อความหมายไม่เป็นไปตามต้องการ (ศิริพงศ์ พยอมแย้ม, 2537 : 55) 
นอกจากน้ีการออกแบบกราฟิกท่ีใช้ในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสามารถสื่อถึงความหมายได้น้ัน ต้องคํานึงถึงการใช้
องค์ประกอบศิลป์ เช่นเส้นระนาบสี การวางโครงสี การจัดองค์ประกอบภาพ เทคนิคในการออกแบบงาน และชนิดของ
ตัวอักษร ผสมผสานจัดวางให้เพ่ือให้น่าสนใจและสามารถสือ่สารไดต้รงกับวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ (โสรชัย นันทวัชรวิบูลย์, 2545) 

 

3.4 แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้ 
Schcmenhorn, Hunt and Osborn (1982 : 55) ได้กล่าวถึงกระบวนการรับรู้ว่าเป็นกระบวนการทางจิตวิทยา

เบ้ืองต้นในการตีความสิ่งเร้าท่ีสัมผัสต่าง ๆ เพ่ือสร้างประสบการณ์ท่ีมีความสําคัญสําหรับผู้รู้ การรับรู้เป็นสิ่งท่ีทําให้บุคคลมี
ความแตกต่างกันเมื่อบุคคลได้รับสิ่งเร้าก็จะประมวลสิ่งรับรู้น้ันเป็นประสบการณ์ท่ีมีความหมายเฉพาะตนเอง การรับรู้เป็น
กระบวนการทางจิตท่ีตอบสนองต่อสิ่งเร้าท่ีไดร้ับ เป็นการเลือกรับสาร  จัดสาร และการตีความสารท่ีได้รับตามความเข้าใจและ
ความรู้สึกและตีความหมายตอ้งอาศัยความหมายจากประสบการณท่ี์มีอยู่และนําไปสู่การให้ความหมายด้วยการเลือก (Select) 
เพ่ิมเติม (Add) บิดเบือน (Distort) หรือโยงสิ่งน้ันให้เข้ากับประสบการณ์ดังกล่าว นอกจากน้ีการรับรู้ท่ีแตกต่างกันยังเกิดจาก
อิทธิพลหรือตัวกรอง (Filter) บางอย่าง เช่น แรงผลักดันหรือแรงจูงใจ ประสบการณ์เดิม กรอบอ้างอิง  สภาวะแวดล้อม และ 
สภาวะจิตใจและอารมณ์ การสร้างสื่อต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้มี 2 ปัจจัยด้วยกันคือ คุณสมบัติของสิ่งเร้า และคุณสมบัติ
ของผู้รับรู้ เราสามารถนําปัจจัยเหล่าน้ีมาช่วยให้กลุ่มเป้าหมายทราบถึงวิธีการ ข้อมูลต่างๆ  เพ่ือให้เกิดความสนใจและเกิด
พฤติกรรมต่างๆ พร้อมท้ังนําไปใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนการตัดสินใจท่ีจะเกิดข้ึนในภายหลังได้ (จุฑามาศ สิทธิขวา, 2542) 

 
4. การดําเนินงานวิจัย 

 
การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) โดยการวิจัยออกเป็น 2 ส่วน คือ  

 ส่วนท่ี 1 การพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์เก่ียวกับเก่ียวกับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนเกาะยอ แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ 
ด้านเน้ือหาผู้วิจัยเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพเก่ียวกับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมจากผู้ให้ข้อมูลสําคัญในชุมชนด้วยการสุ่มกลุ่มตัวแบบ
ลูกโซ่จํานวน 25 คน และสอบถามความคิดเห็นในชาวบ้านในชุมชนเกาะยอจํานวน 352 คนเพ่ือคัดเลือกเน้ือหาท่ีเหมาะสม
จากค่าเฉลี่ยสูงสุด และด้านการออกแบบผู้วิจัยนําเน้ือหาท้ังหมดมาออกแบบสิ่งพิมพ์ตามแนวคิดสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจและการ
ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ จากน้ันนําสื่อสิ่งพิมพ์ต้นฉบับ (artwork) ไปให้นักวิชาการทางด้านนิเทศศาสตร์จํานวน 5 ท่าน และ
ชาวบ้านในชุมชนจํานวน 9 หมู่บ้านจํานวน 36 ครัวเรือน ประเมินคุณภาพสื่อสิ่งพิมพ์และความถึงพอใจสื่อสิ่งพิมพ์ ด้วยการหา
ค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน หากประเด็นไหนมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 3.50 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเกิน 1 จะนําไปแก้ไข
และพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ให้มีความเหมาะสมต่อไป  
 ส่วนท่ี 2 การศึกษาความสัมพันธ์ของสื่อสิ่งพิมพ์ท่ีมีต่อการรับรู้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนเกาะยอ ผู้วิจัยได้
ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ท่ีพัฒนาแล้วไปเผยแพร่แก่กลุ่มนักท่องเท่ียวจํานวน 100 คน โดยใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ 
(accidental sampling) จากนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในชุมชนเกาะยอ ใช้แบบสอบถามเรื่องการรับรู้อัตลักษณ์ทาง
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วัฒนธรรมของชุมชนเกาะยอผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ จากน้ันนําข้อมูลมาวิเคราะห์หาความสมัพันธ์ด้วยการหาค่าสมัประสทิธ์ิสหสมัพันธ์ 
(Correlation Coefficient) แปลความหมายของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ ตามเกณฑ์ของ Bartz (1999 :184) ดังน้ี  
  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์  ระดับความสัมพันธ์ 
  มากกว่า 0.80   มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 
  0.60 ถึง 0.80   มีความสัมพันธ์กันสูง 
  0.40 ถึง 0.60   มีความสัมพันธ์กันปานกลาง 
  0.20 ถึง 0.40   มีความสัมพันธ์กันต่ํา 
  ต่ํากว่า 0.20    มีความสัมพันธ์กันต่ํามาก 
 
5. ผลการวิจัย 
 

 ผลการศึกษาเพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ 1 พบว่าสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ
ชุมชนเกาะยอประกอบด้วย 1) ด้านเน้ือหา เรื่องราวทางวัฒนธรรมท่ีถูกยอมรับให้เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนได้แก่ ความเช่ือ
เก่าแก่ท่ีมีเล่าเรื่องเชิงมุขปาฐะแบบซํ้าแล้วซํ้าเล่า แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือวัฒนธรรมท่ีผูกพันกับศาสนา เช่น พ่อสมเด็จเจ้าเกาะ
ยอ (มีค่าเฉลี่ย=4.51) วันสารทเดือนสิบหรือวันชิงเปรต (ค่าเฉลี่ย=4.14) หลวงตาแก้ว วัดแหลมพ้อ (มีค่าเฉลี่ย=4.03) ศาลเจ้า
วัดไท้ก๋ง (ค่าเฉลี่ย=3.92) พระอาจารย์คลังแสง ปัญญาจโร (ค่าเฉลี่ย=3.92) รูปป้ันพระอาจารย์ศรีนิลและพระอาจารย์กุหลาบ 
(ค่าเฉลี่ย=3.77) และนํ้ามนต์พระนอนวัดแหลมพ้อ (ค่าเฉลี่ย=3.76)  และวัฒนธรรมท่ีผูกพันกับการดํารงชีวิตและทํามาหากิน 
เช่น บ่อนํ้าศักดิ์สิทธ์ิ (ค่าเฉลี่ย=3.77)  ความเช่ือเรื่องการไหว้เจ้าท่ีสวน (ค่าเฉลี่ย= 3.42) และการสะเดาะเคราะห์ลอยแพ 
(ค่าเฉลี่ย= 3.29) ซ่ึงเน้ือหาท่ีนําเสนอต้องสามารถสร้างความตระหนักรู้และความเพลิดเพลินโดยท่ีผู้อ่านไม่จําเป็นต้องหาต้นตอ
ปลายเหตุ หากเน้ือหาดูงมงายและยึดติดกับกฎระเบียบชุมชนมากไปจะถูกลดทอนเน้ือหาลงไปเพ่ือความเหมาะสม และ 2) ด้าน
การออกแบบ ผู้วิจัยได้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ต้นฉบับเป็นโบรชัวร์ (Brochure) ขนาด A 5 จํานวน 24 หน้า เน้นการจัดการตาม
แนวนอน และหนักบท (Copy heavy layout) ใช้สีสันสดใสหลากสีซึ่งแสดงถึงความหลากหลายของวัฒนธรรม ผลการประเมนิ
คุณภาพสื่อสิ่งพิมพ์จากนักวิชาการทางด้านนิเทศศาสตร์จํานวน 5 ท่าน พบว่าสื่อสิ่งพิมพ์ต้นฉบับมีคุณภาพระดับดี (ค่าเฉลี่ย=
3.84) แต่มีประเด็นท่ีต้องแก้ไข คือ การจัดวางหน้า (ค่าเฉลี่ย =3.20) ขนาดของภาพ (ค่าเฉลี่ย =3.20) ตัวอักษร (ค่าเฉลี่ย 
=3.20) รูปทรงขององค์ประกอบต่างๆ มีความผสมกลมกลนื (ค่าเฉลี่ย=3.40) และสัดส่วนของโครงสี (S.D. =1.140) ผู้วิจัยจึงได้
นําข้อสรุปดังกล่าวมาพัฒนาการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ปรับเปลี่ยนภาพประกอบใหม่ และจัดวางหน้าภาพประกอบและเน้ือหา
ใหม่ให้สมมาตรโดยใช้เส้นเฉียง เปลี่ยนสีและตัวอักษรในการออกแบบ เพ่ือให้สีสันกลมกลืนกับเน้ือหาเชิงวัฒนธรรมโดยเลือก
การใช้สีไทยโทนหมู่สีเหลืองดิน และตัวอักษร TH Charmonman  ซ่ึงสื่อถึงความเป็นไทยมากยิ่งข้ึน จากน้ันนําสิ่งพิมพ์ต้นแบบ
ไปประเมินความพึงพอใจสื่อจากชาวบ้านในชุมชน พบว่าความพึงพอใจสื่อสิ่งพิมพ์อยู่ในระดับมาก (มีค่าเฉลี่ย=4.01) และไม่มี
ประเด็นไหนต้องปรับปรุงเน่ืองจากไม่มีค่าเฉลี่ยใดต่ํากว่า 3.5 หรือส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานใดเกิน 1  

 

 
รูปภาพท่ี 1  สื่อสิ่งพิมพ์ต้นฉบับและสื่อสิ่งพิมพ์หลังการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการออกแบบ 

ผลการศึกษาเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ท่ี 2 ความสัมพันธ์ของสื่อสิ่งพิมพ์ท่ีมีผลต่อการรับรู้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ
ชุมชนเกาะยอ จากนักท่องเท่ียวจํานวน 100 คน ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในชุมชนเกาะยอ แบ่งเป็นชาย จํานวน 35 คน หญิง
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จํานวน 65 คน ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-40 ปี (ร้อยละ 55) และอายุต่ํากว่า 20 ปี (ร้อยละ 22) มีภูมิลําเนาอยู่ในภาคใต้ 
(ร้อยละ 77) และเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีน่ีเป็นครั้งแรก (ร้อยละ 40) ผลการรับรู้สามารถอธิบายได้ตามตาราง ดังน้ี 
 
ตารางท่ี 1 ค่าความสัมพันธ์ของสื่อสิ่งพิมพ์ท่ีมีผลต่อการรับรู้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมชุมชนเกาะยอของนักท่องเท่ียว 

อัตลักษณ์ของชุมชนเกาะยอท่ีนําเสนอในส่ิอส่ิงพิมพ์ Pearson Correlation Sig 
1.การไหว้เจ้า 
2.พิธีไหว้เจ้า ไหว้หลุม 
3.ความศรัทธาพ่อสมเด็จเกาะยอ 
4.ประเพณีห่มผ้าเจดีย์เขากุฏิและสมเด็กเจ้าเกาะยอ   
5.ความเช่ือเกี่ยวกับบรรพบุรุษในสารทเดือนสิบหรือชิงเปรต 
6.การขอฝนพระอาจารย์นิล 
7.ความศักด์ิสิทธิ์ของสถูปหลวงพ่อท่านในบัว   
8. อภินิหารนํ้ามนต์พระนอนวัดแหลมพ้อ 
9.โชคลาภของทวดช้าง 
10. อิทธิฤทธิ์เขาพิหาร หรือเขาเพหาร 
11.ความขลังของแม่ชีส้อง 
12.ความศรัทธาในเกจิอาจารย์ชื่อดัง 
13.ความเช่ือเกี่ยวกับของขลัง 
14.ความเช่ือเกี่ยวกับบ่อนํ้าศักด์ิสิทธิ์ 
15.ความเช่ือเร่ืองการไหว้เจ้าท่ีสวน 
16.การสะเดาะเคราะห์ลอยแพ 
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ค่าคงท่ี .514 .000* 

 ** นัยยะสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
  
 จากตารางท่ี 1 ผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อสิ่งพิมพ์ท่ีมีผลต่อการรับรู้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมชุมชนเกาะยอ
ของนักท่องเท่ียว มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เป็นบวก และเป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับ
ปานกลาง (r =0.514) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าเรื่องราวเก่ียวกับความศรัทธาในเกจิอาจารย์ช่ือดังมีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติกับการรับรู้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมมากท่ีสุด (r =0.648) รองลงมาคือความเช่ือเก่ียวกับบ่อนํ้าศักดิ์สิทธ์ิ     
(r =0.576) และการสะเดาะเคราะห์ลอยแพ (r =0.561) ส่วนเรื่องของบรรพบุรุษในสารทเดือนสิบหรือชิงเปรตมีความสัมพันธ์
กับการรับรู้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมน้อยท่ีสุด (r =0.426) ดังน้ันสรุปได้ว่าสื่อสิ่งพิมพ์ท่ีออกแบบและพัฒนาน้ันมีความสัมพันธ์
ต่อการรับรู้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมชุมชนเกาะยอของนักท่องเท่ียว 
 
6. อภิปรายผล  
 
 สื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนเกาะยอน้ันต้องประกอบด้วยเน้ือหาท่ีคนใน
ชุมชนยอมรับร่วมกันผ่านการผลิตท่ีบ่มเพาะตามกาลเวลาและวิถีชีวิตในชุมชนในเชิงมุขปาฐะ และการออกแบบด้วยภาพ สีสัน 
และองค์ประกอบศิลป์ท่ีตรงกับความจริงของแหล่งทรัพยากรวัฒนธรรม จะทําให้ผู้รับสารสนใจและรับรู้อัตลักษณ์ได้มาก 
สอดคล้องกับงานวิจัยของอภิวัฒน์ ปันทะธง (2555) ท่ีกล่าวว่าแผ่นพับท่ีเหมาะสมต่อการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมต้องมีเน้ือหา
ท่ีน่าสนใจและเลือกใช้ภาพประกอบท่ีจัดวางร่วมอย่างสมดุลและกลมกลืน งานวิจัยของกนกวรรณ เขม้นงาน (2557) ซ่ึงกล่าว
ว่าสื่อสิ่งพิมพ์ท่ีมีเน้ือหาท่ีน่าสนใจและมีถ่ายภาพครบถ้วน สามารถสื่อความหมายถึงสถานท่ีท่องเท่ียวได้ชัดเจนท้ังยังสามารถ
กระตุ้นให้เกิดความสนใจและต้องการอยากเดินทางไปท่องเท่ียวได้  แต่ขัดแย้งกับงานวิจัยของ กษม อมันตกุล (2550) ท่ีกล่าว
ว่าการออกแบบเพ่ือสื่อความหมายน้ันไม่จําเป็นต้องคํานึงถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนขนบประเพณีวัฒนธรรม แต่ให้
คํานึงถึงหลักการออกแบบอย่างเดียว ซ่ึงงานวิจัยดังกล่าวมีข้อจํากัดทางอัตลักษณ์วัฒนธรรมท่ีหลากหลายเกินไปจากมุมมอง
ของนักวิจัยเองและเป็นการศึกษาเฉพาะแง่มุมของศิลปกรรมเพียงอย่างเดียว ซ่ึงแตกต่างจากการศึกษาในครั้งน้ีท่ีผู้วิจัยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเน้นให้ความรู้เป็นสําคัญจึงคํานึงถึงวิถีชีวิตของชุมชนร่วมด้วย 
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7. ข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจัยครั้งน้ีเน้นกระบวนการสร้างสารและวัดประสิทธิผลของผลิตสิ่งพิมพ์เพียงอย่างเดียว การวิจัยครั้งต่อไปอาจ
ใช้การศึกษาเปรียบเทียบการสื่อความหมายด้วยสื่อท่ีแตกต่างกันด้วยเน้ือหาเดียว เพ่ือค้นหาสื่อท่ีประสิทธิผลต่อการเรียนรู้อัต
ลักษณ์ชุนชนเกาะยอมากท่ีสุด 
 
8. กิตติกรรมประกาศ 
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การศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ของผู้บริโภค เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจัดจําหน่ายกล้อง
ถ่ายภาพบนเว็บไซต์ ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

The Study of Consumers Behavior in Using Online Media to Increase Sales of 
the Digital Camera on Website in Bangkok and Perimeter 
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ของผู้บริโภค เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจัดจําหน่ายกล้อง
ถ่ายภาพบนเว็บไซต์ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากผู้บริโภคท่ีเคยซ้ือสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต จํานวน 
400 คน ใช้มาตรวัดของ Liker ในการวิเคราะห์ พบว่าผู้บริโภคมีพฤติกรรมเลือกซ้ือกล้องถ่ายภาพจากศูนย์/ตัวแทนจําหน่าย 
เช่น Foto File และเหตุผลท่ีซ้ือผ่านอินเทอร์เน็ต คือความน่าเช่ือถือของร้านและความสะดวกในการชําระค่าสินค้าด้วยบัตร
เครดิต ท้ังน้ีผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการซ้ือสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นอันดับสอง โดยประเภทสินค้าท่ีเคยซ้ือ
ผ่านอินเทอร์เน็ตคือเลนส์กล้องถ่ายภาพ และประเภทสินค้าท่ีคาดว่าจะซ้ือผ่านอินเทอร์เน็ตคืออุปกรณ์เสริม โดยมีราคาสินค้า
เฉลี่ย 30,001 – 40,000 บาท 
 
คําสําคัญ: การพัฒนาจัดทําเว็บไซต์, สังคมออนไลน์, กล้องดิจิทัล 
 

Abstract 
 

This research aimed to study consumers behavior in using online media to increase sales of digital 
camera on website in Bangkok and Perimeter. The research instrument was a questionnaire to collect 
data from 400 consumers who have purchased over the internet. The analysis of questionnaire using 
Likert Scales and found that the consumers bought a digital camera from authorized reseller shop / 
dealers such as Foto File and the reasons were the reliability of the reseller and ease of payment by a 
credit card. The purchase over the internet has been the second satisfaction of the respondents. The 
product that have been purchased over the internet was the camera lens; and the product that would 
be purchased was camera accessories. The average price is 30,001-40,000 THB. 

 
Keywords: development of website, social network, digital camera 

 
1. บทนํา 

 
กล้องถ่ายภาพเป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเก็บความทรงจํา บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ถ่ายทอดลักษณะการดําเนินชีวิต ซ่ึง

ในปัจจุบันแต่ละบริษัทผู้ผลิตมีการพัฒนากล้องถ่ายภาพออกมาหลายรูปแบบ พร้อมกับความสามารถท่ีหลากหลาย ทําให้กล้อง
ถ่ายภาพยังคงได้รับความสนใจอยู่เสมอ ประกอบกับกระแสความนิยมด้านอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ใน
ปัจจุบันท่ีทําให้ผู้บริโภคสามารถถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ผ่านทางรูปภาพโดยการอัพโหลดไปยังเว็บไซต์ สืบค้นข้อมูลต่างๆ ท่ี
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ต้องการ รวมถึงติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกท่ี ทุกเวลา ไม่ว่าจะอยู่ท่ีไหนก็สามารถถ่ายทอดเรื่องราวหรือ
ติดต่อสื่อสารกันได้ตลอดเวลา 

แนวโน้มของการของการใช้อินเทอร์เน็ตมีอัตราท่ีสูงข้ึนเรื่อยๆ ประกอบกับอัตราการเติบโตของธุรกิจด้านบอร์ด
แบนด์และธุรกิจด้านการตลาดออนไลน์บนโทรศัพท์มือถือ (Mobile Online Marketing) ท่ีมีความรุนแรงมากข้ึนเรื่อยๆ ส่งผล
ให้พฤติกรรมบนโลกออนไลน์เริ่มก้าวเข้าสู่ความเป็นสังคมเครือข่าย (Social Networking) กันมากข้ึน กลุ่มผู้ท่ีใช้งานไม่ได้
เจาะจงเฉพาะกับกลุ่มวัยรุ่นเท่าน้ัน ถึงแม้ว่าเมื่อ 2-3 ปีท่ีผ่านมาสังคมเครือข่ายอาจมุ่งไปท่ีกลุ่มนักเรียน นักศึกษา หรือกลุ่ม
วัยรุ่น แต่เมื่อรูปแบบของแพลตฟอร์มท่ีมีการพัฒนาให้มีความหลากหลายมากข้ึน การใช้งานจึงกระจายไปยังกลุ่มวัยอ่ืน ซ่ึงใน
แต่ละกลุ่มจะมีการใช้ประโยชน์จากสังคมเครือข่ายท่ีแตกต่างกัน 

ปัจจุบันการซ้ือสินค้าออนไลน์ได้กลายเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจําวันของผู้บริโภคเพราะความสามารถในการเข้าถึง
อินเตอร์เน็ตทําได้ง่าย สะดวก ทําได้ทุกท่ีทุกเวลา ทําให้ผู้ซื้อสินค้าออนไลน์เพ่ิมจํานวนข้ึนอย่างรวดเร็วและทําให้การซ้ือสินค้า
ออนไลน์มีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองโดย ผู้บริโภค 59% ติดตามแบรนด์สินค้าผ่านสังคมออนไลน์ 43% ซ้ือสินค้าผ่านสมาร์ทโฟน 
และ 41% ซ้ือสินค้าผ่านแท็บเล็ต ผู้ค้าต่างต้องปรับตัวเข้าสู่ตลาดออนไลน์เพ่ือรักษาส่วนแบ่งการตลาด และสิ่งสําคัญในการทํา
ตลาดสินค้าออนไลน์คือ ผู้ค้าจะต้องพัฒนารูปแบบธุรกิจ กลยุทธ์ และรายการส่งเสริมการขาย เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าท่ีหันมาซ้ือสินค้าออนไลน์มากข้ึน รวมท้ังต้องลงทุนด้านเทคโนโลยีเพ่ือรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาดสินค้า
ออนไลน์ด้วย 

ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้สื่อออนไลน์ท่ัวไปและศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในการ
ใช้สื่อออนไลน์เพ่ือซ้ือสินค้าประเภทกล้องดิจิทัล ตามแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer 
Behavior) รวมท้ังศึกษาปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือกล้องถ่ายภาพดิจิทัล ตามทฤษฎีส่วนผสมทางการตลาด 4 
อย่าง (4P’s) เพ่ือนํามาพัฒนาช่องทางการจัดจําหน่ายกล้องถ่ายภาพดิจิทัลผ่านเว็บไซต์ 

 
2. วัตถุประสงค์ 
 

วิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์การวิจัยดังน้ี 
1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ท่ัวไปของผู้บริโภค 
2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ของผู้บริโภค เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจัดจําหน่ายกล้องถ่ายภาพดิจิทัลผ่าน

เว็บไซต์ 
3. เพ่ือศึกษาปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือกล้องถ่ายภาพดิจิทัล 

 
3. ระเบียบวิจัย 
 

3.1 กลุ่มประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างเพ่ือการสํารวจความคิดเห็นจากแบบสอบถาม โดยทําการสุ่มตัวอย่างจากกลุ่มเป้าหมายท่ีมีอายุ 22-40 ปี 

ท่ีมีพฤติกรรมบริโภคข่าวสารและเน้ือหาจากโลกออนไลน์เป็นประจํา และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) โดยเจาะจงท่ีสถานท่ีจําหน่ายกล้องถ่ายภาพท่ีคนนิยม และส่งแบบสอบถามผ่านระบบอินเทอร์เน็ตให้กับคนท่ีใช้
งานกล้องถ่ายภาพ หรือมีความต้องการซ้ือกล้องถ่ายภาพ และสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความสะดวก (Convenience Sampling) 
โดยเก็บข้อมูลในสถานท่ีท่ีได้เจาะจงไว้ 

ประชากรในวิจัยน้ี คือผู้บริโภคท่ีซ้ือสินค้าออนไลน์และผู้บริโภคท่ีซ้ือกล้องถ่ายภาพดิจิทัล มีอายุระหว่าง 22-40 ปี 
ในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจํานวนประชากรท่ีแน่นอน ดังน้ันขนาดตัวอย่างสามารถ
คํานวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochran โดยกําหนดระดับค่า ความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และระดับค่า
ความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างอย่างต่ําคือ 400 ตัวอย่าง 

การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งน้ี ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยเจาะจงท่ีสถานท่ี
จําหน่ายกล้องถ่ายภาพท่ีคนนิยม และส่งแบบสอบถามผ่านระบบอินเทอร์เน็ตให้กับคนท่ีใช้งานกล้องถ่ายภาพ หรือมีความ
ต้องการซ้ือกล้องถ่ายภาพ และสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความสะดวก (Convenience Sampling) โดยเก็บข้อมูลในสถานท่ีท่ีได้
เจาะจงไว้ให้ได้กลุ่มตัวอย่างครบจํานวนท่ีต้องการ 
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3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ แบบสอบถามซ่ึงประกอบด้วย 2 ส่วน คือ คําถามเก่ียวกับลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และคําถามเก่ียวกับเกณฑ์การ
ตัดสินใจซ้ือกล้องถ่ายภาพดิจิทัล เก่ียวกับด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่ายและการส่งเสริมการตลาด เป็นลักษณะ
คําถามท่ีใช้มาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) (1 = ไม่ชอบ และ 5 = สนใจมากท่ีสุด) 
 

3.3 การวิเคราะห์ทางสถิติ 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และมีเกณฑ์การแปลค่าคะแนน

เฉลี่ย ได้แก่ ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อยท่ีสุด ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51-2.50 หมายถึง ระดับ
ความคิดเห็นน้อย ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51-3.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51-4.50 หมายถึง 
ระดับความคิดเห็นมาก และค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51-5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 
 
4. ผลการวิจัย 
 

ผลการศึกษาและวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างท้ังหมดจํานวน 400 ตัวอย่าง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
โดยอยู่ในช่วงอายุเฉลี่ย 20 ถึง 30 ปี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่
ในช่วงระดับปริญญาตรี มีรายได้ระหว่าง 10,001 ถึง 20,000 บาท ต่อเดือน และส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด  

ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกซ้ือกล้องถ่ายภาพของผู้บริโภค พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะเลือกซ้ือ
กล้องถ่ายภาพจากศูนย์หรือตัวแทนจําหน่าย เช่น Foto File ร้อยละ 77.7 ท้ังน้ีพฤติกรรมการเลือกสถานท่ีในการซ้ือกล้อง
ถ่ายภาพโดยความน่าเช่ือถือของร้านร้อยละ 64.4 และช่องทางการชําระเงินในการซ้ือกล้องถ่ายภาพมีการผ่อนชําระกับบัตร
เครดิตร้อยละ 48.2 ด้วยเหตุผลท่ีเลือกซ้ือสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตความน่าเช่ือถือของร้านร้อยละ 25.0 และความถ่ีในการซ้ือ
สินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตปีละ 1 ครั้ง รวมแล้วมีจํานวน 214 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 53.5 นอกจากน้ีวิธีท่ีใช้ในการชําระค่าสินค้า
กรณีซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยบัตรเครดิตร้อยละ 80.8 ท้ังน้ีความคิดเห็นมีความพึงพอใจในการซ้ือสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต
มากท่ีสุดร้อยละ 40.0 โดยประเภทของสินค้าท่ีเคยซ้ือผ่านอินเทอร์เน็ตเลนส์กล้องร้อยละ31.8 และประเภทของสินค้าท่ีคาดว่า
จะซ้ือผ่านอินเทอร์เน็ตอุปกรณ์เสริมร้อยละ 48.0 โดยมีราคาสินค้าเฉลี่ยซ้ือผ่านอินเทอร์เน็ต 30,001 – 40,000 บาท 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือกล้องถ่ายภาพ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 
โดยมีข้อสามารถติดต่อสอบถามและหาข้อมูลได้ตลอดเวลา ง่าย สะดวก และติดต่อได้หลากหลายช่องทางในระดับมากท่ีสุดมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 รองลงมาคือศูนย์หรือตัวแทนจําหน่ายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 มีงานแสดงสินค้ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 
และการเลือกซ้ือสินค้าผ่านเว็บไซต์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 ตามลําดับ 
 
5. อภิปรายผล 
 

จากการศึกษาข้อมูลพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 74.8 เพศชายร้อยละ 25.2 โดยอายุเฉลี่ย 20 – 
30 ปี และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ในช่วงระดับปริญญาตรีร้อยละ 61.5 โดยมีรายได้เฉลี่ย 10,001– 
20,000 บาท ร้อยละ 35.0 ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของสุขสันติ์ สุสันทัด (2554) ทําการศึกษาวิจัยเรื่องการรับรู้การ
สื่อสารการตลาดกับการตัดสินใจซ้ือกล้องCANON 1100D ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศ
ชายและหญิง มีอายุระหว่าง 15-24 ปี เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ากว่า 10,000 บาท 

ท้ังน้ีในด้านพฤติกรรมการเลือกซ้ือกล้องถ่ายภาพของผู้บริโภค กลุ่มตัวอย่างมีการเลือกใช้กล้องถ่ายภาพเป็นยี่ห้อ
แคนนอน (Canon) ร้อยละ 49.3 โดยกล้องถ่ายภาพท่ีสนใจจะเลือกเปลี่ยนมาใช้โอลิมปัส (Olympus) ร้อยละ 31.8 โดยใช้
กล้องถ่ายภาพท่ีใช้อยู่เป็นประเภทคอมแพค (Compact) ร้อยละ 68.8 และกล้องถ่ายภาพท่ีจะตัดสินใจซ้ือในอนาคตประเภท
คอมแพค (Compact) ร้อยละ 56.0 และกลุ่มตัวอย่างมีวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจซ้ือกล้องถ่ายภาพเพ่ือใช้ในการทํางาน 
รวมแล้วมีจํานวน 266 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 66.5 และกลุ่มตัวอย่างเลือกหาข้อมูลเก่ียวกับกล้องถ่ายภาพมาจากแหล่ง
อินเทอร์เน็ตร้อยละ 54.5 โดยบุคคลท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือกล้องถ่ายภาพจะเป็นตัวเองร้อยละ 76.0 โดยราคาของกล้อง
ถ่ายภาพท่ีคิดว่าจะตัดสินใจซ้ือ 20,001 - 30,000 บาท และจะเลือกซ้ือกล้องถ่ายภาพจากศูนย์หรือตัวแทนจําหน่าย เช่น 



 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที ่8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 

บูรณาการศาสตรแ์ละศิลป์ งานวิจัยท้องถิน่ไทยและประชาคมอาเซียน | 821 

Foto File ร้อยละ 77.7 ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของอัจฉรา มีทองแสน (2554) ทําการศึกษาวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบ
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ คุณค่าตราสินค้า ท่ีมีผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าและพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือกล้องถ่ายภาพระบบ
ดิจิทัลระหว่างตราสินค้า Sony กับ Canon ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคมีความภักดีต่อตราสินค้า 
Sony กับ Canon โดยรวมอยู่ในระดับดีและมีพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัลท้ัง 2 ตรา โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุดโดยพฤติกรรมการซ้ือตราสินค้า Sony ด้านเลือกจากตราสินค้า ด้านเลือกจากคุณภาพ ด้านเลือกจากโปรโมช่ัน 
ด้านท่านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือและด้านท่านมีการเปรียบเทียบวางแผนก่อนการตัดสินมีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อ
ตราสินค้า ส่วนพฤติกรรมการซ้ือตราสินค้า Canon ด้านเลือกจากราคา และด้านเลือกจากโปรโมช่ันมีความสัมพันธ์กับความ
ภักดีต่อตราสินค้าอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

อีกท้ังพฤติกรรมการเลือกสถานท่ีในการซ้ือกล้องถ่ายภาพโดยความน่าเช่ือถือของร้านร้อยละ 64.4 และช่องทางการ
ชําระเงินในการซ้ือกล้องถ่ายภาพมีการผ่อนชําระกับบัตรเครดิต ด้วยเหตุผลท่ีเลือกซ้ือสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตความน่าเช่ือถือ
ของร้านร้อยละ 25.0 และความถ่ีในการซ้ือสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตปีละ 1 ครั้ง รวมแล้วมีจํานวน 214 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 
53.5 นอกจากน้ีวิธีท่ีใช้ในการชําระค่าสินค้ากรณีซ้ือสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยบัตรเครดิตร้อยละ 80.8 ท้ังน้ีความคิดเห็นมี
ความพึงพอใจในการซ้ือสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตมากท่ีสุดร้อยละ 40.0 โดยประเภทของสินค้าท่ีเคยซ้ือผ่านอินเทอร์เน็ตเลนส์
กล้องร้อยละ31.8 และประเภทของสินค้าท่ีคาดว่าจะซ้ือผ่านอินเทอร์เน็ตอุปกรณ์เสริมร้อยละ 48.0 โดยมีราคาสินค้าเฉลี่ยซ้ือ
ผ่านอินเทอร์เน็ต 30,001 – 40,000 บาท ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษานิวรรณ  เตือนใจยา (2556) ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง
การศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการต่อการรับรู้และความพึงพอใจต่อตราสินค้าบ๊ิกคาเมร่าท่ี
ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า สถานท่ีท่ีเลือกซ้ือกล้องส่วนใหญ่เป็น อ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 36.5 
สาเหตุท่ีเลือกซ้ือกล้องถ่ายภาพส่วนใหญเ่ป็น กระแสแฟช่ัน / อินเทรนด์ คิดเป็นร้อยละ 36.5 ประเภทกล้องท่ีเลือกใช้ส่วนใหญ่
เป็น DSLR คิดเป็นร้อยละ 51.8 โดยเฉลี่ย ในเวลา 1เดือน พฤติกรรมทางความถ่ีด้านการถ่ายภาพส่วนใหญ่เป็นมากกว่า 15 
วัน  คิดเป็นร้อยละ 39.5 

ท้ังน้ีด้านปัจจัยการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือกล้องถ่ายภาพ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยมีข้อสามารถ
ติดต่อสอบถามและหาข้อมูลได้ตลอดเวลา ง่าย สะดวก และติดต่อได้หลากหลายช่องทางในระดับมากท่ีสุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.51 รองลงมาคือศูนย์หรือตัวแทนจําหน่ายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 มีงานแสดงสินค้ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 และการเลือกซ้ือ
สินค้าผ่านเว็บไซต์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 ตามลําดับ ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาพิชญาภรณ์ ถาภักดี (2556) ทําการศึกษาวิจัย
เรื่องปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้าและส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือกล้องดิจิทัลประเภทดีเอสแอลอาร์ 
ยี่ห้อแคนนอนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ท่ี สําคัญท่ีสุดได้แก่
ประสทิธิภาพและความคมชดัของภาพ ปจัจยัด้านการบรกิารท่ีสําคัญท่ีสุดได้แก่ ความรวดเร็วและ สะดวกสบายในการเข้ารับริ
การ ปัจจัยด้านราคาท่ีสําคัญท่ีสุดได้แก่ ความเหมาะสมของราคาเมื่อเทียบกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ปัจจัยด้านช่องทางการจัด
จําหน่ายท่ีสําคัญท่ีสุดได้แก่ ตัวแทนจําหน่ายกล้องดิจิทัลแคนนอน เช่น ร้านโฟโต้ฮัท ร้านบ๊ิกคาเมร่า ปัจจัยด้านสื่อโฆษณาท่ี
สําคัญท่ีสุด ได้แก่ สื่ออินเทอร์เน็ต ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขายท่ีสําคัญท่ีสุดได้แก่ การจัดโปรโมช่ันลดราคา ส่วนปัจจัยด้าน
คุณค่าตราสินค้าพบว่า การรู้จักตราสินค้าท่ีสําคัญท่ีสุดได้แก่ ความคุ้นเคยกับตราสินค้าเมื่อเทียบกับยี่ห้ออ่ืน 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 

จากผลวิจัยท่ีได้ในการวิจัยครั้งน้ี สามารถนําไปพัฒนาการส่งเสริมการขายกล้องถ่ายภาพดิจิทัลผ่านทางเว็บไซต์ เพ่ือ
ประสิทธิภาพท่ีมากยิ่งข้ึน ควรทําการวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อการตัดสินใจ ทัศนคติต่อส่วนประสมทางการตลาด 
ได้แก่ ด้านความคุ้มค่าทางด้านราคาท่ีหลากหลาย ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงานหรือ
บุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพและด้านกระบวนการแบบเจาะลึกมากยิ่งข้ึน เพ่ือจะทําให้ได้ทราบถึงการรับรู้และการ
ตัดสินใจในการเลือกซ้ือกล้องถ่ายภาพดิจิทัล 

นอกจากน้ี การทําวิจัยเพ่ิมเติมเก่ียวกับการทําการวิจัยในการสํารวจความเปลี่ยนแปลงของข้อมูลของทาง
กลุ่มเป้าหมายพร้อมกับการศึกษาข้อมูลและปรับปรุงทางด้านเทคโนโลยีอย่างสม่ําเสมอเพ่ือเป็นการท่ีจะเข้าใจถึงความต้องการ
ท่ีเปลี่ยนแปลงของลูกค้าและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
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7. กิตติกรรมประกาศ 
 

บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของงานวิจัยของการศึกษาในหลักสูตรปริญญานิเทศศาตรมหาบัณฑิต ซ่ึงผู้ เขียนใคร่
ขอขอบคุณอาจารย์ท่ีปรึกษา ดร. ณัฏฐณิชา ณ นคร และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่ีให้คําแนะนํา รวมท้ังผู้เช่ียวชาญ ตลอดจน
ผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน ท่ีได้มีส่วนช่วยให้งานวิจัยดังกล่าวน้ีสําเร็จลงได้ด้วยดี 
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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคท่ีมีต่อสถาบันสอนและพัฒนาบุคลากร ด้านการผลิตละคร
โทรทัศน์ เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ผู้กํากับละครโทรทัศน์ จํานวน 3 คน และใช้แบบสอบถามกับทีมงานท่ีทํางานด้านการ
ผลิตละครโทรทัศน์จํานวน 100 ชุด ผลการสํารวจพบว่า เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60% มีอายุ 27 – 31 ปี คิดเป็นร้อยละ 
24.2% ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 59.2% มีรายได้ต่อเดือนเฉลี่ย 10,001 – 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
55.8% ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยผ่านหลักสูตรการศึกษา ด้านการผลิตละครโทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 80% โดย
คํานึงถึงปัจจัยด้านบุคลากรในการผลิตละครโทรทัศน์ว่าเป็นองค์ประกอบสําคัญ คิดเป็นร้อยละ 100% หลักสูตรท่ีสนใจเรียน 
มากท่ีสุด คือ การกํากับละครโทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 36.7%  
 
คําสําคัญ: บุคลากรด้านการผลิตละครโทรทัศน์, ทัศนคติ, ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
 

Abstract 
 

The objectives of this research were to conduct the feasibility study of attitude of customer in 
an institute of personnel education and development for TV series production. Data were collected from 
interviewing three TV series directors and responses of 100 TV series production team members through 
100 copies of questionnaires. The results showed that the sample mostly was females (60%); those aged 
27-31 years (24.2%); those graduated with Bachelor’s degree (59.2%); and those earned 10.001-15,000 
baht per month (55.8%). The 80% of the respondents had no experience to take any TV series 
production course. 100% of them considered personnel as the main element of TV series production. 
Academy, if it was established, 36.7% of them were interested in TV series direction course. 

  
Keywords: TV series production personnel, attitude, target group’s demand 

 
1. บทนํา 

 
ถ้าย้อนกลับไปดูวิวัฒนาการของสังคมไทยในช่วงเวลาหลายปีท่ีผ่านมาจะพบว่าโทรทัศน์ได้กลายเป็นส่วนหน่ึง ของ

สังคม และนับเป็นเครื่องมือสําคัญท่ีโน้นน้าวและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดําเนินชีวิต รวมถึงมีอิทธิพลต่อการกําหนด 
รูปแบบและทิศทางของผู้คนในสังคมไทย วิวัฒนาการของโทรทัศน์เริ่มเข้าสู่สังคมในช่วงสมัยท่ีมนุษย์ยังคงคุ้นเคย กับการ
สื่อสารด้วยการอ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็นประกาศ หนังสือเล่ม หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ซ่ึงสิ่งเหล่าน้ีล้วนให้ ความบันเทิง
และเสริมสร้างจินตนาการให้กับคนในสังคมมาอย่างยาวนาน จนเมื่อมีการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือท่ีสามารถ เป็นช่องทางใน
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การสื่อสารได้ท้ังภาพและเสียง การสื่อสารและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของคนในสังคมก็เริ่มมีช่องทาง และทางเลือกมากข้ึนจาก
การท่ีมนุษย์ต้องอาศัยทักษะ ด้านการอ่านท่ีมีข้อจํากัดท่ีแตกต่างกันมนุษย์ก็สามารถมีทางเลือกใหม่ ในการเปิดรับข่าวสารและ
ความบันเทิงได้จากการดูทางโทรทัศน์ แต่เดิมโทรทัศน์เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในด้านของการให้ข้อมูล ข่าวสารและความบันเทิง 
และมีกลุ่มผู้ชมอยู่ในวงจํากัดเพราะมีข้อจํากัดในเรื่องของราคาและช่องทางการรับ สัญญาณท่ีเทคโนโลยีสมัยก่อนยังไม่
เอ้ืออํานวย สมัยก่อนโทรทัศน์เปรียบเสมือนเฟอร์นิเจอร์ช้ินหน่ึงซ่ึง เครื่องรับโทรทัศน์มีจํากัดอยู่ในกลุ่มคนท่ีมีฐานะเท่าน้ัน 
ไม่ได้แพร่หลายเหมือนในปัจจุบัน (กาลัญ วรพิทยุต, 2550) 

รายการโทรทัศน์ท่ีถือว่าเป็นรายการท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุดคือ “ละครโทรทัศน์”ซ่ึงละครโทรทัศน์ มีความหมาย
จากภาษาอังกฤษว่า “Soap Opera” โดย “ละครโทรทัศน์” ตามความหมายของ Mutiel G. Cantor & Suzanne Pingree 
(1983) คือ ความบันเทิงแบบเล่าเรื่อง (Narrative Form) รูปแบบหน่ึงของงานละครท่ีเสนอเป็นตอนๆ ต่อเน่ืองกันไปทาง
โทรทัศน์เป็นเรื่องราวเก่ียวกับชีวิตในทุกวันมีการนําเสนออย่างน้อยท่ีสุดหน่ึงเส้นเรื่องท่ีจะนําเรื่องราว ต่อกันไปเรื่อยๆ 
(Continuing Story) อย่างไม่มีจุดจบของเรื่อง (Never Ending) ความสําเร็จของละครโทรทัศน์มักจะต่อเน่ือง หลายๆ ปี 
ดังน้ัน ผู้ชมละครใหม่ต้องสามารถเข้าร่วมกับเรื่องราวในละครได้ในทุกตอน และเดินทางข้ามเวลาท่ีมักปรากฏ และสะท้อน
เวลาในความเป็นจริงจากความหมายของละครโทรทัศน์น้ันจะเห็นได้ว่าละครโทรทัศน์เป็นเรื่องราวท่ีมี ความใกล้ชิดกับเรื่องราว
ในชีวิตประจําวันของผู้คนท่ัวไป ดังน้ันในการท่ีผู้ผลิตจะสร้างงานละครโทรทัศน์ต้องให้ความสําคัญ ในทุกข้ันตอน ของการผลิต 
(Cantor, Mutiel G. & Pingree, Suzanne 1983) การดําเนินงานการผลิตละครโทรทัศน์ให้ประสบความสําเร็จจําเป็นท่ีต้องมี
ทรัพยากรท่ีมีคุณภาพ ท่ียอมรับได้ ทรัพยากรดังกล่าวคือ วัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ เงินทุน ข้อมูลสารสนเทศ อํานาจสั่งการ เวลา 
และ บุคลากร ซ่ึงในการผลิตละครโทรทัศน์น้ันบุคลากรถือเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของระบบท่ีมีค่าท่ีสุดและจําเป็นท่ีสุดของงานผลิต
ละคร โทรทัศน์โดยเฉพาะผู้กํากับการแสดงและนักแสดงท่ีถือว่าเป็นจุดแข็งท่ีสามารถพัฒนาละครโทรทัศน์ไทยได้เป็นอย่างดี 
การพิจารณาองค์ประกอบในด้านบุคลากรในการผลิตละครโทรทัศน์ ต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติท่ีเหมาะสมของบุคลากร ใน
ทีมงานผลิต ทักษะพิเศษท่ีจําเป็นจะต้องมีในการดําเนินการผลิตละครโทรทัศน์ หากขาดบุคลากรก็ถือว่าไม่อาจดําเนิน การ
ผลิตงานละครโทรทัศน์ได้เลย 

การผลิตงานละครโทรทัศน์น้ันจะพบได้ว่า ทุกตําแหน่งมีความสําคัญจะขาดตําแหน่งใดตําแหน่งหน่ึงไม่ได้ ในทุก
ตําแหน่งของทีมงานผลิตละครน้ันถือว่าประสบการณ์ในการทํางานผลิตละครโทรทัศน์เป็นส่วนท่ีสําคัญมากท่ีสุด ประสบการณ์
ทํางานท่ีดีและมีระยะเวลาการทํางานท่ีเหมาะสมกับตําแหน่งจะเป็นปัจจัยท่ี ทําให้ผู้ทํางานมีความเช่ียวชาญงาน ในตําแหน่ง
ถือเป็นการยืนยันความสามารถในการทํางานได้เป็นอย่างดี อีกท้ังยังสามารถช่วยลดความเสี่ยงจากการทํางาน ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องของการควบคุมเวลาในการทํางานและด้านงบประมาณท่ีนํามาใช้ในการทํางานการผลิตละคร ดังน้ันการมีประสบการณ์
ทํางานท่ีดีส่งผลให้งานละครโทรทัศน์ท่ีผลิตออกมามีคุณภาพและมาตรฐานท่ีดีด้วยเช่นกัน 

ในสถานการณ์ปัจจุบันท่ีวงการละครโทรทัศน์ของไทยซ่ึง องอาจ สิงห์ลําพอง (2550) ได้พบในการ ศึกษาเรื่อง “การ
สร้างเกณฑ์มาตรฐานการผลิตละครโทรทัศน์ไทย” ว่าในการผลิตละครโทรทัศน์น้ันปัจจัยนําเข้าด้านบุคลากรท่ีเป็นส่วน สําคัญ
ท่ีสุดคือ ผู้กํากับการแสดงและนักแสดง เพราะผู้กํากับการแสดงเป็นผู้ควบคุมงานท้ังหมด นํางานทุกๆ ส่วนมา ประกอบกันได้
อย่างลงตัวสอดคล้องกันไป ทําให้เกิดเป็นละครโทรทัศน์ท่ีสนุก ส่วนนักแสดงถือว่าเป็นเสมือนแม่เหล็ก ในการดึงดูดความสนใจ
จากผู้ชมละครโทรทัศน์ 

สถาบันสอนและพัฒนาบุคลากรด้านการผลิตละครโทรทัศน์ Behind the Scene Academy เป็นสถาบันท่ีเปิดสอน 
หลักสูตรสําหรับสอนและพัฒนาบุคลากรท่ีทํางานด้านการผลติละครโทรทัศน์ท่ีทันสมัยและครบวงจร ด้วยห้องเรียนท่ีออกแบบ 
ให้ตรงกับสาขาวิชาท่ีเปิดสอน พร้อมด้วยอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีทันสมัยและครบวงจร เปิดสอนบุคคลท่ัวไป และบุคลากร
ท่ีเป็นมืออาชีพเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรและการผลิตผลงานมีคุณภาพ สอนโดยผู้เช่ียวชาญท่ีมี ประสบการณ์ด้านการ
ผลิตละครโทรทัศน์มากกว่า 10 ปี  

ดังน้ันผู้วิจัยจึงเล็งเห็นปัญหาด้านการขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถและทักษะด้านการผลิตละคร โทรทัศน์
ในปัจจุบันและเป็นยุคการเปลี่ยนเข้าสู่ยุคดิจิทัลซ่ึงมีการแข่งขันกันสูง และมองเห็นโอกาสในการดําเนินธุรกิจ สถาบันสอนและ
พัฒนาบุคลากรด้านการผลิตละครโทรทัศน์เพ่ือสนองความต้องการของวงการละครโทรทัศน์ไทย ท่ีมีการแข่งขันกันสูงในปัจจุบัน
และมีการขยายตัวอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการสนับสนุนกลุ่มคนทํางานเบ้ืองหลังให้มีความรู้ ความชํานาญ มีความเข้าใจกระบวนการ
ทํางานและกระบวนการผลิตละครโทรทัศน์ในทุกข้ันตอน และสามารถปฏิบัติ งานจริงได้ นอกจากน้ีบุคลากรด้านการผลิตละคร
โทรทัศน์ต้องสามารถนําความรู้ความสามารถและประสบการณ์การทํางาน ของตนเองมาพัฒนา วงการละครโทรทัศน์ของไทย
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ให้มีคุณภาพและเป็นกําลังสําคัญในการก้าวหน้าต่อไปของอุตสาหกรรม ละครโทรทัศน์ไทยและเพ่ือรองรับนวัตกรรมสื่อดิจิทัล
ในปี 2020 อีกด้วย 
 
2. วัตถุประสงค์ 
  
 เพ่ือศึกษาทัศนคติต่อการจัดตั้งสถาบันสอนและพัฒนาบุคลากรด้านการผลิตละครโทรทัศน์ 
 
3. ระเบียบวิจัย 
 
 3.1 กลุ่มประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
 จากการวิจัยในครั้งน้ีผู้วิจัยเลือกกลุ่มประชากรและกลุม่ตัวอย่าง แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังน้ี 
 1. กลุ่มตัวอย่างท่ีทําการสัมภาษณเ์ชิงลึก (In-depth Interview) มี 3 คน เป็นผู้เช่ียวชาญ ในสายงานการกํากับ
ละครโทรทัศน์ จํานวน 3 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นกลุ่มผู้ท่ีเป็นบุคลากรด้านการผลิตละครโทรทัศน์ท่ีไม่เคยผ่านการเรียนการสอน จํานวน 100 คน 
 

 3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังน้ี 
 1. แบบสัมภาษณ์สําหรับผู้เช่ียวชาญในสายงานการกํากับละครโทรทัศน์ 
 ผู้วิจัยได้สร้างแบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพ่ือใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ท่ีมีประสบการณ์ในวงการละครโทรทัศน์ 
ศึกษาทัศนคติ และศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสถาบันสอนและพัฒนาบุคลากรด้านการผลิตละครโทรทัศน์  
 - แนวโน้มของวงการละครโทรทัศน์ไทย 
 - ทัศนคติต่อการจัดตั้งสถาบันสอนด้านการผลติละครโทรทัศน์ 
 - ทิศทางในอนาคตของละครโทรทัศน์ 
โดยการสัมภาษณผ์ู้วิจัยจะใช้คําถามปลายเปิด (open-ended questions) เพ่ือให้ผู้ถูกสมัภาษณ์ตอบคําถามได้อย่างอิสระ 
 2. แบบสอบถาม 
 ในส่วนของแบบสอบถามจะใช้ศึกษาข้อมูลและความสนใจในการเรยีนด้านการผลติ ละครโทรทัศน์โดยให้ประชากร
กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วยตัวเอง (Self Administrated Questionnaire) ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังน้ี 
 ส่วนท่ี 1 คําถามปลายปิด (Closed questions) เก่ียวกับข้อมูลท่ัวไปด้านประชากรศาสตร์  
 ส่วนท่ี 2 คําถามปลายปิด (Closed questions) เก่ียวกับความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่อหลักสูตรท่ีเปิดสอน 
 ส่วนท่ี 3 คําถามปลายปิด (Closed questions) เก่ียวกับส่วนประสมการตลาดของสถาบัน 
 ส่วนท่ี 4 คําถามปลายปิด (Closed questions) เก่ียวกับทัศนคติตอ่การเปิดสถาบันสอน  และพัฒนาบุคลากรดา้น
การผลิตละครโทรทัศน์ 
 

 3.3 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาครั้งน้ีได้ใช้สถิติเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ยค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและ การทดสอบ
สมมติฐาน ดังน้ี 
 1. ค่าความถ่ีและค่าร้อยละ (Percentage) เพ่ือใช้อธิบายความถ่ีและร้อยละของข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามส่วนท่ี 
1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล และ ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่อหลักสูตรของสถาบันสอนและพัฒนาบุคลากรด้าน
การผลิตละครโทรทัศน์ 
 2. ค่าเฉลี่ยตัวอย่าง (Sample Mean) เพ่ือใช้อธิบายค่าเฉลี่ยของข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามส่วนท่ี 3 และส่วนท่ี 4 
 3. การทดสอบสมมติฐานด้วย t-test เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศหญิงและเพศชายท่ีมีระดับความ
ต้องการในการอยากให้มีการจัดตั้ง สถาบันสอนและพัฒนาบุคลากรด้านการผลิตละครโทรทัศน์ 
 4. การทดสอบสมมติฐานด้วย one-way ANOVA : F-test เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับความ
ต้องการในการศึกษาในหลักสูตรต่างๆของสถาบัน 



The 8th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 31st March - 1st April 2016  

826 | Integration of Art and Science toward the Local Research and ASEAN Community 

4. ผลการศึกษา 
 
 ด้านประชากรศาสตร ์
 1. ประชากรท่ีตอบแบบสอบถามจํานวน 100 คน เป็นเพศชาย 40 คน เป็นเพศหญิง 60 คน คิดเป็น 100% 
 2. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ ่มีอายุ 27 – 31 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.2% 
 3. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญม่สีถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 61.7% 
 4. ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบปรญิญาตรี คิดเป็นร้อยละ 59.2% 
 5. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญม่รีายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.8% 
 

 ด้านทัศนคต ิ
ผลจากการศึกษาทัศนคติของผู้จัด/ผู้กํากับละครโทรทัศน์ พบว่า  
1. ในปัจจุบันมีสถานีโทรทัศน์เพ่ิมข้ึน ทําให้มีการแข่งขันกันสูง ในอุตสาหกรรมละครโทรทัศน์ในปัจจุบัน 

ซ่ึงแต่ละสถานีต้องสร้างความแตกต่าง รวมถึงการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วย เพราะประชาชนส่วนใหญ่นอกจากดูละคร 
เพ่ือความบันเทิงแล้วยังดูท่ีคุณภาพของงานอีกด้วย 

2. มีแนวโน้มว่าอุตสาหกรรมละครโทรทัศน์มีโอกาสเติบโตสูงข้ึนเรื่อยๆ ในอนาคต เมื่อมีสถานีโทรทัศน์เพ่ิมข้ึน 
ทําให้บุคลากรด้านการผลิตละครโทรทัศน์ไม่เพียงพอและเกิดการดึงตัวบุคลากรทําให้วงการละครโทรทัศน์ต้องสร้าง 
บุคลากรข้ึนมาเพ่ิมเติม โดยเฉพาะบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถและสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้   

3. บุคลากรท่ีขาดแคลนในปัจจุบันมากท่ีสุด คือ คนเขียนบท และผู้ช่วยผู้กํากับ สําหรับผลการสํารวจทัศนคติของ 
ผู้กํากับละครโทรทัศน์ พบว่า หากมีการเปิดสถาบันสอนและพัฒนาบุคลากรด้านการผลิตละครโทรทัศน์ Behind the Scene 
Academy ข้ึน จะทําให้สามารถผลิตบุคลากรด้านการผลิตละครโทรทัศน์ท่ีมีคุณภาพและสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
ส่วนการพัฒนาบุคลากรมืออาชีพน้ัน สามารถช่วยให้บุคลากรเกิดการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ พร้อมรับกับเทคโนโลยีใหม่ๆ  

4.  อุปกรณ์ ท่ี ทันสมัย สามารถนํามาพัฒนางานด้านการผลิตและช่วยประหยัดเวลาในการทํางานได้ 
และถ้าหากมีสถาบันท่ีเปิดสอนจริงก็สนใจท่ีจะศึกษาในหลักสูตรของสถาบัน 

 
5. อภิปรายผล 
 
 จากการศึกษาข้อมูลพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 60.0 โดยอายุเฉลี่ย 27 – 31 ปี สถานภาพโสด 
ร้อยละ 61.7 ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 59.2 โดยมีรายได้เฉลี่ย 10,001 – 15,000 ร้อยละ 55.8 ท้ังน้ีในด้านความพึงพอใจ 
ของกลุ่มเป้าหมายท่ีมีต่อหลักสูตรและการประกอบอาชีพด้านการผลิตละครโทรทัศน์ พบว่า กลุ่มเป้าหมายไม่เคยผ่านหลักสูตร 
ด้านการผลิตละครโทรทัศน์ รวมแล้ว มีจํานวน 96 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 80.0 กลุ่มตัวอย่างคํานึงถึงปัจจัยด้านบุคลากร ในการ
ผลิตละครโทรทัศน์ มีจํานวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100.0 โดยหลักสูตรด้านการผลิตท่ีสนใจมากท่ีสุด คือ การกํากับละคร
โทรทัศน์ มีจํานวน 44 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 36.7 
 จากผลการวิจัยท้ังในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ประชากรกลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญต่อ
หลักสูตรท่ีมีมาตรฐาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไปรยา บุญบุตร (2552) เรื่องโครงการจัดตั้งบริษัทผลิตละครโทรทัศน์ พบว่า           
สิ่งท่ีผู้ชมให้ความสําคัญ มากท่ีสุด คือ เน้ือหาละครท่ีมีสาระผสมผสานความบันเทิง ความปราณีตด้านการผลิต และการลงทุนด้าน
การผลิต ซ่ึงในปัจจุบันอุตสาหกรรมด้านละครโทรทัศน์มีการแข่งขันกันสูง มีช่องต่างๆ เกิดข้ึน มากมายและมีการดึงตัวบุคลากรใน
การทํางาน ทําให้ขาดแคลนบุคลากรด้านการผลิตและบุคลากรใหม่ๆ ท่ีจะเข้ามา ทํางานด้านการผลิตต้องใช้เวลานานในการ
เรียนรู้ ฝึกฝน เพ่ิมเติมทักษะและประสบการณ์ในการทํางาน ทําให้บางครั้ง กระบวนการผลิตไม่มีมาตรฐาน ขาดความชํานาญ        
ไม่ทันต่อนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังน้ัน หลักสูตรการสอนด้านการผลิตต้องมีมาตรฐาน           
ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันและต้องแตกต่างจากคู่แข่ง จึงเป็นโอกาสของสถาบัน สอนและพัฒนาบุคลากรด้านการผลิตละคร
โทรทัศน์ท่ีมีหลักสูตรท่ีเฉพาะและแตกต่าง จากสถาบันอ่ืนๆ 
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6. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 
 6.1 สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พบข้อมูลท่ีสอดคล้องกันว่าปัญหาสําคัญท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจ 
คือ การขาดความรู้ด้านการผลิตละครโทรทัศน์ของบุคลากร และจํานวนของบุคลากรด้านการผลิตละครโทรทัศน์ ในปัจจุบันมี
ไม่เพียงพอ ทําให้เกิดการดึงตัวบุคลากรกันระหว่างช่องหรือสถานีโทรทัศน์ เน่ืองจากบุคลากรใหม่ๆ ยังขาดความรู้และ
ประสบการณ์ ต้องใช้เวลานานกว่าจะสามารถเข้ามาทํางานด้านการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจํานวนสถานีท่ีเกิดข้ึนใน
ปัจจุบันจะทําให้เกิดการแข่งขันกันสูง ส่งผลให้เกิดการแข่งขันด้านคุณภาพของการผลิต บทละคร เทคโนโลยี บุคลากร และ
นวัตกรรมต่างๆ เพ่ือให้เกิดความแตกต่าง จากคู่แข่ง ดังน้ัน จึงทําให้โครงการจัดตั้งสถาบันสอนและ พัฒนาบุคลากรด้านการ
ผลิตละครโทรทัศน์ต้องคาดการณ์ และวางแผนรับมือให้ทันท่วงที 
 

 6.2 ข้อเสนอแนะต่อการประยุกต์ใช้ 
 จากเหตุผลข้างต้น ทําให้ผู้วิจัยต้องวางแผนธุรกิจโดยเฉพาะด้านหลักสูตรการผลิตท่ีครบวงจรสําหรับบุคคลท่ัวไป ท่ี
ยังไม่มีพ้ืนฐานและหลักสูตรสําหรับมืออาชีพท่ีต้องการพัฒนาทักษะเพ่ิมเติม เพ่ือให้สามารถแข่งขันธุรกิจสถาบันสอน และ
พัฒนาบุคลากรด้านการผลิตละครโทรทัศน์ในปัจจุบัน ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีการวางแผนเพ่ือให้ธุรกิจประสบความสําเร็จ ดังน้ี 
 

 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน (Product/Service) 
 จากการศึกษาวิจัยท้ังเชิงคุณภาพและปริมาณสามารถนํามาวางแผนและเขียนหลักสูตรเฉพาะด้าน และจัดการเรียน
การสอนแบบ customized education ปรับหลักสูตรตรงตามจุดมุง่หมายของผู้เรยีน ซ่ึงผู้เรียนแต่ละคนสามารถเลือกเรยีนได้
ตามความต้องการของตนเอง และใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีในการเรียนการสอนท่ีทันสมัย เมื่อจบหลักสูตรมีการจัดฝึกงานตาม
ความถนัดของผู้เรียน ทําให้ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้จากการทํางานจริง นอกจากหลักสูตรด้านการผลิตแล้วทางสถาบันยังมี
บริการเช่าอุปกรณ์กองถ่าย ห้องตัดต่อ และรถโอบี (OB Switching) พร้อมทีมงานมืออาชีพ 
 

 ด้านราคา (Price) 
 ทางโครงการใช้กลยุทธ์การตั้งราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพหลักสูตร และคุ้มค่ากับความรู้ท่ีได้รับ และไม่มีการเก็บ
ค่าบริการอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ในวันธรรมดาราคาค่าเรียนต่อหลักสูตร เป็นราคาพิเศษ เพ่ือจูงใจให้กลุ่มเป้าหมายเลือกใช้บริการและ
สนับสนุนให้เด็กๆใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หลังเลิกเรียน  
 

 ด้านสถานท่ี/ช่องทางการนําเสนอ (Place) 
 โครงการสถาบันสอนและพัฒนาบุคลากรด้านการผลิตละครโทรทัศน์จัดตั้งท่ี เดอะพรอมมานาด รามอินทรา เป็นสถานท่ีท่ี
สะดวกต่อการเดินทางท้ังสําหรับผู้ท่ีมีรถยนต์ส่วนตัว และไม่มีรถยนต์ส่วนตัว รองรับด้วยท่ีจอดรถท่ีกว้างขวางและ เพียงพอ      
ต่อการให้บริการ รวมท้ังระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมง 
 นอกจากน้ี ทางโครงการยังมีช่องทางการติดตามรายละเอียดและช่องทางการติดต่อท้ังในเว็บไซต์ (Website) 
และไลน์ (Official Line) เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการให้ข้อมูลและรายละเอียดการเรียนการสอนแก่ผู้เรียน  
 

 ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
 ทางโครงการกําหนดกลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยมีส่วนลดพิเศษสําหรับสมาชิก \และมีของท่ีระลึก ให้กับ
ผู้เรียนเมื่อสมัครเรียนในทุกหลักสูตร เพ่ือจูงใจให้กลุ่มเป้าหมายใหม่และกลุ่มเป้าหมายเดิมให้กลับมาใช้บริการซํ้า มีบริการ
เครื่องดื่มและของว่างสําหรับผู้เรียนในระหว่างเวลาพัก 
  
7. กิตติกรรมประกาศ 
 
 การศึกษาวิจัยโครงการจัดตั้งสถาบันสอนและพัฒนาบุคลากรด้านการผลิตละครโทรทัศน์ “Behind the Scene 
Academy” สําเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจาก ดร.ชัยฤทธ์ิ ทองรอด อาจารย์ท่ีปรึกษา และ ดร.ปีเตอร์ กัน ประธานท่ีปรึกษา
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจบันเทิงและการผลิตในการให้คําปรึกษา และช้ีแนะแนวทางในการ
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จัดทํารายงานโครงการเฉพาะบุคคลฉบับน้ี ให้มีความสมบรูณ์ ซ่ึงผู้วิจัยต้องกราบขอบพระคุณ อาจารย์ด้วยความเคารพเป็น
อย่างสูง 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยต้องขอขอบพระคุณบุคคลหลายฝ่ายด้วยกันได้แก่ คุณธีระศักดิ์ พรหมเงิน คุณ
กฤษณะ แสงสร้อย และคุณนท พูนไชยศรี ผู้กํากับละครโทรทัศน์มากฝีมือ และพ่ีๆทีมงานท่ีอยู่เบ้ืองหลังการผลิต ละคร
โทรทัศน์ทุกคนท่ีได้สละเวลาอันมีค่าให้สัมภาษณ์ ตอบแบบสอบถามและเอ้ือเฟ้ือข้อมูลต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ เพ่ือการศึกษา
อย่างเต็มท่ี  
 สิ่งสําคัญท่ีสุดของความสําเร็จครั้งน้ีจะเกิดข้ึนไม่ได้ หากขาดคุณพ่อ คุณแม่ และครอบครัวหัตถวนิชากรกุล 
ผู้สนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่างและเป็นกําลังใจท่ียิ่งใหญ่ให้ผู้วิจัยพยายามจนสุดความสามารถเพ่ือครอบครัวและท่านท้ังสอง 
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บทคัดย่อ 

 
การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาทัศนคติ พฤติกรรม และปัจจัยท่ีมีอิทธิผลต่อผู้บริโภคเพลงลูกทุ่งในยุคดิจิทัล 

เพ่ือนําผลการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมและอนุรักษ์ให้เพลงลูกทุ่งคงอยู่ได้ในยุคปัจจุบันผ่านทางเทคโนโลยีร่วมสมัย 
โดยอาศัยการสัมภาษณ์ผู้ทีอยู่ในอุตสาหกรรมเพลงลูกทุ่ง และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ โดยคัดเลือกคําถามจากการทดสอบ
ความสอดคล้องของคําถามและใช้สถิติพรรณนาเพ่ืออธิบายข้อมูล พบว่า ในด้านทัศนคติและพฤติกรรมในการเลือกฟังเพลง
ลูกทุ่งกลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับเน้ือหาของเพลง 291 คน ถือเป็นร้อยละ 72 ปัจจัยท่ีทําให้ช่ืนชอบศิลปินนักร้องกลุ่มตัวอย่าง
ให้ความสําคัญกับนํ้าเสียง 352 คน หรือร้อยละ 88  การบริโภคเพลงลูกทุ่งผ่านสื่อวิทยุและเว็บไซต์ท่ีไม่เสียค่าใช้จ่ายอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด และกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าเพลงลูกทุ่งช่วยส่งเสริมเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมได้ดีในระดับดีมาก ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคเพลงลูกทุ่ง พบว่า ผู้บริโภคเลือกฟังเพลงท่ีเน้ือเพลงและจังหวะของเพลงท่ีฟังง่ายติดหูในระดับมากท่ีสุด 
ความสามารถในการร้องของศิลปินมีผลต่อการเลือกฟังเพลงในระดับมาก มิวสิกวิดีโอมีส่วนช่วยส่งเสริมการจดจําเพลงและ
ศิลปินในระดับมาก การโปรโมทเพลงและศิลปินในสื่อโทรทัศน์มีผลต่อการรับรู้ในระดับมาก 

 

คําสําคัญ: เพลงลูกทุ่ง, ค่ายเพลงลูกทุ่ง, พฤติกรรมผู้บรโิภคเพลงลกูทุ่ง 
 

Abstract 
 

This study's objective was to study the attitudes, behaviors and factor of Luktung music consumers           
in the digital age and apply the results to promote and preserve this genre of music’s existence through 
modern technology. This relied on interviews reputable people in the industry and used predefined 
questionnaires as tools. Descriptive statistics was used to explain the data. Meaningful lyrics made 291 
people (72%) listened to Lukthung music while 352 people (88%) adored singers because of their tones. 
Consumption of free music through radio and websites were ranked in the highest levels among the sampled 
group. They also believed Lukthung music helped to sustain cultural identities in very high level. The sample 
group chose to listen to the songs with content and rhythm that easy to listen to and recall at the highest 
level.  Artists’ singing abilities affected song choice in high levels, music videos contributed to the promotion 
of remembering songs and artists in high level. Song and artist promotion through television affected 
recognition in high level.   
 
Keywords: Luktung music, Luktung music labels, Luktung music consumer behavior 
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1.บทนํา 
 
 เพลงลูกทุ่งเป็นผลงานทางศิลปะประเภทเพลงท่ีเล่าเรื่องราวสะท้อนสังคม วัฒนธรรม ความรักโดยผู้ประพันธ์ ซ่ึงมัก 
จะใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย แต่งข้ึนเป็นบทกลอนหรือเน้ือร้อง ประกอบกับทํานองเพลง โดยมีนักร้องเป็นผู้ถ่ายทอดบทเพลงผ่าน
นํ้าเสียงและการเอ้ือนเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ของเพลงลูกทุ่ง เพลงลูกทุ่งไม่เพียงให้ความบันเทิงเท่าน้ัน แต่ยังเป็นเครื่องหมาย
ทางประวัติศาสตร์อย่างหน่ึงท่ีสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทย สังคม วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย
อีกด้วย    
 เพลงลูกทุ่งระยะแรกเรียกกันว่า เพลงชีวิตหรือเพลงตลาด เน่ืองจากเพลงลูกทุ่งในช่วง พ.ศ. 2480-2511 มีสาระท่ี
เก่ียวกับสังคมและวิถีชีวิตท่ีสะท้อนวิกฤตอันเกิดจากสงครามโลกครั้งท่ี 2 อันส่งผลท้ังต่อการเมืองและสังคมไทย ท่ีส่งผลให้เกิด
ปัญหาข้าวยากหมากแพงและการทุจริตอย่างกว้างขวางในกลุ่มนักการเมืองและผู้มีอํานาจ ปัญหาความยากจน ประชาชนจาก
ชนบทหลั่งไหลเข้ามาหางานทําในเมืองหลวง ก่อให้เกิดปัญหาความไม่ทัดเทียมกันของคนในสังคม ประชาชนส่วนใหญ่อยู่ใน
ฐานะผู้ใช้แรงงาน จากปัญหาเหล่าน้ีทําให้เกิดแรงกดดันทางสังคม ศิลปินนักร้องและนักประพันธ์เพลงในยุคน้ันจึงแสดงออก
ผ่านผลงานเพลง (อัจฉรี พรมลอย, 2555) ซ่ึงเน้ือหาของเพลงน้ีเองท่ีทําให้คนฟังท่ีเป็นประชากรส่วนใหญ่หรือผู้ใช้แรงงาน
เข้าถึงได้ง่าย จึงได้รับความนิยมจากคนท่ัวไป ต่อมาในปี พ.ศ. 2507 ได้มีการนํานักร้องเพลงตลาดไปออกรายการโทรทัศน์ช่อง 
4 บางขุนพรหม โดยนายจํานง รังสิกุล หัวหน้าฝ่ายจัดรายการบันเทิงของสถานี ได้ตั้งช่ือรายการว่า "เพลงลูกทุ่ง" และตั้งแต่บัด
น้ันก็กลายเป็นคําเรียกใหม่ของเพลงแนวตลาดเรื่อยมา (ศิริพร กรอบทอง, 2541)  
 ในทัศนะของฉกาจ ราชบุรี (2537) และสาทร ศรีเกตุ (2551) ได้แบ่งธุรกิจเพลงลูกทุ่งในยุคแรกออกเป็น 2 ประเภท 
คือธุรกิจผลิตแผ่นเสียงหรือบันทึกเสียงออกจําหน่ายและธุรกิจวงดนตรีหรือการแสดงสด เน่ืองจากในยุคแรกธุรกิจท้ัง 2 ประเภท  
มีส่วนทางธุรกิจท่ีแยกจากกันโดยสิ้นเชิง คือ ธุรกิจวงดนตรีเจ้าของส่วนใหญ่ก็คือนักร้องนําของวงหรือครูเพลง ส่วนธุรกิจแผ่นเสียง
เจ้าของก็คือนายห้างแผ่นเสียงท่ีมีท้ังรับอัดแผ่นเสียงและจัดจําหน่ายให้ หากนักร้องต้องการท่ีจะออกแผ่นเสียงก็ต้องมาติดต่อ
กับนายห้างเพ่ือร้องอัดลงในแผ่นเสียงหรือส่งแผ่นเสียงท่ีอัดเสร็จเรียบร้อยแล้วขายให้กับนายห้างเพ่ือให้นายห้างทําการคัดลอก
แผ่นเสียงจัดจําหน่ายต่อไป จนเมื่อเปลี่ยนจากระบบแผ่นเสียงมาเป็นเทปคาสเซ็ท ในปี 2514 ทําให้ธุรกิจการผลิตเทปเพลง
เติบโตข้ึนเป็นอย่างมากเพราะเครื่องเล่นเทปมีราคาถูก ทําให้ฟังกันได้อย่างแพร่หลาย แต่การผลิตเทปเพลงในยุคน้ันมีผู้ผลิต
ละเมิดลิขสิทธ์ิกันเป็นจํานวนมาก จนเมื่อมีพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิเพลง พ.ศ.2537 กําหนดโทษของการละเมิดลิขสิทธ์ิเพ่ิม   
จากเดิมปรับแค่ 500 บาท ปรับเปลี่ยนข้ึนเป็น 200,000 บาท ทําให้บริษัทผลิตเทปเพลงหันมาสร้างสรรค์ผลงานท่ีเป็นลิขสิทธ์ิ
ของตนเองมากข้ึน เกิดการหานักร้อง รวมไปถึงบุคลากรในการผลิตเพลงเข้ามาสังกัดในบริษัท จึงเป็นยุคเริ่มต้นทําให้เกิดการ
บริหารในลักษณะค่ายเพลงและมีการพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
 ในปัจจุบันตลาดเพลงลูกทุ่งมีกลุ่มคนฟังหรือกลุ่มผู้บริโภคท่ีหลากหลาย ค่ายเพลงต่างก็ต้องการกลุ่มลูกค้าใหม่จึงทํา
ให้เกิดเพลงลูกทุ่งแนวใหม่ๆ ข้ึน เช่น เพลงลูกทุ่งเพ่ือชีวิต หมอลําร็อค ลูกทุ่งร่วมสมัย ลูกทุ่งหมอลํา เป็นต้น นอกจากความ
หลากหลายของแนวเพลงลูกทุ่งแล้วพฤติกรรมของผู้บริโภคน้ันก็มีความแตกต่างและเปลี่ยนแปลงไป รายได้จากการทําเพลง 
ขายแผ่นซีดี การดาวน์โหลดน้ันน้อยลงกว่าแต่ก่อน ผู้บริโภคฟังเพลงจากแผ่นซีดีน้อยลง เทคโนโลยีทําให้เข้าถึงเพลงได้ง่าย ฟัง
ได้ง่ายโดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย จึงทําให้รายได้ของค่ายเพลงลดลงเป็นอย่างมาก แต่การเข้ามาของเทคโนโลยีต่างๆ น้ันก็มีส่วนทําให้
เกิดประโยชน์กับการบริหารค่ายเพลงอยู่บ้าง เช่น เป็นประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์ผลงานเพลง ทําเพลงได้ง่ายและสะดวกมาก
ข้ึน ประโยชน์ต่อการโปรโมทและการสร้างภาพลักษณ์ของศิลปิน ทําให้ผู้บริโภครับรู้ผลงานของศิลปินได้อย่างรวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน โทรทัศน์ได้เปลี่ยนระบบการออกอากาศเป็นระบบดิจิตอลทําให้เพลงลูกทุ่งสามารถเข้าถึงสื่อโทรทัศน์ได้ในต้นทุนท่ีต่ําลง 
เป็นต้น 
 ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคเพลงลูกทุ่ง รวมไปถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคเพลง
ลูกทุ่งในปัจจุบัน เพ่ือผู้ท่ีต้องการศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคเพลงลูกทุ่งจะได้นําเอาความรู้จากการศึกษาในครั้งน้ีไปใช้
ประโยชน์ร่วมกับเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดียเพ่ือเช่ือมความสัมพันธ์และการรับรู้ของผู้บริโภค ทําให้เพลงลูกทุ่งสามารถเข้าถึงคนฟัง
ได้มากข้ึนและส่งเสริมให้ศิลปวัฒนธรรมลูกทุ่งยังคงอยู่คู่กับสังคมไทยได้อย่างยั่งยืน 
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2. วัตถุประสงค์ 
 
 2.1 เพ่ือศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บรโิภคท่ีมตี่อการฟังเพลงลูกทุ่ง 
 2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ่การบริโภคเพลงลูกทุ่ง 
 
3.เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  
 3.1 แนวคิดเรื่องภาพลักษณ์ศิลปิน ภาพลักษณ์ของศิลปินน้ันไม่สามารถสร้างได้ด้วยการอาศัยการประชาสัมพันธ์ 
หรือการส่งเสริมการตลาด (Promotion) แต่เพียงอย่างเดียว ยังคงมีส่วนประกอบสําคัญอีกหลายประการในการสร้าง
ภาพลักษณ์ ซ่ึงได้แก่ บุคลิกภาพส่วนตัวท่ีเหมาะสม, การวางแผนและกําหนดขอบเขตของภาพลักษณ์ท่ีต้องการจะสร้างให้
เกิดข้ึนในจิตใจคนท่ัวไป, เทคนิคท่ีใช้ในการสร้างภาพลักษณ์, มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี 
 3.2 แนวคิดเรื่องโมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค  (Consumer Behavior Model) เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีทําให้เกิด
การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ โดยมีจุดเริ่มต้นจากการท่ีเกิดสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ท่ีทําให้เกิดความต้องการ สิ่งกระตุ้นผ่านเข้ามา
ในความรู้สึกนึกคิดของผู้ซ้ือ (Buyer's Black Box) ซ่ึงเปรียบเสมือนกล่องดําซ่ึงผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถคาดคะเนได้ 
ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซ้ือจะได้รับอิทธิพลจากลักษณะต่างๆของผู้ซ้ือ แล้วจะมีการตอบสนองของผู้ซ้ือ (Buyer's Response) 
หรือ การตัดสินใจของผู้ซื้อ (Buyer's Purchase Decision) ผู้ซื้อหรือผู้บริโภคจะตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ใดๆก็ตามย่อมมีเหตุจูง
ใจในการซ้ือ โดยจะมีปัจจัยและตัวกําหนดหลายอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายใน (Internal Factors) หรือปัจจัยด้าน
จิตวิทยา (Psychographic Factors) ปัจจัยภายนอก (External Factors) และปัจจัยสถานการณ์ (Situation Factors) ก็ย่อม
มีเหตุจูงใจและปัจจัยต่างๆมาเป็นตัวกําหนด 
 3.3 แนวคิดเรื่องการสื่อสารการตลาด คือ รูปแบบของการสื่อสารท่ีมีผู้ส่งข่าวสารคือ ผู้ผลิตสินค้า หรือการบริการ ผู้
จัดจําหน่ายสินค้า ฝ่ายโฆษณาของบริษัท บริษัทตัวแทนโฆษณา พนักงานขาย ฯลฯ ส่งข่าวสารในรูปของสัญลักษณ์ ภาพ เสียง 
แสง การเคลื่อนไหว ตัวอักษร คําพูด เสียงเพลง ฯลฯ ผ่านช่องทางการสื่อสารประเภทต่างๆ หรือส่งตรงไปยังผู้รับข่าวสาร ซ่ึง
เป็นกลุ่มเป้าหมายของผู้ส่งข่าวสาร โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้รับข่าวสารตอบสนองไปในทิศทางท่ีต้องการ 
 3.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 พัชริดา วัฒนา (2535) วิจัยเรื่องศิลปินเพลงไทยสากลและสื่อมวลชน :วิถีทางในการสร้างความมีช่ือเสียง ผลการวิจัย
พบว่า ศิลปินเพลงเป็นกลไกสําคัญของสินค้า เน่ืองจากเป็นผู้นําเสนอผลงานเพลง หรือพรีเซ็นเตอร์ (Presenter) ผู้ขับร้องเพลง 
(Singer) และเป็นผู้ท่ีมีภาพลักษณ์ (Image) เฉพาะตัวท่ีเข้ากับผลงานเพลง ซ่ึงเป็นตัวแปรสําคัญของการสร้างความนิยมและมี
ผลต่อยอดจําหน่ายเทป ในอนาคตบริษัทเทปเพลงจะมีการมองตลาดไปในทุกกลุ่ม และจะมีการผลิตผลงานเพลงของศิลปินทุก
ประเภท ทุกรูปแบบโดยไม่เน้นเฉพาะเพลงฮิตสําหรับวัยรุ่นเพียงอย่างเดียว ประชาชนจะสามารถเลือกสินค้าในแบบท่ีตนพอใจ
ได้มากข้ึน นอกจากน้ี คนฟังจะเริ่มเน้นการให้ความสนใจท่ีคุณภาพของผลงานมากกว่าการให้ความสนใจเฉพาะตัวศิลปินเพียง
อย่างเดียว 
 กิติพนธ์ นาคประชา (2550) ศึกษาเรื่อง โครงการจัดตั้งค่ายเพลงขนาดเล็กในยุคดิจิตอล ผลการศึกษาพบว่าปัญหา
สําคัญท่ีค่ายเพลงกําลังประสบอยู่ในปัจจุบันคือ รายได้ท่ีลดลงอันเน่ืองมาจากสนิค้าละเมดิลขิสิทธ์ิท้ังในรูปแบบของซีดีและแผน่ 
mp3 รวมถึงการดาวน์โหลดเพลงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทางเว็บไซต์ต่างๆ หรือผ่านทางโปรแกรมแชร์ไฟล์ อีกท้ังความทันสมัย
ของอุปกรณ์พกพาต่างๆ ท่ีสามารถฟังเพลงได้และสามารถเก็บเพลงได้เป็นจํานวนมาก ส่งผลให้พฤติกรรมการซ้ือและการฟัง
เพลงของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก 
 
4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆท่ี
เก่ียวข้องดังน้ี 
 4.1.งานวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์ เพ่ือใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ท่ีมีประสบการณ์และเก่ียวข้องใน
อุตสาหกรรมเพลงลูกทุ่ง โดยมีคําถามในการสัมภาษณ์ท่ีเก่ียวข้องกับลักษณะท่ัวไปของอุตสาหกรรมเพลงลูกทุ่ง พฤติกรรมของ
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ผู้บริโภคเพลงลูกทุ่งในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต เพ่ือนําข้อมูลดังกล่าวมาสรุปเพ่ือใช้ในการตั้งคําถามเพ่ือการวิจัยเชิง
ปริมาณต่อไป 
 4.2.งานวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้สร้างแบบบันทึกข้อมูล เพ่ือประโยชน์ในการทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของ
การวิจัยเชิงสํารวจ เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม โดยให้กลุ่มตัวอย่างกรอกคําตอบเอง (Self 
Administrated) ซ่ึงแบ่งประเด็นคําถามของแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน คือ คําถามเก่ียวกับข้อมูลท่ัวไปด้าน
ประชากรศาสตร์, คําถามเก่ียวกับทัศนคติท่ีมีผลต่อการบริโภคเพลงลูกทุ่ง และ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคเพลงลูกทุ่ง 
 การทดสอบหาความตรงเชิงเน้ือหา (Validity) ผู้วิจัยนําแบบสอบถามไปทดสอบความตรงเชิงเน้ือหาโดยผู้เช่ียวชาญ
ดัชนีท่ีใช้แสดงค่าความสอดคล้อง เรียกว่า ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามและวัตถุประสงค์ (Item-Objective 
Congruence Index--IOC) โดยผู้วิจัยคัดเลือกข้อคําถามท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ ค่า IOC 
มากกว่า 0.5 ข้ึนไป ได้จํานวน 28 ข้อ ซ่ึงมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.71 - 1.00 เมื่อคุณภาพของแบบสอบถามรายข้อ
และท้ังฉบับได้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้จึงได้นําแบบสอบถามไปใช้เก็บข้อมูลเพ่ือใช้ในงานวิจัยต่อไป 
 การวิจัยเชิงปริมาณจะใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ืออธิบายลักษณะของข้อมูล ดังน้ี 
 1) ใช้ตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) เพ่ืออธิบายส่วนท่ี 1 ข้อมูลด้าน
ประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง และส่วนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกับทัศนคติท่ีส่งผลต่อการบริโภคเพลงลูกทุ่ง  
 2) หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation--SD) เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนท่ี 3 
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคเพลงลูกทุ่ง ซ่ึงเป็นแนวความคิดแบบประเมินผลค่า (Rating Scale) ตามแบบมาตราส่วน 
Linker Scale มีเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ คือ 1 (น้อยท่ีสุด) - 5 (มากท่ีสุด) ท้ังน้ี มีเกณฑ์การอภิปรายผลการวิจัยโดย
คํานวณจากสมการหาช่วงกว้างระหว่างช้ันตามหลักการหาค่าพิสัย ดังน้ี  
 

 ดังน้ัน      0.8 

 จากน้ัน ทําการแปลความหมายของข้อมูลดังน้ี  คะแนนเฉลี่ย  4.21 - 5.00 คือ มากท่ีสุด,คะแนนเฉลีย่ 3.41 - 4.20
คือ มาก, คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40 คือ ปานกลาง, คะแนนเฉลีย่ 1.81-2.60 คือ น้อย, คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 คือ น้อยมาก 
 
5. ผลการวิจัย 
 
 5.1 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ จากผลจากการให้สัมภาษณ์ของผู้ท่ีทํางานอยู่ในอุตสาหกรรมเพลงลูกทุ่งได้แก่ สื่อข่าว
สายลูกทุ่ง ท่ีปรึกษาค่ายเพลงลูกทุ่ง ผู้รับจัดงานอีเวนท์ ผู้บริหารค่ายเพลงลูกทุ่ง รวมไปถึงผู้เช่ียวชาญท่ีทํางานเก่ียวกับ Digital 
Marketing ได้ให้ข้อมูลท่ีสําคัญเก่ียวกับความเป็นมาของเพลงลูกทุ่ง เอกลักษณ์ท่ีสําคัญของเพลงลูกทุ่งท่ีคล้ายคลึงกัน คือ 
เอกลักษณ์ด้านภาษา และการถ่ายทอดของศิลปิน เป็นสิ่งสําคัญ รวมถึงการใส่ใจคุณภาพในทุกข้ันตอนของกระบวนการจน
ส่งไปถึงผู้ฟัง ด้านกลยุทธ์ทางการตลาด การใช้สื่อเพ่ือการโปรโมท ก็กล่าวไปทิศทางเดียวกันคือ ในปัจจุบันต้องให้ความสําคัญ
กับการโปรโมทมากข้ึน หากมีงบประมาณไม่มากให้เลือกใช้สื่อท่ีเหมาะสมท่ีเข้าถึงคนจํานวนมากได้ Digital Media เป็นสื่อท่ี
สําคัญในปัจจุบัน เพราะเข้าถึงผู้คนได้มากและมีราคาถูก ด้านแนวโน้มของตลาดเพลงลูกทุ่ง ได้กล่าวไปในทิศทางเดียวกันว่า 
ตลาดเพลงลูกทุ่งหรือตลาดเพลงในปัจจุบันคนจะซ้ือเพลงน้อยลงแต่ในตลาดเพลงลูกทุ่งยอดขายแผ่นซีดีน้ันอาจมีอยู่บ้าง ผู้บริโภค
จะหันไปบริโภคผ่านสื่อ Digital มากข้ึน ค่ายเพลงลูกทุ่งจึงไม่สามารถอยู่ได้ด้วยการขายเพลงได้เพียงอย่างเดียว รายได้หลัก
ของค่ายเพลงปัจจุบันจะมาจากการขายโชว์ของศิลปินในค่ายเป็นหลัก ซ่ึงรายได้ก็แปรผันไปตามเศรษฐกิจ ความมีช่ือเสียงของ
ศิลปินด้วย ดังน้ันค่ายเพลงปัจจุบันจึงต้องสร้างกลยุทธ์ใหม่ๆสร้างความเข้าใจเพ่ือรองรับกับปัญหาในทุกๆ ด้านท่ีจะเกิดข้ึน
ต่อไปในอนาคต 
 5.2 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณสรุปได้ว่า จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน มีกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 83.5 ต่อร้อยละ 16.5 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 20 - 30 ปี         
คิดเป็นร้อยละ 31.6 และช่วงอายุ 31 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.1 เป็นลําดับ มีสถานภาพโสดเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 
66.25 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 52 กลุ่มตัวอย่างประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 28 
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และประกอบธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 23.5 ตามลําดับ ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 - 20,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 31.25 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ํากว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.5 กลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อมูลในด้านทัศนคติท่ีมีผล
ต่อการบริโภคเพลงลูกทุ่ง พบว่า แรงจูงใจในการเลือกฟังเพลงลูกทุ่งมีผู้ให้ความสําคัญต่อเน้ือหาของเพลงมากท่ีสุด มีจํานวน 
291 คน คิดเป็นร้อยละ 72.75  ปัจจัยท่ีทําให้ช่ืนชอบศิลปินนักร้องมีผู้ให้ความสําคัญในด้านนํ้าเสียงของนักร้องมากท่ีสุด             
มีจํานวน 352 คน คิดเป็นร้อยละ 88 ข้อมูลด้านปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคเพลงลูกทุ่ง ในด้านท่ีเก่ียวข้องกับ
เพลงมีผู้เลือกฟังเพลงท่ีเน้ือเพลงและจังหวะของเพลงฟังง่ายและติดหูอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x̄ = 4.24 S.D.= .785) ในด้านท่ี
เก่ียวข้องกับศิลปินมีผู้เลือกความสามารถในการร้องของศิลปินมีผลต่อการเลือกฟังเพลงในระดับมาก (x̄=4.13 S.D.= .813)  
ในด้านของช่องทางการโปรโมท มีผู้ให้ความเห็นว่ามิวสิกวิดีโอ (MV) มีส่วนช่วยส่งเสริมต่อการจดจําเพลงและศิลปินในระดับมาก 
(x̄=4.20 S.D.= .941) ด้านการโปรโมทเพลงและศิลปินในสื่อโทรทัศน์มีผลต่อการรับรู้ของผู้บริโภคได้ในระดับมาก (x̄=4.03 
S.D.= .933) ด้านกิจกรรมทางการตลาด การรู้จักศิลปินและเพลงจากการโชว์ในงานท่ีเป็นกิจกรรมพิเศษของสื่อและองค์กร
ต่างๆอยู่ในระดับปานกลาง (x̄=3.39 S.D.=1.007) ด้านพฤติกรรมผู้บริโภค มีผู้ฟังเพลงลูกทุ่งผ่านวิทยุและเว็บไซต์โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย เช่น YouTube, Kapook, Sanook ฯลฯ ในระดับมากท่ีสุด (x̄=4.21 S.D.=1.034) ด้านสังคมในความคิดกลุ่ม
ตัวอย่างเห็นว่าเพลงลูกทุ่งช่วยส่งเสริมเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมได้ดีในระดับมาก (x̄=4.19 S.D.= .800) 
 
6. อภิปรายผลการวิจัย 
  
 ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมลูโดยจําแนกตามวัตถุประสงค์งานวิจัยเอาไว้ดังน้ี 
 6.1. ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคเก่ียวกับแรงจูงใจของผู้บริโภคในการเลือกฟังเพลงลูกทุ่ง พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ให้ความสําคัญเรื่องเน้ือหาของเพลงเป็นอับดับ 1 (ร้อยละ 72.75) รองลงมาคือแรงจูงใจจากศิลปินนักร้องเป็นอับดับ 2 (ร้อยละ 
67.5) ซ่ึงสอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของอู๊ด คมชัดลึก (สัมภาษณ์, 19 มิถุนายน 2558) ท่ีว่า ตั้งแต่ในอดีตจนปัจจุบันเพลง
จะดังหรือได้รับความสําเร็จน้ันข้ึนอยู่กับตัวเพลง ศิลปินไม่ใช่ปัจจัยหลักท่ีทําให้เพลงดัง ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับจังหวะและโอกาสของ
เพลงน้ันๆ ด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริโภคเพลงลูกทุ่งท่ีมีผู้เลือกฟังเพลงจากเน้ือเพลงและจังหวะของเพลงฟังง่าย
และติดหูมากท่ีสุด (x̄ = 4.24 S.D.= .785) และรองลงมาคือเลือกฟังเพลงโดยให้ความสําคัญกับเน้ือหาของเพลงมากกว่าตัวนักร้อง 
มีผู้แสดงความเห็นในระดับมาก (x̄= 4.15 S.D.= .848) จึงสรุปได้ว่า ในส่วนของแรงจูงใจและปัจจัยในการเลือกฟังเพลงน้ัน 
ผู้บริโภคมักเลือกฟังจากเน้ือหาของเพลงเป็นสําคัญ สอดคล้องกับผลการวิจัยของลัดดา ยวงใย (2550) เรื่อง "พฤติกรรมการฟัง
เพลงลูกทุ่งของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยามกับมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร" ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ชอบเพลงลูกทุ่ง
เพราะมีความหมายดี คิดเป็นร้อยละ 60  ความหมายในท่ีน้ีคือเน้ือหาของเพลงน่ันเอง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุทธิสิทธ์ิ 
อุทรจักร (2553) เรื่อง ปัจจัยการสื่อสารการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือเพลงไทย มีผลงาน วิจัยส่วนหน่ึงกล่าวว่า 
ปัจจัยย่อย 10 อันดับแรกในการเลือกซ้ือเพลงไทย คือ เน้ือหาในเพลงตรงใจและโดนใจ จังหวะดนตรีตรงกับความชอบส่วนตัว 
เน้ือหาในเพลงแทนความรู้สึกได้ การโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ การพัฒนาศิลปินให้มีคุณภาพในการร้องมากข้ึน การพัฒนาดนตรี          
ให้มีความหลากหลายตรงกับความต้องการของผู้ฟัง จังหวะดนตรีฟังแล้วรู้สึกผ่อนคลาย การพัฒนาด้านเน้ือหาให้ตรงกับความ
ต้องการของคนฟัง การแสดงคอนเสิร์ต และจังหวะดนตรีท่ีฟังแล้วติดหู 
 6.2. ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคเก่ียวกับศิลปินนักร้อง จากปัจจัยท่ีทําให้ช่ืนชอบศิลปินนักร้อง พบว่า นํ้าเสียง 
(ร้อยละ 88) และความสามารถของศิลปิน(ร้อยละ 51.5) มีผู้เลือกมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์เรื่องเอกลักษณ์
ของเพลงลูกทุ่ง ท่ีกล่าวว่า เพลงท่ีบ่งบอกความเป็นลูกทุ่งส่วนหน่ึงเกิดจากการถ่ายทอดผ่านนํ้าเสียงและการเอ้ือนอันเป็นเอกลักษณ์
ของนักร้อง ดังน้ัน คุณสมบัติแรกในการเลือกศิลปินลูกทุ่งคือ นํ้าเสียง และ ความสามารถ ท่ีสามารถพัฒนาและต่อยอดได้  
ส่วนปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคเพลงลูกทุ่งซ่ึงเก่ียวกับศิลปินหรือนักร้อง พบว่า ความสําคัญของความสามารถในการร้อง          
มีผลต่อการเลือกฟังเพลงในระดับมาก ความช่ืนชอบศิลปินมีผลต่อการเลือกฟังเพลงในระดับมาก และช่ือเสียงของศิลปินมีผล
ต่อการเลือกฟังเพลงในระดับปานกลางตามลําดับ จึงเห็นได้ว่าการเลือกฟังเพลงลูกทุ่งของผู้บริโภคน้ันให้ความสําคัญกับความสามารถ 
ของศิลปิน และเลือกฟังเพลงจากศิลปินท่ีตนช่ืนชอบเป็นหลัก สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อํานวย นิติพัฒนาภิรักษ์ (2550) 
เรื่อง การเปรียบเทียบทัศนคติผู้บริโภคท่ีมีต่อศิลปินนักร้องของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด(มหาชน) กับ บริษัท อาร์.เอส. 
โปรโมช่ัน จํากัด (มหาชน) ว่า "ทัศนคติด้านความสามารถของศิลปิน, ความต้องการและความสนใจโดยส่วนตัว, วิธีการนําเสนอ 
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ด้านภาพลักษณ์ สามารถทํานายพฤติกรรมด้านการจดจําเพลงและร้องเพลงของศิลปินบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และสามารถทํานายได้ร้อยละ 44.3 
 6.3 พฤติกรรมการบริโภคเพลงลูกทุ่ง  พบว่า การฟังเพลงผ่านวิทยุและเว็บไซตโ์ดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น YouTube, 
Kapook, Sanook ฯลฯ มีความสาํคัญในระดับมากท่ีสุด การฟังเพลงผ่านรายการโทรทัศน์หรือเคเบ้ิลทีวี และจากการดาวน์
โหลดผ่านเว็บไซต์ มีความสําคัญในระดับมาก การฟังเพลงจากซีดีเพลงท่ีถูกลิขสิทธ์ิ จากการดาวน์โหลดเพลงผ่าน
โทรศัพท์มือถือ การฟังเพลงและชมศิลปินจากงานคอนเสิรต์มีความสําคัญในระดับปานกลาง ส่วนการฟังเพลงจากซีดีเพลงท่ีไม่
ถูกลิขสิทธ์ิมีความสําคัญในระดับน้อย ซ่ึงเป็นข้อมูลท่ีน่าสนใจว่า ผู้ฟังไม่นิยมและไม่สนับสนุนซีดีละเมดิลิขสิทธ์ิขณะเดียวกันก็
ช้ีให้เห็นว่าพฤติกรรมการฟังเพลงลูกทุ่งโดยผ่านช่องทางท่ีไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นท่ีนิยมมากในปัจจุบัน เน่ืองจากผู้บริโภคเข้าถึง
เทคโนโลยีประเภทน้ีไดส้ะดวกมากข้ึนน่ันเอง ส่วนการบริโภคผา่นช่องทางอ่ืนๆก็ยังคงมีอยู่เช่นกัน ส่วนพฤติกรรมการบรโิภค
เพลงลูกทุ่งผ่าน YouTube น้ันยังส่งผลต่อความพึงพอใจตัวนักร้องดว้ย จากผลการวิจัยของ วรารตัน์ ทัพพิมล (2556) เรื่อง 
พฤติกรรมการใช้เว็บไซต์ยูทูปของนิสิตนักศึกษากับความพึงพอใจต่อศิลปินนักร้อง พบว่า การใช้เว็บไซต์ยูทูปเพ่ือติดตาม
ผลงานเพลงของศิลปินนักร้องของนิสิตนักศึกษา มีความสมัพันธ์กับความพึงพอใจต่อศิลปินนักร้อง กล่าวคือ เมื่อนิสตินักศึกษา
ชมคลิปวีดิโอเพลงจากยูทูปมาก ก็จะมีความพอใจต่อศิลปินนักร้องท่ีพวกเขาติดตามมากไปด้วย 
 6.4 ทัศนคติและความคิดเห็นของผู้บริโภคท่ีมีต่อเพลงลูกทุ่งกับสังคมไทย พบว่า เพลงลูกทุ่งช่วยส่งเสริมเอกลักษณ์
ทางวัฒนธรรมได้มีความสําคัญในระดับมาก และ เพลงลูกทุ่งช่วยสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบันได้มีความสําคัญใน
ระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยส่วนหน่ึงของ ลัดดา ยวงใย (2550) ท่ีกล่าวว่า นักศึกษามีความเห็นด้วยอย่างมากว่าเพลง
ลูกทุ่งเป็นวัฒนธรรมไทยท่ีควรจะต้องอนุรักษ์โดยมีค่าเฉลี่ย 3.99 และมีความเห็นด้วยอย่างมากกว่า เพลงลูกทุ่งสะท้อนให้เห็น
วิถีชีวิตของไทยท่ีดีงาม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 จากการให้สัมภาษณ์ของอู๊ด คมชัดลึก (สัมภาษณ์, 19 มิถุนายน 2558) และ
การให้สัมภาษณ์ของพีรวุฒิ (สัมภาษณ์, 22 มิถุนายน 2558) ท่ีกล่าวว่า "เพลงลูกทุ่งแท้ๆมีคนทําข้ึนมาเรื่อยๆเพลงเพราะๆ
ท้ังน้ัน แต่ไม่ค่อยจะถูกพูดถึงเท่าไหร ่เป็นท่ีน่าเสยีดายค่ายหรอืคนท่ีทําเพลงเหลา่น้ีออกมาเขาไมม่ีสื่อในมือท่ีจะใช้โปรโมทเพลง 
เน่ืองจากเพลงจะดังไม่ดังในปัจจุบัน ข้ึนอยู่กับสื่อว่าจะนําเสนอมากน้อยแค่ไหน รวมไปถึงกระแสหรือการพูดถึงของคนฟังด้วย 
ถ้าเพลงโดนใจ ใครๆ ก็ต้องพูดถึง" 
 6.5 ปัจจัยเก่ียวกับช่องทางการรับรู้ของผู้บริโภคเพลงลูกทุ่ง พบว่าทุกๆสื่อมีความสําคัญต่อการรับรู้ของผู้บริโภคใน
ระดับมากเท่าๆ กัน คือ มิวสิกวิดีโอ(MV) สื่อโทรทัศน์ สื่อโซเซียล สื่อวิทยุ สื่อออนไลน์ มีเพียงแต่การโปรโมทผ่านสื่อสิ่งพิมพ์
เท่าน้ันท่ีมีความสําคัญในระดับปานกลาง สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของอู๊ด คมชัดลึก (สัมภาษณ์, 19 มิถุนายน 2558) ท่ี
กล่าวว่าการใช้สื่อโซเซียลเป็นสื่อท่ีใช้เงินน้อยแต่สร้างการรับรู้ได้มากในปัจจุบัน และการให้สัมภาษณ์ของคุณประสิทธ์ิ ท่ีกล่าว
ว่า "Digital Media เป็นสื่อท่ีง่ายต่อการเข้าถึงของคนในปัจจุบัน ท้ังยังช่วยลดต้นทุนในการใช้สื่อโปรโมทของผู้ประกอบการได้" 
สอดคล้องกับข้อมูลในหนังสือ Digital Marketing (ณัฐพล ใยไพโรจน์,2557,หน้า29) ท่ีกล่าวว่า "ปัจจุบันต้องยอมรับว่า
เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนสําคัญต่อชีวิตคนเราเป็นอย่างยิ่ง ซ่ึงคุณสามารถนําเทคนิค กลยุทธ์ด้านการตลาดมาปรับให้สอดคล้อง
กับเทคโนโลยีท่ีวิวัฒนาการข้ึนมาเรื่อยๆ จนก่อเกิดเป็นการทําการตลาดท่ีทันยุคสมัยและโดนใจกลุ่มเป้าหมาย" สอดคล้องกับ
บทความของ วรารัตน์ ทัพพิมล (2556) ท่ีกล่าวว่า ความก้าวหน้าของระบบอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการ
สื่อสาร ก่อให้เกิดนวัฒกรรมใหม่ทางสังคม คือเครือข่ายสังคมใหม่ท่ีรู้จักกันอย่างแพร่หลายว่า "สังคมออนไลน์"(Online 
Community) หรือ "สังคมเสมือน" (Virtual Community) หรือ "เครือข่ายสังคมออนไลน์" (Social Network) โดยเครือข่าย
สังคมออนไลน์น้ีเป็นพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีสมาชิกทุกกลุ่มสังคมย่อยจากท่ัวโลก เป็นผู้สื่อสารหรือเขียนเล่าเน้ือหาเรื่องราว 
ประสบการณ์ บทความ รูปภาพ และวิดีโอ ท่ีสมาชิกเขียนและทําข้ึนเอง หรือพบเจอจากสื่ออ่ืนๆ แล้วนํามาแบ่งปันให้กับผู้อ่ืน
ท่ีอยู่ในเครือข่ายของตน ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เครือข่ายสังคมออนไลน์เติบโต
อย่างรวดเร็วและต่อเน่ือง ก่อให้เกิดวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีของสื่อสังคมออนไลน์หลากหลายประเภท 
 6.6 ปัจจัยท่ีเก่ียวกับกิจกรรมทางการตลาด  พบว่า การโชว์ในงานท่ีเป็นกิจกรรมพิเศษของสื่อและองค์กรธุรกิจต่างๆ 
การโชว์ในงานเปิดตัวสินค้าหรือเป็นพรีเซ็นเตอร์ ต่างมีผลต่อการรับรู้ในระดับปานกลางเท่าน้ัน ผู้วิจัยเห็นว่าการสร้างการรับรู้
ด้วยวิธีน้ีเป็นการสร้างการรับรู้แบบเฉพาะเจาะจงในบริเวณท่ีมีการจัดกิจกรรมเท่าน้ัน แต่ขณะเดียวกันก็เป็นกิจกรรมท่ีมีส่วน
ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และการจดจําศิลปินท่ีสําคัญอย่างหน่ึง เพราะเปิดโอกาสให้ศิลปินและผู้ฟังเข้าถึงกันได้อย่างใกล้ชิดมาก
ท่ีสุด ทําให้เกิดเป็นกระแสติดตามเพลงและศิลปินในระยะยาวจากกลุ่มคนฟังในพ้ืนท่ีกิจกรรมได้ สอดคล้องกับเน้ือหาใน
ผลการวิจัยส่วนหน่ึงของ ธนพร คลองน้อย (2546) ท่ีว่า กลุ่มผู้ชมท้ังสองรายการ (ฟรีคอนเสิร์ตรายการ 7 สีคอนเสิร์ตและผู้ชม
รายการเวทีไท) ได้ตอบสนองความพอใจด้านสื่อ ในระดับท่ีใกล้เคียงกันหรือเหมือนกันในเรื่องต่างๆ ต่อไปน้ี คือ ได้รับความ
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บันเทิง ความสุนทรีย์/ได้ผ่อนคลายความเครียดจากปัญหาต่างๆ/ได้รับข่าวสาร ความรู้ ความเคลื่อนไหวของวงการเพลง เพ่ือ
นําไปสนทนากับบุคคลในสังคม/ได้รับความประทับใจจากการแสดงในด้านต่างๆ/ได้ค้นหาในสิ่งท่ีตนเองช่ืนชอบ 
   
7.ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
  

1. จากผลการวิจัยพบว่า สิ่งท่ีมีความสําคัญต่อการเลือกฟังเพลงของผู้บริโภคส่วนใหญ่ คือ เน้ือหาของเพลง ดังน้ันผู้
ท่ีผลิตผลงานเพลงจึงต้องให้ความสําคัญต่อเน้ือหาท่ีต้องการสื่อถึงผู้ฟัง นอกจากน้ีทํานองดนตรีท่ีฟังง่ายติดหู ทําให้ง่ายต่อการ
เข้าถึงและการจดจําของคนฟังก็มีความสําคัญเช่นกัน 

2. การถ่ายทอดผ่านนํ้าเสียงของศิลปินก็มีความสําคัญไม่ว่าจะเป็นเพลงแนวใดก็ตาม โดยเฉพาะเพลงลูกทุ่ง ดังน้ัน
พ้ืนฐานท่ีสําคัญของการคัดเลือกศิลปินนักร้องคือ นํ้าเสียงท่ีไพเราะ บวกกับความสามารถของศิลปิน การจะทําให้เกิดการรับรู้
และการจดจําในตัวของศิลปินในปัจจุบันน้ัน การผลิตมิวสิควิดีโอลงในเว็บไซต์YouTube ก็เป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีสําคัญ แต่
ท้ังน้ีศิลปินนักร้องจะได้รับความสําเร็จน้ัน ก็ข้ึนอยู่กับจังหวะและโอกาสด้วย ในการออกผลงานแต่ละครั้งจึงควรกําหนดแผน
และช่วงเวลาให้เหมาะสม 

3. ช่องทางการรับรู้และการบริโภคเพลงลูกทุ่ง มีความใกล้เคียงกัน คือ ผู้บริโภคส่วนใหญ่รับรู้และบริโภคผ่านสื่อ
โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ เช่น YouTube ท่ีไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นหลัก รองลงมาคือ วิทยุ การดาวน์โหลด แผ่นซีดี สื่อสิ่งพิมพ์ 
และคอนเสิร์ต แต่ท้ังน้ีช่องทางการเปิดรับสื่อต่างๆน้ันอาจมีความแปรผันตาม อายุ รายได้ และความรู้ของผู้บริโภคด้วย จึงควร
ศึกษาให้ลุ่มลึกข้ึนหากต้องการเจาะกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เพ่ือการเลือกใช้สื่อท่ีสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายน้ันได้โดยตรง 

4. เพลงลูกทุ่งเป็นเพลงท่ีผู้บริโภคเห็นว่าเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของไทยอย่างหน่ึงท่ีควรอนุรักษ์ จากการเห็น
ความสําคัญข้อน้ี ผู้ผลิตผลงานเพลงลูกทุ่งใหม่ๆ จึงต้องสรรหาวิธีการบริหารศิลปะลูกทุ่งให้เกิดความยั่งยืน โดยอาศัย
เทคโนโลยียุคดิจิตอลเป็นเครื่องมือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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การศึกษาทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้บริโภค ที่มตี่อธุรกิจรับจัดการแสดง 
เพ่ือตอบสนองกิจกรรมทางการตลาด ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้บริโภค ท่ีมีต่อธุรกิจรับจัดการแสดง เพ่ือตอบสนองกิจกรรมทางการตลาด        
ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค ท่ีมีอิทธิพลต่อธุรกิจการแสดง โดยการ
สํารวจกลุ่มตัวอย่างจากผู้รับจัดกิจกรรมทางการตลาด (Organizer) ท่ีมีสถานท่ีตั้งบริษัทในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
จํานวน 100 ราย และจากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ จํานวน 3 ราย หลังจากน้ันทําการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติแบบ F-test 
พบว่า ธุรกิจรับจัดการแสดงยังเป็นธุรกิจท่ีต้องการของสังคมไทย และมีแนวโน้มในการเติบโตในอนาคต เน่ืองจากประเทศไทย
ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซ่ึงส่งผลให้ธุรกิจการแสดงมีโอกาสเติบโต และเป็นท่ีต้องการของตลาดมากข้ึน ท้ังภายในและ
ภายนอกประเทศ นอกจากน้ีสังคมไทยยังเป็นสังคมท่ีรักความบันเทิง ผู้รับจัดกิจกรรมทางการตลาด จึงเลือกใช้การแสดงเป็น
สื่อท่ีช่วยดึงดูดผู้บริโภค ทําให้กิจกรรมมีความน่าสนใจมากยิ่งข้ึน 
 
คําสําคัญ: การแสดง, ธุรกิจรับจัดการแสดง, การแสดงเพ่ือกิจกรรมทางการตลาด 
 

Abstract 
 

The study of attitudes and behavior of consumer on business management showing in order to 
respond marketing activities in Bangkok aims to study behavior of consumer that affect business management 
showing by survey 100 samples from organizers, that their business location must live in Bangkok and 
Perimeter, and interviewed result of this specialists are number of 3 persons, and then the survey results 
will be analyzed with using F-test type statistics. The results were found business management showing 
is the required business for Thai society and will have growth trend in the future. Because Thailand step 
into ASEAN Community that affect to opportunity of business management showing can grow up and 
increasingly required for marketing both domestic and international. Furthermore, Thai society also like 
entertainment affect organizer want to select showing which it can attract consumer so that marketing 
activities interest increasingly. 
 
Keywords: showing, business management showing, showing in order to marketing activities 

 
1. บทนํา 
 

ศิลปะการแสดงเป็นส่วนหน่ึงของสังคมท่ีมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยมีกําเนิดจากตํานาน และพิธีกรรมทางศาสนา  
ดังเห็นได้จากศิลปะการแสดงท้ังตะวันตก และตะวันออก กําเนิดมาจากการร่ายรําบูชาเทพเจ้าแทบท้ังสิ้น ซ่ึงมนุษย์ใน 
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สมัยโบราณได้ใช้การร่ายรําเลียนแบบกิริยาอาการของสัตว์ ขณะก่อนออกไปล่าสัตว์ และได้นําท่าทางเหล่าน้ันมาพัฒนาจน 
เกิดเป็นการเต้นรําหรือรา่ยราํเข้าจังหวะ ตามท่ีอริสโตเติล)Aristotle  (นักปรัชญาชาวกรีกในช่วงศตวรรษท่ี 4 ก่อนคริสตศักราช 

ได้กล่าวไว้ว่า   “มนุษย์มีสัญชาติญาณ ของการเลียนแบบ มีความสุขท่ีได้เลียนแบบ และดูการเลียนแบบ   ”และเขายังกล่าว  
ด้วยว่าการเลียนแบบน้ีทําให้มนุษย์เข้าใจโลก ศิลปะการแสดงจึงได้นํามาใช้เพ่ือการสื่อสาร เน่ืองจากในสมัยโบราณยังมีภาษาท่ี
ไม่สมบูรณ์ ขาดความลึกซ้ึงเพียงพอท่ีจะบรรยายเหตุการณ์และอารมณ์ต่างๆ  ดังน้ันการเลียนแบบจึงเป็นกระบวนการท่ีทําให้
เกิดความเข้าใจ ความรู้ และความสุข  
 ด้วยลักษณะดังกล่าวข้างต้นศิลปะการแสดงจึงเป็นองค์ประกอบหน่ึงท่ีผู้ประกอบการเลือกใช้ร่วมกับการจัดกิจกรรม
เชิงการตลาดซ่ึงเป็นท่ีนิยมมากข้ึนในปัจจุบัน เน่ืองจากปัจจุบันมีการแข่งขันทางการตลาดสูง การจัดกิจกรรมเชิงการตลาดน้ัน 
ช่วยทําให้เกิดกระแสในช่วงเวลาหน่ึง ทําให้สินค้าได้รับการกล่าวขาน สร้างการรับรู้และการจดจํา ซ่ึงเป็นการลงทุนท่ีต่ํากว่า
และคุ้มค่ากว่ามาก โดยวัดผลประสบความสําเร็จ จากยอดขายท่ีสูงข้ึน นอกจากน้ีการจัดกิจกรรมเชิงการตลาดยังเป็น 
การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ให้ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย รวมท้ังสื่อมวลชน ได้รับรู้ความเคลื่อนไหวและข่าวสารของบริษัท  
ทําให้เข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้มีโอกาสสัมผัสกับสินค้าได้อย่างใกล้ชิด ในการจัดกิจกรรมเชิงการตลาดสามารถจัดได้
หลายรูปแบบ เช่น การจัดแข่งขัน การจัดประกวด การจัดฉลอง การจัดสัมมนา เป็นต้น 
 ในกระบวนการจัดกิจกรรมเชิงการตลาดน้ัน ผู้ประกอบการมักจะเลือกใช้บริษัทท่ีดําเนินธุรกิจในด้านการจัดงาน 
 )Organizer   (มาเป็นผู้ออกแบบสร้างสรรค์ ผลิตและบริหารงาน จัดกิจกรรมพิเศษในฐานะผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน ตั้งแต่
กระบวนการริเริ่มสรา้งสรรค์ การวางกลยุทธ์ แนวคิดในการจัดงาน รูปแบบการนําเสนอ การออกแบบตกแต่งสถานท่ี และสื่อท่ี
จะใช้ภายในงาน รวมถึงข้ันตอนการบริหารการผลิต และดําเนินงาน จนเสร็จสมบูรณ์ หรือบางครั้งก็เป็นการเอาแนวคิดท่ีทาง
ฝ่ายการตลาดวางไว้มาพัฒนาต่อและสร้างสรรค์ออกมาให้เกิดเป็นกิจกรรม ซ่ึงจะต้องมีรูปแบบท่ีสร้างสรรค์ แปลกใหม่ ทําให้
กิจกรรมมีความน่าสนใจ และมีความเฉพาะเจาะจงข้ึน  
 ศิลปะการแสดงจึงเข้ามามีบทบาทในการจัดกิจกรรมเชิงการตลาด  )Event Marketing   (ดังจะเห็นได้จากการจัดงาน
ต่างๆ ซ่ึงถือเป็นเครื่องมือท่ีได้รับความนิยม เพราะสามารถดึงดูดคนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยตรง นอกจากน้ี
ศิลปะการแสดงยังเป็นอีกหน่ึงสื่อท่ีใช้ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านความบันเทิง ทําให้ผู้ร่วมงานได้เข้าใจในสารท่ีผู้ประกอบการ
ต้องการจะสื่ออีกด้วย ช่วยทําให้บรรยากาศของการจัดกิจกรรมเชิงการตลาดมีความสนุกสนานเพลิดเพลินและน่าสนใจ 
ปัจจุบันศิลปะการแสดงมีความแตกต่างกันในแต่ละยุคสมัย สภาพแวดล้อม วัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ ทําให้ศิลปะการแสดง
มีการพัฒนาในหลายรูปแบบ และสามารถพบเห็นได้บ่อยครั้งตามสถานท่ีจัดกิจกรรมต่างๆ ซ่ึงผู้จัดงานสามารถเลือกใช้ 
สื่อการแสดงได้หลากหลาย เพ่ือความเหมาะสมกับการดําเนินกิจกรรมน้ันๆ 

ท้ังน้ีการผู้ทําการศึกษาเห็นถึงความสําคัญของการศึกษาธุรกิจรับจัดการแสดงเพ่ือตอบสนองกิจกรรมทางการตลาด 
เน่ืองจากผู้ทําการศึกษาได้ค้นคว้าหาข้อมูลพบว่ายังไม่มีผู้ทําการศึกษา ดังน้ันผู้ทําการศึกษาจึงต้องการศึกษาปัจจัยด้าน
พฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อธุรกิจการแสดงเพ่ือกิจกรรมทางการตลาด ให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
กลุ่มเป้าหมาย 
 
2. วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 

2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค ท่ีมีอิทธิพลต่อธุรกิจการแสดง เพ่ือตอบสนองกิจกรรมทางการตลาด 
2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีอิทธิพลต่อธุรกิจการแสดง เพ่ือตอบสนองกิจกรรมทาง 

การตลาด 
 
3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวขอ้ง 
 

พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer) หมายถึง หระบวนการหรือพฤติกรรม การตัดสินใจ การซ้ือ การใช้ และ 
การประเมินผลการใช้สินค้าหรือบริการของบุคคล ซ่ึงจะมีความสําคัญต่อการซ้ือสินค้าและบริการท้ังในปัจจุบันและอนาคต 
(ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550) 
 การวิเคราะห์ผู้บริโภค (Analyzing consumer behavior) เป็นการค้นหาหรือวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือ 
และการใช้ของผู้บริโภคเพ่ือทราบถึงลักษณะความต้อง พฤติกรรมการซ้ือ การใช้ของผู้บริโภค ซ่ึงจะช่วยให้นักการตลาด
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สามารถจัดการกลยุทธ์การตลาด (Marketing stategies) ท่ีสามารถสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม  
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541) 

โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Model) เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีทําให้เกิดการตัดสินใจ 
ซ้ือผลิตภัณฑ์ โดยมีจุดเริ่มต้นจากการท่ีเกิดสิ่งกระตุ้น  (Stimulus) ท่ีทําให้เกิดความต้องการสิ่งกระตุ้นผ่านเข้ามาในความรู้สึก

นึกคิดของผู้ซื้อจะได้รับอิทธิพลจากลักษณะต่าง ๆ ของผู้ซ้ือ แล้วจะมีการตอบสนอง (Buyer’s response) หรือ การตัดสินใจ
ของผู้ซื้อ (Buyer’s purchase decision) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพท่ี 1 รูปแบบพฤติกรรมการซ้ือและปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤตกิรรมการซ้ือของผู้บรโิภค 
ท่ีมา: Kotler, P. (1997). Marketing Management Analysis, Planning, Implementation and 

Control. P.172. 9th ed. New Jersey. 
 
จากภาพท่ี 1 แสดงให้เห็นว่าจุดเริ่มต้นของโมเดลน้ีอยู่ท่ีสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ให้เกิดความต้องการก่อน แล้ว 

ทําให้เกิดการตอบสนอง (Response) ดังน้ันโมเดลน้ีจึงอาจเรียกว่า S-R Theory โดยมีรายละเอียดของทฤษฎีดังน้ี 
1. สิ่งกระตุ้น (Stimulus) สิ่งกระตุ้นอาจเกิดข้ึนเองจากภายในร่างกายและสิ่งกระตุ้นจากภายนอกนักการตลาด

จะต้องสนใจและจัดสิ่งกระตุ้นภายนอก เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการผลิตภัณฑ์ สิ่งกระตุ้นถือว่าเป็นเหตุจูงใจให้เกิดการซ้ือ
สินค้าซ่ึงอาจใช้เหตุจูงใจซ้ือด้านเหตุผล และใช้เหตุจูงใจให้ซ้ือด้านจิตวิทยา (อารมณ์) ก็ได้ สิ่งกระตุ้นภายนอกประกอบด้วย  
2 ส่วนคือ  

1.1 สิ่งกระตุ้นทางการตลาด (Marketing stimulus) เป็นสิ่งกระตุ้นท่ีนักการตลาดสามารถควบคุม 
และต้องจัดให้มีข้ึน เป็นสิ่งกระตุ้นท่ีเก่ียวข้องกับส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย  

1.1.1 สิ่งกระตุ้นด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เช่น ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สวยงามเพ่ือกระตุ้น 
ความต้องการ  

                สิ่งกระตุ้นภายนอก 

สิ่งกระตุ้นทางการตลาด  สิ่งกระตุ้นอ่ืนๆ  

ผลิตภณัฑ์  เศรษฐกิจ  

ราคา  เทคโนโลย ี 

การจัดจําหน่าย  การเมือง  

การส่งเสริมการตลาด  วัฒนธรรม  

 

กล่องดําหรือ
ความรูส้ึกนึก
คิดของผู้ซื้อ 

Buyer’s black box การตลาดสนองของผู้ซื้อ 
 

การเลือกผลติภณัฑ์ 
การเลือกตราสินค้า 
การเลือกผู้ขาย 
เวลาในการซ้ือ 
ปริมาณการซ้ือ 

ลักษณะของผูซ้ื้อ 
 

ปัจจัยด้านวัฒนธรรม 
ปัจจัยด้านสังคม 
ปัจจัยด้านบุคคล 
ปัจจัยด้านจิตวิทยา 

ข้ันตอนการตัดสินใจของผู้ซื้อ 
 

การรับรูปั้ญหา 
การค้นหาข้อมลู 
การประเมินทางเลือก 
การตัดสินใจซ้ือ 
พฤติกรรมหลังการซ้ือ 
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1.1.2 สิ่งกระตุ้นด้านราคา (Price) เช่น การกําหนดราคาสินค้าให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ โดยพิจารณา
ลูกค้าเป้าหมาย  

1.1.3 สิ่งกระตุ้นด้านการจัดช่องทางการจําหน่าย (Distribution หรือ place) เช่น การจัดจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ให้ท่ัวถึงเพ่ือให้ความสะดวกแก่ผู้บริโภคถือว่าเป็นการกระตุ้นความต้องการซ้ือ  

1.1.4 สิ่งกระตุ้นด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เช่น การโฆษณาสมํ่าเสมอการใช้ 
ความพยายามของพนักงานขาย การลด แลก แจก แถม การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลท่ัวไปเหล่าน้ี ถือว่าเป็นสิ่งกระตุ้น
ความต้องการซ้ือ  

1.2 สิ่งกระตุ้นอ่ืน ๆ (Other stimulus) เป็นสิ่งกระตุ้นความต้องการผู้บริโภคท่ีอยู่ภายนอกองค์การซ่ึงบริษัท
ควบคุมไม่ได้ สิ่งกระตุ้นเหล่าน้ี ได้แก่  

1.2.1 สิ่งกระตุ้นทางเศรษฐกิจ (Economic) เช่น ภาวะเศรษฐกิจ รายได้ขอผู้บริโภคมีอิทธิพลต่อ 
ความต้องการของบุคคล  

1.2.2 สิ่งกระตุ้นทางเทคโนโลยี (Technological)  
1.2.3 สิ่งกระตุ้นทางกฎหมายและการเมือง (Law and political)  
1.2.4 สิ่งกระตุ้นทางวัฒนธรรม (Cultural) 

2. ลักษณะของผู้ซ้ือ (Buyer’s characteristics) ลักษณะของผู้ซ้ือมีอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ คือ ปัจจัย 
ด้านวัฒนธรรม ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้านจิตวิทยา  

3. กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้ซ้ือ (Buyer decision process) ประกอบด้วย ข้ันตอนการรับรู้ความต้องการ 
(ปัญหา) การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซ้ือ และพฤติกรรมภายหลังการซ้ือ 

4. กล่องดําหรือความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ (Buyer’s black box) ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อท่ีเปรียบเสมือนกล่องดํา 
(Black box) ซ่ึงผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถทราบได้ จึงต้องพยายามค้นหา  

ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อได้รับอิทธิพลจากลักษณะของผู้ซื้อ และกระบวนการตัดสินใจของ
ผู้ซื้อ 

5. การตอบสนอง (Buyer’s Response) การตอบสนองหรือการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคหรือผู้ซ้ือ ผู้บริโภคจะมี
การตัดสินใจในประเด็นต่าง ๆ ดังน้ี  

5.1 การเลือกผลิตภัณฑ์ เช่น การเลือกผลิตภัณฑ์อาหารเช้า มีทางเลือกคือ นมสดกล่อง บะหมี่สําเร็จรูป  
ขนมปัง  

5.2 การเลือกตราสินค้า เช่น ถ้าผู้บริโภคเลือกนมสดกล่อง จะเลือกยี่ห้อโฟร์โมสต์ ฯลฯ  
5.3 การเลือกผู้ขาย เช่น ผู้บริโภคจะเลือกห้างสรรพสินค้าใดหรือร้านค้าใกล้บ้าน  
5.4 การเลือกเวลาในการซ้ือ เช่น ผู้บริโภคจะเลือกเวลา เช้า กลางวัน หรือเย็น ในการซ้ือนมสดกล่อง  
5.5 การเลือกปริมาณการซ้ือ เช่น ผู้บริโภคจะเลือกว่าจะซ้ือหน่ึงกล่อง หรือหน่ึงโหล 
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภค 

 
นอกจากน้ี อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) ยังได้ให้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาดว่า หมายถึง ตัวกระตุ้นหรือ

สิ่งเร้าทางการตลาดท่ีกระทบต่อ กระบวนการตัดสินใจซ้ือ โดยแบ่งออกได้ดังน้ี 
 
 ผลิตภัณฑ์ (Product) 

ผลิตภัณฑ์ (Product) ลักษณะบางประการของผลิตภัณฑ์ของบริษัทท่ีอาจกระทบต่อ พฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภค 
คือ ความใหม่ ความสลับซับซ้อนและคุณภาพท่ีคนรับรู้ได้ของ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ท่ีใหม่และสลับซับซ้อนอาจต้องมีการ
ตัดสินใจอย่างกว้างขวาง ถ้าเรารู้เรื่อง เหล่าน้ีแล้วในฐานะนักการตลาดเราควรจะเสนอทางเลือกท่ีง่ายกว่า ผู้บริโภคมี
ความคุ้นเคย เพ่ือให้ ผู้บริโภคท่ีไม่ต้องการเสาะแสวงหาทางเลือกอย่างกว้างขวางในการพิจารณา ส่วนในเรื่องของรูปร่าง ของ
ผลิตภัณฑ์ตลอดจนหีบห่อและป้ายฉลาก สามารถก่ออิทธิพลต่อกระบวนการซ้ือของผู้บริโภค หีบ ห่อท่ีสะดุดตาอาจทําให้
ผู้บริโภคเลือกไว้เพ่ือพิจารณา ประเมินเพ่ือการตัดสินใจซ้ือ ป้ายฉลากท่ีแสดงให้ผู้บริโภคเห็นคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ท่ี
สําคัญก็จะทําให้ผู้บริโภคประเมินสินค้าเช่นกัน สินค้า คุณภาพสูงหรือสินค้าท่ีปรับเข้ากับความต้องการบางอย่างของผู้ซ้ือมี
อิทธิพลต่อการซ้ือด้วย  



 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที ่8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 
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ราคา (Price)  
ราคา (Price) ราคามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือก็ต่อเมื่อผู้บริโภคทําการประเมิน ทางเลือกและทําการตัดสินใจ 

โดยปกติผู้บริโภคชอบผลิตภัณฑ์ราคาตํ่า นักการตลาดจึงควรคิดราคา น้อย ลดต้นทุนการซ้ือหรือทําให้ผู้บริโภคตัดสินใจด้วย
ลักษณะอ่ืน ๆ สําหรับการตัดสินใจอย่าง กว้างขวางผู้บริโภคมักพิจารณาราคาละเอียด โดยถือเป็นอย่างหน่ึงในลักษณะ
ท้ังหลายท่ีเก่ียวข้องสําหรับสินค้าฟุ่มเฟือย ราคาสูงไม่ทําให้การซ้ือลดน้อยลง นอกจากน้ีราคายังเป็นเครื่องประเมินคุณค่า ของ
ผู้บริโภคซ่ึงก็ติดตามด้วยการซ้ือ  

ช่องทางการจําหน่าย (Place หรือ Distribution)  
ช่องทางการจําหน่าย (Place หรือ Distribution) กลยุทธ์ของนักการตลาดในการทําให้มีผลิตภัณฑ์ไว้พร้อมจําหน่าย 

สามารถก่ออิทธิพลต่อการพบผลิตภัณฑ์ แน่นอนว่าสินค้าท่ีมีจําหน่าย แพร่หลายและง่ายท่ีจะซ้ือก็จะทําให้ผู้บริโภคนําไป
ประเมินประเภทของช่องทางท่ีนําเสนอก็อาจก่อ อิทธิพลต่อการรับรู้ภาพพจน์ของผลิตภัณฑ์ เช่น สินค้าท่ีมีของแถมในร้าน
เสริมสวยช้ันดีในห้างสรรพสินค้าทําให้สินค้ามีช่ือเสียงมากกว่านําไปไว้บนช้ันวางของในซุปเปอร์มาร์เก็ต  

การส่งเสริมการตลาด (Promotion)  
 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) การส่งเสริมการตลาดสามารถก่ออิทธิพลต่อ ผู้บริโภคได้ทุกข้ันตอนของ
กระบวนการตัดสินใจซ้ือ ข่าวสารท่ีนักการตลาดส่งไปอาจเตือนใจให้ ผู้บริโภครู้ว่าเขามีปัญหา สินค้าของนักการตลาดสามารถ
แก้ไขปัญหาได้มันสามารถส่งมอบให้ได้ มากกว่าสินค้าของคู่แข่ง เมื่อได้ข่าวสารหลังการซ้ือเป็นการยืนยันว่าการตัดสินใจซ้ือ
ของลูกค้าถูกต้อง 
 
 ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคํา (2544) อธิบายว่า ปัจจัยท่ีเป็นตัวกําหนดรูปแบบของ Event Marketing  จะประกอบด้วย 4Es 
คือ 
 1. Entertainment กล่าวคือ กิจกรรมทางการตลาดจะต้องมีความบันเทิงในงานด้วยเสมอเน่ืองจากเป็นสิ่งสําคัญ 
ท่ีดึงดูดคนเข้ามาร่วมงานได้โดยไม่รู้ตัว 
 2. Enjoyment คือ บรรยากาศความสนุกสนานท่ีเกิดข้ึนในบริเวณท่ีกิจกรรม 
 3. Excitement คือ กิจกรรมท่ีจัดข้ึนจะต้องเร้าใจชวนให้ติดตาม หรืออาจตื่นเต้น และเสี่ยงแต่ปลอดภัยแน่นอน 
เรียกว่าต้องเป็น Talk of The Town ให้คนพูดถึงท้ังเมือง 
 4. Enterprise คือ กิจกรรมท่ีจัดข้ึนจะต้องไม่ซ้ํากับใคร เป็นสิ่งท่ีทําข้ึนได้ยากและแฝงธุรกิจการค้าไว้ภายในงานหรือ
ท้ังหมดของงานน้ันนอกจาก 4Es  
 
4. วิธีดําเนินการศึกษา 
 

งานวิจัยน้ีศึกษาเรื่องการศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีมีต่อธุรกิจจัดการแสดงเพ่ือตอบสนองกิจกรรม
ทางการตลาด โดยทําการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อธุรกิจการแสดงให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า  

โดยทําการศึกษาจากกลุ่มลูกค้าท่ีเป็นผู้รับจัดกิจกรรมทางการตลาด (Organizer) ท่ีมีสถานท่ีตั้งบริษัทในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 100 ราย และจากการสัมภาษณ์ จํานวน 3 ราย โดยมีระยะเวลาดําเนินการ ตั้งแต่
วันท่ี 1 เมษายน ถึง 31 กรกฎาคม 255 

ซ่ึงผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์ (Interview) ซ่ึงเป็นท่ีนิยมในทางสังคมศาสตร์ โดยเฉพาะการ
สัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) และทําการศึกษาได้ค้นคว้าจากเอกสารต่างๆ ได้แก่ เอกสารทางวิชาการ 
บทความ เว็บไซต์ รวมถึงวิทยานิพนธ์ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือนําข้อมูลท่ีรวบรวมมาได้นํามาประยุกต์ใช้ในการวางแผนโครงการ ซ่ึงมี
ข้ันตอน ดังน้ี  

4.1 ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ท่ีมีความเก่ียวข้องหรือใกล้เคียงกับโครงการจัดตั้งบริษัท  
ผลิตการแสดงเพ่ือการตลาดเชิงกิจกรรมเพ่ือเป็นกรณีศึกษา ได้ข้อมูลทางวิชาการ งานวิจัย และทฤษฎีท่ีรวบรวมไว้แล้ว ได้แก่ 
เอกสารวิชาการ วารสาร เว็บไซต์ต่างๆ รวมถึงวิทยานิพนธ์อีกด้วย 

4.2 เก็บข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล คือแบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถามโดยการ
ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยให้ผู้จัดกิจกรรมทางการตลาด (Organizer) จํานวน 100 คน เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม 
ด้วยตนเอง โดยรูปแบบของแบบสอบถามเป็นคําถามปลายปิด และปลายเปิด 
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4.3 นําข้อมูลท่ีรวบรวมจากการสมัภาษณ์ (Interview) และทําแบบสอบถาม (Questionnaire) มาทําการวิเคราะห์
ในเชิงทฤษฎี 

4.4 สรุป (Conclusion) เพ่ือนําเสนอแนวทางท่ีตอบสนองวัตุประสงค์ และมีความเหมาะสมในสําหรับงานวิจัย 

 
5. สรุปผลการศึกษา 
 
 จากการวิจัยพบว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคมีอิทธิพลต่อธุรกิจการแสดง เน่ืองจากตลาดเป้าหมายท่ีได้ทําการศึกษา คือ
กลุ่มผู้รับจัดกิจกรรมทางการตลาด (Organizer) ซ่ึงมีหน้าท่ีในการจัดกิจกรรมทางการตลาด  )Event Marketing(  
ให้กับหน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ เพ่ือให้กิจกรรมประสบความสําเร็จ ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังน้ันผู้บริโภคจึง 
เลือกว่าจ้างการแสดงเพ่ือสร้างแรงจูงใจ และทําให้กิจกรรมน้ันมีความน่าสนใจมากยิ่งข้ึน การแสดงจึงถือเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบ
หน่ึง ท่ีจําเป็นต้องมีความหลากหลาย และแปลกใหม่อยู่เสมอ 

นอกจากน้ีธุรกิจรับจัดการแสดงเป็นธุรกิจท่ียังเป็นท่ีต้องการของสังคมไทย และมีแนวโน้มท่ีดีข้ึนในอนาคต เน่ืองจาก
พฤติกรรมของผู้บริโภคในสังคมไทยยังมีความช่ืนชอบการแสดง และสิ่งบันเทิงเป็นจํานวนมาก  ซ่ึงผู้บริโภคจะมีความต้องการ 
ท่ีแตกต่างกัน การเก็บรวบรวมข้อมูลจึงนําไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานตามความต้องการน้ันๆ  ด้วยเหตุน้ีจึงทําให้เกิดการศึกษา
พฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีมีต่อธุรกิจรับจัดการแสดงเพ่ือใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ทําให้เกิดจุดแข็งท่ีเหนือกว่า
คู่แข่งรายอ่ืนๆ นอกจากผลงานท่ีมีความแตกต่างแล้ว ราคาเป็นอีกปัจจัยท่ีเป็นสิ่งกระตุ้นผู้บริโภคควรมีความเหมาะสมต่อ
ผลงานน้ันๆ โดยสามารถจัดการแสดงตามงบประมาณท่ีผู้บริโภคพึงพอใจได้ จึงต้องมีความหลากหลายทางด้านราคาเพ่ือสร้าง
แรงจูงใจแก่ผู้บริโภค ซ่ึงผู้บริโภคจะนิยมว่าจ้างการแสดงแบบทางตรง ดังน้ันระบบอินเตอร์เน็ตจึงเป็นช่องทางสื่อสารท่ีดีท่ีสุด 
ท่ีจะทําให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ได้อย่างสะดวก และเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย  

การแสดงมีโอกาสในการเติบโตมากยิ่งข้ึน เน่ืองจากเกิดการเปลี่ยนแปลงทําให้ตลาดกว้างข้ึนท้ังภายในและภายนอก
ประเทศ จึงทําให้เกิดความต้องการท่ีมากข้ึนเช่นกัน รัฐบาลจึงมีส่วนในการช่วยส่งเสริมตลาดไมซ์ (MICE)  ซ่ึงเป็นการพัฒนา
ศักยภาพท่ีกําลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ดังน้ันธุรกิจรับจัดการแสดงเพ่ือกิจกรรมทางการตลาด จึงเป็นธุรกิจท่ีช่วยขับเคลื่อน
กิจกรรมทางการตลาดได้เป็นอย่างดี  

แต่อย่างไรก็ตามเมื่อผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจากสภาวะทางเศรษฐกิจ ธุรกิจการแสดงก็ย่อมได้รับผลเช่นกัน 
ดังน้ันธุรกิจการแสดงจึงต้องมีช่องทางรายได้ท่ีความหลากหลายมากข้ึนจากงานบริการท่ีเก่ียวข้อง อาทิ บริการเช่าชุด บริการ
แต่งหน้าทําผม โรงเรียนสอนการแสดง เป็นต้น จึงทําให้ธุรกิจการแสดงเป็นธุรกิจแบบครบวงจร ซ่ึงการสร้างมนุษยสัมพันธ์ 
และการบริการท่ีดีมีการยืดหยุ่นตามความเหมาะสมน้ัน ยังทําให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจ ส่งผลต่อการจ้างซํ้าในภายภาค
หน้า โดยธุรกิจรับจัดการแสดงน้ันมุ่งเน้นท่ีจะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง 

 
6. อภิปรายผลการศึกษา 
 

การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีมีต่อธุรกิจรับจัดการแสดง เพ่ือตอบสนองกิจกรรมทางการตลาด ผู้ศึกษา
ได้ศึกษาว่ามีปัจจัยใดบ้าง ท่ีมีอิทธิพลต่อการจัดตั้งธุรกิจการแสดง ท้ังน้ีมีผู้เช่ียวชาญหลายท่าน โดยผู้วิจัยสามารถนํา 

ผลการศึกษามาอภิปรายผลได้ ดังน้ี 
จากการวิจัยพบว่าผู้บริโภคนิยมจ้างการแสดงโดยได้รับข้อมูลผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต ซ่ึงมีความสอดคล้อง กับงานวิจัย

ของวัชรี  พุทธเจริญ (2553) ซ่ึงได้ทําการวิจัยเรื่อง โครงการจัดตั้งบริษัทรับจัดกิจกรรมทางการตลาดพบว่าการโฆษณา และ
ประชาสัมพันธ์เป็นช่องทางในการสร้างความเช่ือมั่นน่าเช่ือถือให้กับผู้บริโภค ซ่ึงผู้บริโภคในสังคมปัจจุบัน นิยมใช้ช่องทางการ
สื่อสารผ่านระบบ อินเทอร์เน็ต เน่ืองจากมีความสะดวกสะบายในการใช้บริการทําให้รับรูข้้อมูลข่าวสาร สามารถเข้าถึงผู้บรโิภค
ได้ง่าย ดังน้ัน การสร้างรูปแบบการให้บริการแบบครบวงจร จึงทําให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้มากข้ึน
ควบคู่ไปกับโปรโมช่ันต่างๆท่ีบริษัททําข้ึนจะช่วยเพ่ิมรายได้ให้กับบริษัทได้อีกด้วย 

จาการวิจัย พบว่า ธุรกิจจําเป็นต้องมีเอกลักษณ์ท่ีแตกต่าง และมีความยืดหยุ่นให้กับผู้บริโภค ซ่ึงมีความสอดคล้อง
กับงานวิจัยของฐิติวรรณ มหาวิจิตร (2552) ได้ศึกษาเรื่อง โครงการศูนย์ฝึกและพัฒนาศิลปะการแสดง พบว่า ธุรกิจควรสร้าง
ความแตกต่างและวางตําแหน่งทางการตลาดให้ชัดเจน นอกจากน้ีการสร้างเครือข่ายกับภาครัฐและเอกชนสามารถทําให้เกิด
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การช่วยเหลือธุรกิจในด้านต่างๆ ดังน้ัน ธุรกิจการแสดงจึงต้องหาพันธมิตรท้ังในประเทศ และต่างประเทศ เพ่ือสร้างโอกาสใน
การเติบโต และเพ่ิมช่องทางในการหารายได้ และธุรกิจจําเป็นต้องมีความยืดหยุ่นทําให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 
สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงได้ มีการประเมินผลตรวจสอบความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอยู่เสมอ โดยต้องอํานวยความ
สะดวกแก่ผู้บริโภคจากงานวิจัยพบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกจ้างการแสดงจากผลงานและคุณภาพ โดยจะต้องมีการสร้างสรรค์ 
แปลกใหม่ ซ่ึงมีความสอดคล้องกับแนวคิดของเสรี วงมณฑา(2540) พบว่าการแสดงท่ีนํามาแสดงก็ควรมีความสร้างสรรค์ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เน่ืองจากการจัดกิจกรรมทางการตลาด จะต้องแปลก ใหม่ ใหญ่ ดังน้ันก็คือ การท่ีมี
กิจกรรมรวมถึงการแสดงท่ีไม่ซ้ําใคร เกิดข้ึนครั้งแรก มีความยิ่งใหญ่ และเป็นท่ีกล่าวถึง  ดังน้ัน การออกแบบการแสดงจึงต้อง
อาศัยข้อมูลจากลูกค้า เพ่ือใช้ในการออกแบบให้เหมาะสม และตรงต่อความต้องการของกิจกรรมน้ันๆ ให้เกิดความแปลกใหม่ 
เพราะสามารถดึงดูดคนเข้าไปร่วมในกิจกรรมน้ันได้ ถ้ากิจกรรมน้ันมีน่าสนใจ  

จากงานวิจัย พบว่า อนาคตการว่าจ้างการแสดงยังมีแน้วโน้มท่ีสูง และผู้คนส่วนมากยังช่ืนชอบการแสดง ซ่ึงมีความ
สอดคล้องกับแนวคิดของสุกัญญา สุจฉายา (2547) พบว่า ปัจจัยทางวัฒนธรรมมีผลต่อพฤติกรรมมนุษย์ ซ่ึงจากการวิจัยธุรกิจ
รับจัดการแสดงน้ัน แสดงให้เห็นถึงแน้วโน้มท่ีดีในอนาคต แต่ต้องรู้จักการเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับยุคสมัย และรสนิยมในยุคน้ันๆ 
ซ่ึงคนต้องการความบันเทิง เพลิดเพลิน ซ่ึงสอดคล้องกับลักษณะวัฒนธรรมพ้ืนฐานของสังคมไทย เพราะสังคมไทย เป็นสังคมท่ี
บริโภคงานศิลปะเพ่ือใช้เสพเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นเพ่ือหย่อนใจ เพ่ือหลีกหนี เพ่ือกําหนดตัวตนและพ้ืนท่ีทางสังคม เป็นสังคม
รักสนุก คนไทยไม่ได้ฝึกให้ดูละครเพ่ือคิด แต่ให้ดูเอารสบันเทิง เพ่ือหย่อนอารมณ์ ดูความสวยงาม แทบไม่ได้สนใจเน้ือเรื่อง
หรือความคิดของเรื่อง  จึงทําให้ธุรกิจการแสดงยังเป็นท่ีต้องการของสังคม 

 
7. ข้อเสนอแนะ 

 
7.1 จากการศึกษาวิจัย พบว่า ธุรกิจการแสดงเป็นธุรกิจท่ีมีตัวแปรหลายประการ โดยเฉพาะเรื่องประเภทการแสดงท่ี

มีความหลากหลายจึงทําให้ผลการศึกษาเป็นไปในภาพรวมกว้างๆ ดังน้ันผู้ศึกษาควรทําการศึกษาในเชิงลึกตามแต่ละประเภท 
เพ่ือให้ได้รับข้อมูลท่ีชัดเจน และตรงกับความต้องการของผู้บริโภค 

7.2 ควรศึกษากลุ่มเป้าหมายท่ีหลากหลาย เพ่ือทําการเปรียบเทียบ และจะเป็นข้อมูลท่ีช่วยทําให้เข้าถึงกลุ่มบริโภค 
นําไปสู่การขยายกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ 

 
โครงการศึกษาเฉพาะบุคคลน้ีได้ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค และ แผนการตลาดรวมไปถึง แนวทาง กลยุทธ์ทางด้าน

การตลาด เพ่ือวิเคราะห์ความเป็นไปได้ ในการประกอบธุรกิจจัดทําแอปพลิเคชัน ท่ีเก่ียวกับธุรกิจท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม บริเวณ
เกาะรัตนโกสินทร์  

ผลการศึกษาพบว่า แหล่งท่องเท่ียวในกรุงเทพฯ ท่ีนักท่องเท่ียวส่วนมากเคยไปเยี่ยมชมส่วนมากจะอยู่ในบริเวณเกาะ
รัตนโกสินทร์ และ นักท่องเท่ียวสนใจในเรื่องการให้บริการของแอปพลิเคช่ันด้านการแสดงข้อมูลวัฒนธรมประเพณี มีความสําคัญ
เป็นอันดับสามรองจาก การมีแผนท่ีและวิธีการเดินทาง แนะนําสถานท่ีท่องเท่ียว ร้านอาหารและท่ีพัก ซ่ึงสอดคล้องกับพ้ืนท่ี
ทางวัฒนธรรมในเกาะรัตนโกสินทร์  

ดังน้ัน การจัดทําธุรกิจแอปพลิเคช่ันท่ีเก่ียวกับการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม จึงมีแนวโน้มความเป็นไปได้ ในการประกอบ
ธุรกิจกับนักท่องเท่ียวชาวไทย และ ต่างประเทศท่ีเดินทางเข้ามา ท่องเท่ียวในประเทศไทยและ ต้องการเข้ามาท่องเท่ียวบริเวณ
เกาะรัตนโกสินทร์ และมีโอกาสสูงท่ีประสบความสําเร็จ 

 
คําสําคัญ: ซอฟต์แวร์ประยุกต,์ แอปพลิเคชัน, ธุรกิจท่องเท่ียว, การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม, เกาะรตันโกสินทร ์
 

Abstract 
 

This cultural tourism application project has studied consumer's behaviors, marketing plans and 
marketing strategies to analyze the opportunity of running business through the application channel.  

The result revealed that the most popular tourist attractions were located in Rattanakosin 
Island, and the tourists were interested in the application services that provided three parts of information 
consecutively; transporting instruction (map and direction), place recommendation (tourist attractions, 
restaurants and accommodations) and cultural information.  

Consequently, the result of this research showed positive tendency of opportunity, as well as 
possibility of succession, for this cultural tourism application business that targets the tourists in Rattanakosin 
Island area. 
 
Keywords: application, tourism, cultural tourism, Rattanakosin Island, Bangkok, Thailand 
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1.บทนํา 
 

โครงการวิจัยน้ีเน้นศึกษาความคุ้มค่าในการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ แอปพลิเคชัน เน่ืองจากถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยี
ท่ีสามารถต่อยอดและทํารายไดด้้านการสื่อสาร  โดยเน้นใช้วัฒนธรรมเพ่ือเป็นจุดขายรองรับการเติบโตด้านเทคโนโลยีคมนาคม
ในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกรุงเทพฯ ซ่ึงมีการวางเครือข่ายโครงสร้างระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ระบบเครือข่ายไร้
สาย  และการผังเมืองท่ีครบและพัฒนาต่อยอดข้อมูลสู่แอปพลิเคชันได้ง่าย อันถือได้ว่าเป็นยุทธศาสตร์หลักของธุรกิจด้าน
โทรคมนาคม  

โดยแอปพลิเคชัน 5 อันดับแรกท่ีผู้ใช้นิยม ได้แก่ 1. เกมส์ 2. บันเทิง 3. หนังสือ 4. ท่องเท่ียว และ 5. การศึกษา  
และการใช้งานแอปพลิเคชันท่องเท่ียว มีจํานวนมากเป็นอันดับ คิดเป็น 14 เปอร์เซ็นต์ จากการใช้งานแอปพลิเคชันท้ังหมด   

ในระดับโลก อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวจัดได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมท่ีใหญ่ท่ีสุด โดยมีการจ้างงานสูงถึง 192 ล้านคน 
และปัจจุบันการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมก็ได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติ  เน่ืองจากการบอกเล่าเรื่องราวในชุมชน ใน
ขณะเดียวกัน แนวคิดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ได้รับการสนับสนุนโดยองค์กร UNESCO โดยมุ่งเน้นการพัฒนา และสร้าง
เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ซ่ึงส่งเสริมความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมอัตลกัษณข์องแต่ละชุมชนผ่านประสบการณ์ ท้ังน้ี แนวคิดการ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแบบสร้างสรรค์จะเน้นท่ีการสะท้อนถึงความมีชีวิต วิถีชีวิต และการถ่ายทอดอย่างเป็นรูปธรรมจนทําให้
สถานท่ีดังกล่าวเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ 

โดยเริ่มต้นในการศึกษาแอปพลิเคชันสําหรับการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ผู้วิจัยเล็งเห็นประโยชน์จากข้อมูลเชิง
วัฒนธรรมของเกาะรัตนโกสินทร์ เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของประเทศไทยหรือสยามท่ีเป็นท่ีรู้จักของชาวต่างชาติ มีการสํารวจ
มรดกทางวัฒนธรรม และมีเรื่องราวท่ีน่าสนใจอยู่ตามอาคารสถานแทบทุกสิ่งก่อสร้าง  

ในปัจจุบัน กองสํารวจและแผนท่ี สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ได้จัดทํา ระบบแสดงผลข้อมูลภูมิสารสนเทศ                
3 มิติ บนระบบเครือข่าย สําเร็จตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ซ่ึงได้รวบรวมข้อมูลภูมิลักษณ์ของกรุงเทพมหานครเข้าสู่ระบบสารสนเทศ 
3 มิติ เพ่ือให้บริการบนระบบเครือข่ายในรูปแบบ Globe Service โดยครอบคลุม 1. ข้อมูลเส้นทางท่องเท่ียว 2. ข้อมูล
โบราณสถาน 3. ข้อมูลหน่วยงานราชการ 4. ข้อมูลอาคารสูง 20 ช้ันข้ึนไป 5. ข้อมูลสถานท่ีท่องเท่ียว และ 6. ข้อมูลขอบเขต
อาคาร 

ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาด้านการพัฒนาแอปพลิเคชันการท่องเท่ียวเน้นไปท่ีเกาะรัตนโกสินทร์ เพ่ือใช้เรื่องราววัฒนธรรม
เป็นเน้ือหาในเชิงธุรกิจ และการตลาด 

โดยท่ัวไปแอปพลิเคชันไม่ได้มีรายได้จากการจ่ายเงินของผู้ซ้ือแอปพลิเคชัน โดยตรง  ต้องอาศัย Sponser มา
สนับสนุน หรือขายให้กับองค์กรท่ีได้ประโยชน์โดยตรง ในการศึกษาน้ีจึงต้องศึกษาหาการตลาดท่ีได้จุดคุ้มทุน และเพ่ือทํา
แผนการออกแบบแอปพลิเคชันท่ีใช้งานได้ง่าย เข้าถึงผู้ใช้ได้จริงตามวัตถุประสงค์ของการขายต่อไป 
 
2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
 2.1 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวในเกาะรัตนโกสินทร ์
 2.2 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้ แอปพลิเคชัน ของนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
 
3. ระเบียบวิธีวิจัย 
 

3.1 กลุ่มประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
 3.1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอยา่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
 3.1.1.2 นักท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีมาเยี่ยมชมสถานท่ีท่องเท่ียวท้ังในและนอกเกาะรัตนโกสินทร์ โดยไม่จาํกัด
อายุของนักท่องเท่ียว 
 3.1.1.3 นักท่องเท่ียวต่างชาติ ท่ีมาเยี่ยมชมสถานท่ีท่องเท่ียวท้ังในและนอกเกาะรัตนโกสินทร์ โดยไม่จาํกัด
อายุของนักท่องเท่ียว 
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 แต่เน่ืองจากไม่ทราบกลุ่มประชากรท่ีแน่ชัด ผู้วิจัยจึงใช้วิธีหาขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจํานวนประชากร 
(Cochran, 1963) ในการศึกษาผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและต่างชาติ จํานวนท้ังสิ้น 385 คน โดยไม่
เฉพาะเจาะจงว่าต้องเป็นนักท่องเท่ียวชาวไทย  และ ต่างชาติจํานวนเท่าไร 

 

3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ีแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ ดังน้ี 
 3.2.1 แบบสอบถาม   
 3.2.1.1เก็บข้อมูลจากนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยในส่วนของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 
ผู้วิจัยได้แปลเป็นภาษาอังกฤษ โดยใช้เน้ือหาเดียวกับฉบับภาษาไทย ประกอบด้วย เพศ อายุ สัญชาติ แบบสอบถามท่ัวไป
เก่ียวกับการท่องเท่ียว ท้ังช่องทางในการจองท่ีพัก และความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชันกับการท่องเท่ียว 
 3.2.1.2แบบสอบถามข้อมูลเก่ียวกับการพัฒนาแอปพลิเคชัน  ว่าบริการเหล่าน้ีมีความสําคัญมากหรือน้อย
เพียงใดสําหรับนักท่องเท่ียว ประกอบด้วย 1.ข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมประเพณี  2 .การแนะนําสถานท่ีท่องเท่ียว 
3.Tip ในการท่องเท่ียว 4  .ส่วนลดหรือโปรโมช่ันต่างๆ 5 .การจองท่ีพักผ่านแอปพลิเคชัน 6 .การจอง  Package tour ผ่านแอป
พลิเคชัน 7 .การ Share ภาพผ่านแอปพลิเคชัน 8  .การเขียน Review, Comment ผ่านแอปพลิเคชัน  9  .มีแผนท่ีและวิธีการ
เดินทาง 10 .แนะนําร้านอาหารและท่ีพัก 11 .แนะนําภาษา 
 3.2.2 แบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจในเกาะรัตนโกสินทร์  บทสัมภาษณ์ประกอบด้วย
ข้อมูลธุรกิจ จุดแข็งของธุรกิจท่ีประสบความสําเร็จ อุปสรรคในการประกอบธุรกิจในย่านน้ี และคําแนะนําสําหรับการสร้างแอป
พลิเคชันการท่องเท่ียวในเกาะรัตนโกสินทร์ 
 

3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเท่ียว  แบบสอบถามท่ัวไปเก่ียวกับการท่องเท่ียว ท้ังช่องทางในการจองท่ีพัก 
และความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชันกับการท่องเท่ียว วิเคราะห์สถิติด้วยการแจกแจงความถ่ี Frequency  และค่าร้อยละ 
Percentage 
 3.3.2 แบบสอบถามข้อมูลเก่ียวกับการพัฒนาแอปพลิเคชันวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย Mean และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน Standard Deviation 
 3.3.3. นําบทสัมภาษณ์ท่ีประกอบด้วยข้อมูลธุรกิจ จุดแข็งของธุรกิจท่ีประสบความสําเร็จ อุปสรรคในการ
ประกอบธุรกิจในย่านน้ี และคําแนะนําสําหรับการสร้างแอปพลิเคชันการท่องเท่ียวในเกาะรัตนโกสินทร์ มาวิเคราะห์ และ
นํามาอภิปรายผลการวิจัยรวมกับระหว่างเชิงปริมาณ 
 
4. ผลการวิจัย 
 
 4.1 ผลการสรุปข้อมูลเชิงปริมาณ 
 นักท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวในพ้ืนท่ีโซนเกาะรัตนโกสินทร์น้ัน  เพศชายจํานวน 58% และ เพศหญิงจํานวน 42% โดย
กลุ่มท่ีมีอายุ 21-30 ปี คิดเป็น 46% จากจํานวนนักท่องเท่ียวท้ังหมดซ่ึงมีจํานวนมากท่ีสุด และรองลงมาคือ อายุ 11 – 20 ปี 
คิดเป็น 27% จากจํานวนนักท่องเท่ียวท้ังหมด หากไม่นับชาวไทย ชาวต่างชาติท่ีนิยมเข้ามาท่องเท่ียวมากท่ีสุดได้แก่ ชาวสเปน
และฝรั่งเศส คิดเป็น 7.5% จากนักท่องเท่ียวท้ังหมด ตามด้วย ชาวอังกฤษ 4.4%,ชาวจีน 4.4%, ชาวเบลเยี่ยม3.1%,  ชาว
สหรัฐอเมริกา2%, ชาวเนเธอร์แลนด์ 2%,ชาวเนปาล 2%,ชาวเยอรมัน 2%, ชาวฟิลิปปินส์ 1%, ชาวเดนมาร์ก 1% และ ชาว
เวียดนาม 1% ตามลําดับ 
 สถานท่ีท่องเท่ียวภายในเกาะรัตนโกสินทร์ท่ีนักท่องเท่ียวนิยม 5 อันดับแรก ได้แก่ วัดพระแก้ว 83%วัดโพธ์ิ 80 % 
วัดอรุณ68% ถนนข้าวสาร 54% และเยาวราช 48% 
 สถานท่ีท่องเท่ียวภายนอกเกาะรัตนโกสินทร์ท่ีนักท่องเท่ียวนิยม 5 อันดับแรก ได้แก่ มาบุญครอง 38% สยามพารา
กอน 38% เซ็นทรัลเวิลด์ 38 % เอเชียที 37% และตลาดนัดสวนจตุจักร 31% 
 ช่องทางการจองท่ีพักท่ีนักท่องเท่ียวเลือกใช้ คือ เว็ปไซต์และแอปพลิเคชัน 43% โดยเว็บไซต์ท่ีนิยมคือ Agoda.com 
และ Booking.com นักท่องเท่ียวศึกษาข้อมูลการท่องเท่ียวจาก อินเตอร์เน็ต47 %สอบถามจากคนท่ีเคยมา43 % และหนังสือ
การท่องเท่ียว 33% 



 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที ่8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 

 บูรณาการศาสตร์และศิลป์ งานวจิัยท้องถิน่ไทยและประชาคมอาเซียน | 847 

 บริการของแอปพลิเคชันท่ีนักท่องเท่ียวต้องการมากท่ีสุด ได้แก่ 1. แสดงข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ประเพณี  2.แนะนําสถานท่ีท่องเท่ียว 3.แนะนําร้านอาหารและท่ีพัก  4 .มีแผนท่ีและวิธีการเดินทาง  
 นักท่องเท่ียวเลือกท่ีจะใช้แอปพลิเคชันสําหรับการท่องเท่ียว ถึง 78.44% 
 

4.2 ผลการสรุปข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 ข้อดี ข้อเสีย 
โรงเรียนสอนนวด 
เชตวัน 

-แอปพลิเคชันท่ีง่าย สะดวก นักท่องเท่ียวจะ
เข้าถึงง่าย 
-ควรเริ่มต้นท่ีสถานท่ีจําเป็นเช่นร้านอาหาร 
-ควรบอกพิกัดได ้
-ควรแปลภาษาได้ หรือ มีภาษาท่ีสองหรือสาม 
-ใช้เป็นสื่อกลางในการเรยีกรถแท็กซ่ีได ้

-แอปพลิเคชันท่ีมีขอบเขตกว้างเกินไปจะไม่เป็นท่ี
น่าสนใจ 

ร้าน ต.แสงทอง -ถ้าแอปพลิเคชันบอกสถานท่ีตั้งของร้านค้าได้
ครบ ร้านค้าท่ีอยูต่ามซอกซอยก็จะเป็นท่ีรู้จัก 

-การมีหรือไม่มีแอปพลิเคชันไม่ส่งผลต่อร้านค้าท่ี
กําลังจะปิดตัวในอนาคต 
 
 
 

โรงแรมอินน์อะเดย ์ -แอปพลิเคชันจะเป็นท่ีรวม Content ของพ้ืนท่ี
ให้แก่นักท่องเท่ียวได้ค้นหา 

-แอปพลิเคชันยังเป็นสื่อท่ีไม่น่าลงโฆษณาเพราะไม่
ให้ผลกําไร 
 
 

โรงแรมรอยัลท่าเตียนวิลเลจ -นักท่องเท่ียวได้คําแนะนํา 
-นักท่องเท่ียวชอบอ่านความคิดเห็นจากผู้ท่ีเคยมา
ก่อนแล้ว 
-นักท่องเท่ียวในโซนรัตนโกสินทรอ์ยู่ในกลุ่มท่ี
มาแล้วจะไม่กลับมาอีก 

-แอปพลิเคชันไม่ตอบโจทย์เรื่องผลกําไรจาก
ห้องพัก และท่ีพัก 

 
5. อภิปรายผลการวิจัย 
 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปรมิาณและคุณภาพ จะพบข้อสรุปท่ีว่า 
 5.1 พฤติกรรมของนักท่องเท่ียวในเกาะรตันโกสินทร ์

5 .1.1 จากผลการวิจัยเรื่องสถานท่ีท่องเท่ียว นักท่องเท่ียวเคยไปเยี่ยมชมสถานท่ีท่องเท่ียว ภายในเกาะ
รัตนโกสินทร์พบว่า แหล่งท่องเท่ียวในกรุงเทพฯ ท่ีนักท่องเท่ียวส่วนมากเคยไปเยี่ยมชมส่วนมากจะอยู่ในบริเวณเกาะ
รัตนโกสินทร์ มากกว่าภายนอกเกาะรัตนโกสินทร์โดยสถานท่ีท่องเท่ียวภายในเกาะรัตนโกสินทร์ท่ีนักท่องเท่ียวนิยม 5 อันดับ
แรก ได้แก่ วัดพระแก้ว83% วัดโพธ์ิ 80% วัดอรุณ68% ถนนข้าวสาร 54% และเยาวราช 48 %และสถานท่ีท่องเท่ียว
ภายนอกเกาะรัตนโกสินทร์ท่ีนักท่องเท่ียวนิยม 5 อันดับแรก ได้แก่ มาบุญครอง 38% สยามพารากอน 38% เซ็นทรัลเวิลด์ 
38% เอเชียทีค 37% และตลาดนัดสวนจตุจักร 31% ซ่ึงสอดคล้องกับข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการย่านเกาะ
รัตนโกสินทร์ นันทพร  เตชะสุรกุล, 14 มีนาคม 2558 เจ้าของร้าน ต. แสงทอง ร้านกาแฟโบราณเก่าแก่กว่า 80 ปี, รณกฤต 
ชินอิสระยศ, 15 มีนาคม 2558 INN  A DAY - Hostel บริการท่ีพักแบบวันเดียว และ ชัชวาล  อรุณลาภ, 15 มีนาคม 2558 
The Royal Thatien Village  สร้างเสน่ห์ให้ท่ีพัก ด้วยเสน่ห์ของท่าเตียน ซ่ึงให้ความเห็นว่าบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ เป็น
แหล่งท่องเท่ียวสําคัญ ท้ังในปัจจุบัน และ ต่อไปในอนาคต  

5.1 .2 จากผลการวิจัยเรื่องจํานวนนักท่องเท่ียวจาก 385 คน ซ่ึงเป็นชาวไทย 236 คน คิดเป็นร้อยละ 61 เป็น
ชาวต่างชาติ 147 คน คิดเป็นร้อยละ 39  สอดคล้องกับข้อมูลจากกรมการท่องเท่ียวว่ามีนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติมากกว่า
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นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเข้ามาท่องเท่ียวในกรุงเทพฯ  ในช่วงไตรมาสท่ี 3 เดือน กรกฎาคม   –  กันยายน  ปี 2557  กรมการ
ท่องเท่ียว, 2556  ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีผู้ทําวิจัยได้ลงพ้ืนท่ีเก็บแบบสอบถาม  

5.1.3 จากผลการวิจัยเรื่องแหล่งข้อมูลท่ีนักท่องเท่ียวใช้ศึกษาก่อนมาท่องเท่ียวแสดง ให้เห็นว่าแหล่งข้อมูลท่ี
นักท่องเท่ียวใช้ศึกษาข้อมูลการท่องเท่ียวมากท่ีสุด คือ อินเตอร์เน็ต 
 5.2 พฤติกรรมการใช้ แอปพลิเคชัน ของนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

5.2.1 จากผลการวิจัยเรื่องข้อมูลการจองท่ีพักของนักท่องเท่ียวพบว่าแสดงให้เห็นว่านักท่องเท่ียว ส่วนมากจอง
ท่ีพักผ่านเวปไซต์หรือแอปพลิเคชันมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  43  ตัวอย่างเวปไซต์ ได้แก่ Agoda .com, Booking .com, 
Hotelworld.com ซ่ึงสอดคล้องกับข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์จาก รณกฤต ชินอิสระยศ การสื่อสารส่วนบุคคล  ,15 มีนาคม 
2558 INN A DAY และ ชัชวาล  อรุณลาภ การสื่อสารส่วนบุคคล, 15  มีนาคม   2558  The Royal Thatien village ซ่ึงให้
ความเห็นและข้อมูลว่านักท่องเท่ียวทุกวันน้ีใช้เวปไซต์ และ แอปพลิเคชันเป็นช่องทางหลักในการจองท่ีพัก 

5 .2.2 จากผลการวิจัยเรื่องแหล่งข้อมูลท่ีนักท่องเท่ียวใช้ศึกษาก่อนมาท่องเท่ียวแสดง ให้เห็นว่าแหล่งข้อมูลท่ี
นักท่องเท่ียวใช้ศึกษาข้อมูลการท่องเท่ียวมากท่ีสุด คือ อินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ  47  ซ่ึงสอดคล้องกับโครงการของผู้จัดทํา 
และ รองลงมาคือ สอบถามข้อมูลจากคนท่ีเคยมา คิดเป็นร้อยละ 43 และจากหนังสือท่องเท่ียวคิดเป็นร้อยละ 33 

5.2.3 จากผลการวิจัยเรื่องบริการของแอปพลิเคชันเวปไซต์ท่ีนักท่องเท่ียวสําคัญมากท่ีสุดจะ พบว่าการมีแผนท่ี
และวิธีการเดินทาง แนะนําสถานท่ีท่องเท่ียว ร้านอาหารและท่ีพัก และ แสดงข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมประเพณี  
สําคัญเป็นอันดับแรกในการพัฒนาแอปพลิเคชัน Rattankosin  ซ่ึงสอดคล้องกับความคิดเห็นจากบทสัมภาษณ์ ทางข้อมูลเชิง
คุณภาพซ่ึงมีประโยชน์ ต่อการพัฒนาแอปพลิเคชัน  

5 .2.4  จากผลการวิจัยพบว่าจะมีนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาท่องเท่ียวในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์จะ เลือก ท่ีจะใช้
แอปพลิเคชันสําหรับการท่องเท่ียว ถึง 78.44%ถ้า มีแอปพลิเคช้ัน สําหรับ การท่องเท่ียวบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ และ 
สามารถใช้ประโยชน์ ได้จริง และมีเน้ือหาท่ีน่าสนใจ 
 
6. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 

ธุรกิจของบริษัท City of Angels เป็นบริษัทผลิตแอปพลิเคชัน สําหรับการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ซ่ึงแอปพลิเคชัน
ตัวแรกมีช่ือ Rattankosin เป็นแอปท่ีสนับสนุนการท่องเท่ียวในกรุงเทพช้ันใน บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ ซ่ึงเป็นการนําเอา
จุดเด่นของแอปพลิเคชันสําหรับท่องเท่ียวมารวมกับข้อมูลทางวัฒนธรรม และเพ่ิมเติมสิ่งจําเป็นต่างๆ สําหรับการท่องเท่ียวเข้า
ไปในแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็น แผนท่ี, การแนะนําสถานท่ีท่องเท่ียว ร้านอาหาร และท่ีพัก, ข้อมูลเชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และ 
ประเพณี เป็นต้น เพียงแค่นักท่องเท่ียวได้ใช้ แอปพลิเคชัน ก็จะตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียวได้ครบถ้วน นอกจากน้ี
ธุรกิจยังควบรวมกับคู่ค้าเดิมท่ีเก่ียวข้อง หรือ บริษัทหรือ คู่ค้าอ่ืนๆ ท่ีอยากทําธุรกิจกับกลุ่มเป้าหมายของบริษัทด้วย เช่น การ
โฆษณาในแอปพลิเคชัน, การทําธุรกิจ Social Commerce, ร้านค้า, การจองโรงแรม เป็นต้น การทําธุรกิจคู่ค้าน้ัน เพ่ือสร้าง
รายได้ให้แก่แอปพลิคชัน เพ่ือเป็นเงินทุนในการพัฒนาแอปพลิเคชันต่อไปในอนาคต ซ่ึงนับเป็นข้อแตกต่างจากแอปพลิเคชันท่ีมี
อยู่ในตลาดท่ีมักจะให้ข้อมูลด้านใดด้านหน่ึงเพียงอย่างเดียว อีกท้ังแอปพลิเคชันมีความนิยมมากในปัจจุบัน ทําให้มีแนวโน้มท่ี
จะได้รับความสนใจจากผู้ใช้ และ ผู้ค้าเป็นจํานวนมาก ประกอบกับจํานวนนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในบริเวณ 
เกาะรัตนโกสินทร์ ในแต่ละปีมีจํานวนสูงมาก จึงทําให้เกิดธุรกิจจํานวนมากในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ ซ่ึงสอดคล้องกับ
ความสามารถของ แอปพลิเคชัน อีกท้ัง การท่ีแอปพลิเคชันมีการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเป็นการช่วยรักษา
ฐานผู้ใช้ และ คู่ค้า อย่างต่อเน่ือง ให้นักท่องเท่ียว อยากเดินทางกลับมาพบเจอสิ่งใหม่ๆ อีกท้ังเป็นการตอบสนองความต้องการ
ของนักท่องเท่ียวท่ีมีความต้องการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย และ สามารถสร้างกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆได้ตลอดเวลา อีกท้ัง 
แอปพลิเคชันน้ียังมีความจําเป็นต่อความคงอยู่ทางวัฒนธรรมของไทยท่ี นับวันยิ่งเลือนหายไปตามกาลเวลา ให้วัฒนธรรมของ
ไทย ยังคงอยู่ต่อไปผ่าน รูปแบบใหม่ๆ และ ยังสามารถเผยแผ่วัฒนธรรมไทยออกไปสู่สากลได้อีกด้วย 
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บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาเฉพาะบุคคลฉบับน้ี ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
จากการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารหรือผู้ท่ีมีประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวกับศิลปะประยุกต์และความคิด
สร้างสรรค์ 5 ท่าน และการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการสํารวจแบบสอบถามจากประชากรกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่ีศึกษา
หรือทํางานเก่ียวกับศิลปะประยุกต์และความคิดสร้างสรรค์ 200 คน ประกอบด้วยนักศึกษามหาวิทยาลัย 100 คน และผู้ท่ีมี
อาชีพเก่ียวข้องกับศิลปะประยุกต์ 100 คน และกลุ่มท่ีใช้ชีวิตอยู่ในบริเวณโครงการ  200 คน รวมเป็นประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
400 คน โดยผู้วิจัยได้วางแผนการศึกษาโดยใช้กรอบของการทฤษฎี AI (Appreciative Inquiry) หรือสุนทรียสาธก 
 ผลการวิจัยพบว่า มีความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโครงการ เน่ืองจากประชาชนเริ่มให้ความสนใจกับงานศิลปะประยุกต์
และความคิดสร้างสรรค์มากข้ึน หากแต่โครงการท่ีมีอยู่ในปัจจุบันยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้
ครบถ้วนนัก จึงถือเป็นโอกาสของพ้ืนท่ีทางศิลปะประยุกต์และความคิดสร้างสรรค์ครบวงจร ซ่ึงเปิดให้บริการตลอด 24 ช่ัวโมง 
และท่ีสําคัญคือการสร้างเป็นชุมชนและสังคม เพ่ือพัฒนาและเผยแพร่ผลงานของไทยให้มีความแข็งแกร่งและเป็นท่ีรู้จักใน
ระดับสากล นอกจากน้ันยังเป็นแหล่งให้ความรู้ทางด้านศิลปะประยุกต์และความคิดสร้างสรรค์แห่งใหม่แก่บุคคลท่ัวไปอีกด้วย 
 
คําสําคัญ: ศิลปะประยุกต์, ความคิดสร้างสรรค์, ชุมชนทางศิลปะ, การจัดสรรพ้ืนท่ีให้เช่า 
 

Abstract 
 

The objective of this research is to study the expectation of target groups toward project and its 
feasibility. For qualitative approach, the researcher interviewed 5 entrepreneurs in applied arts and creative 
business. In quantitative approach, 2 target groups answered 400 questionnaires. Two hundred of them - 
half are working in applied arts and creativity, another half are university students. Other two hundred 
persons are residents around the project. Appreciative Inquiry theory is also used. 

The research showed that project has potential to be real on the fact that people starts to be 
interested in applied arts and creative works. Although past projects cannot fulfill customer needs, this 
project still has chance. It not only combines community of Thai applied and creative arts with 24-hour 
services, but also shares knowledge to the next generation artists, general public and foreigners. 
 
Keywords: applied arts, creative, art community, the allocation of space for rent 
 
1. บทนํา 
 
 จากการศึกษาวิจัยมากมายได้พบว่า ศิลปะมีบทบาทสําคัญอย่างมากในการพัฒนาท้ังด้านจิตใจและอารมณ์ 
นอกจากน้ี ศิลปะยังเป็นสิ่งท่ีบ่งบอกถึงอารยะและความเจริญงอกงามของชาติอีกด้วย หากแต่คนส่วนมากยังคิดว่า ศิลปะเป็น
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เรื่องท่ีไกลตัวและเข้าใจไดย้าก เน่ืองจากยึดติดกับคําว่า ศิลปะ ท่ีหมายความถึง ทัศนศิลป์ โดยเฉพาะทัศนศิลป์ท่ีเป็นวิจิตรศิลป์ 
(Fine Art) เสียเป็นส่วนใหญ่ ท้ังท่ีความจริงแล้ว ชีวิตของมนุษย์ทุกคนต่างเก่ียวข้องกับศิลปะทุกแขนงท่ีนอกเหนือไปจาก
ทัศนศิลป์ รวมถึงศิลปะร่วมสมัยอย่างศิลปะประยุกต์ เช่น สถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ เรขศิลป์ แฟช่ัน หรืองานศิลปะในสาขา
อ่ืนใดท่ีสร้างข้ึนเพ่ือรองรับการใช้สอย 
 ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาคนและ
สังคมไทยให้มีคุณภาพ รวมท้ังสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ 
กล่าวคือในปัจจุบันเศรษฐกิจมีการแข่งขันทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ สูงข้ึน สิ่งท่ีจะเพ่ิมมูลค่าสินค้าให้มีความแตกต่าง
และโดดเด่นจากผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ในประเภทเดียวกัน ก็คือการออกแบบ ท้ังในด้านของความสวยงามและการตอบสนองความ
ต้องการเฉพาะด้านท่ีมากกว่า ซ่ึงจะเห็นได้ว่า ในขณะน้ีหลาย ๆ ประเทศรวมถึงประเทศไทย ได้ให้ความสําคัญกับการเพ่ิม
มูลค่าสินค้ามากข้ึน โดยการนําแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) มาใช้ในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ ให้สามารถแข่งขันในระดับสากลได้ ซ่ึงแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ คือรูปแบบใหม่ของระบบเศรษฐกิจท่ีมีความ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของโลกในปัจจุบัน โดยมีการผสมผสานวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี เข้าไว้ด้วยกัน เกิด
เป็นอุตสาหกรรมความคิดสร้างสรรค์ท่ีมีความสําคัญในการวางรากฐานความมั่งค่ังให้กับประเทศ ซ่ึงถูกนํามาทดแทนระบบการ
ผลิตเป็นจํานวนมาก (Mass Production) ท่ีเน้นการผลิตสินค้าครั้งละมาก ๆ จนเกินความต้องการของผู้บริโภค 
 ในปัจจุบัน โลกเข้าสู่สังคมยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) กล่าวคือ การท่ีประชาคมโลกไม่ว่าจะอยู่ ณ จุดใด 
สามารถรับรู้ สัมพันธ์ หรือรับผลกระทบจากสิ่งท่ีเกิดข้ึนได้อย่างรวดเร็วกว้างขวาง ซ่ึงเน่ืองมาจากการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เป็นต้น (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2542) ทําให้แต่ละประเทศบนโลกรวมถึงประเทศไทย มีการเช่ือมโยงระหว่างกัน
อยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุก ๆ ด้าน ท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และ
อ่ืน ๆ และมีการเปิดรับแนวความคิดใหม่ ๆ จากต่างชาติอยู่ตลอดเวลา ทําให้การดํารงชีวิตของผู้คนท่ัวโลก รวมถึงในประเทศ
ไทยน้ันเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะผู้คนในเขตเมือง ท่ีใช้เวลาอยู่นอกบ้านมากข้ึน ด้วยเหตุน้ีทําให้คนในเมืองเกิดความต้องการ
สถานท่ีแห่งใหม่ซึ่งรองรับความต้องการทางสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซ่ึงรวมถึงพฤติกรรมการทํางานในปัจจุบัน
เริ่มมีการปรับเปลี่ยนสถานท่ีทํางาน จากในสํานักงานออกสู่พ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็น ท่ีบ้านหรือในร้านกาแฟ ซ่ึงมีความสะดวก
และความยืดหยุ่นในการทํางานมากข้ึน นอกจากน้ัน ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทําให้สามารถพกคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปไปทํางาน
ยังท่ีต่าง ๆ ได้ และการเติบโตของการให้บริการเซิรฟ์เวอร์บนระบบคลาวด์ (Cloud) ท่ีสามารถทําให้ทํางานได้อย่างอิสระจากท่ี
ไหนและเวลาใดก็ได้ ทําให้ทุกวันน้ีเกิดพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับการทํางานในรูปแบบใหม่ข้ึนมากมาย 
 หากแต่การเป็นเพียงแค่พ้ืนท่ีในการทํางานน้ัน ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน พ้ืนท่ีดังกล่าว
ยังต้องมีสิ่งอํานวยความสะดวกตามความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างครบครัน และยังต้องมีจุดเด่นท่ีชัดเจนและแตกต่าง 
เพ่ือให้พ้ืนท่ีน้ันมีความโดดเด่นจากโครงการอ่ืน ๆ ซ่ึงในขณะน้ี ถึงแม้ว่าจะมีพ้ืนท่ีทํางานใหม่ ๆ เกิดข้ึนในกรุงเทพฯ มากมาย 
แต่ในแง่ของพ้ืนท่ีท่ีมีบรรยากาศเหมาะสมและเปิดให้บริการตลอด 24 ช่ัวโมง เพ่ือรองรับเวลาในการทํางานท่ีหลากหลายของ
ผู้คนในปัจจุบันน้ัน ยังไม่มีสถานท่ีรองรับอย่างเพียงพอ อาจจะเห็นได้จากการท่ีสภาปฏิรูปแห่งชาติได้นําเสนอถึงประเด็นการ
ปฏิรูป ให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการเปิดพ้ืนท่ีทางกายภาพและพ้ืนท่ีสื่อทุกรูปแบบสำหรับกิจกรรมด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการเปิดพ้ืนท่ีสร้างสรรค์และแหล่งเรียนรู้ ท่ีหลากหลาย มีคุณภาพ ครอบคลุม ท่ัวถึงและ
ต่อเน่ือง สร้างการมีส่วนร่วม สร้างและเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ และสังคม โดยใช้ฐานคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม (วาระ
ปฏิรูปท่ี 35 : ศิลปะ วัฒนธรรมเพ่ือสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ, 2558)    
 ด้วยเหตุน้ี จึงเห็นว่าเป็นโอกาสท่ีจะจัดตั้งโครงการพ้ืนท่ีทางศิลปะประยุกต์และความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือเป็นแหล่ง
รวมของศิลปะประยุกต์และความคิดสร้างสรรค์ครบวงจร อันตอบสนองทุกความต้องการของผู้ท่ีแสวงหาแรงบันดาลใจและมี
จินตนาการท่ีไม่หยุดน่ิงตลอด 24 ช่ัวโมง แห่งแรกในประเทศไทย โดยเป็นแหล่งความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพ่ือสร้าง
ทัศนคติท่ีดี ตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญ รวมถึงให้การสนับสนุนและเผยแพร่ผลงานทางศิลปะประยุกต์และความคิด
สร้างสรรค์ของศิลปินไทย ตลอดจนมีการรวมกลุ่มเป็นชุมชนและสังคมท่ีแข็งแกร่ง ในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวกับ
ศิลปะประยุกต์และความคิดสร้างสรรค์ในประเทศไทย 
 
 
 



The 8th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 31st March - 1st April 2016  

852 | Integration of Art and Science toward the Local Research and ASEAN Community 

2. วัตถุประสงค์  
 
 2.1 เพ่ือศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคท่ีมีต่อศิลปะประยุกต์และความคิดสร้างสรรค์ กระตุ้นให้สังคมมีทัศนคติท่ีดี 
ตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญ เกิดความสนใจในการศึกษา เรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการสร้างสรรค์งานทาง
ศิลปะประยุกต์และความคิดสร้างสรรค์ 
 2.2 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีมีต่อศิลปะประยุกต์และความคิดสร้างสรรค์ 
 
3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 
 3.1 แนวคิดเรื่องคุณค่าและความสําคัญของศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ ความหมาย แนวคิด องค์ประกอบ 
ความสําคัญ ของศิลปะ ศิลปะประยุกต์ ความคิดสร้างสรรค์ และแนวคิดของพ้ืนท่ีทางศิลปะประยุกต์และความคิดสร้างสรรค์  
 3.2 ทฤษฎีเก่ียวกับชุมชน ความหมาย องค์ประกอบและภารกิจหน้าท่ีในการเป็นชุมชนทางศิลปะประยุกต์และ
ความคิดสร้างสรรค์ 
 3.4 ทฤษฏีเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค ในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของผู้บริโภคย่อมมีเหตุจูงใจในการซ้ือ ซ่ึงมี
ปัจจัยและตัวกําหนด ท้ังปัจจัยภายใน (Internal Factors) ปัจจัยด้านจิตวิทยา (Psychographic Factors) ปัจจัยภายนอก 
(External Factors) และปัจจัยสถานการณ์ (Situation Factors)  
 3.5 แนวคิดด้านการจัดการร้านอาหาร องค์ประกอบของธุรกิจร้านอาหารท่ีจะทําให้ธุรกิจประสบความสําเร็จ 
ประกอบด้วย อาหาร ทําเล บรรยากาศ การนําเสนอ การบริการ ภาพลักษณ์ คุณค่าท่ีดี 
 3.6 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการร้านค้าปลีก ระบบและหลักการบริหารพ้ืนท่ีของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ การ
ออกแบบร้านค้า การจัดแสดงสินค้า บรรยากาศภายในร้าน ตลอดจนระบบการจัดการต่าง ๆ 
 3.7 แนวคิดเก่ียวกับสุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry) สุนทรียสาธกเป็นเครื่องมือในการวิจัยค้นคว้า ค้นหา 
และช่ืนชมในสิ่งท่ีดีงามท่ีมีอยู่ในองค์กร การจัดการองค์กรด้วยการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในการสร้างความรู้สึกท่ีดี ตลอดจนการ
สร้างสรรค์ปฏิสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างคนในองค์กร เพ่ือค้นหาศักยภาพท่ีมีอยูในองค์กร และสร้างอนาคตจากสิ่งท่ีดีท่ีมีอยู่แล้ว 
ประกอบด้วยหลักการ 4D ได้แก่ การค้นหา (Discovery) ประสบการณ์ท่ีดีท่ีสุด จากน้ันเอาประสบการณ์ท่ีได้มาสานต่อเป็น
ความฝันหรือวิสัยทัศน์ (Dream) วางแผนทำให้วิสัยทัศน์เป็นจริง (Design) และเริ่มต้นลงมือกระทำ (Destiny) 
 3.8 ทฤษฎีการวิเคราะห์สถานการณ์ในตลาด 5C’s (Situation Analysis) เป็นการทําการวิจัยสถานการณ์ในตลาด 
(Market Research Situation) อันประกอบไปด้วย การวิเคราะห์องค์กร (Company) การวิเคราะห์คู่แข่งขันขององค์กร 
(Competitor) การวิเคราะห์ลูกค้าขององค์กร (Consumer) การวิเคราะห์พันธมิตรท่ีเอ้ือต่อองค์กร (Collaborator) และการ
วิเคราะห์บริบทแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับองค์กร (Context) 
 3.9 ทฤษฎีส่วนประกอบทางการตลาด 7P’s (The Marketing Mix) แนวคิดในรวมการตัดสินใจทางการตลาด
ท้ังหมด เพ่ือนํามาใช้ในการดําเนินงาน เพ่ือให้ธุรกิจสอดคล้องกับความต้องการของตลาดเป้าหมาย ประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์ 
(Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) บุคลากร (People) 
กระบวนการให้บริการ (Process) และการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence & Presentation) 
 3.10 ทฤษฎีการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์สําหรับ
องค์กร ซ่ึงช่วยกําหนดจุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาส (Opportunity) และ
อุปสรรค (Threat) จากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบท่ีมีศักยภาพจากปัจจัยเหล่าน้ีต่อการทํางานขององค์กร 
 
4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 การดําเนินงานวิจัยน้ี ในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพ มีการศึกษาข้อมูลจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
เพ่ือนํามาพัฒนาเป็นแบบสัมภาษณ์ปลายเปิด ในการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้บริหารหรือผู้ท่ีมีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ
ท่ีเก่ียวกับศิลปะประยุกต์และความคิดสร้างสรรค์ จํานวน 5 ท่าน ซ่ึงผู้วิจัยได้วางแผนวิธีการศึกษาโดยใช้กรอบของการทฤษฎี 
AI หรือ สุนทรียสาธก จากน้ันจึงนําข้อมูลและข้อเสนอแนะจากการสมัภาษณ์มาพัฒนาแก้ไข เพ่ือสร้างเป็นแบบสอบถามในการ
วิจัยเชิงปริมาณ โดยการสํารวจแบบสอบถามจากประชากรกลุ่มเป้าหมาย ใช้ข้ันตอนการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบ G.W. Cochran 
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ได้จํานวน 385 คน ในระดับความเช่ือมั่นท่ี 95% และเพ่ือให้เป็นตัวเลขท่ีสะดวกในการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยจึงได้กําหนดเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีต้องการท้ังหมด 400 คน ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มประชากรเพศชายและหญิงท่ีมีอายุตั้งแต่ 18-50 ปี มี
รายได้ปานกลางถึงรายได้สูง อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ศึกษาหรือทํางานเก่ียวกับศิลปะประยุกต์และ
ความคิดสร้างสรรค์ จํานวน 200 คน โดยแบ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย 100 คน และผู้ท่ีมีอาชีพเก่ียวข้องกับศิลปะประยุกต์ 
100 คน และกลุ่มประชากรเพศชายและหญิงท่ีมีอายุตั้งแต่ 15-50 ปี มีรายได้ปานกลางถึงรายได้สูง อาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะผู้ท่ีใช้ชีวิตอยู่บริเวณใจกลางเมือง เน่ืองจากเป็นกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และคนทํางานท่ีอยู่ในเขต
ท่ีโครงการตั้งอยู่ จํานวน 200 คน โดยทําการเก็บแบบสอบถามในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 จากน้ันผู้วิจัยนํา
แบบสอบถามท่ีได้ไปวิเคราะห์ผลด้วยค่าสถิติพ้ืนฐานด้วยสถิติเชิงพรรณา ประกอบกับการสรุปเป็นตารางการแจกแจงความถ่ี 
และร้อยละ โดยการวิเคราะห์ความคิดเห็นจะใช้เกณฑ์การวัดของ Best (1977) ตามรายละเอียดต่อไปน้ี ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50 
– 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับน้อย และค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.49 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด และในส่วนของ
คําถามปลายเปิดใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณา 
 
5. ผลการวิจัย  
 
 5.1. ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ  
  ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ในประเด็นสถานการณ์ปัจจุบัน พบว่า มีโครงการท่ีเก่ียวกับศิลปะประยุกต์และความคิด
สร้างสรรค์ใหม่ ๆ เกิดข้ึนมากมายท้ังภาครัฐและเอกชน หากแต่ยังขาดความครบวงจร เน่ืองจากข้อจํากัดในด้านพ้ืนท่ี ขาดการ
จัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย ข้อจํากัดในด้านเวลาทําการ และในประเด็นของสิ่งท่ีต้องการพัฒนาต่อจากน้ี พบว่า นอกจาก
โครงการจะต้องตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการท่ีเพ่ิมมากข้ึนแล้ว ยังต้องการท่ีจะสร้างเครือข่ายหรือ community 
ของผู้ประกอบการในด้านน้ี เพ่ือเป็นการต่อยอดและพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวกับศิลปะประยุกต์และความคิดสร้างสรรค์ใน
ประเทศไทยต่อไป 

5.2. ผลงานวิจัยเชิงปริมาณ   
  ผลงานวิจัยเชิงปริมาณพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงและเพศชายอย่างละร้อยละ 50  ในกลุ่มท่ีศึกษาหรือทํางาน
เก่ียวกับศิลปะประยุกต์และความคิดสร้างสรรค์ ส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง 27 – 32 ปี ร้อยละ 33.5 การศึกษาระดับปริญญา
ตรีร้อยละ 65 ประกอบอาชีพศิลปิน สถาปนิก นักออกแบบ งานเก่ียวกับศิลปะร้อยละ 40.5 มีรายได้ต่อเดือน 20,001 – 
30,000 บาท ร้อยละ 41 ส่วนกลุ่มท่ีใช้ชีวิตอยู่ในเขตโครงการ ส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง 21 – 26 ปี ร้อยละ 22.5 การศึกษา
ระดับปริญญาตรีร้อยละ 62.5 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 22.5 
 

ตารางท่ี 1 ทัศนคติเก่ียวกับศิลปะประยุกต์และความคิดสรา้งสรรค์ของกลุ่มเป้าหมาย 

ทัศนคติ 
กลุ่มท่ีศึกษาหรือทํางานเกี่ยวกับศิลปะ กลุ่มท่ีใชช้ีวิตอยู่ในเขตโครงการ 

x  แปรค่าได้ว่า x  แปรค่าได้ว่า 
คิดว่าศิลปะฯเป็นสิ่งท่ีมีประโยชน์ 4.81 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 4.55 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
มีความสนใจท่ีจะศึกษาด้านศิลปะฯ  4.67 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 3.525 เห็นด้วย 
ศึกษาด้านศิลปะฯอยูเ่สมอ 4.405 เห็นด้วย 3.015 ไม่แน่ใจ 
คิดว่าศิลปะฯพัฒนาสังคมไปในทางท่ีดี 4.67 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 4.305 เห็นด้วย 
อยากให้สถานท่ีสําหรับศิลปะฯเพ่ิมข้ึน 4.75 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 4.32 เห็นด้วย 
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ตารางท่ี 2 แหล่งการหาข้อมลูในการทํางานเก่ียวกับศิลปะประยุกตแ์ละความคิดสร้างสรรค์ของกลุม่เป้าหมาย 

แหล่งข้อมลู กลุ่มท่ีศึกษาหรือทํางานเกี่ยวกับศิลปะ(%) กลุ่มท่ีใชช้ีวิตอยู่ในเขตโครงการ (%) 

Internet / สื่อออนไลน์ 94.5 83 
หอศิลป์ / art gallery 75 66.5 
จากสิ่งรอบตัว 67.5 54 
โทรทัศน์ ภาพยนตร์ ดนตร ี 59.5 62.5 

 
ตารางท่ี 3 ปัจจัยท่ีทําให้สนใจเข้าใช้โครงการศิลปะประยุกต์และความคิดสร้างสรรค์ของกลุม่เป้าหมาย 

ปัจจัย กลุ่มท่ีศึกษาหรือทํางานเกี่ยวกับศิลปะ(%) กลุ่มท่ีใชช้ีวิตอยู่ในเขตโครงการ (%) 

หัวข้อนิทรรศการน่าสนใจ 81 55 
หาข้อมูล แรงบันดาลใจ 69.5 42.5 
พักผ่อน ทํากิจกรรมยามว่าง 62 69 

 
ตารางท่ี 4 ความสนใจต่องานศิลปะประยุกต์และความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ ของกลุ่มเป้าหมาย 

ประเภทงานศิลปะฯ 
กลุ่มท่ีศึกษาหรือทํางานเกี่ยวกับศิลปะ กลุ่มท่ีใชช้ีวิตอยู่ในเขตโครงการ 

x  แปรค่าได้ว่า x  แปรค่าได้ว่า 
งานวิจิตรศิลป์ 4.055 สนใจมาก 3.625 สนใจมาก 
งานประยุกต์ศลิป์ 4.39 สนใจมาก 3.78 สนใจมาก 
งานภาพยนตร์ ดนตรี ศิลปะการแสดง 4.355 สนใจมาก 4.115 สนใจมาก 
งานด้านวรรณกรรม 3.97 สนใจมาก 3.835 สนใจมาก 

 

ตารางท่ี 5 ความสนใจของกลุ่มเป้าหมายต่อกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในโครงการ (Product) 

กิจกรรม 
กลุ่มท่ีศึกษาหรือทํางานเกี่ยวกับศิลปะ กลุ่มท่ีใชช้ีวิตอยู่ในเขตโครงการ 

x  แปรค่าได้ว่า x  แปรค่าได้ว่า 
รับประทานอาหาร/น่ังคาเฟ่ 3.745 สนใจมาก 3.66 สนใจมาก 
ชมนิทรรศการทางศิลปะฯ 4.485 สนใจมาก 3.775 สนใจมาก 
ทํากิจกรรมศิลปะฯ 4.2 สนใจมาก 3.485 สนใจปานกลาง 
ชมการแสดงทางศิลปะฯ 4.305 สนใจมาก 4.12 สนใจมาก 
เข้ารวมกลุ่ม สมาคม องค์การต่าง ๆ 3.295 สนใจปานกลาง 2.9 สนใจปานกลาง 
อ่านหนังสือ/ค้นคว้าข้อมลู 3.975 สนใจมาก 3.625 สนใจมาก 
เช่าสถานท่ี 3.585 สนใจมาก 2.945 สนใจปานกลาง 
ซ้ือสินค้าเก่ียวกับศิลปะฯ 3.69 สนใจมาก 3.18 สนใจปานกลาง 
การให้บริการจ้างงาน 3.575 สนใจมาก 2.955 สนใจปานกลาง 

 
ตารางท่ี 6 ปัจจัยด้านราคาของสนิค้าและบริการในโครงการ (Price) 

ปัจจัย 
กลุ่มท่ีศึกษาหรือทํางานเกี่ยวกับศิลปะ กลุ่มท่ีใชช้ีวิตอยู่ในเขตโครงการ 

x  แปรค่าได้ว่า x  แปรค่าได้ว่า 
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 4.475 สําคัญมาก 4.385 สําคัญมาก 
ราคาเมื่อเทียบกับมลูค่าเพ่ิมท่ีได ้ 4.08 สําคัญมาก 3.87 สําคัญมาก 
ราคาเมื่อเทียบกับคู่แข่งรายอ่ืน 3.715 สําคัญมาก 3.765 สําคัญมาก 
มีราคาให้เลือกหลายระดับ 3.765 สําคัญมาก 3.99 สําคัญมาก 
การระบุราคาของสินค้าและบริการ 4.28 สําคัญมาก 4.345 สําคัญมาก 



 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที ่8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 

 บูรณาการศาสตร์และศิลป์ งานวจิัยท้องถิน่ไทยและประชาคมอาเซียน | 855 

 
ตารางท่ี 7 ปัจจัยด้านตําแหน่งท่ีตัง้ของโครงการ (Place) 

ปัจจัย 
กลุ่มท่ีศึกษาหรือทํางานเกี่ยวกับศิลปะ กลุ่มท่ีใชช้ีวิตอยู่ในเขตโครงการ 

x  แปรค่าได้ว่า x  แปรค่าได้ว่า 
การเดินทางสะดวก 4.655 สําคัญมากท่ีสุด 4.555 สําคัญมากท่ีสุด 
สังเกตและเข้าถึงได้ง่าย 4.365 สําคัญมาก 4.405 สําคัญมาก 
ใกล้กับแหล่งชุมชน 3.945 สําคัญมาก 3.96 สําคัญมาก 
บรรยากาศด ี 4.435 สําคัญมาก 4.385 สําคัญมาก 
อยู่ใกล้แหล่งความรู้ทางศิลปะฯ อ่ืน ๆ 4.02 สําคัญมาก 3.805 สําคัญมาก 

 
ตารางท่ี 8 ปัจจัยด้านการจัดรายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ของโครงการ (Promotion) 

ปัจจัย 
กลุ่มท่ีศึกษาหรือทํางานเกี่ยวกับศิลปะ กลุ่มท่ีใชช้ีวิตอยู่ในเขตโครงการ 

x  แปรค่าได้ว่า x  แปรค่าได้ว่า 
สิทธิพิเศษสําหรับสมาชิก 3.93 สนใจมาก 3.7 สนใจมาก 
การจัดรายการในโอกาสตา่ง ๆ 3.835 สนใจมาก 3.77 สนใจมาก 
การจัดรายการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ 3.91 สนใจมาก 3.645 สนใจมาก 
มีโฆษณาเผยแพร่ในสื่อท่ีหลากหลาย 4.005 สนใจมาก 3.94 สนใจมาก 
มีภาพลักษณ์ท่ีด ี 4.33 สนใจมาก 3.965 สนใจมาก 

 
6. อภิปรายผลการวิจัย 
 
 ผลท่ีได้จากการวิจัยท้ังในเชิงคุณภาพและในเชิงปริมาณ ต่างได้ผลท่ีสอดคล้องตรงกันคือ ควรมีการจัดตั้งโครงการใน
ลักษณะน้ีเพ่ิมข้ึนตามความต้องการของผู้ใช้บริการ และในโครงการควรมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับ
ผู้ใช้บริการให้ครบทุกด้าน  
 จากการศึกษาข้อมูลพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงและเพศชายเท่า ๆ กัน มีช่วงอายุระหว่าง 21 – 32 ปี 
การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพศิลปิน สถาปนิก นักออกแบบ งานเก่ียวกับศิลปะ พนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้
ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ซ่ึงสอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของ อภิญญา ละแมนชัย และจันทร์ธิดา สังขจันทร์ (2557)  ท่ี
พบว่ากลุ่มลูกค้าท่ีใช้บริการของ TCDC ประกอบอาชีพเก่ียวกับศิลปะและพนักงานบริษัทเอกชน มีช่วงอายุระหว่าง 21 – 35 
ปี และบทสัมภาษณ์ของ เอกชัย คล่องอารมณ์ (2557) ท่ีพบว่ากลุ่มลูกค้าท่ีใช้บริการของร้าน Too Fast Too Sleep ประกอบ
อาชีพนักเรียนและพนักงานบริษัทเอกชน มีช่วงอายุระหว่าง 20 – 40 ปี 
 ด้านทัศนคติเก่ียวกับศิลปะประยุกต์และความคิดสร้างสรรค์ พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่าศิลปะฯ
เป็นสิ่งท่ีมีประโยชน์ มีความสนใจท่ีจะศึกษาด้านศิลปะฯ มีการศึกษาด้านศิลปะฯ อยู่เสมอ คิดว่าศิลปะฯ สามารถพัฒนาสังคม
ไปในทางท่ีดีได้ และอยากให้มีสถานท่ีสําหรับกิจกรรมด้านศิลปะฯ เพ่ิมข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของ ธนภัทร  
สินธุวราวรรณ (2557) ท่ีพบว่า ควรมีการเปิดให้บริการธุรกิจประเภท Co-working Space ซ่ึงเป็น community ของ
คนทํางานด้านศิลปะมากข้ึน เน่ืองจากผู้ใช้บริการเริ่มสนใจธุรกิจน้ี และมีแนวโน้มท่ีดีข้ึนเรื่อย ๆ 

ด้านพฤติกรรมเก่ียวกับศิลปะประยุกต์และความคิดสร้างสรรค์ พบว่า แหล่งการหาข้อมูลและแรงบันดาลใจในการ
ทํางาน กลุ่มท่ีศึกษาหรือทํางานเก่ียวกับศิลปะฯ มากท่ีสุดจาก Internet/สื่อออนไลน์ รองลงมาคือ หอศิลป์/art gallery ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ โกสินทร์ สําโรงทอง (2553) โดยปัจจัยท่ีทําให้สนใจเข้าใช้โครงการศิลปะฯ คือหัวข้อของนิทรรศการ
ท่ีน่าสนใจ พักผ่อน ทํากิจกรรมยามว่าง หาข้อมูล ความรู้ แรงบันดาลใจ มีความสนใจต่องานศิลปะฯ ในรูปแบบต่าง ๆ เป็น
อย่างมาก ท้ังในด้าน งานวิจิตรศิลป์ งานประยุกต์ศิลป์ งานเก่ียวกับภาพยนตร์ ดนตรี และศิลปะการแสดง และงานด้าน
วรรณกรรม 

ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7Ps กิจกรรมในโครงการ (Product) กลุ่มผู้ใช้บริการมีความสนใจมากในการ
รับประทานอาหาร/น่ังคาเฟ่ ชมนิทรรศการทางศิลปะฯ ชมการแสดงทางศิลปะฯ อ่านหนังสือ/ค้นคว้าข้อมูล ซ้ือสินค้า 
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รองลงมาคือ ทํากิจกรรมศิลปะฯ เข้ารวมกลุ่ม สมาคม องค์การต่าง ๆ เช่าสถานท่ี การให้บริการจ้างงาน ปัจจัยด้านราคา 
(Price) กลุ่มผู้ใช้บริการคิดว่าสําคัญมากในด้านราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ราคาเมื่อเทียบกับมูลค่าเพ่ิมท่ีได้ ราคาเมื่อเทียบกับ
คู่แข่งรายอ่ืน มีราคาให้เลือกหลายระดับ การระบุราคาของสินค้าและบริการ ปัจจัยด้านตําแหน่งท่ีตั้ง (Place) กลุ่มผู้ใช้บริการ
คิดว่าสําคัญมากท่ีสุดในการเดินทางสะดวก รองลงมาคือ สังเกตและเข้าถึงได้ง่าย ใกล้กับแหล่งชุมชน บรรยากาศดี อยู่ใกล้
แหล่งความรู้ทางศิลปะฯ อ่ืน ๆ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรภี ทรัพย์เจริญ (2553) ปัจจัยด้านการจัดรายการส่งเสริมการ
ขายต่าง ๆ (Promotion) กลุ่มผู้ใช้บริการคิดว่าสนใจมากในสิทธิพิเศษสําหรับสมาชิก การจัดรายการส่งเสริมการขายในโอกาส
ต่าง ๆ การจัดรายการส่งเสริมการขายร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ มีโฆษณาเผยแพร่ในสื่อท่ีหลากหลาย มีภาพลักษณ์ท่ีดี 
 
7. ข้อเสนอแนะ  
 
 การจัดทําโครงการท่ีเก่ียวกับศิลปะประยุกต์และความคิดสร้างสรรค์ เป็นโครงการท่ีมีต้นทุนสูง การจัดตั้งเป็นองค์กร
ท่ีทํางานทางด้านน้ีโดยตรงอาจเป็นหน้าท่ีของรัฐ โดยมีภาคเอกชนร่วมให้การสนับสนุน ซ่ึงจะเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้
เศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมหาศาล ปัจจุบันประเทศไทยยังขาดการจัดแสดงงานศิลปะประยุกต์และความคิดสร้างสรรค์ท่ี
คนท่ัวไปสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมได้ ทําให้ทัศนคติของคนไทยต่องานศิลปะยังเป็นแค่งานเฉพาะกลุ่มเท่าน้ัน ซ่ึงนอกจาก
โครงการประเภทน้ีจะช่วยสนับสนุนผู้ท่ีทํางานและศึกษาด้านศิลปะประยุกต์และความคิดสร้างสรรค์แล้ว ยังต้องปรับและสร้าง
ทัศนคติท่ีดีให้กับคนท่ัวไปให้เห็นคุณค่าทางศิลปะประยุกต์และความคิดสร้างสรรค์ด้วย จากการสัมภาษณ์หน่วยงานท่ีเก่ียวกับ
ศิลปะประยุกต์และความคิดสร้างสรรค์ในประเทศไทยมีส่วนน้อยท่ีทํางานร่วมกันและแบ่งปันข้อมูลซ่ึงกันและกัน นอกจากน้ัน
ยังขาดฐานข้อมูลท่ีดีและใช้งานได้จริงเก่ียวกับผู้ท่ีทํางานในด้านน้ีเพ่ือการเจรจาทางธุรกิจ ซ่ึงหากมีหน่วยงานท่ีเป็นตัวกลางใน
การจัดการฐานข้อมูลต่าง ๆ เหล่าน้ีอย่างเป็นระบบและสามารถนํามาใช้งานได้จริง จะช่วยเอ้ือประโยชน์แก่ผู้ท่ีเก่ียวข้องกับ
ศิลปะประยุกต์และความคิดสร้างสรรค์ในด้านต่าง ๆ ให้ได้รับประโยชน์มากข้ึนและส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศด้วย 
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บทคัดย่อ 
 

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการประกอบธุรกิจ Application Software เก่ียวกับธุรกิจถ่ายภาพ มีวัตถุประสงค์
เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพการแข่งขัน และแนวโน้มในธุรกิจแอปพิลเคช่ันในการสอนเสริมทักษะพิเศษ 2) เพ่ือศึกษาแนวทางและ
การกําหนดกลยุทธ์ด้านการจัดทําแอปพลิเคช่ันสอนเสริมทักษะพิเศษ 3) เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการประกอบธุรกิจ โดยใช้
ประชากรกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล และการตรวจสอบความสอดคล้องของแบบจําลอง
ความสัมพันธ์ตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยการวิเคราะห์เส้นทาง โดยวิธีการของ Specht โดยผลการศึกษาพบว่า 
การให้บริการผ่านแอปพลิเคช่ันของธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการถ่ายภาพมีแนวโน้มความเป็นไปได้ในการประกอบธุรกิจในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครและจังหวัดท่ีมีลักษณะคลา้ยคลงึกัน โดยผู้ประกอบการตอ้งสร้างการรับรูเ้ก่ียวกับความสะดวกสบายในการใช้
แอปพลิเคช่ันเพ่ือให้ผู้บริโภคทราบข้อดีท่ีโดดเด่นและให้ความสนใจในการใช้งานแอปพลิเคช่ัน การเรียนรู้ทักษะพิเศษในการ
ถ่ายภาพด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคช่ัน โดยกุญแจสําคัญท่ีจะทําให้ธุรกิจประสบความสําเร็จ คือ บุคลากรต้องมีความรู้ ความชํานาญ 
และประสบการณ์ในการจัดทําแอพพลิเคช่ันและไม่หยุดท่ีจะพัฒนาตนเองและหาไอเดียความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ อยู่เสมอ 
การประกอบธุรกิจในระยะแรกต้องสร้างการรับรู้ผ่านการทํากิจกรรมทางการตลาดเพ่ือเข้าสู่อุตสาหกรรมธุรกิจแอปพลิเคช่ันท่ี
เก่ียวกับการถ่ายภาพ ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการเลือกใช้งานแอปพลิเคช่ันท่ีมีหน้าตาไอคอนท่ี
สวยงาม และเน้ือหาความสําคัญท่ีเก่ียวข้องในความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงแอปพลิเคช่ันท่ีเก่ียวข้องกับการถ่ายภาพ
ได้รับความนิยมมาเป็นอันดับท่ี 3 รองจากแอปพลิเคช่ันท่ีเก่ียวข้องกับการสื่อสารออนไลน์ และแอปพลิเคช่ันท่ีเก่ียวข้องกับเกม 
ดังน้ัน แนวโน้มการจัดทําธุรกิจแอปพลิเคช่ันท่ีเก่ียวข้องกับการถ่ายภาพจึงมีโอกาสสูงท่ีจะประสบผลสําเร็จในการจัดทํา          
เน่ืองด้วยแอปพลิเคช่ันท่ีเก่ียวข้องกับการถ่ายภาพได้รับความนิยมเพ่ิมข้ึนในอนาคต 
 
คําสําคัญ: แอปพลิเคช่ัน, การเรยีนรู้ทักษะพิเศษด้วยตนเอง 

 
Abstract 

 
 This study was conducted to 1) investigate the competitive condition and the tendency of business 
application in teaching additionally special skills, 2) to study methods and indicate the strategy to create the 
teaching additionally special skills application, and 3) to examine the possibility in initiating the business. 
The data collected, analysed, and verified the correlation with the hypothesis by using the commercial 
program based on Specht's theory. The study found that the service through the business application 
relative to photography had a possible and positive tendency in initiating the business in Bangkok and 
other provinces which have the similar characteristics. The entrepreneurs are required to contribute the 
convenience, strengths, and interests in using the application and self-learning and access photographically 
special skills through the application to users. The considerable importance in achieving the business is 
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the knowledgeable, skillful, and experiential personnels in managing the application. Additionally, self-
improving and creative ideas have to be regularly distributed and established in the personnels. In the 
first phase in doing the business, the application recognition should be made through marketing activities 
in order to steer the application to the photographical business application industry. The findings showed 
that most users were interested in using the application which has attractive and beautiful icons and 
interfaces. Furthermore, The application and its contents which respond to the target group’s needs about 
the photographical application was ranked at the third place below the online communicating and games 
applications, respectively. Hence, there is a tendency in succeeding in initiating the photographical applications 
due to the gradually increasing interests in the future. 
 
Keywords: application, self-learning special skill 

 
1. บทนํา 
 
 ปัจจุบันผู้เรียนมีช่องทางเลือกรับสารท่ีรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการ การเรียนรู้ในเรื่องเฉพาะท่ีตนสนใจ 
อาทิเช่น เว็บไซด์ Google, Youtube, Wiki และเว็บไซด์อ่ืนๆ ท่ีตอบสนองความรู้เฉพาะทางท่ีตนเป็นสมาชิก หรือสนใจเข้าชมอยู่ 
 ตามท่ีกล่าวมาทําให้ทราบว่าการเรียนยุคใหม่เป็นการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ท้ังส่วนอุปกรณ์และส่วนวัสดุเป็นหลัก
สําคัญในการดําเนินการ เพ่ือประมวลข้อมูลและสร้างสรรค์ให้เป็นสารสนเทศ สามารถจัดเก็บ เข้าถึงและสืบค้นข้อมูลแลt
สารสนเทศเหล่าน้ันอย่างเป็นระบบได้ (กิดานันท์ มลิทอง, 2548, หน้า 108) 
 โทรศัพท์มือถือในปัจจุบันเรยีกว่าสมาร์ทโฟน (Smart Phone) ซ่ึงโทรศัพท์มือถือก็ฉลาดสมกับช่ือท่ีเรยีกกัน ไม่ว่าจะ
เป็นการใช้หน้าจอสมัผสั (Touch Screen) แทนการใช้ปุ่มกดแบบเดมิ การเช่ือมต่อเครือข่ายทางอินเตอร์เน็ตและตดิต่อสื่อสาร
ด้วยระบบ Wi-Fi, EDGE หรือ 3G และการใช้งานท่ีฉลาดอีกอย่างก็คือ การใช้โปรแกรมย่อยท่ีเรียกว่าแอปพลิเคชัน (Application) 
เพ่ือช่วยเหลือการใช้งานด้านตา่งๆ ในชีวิตประจําวันของเราให้มีความสะดวกและง่ายมากข้ึน 
 แอปพลิเคชันเป็นสิ่งท่ีพูดถึงกันมากในช่วง 2-3 ปีหลังมาน้ี หากระบุบว่าแอปพลิเคชันคืออะไรน้ันก็คงกล่าวได้ว่า 
แอพพลิเคช่ันคือโปรแกรมย่อยเล็กๆท่ีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ผลิตและพัฒนาข้ึนเพ่ือใช้ในระบบปฏิบัติการบนสมาร์ทโฟนและ
แท็บเล็ต เช่น Android OS , Apple OS , RIM หรือ Window Mobile ซ่ึงผู้ผลิตจะเลือกผลิตให้ระบบปฏิบัติการใดเพียง 1 
ระบบ หรือทุกระบบปฏิบัติการก็ได้ โดยแอปพลิเคชันท่ีเรียกติดปากกันสั้นๆว่า แอป (Apps) ได้ถูกผลิตโดยการติดฟังช่ันการใช้
งานเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นเกม (Game) , ติดต่อสื่อสาร (Communication) , การทํางานส่วนบุคคล (Personalization) หรือ
การขนส่งและเดินทาง (Transportation) เป็นต้น (ธนัชสร จิตต์เน่ือง, 2555, หน้า 5) 
 แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีท่ีเรียกว่า แอปพิลแคชัน (Application) สามารถเข้าถึงการใช้งานส่วนบุคคลท่ีจะสามารถ
ตอบสนองการใช้งานได้หลากหลายรปูแบบ ท้ังยังเป็นเทคโนโลยีใหม่ท่ียังสามารถพัฒนาการใช้งาน เพ่ือประยุกต์ใช้กับธุรกิจท่ีมี
รูปแบบท่ีแตกต่างกัน 
 ปัจจุบันมีแอพพลิเคช่ันต่างๆเกิดข้ึนทุกวันให้ผู้บริโภคได้เลือกท่ีจะดาวน์โหลด ท้ังในรูปแบบของ ฟรีดาวน์โหลด และ
แบบจ่ายเงินเพ่ือดาวน์โหลด แต่ยังไม่ค่อยมีผู้ประกอบการธุรกิจท่ีเก่ียวกับโรงเรียนสอนพิเศษในประเทศไทยท่ีก้าวเข้ามาสู่
เทคโนโลยีแอปพลิเคชัน ซ่ึงผู้วิจัยเห็นว่า เทคโนโลยีแอปพิลเคชันน้ีมีประโยชน์ในเรื่องของการใช้งานท่ีตอบสนองการเรียนรู้ 
และส่งเสริมธุรกิจของโรงเรียนสอนพิเศษให้มีประสิทธิภาพในการสื่อสารกับผู้เรียนได้อย่างสะดวกทุกท่ีทุกเวลา 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 

วิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์การวิจัย เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันและปัจจัยท่ีมผีลต่อการเลือกใช้แอปพลิเคชัน
ของกลุ่มเป้าหมาย (Application Software) 
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3. ระเบียบวิธีวิจัย 
 

3.1 กลุ่มประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรในวิจัยน้ี คือผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีความสนใจในการใช้ Application ท่ีเก่ียวกับการถ่ายภาพ

เน่ืองจากไม่ทราบจํานวนประชากรท่ีเคยซ้ือหรือใช้โทรศัพท์มือถือหน้าจอสัมผัส ดังน้ัน จึงใช้ จํานวนผู้บริโภคท่ีมีโทรศัพท์เคลื่อนท่ี
และอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ในปี 2551 จํานวน 4,690, 277 คนเป็นขนาดของประชากร (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร, 2552) การคํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ (Yamane) โดยกําหนดความคลาดเคลื่อน
ของกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 5 ได้ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างอย่างต่ําคือ 400 ตัวอย่าง 

การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งน้ี กําหนดวิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบหลายข้ันตอน (Multi-Stage Sampling)            
โดยเริ่มต้นด้วยการวิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยทําการจับสลากสุ่มตัวแทนเขต 10 เขต จากท้ังหมด 
50 เขต โดยเขตท่ีได้จากการสุ่มคือ บางกะปิ บางรัก พระโขนง สาทร พญาไท ปทุมวัน บางนา บางเขน ลาดพร้าวและ
คลองเตย หลังจากน้ันใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) ทําการเก็บข้อมูลตามเขตพ้ืนท่ีท้ัง 10 เขต ท่ีจับ
สลากได้ โดยในแต่ละเขตจะใช้กลุ่มตัวอย่างเขตละ 40 คนเท่าๆ กัน โดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling) ในแต่ละเขตท่ีกําหนดไว้ให้ได้กลุ่มตัวอย่างครบจํานวนท่ีต้องการ 

 

3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ แบบสอบถามซ่ึงประกอบด้วย 2 ส่วน คือ คําถามเก่ียวกับลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และคําถามเก่ียวกับเกณฑ์การ
ตัดสินใจซ้ือและเลือกใช้ application software จํานวน 10 ข้อ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนได้ทดลองแจกจํานวน 30 ชุดเพ่ือทํา
การทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่นรายด้านใช้สัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคของแบบสอบถามมากกว่า 0.70 
ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ 

 

3.3 การวิเคราะห์ทางสถิติ 
วิจัยน้ีใช้การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) ด้วยวิธีตัวประกอบหลัก (Principle 

Component) และหมุนแกนแบบมุมฉากด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax) ในการหาจํานวนปัจจัยในการตัดสินใจเลือกใช้
Application Softwareและการวิเคราะห์จัดกลุ่ม (Cluster Analysis) โดยใช้การวิเคราะห์แบบ K-Mean Cluster Analysis 
เพ่ือกําหนดส่วนตลาดและหาค่าเฉลี่ยของคะแนนตัวประกอบของแต่ละกลุ่ม 

 

4. ผลการวิจัย 
 
จากจํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 400 คน ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงมีจํานวนเท่ากัน ส่วนใหญ่มีอายุ

ต่ํากว่า 20 ปี (57%) การศึกษาในระดับปริญญาตรี (38.5 %) และมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา (62.5%) เมื่อพิจารณารายได้ต่อ
เดือนพบว่า ส่วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง 5,000 ถึง 10,000 บาท (59.5 %) ตามด้วย รายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001 ถึง 
15,000 บาท (18.0%) และรายได้ 20,00 ถึง 30,000 บาท (16.0%) 

4.1 พฤติกรรมการเลือกใช้แอปพลิเคชันผ่านสมาร์ทโฟนบทโทรศัพท์มือถือ 
 การศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้แอปพลิเคชันผ่านสมาร์ทโฟนบทโทรศัพท์มือถือ โดยศึกษาระยะเวลาในการใช้งาน 
ความถ่ี ค่าใช้จ่ายในการซ้ือแอปพลิเคชัน ค่าใช้จ่ายในการซ้ือสินค้าและบริการ ลําดับท่ีของแอปพลิเคชันท่ีเลือกใช้ และแอป
พลิเคชันท่ีซื้อ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลนําเสนอ ดังน้ี 

ผู้บริโภคส่วนใหญ่ใช้งานแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนในแต่ละวันเป็นเวลา 5 ช่ัวโมงข้ึนไป จํานวน 54 คน คิดเป็น
ร้อยละ 27.0 รองลงมาใช้งาน 2-3 ช่ัวโมง จํานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0 และ 1-2 ช่ัวโมง จํานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.5 ส่วนระยะเวลาท่ีผู้บริโภคใช้งานน้อยท่ีสุดคือ 3-4 ช่ัวโมง จํานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 



The 8th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 31st March - 1st April 2016  

860 | Integration of Art and Science toward the Local Research and ASEAN Community 

ผู้บริโภคส่วนใหญ่ใช้งานแอปพลิเคชัน จํานวน 4-6 ครั้ง/วัน จํานวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 66.5 รองลงมาใช้งาน 10 
ครั้งข้ึนไป/วัน จํานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 28.5 และใช้งาน 1-3 ครั้ง/วัน จํานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 และจํานวน
ครั้งท่ีผู้บริโภคใช้งานน้อยท่ีสุด คือ 7-9 ครั้ง/วัน จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0 
 ผู้บริโภคส่วนใหญ่เสียค่าใช้จ่ายในการซ้ือแอปพลิเคชัน/เดือนน้อยกว่า 100 บาท จํานวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 
60.0 รองลงมาเสียค่าใช้จ่าย 100-300 บาท จํานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 และ 301-500 บาท จํานวน 19 คน คิดเป็น
ร้อยละ 9.5 ส่วนค่าใช้จ่ายท่ีผู้บริโภคเสียน้อยท่ีสุดคือ 500 บาทข้ึนไป จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 
 ผู้บริโภคส่วนใหญ่เสียค่าใช้จ่ายในการซ้ือสินค้า/บริการ/เดือน น้อยกว่า 100 บาท จํานวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 
74.0 รองลงมาเสียค่าใช้จ่าย 100-1,000 บาท จํานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0 และ 1,001-2,000 บาท จํานวน 10 คน 
คิดเป็นร้อยละ 5.0 ส่วนค่าใช้จ่ายท่ีผู้บริโภคเสียน้อยท่ีสุดคือ 2,001-3,000 บาท จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 
 ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกใช้แอปพลิเคชันด้านการสื่อสารออนไลน์มากท่ีสุดเป็นลําดับท่ี 1 คิดเป็นร้อยละ 31.5 ลําดับท่ี 
2 ด้านเกม คิดเป็นร้อยละ 21.5 ลําดับท่ี 3 ด้านภาพถ่ายและวิดีโอ คิดเป็นร้อยละ 14.0 ลําดับท่ี 4 ด้านความบันเทิง คิดเป็น
ร้อยละ 9.0 และลําดับท่ี 5 ด้านข่าวสาร คิดเป็นร้อยละ 5.0  
 ส่วนแอปพลิเคชันท่ีผู้บริโภคเลอืกซ้ือมากท่ีสุดเป็นลาํดับท่ี 1 คือ ด้านการสื่อสารออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 30.5 ลําดับ
ท่ี 2 ด้านเกม คิดเป็นร้อยละ 24.0 ลําดับท่ี 3 ด้านภาพถ่ายและวิดีโอ คิดเป็นร้อยละ 15.0 ลําดับท่ี 4 ด้านความบันเทิง คิดเป็น
ร้อยละ 8.0 และลําดับท่ี 5 ด้านอาหาร คิดเป็น  ร้อยละ 4.5   
 

 4.2 ปัจจัยในการเลือกใช้แอปพลเิคชัน 
 ผลการศึกษาปัจจัยในการเลือกใช้แอพพลิช่ันของผู้บริโภค ผลการวิเคราะห์นําเสนอตามลําดับ ดังน้ี 
 ผู้บริโภคให้ความสําคัญกับปัจจัยในการเลือกใช้แอปพลิเคชันโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.10) เมื่อ
พิจารณาในรายละเอียด พบว่า มีจํานวน 2 ข้อ ท่ีผู้บริโภคให้ความสําคัญในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ ช่ือแอปพลิเคชัน (ค่าเฉลี่ย 
4.25) และรูปไอคอน (ค่าเฉลี่ย 4.24)  
 ส่วนข้อท่ีมีความสําคัญในระดับมาก มีจํานวน 7 ข้อ ได้แก่ ความนิยมแอปพลิเคชัน (ค่าเฉลี่ย4.15) รองลงมาได้แก่ 
ความคิดเห็นเก่ียวกับแอพพลิเคช่ัน 4.09 และภาพตัวอย่างแอปพลิเคชัน (ค่าเฉลี่ย 4.03) ส่วนข้อท่ีมีความสําคัญกับการ
เลือกใช้แอปพลิเคชันต่ําสุดคือ จํานวนการดาวน์โหลด (ค่าเฉลี่ย 3.70) 
 

 4.3 ปัจจัยในการเลือกซ้ือแอปพลิเคชัน 
 ผลการศึกษาปัจจัยในการเลือกซ้ือแอปพลิชันของผู้บริโภค ผลการวิเคราะห์นําเสนอตามลําดับ ดังน้ี 
 ผู้บริโภคให้ความสําคัญกับปัจจัยในการเลือกซ้ือแอปพลิเคชันโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.25) เมื่อ
พิจารณาในรายละเอียด พบว่า ผู้บริโภคให้ความสําคัญในระดับมากทุกข้อ เรียงตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ รูปไอคอน (ค่าเฉลี่ย 4.19) 
รองลงมาได้แก่ คําบรรยายสินค้าและบริการ (ค่าเฉลี่ย 4.18) และความเก่ียวข้องระหว่างสินค้าและบริการ (ค่าเฉลี่ย 4.01) 
ส่วนข้อท่ีมีความสําคัญกับการเลือกซ้ือแอปพลิเคชันต่ําสุดคือ ช่ือแอปพลิเคชัน (ค่าเฉลี่ย 3.86) 
 

 4.4 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
สมมติฐานย่อยท่ี 1 ผู้บริโภคท่ีมีเพศต่างกันตัดสินใจเลือกใช้ และเลือกซ้ือแอปพลิเคชันแตกต่างกัน 

 ผู้บริโภคท่ีมีเพศต่างกันให้ความสําคัญกับปัจจัยในการตัดสินใจเลือกใช้ และเลือกซ้ือแอปพลิเคชันในภาพรวมไม่
แตกต่างกัน ท่ีนัยสําคัญทางสถิติ .05  
 สมมติฐานย่อยท่ี 2 ผู้บรโิภคท่ีมีอายุต่างกันตัดสินใจเลือกใช้ และเลือกซ้ือแอปพลิเคชันแตกต่างกัน 
 ผู้บริโภคท่ีมีอายุต่างกันให้ความสําคัญกับปัจจัยในการตัดสินใจเลือกใช้ และเลือกซ้ือแอปพลิเคชันในภาพรวมไม่
แตกต่างกัน ท่ีนัยสําคัญทางสถิติ .05  
 สมมติฐานย่อยท่ี 3 ผู้บรโิภคท่ีมสีถานสมรสต่างกันตดัสินใจเลือกใช้ และเลือกซ้ือแอปพลิเคชันแตกต่างกัน 
 ผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกันให้ความสําคัญกับปัจจัยในการตัดสินใจเลือกใช้แอปพลิเคชันในภาพรวมไม่
แตกต่างกัน แต่ผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกันให้ความสําคัญกับปัจจัยในการเลือกซ้ือแอปพลิเคชันในภาพรวมแตกต่างกัน 
ท่ีนัยสําคัญทางสถิติ .05 
 สมมติฐานย่อยท่ี 4 ผู้บรโิภคท่ีมรีะดับการศึกษาตา่งกันตัดสินใจเลือกใช้ และเลือกซ้ือแอปพลิเคชันแตกต่างกัน 
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 บูรณาการศาสตร์และศิลป์ งานวจิัยท้องถิน่ไทยและประชาคมอาเซียน | 861 

 ผู้บริโภคท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันให้ความสําคัญกับปัจจัยในการตัดสินใจเลือกใช้ และเลือกซ้ือแอปพลิเคชันใน
ภาพรวมแตกต่างกัน ท่ีนัยสําคัญทางสถิติ .05 จึงทําการทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD ดังน้ี 

ผู้บริโภคท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันให้ความสําคัญกับปัจจัยในการตัดสินใจเลือกใช้แอปพลิเคชันในภาพรวมแตกต่าง
กัน จํานวน 1 คู่ คือ การศึกษาระดับมัธยมศึกษากับอนุปริญญาท่ีนัยสําคัญทางสถิติ .05 ส่วนคู่อ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่างแต่
อย่างใด 
 ผู้บริโภคท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันให้ความสําคัญกับปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซ้ือแอปพลิเคชันในภาพรวมแตกต่าง
กัน จํานวน 2 คู่ คือ การศึกษาระดับมัธยมศึกษากับอนุปริญญา และอนุปริญญากับปริญญาตรีท่ีนัยสําคัญทางสถิติ .05 ส่วนคู่
อ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่างแต่อย่างใด 
 สมมติฐานย่อยท่ี 5 ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพต่างกันตัดสินใจเลือกใช้ และเลือกซ้ือแอปพลิเคชันแตกต่างกัน 
 ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพต่างกันให้ความสําคัญกับปัจจัยในการตัดสินใจเลือกใช้ และเลือกซ้ือแอปพลิเคชันในภาพรวม
แตกต่างกัน ท่ีนัยสําคัญทางสถิติ .05 จึงทําการทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD ดังน้ี 

ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพต่างกันให้ความสําคัญกับปัจจัยในการตัดสนิใจเลอืกใช้แอปพลิเคชันในภาพรวมแตกต่างกัน จํานวน 
3 คู่ คือ (1) ข้าราชการกับพนักงานบริษัท (2) รัฐวิสาหกิจกับธุรกิจส่วนตัว (3) รัฐวิสาหกิจกับนักเรียน/นักศึกษา ท่ีนัยสําคัญ
ทางสถิติ .05 ส่วนคู่อ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่างแต่อย่างใด 
 ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพต่างกันให้ความสําคัญกับปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซ้ือแอปพลิเคชันในภาพรวมแตกต่างกัน 
จํานวน 5 คู่ คือ (1) ข้าราชการกับพนักงานบริษัท (2) รัฐวิสาหกิจกับพนักงานบริษัท (3) พนักงานบริษัทกับธุรกิจส่วนตัว (4) 
พนักงานบริษัทกับนักเรียน/นักศึกษา และ (5) พนักงานบริษัทกับอาชีพอ่ืนๆ ท่ีนัยสําคัญทางสถิติ .05 ส่วนคู่อ่ืนๆ ไม่พบความ
แตกต่างแต่อย่างใด 
 สมมติฐานย่อยท่ี 6 ผู้บรโิภคท่ีมรีายไดต้่างกันตัดสินใจเลือกใช้ และเลือกซ้ือแอปพลิเคชันแตกต่างกัน 
 ผู้บริโภคท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกันให้ความสําคัญกับปัจจัยในการตัดสินใจเลือกใช้ และเลือกซ้ือแอปพลิเคชันใน
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน ท่ีนัยสําคัญทางสถิติ .05  

 
5. อภิปรายผล 
  
 ผลจากการศึกษาพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน และปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้แอปพลิเคชันผ่านสมาร์ทโฟนเพ่ือ
ดําเนินการด้านพาณิชย์ มีประเด็นท่ีนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 
 1. พฤติกรรมการเลือกใช้แอปพลิเคชันผ่านสมาร์ทโฟนบนโทรศัพท์มือถือ 
 ผู้บริโภคส่วนใหญ่ใช้งานแอปพลิเคชันวันละ 5 ช่ัวโมงข้ึนไป มีความถ่ีในการใช้งาน จํานวน 4-6 ครั้ง/วัน ส่วนประเภท
ของแอปพลิเคชันท่ีเลือกใช้งาน และซ้ือมากท่ีสุด 3 ลําดับแรก คือ ด้านการสื่อสารออนไลน์ ด้านเกม และด้นภาพถ่ายและวิดีโอ 
สอดคล้องกับ เนคเทค (2553) รายงานผลการสํารวจผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2553 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามนิยมใช้
งานแอปพลิเคชันเพ่ือการสื่อสารมีผู้ใช้งานมากท่ีสุด (ร้อยละ 44.2) ท้ังน้ีเพราะในปัจจุบันอิเล็กทรอนิกส์และแอพพลิเคช่ันได้มี
บทบาทอย่างมากในการดําเนินชีวิตของผู้คนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการทํางาน การศึกษา การติดต่อสื่อสาร 
และการบันเทิง ดังจะเห็นได้ว่าเครื่องมือและแอปพลิเคชันเหล่าน้ันสามารถช่วยให้ผู้คนทํากิจกรรมในด้านต่างๆ ได้มีประสิทธิภาพ
มากข้ึนเมื่อเทียบกับในอดีต รวมท้ังช่วยให้ความบันเทิงเพ่ือผ่อนคลายหลังจากได้ทํางานมาเป็นระยะเวลายาวนาน แต่อย่างไรก็
ตามเครื่องมือและแอปพลิเคชันเหล่าน้ันมีอยู่อย่างมากมายหากไม่มีความรู้ท่ีเพียงพอคงไม่สามารถท่ีจะใช้พวกมันได้อย่างเต็ม
ความสามารถ และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมท้ังเสียเวลาในการหาข้อมูลเพ่ือใช้เครื่องมือได้ 
 

 2. ปัจจัยในการเลือกใช้แอปพลิเคชัน 
 ผู้บริโภคเลือกใช้แอปพลิเคชัน 3 ลําดับแรก ได้แก่ ช่ือแอปพลิเคชัน รูปไอคอน และความนิยมของแอปพลิเคชัน 
(Rating) ท้ังน้ีเน่ืองจากผู้ผลิตได้พัฒนาแอปพลิเคชันให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคมากท่ีสุด อย่างเช่น รูปไอคอนของ 
LINE DECO ท่ีผู้ใช้สามารถสร้างไอคอนน่ารักๆ เเทนท่ีหน้าตาไอคอนของเเอพฯ เเบบเดิมๆ ได้แล้ว หรือแม้แต่การปรับแต่ง
ไอคอนของเดิมท่ีมีในวินโดวส์กับแบบอิสระ ทําให้แอปพลิเคชันได้รับความสนใจจากผู้ใช้มากยิ่งข้ึน ประเด็นน้ีทําให้นักการ
ตลาดพัฒนาแอปพลิเคชัน และหาทางให้แอพพลิเคช่ันการดาวน์โหลดมากๆ ทําให้ Rating  ของแอปพลิเคชันอยู่ในกระแสของ
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ผู้ใช้บริการ นอกจากน้ีช่ือของแอปพลิเคชันก็มีความสําคัญด้วยเช่นกัน คือ ต้องมีความเก่ียวเน่ืองกับคําสําคัญท่ีต้องการจะ
ค้นหา  
 3. ปัจจัยในการเลือกซ้ือสนิค้าและบริการผ่านแอปพลิเคชัน 

ผู้บริโภคเลือกซ้ือแอปพลิเคชัน 3 ลําดับแรก ได้แก่ รูปไอคอน คําบรรยายสินค้าและบริการ และความเก่ียวข้องระหว่าง
สินค้าและบริการ ท้ังน้ีเพราะไอคอนจะใช้สําหรับแทนสิ่ง ๆ หน่ึง เพ่ือให้ผู้บริโภคเข้าใจตรงกัน ส่วนมากจะเป็นไอคอนเล็ก ๆ 
เพ่ือแทนช่ือเต็ม ๆ ซ่ึงมีความยาวมาก เพราะเมื่อก่อนการสื่อสารเป็นอุปสรรคอย่างมาก บ้างคนอ่านไม่ออก บ้างคนฟังไม่ชัด 
ทําให้ต้องใช้ สัญลักษณะแทนสิ่งสิ่งน้ี ปัจจุบันไอคอนหรือสัญลักษณ์เล็ก ๆ ก็ได้เป็นท่ีนิยมอย่าง เช่น ใช้ไอคอนแทนแอพบนมือถือ 
ใช้ไอคอนแทนสัญลักษณ์การสื่อสาร เช่น facebook หากมีรูป facebook ปรากฏอยู่ทําให้สื่อความหมายว่า เจ้าของสื่อ
สิ่งพิมพ์น้ีมี facebook ใช้แทนสัญลักษณ์ของ link หากมีรูปไอคอนเล็ก ๆ เช่น E-mail ก็หมายถึงจะส่งเมลล์ ดูเมลล์ ทําให้
สื่อสารอย่างเข้าใจกัน เช่น ไอคอน ค้นหา ทุกประเทศจะใช้ตัวแว่นขยายในการช่วยค้นหา เป็นต้น 

 

6. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
  
 จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า ธุรกิจของบริษัท Camera Learn To Pro Application เป็นธุรกิจท่ีให้บริการสอนถ่ายภาพ 
ผ่านแอพพลิเคช่ันบนมือถือสมาร์ทโฟน ซ่ึงได้นําเอาการสอนถ่ายภาพรวมเข้ากับเทคโนโลยี สมัยใหม่ท่ีได้รับความนิยมจาก
ผู้บริโภคไว้ด้วยกัน เปลี่ยนการสอนถ่ายภาพแบบเดิมมาเป็น การสอนถ่ายภาพแบบใหม่ผ่านวิดีโอ ซ่ึงแอปพลิเคชันเป็นสื่อท่ี
สามารถใช้งานได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ตอบโจทย์คนในยุคปัจจุบัน นอกจากการสอนถ่ายภาพแล้วยังมีการสอนเทคนิคการ
ถ่ายภาพ ประเภทต่างๆจากผู้เช่ียวชาญท่ีมีช่ือเสียง ธุรกิจท่ีเช่ือมโยงกับธุรกิจหลักอีกหน่ึงธุรกิจคือการให้ บริการเช่าพ้ืนท่ีแสดง
ผลงานภาพถ่ายของผู้ท่ีต้องการแสดงผลงานได้มีการออกแบบพ้ืนท่ีให้เป็นพ้ืนท่ีส่วนตัวของช่างภาพท่านน้ันเลย และการ
ให้บริการในรูปแบบของการจัดอบรมและสัมมนา ในหัวข้อท่ีเก่ียวกับการถ่ายภาพหรือเป็นหัวข้อท่ีกลุ่มเป้าหมายต้องการรู้ข้ึน
ในทุกปีซ่ึงจะเชิญ ช่างภาพช้ันนําของประเทศมาร่วมให้ความรู้ด้วย การให้บริการเช่าพ้ืนท่ีแสดงผลงานภาพถ่ายบนแอปพลิเคชัน 
ในอุตสาหกรรมน้ีมีคู่แข่งขันท่ี ให้บริการคล้ายคลึงกันหรือการให้แสดงผลงานผ่านสื่อ Social Network ในรูปแบบต่างๆ 
มากมายแต่ผู้ประกอบการได้ออกแบบการใช้ง่ายให้ง่ายข้ึนตอบโจทย์คนยุคใหม่ท่ีต้องการความ สะดวกรวดเร็วใช้ง่ายงานมี
ลูกเล่นท่ีน่าสนใจซ่ึงบริการน้ีก็สามารถรองรับความต้องการของ กลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี นอกจากน้ีการท่ีองค์กรพัฒนา
หลักสูตรการเรียนและการให้ บริการท่ีมีความหลากหลายทันต่อยุคสมัยอยู่เสมอก็จะทําให้ธุรกิจท่ีดําเนินอยู่มีกลุ่มเป้าหมายให้ 
ความสนใจเข้ามาใช้บริการมากข้ึนเรื่อยๆเป็นการขยายฐานลูกค้าแต่ก็ต้องรักษาฐานลูกค้าเดิมท่ีมีอยู่ให้ยังคงเป็นลูกค้าของ
องค์กรต่อไปหรือมีความภักดีต่อองค์กรด้วยบริการท่ีสร้างความประทับใจ ธุรกิจก็จะมีความก้าวหน้าและมั่นคงต่อไป  
 

7. กิตติกรรมประกาศ 
 

บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของงานวิจัยค้นคว้าอิสระของการศึกษาในหลักสูตรปริญญานิเทศศาสตร มหาบัณฑิต ซ่ึง
ผู้เขียนใคร่ขอขอบคุณ ผศ.ดร.ธรรญธร ปัญญโสภณ อาจารย์ท่ีปรึกษา และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่ีให้คําแนะนํา ดร.วิเศษ นครชัย 
รวมท้ังผู้เช่ียวชาญ ตลอดจนผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน ท่ีได้มีส่วนช่วยให้งานวิจัยดังกล่าวน้ีสําเร็จลงได้ด้วยดี 
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การวิจัยเรื่องการนําเสนอเน้ือหาของโทรทัศน์ท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช กับการรับรู้ข่าวสารของประชาชน 

ประเด็นการผลักดันวัดพระบรมธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลก มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการนําเสนอเน้ือหาของสื่อโทรทัศน์
ท้องถ่ิน จังหวัดนครศรีธรรมราช ในประเด็นการผลักดันวัดพระบรมธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลก และเพ่ือศึกษาการรับรู้
ข่าวสารของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราชในประเด็นการผลักดันวัดพระบรมธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลก
จากสื่อโทรทัศน์ท้องถ่ิน  

งานวิจัยน้ีเป็นการวิจัยแบบผสม (mixed method) จําแนกตามกลุ่มตัวอย่าง การวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างคือ
สื่อโทรทัศน์ท้องถ่ิน จ. นครศรีธรรมราชจํานวน 3 สถานี ได้แก่ ซีเอสทีวี (CSTV) , NBT นครศรีธรรมราช และมีดีมีเดีย (Meedee 
Media) ใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล และการวิจัยเชิงปริมาณเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือเน้ือหาท่ีนําเสนอ
ผ่านโทรทัศน์ท้องถ่ินท้ัง 3 สถานี ใช้แบบวิเคราะห์เน้ือหาเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล และประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนคร 
นครศรีธรรมราช จํานวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล  

ผลการวิจัยสรุปว่า สถานีโทรทัศน์ท้องถ่ินท่ีศึกษาท้ัง 3 สถานี มีนโยบายการในการนําเสนอข้อมูลเก่ียวกับประเด็น
การผลักดันวัดพระบรมธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลก โดยการติดตามข่าวสารความคืบหน้าในกระบวนการข้ึนทะเบียนเป็น
มรดกโลกเพ่ือนําเสนอเน้ือหาในรูปแบบต่าง ๆ ให้กลุ่มเป้าหมาย คือประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราชรับรู้ข่าวสาร
ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด โดยรูปแบบเน้ือหาท่ีนําเสนอมากท่ีสุดคือรายงานข่าว ซ่ึงสถานีท่ีมีการนําเสนอเน้ือหาในช่วงเวลาท่ีศึกษา
มากท่ีสุดคือ สถานีโทรทัศน์ Meedee Media 

สําหรับผลการวิจัยเชิงสํารวจ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับโทรทัศน์ท้องถ่ินช่องซีเอสทีวี (cstv), มีดีมีเดีย (Meedee 
Media) และ NBTนครศรีธรรมราช สัปดาห์ละ 2 ครั้งข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 31.3 และใช้เวลาในการเปิดรับข่าวสารครั้งละ 1 – 2 
ช่ัวโมง เป็นส่วนใหญ่ คือร้อยละ 43.0 ขณะท่ีกลุ่มตัวอย่างใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารประเด็นการผลักดันวัดพระบรมธาตุฯ 
เป็นมรดกโลกเพ่ือการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อ่ืน และเพ่ือความเพลิดเพลิน ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53  

นอกจากน้ีกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการรับรู้ข่าวสารในประเด็นการผลักดันวัดพระบรมธาตุฯ เป็นมรดกโลกระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 3.84 เพราะเช่ือว่าการผลักดันให้วัดพระบรมธาตุฯ เป็นมรดกโลกน้ันเป็นเรื่องท่ีดี และเปิดรับประเด็นดังกล่าวจากโทรทัศน์
ท้องถ่ินช่องซีเอสทีวี (CSTV), มีดีมีเดีย (Meedee Media) และ NBTนครศรีธรรมราชระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 
อีกท้ังกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทัศนคติในแง่บวกต่อประเด็นดังกล่าว กล่าวคือมีความเห็นด้วย มีความรู้สึกภาคภูมิใจ และ
สนับสนุนการผลักดันวัดพระบรมธาตุฯ เป็นมรดกโลก ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 
 
คําสําคัญ: โทรทัศน์ท้องถ่ิน, เน้ือหา, การรับรู้, มรดกโลก 
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Abstract 
 

The aims of this research were 1) to study the content of progress on the local television 
presentation of Nakhon Si Thammarat province and 2) to observe the perception of the community in 
Maung area of Nakhon Si Thammarat for the case of pushing Phra Mahathat Woramahawihan temple 
as world heritage site. 

This qualitative research used mixed method, categorize by the samples. Data were collected by 
the In - depth interview from the agent of three local televisions, namely : CSTV, NBT Nakhon Si Thammarat 
and Meedee Media. The instruments used were interview guides. In the past of quantitative research, data 
were collected via content of these three local television, The instruments used were content analysis 
guides. Including, the survey data were collected by using questionnaires. The sample consisted of 400 
people who live in the area of Nakhon Si Thammarat local government. 

These three local televisions educated by making aware to the content policy accessible to the 
local community and pursued for faster progress in making this temple as world heritage site. Further, 
they updated the latest achievement or progress to the community of Maung in Nakhon Si Thammarat 
the most form of News with their media channel. It was also observed that Meedee Media contributed 
or presented the highest number of information to the community at the time of this research. 

The survey method found that the majority of samples exposed this three local televisions CSTV, 
Meedee media and NBT Nakhon Si Thammarat broadcast twice a week (31.3%). The most of samples 
also took time to expose about 1-2 hours (43.0%). While the samples utilized of the information or content 
about pushing Phra Mahathat Woramahawihan temple as world heritage site issue, with the used for 
talking, exchange opinions with others and pleasure purpose which yield a high level (3.53%). 

 Again it was observed that the most of the samples have a high level of exposure to information in 
the news which is about (3.84%) thus, believed that it is a good thing to turn this place as world heritage 
site. The issue or any progress was broadcasted in this three local television (CSTV, Meedee Media and 
NBT Nakhon Si Thammarat) with an average exposure level of (3.47%). In addition, The attitude of the 
people were positive, stating proud to have a world heritage site in their area thus, gave full support for 
pushing Phra Mahathat Woramahawihan temple as a world heritage site. 
 
Keywords: local television, content, perception, world heritage 

 
1. บทนํา 
 

 โทรทัศน์เป็นสื่อมวลชนท่ีได้รับการยอมรับและเข้าถึงมากท่ีสุดในปัจจุบัน ข้อมูลการครอบครองโทรทัศน์ของครัวเรือน
ในประเทศไทยพบว่า ครัวเรือนส่วนบุคคลของประเทศไทยร้อยละ 94.4 มีโทรทัศน์ และจากการสํารวจการใช้เวลาของประชากรใน
ปี 2552 พบว่าคนไทยใช้เวลาในการดู/ฟังโทรทัศน์ เฉลี่ยวันละ 2.7 ช่ัวโมง (ศูนย์สารสนเทศศาสตร์ภาครัฐ สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 
2556) หน้าท่ีหลักของโทรทัศน์ คือการให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้  และความบันเทิงแก่ประชาชน นอกจากน้ีเจตนารมณ์ของ
กฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา 40 ก็ระบุไว้อย่างชัดเจนถึงพันธกิจของสื่อกระจายเสียงท่ีต้องให้บริการแก่ชุมชนหรือท้องถ่ิน   

 ด้วยเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าว  และการเกิดข้ึนขององค์กรอิสระ  ภายใต้การกํากับของรัฐ คือคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ (กสท.) ซ่ึงทําหน้าท่ีจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สาธารณะท้ังในระดับชาติและระดับท้องถ่ิน ในด้านการศึกษา วัฒนธรรม ความ
มั่นคงของรัฐ และประโยชน์สาธารณะอ่ืน ๆ นําไปสู่การขยายตัวของเคเบ้ิลทีวี หรือโทรทัศน์ท้องถ่ินในวงกว้าง และได้รับความ
นิยมมากข้ึน โดยเฉพาะในแถบพ้ืนท่ีเขตภูมิภาคต่าง ๆ เน่ืองจากโทรทัศน์ท้องถ่ินสามารถสะท้อนถึงสภาพสังคมและวัฒนธรรม
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ของคนแต่ละท้องถ่ินได้มากข้ึน  ตลอดจนสามารถตอบสนองความต้องการของคนในชุมชน  โดยการนําเสนอเน้ือหาท่ีเก่ียวข้อง
และเป็นประโยชน์แก่ผู้รับสาร  ซ่ึงมีความแตกต่างกันไปตามบริบทของสังคม   

 ความพยายามในการผลักดันให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นหน่ึงในมรดกโลกน้ัน นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง
ของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช อีกท้ังยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวของจังหวัดอีกด้วย ซ่ึงในท่ีสุดคณะกรรมการ
มรดกโลก มีมติให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ผ่านเข้ารอบการพิจารณาเป็นมรดกโลก ซ่ึงการนําเสนอเน้ือหาเก่ียวกับประเด็น
การผลักดันวัดพระบรมธาตุฯ เป็นมรดกโลกก็ปรากฏในสื่อมวลชนกระแสหลักท้ังหนังสือพิมพ์  วิทยุโทรทัศน์  และอินเทอร์เน็ต 
ประชาชนจึงได้รับรู้ประเด็นดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามเน้ือหาท่ีปรากฏก็มีปริมาณน้อย และไม่ได้เกาะติดความเคลื่อนไหว อีกท้ัง
เป็นการนําเสนอเน้ือหาเพ่ือสื่อสารกับผู้รับสารท่ัวไป  ไม่เฉพาะเจาะจงว่าเป็นคนในพ้ืนท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราชหรือไม่  

 การรับรู้ข่าวสารในการผลักดันวัดพระมหาธาตุฯ เป็นมรดกโลกของประชาชนในจังหวัดน้ัน จึงจําเป็นต้องอาศัยสื่อมวลชน
ท้องถ่ิน เพราะเป็นสื่อท่ีมีความเข้าใจบริบททางวัฒนธรรมของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างถ่องแท้ และสามารถนําเสนอ
เน้ือหาเป็นประเด็นหลัก มีความสําคัญและส่งผลกระทบต่อกลุ่มผู้รับสาร ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายของสื่อโดยตรง ดังท่ีภัทรา บุรารักษ์  
(2556) กล่าวว่า โทรทัศน์ท้องถ่ินไม่ว่าจะเป็นสถานีโทรทัศน์หรือรายการโทรทัศน์ท่ีนําเสนอประเด็นของของถ่ินและตั้งใน
ท้องถ่ินเท่าน้ัน แต่ยังเป็นเครื่องมือการสื่อสารหรือกลไกการสื่อสารท่ีสําคัญสําหรับการพัฒนาท้องถ่ินท่ีสามารถสะท้อนให้คน
ท้องถ่ินได้เห็นท้องถ่ินของตัวเอง สร้างความรักและความผูกพันระหว่างผู้คนและท้องถ่ินของพวกเขา อีกท้ังยังเป็นเครื่องมือท่ีทํา
ให้คนท้องถ่ินได้แสดง ฐานะการเป็นพลเมืองท่ีมีสิทธิมีเสียงต่อความเป็นไปของท้องถ่ินอย่างท่ีโทรทัศน์ระดับชาติทําไม่ได้ 

 ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทสื่อโทรทัศน์ท้องถ่ิน ในการถ่ายถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารในประเด็นการผลักดัน
วัดพระบรมธาตุฯ เป็นมรดกโลก  ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีมีมิติทางสังคมและวัฒนธรรมท้องถ่ินนครศรีธรรมราช โดยสื่อโทรทัศน์
สามารถสร้างการรับรู้ท่ีสมจริงด้วยภาพและเสียง ซ่ึงมีพลังในการอธิบายและสร้างความเข้าใจสถานการณ์ได้อย่างชัดเจน ท้ังน้ี
เพ่ือทําความเข้าใจถึงนโยบายการนําเสนอเน้ือหา การเข้าถึงของกลุ่มผู้รับสาร ตลอดจนทิศทางการใช้ประโยชน์จากสื่อมวลชน
ท้องถ่ินในปัจจุบัน 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือศึกษาการนําเสนอเน้ือหาของสื่อโทรทัศน์ท้องถ่ิน จังหวัดนครศรีธรรมราช ในประเด็นการผลักดันวัดพระบรม
ธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลก 

2. เพ่ือศึกษาการรับรู้ข่าวสารของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราชในประเด็นการผลักดันวัดพระบรม
ธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกจากสื่อโทรทัศน์ท้องถ่ิน   

 
3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 3.1 โทรทัศน์ท้องถิ่น 
 คําว่าโทรทัศน์ท้องถ่ิน มีการให้ความหมาย อย่างหลากหลาย แม้ว่าจะมีแนวคิดและหลักการท่ีเป็นท่ีมา ของโทรทัศน์
ท้องถ่ินเองก็ตาม  แต่ในทางปฏิบัติในหลายประเทศและหลายท้องถ่ินต่างมีการให้คํานิยามท่ีท้ัง คล้ายคลึงและแตกต่างกันไป
ตามบริบททางสังคมของแต่ละแห่ง  ดังน้ี (ภัทรา บุรารักษ์, 2556) 
 สื่อกระจายเสียงท่ีมีการแพร่ภาพจํากัดเฉพาะพ้ืนท่ีหรือท้องถ่ินใดท้องถ่ินหน่ึง ท่ีอาจแบ่งพ้ืนท่ีตามกายภาพ  
(Aldridge, 2007:83)    
 เป็นสถานีฯ ท่ีมีความเป็นท้องถ่ินท่ีนําเสนอรายการแตกต่างจากระดับชาติ และเป็นพ้ืนท่ีสื่อสารในประเด็น   สําคัญ
ของวิถีชีวิต และความเป็นไปในสังคมท้องถ่ินท่ีสามารถขับเคลื่อนเรื่องราวของท้องถ่ินหรือกลุ่มท่ีไม่เคยมีพ้ืนท่ีการสื่อสารหรือ
แสดงออกให้ปรากฏผ่านหน้าจอโทรทัศน์ (Fuller, 2007)   
 สถานีสามารถนําเสนอรายการท่ีเป็นภาษา อัตลักษณ์ วัฒนธรรมและการดําเนินงาน อ่ืน ๆ โดยยึดเอาท้องถ่ินเป็น
ศูนย์กลาง  จากแนวทางการดําเนินการดังกล่าว ทําให้สังคมรับรู้ และให้ความสําคัญกับระบบสื่อสื่อมวลชน ต่อการเป็นสื่อท่ี
สร้างจิตสํานึกสาธารณะให้กับ พลเมือง และเป็นสื่อในการพัฒนา ภายใต้สังคมแบบประชาธิปไตย (Berrigan F. 1977:213- 
224)  



 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที ่8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 
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 เป็นช่องทางท่ีนําเสนอเรื่องราวในประเด็นวัฒนธรรมและภาษาของท้องถ่ินท่ีแตกต่าง ไปจากโทรทัศน์ระดับชาติอย่าง
ชัดเจน( Miquel de Moragas Spà and Carmelo Garitaonandia, 1998)   
 เป็นสถานีโทรทัศน์ท่ีมีเจตนารมณ์การให้บริการครอบคลุมผู้อยู่อาศัยในภูมิภาคหรือท้องถ่ินท่ีออกอากาศ โดย
ครอบคลุมถึงโทรทัศน์ในพ้ืนท่ีเมืองด้วยการดําเนินการหรือ ให้บริการข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นอิสระร่วมกับรัฐบาลกลางและ
ท้องถ่ินท่ีเป็นกลางและน่าเช่ือถือ (Nicholas W. Jankowski, 1998)   
 เป็นสถานีโทรทัศน์ท่ีมีเป้าหมายผลิตรายการสําหรับจังหวัดหรือพ้ืนท่ีทางกายภาพโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการท่ี
เก่ียวข้องหรือสัมพันธ์กับสังคม วัฒนธรรมและชีวิต ศาสนาใน พ้ืนท่ีน้ันๆอย่างครบถ้วน (Nicholas W. Jankowski, 1998)  
 เป็นพ้ืนท่ีสาธารณะใหม่ในการกระจายเสียงในท้องถ่ิน (Giuseppe Richeri, 1997) เป็นสื่อมวลชนท่ีแพร่ภาพ
ออกอากาศเพ่ือให้ข่าวสารความรู้ ความบันเทิงแก่ประชาชน โดยตอบสนองความต้องการของคนในพ้ืนท่ี เปิดโอกาสให้
ประชาชนได้เข้ามามี ส่วนร่วมท้ังในระดับผู้ชม การเป็นผู้ผลิต คือมีส่วนร่วมในทีมผลิตรายการ การเป็นผู้นํา ผู้วางแผน ผู้
กําหนดนโยบายท่ีมีต่อการผลิตรายการต่างๆ ของสถานี และรายการท้องถ่ินน้ัน จะต้องส่งผลให้เกิดการพัฒนาท้องถ่ิน (หฤทัย  
ขัดนาค, 2547)   
 เป็นสถานีฯท่ีมีการบริหารจัดการเพ่ือการค้า หรือแสวงหากําไร ท่ีมีพันธกิจต่อ ท้องถ่ินท้ังด้านเวลาและแหล่งท่ีมา
ของรายได้ (Richeri, 1998: 127) 

จากความหมายข้างต้นจะพบว่าโทรทัศน์ท้องถ่ินมีบทบาทหน้าท่ีในฐานะสื่อมวลชนประเภทหน่ึงน้ันเอง คือมีบทบาท
หน้าท่ีด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร การเช่ือมประสานสังคม การถ่ายทอดวัฒนธรรม และการให้ความบันเทิง แต่เน่ืองจาก
โทรทัศน์ท้องถ่ินน้ันเกิดข้ึนจากเจตนารมณ์ของการสื่อสารในระดับท้องถ่ิน บทบาทของโทรทัศน์ท้องถ่ินจึงอยู่ภายใต้บริบททาง
สังคมของแต่ละท้องถ่ินน้ันเอง เช่น สื่อโทรทัศน์ระดับชาติอาจจะนําเสนอข่าววัดพระบรมธาตุเป็นมรดกโลกในภาพกว้าง 
เพ่ือให้ผู้รับสารรับรู้ถึงผลการตัดสินของยูโนสโกตามลําดับ ขณะท่ีโทรทัศน์ท้องถ่ินจะต้องรายงานท่ีมาท่ีไป ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง
ผลักดัน (คนในพ้ืนท่ี) ผลกระทบจากการเป็นมรดกโลกของวัดพระบรมธาตุฯ ตลอดจนความก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงท่ีจะนําไปสู่
การประกาศรับรอง ท้ังน้ีการนําเสนอข้อมูลข่าวสารในประเด็นดังกล่าวก็จะสะท้อนความเป็นท้องถ่ินได้มากกว่าโทรทัศน์ระดับ
ส่วนกลาง นอกจากน้ีภัทรา  บุรารักษ์  (2556)  ได้ระบุถึงคุณลักษณะท่ีสําคัญของโทรทัศน์ท้องถ่ินไว้ 8 ด้าน คือ  

 1) คุณลักษณะด้านการบริหารจัดการ  คือการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์ท้องถ่ินข้ึนตามกฎหมายของแต่ละประเทศ 
มีอํานาจและการบริหารจัดการท้ังด้านนโยบาย  การเงิน การดําเนินการและ การคัดเลือกเน้ือหา  รวมถึงความเป็นอิสระใน
การจัดสรรเวลาและรายการของท้องถ่ิน โดยไม่ข้ึนกับสถานี ฯ โทรทัศน์แม่ข่าย  

 2) คุณลักษณะด้านเป้าหมายในการดําเนินงาน  แนวคิดโทรทัศน์ ท้องถ่ินส่วนใหญ่เกิดข้ึนมาเพ่ือตอบสนอง
ความคาดหวังและความต้องการของคนในสังคมท่ีต้องการสื่อท่ี สร้างจิตสํานึกสาธารณะให้กับพลเมือง และเป็นสื่อในการ
พัฒนาท้องถ่ินเพ่ือการพัฒนาและยึดท้องถ่ินเป็น เป้าหมายในการดําเนินการ (Berrigan F. 1977:213-224)   

 3) คุณลักษณะด้านท่ีตั้งสถานีฯ มีสถานีฯ ตั้งอยู่ในท้องถ่ินท่ีตอบสนอง หรือให้บริการท้องถ่ิน  
 4) คุณลักษณะด้านรัศมีการแพร่ภาพกระจายเสียง โทรทัศน์ท้องถ่ินเกือบทุกแห่งแพร่ภาพกระจายเสียง

ครอบคลุมในพ้ืนท่ีเฉพาะเขตให้บริการเท่าน้ัน 
 5) คุณลักษณะด้านความเป็นเจ้าของ การถือครองเป็นเจ้าของโทรทัศน์ท้องถ่ินมีท้ังการเป็นเจ้าของโดยองค์กร

สาธารณะ  โดยกลุ่มคนหรือองค์กรในท้องถ่ิน และโดยรัฐ 
 6) คุณลักษณะด้านกระบวนการดําเนินการ ท่ีใช้แนวคิดการมีส่วนร่วมระหว่างคนท้องถ่ินและมืออาชีพ  
 7) คุณลักษณะด้านเน้ือหารายการ  ท่ีต้องสะท้อนให้เห็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวท่ี เจาะลึกท้องถ่ิน จนถือเป็นจุด

แข็งของการเป็นโทรทัศน์ท้องถ่ิน โดยเน้ือหาท้องถ่ินรายการท่ีสถานีฯ ท้องถ่ินส่วนใหญ่นําเสนอ ได้ต่อเน่ืองก็คือ ข่าว เพราะ
ลักษณะของรูปแบบรายการข่าวสามารถสร้าง ความใกล้ชิด และนําเสนอเรื่องราวท่ีเก่ียวข้องกับท้องถ่ินได้ดีกว่ารูปแบบ
รายการประเภทอ่ืนๆ 

 8) คุณลักษณะด้านภาษาท่ีใช้ในการนําเสนอรายการ  เน้นการใช้ภาษาถ่ินในการออกอากาศเป็นหลัก  ซ่ึง
สะท้อนความเป็นท้องถ่ินท่ีแตกต่างจากโทรทัศน์ระดับชาติ 

 

3.2 เคเบิลทีวีในประเทศไทย 
พนา ทองมีอาคม, (ม.ป.ป.) ระบุว่า ในประเทศไทย โทรทัศน์ท่ีเรียกกันว่าเคเบิลน้ัน ได้เริ่มดําเนินการแบบชาวบ้าน 

และเป็นไปเพ่ือแก้ปัญหาสัญญาณไม่ชัดเช่นเดียวกันอีก ผู้ดําเนินการเคเบิลรายแรกเป็นใครน้ันไม่ทราบแน่นอน เพราะไม่มี
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กฎหมายรองรับและชาวบ้านทํากันเอง แต่ท่ีมีหลักฐานแน่นอนก็คือรายท่ีจันทบุรีในปี 2523 โดยคุณฉลาด วรฉัตร นักการเมือง
ช่ือดัง โดยเริ่มจากการแก้ปัญหาการรับสัญญาณฟรีทีวีหรือทีวีปกติไม่ชัด และต่อมาก็ขยายตัวโดยการแพร่ภาพภาพยนตร์จาก
วีดีโอไปตามสาย มีผู้ประกอบการอีกหลายรายในชุมชนท่ีไม่สามารถรับสัญญานโทรทัศน์ได้ชัด เช่นในจังหวัด เชียงใหม่ 
เชียงราย โคราช นครสวรรค์ แม่ฮ่องสอน และต่อมาผู้ประกอบการสมัครเล่นเหล่าน้ีก็มีแถมช่องภาพยนตร์จากวีดีโอด้วย 

กิจการเคเบิลทีวีในประเทศไทยท่ีถือว่าเป็นทางการจริงๆน้ัน ได้เริ่มข้ึนในปี พ.ศ. 2532 โดย IBC (International 
Broadcasting Corporation) เป็นผู้ให้บริการ มีการแพร่ภาพโดยใช้ระบบ MMDS (Multipoint Multichannel 
Distribution System) ซ่ึงต่อมามีผู้ประกอบการหลักๆในกรุงเทพอยู่สามรายด้วยกัน คือ IBC UTV และ Sky TV  

การเติบโตของระบบเคเบิลในประเทศไทยน้ัน เป็นในลักษณะต่างคนต่างทํา ล้มลุกคลุกคลาน เริ่มจากหน่วยงานท่ีให้
อนุญาตท่ีแตกต่างกัน คือ กรมประชาสัมพันธ์ (Sky TV) และ อสมท. (IBC และ UTV) อีกท้ัง ระบบการส่งสัญญาณก็มีความ
แตกต่างกัน คือมีท้ังการแพร่ภาพทางอากาศ (IBC และ Sky TV) และทางสายเคเบิลใยแก้ว (UTV) 

สําหรับประเทศไทยมีสถานีโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิก 2 ประเภท ประกอบด้วย (ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา และศุภรา
ภรณ์ ทวนน้อย, 2555) 

1) สถานีโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิกท่ีใช้การส่งสัญญาณจากระบบดาวเทียม เช่น บริษัท ทรู วิช่ันส์ จํากัด 
(มหาชน) ท่ีได้รับสัมปทานจากบริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) ใช้ระบบการส่งสัญญาณออกอากาศด้วยระบบ TrueIPTV รับ
สัญญาณด้วยจานสัญญาณ DSTV หรือ “จานแดง” 

2) สถานีโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิกท่ีให้บริการผ่านสายเคเบิลส่งสัญญาณภาพถึงบ้านของสมาชิก หรือ 
เคเบิลทีวีท้องถ่ิน เป็นธุรกิจขนาดเล็กในท้องถ่ิน เกือบท้ังหมดเป็นผู้ประกอบการท่ีอยู่ในเขตเทศบาลหรือชานเมืองตาม
ต่างจังหวัด ท่ีมีประชาชนตั้งบ้านเรือนอยู่หนาแน่น เพ่ือให้สามารถติดตั้งสายเคเบิลไปยังบ้านเรือนของประชาชนได้จํานวนมาก 
แต่ลงทุนต่ํา ด้วยข้อกําจัดดังกล่าว ทําให้เคเบิลทีวีท้องถ่ินยังไม่แพร่หลายไปยังพ้ืนท่ีนอกเขตเทศบาล ซ่ึงยังเป็นช่องว่างทาง
การตลาดท่ีอาจขยายกลุ่มสมาชิกในอนาคต 

การให้บริการของเคเบิลทีวีท้องถ่ินน้ันมีช่องรายการให้ชมมากถึง 60-80 ช่องรายการ บางบริษัทมีการผลิตรายการท่ี
ตอบสนองต่อความต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของท้องถ่ินด้วย ขณะท่ีสมาชิกเคเบิลทีวีท้องถ่ินจะจ่ายค่าสมาชิกรายเดือน อยู่
ระหว่าง 200-350 บาทต่อเดือน 

การเกิดสถานีโทรทัศน์เคเบิลท้องถ่ินตามเขตเมืองต่างๆ ในระยะ 10-15 ปีท่ีผ่านมา อาจไม่ได้มุ่งแก้ปัญหาจุดอับ
สัญญาณ แต่เพราะมีช่องว่างทางการตลาดเกิดข้ึน ท้ังในแง่ “เน้ือหา” และ “ผู้ชม” ท่ีผู้ประกอบการเห็นโอกาสในการทําธุรกิจ
ทางด้านสื่อ แต่จะเป็นสื่อท่ีเกิดข้ึนด้วยวัตถุประสงค์ใดก็ตาม ต่างก็มี “สถานภาพ” และ “บทบาท” เพ่ือการดํารงอยู่ในสังคม
เช่นเดียวกับสื่อประเภทอ่ืนๆ 

 

 3.3 แนวคิดเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อ (Media Exposure) 
 การเปิดรับสื่อ คือ ความบ่อยครั้งในการเปิดรับ ระยะเวลา รวมถึงจํานวนสื่อในการเปิดรับ โดยเหตุผลท่ีมนุษย์เลือก
สนใจหรือตั้งใจรับข่าวสารจากสื่อในน้ันนักวิชาการหลายท่านมีความเห็นสอดคล้องกันคือ แรงจูงใจท่ีต้องการเป็นท่ียอมรับของ
สมาชิกภายในสังคม จะเป็นสิ่งช่วยกําหนดความสนใจในการเปิดรับข่าวสารสื่อต่าง ๆ ก็เพ่ือสนองความต้องการของตนเอง 
ผู้รับสารจะเลือกรับข่าวสารจากสื่อน้ันย่อมเป็นไปตามบทบาทและสถานภาพในสังคมของผู้รับสารและเหตุผลในการรับสาร 
 จากการตั้งข้อสังเกตของนักวิชาการด้านการสื่อสารมวลชนบางกลุ่ม ท่ีมองว่าสื่อหรือสื่อมวลชนมีอิทธิพลต่อมนุษย์
น้ันไม่จริงเสมอไป เพราะมนุษย์น้ันมีความเป็นตัวของตัวเอง โดยสามารถเลือกรับข่าวสารเองได้ คนแต่ละคนมีโอกาสท่ีจะรับ
ข่าวสารจากแหล่งหรือผู้ส่งสารต่าง ๆ จํานวนมากมาย แต่ประชาชนมีเวลาและความสามารถท่ีจํากัด  การจะรับสารจากแหล่ง
ต่าง ๆ รวมท้ังประชาชนมีความพอใจหรือไม่พอใจแหล่งข้อมูลหรือผู้ส่งสาร ต่าง ๆ แตกต่างกันออกไป  ประชานจึงเลือกท่ีจะ
เปิดรับสื่อหรือเลือกท่ีจะใช้สื่อตามความพอใจหรือใช้สื่อตามความปรารถนาของคน  ในการรับข่าวสารต่าง ๆ ผู้รับสารย่อมมี
กระบวนการเลือกสรร (Selective Processes) ซ่ึงแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ความต้องการความเช่ือ ทัศนคติและ
ความรู้สึกนึกคิด ฯลฯ ท่ีไม่เหมือนกันของแต่ละบุคคล กล่าวได้ว่าบุคคลต่าง ๆ จะมีพฤติกรรมในการเปิดรับข่าวสารแบบเฉพาะ
ของตนเองซ่ึงแตกต่างกันด้วยสาเหตุเกิดจากพ้ืนฐานได้แก่ (พีระ จิระโสภณ, 2540) 

1) ความเหงา เพราะมนุษย์ต้องกการมีเพ่ือนสามารถอยู่ได้เพียงลําพัง ต้องหันมาสื่อสารกับผู้อ่ืน สิ่งท่ีดีท่ีสุด
คือการอยู่กับสื่อ สื่อมวลชนจึงเป็นเพ่ือนแก้เหงาได้และบางทีบางคนก็พึงพอใจกับการท่ีได้อยู่กับสื่อมวลชนมากกว่าอยู่กับ
บุคคลด้วยซํ้า เพราะสื่อมวลชนไม่สร้างแรงกดดันในการสนทนาหรือแรงกัดดันทางสังคม 
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2) ความอยากรู้อยากเห็น เพราะเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ท่ีต้องการจะรับรู้ข่าวสารเพ่ือตอบสนองความต่อ
ความต้องการของตนเอง ดังน้ันสื่อมวลชนจึงถือเอาจุดน้ีเป็นหลักสําคัญในการเสนอข่าวสาร โดยเริ่มจากสิ่งใกล้ตัวก่อนไปจนถึง
สิ่งท่ีอยู่ห่างตัวออกไป 

3) ประโยชน์ใช้สอย มนุษย์แสวงหาข่าวสารและใช้ข่าวสารเพ่ือประโยชน์ของตนเองเพ่ือช่วยให้ความคิดของ
ตนบรรลุ เพ่ือใช้ข่าวสารท่ีได้เสริม บารมีให้ความบันเทิงแก่ตนเอง โดยจะเลือกสื่อท่ีใช้ความพยายามน้อยท่ีสุด (Least Effort) 
และได้รับผลปะโยชน์ตอบแทนท่ีดีท่ีสุด (Promise of Reward) 

4) ลักษณะเฉพาะของสื่อแต่ละอย่าง สาเหตุจากตัวสื่อซ่ึงมีลักษณะกระตุ้น มีส่วนช้ีนําทําให้ผู้รับสารแสวงหา
และได้ประโยชน์ไม่เหมือนกัน ผู้รับสารแต่ละคนย่อมจะเข้าใจในลักษณะบางอย่างท่ีจะตอบสนองความต้องการและทําให้
ตนเองเกิดความพึงพอใจ ซ่ึงกระบวนการเปิดรับข่าวสารน้ันประกอบด้วย 

 

 3.4 แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้ 
 วิลเบอร์  แชรมม์  อธิบายว่า ความหมายเกิดจากการรับรู้ ซ่ึงหมายถึงกระบวนการแปลความหมายของสิ่งท่ีพบหรือ
สิ่งท่ีเกิดข้ึนในสภาพแวดล้อมรอบตัว (Schramm, 1960, p. 6) กล่าวคือเมื่อมนุษย์ได้รับสิ่งเร้าหรือข้อมูลผ่านทางประสาทรับรู้
ท้ังห้า ได้แก่ การเห็นด้วยตา การได้ยินด้วยหู การได้กลิ่นด้วยจมูก การรับรสด้วยลิ้น และการสัมผัสทางผิวหนังแล้ว สิ่งเร้าหรือ
ข้อมูลเหล่าน้ันจะถูกส่งผ่านไปยังสมองซ่ึงจะทําหน้าท่ีรวบรวม และแปลความหมายของสิ่งเร้าหรือข้อมูลท่ีได้รับด้วยกระบวนการท่ี
รวดเร็วและเกิดเป็นการรับรู ้กระบวนการรับรู้ของมนุษย์เกิดข้ึนโดยผา่นกระบวนการยอ่ยสามกระบวนการดังน้ี (สุรัตน์ ตรีสกุล
, 2548) 

1) การให้ความสนใจและการเลือกรับสิ่งเร้า 
 การให้ความสนใจและการเลือกรับสิ่งเร้า (Attention and Selection) หมายถึง กระบวนการซ่ึงประสาทรับรู้
ของมนุษย์ถูกกระตุ้นด้วยสิ่งเร้าต่าง ๆ มากมายซ่ึงเกิดข้ึนในสภาพแวดล้อมรอบตัว แต่เน่ืองจากมนุษย์มีขีดจํากัดในการรับรู้จึง
ไม่สามารถรับรู้สิ่งเร้าท้ังหมดท่ีผ่านเข้ามาได้ท้ัง (อ้างจาก Tubbs, & Moss, 2000) ดังน้ันมนุษย์จึงต้องเลือกสิ่งท่ีรับรู้ 
(Selective Perception) โดยมนุษย์การเลือกสิ่งท่ีตนสนใจ (Selective Attention) หมายถึง การเลือกรับรู้สิ่งท่ีสนใจเพ่ือ
สนองความต้องการด้านทางกายและจิตใจ ตอบสนองความสนใจของตน และสนองความมุ่งหวัง หรือคาดหมาย  ขณะ
การเลือกท่ีจะเปิดรับ (Selective Exposure) หมายถึง การเลือกท่ีจะเปิดใจหรือเปิดโอกาสในการรับข้อมูลข่าวสารหรือ
ติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน โดยปกติมนุษย์มักจะเลือกเปิดรับสิ่งต่าง ๆ ซ่ึงคิดว่าสอดคล้องและช่วยเสริมความเช่ือ ค่านิยม 
ทัศนคติ การตัดสินใจ ฯลฯ และจะหลีกเลี่ยงการเปิดรับสิ่งท่ีขัดแย้งกับความคิดเห็น และความสนใจของตน (อ้างจาก Klapper, 
1960) เพ่ือสนองวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ หรือเพ่ือเสริมสร้างความพึงพอใจให้แก่ตนได้  
 นอกจากน้ันมนุษย์มีแนวโน้มในการรับสิ่งเร้าท่ีเข้มข้น รุนแรง ชัดเจน หรือเด่นชัด รวมท้ังสิ่งเร้าท่ีเป็นเหตุการณ์
แปลกใหม่ได้มากกว่าเหตุการณ์ปกติรอบตัว (อ้างจาก Lahey, 1989 ; Adler, Rosenfeld & Towne, 1992) ความเข้ม ความ
รุนแรง ความชัดเจน หรือเด่นชัด ได้แก่ ความเข้มของสี ความดังของเสียง กลิ่นท่ีรุนแรง ความรุนแรงในการสัมผัส ฯลฯ ซ่ึงจะส่งผล
ต่อการรับรู้ได้ดีกว่า เช่น คนใส่เสื้อสีแดงเข้มจะเร้าความสนใจของบุคคลอ่ืนได้ดีกว่าคนใส่เสื้อสีขาว เป็นต้น 

2) การรวบรวมและจัดระบบของสิ่งเร้า 
 การรวบรวมและจัดระบบของสิ่งเร้า (organization of stimuli) หมายถึง กระบวนการซ่ึงสมองรวบรวมและ
จัดระบบของสิ่งเร้าท่ีผ่านเข้ามาทางประสาทรับรู้ท้ัง 5 ช่องทาง เพ่ือให้เกิดเป็นความหมาย โดยอาศัยหลักการสําคัญสอง
ประการ ได้แก่ การจัดกลุ่มการับรู้ (Perceptual Grouping) และความสัมพันธ์ระหว่างภาพและพ้ืน (Figure – Ground 
Relationship)  

3) การแปลความหมาย 
 การแปลความหมาย (Interpretation) หมายถึง การให้ความหมายแก่สิ่งเร้าหรือข้อมูลท่ีได้รับ กล่าวคือ 
หลังจากท่ีสมองเลือกรับและจัดระบบของสิ่งเร้าหรือข้อมูลท่ีได้รับจากประสาทรับรู้แล้ว สมองจะแปลความหมายของสิ่งเร้า
หรือข้อมูล โดยการสร้างหรือให้ความหมายแก่สิ่งเร้าหรือข้อมูลน้ัน 
 

 3.5 ทฤษฏีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจสื่อ (Uses and Gratification Theory) 
 ทฤษฏีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของผู้รับสารเป็นทฤษฎีท่ีเช่ือว่าผู้รับสารมีลักษณะเป็น active audience 
ในการเลือกรับสื่อและสาร Wenner (อ้างถึงในนิลาวัณย์ พาณิชย์รุ่งเรือง, 2540) ได้ทําการศึกษาวิจัยเก่ียวกับความพึงพอใจใน
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การบริโภคข่าวสาร (News Gratifications) และสร้างแผนท่ีแสดงความพึงพอใจในการบริโภคสื่อข่าวสาร (Media News 
Gratifications) แบ่งความพึงพอใจออกเป็น 4 กลุ่มคือ  

1) Orientational Gratifications หมายถึง การใช้ข่าวสารเพ่ือประโยชน์ทางด้านข้อมูลเพ่ือการอ้างอิง และ
เพ่ือเป็นเสริมแรงด้านความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลกับสังคม รูปแบบของความต้องการท่ีแสดงออกมา ได้แก่ การติดตาม
ข่าวสาร (Surveillance) เพ่ือได้มาซ่ึงข้อมูลช่วยในการตัดสินใจ (Decisional Utility) เช่น การตัดสินใจลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง (Vote Gratifications) เป็นต้น 

2) Social Gratifications เป็นการใช้ข่าวสารเพ่ือเช่ือมโยงระหว่างข้อมูลเก่ียวกับสังคมซ่ึงรับรู้จากข่าวสาร 
เข้ากับเครือข่ายส่วนบุคคลของปัจเจกชน เช่น การนําข้อมูลไปใช้ในการสนทนากับผู้อ่ืนใช้เป็นข้อมูลเพ่ือการชักจูงเป็นต้น 

3) Para- Social Gratifications หมายถึง กระบวนการใช้ประโยชน์ข่าวสารเพ่ือดํารงเอกลักษณ์ของบุคคล 
หรือเพ่ือการอ้างอิงผ่านตัวบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับสื่อ หรือปรากฏในเน้ือหาของสื่อ เช่นการยึดถือหรือความช่ืนชมผู้อ่านข่าว เป็น
แบบอย่างในทางพฤติกรรมเป็นต้น 

4) Para- Orientational Gratifications หมายถึง กระบวนการใช้ข่าวสารเพ่ือประโยชน์ในการลด หรือผ่อน
คลายความตึงเครียดทางอารมณ์ หรือเพ่ือปกป้องตัวเอง เช่น เป็นการใช้เวลาให้หมดไปเพ่ือความเพลิดเพลินความสนุกสนาน 
เพ่ือหลีกหนีจากสิ่งท่ีไม่พอใจอย่างอ่ืน เป็นต้น 
 ขณะท่ี McComb และ Becker (1979) ได้กล่าวไว้ในเรื่องของการใช้สื่อเพ่ือสนองความพึงพอใจและความต้องการว่า  

1) เพ่ือต้องการข้อมูลในการพูดคุยหรือสนทนา (Discussion) การเปิดรับสื่อมวลชนทําให้บุคคลมีข้อมูลท่ีจะ
นําไปใช้พูดคุย หรือสนทนากับบุคคลอ่ืน 

2) เพ่ือต้องการมีส่วนร่วม (Participating) ในเหตุการณ์ และความเป็นไปต่างๆท่ีเกิดข้ึน 
3) เพ่ือเสริมความเห็น หรือสนับสนุนการตัดสินใจท่ีได้ทําไปแล้ว (Reinforcement)  
4) เพ่ือความบันเทิง (Entertainment) เพ่ือความเพลิดเพลิน รวมท้ังผ่อนคลายอารมณ์ 

 

 3.6 แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ 
 ทัศนคติเป็นความโน้มเอียงของความรู้สึกหรือความคิดเห็นอันเกิดจากการเรียนรู้และประสบการณ์ท่ีผ่านเข้ามาของ
บุคคล หรือความคิด ความเช่ือท่ีมีต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึง ในทางท่ีจะชอบหรือไม่ชอบ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยและนําไปสู่ความพร้อม
ท่ีจะมีการตอบสนองต่อสิ่งต่าง ๆ ตลอดจนการเกิดพฤติกรรมของบุคคลน้ันในท่ีสุด ซ่ึงบุคคลจะแสดงออกซ่ึงทัศนคติ 3 
ประเภทด้วยกัน คือ 

1) ทัศนคติทางบวก (Positive Attitude) ทัศนคติทางบวกน้ีจะชักนําให้บุคคลแสดงปฏิกิริยาในด้านดีต่อบุคคล
อ่ืน ต่อเรื่องราวใดเรื่องราวหน่ึง ต่อนโยบายหรือต่อองค์การ เช่น คนงานโรงงาน อุตสาหกรรมจํานวนมาก ย่อมมีทัศนคติ
ทางบวกหรือมีความรู้สึกท่ีดีต่อสหภาพแรงงาน (Laborunions) และพากันเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีสหภาพจัดข้ึนเสมอ 
เป็นต้น 

2) ทัศนคติทางลบ (Negative Attitude) ทัศนคติทางลบเกิดข้ึนได้ในบุคคลทุกคนได้แก่ มีความรู้สึกท่ีไม่ดีหรือ
เป็นไปในทางลบต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึง เรื่องราวปัญหาใดปัญหาหน่ึงต่อองค์การหรือสถาบัน ทัศนคติในทางลบมักจะเกิดข้ึน
ร่วมกับความรู้สึกกระหองระแหง (unpleasantness) หรือความไม่พอใจ (dissatisfaction) เช่น คนงานบางคนอาจมีทัศนคติ
ด้านลบต่อสหภาพแรงงาน ซ่ึงทัศนคติด้านลบน้ีอาจก่อให้เกิดอคติข้ึนในใจของเขา เป็นสาเหตุให้คนงานน้ันด่วนสรุปตัดสินใจ
อย่างถ่องแท้ถึงการช่วยเหลือด้านสวัสดิการคนงานของสหภาพ ฯ 

3) ทัศนคติน่ิงเฉย (Passive Attitude) ทัศนคติท่ีบุคคลมีต่อเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรือต่อบุคคลหรือองค์การ 
สถาบัน อาจเป็นทัศนคติท่ีน่ิงเฉยก็ได้ ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากบุคคลผู้น้ันไม่มีความคิดเห็นในเรื่อง น้ันๆ โดยสิ้นเชิง เช่น คนงานท่ีมี
ทัศนคติเฉยเมยต่อสหภาพแรงงานน้ัน อาจเป็นเพราะว่าเขาไม่มีความคิดเห็นต่อปัญหาโต้แย้งน้ัน ๆ รวมท้ังนโยบายและ
กิจกรรมการดําเนินงานของสหภาพ ฯ 

นอกจากน้ีเมื่อบุคคลเกิดทัศนคติอย่างใดอย่างหน่ึงข้ึนกับเรื่องใดแล้ว ก็สามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติไปได้
เช่นเดียวกัน ดังท่ีจุมพล รอดคําดี (อ้างถึงใน อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท, 2552) ได้สรุปว่าการเปลี่ยนแปลงทัศนคติต่อสิ่งใดสิ่ง
หน่ึงของมนุษย์น้ัน มีกระบวนการเปลี่ยนแปลงอยู่ 3 ระดับ  

1) การเปลี่ยนแปลงความคิด สิ่งท่ีจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวน้ีจะมาจากข้อมูลข่าวสารใหม่ ซ่ึงอาจ
มาจากสื่อมวลชนและบุคคลอ่ืน 
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2) การเปลี่ยนความรู้สึก การเปลี่ยนในระดับน้ีจะมาจากประสบการณ์หรือความประทับใจ หรือสิ่งท่ีทําให้เกิด
ความสะเทือนใจ 

3) การเปลี่ยนพฤติกรรม เป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีการดําเนินชีวิตในสังคมซ่ึงไปมีผลต่อบุคคล ทําให้ต้องปรับ
พฤติกรรมเดิมเสียใหม่ 

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว มีส่วนเก่ียวข้องกันโดยตรง ถ้าความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมถูกกระทบในระดับใดก็
ตาม จะมีผลต่อการเปลี่ยนทัศนคติท้ังสิ้น นอกจากน้ีองค์ประกอบต่าง ๆ ในกระบวนการสื่อสาร อาทิเช่น คุณสมบัติของผู้ส่ง
สาร ลักษณะของข่าวสาร คุณสมบัติของช่องทางการสื่อสาร และคุณสมบัติของผู้รับสาร ล้วนแต่มีผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติได้ 

 

3.7 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ธีรศักดิ์ อริยะอรชุน (2556) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจต่อรายการข่าวทางสถานีโทรทัศน์

ดาวเทียม MEDIA NEWS CHANNEL ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีช่วงเวลาและรายการในการชม
รายการข่าวทาง MEDIA NEWS คือ ข่าว Breaking News 11.15 น., 14.30 น., 16.00น. คิดเป็นร้อยละ 66.0 มีพฤติกรรมใน
การเปิดรับชมรายการข่าวทาง MEDIA NEWS คือ เปิดสลับไปมากับช่องอ่ืนเมื่อมีพักโฆษณา คิดเป็นร้อยละ 79.0 มีการนํา
เน้ือหาจากการชมรายการข่าวทาง MEDIA NEWS ไปใช้ในการสนทนาหรือแสดงความคิดเห็นกับสมาชิกครอบครัว และกลุ่ม
เพ่ือน 4 - 5 วันต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 46.2  

วิยดา เกียวกุล  (2538)  วิจัยเรื่อง  การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจในการเปิดรับรายการโทรทัศน์ของประชาชน
ในกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบว่า  ประชากรท่ีมีเพศ  การศึกษา  อาชีพ  และรายได้แตกต่างกัน  ขณะท่ีประชาชนท่ีมี
อายุต่างกัน มีการเปิดรับรายการข่าวโทรทัศน์  การใช้ประโยชน์  และความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน  และการเปิดรับชมรายการ
ข่าวโทรทัศน์  มีความสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ 

ลัดดาวัลย์ อินทจักร (2552) ศึกษาเรื่อง กระบวนการดําเนินงานโทรทัศน์ชุมชน บ้านนอกทีวี โดยกระบวนการวิจัย
เชิงคุณภาพ  พบว่า กระบวนการดําเนินงานโทรทัศน์ชุมชน “ บ้าน นอก ทีวี ” มีข้ันตอนหลายท่ีแตกต่างจากแนวทาง การ
ดําเนินงาน กิจการ โทรทัศน์เพ่ือการค้า ท้ังในเรื่องแหล่งทุน ทีมงานผลิต  ระบบส่งสัญญาณ และเน้ือหารายการ นอกจากน้ี
ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีเป้าหมายมีส่วนร่วมในการดําเนินงานโทรทัศน์ชุมชน “ บ้าน นอก ทีวี ” ในระดับค่อนข้างต่ํา 
เน่ืองจากขาดกลวิธีในการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม กับการดําเนินงานอย่างเต็มรูปแบบ  
  
4. ระเบียบวิธีวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง การนําเสนอเน้ือหาของโทรทัศน์ท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราชกับการรับรู้ข่าวสารของประชาชน  

ประเด็นการผลักดันวัดพระบรมธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลก เป็นงานเป็นงานวิจัยแบบผสม (Mix  Method) เก็บข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์ (In-dept  Interview) โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารหรือตัวแทน จากสื่อโทรทัศน์ท้องถ่ิน จ.นครศรีธรรมราช 3 
สถานี ได้แก่ CSTV, NBT นครศรีธรรมราช และ Meedee Media และการสํารวจ (Survey Research) โดยมีวิธีการ
ดําเนินงานวิจัยดังต่อไปน้ี 

4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
4.1.1 ประชากร 

1) สถานีโทรทัศน์ท้องถ่ินท่ีแพร่ภาพกระจายเสียงครอบคลมุพ้ืนท่ี จ. นครศรีธรรมราช ซ่ึงมีอยู่
ประมาณ 5 สถานี ได้แก สถานีโทรทัศน์ CSTV, NBT นครศรีธรรมราช, Meedee Media, NTV และ STTV 

2) เน้ือหาเก่ียวกับประเด็นการผลักดันวัดพระบรมธาตุฯ เป็นมรดกโลกท่ีนําเสนอผ่านโทรทัศน์ท้องถ่ิน 
จ. นครศรีธรรมราช 

3) ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช อําเภอเมอืง จังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ี
มีช่วงอายุระหว่าง 18 - 60 ปี มีจํานวน 57,125 คน 
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4.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
1) สถานีโทรทัศน์ท้องถ่ิน จ. นครศรธีรรมราช 3  สถานี   ได้แก่   CSTV, NBT  นครศรีธรรมราช  

และ Meedee Media โดยการเลอืกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยผู้วิจยัใช้เหตุผลด้านความรู้จักของ
ประชาชน ซ่ึงท้ัง 3 สถานี ท่ีเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีค่อนข้างมีช่ือเสยีงและเป็นท่ีรูจั้กในจังหวัดนครศรธีรรมราช 

2) เน้ือหาเก่ียวกับประเด็นการผลักดันวัดพระบรมธาตุฯ เป็นมรดกโลกท่ีนําเสนอผ่านสถานีโทรทัศน์
ท้องถ่ินท้ัง 3 ช่อง ในช่องเวลาท่ีศึกษาคือเดือน มิถุนายน 2556 – มิถุนายน  2557 

3) ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช อําเภอเมอืง จังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ี
มีช่วงอายุระหว่าง 18 – 60 โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)  คือ ทําการสุ่มตัวอย่างประชาชน
ท่ีอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช ท่ีมีอายุระหว่าง 18 - 60 ปี ซ่ึงกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตร สตูร
ของทาโรยามาเน่ ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 397 คน ผู้วิจัยจึงศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400  คน 
 

4.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล   
1) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  
2) แบบวิเคราะห์เน้ือหา  

 3) แบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนเอง  ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ อายุการศึกษา อาชีพและ
รายได้ เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (checklist)  
 ตอนท่ี 2 ความถ่ีในการรับชมโทรทัศน์ท้องถ่ิน  และจํานวนช่ัวโมงในการเปิดรับแต่ละครั้ง เป็นแบบสอบถาม
แบบตรวจสอบรายการ (checklist) 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการเปิดรับข่าวสารในประเด็นการผลักดันวัดพระบรมธาตุเป็น
มรดกโลก และการใช้ประโยชน์จากสื่อโทรทัศน์ท้องถ่ิน เป็นแบบสอบถามแบบประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ ระดับ
ความคิดเห็นมากท่ีสุดคือ 5 คะแนน และน้อยท่ีสุดคือ 1 คะแนน ตามลําดับ 

  

4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
สําหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลมีข้ันตอน คือ   

4.3.1 การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ  ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยขอเข้าสัมภาษณ์ตัวแทนจากองค์กรสื่อโทรทัศน์
ท้องถ่ินท้ัง 3 องค์กร  

4.3.2  การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ   
- ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยใช้แบบวิเคราะห์เน้ือหา  ศึกษาเน้ือหาเก่ียวกับประเด็นการผลักดันวัดพระบรมธาตุ

วรมหาวิหารเป็นมรดกโลกท่ีโทรทัศน์ท้องถ่ินกลุ่มตัวอย่างนําเสนอ  ย้อนหลังตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2556 – มิถุนายน  2557 
- ผู้วิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง  เมื่อเก็บแบบสอบถามคืนแล้ว ก็ตรวจสอบ

ความสมบูรณ์ไว้เพ่ือนํามาบันทึกลงในแบบรหัส  (Coding Form) และนําไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป 
   

4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
4.4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในประเด็น 

วิสัยทัศน์ขององค์กร การบริหารจัดการองค์กร กลุ่มเป้าหมาย หลักคิดในการนําเสนอเน้ือหาต่อสังคม และนโยบายการ
นําเสนอประเด็นการผลักดันพระบรมธาตุฯ สู่มรดกโลก 

4.4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  
- การวิเคราะห์เน้ือหา ผู้วิจัยจําแนกประเภทของเน้ือหาประเด็นการผลักดันวัดพระบรมธาตุเป็นมรดก

โลกท่ีสถานีโทรทัศน์ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างนําเสนอ  โดยจําแนกเน้ือหาเป็น 3 ประเภท คือ ข่าวต้นช่ัวโมง รายงานข่าว และสารคดี 
และนับความถ่ีของเน้ือหาแต่ละประเภทท่ีได้ออกอากาศ 

- การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ  การประมวลผลข้อมูล (Data processing)   ด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้
โปรแกรม SPSS เพ่ือคํานวณหาสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ท่ีใช้ในการแจกแจงความถ่ี (frequency) แจกแจง
ค่าร้อยละ (percentage) และค่าเฉลี่ย (mean)  
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5. สรุปและอภิปรายผล 
 
สถานีโทรทัศน์ท้องถ่ินท่ีศึกษาท้ัง 3 ได้แก่  CSTV , NBT นครศรีธรรมราช  และ Meedee  Media มีความแตกต่าง

กันในด้านการบริหารจัดการองค์กร เน่ืองจากสถานี NBT นครศรีธรรมราช เป็นสถานีโทรทัศน์ท่ีรัฐเป็นเจ้าของ จึงมีการบริหาร
จัดการโดยภาครัฐ เน้นนําเสนอเน้ือหาท่ีเก่ียวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของภาครัฐในพ้ืนท่ี จ. นครศรีธรรมราช ขณะท่ี สถานี CSTV 
และ Meedee  Media มีเอกชนเป็นเจ้าของ จึงมีลักษณะการบริหารจัดการองค์กรแบบภาคธุรกิจ คือการบริหารจัดการโดยใช้
ต้นทุนต่ํา รายได้หลักมาจากค่าโฆษณา เน้นนําเสนอเน้ือหาท่ีเก่ียวกับ จ. นครศรีธรรมราช  

แต่อย่างไรก็ตามโทรทัศน์ท้องถ่ินท่ีศึกษาท้ัง 3 สถานีก็มีนโยบายการในการนําเสนอข้อมูลเก่ียวกับประเด็นการ
ผลักดันวัดพระบรมธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกในลักษณะใกล้เคียงกัน  โดยการติดตามข่าวสารความคืบหน้าในกระบวนการ 
ข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกเพ่ือนําเสนอเน้ือหาในรูปแบบต่าง ๆ ให้กลุ่มเป้าหมาย คือประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช
รับรู้ข่าวสารดังกล่าวอย่างใกล้ชิด ซ่ึงสถานีท่ีมีการนําเสนอเน้ือหาในช่วงเวลาท่ีศึกษามากท่ีสุดคือ สถานีโทรทัศน์ Meedee 
Media  รองลงมาคือ NBT นครศรีธรรมราช และ CSTV ตามลําดับ โดยเน้ือหาท่ีพบมากท่ีสุดคือ รายงานข่าว รองลงมาคือ
ข่าวต้นช่ัวโมง และสารคดีตามลําดับ 

จากการศึกษาการรับรู้ข่าวสารของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราชพบว่า การเปิดรับสื่อท้องถ่ิน
ดังกล่าว ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราชมีค่อนข้างสูง  เน่ืองจากส่วนใหญ่จะเปิดรับอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 
ครั้ง หรือทุกวัน และใช้เวลาในการเปิดรับประมาณ 1 – 2 ช่ัวโมงต่อครั้ง  ซ่ึงเมื่อพิจารณาถึงปริมาณการดูโทรทัศน์ของกลุ่ม
ตัวอย่าง  ก็จะเห็นได้ว่าผลการวิจัยน้ีสนับสนุนข้อสรุปท่ีว่า  โทรทัศน์  คือสื่อท่ีได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน นอกจากน้ียัง
สะท้อนให้เห็นว่าเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  ทําให้เกิดการพัฒนาของสื่อท้องถ่ินข้ึน และโทรทัศน์ในระดับภูมิภาคหรือท้องถ่ินก็เป็น
สื่อหน่ึงท่ีผู้รับสารให้ความสนใจมากข้ึน เน่ืองจากเน้ือหาท่ีสื่อท้องถ่ินนําเสนส่วนใหญ่เป็นเรื่องใกล้ตัวผู้รับสาร  อีกท้ังผู้รับสาร
สามารถมีส่วนร่วม หรือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็นท่ีสื่อนําเสนอโดยตรง ดังท่ีหฤทัย  ขัดนาค (2547 อ้างถึงใน ภัทรา   
บุรารักษ์, 2556) ให้ความหมายโทรทัศน์ท้องถ่ิน ไว้ว่า  “เป็นสื่อมวลชนท่ีแพร่ภาพออกอากาศเพ่ือให้ข่าวสารความรู้ ความ
บันเทิงแก่ประชาชน โดยตอบสนองความต้องการของคนในพ้ืนท่ี เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามี ส่วนร่วมท้ังในระดับผู้ชม 
การเป็นผู้ผลิต คือมีส่วนร่วมในทีมผลิตรายการ การเป็นผู้นํา ผู้วางแผน ผู้กําหนดนโยบายท่ีมีต่อการผลิตรายการต่างๆ ของ
สถานี และรายการท้องถ่ินน้ัน จะต้องส่งผลให้เกิดการพัฒนาท้องถ่ิน” 

สําหรับการใช้ประโยชน์จากสื่อท้องถ่ินน้ัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้ประโยชน์จากเปิดรับและติดตามข้อมูลข่าวสาร  ใน
ประเด็นการผลักดันวัดพระบรมธาตุฯ  เพ่ือการพูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อ่ืน และเพ่ือความเพลิดเพลิน ซ่ึง
สอดคล้องกับแผนท่ีแสดงความพึงพอใจในการบริโภคสื่อข่าวสาร (Media News Gratifications) ของ Wenner (อ้างถึงใน   
นิลาวัณย์ พาณิชย์รุ่งเรือง, 2540) ข้อ 2 คือ Social  Gratifications  เป็นการใช้ข่าวสารเพ่ือเช่ือมโยงระหว่างข้อมูลเก่ียวกับ
สังคมซ่ึงรับรู้จากข่าวสาร  เข้ากับเครือข่ายส่วนบุคคลของปัจเจกชน เช่น  การนําข้อมูลไปใช้ในการสนทนากับผู้อ่ืนใช้เป็น
ข้อมูลเพ่ือการชักจูงเป็นต้น และข้อ 5 คือ Para- Orientational  Gratifications หมายถึง กระบวนการใช้ข่าวสารเพ่ือ
ประโยชน์ในการลด  หรือผ่อนคลายความตึงเครียดทางอารมณ์ หรือเพ่ือปกป้องตัวเอง เช่น เป็นการใช้เวลาให้หมดไปเพ่ือ
ความเพลิดเพลินความสนุกสนาน เพ่ือหลีกหนีจากสิ่งท่ีไม่พอใจอย่างอ่ืน เป็นต้น อีกท้ังสนับสนุนงานของ  McComb และ 
Becker (1979) ท่ีศึกษาในเรื่องของการใช้สื่อเพ่ือสนองความพึงพอใจและความต้องการว่า 1. เพ่ือต้องการข้อมูลในการพูดคุย
หรือสนทนา (Discussion) การเปิดรับสื่อมวลชนทําให้บุคคลมีข้อมูลท่ีจะนําไปใช้พูดคุย หรือสนทนากับบุคคลอ่ืน 2. เพ่ือ
ต้องการมีส่วนร่วม (Participating) ในเหตุการณ์ และความเป็นไปต่างๆท่ีเกิดข้ึน 3. เพ่ือเสริมความเห็น  หรือสนับสนุนการ
ตัดสินใจท่ีได้ทําไปแล้ว (Reinforcement)  และ 4. เพ่ือความบันเทิง (Entertainment) เพ่ือความเพลิดเพลิน รวมท้ังผ่อน
คลายอารมณ์  
 ผลการวิจัยยังพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ข่าวสารในประเด็นการผลกัดันวัดพระบรมธาตุฯ เป็นมรดกโลกระดับมาก 
ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวจํานวนหน่ึงเปิดรับจากโทรทัศน์ท้องถ่ิน ช่องซีเอสทีวี (CSTV), มีดีมีเดีย (Meedee Media) และ NBT
นครศรีธรรมราช ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีของสถานีโทรทัศน์ท้ัง 3 ช่อง ก็พบว่ามีนโยบายในการนําเสนอ
ประเด็นการผลักดันวัดพระบรมธาตุวรวิหารเป็นมรดกโลกอย่างเข้มข้น จริงจัง ซ่ึงจัดเป็นสิ่งเร้าอย่างหน่ึงท่ีทําให้ผู้รับสารเกิด
การรับรู้มากยิ่งข้ึน สอดคล้องกับ Lahey (1989 อ้างถึงในสุรัตน์  ตรีสกุล, 2548) ซ่ึงกล่าวไว้ว่า มนุษย์มีแนวโน้มในการรับสิ่ง
เร้าท่ีเข้มข้น  รุนแรง  ชัดเจน  หรือเด่นชัด  รวมท้ังสิ่งเร้าท่ีเป็นเหตุการณ์แปลกใหม่ได้มากกว่าเหตุการณ์ปกติรอบตัว   
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นอกจากน้ีในเรื่องของทัศนคติ  พบว่า การติดตามข้อมูลข่าวสารในประเด็นดังกล่าวน้ัน ทําให้กลุ่มตัวอย่างเกิด
ทัศนคติในแง่บวก  คือเห็นด้วย  ภาคภูมิใจ ตลอดจนสนับสนุนการผลักดันวัดพระบรมธาตุ ฯ เป็นมรดกโลก ซ่ึงจากการศึกษา
แนวคิดเก่ียวกับทัศนคติ ผลการศึกษาน้ีจัดเป็นทัศนคติในแง่บวก (Positive Attitude) กล่าวคือ ทัศนคติทางบวกน้ีจะชักนําให้
บุคคลแสดงปฏิกิริยาในด้านดีต่อบุคคลอ่ืน ต่อเรื่องราวใดเรื่องราวหน่ึง ต่อนโยบายหรือต่อองค์การ อีกท้ังนับเป็นการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติตามกระบวนการ ท้ัง 3 ระดับ ดังท่ีจุมพล รอดคําดี (อ้างถึงใน อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท, 2552)  ได้สรุปไว้ คือ การ
เปลี่ยนแปลงความคิด  กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยกับประเด็นการผลักดันวัดพระบรมธาตุในระดับมาก ซ่ึงสิ่งท่ีจะทําให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวน้ีจะมาจากข้อมูลข่าวสารใหม่ ซ่ึงอาจมาจากสื่อมวลชนและบุคคลอ่ืน การเปลี่ยนความรู้สึก คือความ
ภาคภูมิใจท่ีเกิดข้ึนกับกลุ่มตัวอย่าง การเปลี่ยนในระดับน้ีจะมาจากประสบการณ์หรือความประทับใจ หรือสิ่งท่ีทําให้เกิดความ
สะเทือนใจ และการเปลี่ยนพฤติกรรม คือการสนับการผลักดันวัดพระบรมธาตุฯ เป็นมรดกโลก ซ่ึงเป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีการ
ดําเนินชีวิตในสังคมซ่ึงไปมีผลต่อบุคคล ทําให้ต้องปรับพฤติกรรมเดิมเสียใหม่ โดยการเปลี่ยนแปลงทัศนคติดังกล่าว อาจจะมี
ผลมากจากองค์ประกอบต่าง ๆ ในกระบวนการสื่อสาร อาทิเช่น คุณสมบัติของผู้ส่งสาร ลักษณะของข่าวสาร คุณสมบัติของ
ช่องทางการสื่อสาร และคุณสมบัติของผู้รับสาร ล้วนแต่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติได้ 
 
6. ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 

6.1  การวิจัยน้ีมีขอบเขตการศึกษาเฉพาะในสื่อโทรทัศน์ท้องถ่ิน การวิจัยครั้งต่อไปควรขยายขอบเขตไปถึง
สื่อมวลชนประเภทอ่ืนด้วย 

6.2   ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ คือการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากการเปิดรับสื่อ
โทรทัศน์ท้องถ่ิน กับตัวแปรตาม คือทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อประเด็นการผลักดันวัดพระบรมธาตุฯ เป็นมรดกโลก 

6.3. ควรมีการเรียบเรียงข้อคําถามการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากสื่อ โดยอาจทําประชุมกลุ่มเล็ก (Focus 
Group) ก่อนสํารวจเพ่ือให้ได้รูปแบบการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจท่ีเหมาะสําหรับกลุ่มตัวอย่าง ก่อนการออกแบบ
เครื่องมือ 
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โครงการจัดตั้งธุรกิจเอเจนซี่ที่ปรึกษาด้านการตลาดดิจิตัล สําหรับเซ็กเตอร์เอ (Sector A) 
แบบครบวงจร “Integrated Digital Marketing Agency for Sector A”  

 
สุชญา หมวดเมือง และสรวงมณฑ์ สิทธิสมาน  

 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจบันเทิงและการผลิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

sudchaya.muadmuang@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 
การศึกษางานวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งโครงการจัดตั้งธุรกิจเอเจนซ่ีท่ีปรึกษาด้าน

การตลาดดิจิทัลสําหรับเซ็กเตอร์เอ (Sector A) แบบครบวงจร และศึกษาการตัดสินใจในการใช้บริการโครงการ เน่ืองจาก
ในช่วง 4-5 ปีท่ีผ่านมาน้ี เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของกระแสเทคโนโลยีไปอย่างมาก เน้นการสื่อสารผ่านทางโซเชียลแพลตฟอร์ม 
(Social Platform) จึงทําให้การสื่อสารหรือโฆษณาแบบดั้งเดิมมีประสิทธิภาพน้อยลง และทําให้รูปแบบการทําการตลาดทาง
ดิจิทัลมีบทบาทมากข้ึน ขณะเดียวกัน เน่ืองด้วยเศรษฐกิจท่ีกําลังจะฟ้ืนตัว ทําให้ภาคธุรกิจต่างๆในประเทศไทยมีโอกาสทาง
ธุรกิจมากข้ึนในการเพ่ิมขีดความสามารถของธุรกิจตนไปยังประเทศต่าง ๆ ในกลุ่ม AEC โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเซ็กเตอร์เอ 
(Sector A) ท่ีเข้ามาทําตลาดในเอเชียเป็นจํานวนมาก และหน่ึงในน้ันคือประเทศไทย โครงการน้ีได้วิเคราะห์โดยใช้การวิจัยเชิง
ปริมาณ คําถามในแบบสอบถามจะประกอบไปด้วยคําถามปลายปิดและคําถามปลายเปิด ท้ังสิ้นจํานวน 385 ชุด และนําข้อมูล
ท่ีได้มาแปรผลและวิเคราะห์ผล เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถามตัวแปรท่ีเก่ียวข้องซ่ึงแบบสอบถาม
สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนท่ี 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 ข้อมูล
เก่ียวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค Sector A ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผ่านสื่อดิจิทัล ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเก่ียวกับส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีผู้บริโภคในกลุ่มเซ็กเตอร์เอให้ความสนใจต่อการใช้บริการเอเจนซ่ีท่ีปรึกษาด้านการตลาดดิจิทัลสําหรับเซ็กเตอร์เอ 
(Sector A) แบบครบวงจร โดยมีผลสรุปดังน้ี กลุ่มตัวอย่าง 385 คนน้ี ส่วนมากมีเพศชาย ร้อยละ 78 อายุ 36 – 45  ปี 
สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาโท อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้ต่ํากว่า 70,000 บาท / เดือน กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนมากมีสื่อดิจิทัลท่ีเข้าชมเพ่ือหาข้อมูลจากเฟซบุ๊คของผลิตภัณฑ์ มีโอกาสตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการผ่านสื่อดิจิทัลใน
รูปแบบของสินค้าและบริการจากสินค้า บริการมีราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง การส่งเสริมการตลาดการลดราคามีผลต่อการ
รับบริการ นอกจากน้ี พนักงานให้การบริการสามารถนําเสนอสินค้าและบริการท่ีเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย ท้ังน้ีการใช้ชีวิต
ของกลุ่มคนใน Sector A ยังชอบการได้รับการบริการอย่างเหนือ และต้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคมช้ันสูง   
 
คําสําคัญ: เซ็กเตอร์เอ, ดิจิทัล, การตลาด, เอเจนซ่ี, ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 
Abstract 

 
The objective of this research is to study the feasibility of setting up an “Integrated Digital Marketing 

Agency for Sector A” decision-making process in choosing a digital marketing agency. During the last 4-5 
years, we have seen tremendous changes in technology which have changed the behavior of people so 
that they communicate mainly via social platforms. This makes traditional advertising less effective, and 
the use of marketing in digital channels a more effective method. Meanwhile, businesses across various 
sectors have a chance to increase the capacity of sales to various countries in the AEC, especially for 
products and services in sector A. The researcher used a quantitative research method for this study. The 
researcher was able to collect 385 samples. The Questionnaire consists of open-ended and closed-
ended questions, which would be evaluated and analyzed in every series of the questions. Three variable 
sets of questionnaire were used to collect data, divided into the demographic information of the respondents, 
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the consumer behavior information of Sector A, who is influenced by digital media, and marketing mix of 
consumer in Sector A, appealing factors to choose a digital agency. The summarization of this research is 
provided as follows: The majority of respondents are single males aged between 36-45 years old. Their 
education level are typically Master’s degree. A majority of them are office employees with an income 
of less than 70,000 Baht per month. These respondents have experience of searching for information via 
Facebook. The study findings suggest that respondents decide to buy products and services from digital 
platforms based on how attractive the packaging is (product packaging and its ‘digital packaging’ 
equivalent). Lower prices among competitors are also a decision factor. Marketing promotions are also 
important for driving a decision to buy products and services. Respondents noted that it is important for 
businesses to offer products and services to fit the needs of each client. In addition, Sector A customers 
like to receive a superior service and would like to participate in high-class activities in order to get the 
opportunity to mingle with others of high class in the hope of being accepted. 
 
1. บทนํา 

 
 การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยท่ีผ่านมายังให้นํ้าหนักไปท่ี การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเป็นหลัก ทําให้มีการส่งเสริม

สาขาอุตสาหกรรมท่ีมีขนาดใหญ่และเป็นอุตสาหกรรมท่ีเน้นการส่งออก ซ่ึงมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และความต้องการของตลาดโลก มากกว่าท่ีจะให้ความสําคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีสอดคล้องกับศักยภาพ และ
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในประเทศ เมื่อเผชิญกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจจึงทําให้ภาคอุตสาหกรรมไทยได้รับผลกระทบโดยตรง ดังน้ัน 
เพ่ือเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมของไทย และเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน หรือ AEC ภาคอุตสาหกรรมไทยจึงจําเป็นต้องมุ่งแสวงหาแนวทางการพัฒนาใหม่ๆ โดยปรับเปลี่ยนจากเศรษฐกิจยุค
เก่าท่ีใช้ทรัพย์สินท่ีจับต้องได้ (Tangible Assets) หรือปัจจัยการผลิต (Factor driven growth) ดั้งเดิม ได้แก่ ท่ีดิน แรงงาน 
และทุน เป็นตัวขับเคลื่อนหลัก ไปสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ท่ีใช้ทรัพย์สินท่ีจับต้องไม่ได้ (Intangible Assets) หรือทรัพย์สินทางปัญญา 
และการสร้างสรรค์มูลค่าเป็นปัจจัยขับเคลื่อนใหม่ โดยเน้นความคิดสร้างสรรค์ (Creativity driven growth) มุ่งเน้นไป ท่ีการ
เพ่ิมคุณค่า/สร้างมูลค่าให้กับสนิค้ากลุ่มท่ีไทยมคีวามสามารถในการแข่งขันอยู่แล้ว รวมถึง การมุ่งเน้น ส่งเสริมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันให้กับกลุ่มสินค้าท่ีไทยมีศักยภาพ/ความสามารถหลัก (Core Competency) เป็นการเฉพาะเจาะจงมาก
ยิ่งข้ึน (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC, โอกาสและผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมไทย, www.thai-aec.com) 

ด้วยเหตุน้ี ภาคธุรกิจต่างๆในประเทศไทยจึงมีโอกาสทางธุรกิจมากข้ึนในการเพ่ิมขีดความสามารถของธุรกิจตนไปยัง
ประเทศต่างๆในกลุ่ม AEC โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเซ็กเตอร์เอ (Sector A) ท่ีเข้ามาทําตลาดในเอเชียเป็นจํานวนมาก และ
หน่ึงในน้ันคือประเทศไทย เพราะเทรนด์ของกลุ่มลูกค้ารุ่นใหม่ในเอเชียมีแนวโน้มเติบโตมากข้ึน ทําให้ผู้ประกอบการท่ีเป็น
ตัวแทนจําหน่ายสินค้าในกลุ่มเซ็กเตอร์เอ มีการปรับสินค้าให้สอดคล้องกับลูกค้าเอเชีย เมื่อเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
หรือ AEC ในเร็วๆน้ี บวกกับแนวโน้มตลาดในช่วง 5-10 ปีน้ี ท่ีตลาดผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเซ็กเตอร์เอจะมุ่งมายังภูมิภาคอาเซียน 
ทําให้ประเทศไทยมีโอกาสท่ีจะเป็นศูนย์กลางของตลาดสินค้าเหล่าน้ีได้ 

ในขณะเดียวกันท่ีโลกก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ช่องทางการสื่อสารใหม่ผ่านทางโซเชียลแพลตฟอร์ม (Social Platform)         
ก็ก้าวเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตของคนท่ัวไปมากข้ึน จึงทําให้การสื่อสารหรือโฆษณาแบบดั้งเดิมมีประสิทธิภาพน้อยลง และทําให้
รูปแบบในการทําการตลาดทางดิจิทัลมีบทบาทมากข้ึน เพราะเทรนด์การสื่อสารยุคน้ี ผู้บริโภคมักจะไม่เช่ือถือโฆษณาท่ีมาจาก
องค์กรโดยตรงอีกต่อไป แต่หันมารับฟังประสบการณ์ของผู้ท่ีเคยใช้สินค้าและบริการน้ันๆจากคนรอบตัวแทน  

ด้วยช่องว่างทางการตลาดดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความคิดท่ีจะจัดตั้งโครงการ “เอเจนซ่ีท่ีปรึกษาด้านการตลาดดิจิทัล
สําหรับเซ็กเตอร์เอ (Sector A) แบบครบวงจร” คือเอเจนซ่ีท่ีบริการเก่ียวกับการทําการตลาดและประชาสัมพันธ์ท่ีครอบคลุมท้ัง
การทํา Search Engine Optimization (SEO) และ Search Engine Marketing (SEM) การวางแผนและทํากลยุทธ์ การสร้าง
แคมเปญการตลาด การตลาดแบบไวรัล การจัดทําเว็บไซต์ ตลอดจนการวัดผล และประเมินผล เป็นต้น เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของผู้ประกอบธุรกิจในกลุ่มเซ็กเตอร์เอท่ีต้องการสือ่สารข้อมูลของตนไปยังผู้บรโิภคกลุ่มเป้าหมายให้มีประสทิธิภาพมาก
ท่ีสุด  
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2. วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 

เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโครงการเอเจนซ่ีท่ีปรึกษาด้านการตลาดดิจิทัลสําหรับเซ็กเตอร์เอ (Sector A) 
แบบครบวงจร เพ่ือทราบแผนกลยุทธ์ในการจัดตั้งโครงการเอเจนซ่ีท่ีปรึกษาด้านการตลาดดิจิทัลสําหรับเซ็กเตอร์เอ (Sector 
A) แบบครบวงจร เพ่ือศึกษาถึงการตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการจากการจัดทํากลยุทธ์ของโครงการเอเจนซ่ีท่ีปรึกษาด้าน
การตลาดดิจิทัลสําหรับเซ็กเตอร์เอ (Sector A) แบบครบวงจร  

 
3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

3.1 แนวคิดเกี่ยวกับการําทการตลาดผ่านสื่อออนไลน์   
นงค์นาถ ห่านวิไล (2553) ได้กล่าวไว้ว่า คนในสังคมออนไลน์ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า ปี 2553 สังคมแห่งน้ี 

น่าจะคึกคักมากยิ่งข้ึน เพราะเห็นแนวโน้มเติบโตมาอย่างชัดเจนดีมากในปีท่ีผ่านมา แม้ Social Network แต่ละตัว อาจพบจุด
จบเร็วไปหน่อย อย่างเช่น ไฮไฟว์ ซ่ึงเป็นตัวแรกๆ สําหรับ บ้านเราน้ัน ปัจจุบันความนิยมหายไปอย่างรวดเร็ว ส่วนหน่ึง คือ คน
ไทยหนีไปเล่นเฟซบุ๊คกันมาก จนมีสมาชิกมากกว่า 2 ล้านคนแล้ว เพราะเฟซบุ๊ค เปิดโอกาสให้บุคคลท่ีสาม เข้ามาเขียนหรือ
ตกแต่งแอพพลิเคช่ันทําให้สามารถดึงดูดให้คนอยู่ในเฟซบุ๊คได้ นานหลายคนอาจสงสัยว่าปรากฏการณ์ Social Network ท่ีว่า
น้ี เ ป็นแค่แฟช่ันหรือเปล่า  แต่ นักการตลาด ซ่ึ ง คุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลง บอกว่า ไม่ น่ าใ ช่แฟช่ัน แต่มันคือ 
เทรนด์แน่นอนว่าหากเป็นเทรนด์แล้วใครไม่เข้ามาตรงน้ีก็จะตกเทรนด์ รณพงศ์ คํานวณทิพย์ ผู้จัดการท่ัวไป บริษัท ยูนิเวอร์
แซล มิวสิค (ประเทศไทย) จํากัด ซ่ึงคุ้นเคยกับสังคมแห่งน้ี บอกว่า แนวโน้ม Social Media ในปี 2010 จะคึกคักกว่าปีน้ี และ
จะเป็นห้วงเวลาท่ีทุกคนเข้ามาศึกษา เพ่ือใช้ให้เกิดประโยชน์มากกว่าท่ีเป็นอยู่ เด็กวัยรุ่นก็เริ่มมาเล่นเฟซบุ๊คกันมากข้ึน เมื่อดู
จากโปรไฟล์ต่างจากในอดีตท่ีเป็นผู้ใหญ่และคนทํางานท่ีมีอายุแล้ว ขณะท่ีไฮไฟว์ อยู่ในช่วงขาลง เพราะนอกจากคนหนีมาเล่น
เฟซบุ๊คกันแล้ว อีกกลุ่มหน่ึงก็เลือกไป เล่นทวิตเตอร์ซึ่งชัดเจนมาก ดูในต่างประเทศทวิตเตอร์วัยรุ่นเล่นเยอะมาก แต่ในบ้านเรา
น้ันยังเป็น ผู้ใหญ่เล่นกันก่อน แต่ตอนน้ีวัยรุ่นก็เริ่มเข้ามาแล้วในแบบเล่นควบคู่กับไฮไฟว์และเฟซบุ๊ค แต่คนรุ่น ใหม่บางคนก็
เลือกเล่นทวิตเตอร์เพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตาม ความสําคัญของ Social Networks คือสามารถนํามาเช่ือมโยงกับ
ชีวิตประจําวันได้ พูดคุยกับเพ่ือนเป็นช่องทางในการรับข่าวสารท่ีรวดเร็วทันใจ 

 วีราภรณ์ สิริพาณิชพงศ์ (2546) ได้กล่าวไว้ว่า จากการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในการ
ซ้ือสินค้าและบริการทางอินเทอร์เน็ต โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเพ่ือสอบถามผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 
จํานวน 100 คน ท่ีเน้นการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคประเภทบุคคลเท่าน้ัน ไม่รวมผู้บริโภคประเภทองค์กร ผลการศึกษา 
สรุปได้ดังน้ี กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20 - 29 ปี รายได้ต่อเดือน 10,000 - 
20,000 บาท มีอาชีพเป็นลูกจ้างหรือพนักงานบริษัท และมีระดับ การศึกษาในระดับปริญญาตรี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้
อินเทอร์เน็ตท่ีบ้าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการใช้อินเทอร์เน็ต มีปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ มีการ
ใช้อินเทอร์เน็ตระหว่างเวลา 21.00 - 24.00 น. และมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตมาเป็นระยะเวลา 3 - 5 ปี จํานวนเว็บไซต์ท่ี เข้า
เฉลี่ ยน้อยกว่า 10 แห่งต่อสัปดาห์ ปัญหาและอุปสรรคต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตคือ ปัญหาการใช้เวลาในการดาวน์โหลด
ข้อมูลนาน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะใช้ อินเทอร์เน็ตในการค้นหาหรือรวบรวมข้อมูล และการติดต่อสื่อสาร การรับรู้ข่าวสาร
และโฆษณา บนอินเทอร์เน็ตของกลุ่มตัวอย่างน้ันไม่มีผลต่อการตัดสินใจต่อการซ้ือสินค้าหรือบริการน้ันๆ ในทันทีหรือภายหลัง 
ท้ังทางอินเทอร์เน็ตหรือช่องทางการจัดจําหน่ายอ่ืนๆ กลุ่มตัวอย่างท่ีเคยซ้ือสินค้าและบริการทางอินเทอร์เน็ตมีจานวนท่ีน้อย
กว่าท่ีไม่เคยซ้ือสินค้า เน่ืองจากกลุ่มตัวอย่างไม่ได้เห็นสินค้าจริง สินค้าท่ีซื้อ ผ่านอินเทอร์เน็ต คือสินค้าเพ่ือความบันเทิง โดยซ้ือ
จากเว็บไซต์ภายในประเทศ มีมูลค่าเฉลี่ย 1,001 - 5,000 บาท ชําระเงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร และมีเหตุผลท่ีซ้ือ 
เน่ืองมาจากสามารถเปรียบเทียบข้อมูลสินค้าได้ กลุ่มตัวอย่างส่วน ใหญ่คิดท่ีจะซ้ือสินค้าและบริการทางอินเทอร์เน็ตในอนาคต 

ศิระพัฒน์ เกตุธาร (2552) ได้กล่าวถึง ผลการวิจัยเก่ียวกับ Social Media ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค
โดยได้ผลสรุปว่า Social Media มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคมากข้ึน 7 ใน 10 คน โดยใช้เป็นแหล่งหาข้อมูลก่อน
ตัดสินใจ แนะบริษัทหันมาวางแผนกลยุทธ์อย่างจริงจัง แม้จะไม่ได้ดําเนินธุรกิจออนไลน์ เพราะผู้บริโภคนิยมสนทนาเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ์ และยี่ห้อสินค้าในสังคมออนไลน์ ทุกวันน้ีอาจกล่าวได้ว่า Social Media คือกระแสความนิยมอย่างกว้างขวาง และ
ใน 2551 ท่ีผ่านมา Social Media ก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า Social Media ไม่ได้ จํากัดวงอยู่เฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น แต่นักธุรกิจ
และมืออาชีพแขนงต่างๆ ได้หันไปใช้ Social Media มากข้ึน ทําให้ Social Media กลายมาเป็นสื่อในสังคมออนไลน์ท่ีมี
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อิทธิพลอย่างมาก จากรายงาน The Wave 3 Report ของ Universal Maccan แสดงว่า Social Media เป็นสื่อท่ีมีอิทธิพล
ต่อแบรนด์และ ภาพลักษณ์ขององค์กรธุรกิจอย่างมาก เพราะผู้ใช้สื่อ Social Media นิยมโพสต์แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ์และแบรนด์ ผ่านบล็อก หรือในกลุ่มสังคมออนไลน์ของตน นอกจากน้ีการวิจัยยังแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้อินเตอร์เน็ต มี
ทัศนคติในเชิงบวกต่อบริษัทหรือองค์กรท่ีสร้างบล็อกเป็นของตนเอง จากบรรดาสื่อต่างๆท่ีใช้ในกลุ่มสังคมออนไลน์น้ันตาม
รายงานของ Universal McCann พบว่า วิดีโอออนไลน์ได้รับความนิยมเป็นอันดับหน่ึง โดยคาดว่าจะมีผู้ใช้งาน วิดีโอออนไลน์
ถึง 394 ล้านราย ในขณะท่ี 346 ล้านรายอ่านบล็อก 321 ล้านรายอ่านบล็อกส่วน บุคคล 307 ล้านรายเข้าเยี่ยมชมกลุ่มสังคม
ของเพ่ือนฝูง และ 303 ล้านรายส่งต่อหรือแบ่งปันวิดีโอ คลิปออนไลน์ พัฒนาการท่ีรวดเร็วของ Social Media ส่งผลให้การ
สร้างบล็อก การส่งต่อรูปภาพ หรือ วิดีโอคลิป เป็นเรื่องปกติ และ ทุกวันน้ี นักการเมือง บุคคลท่ีมีช่ือเสียง แบรนด์ต่างๆหรือ
แม้แต่ สมาชิกในครอบครัวต่างก็มีกลุ่มหรือสื่อ Social Media ของตนเอง ด้วยเหตุน้ีสื่อรุ่นเก่าจึงต้องเร่ง ปรับตัวและหันมาพ่ึง
ใช้ Social Media เป็นช่องทางเสริมในการกระจายเน้ือหาหรือข่าวสารของตน  
 
4. วิธีการดําเนินการศึกษา 
 

4.1 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
  ใช้การวิจัยแบบสํารวจ (Survey Research) โดยการใช้การสํารวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้

แบบสอบถาม (Questionair) คําถามจะประกอบไปด้วยคําถามปลายปิด (Close-Ended Question) และคําถามปลายเปิด 
(Open Question) แล้วนําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ 
 

4.2 กลุ่มประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
การสุ่มตัวอย่างสําหรับการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถาม กลุม่ประชากรท่ีศึกษาวิจัยคือ โดยการจัดทํา

แบบสอบถามเพ่ือสํารวจผู้บรโิภคในกลุ่มเซ็กเตอรเ์อ ท่ีมีอายุระหว่าง 25 – 45 ปี ท่ีนิยมค้นหาข้อมลูของสินค้าและบริการใน
ดิจิทัลแพลตฟอร์ม โดยใช้สูตรการคํานวณของ W.G.Cochran โดยกําหนดระดับค่าความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และระดับค่าความ
คาดเคลื่อนร้อยละ 5 โดยจะได้จํานวนกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 385 ตัวอย่าง  
 

4.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
คําถามในแบบสอบถามจะประกอบไปด้วยคําถามปลายปิดและคําถามปลายเปิด ท้ังสิ้นจํานวน 385 ชุด และนําข้อมูล

ท่ีได้มาแปรผลและวิเคราะห์ผล เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถามตัวแปรท่ีเก่ียวข้องซ่ึงแบบสอบถาม
สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนท่ี 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม เพ่ือทราบข้อมูล
ด้านประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ภูมิลําเนา ใช้แบบสอบถามท่ีมีหลาย
คําตอบให้เลือก (Multiple Choices Question) 6 ข้อ ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค Sector A ท่ีมีผลต่อ
การตัดสินใจซ้ือผ่านสื่อดิจิทัล ใช้คําถามประเภทคําถามท่ีมีหลายคําตอบให้เลือก (Multiple Choices Question) จํานวน 10 
ข้อ ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดท่ีผู้บริโภคในกลุ่มเซ็กเตอร์เอให้ความสนใจต่อการใช้บริการเอเจนซ่ีท่ี
ปรึกษาด้านการตลาดดิจิทัลสําหรับเซ็กเตอร์เอ (Sector A) แบบครบวงจร ในลักษณะของลิเคิร์ทสเกล (Likert Scale) จํานวน 
28 ข้อ โดยมีระดับข้ัน 1– 5 ซ่ึงมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการวัดระดับความพึงพอใจ เพราะให้ผลทางสถิติท่ีแม่นยํา (Chon 
& Olsen,1991) และ (Bitner and Hubbert, 1994) 

 

4.4 กระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
นําแบบสอบถามไปทําการสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 385 คน โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่มผู้บริโภคเซ็กเตอร์

เอท่ีหาข้อมูลของสินค้าและบริการผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร เป็นแบบสอบถามชนิดท่ีให้
กลุ่มเป้าหมายเลือกตอบ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 ถึงเดือน สิงหาคม พ.ศ.2558 

 

4.5 การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งน้ีคือ สถิติพ้ืนฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปใช้สถิติแบบบรรยาย (Descriptive 

Statistics) ได้แก่ร้อยละ พฤติกรรมของผู้บริโภคในกลุ่มเซ็กเตอร์เอ เพ่ือทราบถึงความต้องการในการเลือกรับการบริการเอเจน
ซ่ีทีปรึกษาด้านการตลาดดิจิทัลสําหรับเซ็กเตอร์เอ แบบครบวงจร ได้แก่ การพิจารณาเลือกซ้ือสินค้า การตัดสินใจเลือกซ้ือ
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สินค้า การใช้ชีวิตของกลุ่มคนในเซ็กเตอร์เอ สื่อดิจิทัลท่ีใช้ในการหาข้อมูล ความถ่ีในการใช้สื่อดิจิทัล ระยะเวลาในการค้นหา
ข้อมูลแต่ละครั้ง ส่วนประสมทางการตลาดของท่ีผู้บริโภคให้ความสําคัญกับการเลือกซ้ือสินค้าและบริการในกลุ่มเซ็กเตอร์เอ 
ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านการรวมบริการ 
 
5. ผลการศึกษาและสรุปการศึกษา 

 
ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีเพศชาย ร้อยละ 78  อายุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 43.5 สถานภาพโสด ร้อยละ 

57.8 ระดับการศึกษาปริญญาโท ร้อยละ 48.8  อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 51.3  รายได้ต่ํากว่า 70,000 บาท / 
เดือน ร้อยละ 33.5   

ข้อมูลพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุม่ตวัอย่าง ส่วนมากมีการเคยเข้าชมเว็บไซต์เก่ียวกับการซ้ือขายสินค้าและบริการของ
ผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 79.2  ความถ่ีในการใช้สื่อดิจิทัล / วัน เพ่ือค้นหาข้อมูลสินค้า และบริการ 1-2 ครั้ง / วัน ร้อยละ 49.3  
ระยะเวลาต่อครั้งในการค้นหาข้อมูลสนิค้าและบริการน้อยกว่า 1 ช่ัวโมง ร้อยละ 32.2  สื่อดิจิทัลใดท่ีเข้าชมบ่อยท่ีสุดเพ่ือค้นหา
ข้อมูลสินค้า และบริการเฟซบุ๊คเพจของสินค้าและบริการน้ันๆ ร้อยละ 33.5  เว็บไซต์ Search Engine ท่ีใช้บ่อยท่ีสุด Google 
ร้อยละ 30.3   

พฤติกรรมของผู้บริโภค Sector A ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผ่านสื่อดิจิทัลและความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโครงการฯ 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีสื่อดิจิทัลท่ีเข้าชมเพ่ือหาข้อมูลเฟซบุ๊คของผลิตภัณฑ์ จํานวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 33.5 การ
ตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการผ่านสื่อดิจิทัลรูปแบบของสินค้าและบริการ จํานวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 34 รวมท้ังศึกษาเพ่ือ
การวางแผนกลยุทธ์ในการจัดตั้งโครงการฯ พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์มีแพ็คเกจท่ีตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย 
จํานวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.7 ด้านราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง จํานวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.7 ด้านสถานท่ีตั้ง
โซเชียล มีเดียของสินค้าและบริการ จํานวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.2 ด้านการส่งเสริมการตลาดการลดราคามีผลต่อการ
รับบริการ จํานวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.5 ด้านพนักงานให้การบริการสามารถนําเสนอสินค้าและบริการท่ีเหมาะสมกับ
ลูกค้าแต่ละราย จํานวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 26.6 ด้านกระบวนการบริการความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ จํานวน 
139 คน คิดเป็นร้อยละ 34.6 ด้านลักษณะทางกายภาพมีการใช้ภาษาและภาพท่ีดึงดูดให้ผู้บริโภคอยากติดตาม จํานวน 145 
คน คิดเป็นร้อยละ 36.2 พฤติกรรมการใช้ชีวิตของกลุ่มคมใน Sector Aชอบการได้รับการบริการอย่างเหนือระดับ จํานวน 155 
คน คิดเป็นร้อยละ 39 การใช้ชีวิตของกลุ่มคนใน Sector A ต้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคมช้ันสูง จํานวน 152 คน คิด
เป็นร้อยละ 38  

 
6. อภิปรายผลการศึกษา 
 

การศึกษาข้อมูลพบว่า ข้อมูลท่ัวไปของ กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีเพศชาย ร้อยละ 78 อายุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 43.5 
สถานภาพโสด ร้อยละ 57.8 ระดับการศึกษาปริญญาโท ร้อยละ 48.8 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 51.3 รายได้ต่ํา 
กว่า 70,000 บาท / เดือน ร้อยละ 33.5  

ข้อมูลพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสนิใจซ้ือผ่านสือ่ดิจิทัล ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีการเคยเข้าชมเว็บไซต์
เก่ียวกับการซ้ือขายสินค้าและบริการของสินค้าและบริการเซ็กเตอร์เอ เคย ร้อยละ 79.2 ความถ่ีในการใช้สื่อดิจิทัล / วัน เพ่ือ
ค้นหาข้อมูลสินค้า และบริการ1-2 ครั้ง / วัน ร้อยละ 49.3 ระยะเวลาต่อครั้งในการค้นหาข้อมูลสินค้าและบริการน้อยกว่า 1 
ช่ัวโมง ร้อยละ 32.2 สื่อดิจิทัลใดท่ีเข้าชมบ่อยท่ีสุดเพ่ือค้นหาข้อมูลสินค้า และบริการเฟซบุ๊คเพจของสินค้าและบริการน้ันๆ 
ร้อยละ 33.5 เว็บไซต์ Search Engine ท่ีใช้บ่อยท่ีสุด Google ร้อยละ 30.3 การพิจารณาเลือกซ้ือสินค้าและบริการเพ่ือความ
เหมาะสมในการใช้งาน ร้อยละ 39 ซ่ึงมีผลสอดคล้องกับงานวิจัยของ วีราภรณ์ สิริพาณิชพงศ์ ท่ีศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในการซ้ือสินค้าและบริการทางอินเทอร์เน็ต ท่ีมีผลสรุปว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะใช้
อินเทอร์เน็ตในการค้นหาหรือรวบรวมข้อมูล และการติดต่อสื่อสาร การรับรู้ข่าวสารและโฆษณาบนอินเทอร์เน็ตของกลุ่ม
ตัวอย่างน้ันไม่มีผลต่อการตัดสินใจต่อการซ้ือสินค้าหรือบริการน้ันๆในทันทีหรือภายหลัง ท้ังทางอินเทอร์เน็ตหรือช่องทางการ
จัดจําหน่ายอ่ืนๆ  
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ท้ังน้ี สื่อดิจิทัลแพลตฟอร์มท่ีกลุ่มตัวอย่างนิยมใช้สินค้าและบริการมากท่ีสุด คือเฟซบุ๊ค ซ่ึงตรงกับผลการวิจัยของ 
ศิระพัฒน์ เกตุธาร ซ่ึงเฟซบุ๊คมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ของผู้บริโภคมากข้ึน 7 ใน 10 คนท่ีใช้เป็นแหล่งหาข้อมูลก่อนตัดสินใจ 
ซ่ึงโครงการฯสามารถนําข้อมูลจากการสํารวจดังกล่าวมาปรับเป็นกลยุทธ์ เพราะผู้บริโภคนิยมสนทนาเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ และ
ยี่ห้อสินค้าในสังคมออนไลน์ นอกจากน้ีการวิจัยยังแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้อินเตอร์เน็ต มีทัศนคติในเชิงบวกต่อบริษัทหรือองค์กรท่ี
สร้างบล็อกเป็นของตนเอง จากบรรดาสื่อต่างๆท่ีใช้ในกลุ่มสังคมออนไลน์ อีกด้วย  
 
7. ข้อเสนอแนะ 

 
ควรมีการเก็บข้อมูลในเชิงคุณภาพเพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้ของข้อมูลในการประกอบธุรกิจ เพ่ือท่ีจะได้เห็นภาพรวมของ

ธุรกิจท่ีกว้างข้ึนและลึกข้ึน อีกท้ังผลกระทบต่างๆท้ังในด้านบวกและลบ และควรศึกษาภาพรวมของอุตสาหกรรมให้กว้างข้ึน
รวมถึงการศึกษาคู่แข่งท่ีมากข้ึนกว่าเดิม พร้อมท้ังลงลึกในรายละเอียข้อมูล เพ่ือให้การวิเคราะห์ข้อมูลและการวางแผนต่อไป 
น้ันเป็นไปอย่างดเียี่ยมและเหมาะสม 
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บทคัดย่อ 

 
ห้องสมุด The Reading Room ดําเนินกิจการด้วยรูปแบบองค์กรไม่แสวงหากําไร (Non-Profit Organization) 

เป็นระยะเวลา 5 ปี ซ่ึงทําให้ประสบปัญหาทางด้านการเงินท่ีไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายและการเจริญเติบโตของกิจการ จนไม่
สามารถดําเนินกิจการไปได้ตามท่ีฝันไว้ ดังน้ันงานวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสม (Mixed Methods) ประกอบด้วย การวิจัยเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ มุ่งหวังท่ีจะศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุด The Reading Room ให้
สามารถดําเนินการในลักษณะกิจการเพ่ือสังคม (Social Enterprise) ซ่ึงเป็นรูปแบบกิจการท่ีสามารถดําเนินกิจกรรมทางด้าน
การเงินไปพร้อมกับความรับผิดชอบหรือการพัฒนาสังคมโดยไม่เสียเจตนารมของผู้ก่อตั้งห้องสมุดแห่งน้ี ด้วยการนําทฤษฎี
สุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry) ผลการวิจัยท้ังเชิงคุณภาพ และ ปริมาณ พบว่า The Reading Room จะเป็นพ้ืนท่ี
ชุมชนทางความคิด ความรู้และวัฒนธรรม (Intellectual Community) จากคนประเภทต่าง ๆ รองรับกิจกรรมและประเด็นได้
หลากหลาย เป็นพ้ืนท่ีเปิดสําหรับทุกคน (Open Space) รวบรวมคนท่ีชอบหรือสนใจสิ่งท่ีเหมือน ๆ จนเกิดกระบวนการเรียนรู้
ด้วยตนเองและส่วนท่ีหาความรู้จากการแลกเปลี่ยนกับผู้อ่ืน และเป็นพ้ืนท่ีสําหรับพบปะสังสรรค์ของกลุ่มคนท่ีสนใจในสิ่งเดียวกัน 
รองลงมาคือช่วยสร้างชุมชนทางศิลปวัฒนธรรม ถัดมาคือเป็นพ้ืนท่ีสาธารณะ เปิดโอกาสให้คนได้แสดงออกทางความคิด ความเช่ือ 
และทัศนคติซ่ึงเป็นแนวทางการจัดการการเชิงบวกมาใช้ในการแก้ปัญหาควบคู่ไปกับทฤษฎี หลักการแนวความคิด เครื่องมือ
การวิเคราะห์ และการออกแบบกลยุทธ์ท่ีเหมาะสม เพ่ือเป็นแนวทางรอดของกิจการและสามารถดําเนินกิจการท่ีเป็นประโยชน์
ต่อสังคมอย่างยั่งยืน 
 
คําสําคัญ: ห้องสมุด, กิจการเพ่ือสังคม, สุนทรียสาธก 
 

Abstract 
 

The Reading Room is an art library which has operated for five years as a non-profit organization. 
With financial difficulty in finding enough revenue to cover its operating cost and support further growth, 
the library cannot offer services and implement campaigns according to its initial aspirations. This research 
aimed to explore possibility of transforming the Reading Room into a social enterprise, based on the 
business model which enables income-generating activities while still preserving its founder’s intention in 
terms of social responsibility and development. The research used mix-method, both qualitative and 
quantitative methods. The result found that the Reading Room was used for community based area for 
cultural exchange and meeting to share ideas, attitude and being public areas purpose.  Appreciative 
Inquiry, a management model which focuses on positive experience and outlook, has been used in 
combination with other relevant theories, concepts, analytic tools and strategies, to find potential 
solutions for the library’s survival and sustainable efficiency in giving benefits to society. 
 
Keywords: library, social enterprise, appreciative inquiry 
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1. บทนํา 
 

 การอ่าน เป็นเครื่องมือสําคัญในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองท่ีสําคัญท่ีสุดของมนุษย์ เป็นทักษะอย่างหน่ึงท่ีจําเป็น
สําหรับการศึกษาค้นคว้า การแสวงหาความรู้ ความบันเทิง และการพักผ่อนหย่อนใจ นํามาซ่ึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแต่
ละบุคคล สังคม และประเทศชาติโดยรวม(แม้นมาส ชวลิต อ้างใน ชุติมา สัจจานันท์ และ สุนทรี ศุภวงศ์, 2529) การอ่านจึง
นับเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีสําคัญอย่างหน่ึง ซ่ึงส่งผลต่อการพัฒนาประเทศโดยตรง (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2556, 
หน้า37) ซ่ึงประเทศท่ีมีการผลิตและอ่านหนังสือมาก เช่น สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และหลายๆประเทศในยุโรป สามารถพัฒนาการศึกษา
และการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมได้ดีกว่าประเทศมีการผลิตและการอ่านหนังสือน้อย ขณะท่ีประเทศท่ีพัฒนาทีหลัง เช่นสิงคโปร์ 
เกาหลีใต้ ฮ่องกง เมื่อมีการส่งเสริมให้ เด็ก เยาวชน ประชาชน รักการอ่านหนังสือท่ีดีและรู้จักพัฒนาการอ่านหนังสือ 
พัฒนาการเรียนรู้ได้ดีข้ึนในรอบ 10-20 ปีท่ีผ่านมา ก็สามารถพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพ่ิมข้ึนได้อย่างสําคัญ 
 ในขณะท่ีประเทศไทยกําลังจะก้าวเข้าสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ตามท่ีรัฐบาลได้กําหนดวิสัยทัศน์ประเทศ
ไทย ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 10 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
2549) โดยมีแนวทางในการพัฒนาเพ่ือให้เป็นไปตามพันธกิจในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพพร้อมคุณธรรมรวมถึงรอบรู้อย่างเท่าทัน 
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคน และสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ในระยะ 5 ปี (ชลภัสส์ วงษ์
ประเสริฐ, 2551) แต่ผลจากการสํารวจการอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ. 2552 ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ระบุว่าคนไทย
อายุตั้งแต่ 6 ขวบข้ึนไป (พ.ศ. 2551) ใช้เวลาอ่านหนังสือเรียนนอกเวลาเรียนและเวลาทํางาน เฉลี่ยวันละ 39 นาที โดยกลุ่ม
เยาวชนถือเป็นกลุ่มท่ีอ่านหนังสือมากท่ีสุด เฉลี่ย 46 นาที (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2551) ซ่ึงจากการจัดลําดับพฤติกรรมการ
อ่านพบว่าใน 1 ปี เด็กไทยอ่านหนังสือเฉลี่ยเพียง 5 เล่ม ขณะท่ีเวียดนาม อ่าน 60 เล่ม สิงคโปร์ อ่าน 45 เล่ม และมาเลเซีย 
อ่าน 40 เล่ม (สํานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน, 2555)สะท้อนให้เห็นว่าคนไทยยังไม่มีนิสัยรักการ
อ่าน ทําให้ไม่รู้จักการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และการค้นคว้าวิจัยเพ่ือสร้างความรู้ใหม่ จึงควรท่ีจะปฏิรูปการศึกษาด้วยการ
ปฏิรูปให้คนรักการอ่าน (วิทยากร เชียงกูล, 2552) 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 
 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและค้นหาประสบการณ์ด้านบวกในทุกๆมิติเก่ียวกับห้องสมุดจากเจ้าของกิจการ พนักงาน           
คู่ค้าหรือพันธมิตร ผู้ประกอบการในลักษณะเดียวกัน และผู้ใช้บริการของห้องสมุด The Reading Room โดยใช้ทฤษฎีสุนทรีย
สาธก 
 2. เพ่ือศึกษาข้อมูลการวางแผนกลยุทธ์ของห้องสมุด The Reading Room ท่ีจะสามารถนําไปใช้ปรับปรุงและ
ดําเนินกิจการได้อย่างยั่งยืนในรูปแบบของกิจการเพ่ือสังคม   
 
3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 อโนชา รุ่งรังสิมากุล (อ้างใน Frank & Ronald, 2005) ได้กล่าวถึงสาเหตุท่ีต้องใช้สุนทรียสาธกไว้ว่า โดยปกติแล้ว 
เมื่อเกิดสิ่งผิดปกติมนุษย์มักจะมองว่าเป็นปัญหา และใช้วิธีการมองหาข้อผิดพลาด และพยายามแก้ไขมัน ซ่ึงวิธีการเพ่งไปท่ี
ปัญหาอย่างเดียวน้ันอาจเป็นการปิดก้ันความคิดสร้างสรรค์ท่ีจะก่อให้เกิดพัฒนาการได้ เช่น เมื่อมองสิ่งท่ีเกิดข้ึนเป็นปัญหา ก็
จะทําให้เกิดภาวะกดดันแก่องค์กร จากการศึกษาของนักจิตวิทยาพบว่า คนท่ีทํางานภายใต้แรงกดดันไม่สามารถมีความคิด
สร้างสรรค์หรือทํางานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ในทางตรงกันข้าม เมื่อคนมีสภาพจิตใจในการทํางานท่ีดี จะมีสมาธิในการทํางาน
ได้ยาวนาน มีความสงสัยใคร่รู้ และมีจินตนาการท่ีดีกว่า นอกจากน้ีหากองค์กรมุ่งแต่การแก้ปัญหา เมื่อเกิดปัญหาข้ึน พนักงาน
ในแต่ละฝ่ายก็จะพยายามป้องกันตนเองและโทษฝ่ายอ่ืน เป็นวงจรเช่นน้ีทุกครั้ง นําไปสู้ปัญหาความแตกแยกในองค์กรซ่ึงเป็น
ปัญหาท่ีใหญ่กว่าท่ีต้องการแก้ไขในเบ้ืองต้น 
 สุนทรียสาธก คือ การค้นหาและให้ความสําคัญกับประสบการณ์ดีๆ ท่ีเกิดข้ึนเพ่ือนํามาสร้างสรรค์และขยายผลไปสู่
สิ่งท่ีวาดฝันไว้ ซ่ึงเป็นวิธีการหน่ึงท่ีผู้ประกอบการสามารถนํามาใช้ในการวางแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาองค์กรหรือต้องการให้เกิด
ความเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึน  
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4. ระเบียบวิธีวิจัย 
 
 ระเบียบวิธีวิจัย เป็นการวิจัยแบบผสม (Mixed Method) ซ่ึงประกอบด้วย การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ซ่ึงประกอบด้วยข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง (In-depth Interview) โดยใช้รูปแบบ
กระบวนการสุนทรียสาธก และ การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยแบ่งกลุ่มประชากรท่ีใช้ในการศึกษา
และการสุ่มกลุ่มตัวอย่างดังน้ี 
 1. กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงคุณภาพ แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 3 กลุ่ม คือการสัมภาษณ์บุคคลภายในกิจการ
ห้องสมุด The Reading Room การสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการห้องสมุดThe Reading Room ท้ังผู้ใช้บริการปกติและระหว่าง
ร่วมงานกิจกรรมจํานวน 9 คน และการสัมภาษณ์เจ้าของกิจการอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพันธ์กับห้องสมุดThe Reading Room  
 2. กลุ่มตัวอย่างท่ีทําการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณคือ กลุ่มประชากรท่ีรู้จักและเคยใช้
บริการห้องสมุด The Reading Room โดยผู้ทําวิจัยจะทําการสุ่มเก็บตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Non-Probability) ด้วย
แบบสอบถามท่ีถูกออกแบบคําถามจากการวิเคราะห์คําตอบของกลุ่มตัวอย่างในข้ันตอนการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูล
หลัก ( Key Informants) โดยใช้รูปแบบของการมีโครงสร้างแบบกระบวนการสุนทรียสาธก ซ่ึงจากข้อมูลสถิติการลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและใช้บริการระหว่างเดือน มกราคม ถึง ตุลาคม 2557 มีจํานวนท้ังสิ้น 650 ครั้ง โดยมีจํานวนผู้ตอบ
แบบสอบถามท้ังสิ้น 252 คน 
 
5. ผลการศึกษา 
 
 5.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพบุคคลภายในกิจการห้องสมุด The Reading Room โดยใช้ทฤษฎี
สุนทรียสาธกร่วมกับการวิเคราะห์ SWOT เพ่ือนําข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ SOAR 

5.1.1 การค้นพบ (Discovery) จุดแข็งขององค์กร (Strength) คือการเป็นพ้ืนท่ีชุมชนทางความคิด ความรู้และ
วัฒนธรรม (Intellectual Community) จากคนประเภทต่างๆ รองรับกิจกรรมและประเด็นได้หลากหลาย เป็นพ้ืนท่ีเปิด
สําหรับทุกคน (Open Space) รวบรวมคนท่ีชอบหรือสนใจสิ่งท่ีเหมือนๆ จนเกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองและส่วนท่ีหา
ความรู้จากการแลกเปลี่ยนกับผู้อ่ืนจุดอ่อนขององค์กร (Weakness) คือพ้ืนท่ีมีขนาดเล็ก เกิดข้อจํากัดเรื่องการรองรับกิจกรรม
ให้ได้หลากหลายประเภทและขาดแคลนเงินทุน งบประมาณ มีปัญหาด้านการเงินท่ีไม่คล่องตัวโอกาสขององค์กร (Opportunity) 
คือการอุดช่องว่างในสิ่งท่ียังไม่มีคนทํา ท้ังในแง่ความเป็นห้องสมุดเฉพาะทางและการเป็นพ้ืนท่ีสาธารณะทางศิลปวัฒนธรรม
และ การเป็นชุมชนทางความคิด ทําให้เกิดชุมชนของคนท่ีสนใจเรื่องเดียวกันหรือมีความสนใจท่ีทับซ้อนกัน และคนข้ามสาย
อาชีพท่ีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ เปิดโลกทัศน์เพ่ือค้นหาสิ่งใหม่ๆ เกิดโอกาสทางการเรียนรู้ตลอดเวลาและการรวมมือ
กันระหว่างศาสตร์ต่างๆ ภัยคุกคามขององค์กร (Threat) คือการจดจําในยี่ห้อ“The Reading Room” ว่าสถานท่ีแห่งน้ีไม่มี
ค่าใช้จ่ายและคนไทยไม่มีค่านิยมของการบริจาคในด้านท่ีเก่ียวข้องกับศิลปวัฒนธรรม 

5.1.2 การวาดฝัน (Dream) คืออยากเป็นห้องสมุดท่ีเก็บข้อมูลทางด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้สมบูรณ์แบบ
ท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้ (Art & Cultural Community Complex) และอยากให้มีหนังสือท่ีหลายหลายกว่าน้ีและ อยากมีโปรเจค
ด้านการอ่าน การพิมพ์ การแปลงาน การวิจัย ให้ได้มากท่ีสุด ในส่วนของงานวิจัยด้านศิลปะ อยากมี grantท้ังการอุดหนุนทุน
และการขอทุนให้นักวิจัยมาใช้ resource กับห้องสมุดของเรา เพ่ือให้เกิดงานวิจัยทางด้านน้ีมากข้ึน 

5.1.3การออกแบบ (Design) คือรวบรวมหนังสือและออกแบบกิจกรรมท่ีหลากหลายและตรงกลุ่มเป้าหมาย
และเงินคือปัจจัยท่ีนํามาซ่ึงการเพ่ิมจํานวนทรัพยากรต่างๆ ได้แก่ หนังสือ และการพัฒนาโปรแกรม ทําให้สามารถจ้างพนักงาน
เพ่ิมท่ีมีความสามารถทํางานเฉพาะทางได ้สามารถเพ่ิมศักยภาพในการร่วมมือกับองค์กรต่างๆ และสามารถเช่าพ้ืนท่ีขนาดใหญ่
กว่าน้ีได้ 

5.1.4 การดําเนินการ (Destiny) ด้านผลประกอบการรายรับท่ีพอเหมาะอยู่ท่ีประมาณ 45,000-50,000บาทต่อ
เดือนและเก็บค่าสมาชิกประมาณ500-1,000บาทต่อปีด้านพนักงานตําแหน่งท่ีต้องการเพ่ิมคือ ผู้จัดการบริหาร (admin) ผู้การ
จัดการและประสานงาน การPR หาทุนเงินเดือนผู้จัดการท่ีเหมาะสมประมาณ 20,000-25,000 บาทต่อเดือนด้านการบริหาร
หนังสือมีพนักงานท่ีดี มีความรู้ ท่ีสามารถระบุผู้บริจาคหนังสือได้ รู้ว่าใคร องค์กร สํานักพิมพ์ สถาบัน ใดสามารถทําเรื่องของ
บริจาคได้การบริจาคหนังสือใหม่ท่ีเป็นการทํา CSR ของสํานักพิมพ์  
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5.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพผู้ใช้บริการห้องสมุดThe Reading Room ด้วยวิธี วิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) 

5.2.1 การค้นพบ (Discovery) จุดแข็งขององค์กร (Strength) ได้แก่ ด้านพ้ืนท่ีเป็นพ้ืนท่ีท่ียังคงรักษา
แนวความคิดและมาตรฐานได้ดีมากพ้ืนท่ีแบบน้ีมีน้อย ไม่เหมือนท่ีอ่ืนๆ เกินความคาดหมายด้านหนังสือเสน่ห์ของการอ่าน
หนังสือแบบanalogเสริมสร้างจินตนาการ ฝึกสมองเช่ือมโยงเรื่องราวเข้าด้วยกัน ไม่ Focus ด้านเดียวเหมือนแบบdigitalและ
ไม่ใช่หนังสือทุกเล่มท่ีจะมีใน Internet น้ันทําให้หนังสือเป็นเล่มยังมีคุณค่าอยู่ มีหนังสือหายากและสภาพสมบูรณ์ด้านการ
เรียนรู้และกิจกรรมบรรยากาศแห่งการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เติมความรู้ เปิดมุมมองใหม่ๆ แสดงความคิดเห็น 
ไม่มีถูกมีผิด ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมการข้ามสายของกิจกรรม (Crossover Event) ด้านบุคลากรเจ้าของห้องสมุด
The Reading Room สร้างท่ีแห่งน้ีให้เป็นส่วนหน่ึงของวิถีชีวิตจุดอ่อนขององค์กร (Weakness) การพัฒนาต้องใช้ทุนสูงการ
เดินทางท่ีไม่สะดวก (สําหรับบางคน) โอกาสขององค์กร (Opportunity) รูปแบบสถานท่ีลักษณะน้ีมีมีจํานวนน้อยในประเทศ
ไทยวัฒนธรรมมีความเคลื่อนไหวตลอดเวลา มีเกิดและตาย ไม่สิ้นสุดภัยคุกคามขององค์กร (Threat) ผู้สนับสนุนท่ีมีกําลัง
ส่วนมากมีแต่เงินแต่ไม่เข้าใจถึงคุณค่าคนไทยไม่ค่อยอ่านหนังสือ โดยเฉพาะเล่มใหญ่ๆ 

5.2.2 การวาดฝัน (Dream) เป็นห้องสมุดท่ีสมบูรณ์แบบใน Concept Private Library ให้มากท่ีสุดและรักษา
สิ่งท่ีดีไว้สามารถค้นหาข้อมูลหนังสือจากเว็บไซต์ได้ 

5.2.3 การออกแบบ (Design) การขยายสาขา มีความแตกต่างของเน้ือหาได้ แต่ต้องคงแนวความคิดเดิมไว้มี
ระบบ Digital Archive 

5.2.4 การดําเนินการ (Destiny) สําหรับคนท่ีมาร่วมกิจกรรมถ้ามีเครื่องดื่มบริการก็ดี สําหรับคนท่ีมาใช้บริการ
ธรรมดา มาน่ังอ่านหนังสือ พักผ่อน มีอาหารบริการด้วยก็ดี จึงอาจมีการเก็บค่าบริการบ้าง คิดอัตราการเช่าพ้ืนท่ี ขายนํ้า ขาย
ของ ขายขนม แต่ไม่ต้องแพงมากหาทุนให้เปล่าจากต่างประเทศ 

 

5.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
 ข้อมูลท่ัวไปด้านเพศของกลุ่มตัวอย่างพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีจํานวน159คนคิดเป็นร้อยละ63.1และท่ีเหลือเป็น
เพศหญิงมีจํานวน93คนคิดเป็นร้อยละ36.9ด้านอายุของกลุ่มตัวอย่างพบว่าส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง21-30ปีมีจํานวน154คนคิด
เป็นร้อยละ61.10รองลงมามีอายุระหว่าง31-40ปีมีจํานวน78คนคิดเป็นร้อยละ31.00ด้านระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง
พบว่าส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมีจํานวน145คนคิดเป็นร้อยละ57.50รองลงมาคือระดับปริญญาโทมีจํานวน91คน
คิดเป็นร้อยละ36.10ถัดมาคือระดับต่ํากว่าปริญญาตรีมีจํานวน10คนคิดเป็นร้อยละ4.00ด้านอาชีพของกลุ่มตัวอย่างพบว่าส่วน
ใหญ่มีอาชีพอิสระมีจํานวน68คนคิดเป็นร้อยละ27.00รองลงมาคือพนักงานพนักงานบริษัทมีจํานวน60คนคิดเป็นร้อยละ23.80
ถัดมาคืออาจารย์/นักวิชาการมีจํานวน28คนคิดเป็นร้อยละ11.10ด้านรายได้ต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างพบว่าส่วนใหญ่มีรายได้
ต่อเดือนระหว่าง10,001-20,000บาทมีจํานวน78คนคิดเป็นร้อยละ31.00รองลงมามีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 20,001-30,000
บาทมีจํานวน68คนคิดเป็นร้อยละ27.00ถัดมามีรายได้ต่อเดือนระหว่าง30,001บาทข้ึนไปมีจํานวน 64 คน 

5.3.1 ข้อมูลพฤติกรรมการใช้ห้องสมุดThe Reading Roomผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับ
พฤติกรรมการใช้ห้องสมุดของกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามจํานวน252คนได้แก่ความถ่ีในการใช้บริการระยะเวลาท่ีใช้
บริการการใช้งานห้องสมุดช่องทางท่ีรู้จักห้องสมุดเวลาท่ีสะดวกในการใช้บริการและการแก้ปัญหาในสังคมโดยนําเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลในรูปจํานวนและร้อยละดังรายละเอียดต่อไปน้ีข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้ห้องสมุดThe Reading Room
ของกลุ่มตัวอย่างด้านความถ่ีในการใช้บริการพบว่าส่วนใหญ่ใช้บริการน้อยกว่า1ครั้งต่อเดือนมีจํานวน141คนคิดเป็นร้อยละ
56.00รองลงมาคือ1ครั้งต่อเดือนมีจํานวน59คนคิดเป็นร้อยละ23.40ถัดมาคือ2ครั้งต่อเดือนมีจํานวน36คนคิดเป็นร้อยละ
14.30ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้ห้องสมุดของกลุ่มตัวอย่างด้านระยะเวลาท่ีใช้บริการห้องสมุดต่อ1ครั้งพบว่าส่วนใหญ่ใช้
เวลา3–4ช่ัวโมงมีจํานวน98คนคิดเป็นร้อยละ38.90รองลงมาคือ1–2ช่ัวโมงมีจํานวน88คนคิดเป็นร้อยละ34.90ถัดมาคือนาน
กว่า4ช่ัวโมงมีจํานวน48คนคิดเป็นร้อยละ19 และลําดับสุดท้ายคือไม่เกิน1ช่ัวโมงมีจํานวน18คนคิดเป็นร้อยละ7.10ข้อมูล
เก่ียวกับพฤติกรรมการใช้ห้องสมุดของกลุ่มตัวอย่างด้านการใช้งานห้องสมุดพบว่าส่วนใหญ่ค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือมี
จํานวน351ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ33.56รองลงมาคือร่วมกิจกรรมของห้องสมุดมีจํานวน348ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ33.27ถัด
มาคือเป็นท่ีนัดหมายมีจํานวน146ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ13.96ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้ห้องสมุดของกลุ่มตัวอย่างด้าน
รู้จักห้องสมุดได้จากช่องทางใดพบว่าส่วนใหญ่รู้จักจากโซเชียลมีเดีย (Social Media) มีจํานวน146ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ
24.41รองลงมาคือมีผู้แนะนํามีจํานวน144ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ24.08ถัดมาคือจดหมายข่าวมีจํานวน124ตัวอย่างคิดเป็นร้อย
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ละ20.73ถัดมาคือเว็บไซต์ (Web site) มีจํานวน91ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ15.22ถัดมาคือสื่อสิ่งพิมพ์มีจํานวน45ตัวอย่างคิด
เป็นร้อยละ7.52ถัดมาคือรายการโทรทัศน์มีจํานวน28ครั้งคิดเป็นร้อยละ4.68และลําดับสุดท้ายคืออ่ืนๆ (ไม่ระบุช่องทาง) มี
จํานวน20ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ3.34ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้ห้องสมุดของกลุ่มตัวอย่างด้านเวลาท่ีสะดวกในการใช้
บริการพบว่าส่วนใหญ่ใช้บริการช่วงกลางวันวันเสาร์-อาทิตย์มีจํานวน221ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ42.27รองลงมาคือช่วงเย็นวัน
เสาร์-อาทิตย์มีจํานวน205ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ39.2ถัดมาคือช่วงเย็นวันจันทร์-ศุกร์มีจํานวน67ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ12.81
และลําดับสุดท้ายคือช่วงกลางวันวันจันทร์-ศุกร์มีจํานวน30ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ5.74ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้
ห้องสมุดของกลุ่มตัวอย่างด้านการแก้ปัญหาในสังคมพบว่าส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นพ้ืนท่ีพบปะสังสรรค์ของกลุ่มคนท่ีสนใจในสิ่ง
เดียวกันมีจํานวน189ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ26.51รองลงมาคือช่วยสร้างชุมชนทางศิลปวัฒนธรรมมีจํานวน175ตัวอย่างคิดเป็น
ร้อยละ24.54ถัดมาคือเป็นพ้ืนท่ีสาธารณะ (Open space / Public space) เปิดโอกาสให้คนได้แสดงออกทางความคิดความ
เช่ือและทัศนคติมีจํานวน155ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ21.74ถัดมาคือช่วยในการแสวงหาความรู้เพ่ือการพัฒนาความคิดมีจํานวน
116ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ16.27 

 

5.3.2 ความคิดเห็นต่อบริการของห้องสมุด The Reading Room เร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการปรับปรุงและ
พัฒนาห้องสมุด The Reading Roomผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม จํานวน 252 คน 
ตามแนวคิดสุนทรียสาธก ได้แก่ Discovery (สิ่งท่ีจําเป็นมากท่ีสุด) Dream (สิ่งท่ีอยากได้มากท่ีสุด) Design (สิ่งท่ีอยากมีท่ีสุด) 
และDestiny (สิ่งท่ีมีแล้วเกิดความยั่งยืน) โดยนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปค่าเฉลี่ย (Mean) และการแปลค่า
ความหมาย ดังน้ี 

ผู้ใช้บริการมีความเห็นว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดThe Reading Room ด้านสิ่งท่ี
จําเป็นมากท่ีสุด (Discovery) เรียงลําดับดังน้ีการเป็นชุมชนทางความคิด (Intellectual Community) อยู่ในเกณฑ์สําคัญมาก
ท่ีสุดจํานวน129คนร้อยละ51.2ค่าเฉลี่ย4.4 และ เป็นห้องสมุดท่ีมีบรรยากาศอบอุ่นสบายๆไม่เป็นทางการอยู่ในเกณฑ์สําคัญ
มากท่ีสุดจํานวน128คนร้อยละ50.8ค่าเฉลี่ย4.35 ผู้ใช้บริการมีความเห็นถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุด
The Reading Room ด้านสิ่งท่ีอยากได้มากท่ีสุด (Dream) เรียงลําดับดังน้ีช่วยสนับสนุนกลุ่มคนด้านแวดวงศิลปวัฒนธรรมให้
รวมตัวกันจนเป็นชุมชน (Community) เกิดการสนับสนุนแบ่งปันทรัพยากรด้านต่างๆการขยายความร่วมมือและพัฒนา
ศักยภาพไปร่วมกันอยู่ในเกณฑ์สําคัญมากท่ีสุดจํานวน118คนร้อยละ46.8ค่าเฉลี่ย4.32ช่วยในการขยายตัวทางความรู้และ
ความคิดนําไปสู่การยกระดับและพัฒนาความรู้ของคนให้เท่าทันอยู่เสมอ (Media literacy) อยู่ในเกณฑ์สําคัญมากท่ีสุดจํานวน
112นร้อยละ44.4ค่าเฉลี่ย4.22ผู้ใช้บริการมีความเห็นถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดThe Reading Room 
ด้านสิ่งท่ีอยากให้มีท่ีสุด (Design) เรียงลําดับดังน้ีมีกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมท่ีหลากหลายอย่างสม่ําเสมออยู่ในเกณฑ์
สําคัญมากท่ีสุดจํานวน121คนร้อยละ48ค่าเฉลี่ย4.3มีWeb Site ของห้องสมุดท่ีมีเน้ือหาท่ีครบถ้วนเช่นการวิจารณ์และแนะนํา
หนังสือใหม่การสืบค้นข้อมูลเป็นต้นอยู่ในเกณฑ์สําคัญมากท่ีสุดจํานวน106คนร้อยละ42.1ค่าเฉลี่ย4.16ผู้ใช้บริการมีความเห็น
ถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดThe Reading Roomด้านสิ่งท่ีมีแล้วเกิดความยั่งยืน (Destiny) ดังน้ีการนํา
กําไรจากการบริหารห้องสมุดมาเป็นส่วนหน่ึงในการซ้ือหนังสือและสนับสนุนกิจกรรมให้มีคุณภาพยิ่งข้ึนเป็นการดําเนินกิจการ
ในลักษณะของกิจการเพ่ือสังคม (Social Enterprise) อยู่ในเกณฑ์สําคัญมากถึงมากท่ีสุดในจํานวนใกล้เคียงกันคือจํานวน91
คนร้อยละ36.1จํานวน100คนร้อยละ39.7ตามลําดับค่าเฉลี่ย4.05 

 

5.4 สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
 ผลการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างของผู้ใช้บริการของห้องสมุด The Reading Room จํานวน 252 ตัวอย่าง พบว่า
ผู้ใช้บริการห้องสมุด The Reading Room เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย21-40ปี มีการศึกษาท้ังระดับปริญญาตรี
และปริญญาโท ส่วนใหญ่มีอาชีพอิสระ พนักงานพนักงานบริษัท และอาจารย์/นักวิชาการ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-
30,000 บาท ใช้บริการน้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน วันเสาร์-อาทิตย์ ช่วงกลางวันและเย็น โดยใช้เวลาอยู่ในห้องสมุดประมาณ3–4
ช่ัวโมง เพ่ือค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือ ร่วมกิจกรรมของห้องสมุด และใช้สถานท่ีน้ีเป็นท่ีนัดหมาย ซ่ึงส่วนมากรู้จักห้องสมุด
แห่งน้ีผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียหรือมีผู้แนะนําส่วนท่ีสําคัญท่ีสุดคือการสะท้อนความคิดเห็นของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อห้องสมุด 
The Reading Room ว่าช่วยแก้ปัญหาใดในสังคม พบว่าส่วนใหญ่เห็นว่า The Reading Room เป็นพ้ืนท่ีสําหรับพบปะ
สังสรรค์ของกลุ่มคนท่ีสนใจในสิ่งเดียวกัน รองลงมาคือช่วยสร้างชุมชนทางศิลปวัฒนธรรม ถัดมาคือเป็นพ้ืนท่ีสาธารณะ เปิด
โอกาสให้คนได้แสดงออกทางความคิด ความเช่ือ และทัศนคติ ถัดมาคือช่วยในการแสวงหาความรู้เพ่ือการพัฒนาความคิด 
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ลําดับสุดท้ายคือการช่วยให้คนอ่านหนังสือมากข้ึน แสดงให้เห็นถึงจุดเด่นท่ีห้องสมุด The Reading Room มี เป็นโอกาสใน
การนําจุดเด่นไปพัฒนาให้ดียิ่งข้ึน แต่เป็นข้อสังเกตว่ากิจการยังไม่ประสบความสําเร็จด้านการช่วยให้คนอ่านหนังสือมากข้ึน ซ่ึง
ต้องนําไปปรับปรุงต่อไปผู้วิจัยได้นําข้อมูลการวิเคราะห์จากกลุ่มตัวอย่างการวิจัยเชิงคุณภาพมาออกแบบสอบถามความคิดเห็น
ต่อบริการของห้องสมุด The Reading Room เรื่องปัจจัยท่ีมีผลต่อการปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุด The Reading Room 
ด้านสิ่งท่ีจําเป็นมากท่ีสุด (Discovery) พบว่าการเป็นชุมชนทางความคิด (Intellectual Community) อยู่ในเกณฑ์สําคัญมาก
ท่ีสุด ลองลงมาคือการเป็นห้องสมุดท่ีมีบรรยากาศอบอุ่น สบายๆ ไม่เป็นทางการ และการจัดกิจกรรมในห้องสมุดให้มีความ
น่าสนใจ อยู่ในในลําดับใกล้เคียงกับการคัดเลือกหนังสือในห้องสมุดให้มีความน่าสนใจทางด้านสิ่งท่ีอยากได้มากท่ีสุด (Dream) 
พบว่า ห้องสมุด The Reading Roomช่วยสนับสนุนกลุ่มคนด้านแวดวงศิลปวัฒนธรรมให้รวมตัวกันจนเป็นชุมชน 
(Community) เกิดการสนับสนุนแบ่งปันทรัพยากรด้านต่างๆ การขยายความร่วมมือ และพัฒนาศักยภาพไปร่วมกัน อยู่ใน
เกณฑ์สําคัญมากท่ีสุด และมีส่วนช่วยในการขยายตัวทางความรู้และความคิด นําไปสู่การยกระดับ และพัฒนาความรู้ของคนให้
เท่าทันอยู่เสมอ (Media literacy)ทางด้านสิ่งท่ีอยากให้มีท่ีสุด (Design) พบว่าผู้ใช้บริการต้องการให้ห้องสมุด The Reading 
Room มีกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมท่ีหลากหลายอย่างสม่ําเสมอ อยู่ในเกณฑ์สําคัญมากท่ีสุด ลองลงมาคือมี เว็บไซต์
ของห้องสมุดท่ีมีเน้ือหาท่ีครบถ้วน เช่น การวิจารณ์ และแนะนําหนังสือใหม่ การสืบค้นข้อมูล เป็นต้น ถัดมาคือมีหนังสือ
หลากหลายและจํานวนมากข้ึนใกล้เคียงกับการมีระบบค้นหาข้อมูลหนังสือและเน้ือหาท่ีเก่ียวข้อง (Digital Archive)ทางด้าน
สิ่งท่ีมีแล้วเกิดความยั่งยืน (Destiny) พบว่าผู้ใช้บริการเห็นด้วยกับการนํากําไรจากการบริหารห้องสมุดมาเป็นส่วนหน่ึงในการ
ซ้ือหนังสือและสนับสนุนกิจกรรมให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน เป็นการดําเนินกิจการในลักษณะของกิจการเพ่ือสังคม (Social 
Enterprise) อยู่ในเกณฑ์สําคัญมากถึงมากท่ีสุด 
 
6. สรุปผลการวิจัย 
 
 6.1 บทสรุปจากการดําเนินการสุนทรียสาธกการนําทฤษฏีสุนทรียสาธกเข้ามาใช้ในการจัดการห้องสมุดThe 
Reading Roomทําให้เกิดการค้นพบ (Discovery) ว่าภายใต้ข้อจํากัดต่างๆ ท่ีเป็นอุปสรรค์ต่อการพัฒนา การตั้งคําถามและ
การคิดแง่บวก ทําให้เกิดการค้นพบแง่มุมท่ีน่าสนใจ จนสามารถนําไปประยุกต์เพ่ือกําหนดแนวทางการแก้ปัญหาและปรับปรุง
กิจการในระยะต่อไปได้ ซ่ึงเมื่อย้อนกลับมาดูท่ีผลลัพธ์ (Outcome) คือการดําเนินกิจการห้องสมุดในรูปแบบกิจการเพ่ือสังคม 
ภายใต้แนวความคิด (Dream) “พ้ืนท่ีชุมชนทางความคิด ความรู้และวัฒนธรรม (Intellectual Community)” ด้วยรูปแบบ
การดําเนินกิจการ (Business Model) และการบริหารเน้ือหา (Contents Management Model) ของThe Reading 
Room สามารถตอบโจทย์ของหลักการTriple Bottom Line (Destiny) คือการสร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ 
(Learning Environment) ด้วยการลงทุนด้านเน้ือหา (Contents) ในรูปแบบหนังสือให้ได้มากท่ีสุด  
  

 6.2 บทสรุปการวางแผนกลยุทธ์ในส่วนของการออกแบบกลยุทธ์ด้วย Balance Scorecard (Design) เริ่มตั้งแต่
มุมมองด้านการเงินท่ีค้นหาวิธีการหารายได้แบบต่างๆ (Discovery) ท่ีเพียงพอต่อการดําเนินกิจการ โดยรายได้ดังกล่าวจะถูก
นํามาใช้ในการเพ่ิมจํานวนและพัฒนาเน้ือหาให้ได้มากท่ีสุดเพ่ือมุ่งไปให้ได้ตามท่ีฝันไว้ (Dream) มุมมองด้านลูกค้าจึงเป็นส่วน
สําคัญในการพัฒนาศักยภาพของห้องสมุด เน่ืองจากขนาดทางกายภาพท่ีจํากัด การจะไปให้ถึงฝันท่ีใหญ่ จําเป็นต้องบริหาร
จัดการลูกค้าให้เกิดเป็นชุมชนและการสร้างพันธมิตร เพ่ือสร้างโอกาสในการพัฒนาต่อยอดกิจกรรมจากเน้ือหาท่ีมี โดยผ่าน
มุมมองกระบวนการภายใน (Design) ท่ีจะต้องจัดการให้ห้องสมุดแห่งน้ีมีสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเป็น Intellectual 
Community จนไปถึงมุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา (Destiny) ท่ี The Reading Room จะนํารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายไป
ซ้ือหนังสือเพ่ิมและสนับสนุนการสร้างกิจกรรมของชุมชน ซ่ึงอัตราส่วนแบ่งรายได้จะแปรผันตามผลประกอบการในปีน้ัน ด้วย
กระบวนท่ีออกแบบและวางแผนงานมาท้ังหมด คาดการณ์ว่ากิจการห้องสมุด The Reading Room จะสามารถดําเนินกิจการ
ให้อยู่รอดและเจริญเติบโตไปพร้อมกับการขยายตัวของชุมชนอย่างยั่งยืนและเป็นส่วนหน่ึงของการสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม 
  
7. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 
 7.1 จากผลการวิเคราะห์ผลการวิจัยท้ังเชิงคุณภาพ และ ปริมาณ พบว่า The Reading Room จะเป็นพ้ืนท่ีชุมชน
ทางความคิด ความรู้และวัฒนธรรม (Intellectual Community) จากคนประเภทต่างๆ รองรับกิจกรรมและประเด็นได้
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หลากหลาย เป็นพ้ืนท่ีเปิดสําหรับทุกคน (Open Space) รวบรวมคนท่ีชอบหรือสนใจสิ่งท่ีเหมือนๆ จนเกิดกระบวนการเรียนรู้
ด้วยตนเองและส่วนท่ีหาความรู้จากการแลกเปลี่ยนกับผู้อ่ืน และเป็นพ้ืนท่ีสําหรับพบปะสังสรรค์ของกลุ่มคนท่ีสนใจในสิ่ง
เดียวกัน รองลงมาคือช่วยสร้างชุมชนทางศิลปวัฒนธรรม ถัดมาคือเป็นพ้ืนท่ีสาธารณะ เปิดโอกาสให้คนได้แสดงออกทาง
ความคิด ความเช่ือ และทัศนคติ 
 7.2 ข้อเสนอแนะและแนวทางท่ีจะศึกษาต่อไปของThe Reading Roomจากการนําทฤษฎีสุนทรียสาธกเข้ามาใช้ใน
จัดการและพัฒนาห้องสมุด The Reading Room เริ่มต้นจําเป็นต้องสร้างความเข้าใจถึงวิธีการและผลท่ีจะได้รับต่อเจ้าของ
โครงการและผู้ถูกสัมภาษณ์เพ่ือปรับมุมมองทัศนคติ เพราะโดยปกติคนจะคิดแต่ด้านลบ จุดอ่อน หรือภัยคุกคาม มากกว่าจะ
คิดด้านบวก ผู้วิจัยจึงต้องอธิบายให้ทราบถึง “การมองข้ามเรื่องลบเพ่ือก้าวกระโดดไปเรื่องท่ีฝันด้วยพลังของเรื่องบวก” พร้อม
ช้ีให้เห็นว่าท่ีผ่านมาสาเหตุท่ีทําให้ห้องสมุด The Reading Room ไม่เกิดการพัฒนาหรือไม่สามารถเติบโตเป็นเพราะยังทําการ
ค้นพบถึงทางรอดท่ียังไม่เพียงพอ ซ่ึงผลจากการสัมภาษณ์ช้ีให้เห็นว่า ยังมีวิธีการและแง่มุมต่างๆ มากมายในการจัดการต่อ
ห้องสมุดแห่งน้ีท่ียังไม่ถูกค้นพบ ซ่ึงเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการนํามาวางแผนกลยุทธ์และทฤษฎีสุนทรียสาธกสามารถใช้
ร่วมกับทฤษฎีอ่ืนๆ เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์กิจการแล้วเข้าใจภาพรวมจากหลากหลายมุมมองมากยิ่งข้ึน จนไปถึงการออกแบบ
กลยุทธ์ และการออกแบบการเงินท่ีสอดคล้อง  
 7.3 ข้อเสนอแนะสําหรับองค์กรอ่ืนๆทฤษฎีสุนทรียสาธกสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับโครงการท่ีใกล้เคียงกัน เช่น 
กิจการเพ่ือสังคม ธุรกิจ SME หรือ Startup ซ่ึงมักจะมีข้อจํากัดด้านทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อม เมื่อนําไปใช้ศึกษาโครงการ
ประเภทเดียวกันแล้วอาจช่วยให้เห็นความคล้ายคลึงกันของปัญหา การก้าวข้ามปัญหารวมท้ังแนวทางปฏิบัติท่ีใช้ร่วมกันได้ 
หรือเกิดองค์ความรู้ใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ข้ึนมา โดยสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดคือองค์กรน้ันจําเป็นต้องกําหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ท่ีชัดเจน 
จึงจะสามารถนําสุนทรียสาธกไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร 
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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผู้บรโิภคท่ีมีความตอ้งการตัดสินใจเลือกรับชมรายการส่งเสริม
การท่องเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานคร และศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีความต้องการตัดสินใจเลือก
รับชมรายการส่งเสริมการท่องเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือนํามาวิเคราะห์ร่วมกับแนวคิด และ
ทฤษฎีต่าง ๆ รวบรวมเพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินธุรกิจ ผู้วิจัยได้กําหนดกลุ่มตัวอย่างประชากรท่ีเปิดรับสื่อรายการโทรทัศน์
ในรูปแบบต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร 420 คน จากการวิจัยพบว่าด้านพฤติกรรมผูบ้ริโภคสว่นใหญ่ช่ืนชอบรายการประเภท
ท่องเท่ียวมากท่ีสุด เหตุผลท่ีเลือกชมรายการเพราะเน้ือหารูปแบบของรายการ โดยผู้บริโภคส่วนใหญ่เปิดรับชมรายการทาง
ดิจิตอลทีวีในช่วงเวลา 20:00 – 22:59 น. ด้านความคิดเห็นและความพึงพอใจรายละเอียดในการผลิตรายการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเชิงกีฬาท่ีผู้บริโภคให้ความสําคัญมากท่ีสุดคือ รูปแบบเน้ือหาสาระในรายการ  
 
คําสําคัญ: รายการโทรทัศน์, พฤตกิรรมผู้บรโิภค, ความต้องการของผู้บริโภค, การท่องเท่ียวเชิงกีฬา 

 
Abstract 

 
The objectives of this independent study were to the study of behavior with the decision of 

sports tourism TV program in Bangkok area, including attitude and satisfaction. This research is based on 
a quantitative research. Data were analyzed to the concept and theory to guide business operation. The 
study determined the target group who opened to any type of TV program in Bangkok among 420 copies 
of questionnaires. The results showed that the sample mostly chose tourism TV program. The reason that 
they chose tourism TV program because the content and they watched on TV digital on 8.00 - 10.59 pm. 
For attitude and satisfaction of sports tourism TV program that the sample mostly chose were content. 
 
Keywords: TV program, behavior of customer, user’s requirements, sports tourism 
 
1. บทนํา 
 

การส่งเสริมการท่องเท่ียวในประเทศไทยเกิดข้ึนในปีพ.ศ. 2479  เป็นพระดําริของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระ 
กําแพงเพชรอัครโยธิน ครั้งทรงดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการรถไฟ ได้มีการส่ง เรื่องราวเก่ียวกับเมืองไทยไปเผยแพร่ใน
สหรัฐอเมริกา ได้มีการจัดตั้งแผนกโฆษณาของการรถไฟข้ึน ทําหน้าท่ีรับรอง และ ให้ความสะดวก แก่นักท่องเท่ียวท่ีจะ
เดินทางมาประเทศไทย รวมท้ัง การโฆษณาเผยแพร่ ประเทศไทย ให้เป็นท่ีรู้จักของชาวต่างประเทศ มีสํานักงานตั้งอยู่ท่ีกรม
รถไฟ เชิงสะพานนพวงศ์ ต่อมาได้ย้ายมาตั้งท่ีสถานีรถไฟหัวลําโพง เมื่อ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกําแพงเพชรอัครโยธิน 
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ทรงย้าย ไปดํารงตําแหน่ง เสนาบดี กระทรวงพาณิชย์ และคมนาคม งานด้านส่งเสริมการท่องเท่ียว ได้ย้ายไปอยู่ท่ีกระทรวง
พาณิชย์ และคมนาคมด้วย แต่ยังคงทํางานร่วมกับกรมรถไฟ มีสํานักงานตั้งท่ีถนนเจริญกรุง หน้าไปรษณีย์กลาง การส่งเสริม
การท่องเท่ียวได้เริ่มข้ึนอย่างชัดเจนข้ึน (www.tat.or.th, ม.ป.ป.) องค์การส่งเสริมการท่องเท่ียว จัดตั้งข้ึนโดยพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งองค์การส่งเสริมการท่องเท่ียว มีหน้าท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียวเป็นส่วนใหญ่ ต่อมาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวได้
ขยายตัวอย่างกว้างขวางรวดเร็ว จําเป็นต้องปรับปรุงอํานาจหน้าท่ีของ อ.ส.ท. ให้มีขอบเขตการปฏิบัติงานกว้างขวางยิ่งข้ึนท้ัง
ในด้านการพัฒนา อนุรักษ์ทรัพยากรทางการท่องเท่ียว และ การส่งเสริมเผยแพร่ จึงได้มีการนําเสนอร่างพระราชบัญญัติ การ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย และ ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบธุรกิจเก่ียวกับอุตสาหกรรมท่องเท่ียว เพ่ือให้ หน่วยงานการ
ท่องเท่ียวของรัฐ มีอํานาจหน้าท่ีและรับผิดชอบในการพัฒนาส่งเสริมเผยแพร่ และ ดําเนินกิจการ เพ่ือเป็นการริเริ่มให้มีการ
พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว ตลอดจนคุ้มครองให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเท่ียวด้วย สภานิติบัญญัติแห่งชาติซ่ึงทําหน้าท่ีรัฐสภาใน
การประชุมครั้งท่ี 41 วันศุกร์ท่ี 20 เมษายน 2522 ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติท้ัง 2 ฉบับ แล้วปรากฏว่า ร่าง
พระราชบัญญัติจัดระเบียบธุรกิจ เก่ียวกับอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไม่ผ่านการพิจารณา ส่วนพระราชบัญญัติการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทยได้ผ่านการพิจารณาประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มท่ี 96 ตอนท่ี 72 วันท่ี 4 พฤษภาคม 2522 
จัดตั้ง "การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย" ข้ึน มีช่ือย่อว่า "ททท." (www.tat.or.th, ม.ป.ป.) 

บทบาทและความสําคัญของรายการโทรทัศน์มีมากมายและเป็นท่ียอมรับมายาวนาน มีอิทธิพลอย่างมากต่อทัศนคติ
และพฤติกรรมแบบแผนแห่งการดารงชีพของประชากรในสังคมน้ัน และมีพัฒนาการก้าวหน้ามาโดยตลอด ตามการ
เปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมต่างๆ ในสถาบันและหน่วยงานองค์กร ต่างให้ความสําคัญจําเป็นท่ี
จะต้องมีเครื่องรับโทรทัศน์รวมถึงเครือ่งเล่นเทปโทรทัศน์หรือแผ่นบันทึกรายการวีดิทัศน์ไว้ใช้งาน บางหน่วยงานให้ความสําคัญ
ถึงการผลิตรายการวีดิทัศน์ข้ึนใช้งานเอง เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารกันในองค์กรและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ตลอดจนใช้เป็น
เครื่องมือในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์กิจการของตน การถ่ายทอดสาระความรู้ต่างๆ หรือแม้แต่กิจกรรม ความบันเทิงภายใน
ครอบครัวก็ตาม จะรู้สึกดูดีไม่น้อยหากบันทึกไว้ด้วยวีดิทัศน์ เน่ืองจากวีดิทัศน์เป็นสื่อท่ีสามารถบันทึกได้ท้ังภาพท่ีเคลื่อนไหว
และเสียงท่ีสมจริง อีกท้ังยังถ่ายทอดเหตุการณ์ได้ทันทีทันใด และทรงอิทธิพลต่อชีวิตประจาวันของคนทุกเพศทุกวัย ทุกชนช้ัน
ทุกสถานะในสังคม เห็นได้จากเกือบทุกหลังคาเรือนจะต้องมีเครื่องรับโทรทัศน์ไว้อย่างน้อย 1-2 เครื่อง(วรพจน์ นวลสกุล,
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 

การเผยแพร่รายการโทรทัศน์เป็นการส่งสัญญาณภาพและเสียงจากสถานีส่งท่ีมีอยู่มากมายในปัจจุบันเช่นช่อง 3 5 7 
9 NBT, Thai PBS รวมท้ัง Cable TV (โทรทัศน์บอกรับสมาชิก) หรือจากเครื่องเล่นวีดิทัศน์ไปยังเครื่องรับโทรทัศน์ซ่ึงอยู่ใน
สถานท่ีเดียวกันหรือต่างสถานท่ีกันก็ได้ปัจจุบันแม้ว่าเทคโนโลยีการสื่อสารได้ถูกนามาใช้อย่างแพร่หลายมีการใช้อินเทอร์เน็ตมี
การใช้สื่อผสมท่ีรู้จักกันท่ัวไปว่ามัลติมีเดีย (Multimedia) รายการโทรทัศน์ก็ยังคงมีบทบาทไม่ด้อยลงไปและเผยแพร่ไปได้
กว้างขวางและจะมีบทบาทมากยิ่งข้ึนต่อไปในอนาคต(วรพจน์ นวลสกุล,มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 
 ในปัจจุบันการแข่งขันกีฬาภายในประเทศมีการจัดแข่งขันตามจังหวัดต่างๆไม่ว่าจะเป็น กีฬาฟุตบอล บาสเกตบอล 
กอล์ฟ ตระกร้อ และกีฬาอีกมากมายหลากหลายประเภท โดยผู้บริโภคท่ีได้เดินทางมาชมการแข่งขันกีฬาในประเภทต่างๆ เมื่อ
รับชมการแข่งขันจบแล้วได้เดินทางกลับทันที ทําให้เสียเวลาในการเดินทางโดยเปล่าประโยชน์และไม่ได้รับประโยชน์อย่างถึง
ท่ีสุด  
 รายการท่องเท่ียวภายในประเทศไทยน้ันมีมากพอสมควรแต่ส่วนมากรายการส่งเสริมการท่องเท่ียวภายในประเทศ
ไทยไม่ค่อยดึงดูดความสนใจให้กับผู้ชมเท่าท่ีควรด้วยการนําเสนอ และการถ่ายภาพท่ีใช้เทคนิคแบบเดิมๆนอกจากน้ันใน
ปัจจุบันประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่หันไปเท่ียวต่างประเทศกันมากข้ึน เน่ืองด้วยบางประเทศมีกฎระเบียบการเข้าประเทศง่าย
กว่าสมัยก่อนอีกท้ัง มีรายการเสริมการท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจและดึงดดูนักท่องเท่ียวท้ังภายในประเทศและต่างชาติให้เข้ามาเท่ียว
มากข้ึนอีกด้วย 
 ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าจากปัญหาดังกล่าวการผลิตรายการส่งเสริมการท่องเท่ียวในประเทศไทยในปัจจุบันยังไม่เป็นท่ี
น่าสนใจแก่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ และการเดินทางเพ่ือรับชมการแข่งขันกีฬาผู้บริโภคยังไม่ได้รับประโยชน์อย่างถึงท่ีสุดอีกท้ังการ
เข้ามาของทีวีดิจจิตอล ทําให้มีค่าใช่จ่ายในการผลิตมากข้ึนดังน้ันผู้วิจัยจึงเล็งเห็นโอกาสและความเป็นไปได้ในการผลิตรายการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีตอบสนองผู้บริโภคในด้านต่างๆและผลิตการรายออกมาได้อย่างมีคุณภาพอีกด้วย 
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2. วัตถุประสงค์ 
 

2.1 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีมีต่อความต้องการตัดสินใจเลือกรับชมรายการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงกีฬา
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.2 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อความต้องการตัดสินใจเลือกรับชมรายการส่งเสริม
การท่องเท่ียวเชิงกีฬาในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
3. ระเบียบวิจัย 
 
 3.1 กลุ่มประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 

จากการวิจัยในครั้งน้ีผู้วิจัยเลือกกลุ่มประชากรและกลุม่ตัวอย่าง แบ่งออกเป็น 1ลักษณะ ดังน้ี 
 1. ประชากรกลุ่มตัวอย่างท่ีเปิดรับสื่อรายการโทรทัศน์ในรูปแบบต่างๆ ท่ีช่ืนชอบการท่องเท่ียวในเขต 9 กรุงเทพมหานคร 
420 คน 

2. ใช้เวลารวบรวมข้อมูลตั้งแต่วันท่ี 1 เมษายน 2558 ถึง 31 สิงหาคม 2558 รวมระยะเวลาในการศึกษาท้ังสิ้น 5 เดือน  
3. การศึกษาจะมุ่งเน้นศึกษาพฤตกิรรม ความพึงพอใจ และความเป็นไปได้ในการดําเนินธุรกิจผลติรายการส่งเสริม

การท่องเท่ียวเชิงกีฬา 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีในการวิจัยครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) มีลักษณะเป็นคําถามปลายปิด (Closed 
questions) และคําถามปลายเปิด (Open Question) ซ่ึงแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 

ส่วนท่ี 1 คําถามเก่ียวกับคุณลักษณะของประชากร 
ส่วนท่ี 2 คําถามเก่ียวกับพฤติกรรมของประชากรในการเปิดรับชมรายการส่งเสรมิการท่องเท่ียวเชิงกีฬา 
ส่วนท่ี 3 คําถามเก่ียวกับความพึงพอใจของประชากรท่ีมีต่อรายการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงกีฬา 
การสอบถามข้อมลูท้ังหมดน้ีจะทําให้ทราบถึงข้อมูลพ้ืนฐาน และความคิดเห็นของผู้ท่ีเปิดรับชมรายการส่งเสริมการ

ท่องเท่ียว และนําแบบสอบถามท่ีได้มาสรุปผล เพ่ือสร้างเป็นแนวคิดและแนวทางของโครงการต่อไป 
 

4. สรุปผลวิจัย 
 
  ผลการศึกษาและวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างท้ังหมดจํานวน 420 ตัวอย่าง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิงมากกว่าเพศชาย ซ่ึงจะอยู่ในช่วงอายุ 26 ถึง 35 ปี ซ่ึงมีสถานภาพโสด และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับ
การศึกษาอยู่ในช่วงระดับปริญญาตรี มีอาชีพค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัวและส่วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง 10,001 ถึง 20,000 บาท 
ในด้านความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อรายการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงกีฬา พบว่า ประเภทรายการโทรทัศน์ท่ีกลุ่มตัวอย่าง
เลือกเปิดรับชมมากท่ีสุด คือ รายการส่งเสริมการท่องเท่ียว ด้วยเหตุผลท่ีเลือกชมเพราะเน้ือหา รูปแบบของรายการ และกลุ่ม
ตัวอย่างมีการเลือกเปิดรับชมสถานีออกอากาศทางดิจิตอลทีวี ในช่วงเวลา 20:00 ถึง 22:59 น. และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รู้จัก
รายการส่งเสริมการท่องเท่ียว โดยมีการให้ความสําคัญของการผลิตรายการส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีกลุ่มตัวอย่างอยากให้มีมาก
ท่ีสุดคือ เน้ือหาสาระ ในด้านปัจจัยท่ีมีผลต่อการรับชมรายการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงกีฬาท่ีกลุ่มตัวอย่าให้ความสําคัญมาก
ท่ีสุด พบว่า ด้านรายละเอียดในรายการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงกีฬา คือ รูปแบบ เน้ือหาสาระในรายการ ความคมชัดของ
ภาพในรายการและประโยชน์ท่ีได้รับจากรายการเป็นเหตุผลสามอันดับสูงสุด ท้ังน้ีด้านการนําเสนอแหล่งท่องเท่ียวในรายการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงกีฬา คือ วัฒนธรรม (วิถีชีวิต งานประเพณี เทศกาล ศิลปะพ้ืนเมือง) สภาพแวดล้อมธรรมชาติ (นํ้าตก 
ทะเล ภูเขา ถํ้า) และประวัติศาสตร์ (โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ วัด ศาสนสถาน) เป็นเหตุผลสามอันดับสูงสุด ท้ังน้ีด้านช่องทาง
ในการเปิดรับชมรายการส่งเสริมการท่องเท่ียวของกลุ่มตัวอย่าง คือ ฟรีทีวี ทีวีดิจิตอลและเว็บไซต์ อินเตอร์เน็ตเป็นเหตุผลสาม
อันดับสูงสุด ซ่ึงจะสอดคล้องตรงกับสิ่งท่ีผู้ตอบแบบสอบถามได้ตอบไว้เรื่องของความพึงพอใจต่อการผลิตรายการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเชิงกีฬาเพราะกลุ่มเป้าหมายล้วนจะมีการให้คะแนนความสนใจในประเด็นต่างๆท่ีสามารถนํามาวิเคราะห์ได้จากการ
ตอบแบบสอบถามในระดับมาก 
 



 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที ่8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   
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5. อภิปรายผล 
 

จากการศึกษาข้อมูลพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 55.7 โดยอายุเฉลี่ย 26 – 35 ปี สถานภาพ
โสดร้อยละ 48.8 โดยมีรายได้เฉลี่ย 10,001 ถึง 20,000 บาท ร้อยละ 24.8 ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษานายอิทธิพล โกมิล 
(2553) ทําการศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์: กรณีศึกษา บ้านวังนํ้ามอก จังหวัดหนองคาย พบว่า ข้อมูล
ท่ัวไปและความคิดเห็นของนักท่องเท่ียว นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ส่วนมากช่วงอายุ ๑๖-๒๕ ปีจบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและนักท่องเท่ียวมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นส่วนใหญ่  

ท้ังน้ีในด้านความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อรายการส่งเสริมกรท่องเท่ียวเชิงกีฬาจากการการศึกษาวิจัยจากกลุ่ม
ตัวอย่าง พบว่า ประเภทรายการโทรทัศน์ท่ีกลุ่มตัวอย่างช่ืนชอบ คือ รายการท่องเท่ียว รวมแล้วมีจํานวน 82 คน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 19.5 ด้วยเหตุผลท่ีเลือกชมเพราะเน้ือหา รูปแบบของรายการ รวมแล้วมีจํานวน 212 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 50.5 
และกลุ่มตัวอย่างมีการเลือกเปิดรับชมสถานีออกอากาศทางดิจิตอลทีวีรวมแล้วมีจํานวน 121 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 28.8 
ในช่วงเวลา 20:00 ถึง 22:59 น. รวมแล้วมีจํานวน 222 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 52.9 และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รู้จักรายการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวรวมแล้วมีจํานวน 310 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 73.8 โดยมีการให้ความสําคัญของการผลิตรายการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวท่ีกลุ่มตัวอย่างอย่างให้มีมากท่ีสุดคือ เน้ือหาสาระรวมแล้วมีจํานวน 193 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 46.0 ซ่ึงสอดคล้องกับ
การศึกษาธีรพล สิริวันต (2557) ทําการศึกษาวิจัยเรื่องโครงการจัดตั้งบริษัทผลิตรายการโทรทัศน์แนวสารคดีท่องเท่ียวสร้างสรรค์์ 
พบว่า รายการสารคดีแนวท่องเท่ียวเป็นรายการท่ีดี มีสาระ มีความน่าสนใจ และมีผู้รับชมให้ความสนใจค่อนข้างมาก แต่เน่ือง
ด้วยปัจจุบันรายการโทรทัศน์แนวสารคดีท่องเท่ียวน้ีมีผู้ผลิตผลิตออกมาเป็นจํานวนมาก และเริ่มมีคุณภาพท่ีลดลง ฉะน้ันรายการ
สารคดีท่องเท่ียวในปัจจุบัน ผู้ผลิตให้ ความสําคัญกับเน้ือหา และกระบวนการผลิตน้อยลง จึงทําให้รายการไม่มีคุณภาพ และ
สิ่งสําคัญอีกอย่างคือ การท่ีไม่มีความแตกต่าง ซ่ึงจะเห็นได้ว่าจากหลายๆรายการน้ัน ได้นําเสนอข้อมูลท่ีมีลักษณะ คล้ายกัน
และไม่มีการนําเสนอข้อมูลในเชิงลึก ฉะน้ันจึงเป็นโอกาสของการผลิตรายการสารคดี ท่องเท่ียวให้มีรูปแบบท่ีแตกต่างออกไป
จากปัจจุบัน  

ท้ังน้ีในด้านปัจจัยท่ีมีผลต่อการผลิตรายการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงกีฬา พบว่า ด้านรายละเอียดในผลิตรายการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงกีฬา คือ รูปแบบ เน้ือหาสาระในรายการมีค่าเฉลี่ย 4.20 ความคมชัดของภาพในรายการมีค่าเฉลี่ย 
4.15 และประโยชน์ท่ีได้รับจากรายการมีค่าเฉลี่ย 4.06 เป็นเหตุผลสามอันดับสูงสุด ท้ังน้ีด้านการนําเสนอแหล่งท่องเท่ียวใน
รายการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงกีฬา คือ วัฒนธรรม (วิถีชีวิต งานประเพณี เทศกาล ศิลปะพ้ืนเมือง) มีค่าเฉลี่ย 4.13 
สภาพแวดล้อมธรรมชาติ (นํ้าตก ทะเล ภูเขา ถํ้า) มีค่าเฉลี่ย 4.13 และประวัติศาสตร์ (โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ วัด ศาสน
สถาน) มีค่าเฉลี่ย 3.98 เป็นเหตุผลสามอันดับสูงสุด ท้ังน้ีด้านช่องทางในการเปิดรับชม คือ ฟรีทีวีมีค่าเฉลี่ย 4.01 ทีวีดิจิตอลมี
ค่าเฉลี่ย 3.94 และเว็บไซต์ อินเตอร์เน็ตมีค่าเฉลี่ย 3.90 เป็นเหตุผลสามอันดับสูงสุด ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาวิคิเนีย มายอร์ 
(2554) ทําการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาแรงจูงใจการท่องเท่ียวและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมา
ท่องเท่ียวบ่อนํ้าร้อนรักษะวารินและบ่อนํ้าร้อนพรรั้งจังหวัดระนอง พบว่า กลุ่มตัวอย่างชาวไทยส่วนใหญ่มีแรงจูงใจในการ
เดินทางท่องเท่ียวอยู่ในระดับมาก เหตุผลท่ีเดินทางมาเท่ียว พบว่า ท่องเท่ียวมาเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจมากท่ีสุดและส่วนปัจจัยท่ี
ดึงดูดให้เดินทางมาท่องเท่ียว เพราะความบริสุทธ์ิของธารนํ้าแร่ธรรมชาติ กลุ่มตัวอย่างชาวไทยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในด้าน
ต่างๆ แหล่งท่องเท่ียวบ่อนํ้าร้อนรักษะวารินและบ่อนํ้าร้อนพรรั้ง จังหวัดระนอง ด้านทรัพยากรแหล่งท่องเท่ียวอยู่ในระดับมาก 
รองลงมาคือ ด้านคมนาคมอยู่ในระดับมาก ด้านสิ่งอํานวยความสะดวกอยู่ในระดับมาก ด้านความปลอดภัยอยู่ในระดับมาก 
ด้านโฆษณาและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอยู่ในระดับมาก 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 

จากผลวิจัยท่ีได้ในการวิจัยครั้งน้ี สามารถนําไปพัฒนาเพ่ือประกอบการจัดตั้งโครงการจัดตั้งผลิตรายการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเชิงกีฬา ท้ังน้ีเพ่ือประสิทธิภาพท่ีมากยิ่งข้ึน ควรทําการวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อการตัดสินใจเลือกชม
รายการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงกีฬา ทัศนคติต่อส่วนประสมทางการตลาดแบบเจาะลึกมากยิ่งข้ึน เพ่ือจะทําให้ได้ทราบถึงการ
รับรู้และการตัดสินใจในการท่องเท่ียวเพ่ือการเรียนรู้  

นอกจากน้ี การทําวิจัยเพ่ิมเติมเพ่ือท่ีจะได้ข้อมูลท่ีเจาะลึกของกลุ่มตัวอย่างในเขตต่างๆของกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้
เกิดความหลากหลายในการทําวิจัยและเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยน้ัน ควรมีกลุ่มตัวอย่างในการเก็บแบบสอบถามมากกว่า 420 
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ตัวอย่าง เพ่ือให้ได้ผลทางการวิจัยท่ีตรงกับความเป็นจริงมากยิ่งข้ึน และควรมีการทําการวิจัยในการสํารวจความเปลี่ยนแปลง
ของข้อมูลของทางกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ มีการสํารวจแนวโน้มความสนใจในภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในประเทศพร้อมกับ
อุตสาหกรรมทางด้านกีฬาให้มากยิ่งข้ึนเพ่ือท่ีจะได้ศึกษาคู่แข่งขัน รายละเอียดข้อมูล เพ่ือนํามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและ
การวางแผนเพ่ือความแม่นยํามากยิ่งข้ึน  

 
7. แนวทางการแก้ไข 
 

จากเหตผุลข้างต้น ทําให้ผู้วิจัยต้องวางแผนธุรกิจโดยเฉพาะด้านการผลิตรูปแบบการให้บริการซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีครบ
วงจร เพ่ือให้สามารถแข่งขันธุรกิจ ในปัจจุบันดังน้ันทางผู้วิจัยจึงมีการวางแผนเพ่ือให้ธุรกิจได้ประสบความสําเร็จ ดังน้ี 
 
 7.1 ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 

7.1.1 ทางโครงการจะมีการจัดวางแผนการเดินทางท่องเท่ียวเชิงกีฬาในรูปแบบของการจัดกิจกรรมร่วมกับทาง
ผู้ชมรายการโดยจะมใีห้สมคัรเข้ามาทางรายการโดยผา่นทางช่องทางต่างๆของทางรายการ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ เฟสบุค เป็น
ต้น พร้อมท้ังเป็นการขยายการผลิตรายการไปยังเน้ือหาอ่ืนๆและเป็นการรับจ้างการผลิตเน้ือหาพร้อมท้ังให้การบริการในการ
ผลิตรายการต่างๆเพ่ือเป็นการต่อยอดสําหรับธุรกิจ  

7.1.2 ทางโครงการมีการวางแผนการขยายเครือข่ายธุรกิจโดยการนําเน้ือหาการท่องเท่ียวท่ีเป็นการผสมผสาน
ทางด้านกีฬาประเภทเอ็กซ์ตรีมโดยสอดแทรกสาระความรู้ในการเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมแต่ละประเภทและความบันเทิง พร้อมท้ัง
สร้างสรรค์ผลงานให้มคีวามแปลกใหม่ให้น่าตดิตามอยู่เสมอ นอกจากน้ีจะมีการนําเสนอรายการบนเว็บไซต์กีฬาประเภทเอ็กซ์ต
รีมโดยเฉพาะเพ่ือเป็นการต่อยอดในทางธุรกิจซ่ึงร่วมมือกับทางพันธมิตร ได้แก่ เสื้อผ้า อุปกรณ์กีฬาประเภทเอ็กซ์ตรีม เป็นต้น 
มานําเสนอในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น การจัดกิจกรรมเวิร์คช็อป (Workshop) การทํารายการแนะนําสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงแอดเวน
เจอร์ในรูปแบบวีดีโอผ่านช่องยูทูป การจัดกิจกรรมการส่งเสริมการตลาด (Event) เป็นต้น  

7.1.3 ทางโครงการมีกระบวนการการผลิตด้วยรูปแบบของนิตยสารสื่อออนไลน์ ได้แก่ วางเน้ือหาสาระใน
รูปแบบการท่องเท่ียวร่วมกับการเล่นกีฬาประเภทเอ็กซ์ตรีมพร้อมกับอุปกรณ์กีฬาประเภทเอ็กซ์ตรีม เช่น หมวก จักรยาน 
เสื้อผ้า สเกตบอร์ด เป็นต้น โดยมีการกําหนดธีมของเน้ือหาของนิตยสารสื่ออนไลน์รายเดือนในการจัดกิจกรรมและมีคอลัมน์ใน
หมวดต่างๆซ่ึงจะเก่ียวกับการท่องเท่ียวเชิงกีฬา กีฬาประเภทเอ็กซ์ตรีม การท่องเท่ียวแอดเวนเจอร์ โดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือตอบ
โจทย์การเข้าถึงของผู้ชมรายการและกลุ่มเป้าหมายท่ีมากกว่าในปัจจุบัน คือ รูปแบบเว็บไซต์ ซ่ึงสามารถดูผ่านทางสื่อ
อิเล็คทรอนิกส์ในสมาร์ท์โฟนได้เห็นภาพบบรรยากาศ ภาพความประทับใจ และสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงกีฬา  
 

 7.2 ด้านราคา (Price) 
ทางโครงการจะมีการกําหนดกลยุทธ์ด้านราคา เพ่ือจูงใจผู้สนับสนุนรายการให้เลือกซ้ือเวลาลงสปอตกับทางรายการ 

เช่น การลดราคาหรือการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับรายการของผู้สนับสนุนรายการ เป็นต้น พร้อมท้ังทางโครงการจะมีการตั้ง
ค่าใช้จ่ายในการผลิตเน้ือหาของรายการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงกีฬาในแต่ละเทปและมีการนํากําไรของในส่วนการผลิตโดย
กําหนดท่ีร้อยละ 20 นําเข้าไปเสนอผู้สนับสนุนรายการซ่ึงรายการจะมีการกําหนดจํานวนของผู้สนับสนุนโดยจะข้ึนอยู่กับความ
ยาวของรายการและกฎของสถานีโทรทัศน์ 
 

 7.3 ด้านสถานท่ี/ช่องทางการนําเสนอ (Place) 
โครงการจัดตั้งผลิตรายการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงกีฬา ได้มีการจัดใช้ช่องทางการจัดจําหน่ายโดยเป็นการเลือก

ช่วงเวลาให้ตรงกับการรับชมของกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนเพ่ิมช่องทางใหม่ในการชมผ่านเว็บไซด์และการรีรันผ่านอินเตอร์เน็ต 
เพ่ือให้เกิดผลตอบรับท่ีดีต่อรายการและสนับสนุนสินค้าหรือของผู้สนับสนุนรายการได้มากท่ีสุด   

 

7.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
โครงการจัดตั้งผลิตรายการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงกีฬา มีการจัดทําแผนงานในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดใน 

3 ด้าน เพ่ือท่ีจะให้ได้มีการครอบคลุมความต้องการของผู้บริโภคให้มากท่ีสุด โดยกิจกรรมหลักในการส่งเสริมการตลาด
ประกอบไปด้วยดังน้ี 
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7.4.1 โครงการจัดตั้งผลิตรายการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงกีฬา โดยการโฆษณาตามสัดส่วนของสถานีโทรทัศน์ 
พร้อมท้ังมีการส่งเสริมการขายคือการเปิดโอกาสให้ผู้ชมทางบ้านได้มีส่วนร่วมกับรายการ เช่น การโหวต การเสนอความ
ต้องการในเน้ือหาของรายการ การแนะนําสถานท่ีท่องเท่ียวในแต่ละทริป และการจัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือสังคม เป็นต้น เพ่ือให้
กลุ่มผู้ชมมีความใกล้ชิดกับรายการมากข้ึน เกิดความสัมพันธ์เป็นกลุ่มกับดาราศิลปินท่ีช่ืนชอบ และทําให้ผู้สนับสนุนรายการมี
โอกาสในการส่งเสริมสินค้าและบริการ ได้แก่ เครื่องดื่มชูกําลังเรดบูล (Red bull) เครื่องดื่มเมาเทนดิว (Mountain Dew) 
เครื่องดื่ม100พลัส เป็นต้น 

7.4.2 โครงการจัดตั้งผลิตรายการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงกีฬา จะมีการประชาสัมพันธ์ในรูปท่ีแบบท่ี
หลากหลายเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีการรับรู้จดจําท่ีดีและเป็นท่ีรู้จักมากยิ่งข้ึน ดังน้ี  

7.4.2.1 สื่อโทรทัศน์ โดยมีการการแถลงข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ เป็นการส่งข่าวสารไปยัง
กลุ่มเป้าหมายและสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เพ่ือให้ทราบถึงกิจกรรมและการดําเนินงานต่างๆ ของรายได้อย่างต่อเน่ืองและเป็น
การสร้างช่ือเสียงให้กับรายการได้เป็นท่ีรู้จักมากยิ่งข้ึนและยังเป็นท่ีรู้จักด้านความบันเทิงท่ีมีรูปแบบแปลกใหม่กับทางผู้ชม
รายการ 

7.4.2.2 ช่องทางออนไลน์และเครือข่ายสังคมทางออนไลน์ ได้แก่ เฟสบุค อินสตราแกรม ทวิสเตอร์ ซ่ึงจะ
ทําให้ผู้ชมรายการท่ีสนใจประเภทกีฬาเอ็กซ์ตรีมสามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนสถานท่ีท่องเท่ียว กีฬาประเภทเอ็กซ์ตรีม อุปกรณ์
กีฬา สถานท่ีท่องเท่ียวเชิงแอดเวนเจอร์ พร้อมท้ังพูดคุยกับผู้ท่ีเช่ียวชาญท่ีจะมาให้เทคนิคการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ ซ่ึงจะทํา
ให้เกิดเป็นสังคมซ่ึงจะเป็นการผสมผสานกันของเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยจะเป็นการเปิดโอกาสให้คนท่ีเป็นสมาชิกสามารถ
บอกเพ่ือนๆในเครือข่ายซ่ึงเป็นการเช่ือมต่อเข้ากับเครือข่ายสังคมออนไลน์ซ่ึงจะทําให้เกิดการรับรู้และเป็นกระแสบอกต่อได้
เป็นอย่างดี  
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จากปญหาจํานวนนักโทษในเรือนจําที่มีความหนาแนนเกินมาตรฐานและคาใชจายในการควบคุมที่สูง ทําใหเกิดแนวคิด
นําเทคโนโลยีมาชวยในการควบคุมตัวผูกระทําผิดแทนการจําคุก คือ “อุปกรณควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกส” ซ่ึงประเทศตาง ๆ 
ยอมรับและนํามาใชอยางแพรหลาย โดยเฉพาะประเทศทางแถบยุโรป นําอุปกรณควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกสมาใชเปนเง่ือนไข
รวมกับการกักกันใหอยูในสถานที่ที่กําหนด (house arrest) หรือการกําหนดโทษโดยใชชุมชน โดยกําหนดวิธีการใหเหมาะสม
กับผูกระทําผิด ระบบเทคโนโลยีที่นิยมใช ไดแก ระบบกําหนดตําแหนงบนโลก (GPS) และระบบวิทยุคล่ืนส้ัน (RF) มีการนํามาใช
กับเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดแตยังไมเปนที่แพรหลาย บทบาทของหนวยงานเอกชนถูกจํากัดอยูที่การขายและการบํารุง 
รักษาอุปกรณ จัดหาอุปกรณและโปรแกรมเก่ียวกับอุปกรณควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกส คาใชจายในการใชอุปกรณควบคุมตัว
อิเล็กทรอนิกสอยูที่ประมาณ 2-20 ยูโรตอวัน หรือประมาณ 70-700 บาทตอวัน ประเทศในแถบยุโรป มีความคิดเหมือนกันตอ
การใชอุปกรณควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกส คือ มิใชเปนเพียงอุปกรณในการคุมประพฤติแบบเขมขนเทาน้ันแตยังชวยแกไขฟนฟู
อีกดวย และสวนใหญนําใชแทนการลงโทษจําคุกที่มีอัตราโทษจําคุกไมเกิน 1 ป สวนที่แตกตางกัน คือ กลุมที่ถูกเลือกใหใช 
เปาหมายในการนําอุปกรณควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกสมาใชควบคูกับวิธีการตาง ๆ ที่แตกตางกันไป  
 
คําสําคัญ: อุปกรณควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกส, ระบบกําหนดตําแหนงบนโลก, ระบบวิทยุคล่ืนส้ัน 

 
Abstract 

 
The overcrowded of prisoners and high cost of controlling cause of the concept of technology to 

help control the offenders instead of imprisonment. It is electronic monitoring (EM). Many countries are 
accepted and used widely, especially in Europe. Electronically monitored house-arrest in Europe may be 
imposed as a sole sanction instead of a prison sentence  or combined with a suspended prison sentence 
as well as with community service. The technology implemented are Global Positioning Satellite (GPS) 
and Radio Frequency (RF). Electronic monitoring does not figure prominently in juvenile delinquency. The 
private sectors role is confined to selling and maintaining the technology, supply equipment and programs. 
The cost of using an electronic monitoring ranges from 2 to 20 € per day or about 70-700 baht per day. 
Many countries in Europe have a similar idea to use an electronic monitoring that introduces not only an 
element of supervision and discipline but also rehabilitation and treatment and replaces prison sentences 
of up to 1 year. The difference are the focal groups of offenders, the goals of electronic monitoring which 
may put the different emphasis and be flexible to the individual. 
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1. บทนํา 
 

ปจจุบัน จํานวนผูตองขังเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ืองจนสงผลใหเกิดปญหาผูตองขังลนเรือนจํา ซ่ึงเปนปญหาที่งานราชทัณฑ
ทั่วโลกตองประสบ โดยเฉพาะในประเทศไทยประสบปญหามีจํานวนผูตองขังเกินกวาหลักสากลมากถึง 4 เทา จากขอมูลพบวา 
การแกไขปญหาดังกลาวหลายประเทศ อาทิ อังกฤษ แคนาดา รวมถึงในภูมิภาคเอเชีย ไดแก สิงคโปร เกาหลีใต ไดนํา
เครื่องมือที่เรียกวา EM หรือ “Electronic Monitoring” มาใชแทนการคุมขังในเรือนจําแลว  

อุปกรณควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกส คือ อุปกรณที่ใชในการควบคุมผูกระทําผิดแทนการจําคุกในเรือนจํา ประกอบดวย
ตัวอุปกรณสงสัญญาณ มีลักษณะคลายนาฬิกาหรือสายรัดขอมือหรือขอเทา ตัวอุปกรณรับสัญญาณ และศูนยควบคุมกลาง ที่
ใชติดตามตัว เม่ือสวมใสอุปกรณที่ขอมือ ขอเทา หรืออวัยวะสวนอ่ืนก็จะสามารถตรวจสอบการเดินทางของผูสวมใสได โดย
ระบบสัญญาณที่นํามาใชกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกสมี 2 ระบบ คือ ระบบการหาตําแหนงโดยใชระบบวิทยุคล่ืนส้ัน (RF) และ
ระบบกําหนดตําแหนงบนโลก (GPS) ซ่ึงระบบกําหนดตําแหนงบนโลก (GPS) จะสงสัญญาณไดในระยะไกลกวาระบบวิทยุคล่ืนส้ัน 
(RF) และคนหาตําแหนงไดตลอดเวลาแตมีขอเสีย คือ คาใชจายสูง 
 จากการดําเนินการเก่ียวกับการนําอุปกรณควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกสมาใชในยุโรปชวงหลายปที่ผานมา มีประเด็นที่
ตองนํามาพิจารณา ดังน้ี 
 
2. การนําอุปกรณควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกสมาใชแทนการลงโทษทางอาญาตามระบบงานยุติธรรม 
 

อุปกรณควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกสมักถูกนํามาใชกอนหรือขณะพิจารณาคดี โดยจัดเปนทางเลือกของการพิจารณาการ
ใหประกันตัว และเปนเครื่องมือที่มุงลดความเส่ียงในการหลบหนีของผูกระทําผิดในระหวางประกันตัว นอกจากนํามาใชกอน
หรือขณะพิจารณาคดีแลว ประเทศในยุโรปสวนใหญเห็นวาควรนําอุปกรณควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกสมาใชหลังมีคําพิพากษาดวย 
โดยเฉพาะคําพิพากษาใหลงโทษจําคุก โดยแนวคิดน้ีถูกนํามาใชในประเทศอังกฤษและเนเธอรแลนดกอน  

ในบางประเทศของยุโรป นําอุปกรณควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกสมาใชเปนเง่ือนไขรวมกับการกักกันใหอยูในสถานที่ที่
กําหนด (house arrest) หรือการกําหนดโทษโดยใชชุมชน ซ่ึงจะกําหนดวิธีการใหเหมาะสมกับผูกระทําผิด และถูกนํามา
พัฒนาเพื่อใชในงานราชทัณฑของประเทศอ่ืน ๆ ในกรณีการปลอยตัวผูกระทําผิดกอนครบกําหนดภายใตเง่ือนไขการคุม
ประพฤติดวยการใชอุปกรณควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกส เปนการเปล่ียนแปลงทางความคิดเรื่องการคุมขังในเรือนจําไปสูเสรีภาพ 
ซ่ึงการใชอุปกรณควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกสในขณะถูกคุมขังในเรือนจําน้ันเปนสวนหน่ึงของโปรแกรมการบริหารงานราชทัณฑ 
ซ่ึงขึ้นอยูกับดุลพินิจของคณะกรรมการพักการลงโทษ ซ่ึงถาหากนํามาใชกับผูกระทําผิดที่ไดรับพิจารณาการพักการลงโทษ จะมี
ระยะเวลาในการนํามาใชประมาณ 6 สัปดาห – 1 ป และตองกําหนดโปรแกรมแกไขฟนฟูเขาไปดวย โดยโปรแกรมออกแบบ

มาเพื่อใหผูกระทําผิดมีสวนรวมในการแกไขฟนฟูตนเองอยางนอย 26 ช่ัวโมงตอสัปดาห
1
   

ในประเทศอังกฤษมีการส่ังใชอุปกรณควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกสโดยศาลซ่ึงศาลสามารถมีคําส่ังไดหลายแนวทาง เชน 
ศาลอาจมีคําส่ังใหควบคุมตัวดวยอุปกรณควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกสเพียงอยางเดียว (community order with single 
requirement) โดยกฎหมายใหอํานาจศาลในการส่ังควบคุมตัวผูกระทําผิดโดยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสไดสูงสุด 12 เดือน อีก
กรณีหน่ึงที่มีการใชอุปกรณควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกส คือ กลุมที่ไดรับการปลอยตัวกอนกําหนดและเขาโปรแกรมการถูกกักขัง
ในบานตามที่กฎหมายกําหนด ที่เรียกวา “Early Release Requirement” หรือ “Home Detention Curfew: HDC” ซ่ึง
หมายถึงกลุมที่จะไดรับการปลอยตัวกอนกําหนด 4.5 เดือน และผานการประเมินเกณฑความเส่ียงโดยเจาหนาที่เจาของ
สํานวน (offender manager) บุคคลกลุมน้ีถูกกําหนดใหรับโทษระยะสุดทายเปนการกักขังในบานโดยใชอุปกรณควบคุมตัว
อิเล็กทรอนิกส (curfew with EM) ซ่ึงไมตองถูกควบคุมและสอดสอง เวนแตเปนบุคคลที่ไดรับการพักการลงโทษแบบมีเง่ือนไข 
(released on license) ระยะเวลาการควบคุม อยูระหวาง 9-12 ช่ัวโมงตอวัน ซ่ึงหากมีการผิดเง่ือนไขจะตองถูกจับสงกลับ
เขาเรือนจํา นอกจากน้ี ยังมีการใชเครื่องมือควบคุมตัวแบบอิเล็กทรอนิกสกับผูกระทําผิดที่ตองสงสัยวาเปนผูกอการราย 
(suspect terrorism) อาจเปนบุคคลทั่วไปที่ตองสงสัยโดยสํานักงานดานความม่ันคงและตอตานการกอการราย อาจเปน

                                                        
 1 Hans-Joerg Albrecht, Electronic Monitoring in Europe [Online], accessed 10 April 2015. Available from http:// 
www.mpicc.de/files/pdf1/albrecth.pdf 
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บุคคลที่ตองสงสัยและอยูระหวางรอการสงตัวกลับประเทศ เปนบุคคลที่ถูกศาลตัดสินวามีความผิดที่เก่ียวกับการกอการราย ซ่ึง

อยูระหวางไดรับการประกันหรือคุมความประพฤติในชุมชน เปนตน
2
 

สวนประเทศฝรั่งเศส ไดนําอุปกรณควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกสมาใชแทนการคุมขังกับโทษระดับกลาง โดยปรากฏใน
กฎหมาย The French Code of Criminal Procedure (Code de Procédure Penale) ฉบับปรับปรุงในวันที่ 19 ธันวาคม 
1997 ซ่ึงมีผลใชในป ค.ศ. 2000 ซ่ึงกําหนดเก่ียวกับทางเลือกใหมแทนการจําคุก คือ การนําอุปกรณควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกส
มาใช ในประเทศฝรั่งเศสเรียกวา “bracelet électronique” โดยอุปกรณควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกส นํามาใชใน 3 รูปแบบ คือ 

 1) ผูกระทําผิดที่มีอัตราโทษจําคุกไมเกิน 1 ป 
 2) ผูกระทําผิดที่มีอัตราโทษจําคุกไมเกิน 1 ป และไมไดรับการพักการลงโทษ 
 3) ผูกระทําผิดที่ไดรับคําพิพากษาใหใชอุปกรณควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกส  

โดยสวนมากจะเนนที่ผูกระทําผิดครั้งแรกที่มีอัตราโทษจําคุกไมเกิน 1 ป นอกจากน้ี ยังใหโอกาสผูกระทําผิดในการ
เลือกที่จะยกเลิกการใชอุปกรณควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกสและกลับไปถูกคุมขังในเรือนจําตามเดิมได  

เง่ือนไขที่ใชประกอบกับอุปกรณควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกสสวนใหญจะเปนเง่ือนไขการหามออกจากบานหรือสถานที่ที่
กําหนดซ่ึงสวนใหญผูที่ถูกควบคุมตัวดวยอุปกรณควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกสมักเลือกที่จะใหควบคุมตัวที่บาน โดยการควบคุมตัวที่
บานหรือสถานที่อ่ืนที่กําหนดน้ัน ผูที่ถูกควบคุมตัวมักจะไดรับอนุญาตใหออกนอกบานไดในเวลาที่กําหนด บางคนสามารถออก

จากบานไดทุกวันไมเวนวันหยุดสุดสัปดาห แตบางคนไดรับอนุญาตใหออกจากบานไดเฉพาะวันหยุดสุดสัปดาหเทาน้ัน
3
 

ประเทศเยอรมนี กําหนดใหนําอุปกรณควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกสมาใชกําหนดตําแหนงที่อยูของผูกระทําผิด ซ่ึงตอง
ไดรับความยินยอมจากผูกระทําผิดน้ันดวย และยังกําหนดใหนําอุปกรณควบคุมตัวอิเล็กทรอนิคสมาใชในการหยุดออกหมายจับ
ช่ัวคราว พรอมเง่ือนไขการคุมประพฤติในกรณีที่ไดรับการพักการลงโทษ กลุมเปาหมายหลักคือ บุคคลที่ไมมีวินัยในการปฏิบัติ
ตนใหเปนไปตามเง่ือนไขคุมประพฤติ เพราะบุคคลเหลาน้ีไมเรียนรูที่จะจัดการกับชีวิตและสูญเสียวินัยในตนเอง จึงมักถูกเพิก
ถอนการคุมประพฤติและกลับเขาสูเรือนจํา แตภายใตการใชอุปกรณควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกส ผูกระทําผิดยังมีโอกาสที่จะ
หลีกเล่ียงโทษจําคุก ผูกระทําผิดในคดีรายแรงเพื่อติดตามอยางใกลชิด หรือผูกระทําผิดที่มีความเส่ียงสูงโดยผูกระผิดตองไดรับ
โทษมาแลวอยางนอย 3 ป หรือ การกระทําผิดที่มีอัตราการลงโทษใหจําคุกอยางนอย 1 ป หรือผูกระทําผิดที่ถูกพิพากษาจําคุก 
3 ป หรือมากกวาน้ัน โดยปราศจากการปลอยตัวกอนกําหนด เชน ผูกระทําผิดที่มีปญหาทางจิต หรือตองถูกกักขังเพื่อรับการ

บําบัด รวมถึงผูกระทําผิดในคดีพิเศษ เชน ความผิดทางเพศ การกระทําความผิดที่มีความเก่ียวของกับยาเสพติด
4
  

 
3. การติดตามตัวและการแกะรอย (tagging and tracking) 
 

 ประเทศในยุโรปจะใชอุปกรณควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกสมาประกอบกับเง่ือนไขการเฝาระวังขณะถูกกักกันอยูในสถานที่
ที่กําหนดและตารางประจําวันซ่ึงเปนสวนหน่ึงของมาตรการการลงโทษ ระบบวิทยุคล่ืนส้ัน (Radio Frequency - RF) ถูก
นํามาใชกับอุปกรณควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกส แตระบบวิทยุคล่ืนส้ันไมสามารถระบุตําแหนงของผูสวมใสอุปกรณควบคุมตัว
อิเล็กทรอนิกสไดหากบุคคลน้ันออกนอกสถานที่ที่ กําหนดไว ในทางตรงขาม ระบบกําหนดตําแหนงบนโลก (Global 
Positioning Satellite หรือ GPS) จะใชในการแกะรอยความเคล่ือนไหวไมวาบุคคลน้ันจะไปอยูที่แหงใดก็ตามโดยไม
จําเปนตองอยูภายในสถานที่กําหนดเทาน้ัน เม่ือมีการฝาฝนระบบควบคุม จะมีการสงสัญญาณไปยังเจาหนาที่ทันที ระบบ
กําหนดตําแหนงบนโลก (GPS) ผูสวมใสจะถูกแกะรอยอยูตลอด 24 ช่ัวโมง แตขอมูลจะถูกรายงานเพียงวันละ 1 ครั้งเทาน้ัน
แทนที่จะรายงานอยางตอเน่ืองไปยังเจาหนาที่ นอกจากน้ี อุปกรณในระบบวิทยุคล่ืนส้ัน (RF) มีราคาถูกกวาระบบกําหนด

                                                        
 2 รายงานการประชุม World Congress on Probation และ Strategic Meeting on Electronic Monitoring,  วันที่ 7-11 ตุลาคม 
2556 ณ กรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร, หนา 10-14. 
 3 Rene LEVY.,Pierre V.TOURNIER., Anna PITOUN and Annie KENSEY, Electronic Monitoring: Assessment of the 
Experimental Phase. [Online], accessed April  10, 2015. Available from http://www.cesdip.fr/ELECTRONIC-MONITORING- 
ASSESSMENT.html 
 4 Silke Eilzer, Data protection and electronic monitoring in Germany [Online], accessed October 10, 2015. 
Available from http://www.crimeandjustice.org.uk/publications/cjm/article/data-protection-and-electronic-monitoring-
germany 
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ตําแหนงบนโลก (GPS) และระบบกําหนดตําแหนงบนโลก (GPS) จะใชกับระบบเชิงรุก (Active System) สวนระบบวิทยุคล่ืนส้ัน 
(RF) จะใชกับระบบรอการตรวจสอบ (Passive System)  
 ในประเทศอังกฤษ ชวงแรกที่นําอุปกรณควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกสมาใช จะอยูในรูปของระบบวิทยุคล่ืนส้ัน (RF) ใช
เม่ือศาลมีคําส่ังหามออกจากสถานที่กําหนดโดยเฉพาะในเวลากลางคืน ผูกระทําผิดจะสวมสายรัดขอเทา โดยมีเครื่องตรวจจับ
สัญญาณติดตั้งอยูในบริเวณบานหรือพื้นที่กําหนด หากผูกระทําผิดออกนอกเขตรัศมีที่เครื่องจะตรวจจับสัญญาณได จะมีการสง
สัญญาณเตือนไปยังศูนยควบคุมในทันที จนกระทั่งในป ค.ศ.2004 ประเทศอังกฤษยินยอมใหนําอุปกรณควบคุมตัว
อิเล็กทรอนิกสดวยระบบกําหนดตําแหนงบนโลก (GPS) มาใชกับผูกระทําผิดได ปรากฏใน The Criminal Justice and 
Court Service Act 2000 และประสบความสําเร็จในชวงครึ่งปหลังของ ค.ศ.2005  
 ประเทศฝรั่งเศสใชระบบกําหนดตําแหนงบนโลก (GPS) และระบบวิทยุคล่ืนส้ัน (RF) กับการควบคุมตัวดวยอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส โดยผานสถาบันเอกชนที่ใหการสนับสนุน  

ประเทศเยอรมนีใชระบบวิทยุคล่ืนส้ัน (RF) เปนทางเลือกในการเล่ียงโทษจําคุก โดยผูกระทําผิดตองใหความยินยอม 
ตอมา ในป ค.ศ.2011 รัฐบาลกลางเยอรมันไดนําระบบกําหนดตําแหนงบนโลก (GPS) มาใชกับผูกระทําผิดทางเพศโดย
ผูกระทําผิดเหลาน้ีไมตองใหความยินยอม ขอมูลของผูกระทําผิดที่ดีรับการบันทึกไวดวยระบบกําหนดตําแหนงบนโลก (GPS) 

จะถูกลบทิ้งทุก ๆ 3 เดือน และสรางศูนยควบคุมโดยมีพื้นฐานมาจากศูนยควบคุมของเมือง Hesse
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4. การนําอุปกรณควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกสมาใชกับเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด 
 
 การนําอุปกรณควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกสมาใชกับเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดยังไมเปนที่แพรหลายนัก เน่ืองจาก
กระบวนการยุติธรรมระหวางเด็กกับผูใหญมีความแตกตางกัน การลงโทษแตกตางกัน แตปจจุบัน เด็กและเยาวชนกระทําผิด
มากขึ้น เพื่อลดความกดดันในการนําเด็กและเยาวชนเขาสูสถานกักกันเด็กและเยาวชนและเปนการลดภาระ จึงมีแนวคิดใน
การนําอุปกรณควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกสมาใชกับเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดมากขึ้น 
 ในประเทศอังกฤษ ผูกระทําผิดที่มีอายุต่ํากวา 16 ป ศาลสามารถกําหนดระยะเวลาการถูกควบคุมตัวในบานตั้งแต 2-
16 ช่ัวโมง/วัน ซ่ึงอาจไมจําเปนตองถูกควบคุมตัวดวยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสทุกวัน อาจเปน 3 วัน/สัปดาห หรือเฉพาะวันสุด
สัปดาห เปนตน โดยไมจํากัดฐานความผิด เน่ืองจากศาลจะพิจารณาจากผลการจําแนกความเส่ียงเปนสําคัญ และการส่ังใช
อุปกรณควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกส ตองไมกระทบการเรียน 

สวนประเทศฝรั่งเศสและเยอรมนี มีการนําอุปกรณควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกสมาใชกับเด็กและเยาวชนที่กระทําผิดแต

ยังใชอยูเปนจํานวนนอย
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5. บทบาทของหนวยงานเอกชน 
 

 บทบาทของหนวยงานเอกชนถูกจํากัดอยูที่การขายอุปกรณและการบํารุงรักษาอุปกรณ โดยบริษัทเอกชนจะเปนผู
จัดหาอุปกรณและโปรแกรมเก่ียวกับอุปกรณควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงดูเหมือนวาบทบาทของหนวยงานเอกชนดังกลาวได
ขยายตัวอยางรวดเร็วคลายกับบทบาทของเรือนจําเอกชน ที่เนนวาอุปกรณควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกสเปนอุปกรณชนิดหน่ึงที่ใช
ในระบบการลงโทษ ไมไดเนนดานธุรกิจ 
 อยางไรก็ตาม ในประเทศอังกฤษไดเลือกบริษัทเอกชนที่ไดรับความไววางใจมาบริหารจัดการกระบวนการควบคุมตัว
อิเล็กทรอนิกสทั้งกระบวนการโดยเขามาบริหารจัดการเปนทีมรวมกับเจาหนาที่คุมประพฤติ และนักสังคมสงเคราะห 
บริษัทเอกชนปจจุบันที่ใหบริการดานอุปกรณควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกสกับกระทรวงยุติธรรมประเทศอังกฤษคือ G4S และ 

Serco
7
 

                                                        
 5 Hans-Joerg Albrecht, Electronic Monitoring in Europe [Online], accessed 10 April 2015. Available from 
http://www.mpicc.de/files/pdf1/albrecth.pdf 
 6 Ibid. 
 7 รายงานการประชุม World Congress on Probation และ Strategic Meeting on Electronic Monitoring,  วันที่ 7-11 ตุลาคม 
2556 ณ กรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร, หนา 10-14. 
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 สวนในประเทศฝรั่งเศส บทบาทของหนวยงานเอกชนที่ใหการสนับสนุน ไดแก Thales และ Onet ซ่ึงเปนองคกรที่
สนับสนุนสังคม โดยมีบริษัท G4S เปนผูวางระบบ ดูแลระบบและจัดหาอุปกรณ ซ่ึงขอมูลจะถูกจัดเก็บโดย Thales ซ่ึงตั้งอยูที่
กรุงปารีส รวมถึงการขนสงดวย สวนการใหบริการและการฝกฝนเจาหนาที่จะจัดการโดย Telem และดานการรักษาความ

ปลอดภัยจะไดรับการดูแลโดย Onet
8
 

 ในประเทศเยอรมนี การบริหารจัดการดานซอฟแวรจะอยูในความดูแลของบริษัท the Hessische Zentrale für 

Datenverarbeitung
9
 

ทั้งน้ี เจาหนาที่คุมประพฤติจะรับผิดชอบดานการจัดสรรเวลาและโปรแกรมในการแกไขฟนฟู คอยดูแลผูกระทําผิดที่
ใชอุปกรณควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกส 

 
6. การสนับสนุนทางการเงินของผูกระทําผิด 

 
 คาใชจายในการใชอุปกรณควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกสเปนส่ิงที่ผูกระทําผิดคอนขางยอมรับได ในยุโรปมีคาใชจายอยูที่

ประมาณ 2-20 ยูโรตอวัน หรือประมาณ 70-700 บาทตอวัน โดยประเทศอังกฤษจะมีคาใชจาย 2 แบบ คือ กรณีผูใหญ   
จะตองจายที่ 12.10 ยูโรตอวัน กรณีเปนเด็กจะมีคาใชจายที่ 18.01 ยูโรตอวัน ซ่ึงคาใชจายน้ีเปนคาใชจายรวมอุปกรณ การ
ใหบริการ การติดตั้ง และคาเสียหายจากอุปกรณแตกหัก 

ประเทศเยอรมนีจะมีคาใชจายอยูที่ 30 ยูโรตอวัน ซ่ึงรวมคาอุปกรณ คาติดตั้งและติดตามดวย สวนประเทศฝรั่งเศส 
คาใชจายแตกตางกันตามระบบที่ใช ถาเปนระบบวิทยุคล่ืนส้ัน (RF) มีคาใชจายที่ 15.50 ยูโรตอวัน หากใชระบบกําหนด

ตําแหนงบนโลก (GPS) จะมีคาใชจายที่ 30 ยูโรตอวัน โดยคาใชจายเหลาน้ีรวมคาอุปกรณ ติดตั้งและติดตาม
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7. ความเหมือนและความแตกตาง 
 

 ความหลากหลายของอุปกรณควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกสในยุโรป ทําใหมีความเหมือนและความแตกตาง ดังน้ี 
 ความเหมือน 
  (1) อุปกรณควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกสถูกนํามาใชกับอาชญากรรมที่มีความรุนแรงระดับปานกลาง และใชแทน

การลงโทษจําคุกที่มีอัตราโทษจําคุกไมเกิน 1 ป 
  (2) อุปกรณควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกส คือ เทคโนโลยีซ่ึงถูกนํามาใชกับการคุมประพฤติแบบเขมขน หรือการ

บังคับหรือจํากัดเสรีภาพ (กักกันไวในสถานที่ที่กําหนด) 
  (3) โปรแกรมการใชอุปกรณควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกสจะออกแบบใหเหมาะสมกับตัวบุคคลน้ันๆ และตอง

สัมพันธกับการใชชีวิตประจําวัน ซ่ึงไมเพียงแคเปนการควบคุมและกอใหเกิดวินัยเทาน้ัน แตยังเปนการแกไขฟนฟูและใหการ
รักษาเยียวยาอีกดวย 

  (4) อนุญาตใหผูที่ถูกตัดสินใหใชอุปกรณควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกสสามารถเขารวมกําหนดโปรแกรมการกักกันไว
ในสถานที่ที่กําหนดไดตามความเหมาะสม 

  (5) การกักกันไวในสถานที่ที่กําหนดดวยอุปกรณควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกส จะยึดติดกับโครงสรางการแกไขฟนฟู
และการฝกอบรม 

  (6) โปรแกรมอุปกรณควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกส จะสําเร็จลงไดดวยการนํามาใชรวมกับระบบการคุมประพฤติ 
 

                                                        
 8 Rene LEVY.,Pierre V.TOURNIER., Anna PITOUN and Annie KENSEY, Electronic Monitoring: Assessment of the 
Experimental Phase. [Online], accessed April  10, 2015. Available from http://www.cesdip.fr/ELECTRONIC-MONITORING- 
ASSESSMENT.html 
 9 Silke Eilzer, Data protection and electronic monitoring in Germany [Online], accessed October 10, 2015. 
Available from http://www.crimeandjustice.org.uk/publications/cjm/article/data-protection-and-electronic-monitoring-
germany 
 10 Susana Pinto and Mike Nellis, Survey of Electronic Monitoring in Europe [Online], accessed October 10, 2015. 
Available from http://bjc.oxfordjournals.org 
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 ความแตกตาง 
  (1) ดานสถานะทางกฎหมาย การลงโทษและการบังคับใชกฎหมาย 
  (2) ดานกลุมที่ถูกเลือกใหใชอุปกรณควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกส โดยพิจารณาในแงของลักษณะการกระทํา

ความผิดและตัวผูกระทําผิด 
  (3) เปาหมายของอุปกรณควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกสของแตละประเทศอาจไมเหมือนกัน โดยนําอุปกรณควบคุม

ตัวอิเล็กทรอนิกสมาใชควบคูกับวิธีการตางๆที่แตกตางกันไป เชน ใชอุปกรณควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกสเพื่อการเฝาระวังและ
ควบคุม หรือใชเพื่อการแกไขฟนฟู หรือการเพิ่มโทษ หรือใชรวมกับการลงโทษโดยชุมชนเปนการเฉพาะราย 

  (4) เปาหมายของอุปกรณควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกสจะมีความยืดหยุนและเปนการเฉพาะราย ใชแทนที่การ
ลงโทษจําคุกและการลดผลกระทบทางลบที่เกิดจากการถูกจําคุก เชน การลดคาใชจายในการดูแลผูตองขัง อุปกรณควบคุมตัว
อิเล็กทรอนิกสจะชวยสรางระบบการควบคุมตนเองใหกับผูกระทําผิดและลดการกระทําผิดซํ้า นอกจากน้ี จุดสําคัญของการนํา
อุปกรณควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกสมาใช คือ การชวยลดจํานวนผูตองขังที่เพิ่มมากขึ้นในยุโรป 
 อยางไรก็ตาม อุปกรณควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกสในประเทศทางแถบยุโรปมีความแตกตางกันในแงของกรอบการ

ทํางานและความแตกตางของอุปกรณ เน่ืองจากระบบการลงโทษของแตละประเทศมีความแตกตางกันในหลายแงมุม
11

 
 
8. การประเมินอุปกรณควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกส 
 

 มีการทําวิจัยเก่ียวกับอุปกรณควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกส โดยประเมินในแงคาใชจาย การเปรียบเทียบระหวางการ
ลงโทษโดยใชสถาบันกับการลงโทษโดยชุมชน ปญหาผลกระทบที่เกิดจากการใชอุปกรณควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกส โปรแกรมของ
อุปกรณควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกสที่เหมาะสม 
 ในยุโรปเนนไปที่การศึกษากระบวนการใชอุปกรณ โดยส่ิงแรกที่ประเมิน คือ ตัวอุปกรณจะมีปญหาในการใชหรือไม 
ประเด็นที่สอง เนนไปที่การขยายเครือขาย ซ่ึงเปาหมายเหลาน้ีมีเปาหมายรอง คือ การลดภาระของเรือนจําและการศึกษา
เปรียบเทียบการใชอุปกรณควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกสกับการลงโทษจําคุกหรือการลงโทษโดยชุมชนดวยวิธีอ่ืน ซ่ึงพิจารณาไป
พรอม ๆ กับคาใชจายและความคุมคา ความสําเร็จหรือความลมเหลวโดยวัดที่การยอมรับอาชญากรรมระหวางการใชอุปกรณ
ควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกส และ/หรือหลังจากระยะเวลาในการควบคุมในสถานที่ที่กําหนดดวยอุปกรณควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกส
ส้ินสุดลง 
 
9. การนําอุปกรณควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกสมาประยุกตใชกับประเทศไทย 
 
 การนําอุปกรณควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกสมาใชในประเทศไทยในยุคเริ่มแรกน้ัน ใชระบบวิทยุคล่ืนส้ัน (RF) รวมกับ
เทคโนโลยีโทรศัพทมือถือระบบ GSM (global system for mobile communications)  ตอมา ไดพัฒนาเปนรุนที่สองโดย
เปล่ียนจากระบบวิทยุคล่ืนส้ัน (RF) มาเปนระบบการหาตําแหนงโดยใชระบบกําหนดตําแหนงบนโลก (GPS) รวมกับเทคโนโลยี
โทรศัพทมือถือระบบ GSM โดยจะมีผูดูแลระบบประจําศูนย ซ่ึงมีศูนยใหญอยูที่กรุงเทพมหานคร และมีศูนยยอยอยูตามจังหวัด
ขนาดใหญ โดยศูนยใหญจะปฏิบัติงาน 24 ช่ัวโมง แบงการทํางานเปน 3 กะ ผูดูแลแตละคนจะรับหนาที่ดูแลผูใชอุปกรณ
ควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกสตามจํานวนที่ไดรับมอบหมาย โดยผูดูแลจะคอยตรวจสอบ เฝาระวัง และคอยชวยเหลือผูใชอุปกรณ
ควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกสเม่ือมีปญหา เชน กรณีที่ผูใชอุปกรณควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกสยังไมเขาใจวิธีการใชหรือตองการความ
ชวยเหลือ สามารถกดปุมที่ติดอยูกับอุปกรณควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกสคางไวประมาณ 3 วินาที เครื่องจะสงสัญญาณมายังศูนย
ควบคุม ศูนยควบคุมจะสงใหเจาหนาที่เพื่อชวยแกไขปญหาตอไป  
 กรณีที่ผูใชอุปกรณควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกสกําลังกระทําผิดเง่ือนไข เจาหนาที่ที่ศูนยควบคุมจะติดตอไปยังผูดูแลผูใช
อุปกรณควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกสน้ัน ๆ เพื่อใหเขาไปตรวจสอบไดทันที ผูดูแลในปจจุบันจะใหพนักงานคุมประพฤติเปนผูดูแล 
 อุปกรณที่เก่ียวของ ประกอบดวย เครื่องควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกสที่เปนสายรัดขอเทา ตัวเก็บพลังงานสํารอง 
(power bank) และตัวแปลงไฟ (adaptor) อุปกรณเหลาน้ีเปนอุปกรณที่นําเขาจากประเทศจีนในรูปแบบของ prison 

                                                        
 11 Hans-Joerg Albrecht, Electronic Monitoring in Europe [Online], accessed 10 April 2015. Available from 
http://www.mpicc.de/files/pdf1/albrecth.pdf 
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tracking โดยใชวิธีการเชาอุปกรณ บริษัทเอกชนปจจุบันที่ใหบริการดานอุปกรณควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกสกับกระทรวง
ยุติธรรมประเทศไทย คือ บริษัท สามารถคอมเทค จํากัด และสัญญาเชาและวาจางไดส้ินสุดลงเม่ือป พ.ศ. 2558  
 คาใชจายในปจจุบัน รัฐเปนผูเสียคาใชจายให โดยในคาใชจายรวมน้ัน จะประกอบดวย คาอุปกรณ การใหบริการ 
ระบบซอฟแวร การใหบริการเครือขาย (คาเชาบริการเครือขาย GSM, internet) เงินเดือนเจาหนาที่ผูดูแล การใหบริการขนสง 
การบริหารจัดการคลังอุปกรณ 
 ผลการดําเนินการควบคุมตัวผูกระทําผิดดวยอุปกรณอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย ไดดําเนินการมาอยางตอเน่ือง
และมีการนํามาใชมากพอสมควร สวนใหญเปนคดียาเสพติดและขับขี่ในขณะมึนเมา ในปจจุบัน กระทรวงยุติธรรมมีนโยบายที่
จะซ้ืออุปกรณควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกส และตั้งหองปฏิบัติการหรือศูนยควบคุมอยางเปนทางการเพื่อรองรับการนําอุปกรณ
ควบคุมตัวอิเล็กทรอนิกสมาใชอยางเปนทางการตอไปในอนาคต  
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บทคัดยอ 

 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอัตลักษณชาติพันธุของชาวลาวครั่งในตําบลหวยดวน เพื่อหาแนวทางการ

เสริมสรางศักยภาพของชาวลาวครั่งในตําบลหวยดวนในการอนุรักษอัตลักษณชาติพันธุกลุมของตนเอง และเพื่อจัดทําฐานขอมูล
ของชาวลาวครั่งตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐมตามลําดับ กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยครั้งน้ีคือนักวิชาการ
ตลอดจนปราชญชาวบานซ่ึงเปนบุคคลที่มีสวนเก่ียวของกับการศึกษาอัตลักษณชาติพันธุลาวครั่งตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม 
จังหวัดนครปฐม ทั้งน้ีเพื่อใหทราบถึงนัยของแนวความคิดรวมทั้งองคความรูในดานตาง ๆ ทางดานอัตลักษณของกลุมชาติพันธุ 
มีการดําเนินกระบวนการคัดเลือกกลุมตัวอยางของการศึกษาดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี 
ไดแก แบบสัมภาษณที่มีลักษณะเปนการสัมภาษณเจาะลึก ผลการวิจัยพบวาสามารถถอดอัตลักษณของชาวลาวครั่งในตําบล
หวยดวนในหลายมิตินับตั้งแต ประวัติศาสตรและความเปนมาของชาติพันธุชาวลาวครั่ง วิถีความเปนอยูของชาวลาวครั่ง            
พัสตราภรณศึกษา ภาษาศาสตร ความเช่ือทางศาสนวิทยา และประเพณีวัฒนธรรมตามลําดับ  

 
คําสําคัญ: อัตลักษณ, ลาวครั่ง, ตําบลหวยดวน, ชาติพันธุ  
 

Abstract 
 

The research aims to study the identity of Laos Khrang’s ethnicity in Huay Duan sub- district, 
Don Tum district,  Nakhon Pathom province. This research has the purposes to seek the guildeline 
enhancing the potency including the conservation of  Laos Khrang by themselves and also to provide 
the electronic data-base of Laos Khrang ethnicity in Huay Duan sub- district, Don Tum district, Nakhon 
Pathom province respectively. The representative sample in research composes of scholars, sage villagers to 
whom concern with their ethnicity in Huay Duan area. This has a purpose to understand the attitude 
toward their ethnicity. Thus, the research did proceed the sample selection by specific random method. 
The result of research could extract the knowledge of Laos Khrang Huay Duan’ community in many 
dimensions, composing of history and background, cultural manners, garment, language, traditional 
believing and customs of Laos Khrang ethnicity in Huay Duan respectively. Finally the resemble and 
researcher participated to seek the guildline of enhancing the potency and to support the Laos Khrang’s  
ethnicity in Huay Duan with the objective to develop its model, to management the identity’s maintenance 
with continuation and sustainability.   

 
Keywords: identity, Laos-Krung, Huay Duan sub-district, ethnicity 
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1. บทนํา 
 

สืบเน่ืองจากการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมไดรับทุนสนับสนุนจากคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.) เริ่มจากป พ.ศ. 2554 เปนตนมาถึงปจจุบัน ใหศึกษาศักยภาพและทุนทางสังคมของตําบลตาง ๆ ในจังหวัด
นครปฐม เปนเวลา 3 ป  ปละ 20 ตําบล ภายใตโครงการ นครปฐม: นครแหงความผาสุกทุกชุมชนทองถิ่น โดยใชเครื่องมือ
ประเมินชุมชนชาติพันธุวรรณนาแบบเรงดวน (RECAP)  วัตถุประสงคโดยรวม ไดแก การใชศักยภาพและทุนทางสังคมมา
พัฒนาแหลงเรียนรู ศูนยการเรียนรู และเปาหมายปลายทาง คือ การเปนตําบลสุขภาวะ ที่ทองถิ่นสามารถบริหารจัดการไดดวย
ตนเอง ในการน้ี ต. หวยดวน อ. ดอนตูม เปนตําบลหน่ึงในโครงการดังกลาว มีประชากร 3,625 คน 889 ครัวเรือน ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมเปนสวนใหญ ประชากรเกือบทั้งหมดเปนเช้ือสายลาวครั่ง (ขอมูลและศักยภาพของชุมชน อบต. หวยดวน, 
2555-2556) อาจารยบุญเรือง ปาแสนกุล อดีตผูอํานวยการโรงเรียนวัดกงลาดซ่ึงเปนโรงเรียนในชุมชน และแกนนําคนสําคัญใน
การพลิกฟนความเปนลาวครั่งของชุมชนแหงน้ี ไดเลาวา “…จากหลักฐานทางประวัติศาสตรเช่ือแนวาชาวลาวครั่งถูกกวาดตอน
เขามาในประเทศไทยในรัชสมัยพระเจากรุงธนบุรี ป พ.ศ. 2321 และในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
มหาราช ป พ.ศ. 2334  ไทยไดยกทัพไปตีเมืองหลวงพระบาง และกวาดตอนครอบครัวชาวลาวมาเน่ืองจากแพสงคราม สวน
หน่ึงไดมาตั้งถิ่นฐานที่ ต. หวยดวนแหงน้ี...” จากเสนทางประวัติศาสตรอันยาวนานชาวลาวครั่งใน ต.หวยดวนยังคงมีวัฒนธรรม
เปนเอกลักษณของตนเอง ไดแก ภาษา การแตงกาย ประเพณี พิธีกรรม และความเช่ือตาง ๆ ที่ถือปฏิบัติสืบตอกันมา 
 ชุมชนตระหนักถึงอัตลักษณของชาติพันธุชาวลาวครั่งในตําบลหวยดวนซ่ึงเทาที่ผานมาไดมีการศึกษาในประเด็นตาง ๆ  
แตยังขาดงานวิจัยที่บงบอกถึงอัตลักษณชาติพันธุอยางลุมลึก ซ่ึงผูวิจัยมองเห็นความสําคัญวาอัตลักษณชาติพันธุไดเช่ือมโยงมิติ
ทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร ภาษา ประเพณี ความเช่ือทางศาสนวิทยาของชาวลาวครั่งเขาไวดวยกันและใชเปนขอมูลพื้นฐาน   
นอกจากน้ีผูวิจัยยังตองการสะทอนถึงรูปแบบการสงเสริมอัตลักษณความเปนลาวครั่งในตําบลหวยดวนทามกลางความเปนพหุ
วัฒนธรรมโดยไมใหถูกกลืนไปตามกระแสโลกาภิวัตน ดังน้ันในงานวิจัยช้ินน้ีผูวิจัยจึงมุงศึกษาอัตลักษณของชาติพันธุชาวลาว
ครั่งในตําบลหวยดวนและหาแนวทางการสงเสริมอัตลักษณโดยใหเกิดการมีสวนรวมและการยอมรับของคนในชุมชนเพื่อเพิ่ม
ความเขมแข็งทางปญญา (research for empowerment) ใหกับชุมชนตอไป 
 
2. วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 
 

      1. ศึกษาอัตลักษณชาติพันธุและสรางกระบวนการเรียนรูของชาวลาวครั่งในตําบล   หวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัด
นครปฐมรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 

      2. หาแนวทางการเสริมสรางศักยภาพของชาวลาวครั่งตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐม  ในการ
อนุรักษอัตลักษณชาติพันธุกลุมของตนเอง   

      3. จัดทําฐานขอมูลของชาวลาวครั่งตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 
 

3. วิธีการที่ใชในการวิจัย 
 

ในการดําเนินการศึกษาการวิจัยเรื่อง “การศึกษาอัตลักษณของชาติพันธุลาวครั่งตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม 
จังหวัดนครปฐม” น้ัน ผูวิจัยไดกําหนดระเบียบวิธีการวิจัยหรือกระบวนวิธีการวิจัย (methodology) ที่นํามาใชในการวิจัยใน
ครั้ง น้ีโดยกําหนดรูปแบบระเบียบวิธีการวิจัยหรือกระบวนวิธีการวิจัยในทิศทางของการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative 
research) ซ่ึงมีความสัมพันธกับวิชาประวัติศาสตรซ่ึงเปนวิธีทางศึกษาที่นิยมใชกันอยางแพรหลาย การวิจัยเชิงคุณภาพใน
การศึกษาครั้งเปนการผสมผสานกันระหวาง 
 

3.1 การวิจัยเชิงเอกสาร (documentary research) 
      ผูวิจัยไดกําหนดระเบียบวิธีวิจัยหรือกระบวนการวิจัยดวยการใชกระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative 

research) อันประกอบดวยกระบวนการศึกษาคนควาและวิเคราะหขอมูลจากเอกสารหรือการวิจัยในเชิงเอกสาร 
(documentary research)  ทั้งน้ีการใชระเบียบวิธีวิจัยดวยการใชกระบวนการการวิจัยเชิงเอกสารน้ันนับเปนวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพที่สําคัญอยางมากในสาขาการศึกษาวิชาประวัติศาสตรและมานุษยวิทยาโดยเฉพาะอยางยิ่งงานวิจัยเรื่องการศึกษาอัต
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มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 

 บูรณาการศาสตรและศิลป งานวิจัยทองถ่ินไทยและประชาคมอาเซียน | 907 

ลักษณของชาติพันธุลาวครั่งตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ซ่ึงมีความเก่ียวพันกับการตรวจสอบความถูกตอง
ของเอกสารนอกเหนือจากการสัมภาษณซ่ึงเปนกรรมวิธีการศึกษาที่สําคัญอีกวิธี  ในเบื้องตนน้ันทางผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตาม
ระเบียบวิธีการวิจัยทางประวัติศาสตรอยางเครงครัด นับตั้งแตการศึกษาแหลงที่มาของขอมูลเก่ียวกับชาติพันธุลาวครั่งในตําบล
หวยดวนในการวิจัยเชิงประวัติศาสตร การศึกษาลําดับขั้นตอนของการวิจัยเชิงประวัติศาสตร รวมทั้งการวิจารณหรือประเมิน
คุณคาขอมูลที่ไดรับจากขอมูลชาติพันธุลาวครั่งในตําบลหวยดวนในวิธีทางประวัติศาสตร ซ่ึงภายหลังจากการผานขั้นตอน
กระบวนการดังกลาวน้ีแลวผูวิจัยจึงนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและสังเคราะหตามวิธีการทางประวัติศาสตรอยางเครงครัดจากน้ัน
ผูวิจัยจึงนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและแยกแยะขอเท็จจริงจากขอมูลที่ไดมาเพื่อตรวจสอบและถวงดุลกับขอมูลจากการ
สัมภาษณอีกช้ันหน่ึง 

 

3.2 การสัมภาษณเจาะลึก (in-depth interview) 
     ผูวิจัยไดกําหนดประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยจากนักวิชาการ ตลอดจนปราชญชาวบานที่มีสวนเก่ียวของ

และมีความสําคัญในการศึกษาอัตลักษณชาติพันธุลาวครั่งตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม กรรมวิธีในการ
สัมภาษณแบบเจาะลึกในครั้งน้ีของผู วิจัยก็เพื่อใหทราบถึงองคความรู ในดานตาง ๆ ตลอดจนนานาทรรศนะทางดาน
กระบวนการหรือกลไกที่เก่ียวกับการศึกษาและการอนุรักษอัตลักษณของชาติพันธุลาวครั่งตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม 
จังหวัดนครปฐมโดยตรง ในการสัมภาษณน้ันผูวิจัยดําเนินกระบวนการคัดเลือกกลุมตัวอยางของการสัมภาษณดวยวิธีการสุม
ตัวอยางแบบเจาะจง (purposive random) อันเปนการเลือกตัวอยางที่ผูวิจัยไดดําเนินการพิจารณาคัดเลือกตัวอยางดวย
ตนเองเพื่อที่จะไดนําขอมูลที่ไดรับจากกระบวนการวิจัยดังกลาวมาดําเนินการประมวลผลขอมูลอันนําไปสูขอคนพบตอไป  
ขณะเดียวกันขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณน้ันยังตองนํามาวิเคราะหและสังเคราะหกับขอมูลเชิงเอกสารที่ไดศึกษาคนควาดวย
เชนกันเพื่อเปนการตรวจสอบความถูกตองและเปนการเติมเต็มชองวางทางประวัติศาสตรการศึกษาอัตลักษณชาติพันธุลาวครั่ง
ของตําบลหวยดวนที่ขาดหายไป 

 
4. ผลการวิจัย 

 
ผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัยในดานการศึกษาอัตลักษณของชาวลาวครั่งในตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
4.1 ประวัติศาสตรและความเปนมาของชาติพันธุชาวลาวคร่ังในตําบลหวยดวน 
ชาวลาวเหลาน้ีไดถูกกวาดตอนมายังภาคกลางในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ซ่ึงสาเหตุหลักมาจากการเมืองและ

สงครามโดยอพยพเคล่ือนยายไปอยูบริเวณลุมแมนํ้าภาคกลางซ่ึงจะตั้งชุมชนแยกหางจากกันและอยูรวมกันในกลุมชาติพันธุตน
และไมปะปนกับกลุมอ่ืน ๆ ขณะที่คําวา “ครั่ง” ในเอกสารบางเลมสะกดคําวา “คั่ง” ทั้งน้ีเพราะในทางภาษาศาสตรพยัญชนะ
ของลาวไมมีการออกเสียงควบกลํ้าคือตัว “ร” และ “ล” ดังน้ันชาวลาวจึงมีการออกเสียงเรียกขานพวกตนวาลาวครั่งเปน “ลาวคั่ง” 
นอกจากน้ีชาวลาวครั่งมีช่ือเรียกขานหลายอยางตามที่ปรากฏในเอกสารหลายช่ือดวยกัน เชน ลาวคัง ลาวขี้ครั่งหรือกระทั่งลาว
ภูครัง (มยุรี ถาวรพัฒน และเอมอร เชาวสวน, 2548, หนา 5) บันทึกลายลักษณอักษรซ่ึงเปนจดหมายเหตุของรัตนโกสินทร
ในชวงสมัยรัชกาลที่ 2 ที่มีการระบุวาลาวครั่งเปนกลุมชาวลาวที่อพยพมาจากเมืองภูคังซ่ึงเมืองดังกลาวเปนหัวเมืองของลาวที่
ตั้งอยูทางฝงซายของแมนํ้าโขงนักอยางไรก็ดี ประวัติศาสตรบางคนสันนิษฐานวาคําดังกลาวน้ีนาจะมาจากคําวาภูฆังหรือภูครัง
ซ่ึงเปนภูเขาที่มีรูปรางคลายลักษณะกับระฆัง [คนลาวออกเสียงวาฆัง] และตอมาอาจถูกกรอนคําเสียงใหมวาเปนคั่ง 

กลุมชาวลาวครั่งที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยปจจุบันประกอบดวยสองกลุมใหญในทางประวัติศาสตร ไดแก 
กลุมแรกคือชาวลาวครั่งที่อพยพลงมาและกลุมสองคือชาวลาวครั่งที่ถูกกวาดตอนมาจากหลวงพระบางในชวงของการทําศึกสมัย
รัตนโกสินทรตอนตน  ชาวลาวครั่งทั้งสองกลุมน้ีมีการตั้งถิ่นฐานอยูทางภาคกลางของประเทศไทยนับตั้งแต นครปฐม 
สุพรรณบุรี ราชบุรี จากน้ันจึงมีการขยับขยายพื้นที่ไปยังจังหวัดรอบขางเม่ือประชากรในชุมชนเพิ่มจํานวนมากขึ้น  ปจจุบันมี
ชาวลาวครั่งที่ตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ภาคกลางหลายจังหวัดนับตั้งแตภาคกลางตอนบนและภาคกลางตอนลาง ไดแก พิษณุโลก 
พิจิตร อุตรดิตถ นครสวรรค สุโขทัย เพชรบูรณ กําแพงเพชร ลพบุรี ชัยนาท อุทัยธานี ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม เปน
ตน โดยที่ชาวลาวครั่งแหงน้ีมีการตั้งถิ่นฐานกันอยางหนาแนนมากโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดภาคกลางตอนลาง ไดแก ชัยนาท 
สุพรรณบุรี และนครปฐมซ่ึงถือไดวาเปนชุมชนศูนยกลางใหญของลาวครั่ง  (เสถียร พุมพะยอม, 2558) 
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4.2 วิถีความเปนอยูของชาวลาวคร่ังในตําบลหวยดวน 
ภายหลังจากที่ชาวลาวกลุมน้ีไดอพยพและบางสวนไดถูกเทครัวมายังไทย ทําใหลาวกลุมน้ีเริ่มตั้งถิ่นฐานไดอยางม่ันคง

ขึ้นอีกทั้งยังไมสามารถเคล่ือนยายกลุมของตนไดตามชอบใจเน่ืองจากพื้นที่ราบลุมภาคกลางมีคนไทซ่ึงเปนเจาของที่ดินรวมทั้ง
กลุมชาติพันธอ่ืน ๆ อีกเปนจํานวนมากที่เขามาจับจองที่ดินทํากินเอาไวแลว  ชาวลาวครั่งจํานวนมากอพยพมาตั้งถิ่นฐานบริเวณ
ที่ราบลุมภาคกลางนับตั้งแตนครชัยศรีจนกระทั่งที่ตําบลหวยดวนซ่ึงมีผืนดินอุดมสมบูรณเปนอยางมาก  ชาวลาวครั่งไดทําการ
เกษตรกรรมเน่ืองจากความอุดมสมบูรณของพื้นที่ดินที่มากกวาในลาวซ่ึงเต็มไปดวยภูเขาเปนจํานวนมาก  นอกจากการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมซ่ึงเปนอาชีพหลักนับตั้งแตสมัยอดีตแลว สตรีชาวลาวครั่งยังไดมีการประกอบอาชีพหัตถกรรม การ
จักสานและการทอผาซ่ึงเปนเอกลักษณสําคัญของชาวลาวครั่งอีกดวย (เสถียร พุมพะยอม, 2558) 

เน่ืองจากชาวลาวครั่งมีอุปนิสัยโอบออมอารี อีกทั้งยังมีความเปนอยูอยางเรียบงาย สมถะและขยันอดทนในการ
ประกอบกิจการงานตาง ๆ โดยสวนใหญชาวลาวครั่งทั้งชายและหญิงจะเริ่มทํางานนับตั้งแตเชามืดและเลิกงานจนดึกดื่น  หากมี
เวลาวางจากการประกอบกสิกรรม ชายและหญิงมักจะทําเครื่องสานดวยไมเปนทรวดทรงภาชนะตาง ๆ บางคนอาจรับจางเปน
กรรมกร บางคนอาจเก็บพืชผักที่ขึ้นอยูทั่วไปในทองที่เพื่อเปนรายไดเสริม ชาวลาวครั่งใหความสําคัญตอความสัมพันธของระบบ
เครือญาติอยางมาก อีกทั้งเช่ือฟงในระบบผูอาวุโสผูเฒาผูแก (seniority) ดวยเหตุน้ีจึงไมคอยมีการทะเลาะวิวาทที่นําไปสูการ
ขึ้นช้ันศาลแตอยางใด เน่ืองจากจะมีผูเฒาผูแกเปนผูรอมชอมความบาดหมางที่เกิดขึ้น และเม่ือมีประเพณีหรือพิธีกรรมที่สําคัญ ๆ 
สมาชิกในครอบครัวจะรวมกันทํางานไมวาจะเปนงานแตงงาน งานบวชนาค งานโกนจุก หรืองานทําบุญสารทลาว เปนตน   

ชาวลาวครั่งในตําบลหวยดวนนิยมสรางบานอยูใกล ๆ กัน (compound village) โดยเฉพาะอยางยิ่งสมาชิกใน
ครอบครัวมักจะสรางบานที่ไมไกลจากญาติของตน จึงทําใหมีสายสัมพันธระหวางสมาชิกที่แนบแนนเปนอยางมากเน่ืองจากมี
การพบปะกันอยูบอยครั้ง  พื้นที่รอบหมูบานของชาวลาวครั่งเปนทองทุงนาซ่ึงเปนไปตามแบบวิถีชีวิตเกษตรกรรมที่ชาวลาวครั่ง
ปฏิบัติกันมาอยางยาวนาน  ในอดีตชาวลาวครั่งนิยมสรางบานแบบยกพื้นสูงรวมทั้งยังสรางใตถุนบานไวเพื่อเก็บส่ิงของทาง
การเกษตร เชน อุปกรณการทํานา ทั้งครก สากตีขาว รวมถึงอุปกรณส่ิงทอทั้งหลาย เชน ก่ีทอผา รวมถึงเครื่องมือจักรสาน
ประเภทอ่ืน ๆ และบางทีอาจมีเล้ียงสัตวไวใตถุนบาน เชน ไก เปด เปนตน นอกจากน้ีแลวการสรางบานของชาวลาวครั่งยังมี
ความเช่ือในเรื่องของส่ิงล้ีลับที่ผสมผสานในวิถีของครัวเรือนอยากแยกกันไมได กลาวไดวาชาวลาวครั่งเคารพบรรพบุรุษผูลวงลับ
และเช่ือเรื่องผีซ่ึงความเช่ือในเรื่องผีน้ันมีความสัมพันธอยางแนบแนนกับประเพณีชาวลาวครั่งนับตั้งแตเกิดจนถึงตาย (บุญเรือน 
ปาแสนกุล, 2558) 

 

4.3 พัสตราภรณศึกษาของชาวลาวคร่ังในตําบลหวยดวน 
เอกลักษณที่โดดเดนของชาวลาวครั่งยังรวมถึงผาขาวมา 5 สี มีลวดลายหลากหลายและสีที่ใชเปนสีที่ไดจากธรรมชาติ 

ดังน้ัน การทอผาจึงถือเปนการแสดงความเปนอัตลักษณของชาวลาวครั่งไดเปนอยางดี ผาทอของชาวลาวครั่งมีช่ือเสียงมาอยาง
ยาวนานโดยเฉพาะการใชสีแดงลงบนอาภรณซ่ึงสีแดงดังกลาวนํามาจากครั่งเปนวัตถุดิบสําคัญ วัฒนธรรมชาวลาวครั่งมีความ
ผูกพันกับการแตงกายเปนอยางมาก ชาวลาวครั่งจะแตงกายในโอกาสสําคัญโดยเฉพาะงานบุญ สตรีมักสวมเส้ือคอกระเชาเม่ือ
อยูกับบาน แตงกายหญิง นุงผาซ่ินพื้นผาเปนสีแดงครึ่งลวดลายสอดแทรกเปนสีดําเหลือง ขาว สีเขียว มีเชิงผาเปนลวดลาย นุง
ยาวครึ่งนองเส้ือเปนสีแดงครั่งเย็บจีบรอบอกมีสายเส้ือโยงพาดไหล แบบสวมใสไมมีเม็ดกระดุมนุงทับในมีเข็มขัดเงินขาวพาด
คาดเอว มีสไบพาดเฉียงจากซายไปขวา ชุดดังกลาวทั้งชายหญิงจะสวมใสในพิธีตาง ๆ ตามแตโอกาสอันควร แตหากในวันงาน
เทศกาลหรือประเพณีสําคัญ ๆ สตรีลาวครั่งมักสวมเส้ือลายฉลุหรือเส้ือผาตามสมัยนิยม และมักสวมใสผาซ่ินสีแดงตีนจกซ่ึงเปน
เอกลักษณเฉพาะ ถาไปถือศีลฟงธรรมที่วัดจะนุงหมขาวแตทั้งชายและหญิงมีผาสไบเฉียงเรียกวา “ผาเบี่ยงโตง” (บุญเรือน ปา
แสนกุล, 2558) 

 เอกลักษณผาที่โดดเดนที่สุดคือซ่ินเปนผานุงของสตรีอีกทั้งมีลักษณะที่แตกตางกันไปตามทองถิ่นและลวดลายบนผืน
ผา การสวมใสผาซ่ินเปนที่นิยมอยางมากในลาว โดยเฉพาะกลุมชาวลาวที่อพยพเขามาอาศัยอยูในทั้งลาวกลุมอ่ืน ๆ รวมทั้งลาว
ครั่ง ผาซ่ินนับเปนเอกลักษณที่สําคัญของชาวลาวรวมถึงชาวลาวครั่งในตําบลหวยดวน ในสมัยโบราณการทอผาซ่ินเปนงานใน
บานโดยลูกผูหญิงมีหนาที่เปนลูกมือคนสําคัญ แมจะสอนใหลูกสาวฝกทอผาจนชํานาญและทอผาผืนงามสําหรับใชในโอกาส
พิเศษ เชน งานแตงงาน งานบวช หรืองานบุญประเพณีตาง ๆ ของชาวลาว  
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4.4 ภาษาศาสตรของชาวลาวคร่ังในตําบลหวยดวน 
นักภาษาศาสตรปจจุบันไดจัดภาษาลาวครั่งจัดอยูในภาษาตระกูลไต โดยจัดอยูในภาษาสายไท-กะได (Tai-Kadai 

language family) (Li, 1974, p.989) เน่ืองจากมีความคลายคลึงกับภาษาลาวในแถบภาคเหนือและภาคตะวันตกเฉียงเหนือ
ของประเทศลาว โดยเฉพาะอยางยิ่งที่หลวงพระบาง ทั้งน้ีชนกลุมตาง ๆ ของลาวที่อพยพมาในไทยในจังหวัดเพชรบูรณและ
จังหวัดเลยยังมีภาษาที่คลายคลึงกับสําเนียงชาวลาวที่หลวงพระบางเปนอยางมาก 

ชาวลาวครั่งที่บานหวยดวนในอําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม สามารถพูดไดทั้งภาษาไทยและภาษาลาว การใชภาษา
ลาวครั่งน้ันจะแพรหลายในชุมชนลาวครั่งดวยกันซ่ึงจะมีการพูดภาษาเฉพาะกลุมในสังคมของตนเอง ขณะที่ภาษาเขียนของชาว
ลาวครั่งซ่ึงแตเดิมน้ันเปนอักษรไทยนอย อักษรดังกลาวน้ันยังพบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แตในปจจุบันแทบไมมีการศึกษา
และพบหลักฐานภาษาเขียนดังกลาวมากนัก จึงทําใหภาษาเขียนเหลาน้ันปรากฏอยูในสมุดขอยและใบลาน เน่ืองจากในปจจุบัน 
ชาวลาวครั่งสวนใหญใชอักษรไทยในการบันทึกเรื่องราวตาง ๆ ของกลุมชาติพันธตน เม่ือชาวชาวลาวครั่งอพยพเขามาอยูใน
สังคมไทยเม่ือหลายรอยปกอน พวกเขาจึงตองปรับวิถีชีวิตการการเรียนรูของภาษา คําบางคําของชาวลาวที่เคยมีการใชในสังคม
ลาวอาจมีการเลือนหายไปเน่ืองจากไมไดมีการใชอยางสมํ่าเสมอเหมือนเชนในอดีตที่เคยอยูที่ลาว ในปจจุบันชาวลาวครั่งใน
ตําบลหวยดวนเองมีการเปล่ียนแปลงทางดานภาษาพูดอยางมาก และทําใหภาษาถิ่นลาวครั่งในสมัยอดีตเลือนหายลงไปตาม
กาลเวลาเปนจํานวนมาก 

 

4.5 ความเช่ือทางศาสนวิทยาของชาวลาวคร่ังในตําบลหวยดวน 
ชาวลาวครั่งนับถือพุทธศาสนาซ่ึงมีประเพณีปฏิบัติที่คลายคลึงกับชาวพุทธไทยในเกือบทุกดานจนยากที่จะแยกจากกันได 

ธรรมเนียมปฏิบัติที่ยังคงพบเห็นได เชน การใสบาตร การไปวัดรักษาศีลอุโบสถในวันพระ รวมถึงการไปวัดในโอกาสสําคัญทาง
พุทธศาสนา เชน วันมาฆะบูชา วันวิสาขะบูชา ทั้งน้ีชาวลาวครั่งใหความสําคัญกับพุทธศาสนาเปนอยางมากและการอบรมส่ัง
สอนใหลูกหลานยึดม่ันในศาสนายังคงปฏิบัติสืบทอดตอกันมาหลายช่ัวรุนนับจากสมัยบรรพบุรุษที่เวียงจันทน ชาวลาวครั่งใน
ตําบลหวยดวนมีความเช่ือในเรื่องส่ิงเหนือธรรมชาติมานับตั้งแตสมัยโบราณ ความเช่ือที่ฝงรากอยางเหนียวแนนคือความเช่ือ
เรื่องผี ชาวลาวครั่งมีความเช่ือเรื่องผีอยูสองชนิดใหญ คือ ผีเจานาย (ancestral spirit) และผีเทวดา (spectral spirit) 
นอกจากเรื่องผีซ่ึงเปนความเช่ือเหนือธรรมชาติแลวน้ันชาวลาวครั่งยังมีความเช่ือในเรื่องของ “ขวัญ” [Khwan] ในตัวของมนุษย 
อีกทั้งยังเช่ือในเรื่องของดวงชะตา การสืบดวงชะตา การสะเดาะเคราะห การรดนํ้ามนต พิธีกรรมในการสะเดาะเคราะหของชาว
ลาวครั่งจะมีการนํากระทงใสเครื่องบวงสรวงไปทิ้งที่บริเวณทางสามแพรงพรอมทั้งนําพระพุทธรูปองคเล็กไปไวที่วัดเพื่ออุทิศ
ใหกับผีเจานาย (บุญเรือน ปาแสนกุล, 2558) 

พิธีกรรมและความเช่ือของชาวลาวครั่งในตําบลหวยดวยรวมถึงชาวชาวลาวครั่งที่อาศัยอยูในพื้นที่ตาง ๆ ทั้งในภาค
กลางและอีสานตางสืบทอดความเช่ือในเรื่องผีบรรพบุรุษ (ancestral spirit) เปนอยางมาก ผีน้ันมี 2 ฝาย คือ ฝาย “ผีเจานาย” 
และ “ผีเทวดา” ซ่ึงผีดังกลาวเช่ือกันวาเปนผีบรรพบุรุษที่อาศัยอยูเมืองภูครัง ประเทศลาว ในชุมชนลาวครั่งทีอพยพมายังไทย
จึงแยกความเช่ือออกเปน 2 กลุมตามความเช่ือผีของครอบครัว กลุมแรกคือผีเจานายซ่ึงก็คือมูลนายที่อพยพเขามาอาศัยอยูกอน
หรือเปนวิญญาณของบรรพบุรุษผูที่ไดลวงลับไปแลว มูลนายเหลาน้ีถือเปนนักรบผูสืบเช้ือสายเผาพันธุเดียวกับสมาชิกในชุมชน
ชาวลาวครั่ง ตอมาลูกหลานจะอัญเชิญผีเจานายมาสถิตในศาลของหมูบานชุมชนลาวครั่งซ่ึงเรียกวา “หอเจานาย” ซ่ึงตั้งอยูทาง
ทิศเหนือของหมูบาน ทั้งน้ีความเช่ือ “ผีเจานาย” ถือเปนเครื่องมือสําคัญในการจัดระเบียบของสังคมของชาวลาวครั่งดวยมีขอ
หามเรื่อง “ผิดผี” ซ่ึงเปนจารีตที่ทุกคนตองปฏิบัติ หากเกิดผิดผีจะตองทําพิธีเซนไหวขอขมาผีแลวแตจะทําการส่ิงใด นอกจากน้ี
อาจยังตองมีการบอกผีเจานายในโอกาสตาง ๆ เชน การออกไปคาขาย การทําไร ทํานา หรือมีงานประเพณีใด ๆ ก็จะตองมา
บอกกลาวผีเจานายเพื่อใหผีเจานายไดชวยดูแลคุมครองปกปกรักษาไมใหส่ิงไมดีเขามากลํ้ากรายและใหพบแตส่ิงที่ดีมีความ
เจริญ (สํารอง อินทรแสน, 2558) 

 สวน “ผีเทวดา” คือ วิญญาณของเทวดาที่เคยปกปกรักษาบานเมืองของตนมาตั้งแตอยูที่ลานชาง หลวงพระบางทั้งน้ี
ชาวลาวครั่งจะมีจารีตและพิธีกรรมเพื่อแสดงถึงการเคารพนับถือผีเทวดาดวยการสราง “หิ้งเทวดา” เปนส่ิงมงคลรักษาพวกตน
ทั้งน้ีหิ้งเทวดามีลักษณะเปนหิ้งไม 2 ช้ัน ช้ันบนเล็กกวาช้ันลางใชเปนที่วางพานทองเหลืองและใสคัมภีรโบราณ 2 เลมและดาบ
เหล็กดามไม 1 อัน สวนขางลางใชเปนที่วางเครื่องสักการะ ไดแก ดอกไม ธูปเทียน และสวยที่ชาวบานนํามาทําพิธีแกบน 
ดอกไมที่นํามาแกบนไมสามารถนําลงจากหิ้งได จนกวาจะถึงงานเล้ียงผีจึงจะเปล่ียนไดและตองนําดอกไมมาแทน ผูทําพิธีและ
ส่ือสารติดตอกับผีเทวดาเรียกวา “คนตน” ซ่ึงเปนผูหญิงหรือผูชายก็ไดและมักจะสืบทอดตําแหนงตามสายโลหิต (เย็น จงสอน, 
2558) 
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4.6 ประเพณีวัฒนธรรมของชาวลาวคร่ังในตําบลหวยดวน 
ประเพณีแหธงสงกรานตเปนสวนหน่ึงของงานเทศกาลสงกรานตซ่ึงปฏิบัติสืบทอดกันมาชานานในหมูคนไทยเช่ือสาย

ลาวครั่ง ทั้งน้ีในจังหวัดนครปฐมมีชาวลาวครั่งอาศัยอยูมากในเขตตําบลโพรงมะเดื่อในอําเภอเมืองและตําบลหวยดวน ตําบล
ดอนรวก ตําบลลําเหย ในอําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ชาวไทยเช้ือสายลาวครั่งเหลาน้ีเขามาตั้งถิ่นฐานทํามาหากินอยู
บริเวณดังกลาวมานับตั้งแตสมัยกรุงธนบุรีแตก็ยังคงถือประเพณีบางอยางสืบทอดกันมาอยางแนนแฟน 

การแหธงสงกรานตเปนประเพณีเก่ียวกับพุทธศาสนาที่ปฏิบัติแตกตางไปจากคนไทยกลุมอ่ืน ๆ และมีปฏิบัติกันใน
กลุมชาวลาวครั่งที่อยูในจังหวัดอ่ืน ๆ ดวยเชนกัน อาทิ สระบุรี อุทัยธานี นครสวรรค สุพรรณบุรี เปนตน ในชวงเทศกาล
สงกรานตของทุกปนอกจากจะมีพิธีการทําบุญตักบาตร การกอเจดียทราย การสรงนํ้าพระ และการบังสุกุลอุทิศสวนกุศลถึง
บรรพบุรุษผูลวงลับไปแลวน้ัน ประเพณีดังกลาวที่ชาวลาวครั่งปฏิบัติก็เหมือนกับคนไทยทั่ว ๆ ไป อยางไรก็ดี ชาวลาวครั่งยังมี
พิธีกรรมที่เปนเอกลักษณอันโดดเดนเฉพาะของกลุมพวกตนคือการแหธงสงกรานตหรือที่ชาวบานเรียกกันวา “การทอดผาปา
ลาว” ในวันสุดทายของงานอีกดวย จุดประสงคสําคัญของการแหธงสงกรานตก็เพื่อหาเงินและส่ิงของที่จําเปนเขาวัดเพื่อเปน
การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและยังเปนการเสริมสรางใหชาวบานในหมูบานรวมกันสังสรรครื่นเริงเพื่อสรางความสามัคคีและ
ยังเปนการสงทายเทศกาลสงกรานตดวย (เสถียร พุมพะยอม, 2558) 

 สําหรับชาวลาวครั่งในตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐมน้ันถือประเพณีการกอพระเจดียทรายวามี
ความเก่ียวของกับพระพุทธศาสนา นอกจากน้ีตามความเช่ือของพุทธศาสนิกชนยังเช่ือวาการกอพระเจดียทรายถวายวัดก็เพื่อนํา
เศษดินทรายที่ติดเทาออกจากวัดทั้งที่ตั้งใจและไมตั้งใจกลับมาคืนวัดในรูปพระเจดียทรายและเพื่อเปนการถวายเปนพุทธบูชา 
นอกจากประเพณีเพื่อเปนพุทธบูชาแลวการกอพระเจดียทรายยังเปนกุศโลบายของคนในอดีตใหมีการรวมตัวของคนในชุมชน
เพื่อรวมกันจัดประเพณีรื่นเริงเปนการสังสรรคสรางความสามัคคีของคนในชุมชน 

 ชาวลาวครั่งในหวยดวนยึดอาชีพการทํานาเปนอาชีพหลักซ่ึงเปนอาชีพดั้งเดิมนับแตสมัยบรรพบุรุษดวยเหตุน้ีชาวลาว
ครั่งจึงมีประเพณีสอดแทรกในการทําขวัญนาเชนเดียวกับคนไทย ไดแก พิธีแฮกนาหรือพิธีแรกนา พิธีการลงแขกดํานา พิธีทํา
ขวัญรวงขาว พิธีเล้ียงมานขาวหรือพิธีรับมานขาว พิธีการลงแขกเก่ียวขาว พิธีรับขวัญขาว พิธีนวดขาว พิธีลากกระดาน พิธีฝดขาว 
พิธีสูขวัญขาว นอกจากน้ีงานประเพณียังเก่ียวเน่ืองกับการทําบุญสารทเดือนสิบ โดยเม่ือถึงวันแรม 15 ค่ําเดือน 10 ของทุก ๆ ป 
ชาวลาวครั่งที่ตําบลหวยดวนมีพิธีทําบุญที่เรียกวาวันสารทลาว โดยชาวลาวครั่งมีการทําบุญสารทเดือนสิบกันในหลายพื้นที่ทั่ว
ทั้งนครปฐม ซ่ึงกอนหนาวันแรม 15 ค่ําจะมาถึงราวหน่ึงสัปดาหน้ันชาวลาวครั่งจะทําการกวนกระยาสาทรเพื่อเตรียมทําบุญที่
จะมาถึงดวยเชนกันชาวลาวครั่งเช่ือวาบรรพบุรุษที่ลวงลับไปแลวยังคงวนเวียนและรอคอยผลบุญจากญาติที่ยังคงมีชีวิตอยูที่จะ
อุทิศสวนบุญกุศลไปให ดังน้ันเม่ือถึงประเพณีในวันสารทลาว ชาวบานลาวครั่งจะกวนกระยาสารทและนํากระยาสารทไปถวาย
พระภิกษุที่วัด ทั้งน้ีชาวลาวครั่งเช่ือวาพิธีทําบุญสาทรเปนประเพณีทําบุญอุทิศสวนกุศลใหแกบรรพบุรุษที่เสียชีวิตลงโดยถือเอา
วันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 10 เปนวันสารท (บุญเรือน ปาแสนกุล, 2558) 

ผลการวิจัยจากการสัมภาษณเพื่อหาแนวทางการอนุรักษอัตลักษณชาติพันธุชาวหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัด
นครปฐม สามารถแยกออกเปนประเด็นตาง ๆ ดังตอไปน้ี 

1. การเตรียมความพรอมของชุมชนหวยดวน 
2. การเพิ่มขีดศักยภาพการสรางเสริมอัตลักษณของชุมชนลาวครั่งในตําบลหวยดวน 
3. การสนับสนุนกระบวนการเรียนรูและการขยายเครือขายการเรียนรูของประชาชนและชุมชนชาวลาวครั่งในทองที่ 
4. การสนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชนและทองถิ่นในการพัฒนาวัฒนธรรมประเพณีของชาวลาวครั่งในทองถิ่น 
5. การสงเสริมบทบาทของประชาชนในทองที่และชุมชนในบริการจัดการทางวัฒนธรรม  
 

5. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
 
งานวิจัยเรื่องการศึกษาอัตลักษณชาติพันธุของชาวลาวครั่งในตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐมในครั้งน้ี

ไดทําการการศึกษาดานประวัติศาสตรถิ่นฐาน ความเปนมาของชาติพันธุวรรณนา ประเพณีวัฒนธรรมในรอบป ความเช่ือทางศา
สนวิทยา นิรุกติศาสตร อาภัสตราภรณ ตลอดจนการหาแนวทางการอนุรักษอัตลักษณของชาวลาวครั่งในตําบลหวยดวน อําเภอ
ดอนตูม จังหวัดนครปฐมรวมกับหนวยงานภาครัฐและทุก ๆ ฝาย การศึกษาในครั้งน้ีทําใหผูวิจัยสามารถรวบรวมองคความรู
ทางดานอัตลักษณชาติพันธุชาวลาวครั่งอยางละเอียดในเกือบทุกดานไวได ดังน้ันแลวในการวิจัยศึกษาครั้งตอไปน้ันผูวิจัยมี
ขอเสนอแนะวาควรศึกษารูปแบบ (model) เพื่อประเมินความสําเร็จจากการหาแนวทางรวมกันในทุก ๆ ภาคสวนของงานวิจัย
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ช้ินน้ีเพื่อเปนการติดตามการดํารงรักษาวัฒนธรรมของชาวลาวครั่งในตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐมใหอยูสืบ
ตอไป 
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บทคัดยอ 
 

การตอรองคํารับสารภาพ หมายถึง กระบวนการทางอาญาซ่ึงเกิดจากความรวมมือของผูเก่ียวของในคดี โดย
พนักงานอัยการจะเปนผูทําความตกลงเจรจากับจําเลยหรือทนายจําเลย ซ่ึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทยยัง
ไมมีการใชระบบการตอรองคํารับสารภาพ จากการศึกษาระบบการบริหารงานยุติธรรมทางอาญาในตางประเทศ พบวามีการ
นําระบบการตอรองคํารับสารภาพในใชในคดีอยางไดผล จึงเห็นควรนํามาปรับใชกับประเทศไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทยตอไป 
 
คําสําคัญ: การตอรองคํารับสารภาพ  

 
Abstract 

 
Plea Bargaining is criminal procedure that arising from the cooperation of the people involved in 

the case. The prosecutor will negotiate an agreement with the defendant or lawyer. The criminal justice 
system in Thailand doesn’t use plea bargaining. Studying about International Criminal Justice System 
found that plea bargaining has been used and good results. Therefore, it should be adapted to use for 
increasing the efficiency of the criminal justice system in Thailand. 
 
Keyword: plea bargaining 
 
1. บทนํา 

 
เม่ือกลาวถึงปญหาการบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย จะพบปญหาใหญ ๆ 2 ประการคือ ปญหาการ

นําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษและปญหาการขาดแคลนบุคคลากร ซ่ึงเปนปญหาที่ปรากฏในประเทศตาง ๆ เชนกัน สงผลให
หนวยงานที่ใชอํานาจทางกฎหมายคนหาวิธีการจัดการกับปญหา เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน เพราะการนําตัว
ผูกระทําความผิดมาลงโทษไดน้ัน เปนการปองกันและปราบปรามมิใหผูกระทําผิดคิดจะทําผิดอีก และเปนการบรรเทาผลรายที่
เกิดขึ้น ปองกันสังคมใหเกิดความปลอดภัยจากอาชญากรรมกอใหเกิดความสงบสุขขึ้นในสังคม สวนปญหาการขาดแคลน
บุคลากรจัดเปนปญหาใหญอีกประการหน่ึง เพราะบุคคลเหลาน้ีเปนตัวขับเคล่ือนที่จะทําใหกระบวนการยุติธรรมดําเนินตอไป
ได เม่ือบุคลากรไมเพียงพอตอการแกปญหาอาชญากรรม แนวคิดในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมทางเลือกจึงเกิดขึ้น การ
ตอรองคํารับสารภาพเปนทางเลือกหน่ึงที่ไดมีการถกเถียงกันมานานในสังคมของนักวิชาการวาควรมีการนํามาใชในการบริหาร
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยหรือไม จะกอใหเกิดผลดีหรือผลเสียอยางไร โดยฝายหน่ึงเห็นวาควรมีการนํามาใช 
เน่ืองจากเปนการลดปริมาณคดีที่จะขึ้นสูศาลได เพราะรวดเร็ว ประหยัดทั้งเวลาและคาใชจายในการดําเนินคดี แตอีกฝายเห็น
วาจะเปนชองทางใหเจาหนาที่ของรัฐทําผิดทุจริตตอหนาที่ได เพราะอาจมีการตอรองโดยการใหทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด
เพื่อแลกเปล่ียนกับคํารับสารภาพ ดวยเหตุดังกลาวประเทศไทยจึงควรที่จะนําหลักการเหลาน้ีมาทบทวนและใชเทาที่ไมขัดตอ
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กฎหมาย หรือหลักแนวคิดพื้นฐานของสังคมไทย เพื่อใหกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยเกิดความสะดวก รวดเร็ว และ
เปนธรรม บรรลุเปาหมายหลักของการบริหารงานยุติธรรมอยางมีประสิทธิภาพ  

 
2. ความหมายของการตอรองคํารับสารภาพ 
 

การตอรองคํารับสารภาพ (plea bargaining) หมายถึง การเจรจาตอรองระหวางพนักงานอัยการและจําเลยใน
คดีอาญา เพื่อหาขอตกลงที่จะพึงพอใจรวมกัน โดยจําเลยใหการรับสารภาพ เพื่อลดจํานวนขอหาความผิดหรือลดจํานวน
กระทงความผิดหลายกรรม ซ่ึงโดยปกติจะเปนไปเพื่อใหจําเลย ไดรับโทษจําคุกที่เบากวาโทษที่อาจไดรับหรือการยกเลิกขอหา
ใดขอหาหน่ึง12 
 
3. การตอรองคํารับสารภาพในตางประเทศ 
 

มีหลายประเทศทั่วโลกที่นําวิธีการตอรองคํารับสารภาพมาใช แตประเทศที่นํามาใชและไดผลดี เหมาะแกการเปน
ตัวอยางเพื่อการศึกษา ไดแก 

3.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา 
สหรัฐอเมริกาจัดเปนตนแบบของการนําการตอรองคํารับสารภาพมาใช เน่ืองจากสหรัฐอเมริกามีปริมาณคดีที่

คอนขางสูงเม่ือเทียบกับผูปฏิบัติงาน โดยการตอรองคํารับสารภาพจะมีผูที่มีความเก่ียวของอยู 4 สวน คือ 
  1) พนักงานอัยการ ทําหนาที่ในการพิจารณาพยานหลักฐานที่จะดําเนินคดีแกจําเลย ซ่ึงหากมีพยานหลักฐานก็
ไมจําตองตอรองคํารับสารภาพ ในทางตรงกันขาม หากพบวาพยานหลักฐานนอย คํารับสารภาพของจําเลยจะมีคุณคามาก จึง
จําเปนที่จะตองมีการตอรองคํารับสารภาพ 
  2) จําเลยหรือทนายจําเลย สวนใหญจะเปนผูไดรับขอเสนอจากพนักงานอัยการในการตอรองคํารับสารภาพ 
โดยจําเลยกับทนายความจะรวมกันตัดสินใจตามขอเสนอของพนักงานอัยการ 
  3) ศาลเขาไปมีสวนรวมในการเจรจาตอรองคํารับสารภาพ แตก็มีความเห็นแยกออกเปน 2 ฝาย คือ ฝายแรก 
เห็นวา ศาลจะมีสวนในการเตือนสติใหจําเลยรับรูถึงผลของการกระทํา เพื่อใหการรับสารภาพของจําเลยถูกตอง และฝายที่สอง
เห็นวา การที่ศาลเขามาเก่ียวของกับการตอรองคํารับสารภาพอาจสงผลใหกลับกลายเปนเรื่องขมขูหรือสรางแรงกดใหจําเลย 
ซ่ึงตาม FEDERAL RULES OF CIVIL PROCEDURE (FRCP 11 อนุ e (1)) ไมไดเปดโอกาสใหศาลเขามามีสวนเก่ียวของกับ
การเจรจาตอรองคํารับสารภาพเพราะเปนการไมถูกกฎหมายและคําใหการที่จําเลยไดใหไว เน่ืองจากศาลเขามาเก่ียวของถือวา
เปนไปโดยขาดความสมัครใจ 
  4) ผูเสียหาย ตองรักษาผลประโยชนของตนเอง แบงเปน 2 ลักษณะ คือ 
   (1) ประโยชนทางการเงิน ซ่ึงอาจเปนส่ิงของ ตองไดรับการเยียวยาความเสียหายที่เกิดแกรางกายจากการ
บาดเจ็บ 
   (2) ประโยชนในการแกแคนทดแทน ซ่ึงเรื่องน้ีผูเสียหายมีสวนรวมนอยมาก 
 ความตกลงตาม FRCP 11 อนุ e แยกพิจารณาการตอรองคํารับสารภาพออกเปน 2 รูปแบบ คือ 
 1. การตอรองฟอง (charge bargaining) เปนกรณีที่พนักงานอัยการตกลงจะฟองคดีในลักษณะที่เปนการปราณี
ตอจําเลย ซ่ึงพนักงานอัยการจะดําเนินการในสามรูปแบบน้ี คือ 
 - ถอนฟองคดีอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 
 - ไมฟองคดีอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 
 - ฟองคดีที่มีขอหาเบา ถอนฟองหรือไมฟองคดีที่มีขอหาหนักอ่ืนที่เก่ียวของกัน 

                                                        
12 Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, 7th ed (St.paul, Minn : West Group, 1999), pp.1173. 
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 2. การตอรองคําพิพากษา (sentence bargaining) คือ การที่จําเลยรับสารภาพเพื่อแลกเปล่ียนกับการที่พนักงาน
อัยการทําความเห็นใหมีการพิพากษาลดหยอนโทษหรือมีความเห็นไมคัดคาน หากศาลตองการพิพากษาลดหยอนโทษแก
จําเลย13 

3.2 ประเทศอังกฤษ 
อังกฤษไดรับอิทธิพลมากจากสหรัฐอเมริกา โดยกฎหมายเองไดเปดชองใหพนักงานอัยการ (crown prosecution) 

นําเรื่องการตอรองคํารับสารภาพมาใช เชน Prosecution of Offences Act 1985 กําหนดใหพนักงานอัยการมีอํานาจที่จะ
เพิ่มเติมหรือถอนฟอง แมในระหวางเวลาพิจารณาคดี หากพนักงานอัยการเห็นวา คดีควรถอนฟองก็อาจทําได  

นอกจากน้ีในประมวลขอปฏิบัติของพนักงานอัยการ (Code of Prosecution) วางหลักประกันวา จะตองไมมีการ
ฟองเกินกวาที่เห็นวากระทําผิดจริง เพื่อกดดันใหจําเลยใหการรับสารภาพ ทั้งในทางปฏิบัติก็ชัดเจนในหมูของพนักงานอัยการ
วาการตอรองคํารับสารภาพในประเทศอังกฤษเปนที่ยอมรับและนํามาปฏิบัติกัน นอกจากน้ี พนักงานอัยการยังมีอํานาจตอรอง
ในการพิจารณาที่เรียกวา mode of trial ของศาลแขวง ซ่ึงกําหนดไวใน Magistrates’ Courts Act 1980 คือ ศาลแขวงเชิญ
พนักงานอัยการและจําเลยมาที่ศาล เพื่อการพิจารณาวาคดีความผิดที่เกิดขึ้นเหมาะสมที่จะดําเนินคดีในศาลแขวงหรือศาล
จังหวัด ซ่ึงหากศาลเห็นวาสมควรที่จะพิจารณาในศาลแขวงและจําเลยยินยอม ศาลจะส่ังดําเนินการพิจารณาน้ันในศาลแขวง 
โดยรอยละ 96 ของการตัดสินใจของศาลแขวงในขั้นตอน mode of trial น้ัน ขึ้นอยูกับความเห็นของพนักงานอัยการ14 

3.3 ประเทศเยอรมนี 
การเจรจาตอรองในคดีอาญา อาจทํากันในช้ันสอบสวน (ermittlungsverfahren) คือ ระหวางทนายจําเลย และ

พนักงานอัยการ หรือในช้ันไตสวนมูลฟองหรือช้ันพิจารณาคดี (zwischenund Hauptverfahren) คือ ระหวางศาล พนักงาน
อัยการ และทนายจําเลย ดวยจุดประสงคเพื่อที่จะยุติกระบวนพิจารณาใหเปนไปตามที่ตกลงกันไว โดยศาลจะใชมาตรการใน
การลดโทษ (strafmilderung) รวมถึงการกําหนดระดับของโทษ (strafmass) เพื่อตอบแทนการที่จําเลยสละสิทธิของตนตาม
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

โดยมาตรการดังกลาวยังไมมีการบัญญัติไวเปนลายลักษณอักษร แตเกิดขึ้นจากการปฏิบัติทั้งในช้ันสืบสวนสอบสวน
และช้ันพิจารณาของศาล ซ่ึงศาลใหการยอมรับ จึงสงผลใหเกิดคําพิพากษาของศาลสูงแหงสหพันธรัฐ เชน องคกรใน
กระบวนการยุติธรรม ไมถูกผูกมัดโดยการเจรจาตอรอง จําเลยแตฝายเดียวจะตองรับผลจากความเส่ียงที่เกิดจากการไมปฏิบัติ
ตามที่ตกลงกันไว หรือกรณีที่ศาลหรือพนักงานอัยการไมปฏิบัติตามขอตกลงที่ไดใหไวแกจําเลย จะเกิดผลทางกฎหมายหลาย
ประการ คือ เปนการยกเลิกสิทธิของรัฐในการลงโทษตามที่ไดตกลงกันไวหรือพยานหลักฐานบางอยางอาจจะไมสามารถนํามา
พิสูจนความผิดของจําเลยได หรือจําเลยจะไดรับการลดโทษ เปนตน15 

3.4 ประเทศฝรั่งเศส 
โดยปกติการใชดุลยพินิจของพนักงานอัยการฝรั่งเศสไมไดจํากัดแคการส่ังคดีเทาน้ัน ในทางปฏิบัติพนักงานอัยการยัง

เลือกศาลที่จะฟองได เพื่อหลีกเล่ียงคดีที่ไปคั่งคางที่ผูพิพากษาสอบสวน ซ่ึงมีอํานาจในการดําเนินคดีความผิดอุกฉกรรจ และ
ความผิดระดับมัชฌิมโทษ (ความผิดที่มีโทษจําคุกตั้งแต 10 ปลงมา) โดยจะเลือกฟองที่ศาลมัชฌิมโทษ (le tribunal 
correctionnel) ซ่ึงทางปฏิบัติพนักงานอัยการอาจใชดุลพินิจลดขอกลาวหาได เชน คดีชิงทรัพยโดยมีอาวุธพนักงานอัยการ
อาจลดขอหาโดยไมระบุวามีอาวุธ 

การลดขอกลาวหาน้ีมีลักษณะคลายกับการตอรองคํารับสารภาพของในสหรัฐอเมริกา คือ มีการเจรจาตอรองระหวาง
พนักงานอัยการและผูตองหาประกอบกับการลดขอกลาวหา ซ่ึงการลดขอกลาวหาในลักษณะน้ีไมไดจํากัดเฉพาะการลดขอ
กลาวหาจากความผิดอุกฉกรรจมาเปนความผิดระดับมัชฌิมโทษ แตไดใชเพื่อลดขอกลาวหาจากความผิดระดับมัชฌิมโทษมา
เปนความผิดลหุโทษดวย เรียกวา Le Declassement Judiciaire 

ในฝรั่งเศสยังมีการทําความตกลงทางอาญา (composition penale) ซ่ึงถือเปนการตอรองคํารับสารภาพเชนกัน 
เน่ืองจากพนักงานอัยการสามารถใชดุลพินิจทําความตกลงกับผูตองหาในความผิดบางประเภท เชน ทํารายรางกาย ลักทรัพย 
                                                        

13 อรรณพ ลิขิตจิตถะและคณะ, มาตรการสงเสริมบุคคลใหความชวยเหลือหรือใหขอมูลแกหนวยงานที่บังคับใชกฎหมาย (กรุงเทพฯ : 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548), หนา 145 – 149. 

14 ชาติชาย ชัยเดชสุริยะ และคณะ, รายงานวิจัยเร่ืองการตอรองคํารับสารภาพ : แนวคิดทางทฤษฎี ทางปฏิบัติ และการนํามาใชใน
ประเทศไทย, (กรุงเทพฯ: สํานักงานวิชาการ สํานักงานอัยการสูงสุด , 2552), หนา 24. 

15 คณะอนุกรรมการศึกษาผลกระทบกฎหมายฯ, รายงานการศึกษาผลกระทบกฎหมายเก่ียวกับการใชมาตรการชะลอฟองและมาตรการ
ตอรองคํารับสารภาพ, ดุลพาห เลม 2 ปที่ 58 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม พ.ศ.2554, หนา 42 - 45. 
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ฉอโกง หม่ินประมาทเจาพนักงาน และขัดขืนคําส่ังเจาพนักงาน ดวยการยื่นขอเสนอใหชําระเงินแกคลังแผนดิน คืนทรัพยสิน 
หรือบริการสังคม เปนตน โดยการตกลงดังกลาวตองทํากอนฟองคดีและหากผูตองหาไมปฏิบัติตามเง่ือนไขพนักงานอัยการมี
อํานาจที่จะพิจารณาวาจะดําเนินการอยางไรตอไป16 
 
4. แนวโนมการนําการตอรองคํารับสารภาพมาใชในประเทศไทย 
 

หากกลาวถึงเรื่องการตอรองคํารับสารภาพ (plea bargaining) ในประเทศไทย ยังมิไดมีการบัญญัติปรากฏชัดเจนใน
รูปของกฎหมายเฉพาะเพื่อใชปฏิบัติกันแตอยางไร ซ่ึงในระบบการบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย จะใช
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเปนหลักในการดําเนินคดีแกผูกระทําความผิดในการรวบรวมพยานหลักฐานช้ันสอบสวนของ
เจาหนาที่ตํารวจ หรือในช้ันฟองของพนักงานอัยการ หรือในช้ันไตสวนมูลฟองและพิจารณาของศาล โดยในระบบกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาของไทย มิใชไมมีกระบวนการตอรองคํารับสารภาพเสียเลย จากขอมูลขาวสารที่เกิดขึ้นน้ัน มีการนํา
มาตรการตอรองคํารับสารภาพมาใชในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต เชน มีการจับผูกระทําความผิดมาและผูที่กระทํา
ความผิดน้ันเปนเพียงผูกระทําความผิดที่ไมใชตัวการสําคัญ ซ่ึงหนวยงานรัฐตองการดําเนินคดีกับตัวการสําคัญ จึงใชวิธีการ
ตอรองคํารับสารภาพกับผูที่กระทําความผิดวา หากรับสารภาพในขอหาความผิดเล็กนอยจะดําเนินการปลอยตัวหรือไม
ดําเนินคดีในบางขอหาความผิด แตในทางปฏิบัติน้ันใชวิธีการตอรองคํารับสารภาพที่คลาดเคล่ือน โดยการนําการตอรองคํารับ
สารภาพมาใชรวมกับการกันผูกระทําความผิดไวเปนพยาน ซ่ึงวิธีการน้ีจะทําใหผูตองหาบางคนที่ถูกกันไว พนจากการเปน
ผูตองหา แตจะกลับมาเปนพยานน้ันแทน เปนเหตุใหจําเลยหรือผูกระทําความผิดไมไดรับโทษอยางจริงจัง 

คดีอาญาในปจจุบันที่พบคอนขางมาก เชน คดีความผิดฐานทํารายรางกายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 
อันมีโทษจําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 4,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ซ่ึงเปนโทษที่คอนขางหนักไมสามารถยอมความได 
เปนความผิดอาญาแผนดิน แตในความเปนจริงหากคูกรณีตกลงกันได เชน ชดใชคาเสียหายหรือรักษาพยาบาลจนเปนที่พอใจ
แลว พนักงานสอบสวนจะใหผูตองหาใหการรับสารภาพในขอหาทํารายรางกายกรณีธรรมดา ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 391 ซ่ึงเปนโทษสถานที่เบา เปนเพียงความผิดลหุโทษ คือ โทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกิน 10,000 บาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ ซ่ึงโทษดังกลาวน้ี เจาพนักงานตํารวจสามารถทําการเปรียบเทียบปรับได เพื่อใหคดีอาญาเลิกกัน ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 37 ประกอบกับมาตรา 38 กลาวคือ หากเปนเพียงคดีอาญาความผิด
เล็กนอย ที่มีโทษปรับอยางเดียวหรือความผิดลหุโทษ และผูกระทําความผิดยินยอมเสียคาปรับตามระเบียบอัตราอยางสูง
สําหรับความผิดน้ัน ก็ถือไดวาคดีน้ันเปนอันเลิกกันโดยผลของกฎหมายและถือวากรณีน้ีผูกระทําความผิดยอมรับสารภาพใน
ความผิดที่ถูกกลาวหาน่ันเอง 

แมในปจจุบันประเทศไทยจะไมมีกฎหมายเก่ียวกับการตอรองคํารับสารภาพอยางชัดเจน แตก็ถือไดวาคํารับสารภาพ
ของผูกระทําความผิด มีบทบาทที่จะทําใหคดีอาญาสามารถระงับไดงาย หากพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาของไทยแลว มีขอจํากัดบางประการที่อาจทําใหนําเรื่องการตอรองคํารับสารภาพมาใชในประเทศไทยไดยาก อาทิ ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 135 กฎหมายกําหนดวาการถามคําใหการผูตองหาน้ัน หามมิใหพนักงาน
สอบสวนทําหรือจัดใหทําการใด ๆ ซ่ึงเปนการใหคําม่ันสัญญา ขูเข็ญ หลอกลวง ทรมาน ใชกําลังบังคับ หรือกระทําโดยมิชอบ
ดวยประการใด ๆ เพื่อจูงใจใหเขาใหการอยางใด ๆ ในเรื่องที่ตองหาน้ัน หมายความวา หามพนักงานสอบสวนใหคําม่ันสัญญา 
ขูเข็ญ หลอกลวง หรือจูงใจใด ๆ แกผูตองหา เพื่อใหผูตองหาใหการ ใชเปนพยานหลักฐานในการดําเนินคดีน่ันเอง เหลาน้ีไม
สามารถทําได เปนคําใหการที่ไมชอบดวยกฎหมาย จะรับฟงพยานหลักฐานน้ันมาลงโทษผูกระทําผิดไมได หรือประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 226 ยังไดบัญญัติถึงรายละเอียดวา หากพยานหลักฐานใดเกิดจากการจูงใจ มีคําม่ัน
สัญญา ขูเข็ญ หลอกลวงหรือโดยมิชอบประการอ่ืน จะนํามารับฟงเปนพยานหลักฐานเพื่อลงโทษผูตองหาหรือจําเลยน้ันมิได 
เพราะเปนพยานหลักฐานที่ไมชอบดวยกฎหมาย ตองหามมิใหรับฟง 
 
 
 
 

                                                        
16 ชาติชาย ชัยเดชสุริยะ และคณะ, อางแลว, หนา 20-21. 
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5. สรุปและขอเสนอแนะ 
 

เห็นไดวาทั้งมาตรา 135 และมาตรา 226 ดังกลาวขางตน กอใหเกิดปญหาในการปฏิบัติงานที่จะนําเรื่องการตอรอง
คํารับสารภาพมาใชในประเทศไทยอยางจริงจัง เพราะการตอรองคํารับสารภาพ คือ การจูงใจ ใหคําม่ันสัญญาใหจําเลยหรือ
ผูกระทําความผิดรับสารภาพ เพื่อศาลจะพิจารณาลดโทษหรือยกเวนโทษให ซ่ึงคอนขางจะมีความขัดแยงกันอยางชัดเจน 
นอกจากน้ี จากการศึกษางานวิจัย และบทความทางวิชาการเก่ียวกับเรื่องการตอรองคํารับสารภาพ พบวา ตางประเทศไดมี
การใชวิธีการตอรองคํารับสารภาพในการพิจารณาคดีซ่ึงอาจทําทั้งในช้ันสอบสวนหรือในช้ันศาล โดยจะมีบุคคลที่เขาไป
เก่ียวของในการดําเนินการหลายฝาย เชน ในประเทศสหรัฐอเมริกาไดกําหนดใหพนักงานอัยการ จําเลยหรือทนายจําเลย ศาล
และผูเสียหายมีสวนรวมในการตอรองคํารับสารภาพ โดยจะมีการตอรองฟอง คือ จากขอหาหนักเปนขอหาที่เบากวาหากให
การที่เปนประโยชนกับรูปคดี หรือการตอรองคําพิพากษา เพื่อเปนการแลกเปล่ียนกับการที่พนักงานอัยการทําความเห็นหรือไม
คัดคาน ใหมีการพิพากษาลดหยอนโทษแกจําเลยหรือผูกระทําความผิด หรือแมแตในประเทศอังกฤษก็ไดยอมรับวาการตอรอง
คํารับสารภาพน้ันเปนประโยชนตอการพิจารณาคดีอยางมากโดยขึ้นอยูกับความเห็นของพนักงานอัยการ สวนในประเทศ
เยอรมนี ไดมีการเจรจาในคดีอาญาทั้งในช้ันสอบสวน และในช้ันไตสวนมูลฟองหรือพิจารณาของศาล ซ่ึงศาลจะใชมาตรการ
ดังกลาวในการลดโทษ หรือในประเทศฝรั่งเศสไดมีการลดขอกลาวหาที่จะลงโทษแกจําเลย โดยลดจากขอหาหนักมาเปนขอหา
กลาง ๆ หรือลดจากขอหาที่มีโทษกลาง ๆ มาเปนขอหาเบา เปนการใชดุลยพินิจของพนักงานอัยการในการลดขอหาในการ
ลงโทษ หากพิจารณาควบคูกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญาของไทยแลว เห็นวาประเทศไทยควรมีการนําระบบ
ตอรองคํารับสารภาพมาใชอยางจริงจัง แตตองปรับใหเขากับบริบทของคนไทย เพราะการตอรองคํารับสารภาพมีผลดีหลาย
ประการ อาทิเชน ทําใหคดีไดรับการพิจารณาไปโดยเร็ว ไมคางการพิจารณา และลดขั้นตอนในการดําเนินคดี ทั้งเปนการลด
ตนทุนในการทําคดี ซ่ึงในดานผูเสียหายน้ัน จะไดรับการเยียวยาความเสียหายที่มีความรวดเร็ว เพราะคดีจบเร็วขึ้น หากมองใน
ดานของผูถูกกลาวหาหรือผูกระทําความผิดน้ัน อาจสงผลใหยอมรับสารภาพมากขึ้น เพราะผูถูกกลาวหาหรือผูกระทําความผิด
รูถึงอัตราโทษที่ตนจะไดรับเพื่อประกอบการตัดสินใจ โดยอาจใหตอรองคํารับสารภาพในเรื่องโทษที่ศาลจะลงแกผูกระทํา
ความผิด แตคงไมอาจที่จะตอรองเปล่ียนแปลงโทษจากขอหาหนักเปนขอหาที่เบาได เพราะเปนการผิดวัตถุประสงคของการ
ลงโทษทางอาญา ซ่ึงความจริงในปจจุบัน ไดมีการนําวิธีการตอรองคํารับสารภาพมาใชกับจําเลยอยูแลว เพียงแตเราควรทําส่ิงน้ี
ใหถูกกฎหมายอยางชัดเจนเปนรูปธรรมมากขึ้น เพื่อประโยชนในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ และกอใหเกิดประโยชนแก
ผูกระทําความผิดอยางแทจริง โดยทําการบัญญัติเปนกฎหมายขึ้นมา เชน บัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา อันเปนกฎหมายทั่วไปที่สามารถใชบังคับกับทุกคดีได เพื่อเปนการลดปญหาความไมยุติธรรมของหนวยงานที่ใชกฎหมาย 
อันเปนการแกปญหาในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย ซ่ึงในปจจุบัน การตอรองคํารับสารภาพไมอาจเกิดขึ้นใน
ประเทศไทยได อาจเปนเพราะประเทศไทยยังไมสามารถปองกันการทุจริตของเจาหนาที่ไดอยางเครงครัด เพราะการตอรองคํา
รับสารภาพเปนตนเหตุสําคัญที่กอใหเกิดการทุจริตในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาได เน่ืองจากการตอรองคํารับสารภาพ
เปนการที่ผูกระทําความผิดตอรองขอหาความผิดเพื่อแลกเปล่ียนกับอิสรเสรีภาพ หรือแลกเปล่ียนกับอัตราโทษ โดยการ
แลกเปล่ียนดังกลาวน้ันอาจสงผลใหเจาหนาที่ในกระบวนการยุติธรรมไดมาซ่ึงทรัพยสินหรือประโยชนในลักษณะที่เปน
ทรัพยสินก็ได หากไมมีหลักเกณฑการควบคุมการปฏิบัติงานของเจาหนาที่อยางเครงครัด อาจสงผลใหการตอรองคํารับ
สารภาพในประเทศไทยเกิดขึ้นไดยากก็เปนได 
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บทคัดยอ 

 
 การศึกษาอิสระฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาขอมูลทั่วไปและขอมูลดานที่พักอาศัยของกลุมตัวอยางที่
ตัดสินใจเชา บูติค เซอรวิส อพารทเมนท 2) สวนประสมทางการตลาด มีผลตอการตัดสินใจเชา บูติค เซอรวิสอพารทเมนท    
มีกลุมตัวอยาง คือ ผูเชาอพารทเมนทบริเวณรอบ ๆ Airport Link ราชปรารภ จํานวน 400 คน มีการสุมกลุมโดยบังเอิญ และ
ผูวิจัยแจกแบบสอบถามดวยตนเอง สถิติที่ใช คือ ความถี่ คารอยละ คาเฉล่ียเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห
ผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  

สรุปผลงานวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 257 คน อยูในชวงอายุ 31-40 ป 
สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ทํางานบริษัท มีรายไดตอเดือน 25,001 – 35,000 บาท และมีวัตถุประสงค     
ในการเขาพักเพื่อการทองเที่ยว สวนใหญอาศัยในหองพักที่มีขนาด  25-29 ตารางเมตร โดยพักอาศัยคนเดียว มีระยะเวลาพัก
อาศัยนานกวา 12 เดือน สวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจของผูตอบแบบสอบถาม โดยรวมอยูในระดับมาก   
เรียงตามลําดับคาเฉล่ีย ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานสถานที่ตั้ง ดานพนักงานใหบริการ ดานลักษณะทางกายภาพ ดานราคา  
ดานกระบวนการบริการ  

 
คําสําคัญ: บูติค, เซอรวิสอพารทเมนท, อพารทเมนท, สวนประสมทางการตลาด 
 

Abstract 
 

This independent study was to study 1) Information of residence that impact to the decision of 
renting boutique service apartment. 2) Marketing mix that impact to the decision of renting boutique 
service apartment. Makkasan area is a sample of rental apartments around the Ratchaprarop Airport 
Link 400 statistics used were frequency, percentage, arithmetic. The standard deviation and analyzed 
using statistical software. 

The study found that most respondents were female, a total of 257 people. In the age range 
31-40 years old, single, with a degree in operations, salary per month 25,001-35,000 baht and aimed to 
stay for tourism. The current residents of the respondents. Most live in a small room in 25-29 square meters, 
living alone has lived for more than 12 months duration. The overall level the average order value, 
including the product. The Location the service staff physical processes, services, pricing, and promotion 
of the most important  products, including the first three 

 
Keywords: boutique, serviced apartment, apartment, marketing mix 
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บทนํา 
 

1. ความเปนมาและความสําคัญ 
จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่มีมาอยางตอเน่ือง ทําใหผูคนหล่ังไหลเขามาทํางานในกรุงเทพมหานครมากขึ้น 

สงผลใหมีความตองการที่อยูอาศัยเพิ่มตามไปดวย ประกอบกับพฤติกรรมการเลือกซ้ือที่อยูอาศัยของผูบริโภคที่เปล่ียนแปลงไป 
อันเน่ืองมากจากชีวิตคนเมืองที่ตองแขงกับเวลารวมทั้งปญหาดานจราจร ทําใหคนสวนใหญเลือกซ้ือที่อยูอาศัยที่งายตอการ
ดํารงชีวิตและประหยัด เวลาในการเดินทางมากที่สุด เชน เลือกพื้นที่ใกลสถานที่ทํางาน สถานศึกษา หางสรรพสินคา รถไฟ
ลอยฟา (BTS) รถไฟฟาใตดิน (MRT) ที่อยูอาศัยที่เหมาะกับสภาพแวดลอมหรือพื้นที่ที่จํากัดในเขตกรุงเทพมหานคร พรอมทั้ง
ผูอยูอาศัยสามารถเขาพักไดอยางสะดวกสบาย โดยมีอุปกรณและส่ิงอํานวยความสะดวกครบครัน ไดแก อาคารชุด เน่ืองจาก
เปนอาคารสูง รองรับผูคนไดมาก สะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาในการเดินทาง จึงเปนที่นิยมของคนทุกระดับและทุกอาชีพ  

ธุรกิจเซอรวิสอพารทเมนท เปนธุรกิจใหบริการดานที่พักอาศัย ที่มีลักษณะผสมผสานระหวางธุรกิจอพารทเมนท
ทั่วไปและโรงแรม กลาวคือ ดานการเชาพักที่ยืดหยุนกวามาก ซ่ึงสามารถเชาพักได แบบรายวัน รายสัปดาห รายเดือนและ 
รายป รวมทั้งการตกแตงภายในที่สรางความรูสึกเหมือนพัก  ในบานมากกวาโรงแรม อีกทั้งดานการบริการและส่ิงอํานวยความ
สะดวกตางๆ เชน มีพนักงานทําความสะอาด สระวายนํ้า ฟตเนสและสปา ฯลฯ สงผลใหธุรกิจเซอรวิสอพารทเมนทสามารถ
รองรับกลุมลูกคาเปาหมายกวางกวาอพารทเมนททั่วไป 

บูติค เซอรวิสอพารทเมนท เปนที่พักแนวใหมที่กําลังไดรับความนิยม เน่ืองจากมีความเปนเอกลักษณที่โดดเดน
เฉพาะตัว การออกแบบของสถานที่ทั้งภายนอกและภายในหองพัก การใหบริการที่เปนกันเอง จากการศึกษาพฤติกรรม    
ของนักทองเที่ยวในการเลือกใชบริการที่พักในปจจุบัน พบวา แนวโนมของนักทองเที่ยวมีความตองการสถานที่ที่มีความเปน
สวนตัว และมีความเปนอกลักษณ  ในสวนของสถานที่พักและการใหบริการที่ไมเปนทางการเหมือนโรงแรมใหญๆ แตเนน
ความเปนมืออาชีพ ถึงแมวาโรงแรมแนวบูติคจะเปนการสนองตอบลูกคาเฉพาะกลุม แตก็มีจุดเดนที่สามารถดึงนักทองเที่ยวได
งายกวาโรงแรมทั่วไป โดยเฉพาะนักทองเที่ยวรุนใหมที่ตองการความเปนสวนตัว  ในการพักผอนและพรอมไปดวยส่ิงอํานวย
ความสะดวก อันทําใหลูกคายินดีที่จะจายเพิ่มเพื่อแลกกับความพึงพอใจตรงสวนน้ี (มังกร ภิรมยพานิช, 2551 : 186) 

จากจํานวนชาวตางชาติที่ไดรับใบอนุญาตใหทํางานในกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ืองทุกป (สํานักบริหาร
แรงงานตางดาว กรุงเทพมหานคร) ดังน้ี 

 
ป จํานวน ปริมาณที่เพิ่ม (ลด) 

2555 1,133,851 - 
2556 1,183,835 49,984 
2557 1,339,834 155,999 

มิ.ย 2558 1,491,419 151,585 
  

ยิ่งประเทศไทยเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ยิ่งทําใหมีชาวตางชาติเขามาลงทุนมากขึ้น อีกทั้งบริษัทตางชาติ
เลือกประเทศไทยเปนที่ตั้งสํานักงานใหญในภูมิภาค เน่ืองจากมองวามีระบบสาธารณูปโภคทีเพียบพรอม ทั้งดานโทรคมนาคม 
ระบบการขนสง จึงกลายเปนอีกหน่ึงปจจัยในการสงเสริมการเติบโตของธุรกิจที่พัก 

เขตมักกะสัน ถือเปนยานธุรกิจใจกลางเมืองแหงหน่ึงในกรุงเทพมหานครที่มีสถานประกอบการมากมาย ใกล 
Airport Link มีรถไฟลอยฟา (BTS) ผาน ลอมรอบไปดวยหางสรรพสินคา โรงเรียน โรงพยาบาลและสถานศึกษา ดังน้ัน      
จึงเปนบริเวณที่เหมาะสมในการพัฒนาพื้นที่ไวรองรับบุคคลทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ ที่ตองการที่พักอาศัยบริเวณใจ
กลางเมือง ที่ใหความสะดวกสบาย ใกลแหลงที่ทํางาน และสามารถเดินทางไดอยางคลองตัว 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษาขอมูลดานที่พักอาศัยในการตัดสินใจเชาบูติค เซอรวิสอพารทเมนท  
2. เพื่อศึกษาสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเชาบูติค เซอรวิสอพารทเมนท  
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤตกิรรมของผูบริโภค 
 
การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค เพื่อทราบถึงลักษณะความตองการของผูบริโภคทางดานตางๆ 

และเพื่อที่จะจัดส่ิงกระตุนทางการตลาดใหเหมาะสม ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ ลักษณะผูซ้ือไดแก  
1. ปจจัยทางดานวัฒนธรรม (Cultural Factors) เปนสัญลักษณและส่ิงที่มนุษยสรางขึ้น โดยเปนที่ยอมรับจากรุน

หน่ึงจนถึงรุนหน่ึงโดยเปนตัวกําหนดและควบคุมพฤติกรรมของมนุษยในสังคมหน่ึง วัฒนธรรมเปนส่ิงกําหนดความตองการและ
พฤติกรรมของบุคคล  

2. ปจจัยดานสังคม (Social Factors) เปนปจจัยที่เก่ียวของในชีวิตประจําวันและมีอิทธิพล ตอพฤติกรรมการซ้ือ 
ลักษณะทางสังคมประกอบดวยกลุมอางอิง ครอบครัว บทบาทและสถานะของผูซ้ือ  

2.1 กลุมอางอิง (Reference Groups) เปนกลุมที่บุคคลเขาไปเก่ียวของดวย กลุมน้ีจะมีอิทธิพลตอทัศนคติ 
ความคิดเห็น และคานิยมของบุคคลในกลุมอางอิง  

2.2 ครอบครัว (Family) บุคคลในครอบครัวถือวามีอิทธิพลมากที่สุดตอทัศนคติความ คิดเห็นและคานิยมของ
บุคคล ลักษณะการบริโภคของครอบครัวไทย จีน ญ่ีปุน ซ่ึงมีลักษณะที่แตกตางกัน  

2.3 บทบาทและสถานะ (Roles and Status) บุคคลจะเก่ียวของกับหลายกลุม เชน ครอบครัว กลุมอางอิง 
องคการ และสถาบันตางๆ บุคคลจะมีบทบาทและสถานะที่แตกตางกันในแต ละกลุม 

3. ปจจัยสวนบุคคล (Personal Factors) การตัดสินใจของผูซ้ือไดรับอิทธิพลจากลักษณะ สวนบุคคลทางดานตางๆ 
ดังน้ี 

3.1 อายุ (Age) อายุที่แตกตางกันจะมีความตองการผลิตภัณฑตางกัน 
3.2 วงจรชีวิตครอบครัว (Family Life Cycle Stage) การดํารงชีวิตในแตละขั้นตอนเปนส่ิงที่มีอิทธิพลตอความ

ตองการ ทัศนคติและคานิยมของบุคคลทําใหเกิดความตองการในผลิตภัณฑและพฤติกรรมการซ้ือที่แตกตางกัน  
3.3 อาชีพ (Occupation) อาชีพของแตละบุคคลจะนําไปสูความตองการสินคาและบริการที่แตกตางกัน  
3.4 โอกาสทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstance) หรือ รายไดแตละบุคคลจะกระทบตอสินคาและบริการ

ที่เขาตัดสินใจซ้ือ  
3.5 การศึกษา (Education) ผูที่มีการศึกษาสูงมีแนวโนมจะบริโภคผลิตภัณฑที่มีคุณภาพดีกวาผูที่มีการศึกษาต่ํา  
3.6 คานิยม (Value) หรือรูปแบบการดํารงชีวิตแสดงออกในรูปของ AlOs ซ่ึงประกอบดวย  

3.6.1 กิจกรรม (Activities : A) หมายถึง ปฎิกิริยาที่แสดงออก เชน การดูโทรทัศน จายของในการซ้ือสินคา  
3.6.2 ความสนใจ (lnterests : I) เปนความสนใจในเรื่องราว เหตุการณหรือวัตถุ โดยมีระดับของความ

ตื่นเตน  ที่เกิดขึ้นเม่ือไดตั้งใจติดตอกันมาหรือมีความตั้งใจพิเศษเก่ียวกับมัน  
3.6.3 ความคิดเห็น (Opinions : O) เปนไปในรูปของคําพูดหรือการเขียนตอบที่บุคคลตอบตอสถานการณที่

กระตุนเรา ที่มีการถามคําถาม ความคิดเห็นเราใชเพื่ออธิบายแปล ความหมาย เชน เช่ือในส่ิงที่บุคคลอ่ืนตั้งใจ  
4. ปจจัยทางจิตวิทยา (Psychological Factor) ถือวาเปนปจจัยในตัวผูบริโภคที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือและ

การใชสินคา ประกอบดวย  
4.1 การจูงใจ (Motivation) หมายถึง พลังส่ิงกระตุนที่อยูภายในตัวบุคคล ซ่ึงกระตุนใหบุคคลปฎิบัติ  
4.2 การรับรู (Perception) เปนกระบวนซ่ึงแตละบุคคลไดรับการเลือกสรร จัดระเบียบ และตีความหมายขอมูล

เพื่อที่จะสรางภาพที่มีความหมาย หรือหมายถึงกระบวนการของความเขาใจ ของบุคคลทีมีตอโลกที่เขาอาศัยอยู              
4.3 การเรียนรู (Learning) หมายถึง การเปล่ียนแปลงในพฤติกรรม และ (หรือ) ความ โนมเอียงของพฤติกรรม

จากประสบการณที่ผานมา การเรียนรูของบุคคลเกิดขึ้นเม่ือบุคคลไดรับส่ิง กระตุน และจะเกิดจากตอบสนอง  
4.4 ความเช่ือถือ (Belief) เปนความคิดที่บุคคลยึดถือเก่ียวกับส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงเปนผลมาจากประสบการณ      

ในอดีต  
4.5 ทัศนคติ (Attitude) หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของบุคคลที่มีตอส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงมีอิทธิพลตอความเช่ือ      

ในขณะเดียวกันความเช่ือก็มีอิทธิพลตอทัศนคติ   
4.6 บุคลิกภาพ (Personality) ลักษณะของบุคคล ที่จะเปนตัวกําหนด พฤติกรรมการตอบสนอง  
4.7 แนวคิดของตนเอง (Self Concept) หมายถึง ความรูสึกนึกคิดที่บุคคลมีตอตนเอง หรือความคิดที่บุคคลคิด

วาบุคคลอ่ืนมีความคิดเห็นอยางไรตอตน  



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 
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เอกสารงานวิจัย 
 
กรรณเกษม วสันตวิษุวัต (2551) ศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอนักทองเที่ยวชาวไทย     

ในการเลือกใชบริการโรงแรมแบบบูติค ในจังหวัดเชียงใหม พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการทุกปจจัยมีผลตอ
ผูใชบริการโรงแรมแบบบูติค ในจังหวัดเชียงใหม โดยรวมในระดับมาก เรียงตามลําดับคาเฉล่ีย ไดแก ปจจัยดานบุคคล      
ดานกระบวนการ ดานราคา ดานการจัดจําหนาย ดานลักษณะทางกายภาพ ดานผลิตภัณฑ และดานการสงเสริมการตลาด 
โดยปจจัยยอยที่มีคาเฉล่ียสูงสุดในแตละดานปรากฎผล ดังน้ี ปจจัยดานผลิตภัณฑคือ มีความสะอาดบริเวณสวนตางๆ ของ
โรงแรม และหองพัก ปจจัยดานราคา คือ ราคาหองพักเหมาะสมกับคุณภาพการใหบริการ ปจจัยดานการจัดจําหนาย คือ     
มีระบบจองหองพักผานเว็บไซตของโรงแรมโดยตรง ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด คือ มีการปรับราคาลดลงในชวงนอก
ฤดูกาลทองเที่ยว (Low -Season) ปจจัยดานบุคคล คือ พนักงานใหบริการลูกคาอยางเทาเทียมกัน ปจจัยดานลักษณะทาง
กายภาพ คือ มีบรรยากาศเงียบสงบ เปนสวนตัว ปจจัยดานกระบวนการ คือ มีการจัดเตรียมหองพักไวเรียบรอยกอนการเขา
พัก และปญหาที่ผูตอบสอบถามพบจากการใชบริการโรงแรมแบบบูติค ในจังหวัดเชียงใหมมากที่สุด คือ ราคาอาหารและ
เครื่องดื่มไมคุมคาเม่ือเทียบกับคุณภาพและบริการที่ไดรับ 

อุรุยา สุขวิบูลย (2549) เรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเชาอพารทเมนทของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบวา ปจจัยสวนบุคคล อันไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได และสถานภาพการสมรส มีผลตอการตัดสินใจเชา 
อพารทเมนทที่ใกลแหลงชุมชน ซ่ึงมีการคมนาคมสะดวก และตัดสินใจเลือกเชาพักอาศัยจากคนรูจักมากที่สุด ในดานของ
หองพักมีลักษณะ 1 หองนอน  1 หองนํ้า โดยมีขนาด 16-30 ตารางเมตร และมีอัตราคาเชาต่ํากวา 5,000 บาทตอเดือน และ        
มีพฤติกรรมการเลือกพักอาศัยในแตละแหงไมเกิน 2 ป โดยสาเหตุการยายที่พัก เน่ืองจาก การใกลที่ทํางานมากกวาเดิม 
ปญหาที่พบในการเชาอพารเมนท คือ ระบบสาธารณูปโภค การมีเสียงรบกวนจากสภาพแวดลอม และรําคาญเพื่อนหอง
ขางเคียง ในดานปจจัยสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ราคา สถานที่ การสงเสริมการ
ขาย กระบวนการในการบริการ พนักงานผูใหบริการ ลักษณะทางกายภาพและปจจัยดานสัมพันธภาพกับลูกคา มีผลตอการ
ตัดสินใจเชาอพารทเมนทของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน โดยผูเชาอพารทเมนทสวนใหญมีความคาดหวัง
และความตองการใหผูประกอบการปรับปรุงสภาพแวดลอม ระบบรักษาความปลอดภัย สวัสดิการ การแจงขาวสารตางๆ ปรับ
ลดคาเชา คานํ้า คาไฟ ลดคามัดจําลวงหนา การเพิ่มที่จอดรถ และการพิจารณาเลือกผูเขาพักอาศัยเปนสําคัญ 

 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 
 การวิจัยในครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research 
Method) และใชวิธีการเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมีขั้นตอนตางๆ ดังตอไปน้ี 
 

1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
1. ประชากร (Population) ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ กลุมลูกคาที่เขาพักอาศัยในอพารทเมนทบริเวณ 

Airport Link ราชปรารภ 
2. กลุมตัวอยาง (Sample) ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ กลุมลูกคาที่เขาพักอาศัยในอพารทเมนทบริเวณ 

Airport Link ราชปรารภ 
โดยใชสูตรการคํานวณสําหรับกรณีทราบจํานวนประชากร ดังตอไปน้ี  

    n   =   N / (1+Ne2)        
                                โดย       n คือ ขนาดของกลุมตัวอยาง 

N คือ จํานวนประชากรที่ศึกษา 
e คือ ความคลาดเคล่ือนที่ยอมใหเกิดขึ้น ณ ระดับความเช่ือม่ันที่กําหนด 

การวิจัยในครั้งน้ี กําหนดใหระดับความเช่ือม่ันที่รอยละ 90 หรือระดับนัยสําคัญที่ 0.10 สงผลให 
n   =   65 / 1+65(0.1)2 

                                                    = 39.39 ตัวอยาง หรือ ประมาณ 40 ตัวอยาง 
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ดังน้ัน ขนาดของกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ณ ระดับความเช่ือม่ันที่รอยละ 90 หรือระดับนัยสําคัญที่ 0.10 
คือ 40 ตัวอยาง 

 

2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูลที่เก่ียวของ โดย
เน้ือหาในแบบสอบถามแบงสาระสําคัญเปน 4 สวน ประกอบดวย 

สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สัญชาติ ภูมิลําเนา สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ียตอ
เดือน และวัตถุประสงคในการเขาพัก 

สวนที่ 2 ขอมูลดานการพักอาศัยในปจจุบัน ไดแก ขนาดของหองพักอาศัยในปจจุบัน จํานวนสมาชิกที่พักอาศัย และ
ระยะเวลาในการพักอาศัย ตามลําดับ 

สวนที่ 3 ขอมูลดานสวนประสมการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานที่ตั้ง ดานสงเสริมการขาย ดาน
พนักงานใหบริการ ดานลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการบริการ  

สวนที่ 4 ขอมูลดานปญหาและขอเสนอแนะอ่ืนๆ เปนการเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็น ปญหา และ
ขอเสนอแนะอ่ืนๆ ตอส่ิงอํานวยความสะดวกและการใหบริการดานส่ิงอํานวยความ  
 
ผลการวิจัย 
 

ผลจากการศึกษากลุมตัวอยาง 400 คน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 257 คน คิดเปนรอยละ 
64.25 อยูในชวงอายุ 31-40 ป จํานวน 236 คน คิดเปนรอยละ 59 มีสถานภาพโสด จํานวน 344 คน คิดเปนรอยละ 86 มี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 233 คน คิดเปนรอยละ 58.25 ทํางานบริษัท จํานวน 145 คน คิดเปนรอยละ 36.25 มี
รายไดตอเดือน 25,001 – 35,000 บาท จํานวน 151 คน คิดเปนรอยละ 37.75 และมีวัตถุประสงคในการเขาพักเพื่อ การ
ทองเที่ยว จํานวน 280 คน คิดเปนรอยละ 70  

ดานการพักอาศัยในปจจุบัน อาศัยในหองพักขนาด 25-29 ตารางเมตร จํานวน 232 คน คิดเปนรอยละ 58 พัก
อาศัยคนเดียว จํานวน 152 คน คิดเปนรอยละ 38 มีระยะเวลาพักนาน 12 เดือนขึ้นไป จํานวน 172 คน คิดเปนรอยละ 43 

ดานสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเชา บูติค เซอรวิสอพารทเมนท ของดานตางๆ จํานวน 7 ดาน 
พบวา ภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 3.52 S.D = .871) เม่ือแยกพิจารณา เปนรายดาน พบวา ดานผลิตภัณฑมีผลตอการ
ตัดสินใจในระดับมากที่สุด (  = 4.34 S.D = .650) ดานสถานที่ตั้งมีผลตอการตัดสินใจในระดับมาก (  = 3.51 S.D = .877) 
ดานพนักงานใหบริการและลักษณะทางกายภาพมีผลตอการตัดสินใจในระดับมาก (  = 3.49 S.D = .903) ดานราคามีผล 
ตอการตัดสินใจในระดับมาก (  = 3.44 S.D = .881) ดานกระบวนการบริการมีผลตอการตัดสินใจในระดับปานกลาง (  = 
3.35 S.D = .846) ดานการสงเสริมการขายมีผลตอการตัดสินใจในระดับปานกลาง (  = 3.00 S.D = 1.040) 
  
การอภิปรายผลการวิจัย 
 

สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 257 คน อยูในชวงอายุ 31-40 ป 
สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ทํางานบริษัท มีรายไดตอเดือน 25,001 – 35,000 บาท และมีวัตถุประสงคใน
การเขาพักเพื่อการทองเที่ยว  

สวนที่ 2 ขอมูลดานการพักอาศัยในปจจุบัน ลักษณะการพักอาศัยในปจจุบันของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญ 
อาศัยในหองพักที่มีขนาด 25-29 ตารางเมตร โดยพักอาศัยคนเดียว มีระยะเวลาพักอาศัยนานกวา 12 เดือน 

สวนที่ 3 ขอมูลดานสวนประสมการตลาด ปจจัยดานผลิตภัณฑ มีผลตอการตัดสินใจในระดับมากที่สุด (  = 4.34 
S.D = .650) สอดคลองกับงานวิจัยของ อภิชิต สุขสินธ (2551) ศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
คอนโดมิเนียมของประชากรในกรุงเทพมหานคร” ใหความสําคัญตอผลิตภัณฑ พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญอยูใน
ระดับมาก (ดานการออกแบบผลิตภัณฑ) 
 สวนที่ 4 ขอมูลดานปจจัยตางๆ ที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจเชาบูติค เซอรวิสอพารท 

  
 



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 

 บูรณาการศาสตรและศิลป งานวิจัยทองถ่ินไทยและประชาคมอาเซียน | 923 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
 

ผูลงทุนควรศึกษาสภาวะแวดลอมทางธุรกิจที่อยูอาศัยในบริเวณที่จะทําการลงทุนโดยละเอียด เพื่อทราบถึงปริมาณ
อุปสงคและอุปทานที่แทจริงของตลาดและกลุมเปาหมาย 

ควรมีการวางแผนและปรับปรุงกลยุทธทางการตลาดอยางสมํ่าเสมอ เพื่อรักษาอัตราการเขาพักพรอมทั้งแขงขันกับ
ผูประกอบการรายเดิมและรายใหมได 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 
ขาพเจาขอขอบคุณคณาจารยที่ใหความรูแกขาพเจาตลอดการศึกษา รวมถึงบุคคลทานอ่ืนๆ ที่ไมสามารถกลาวได

หมดในที่น้ี ทั้งผูตอบแบบสอบถามทุกทาน ที่กรุณาสละเวลาในการตอบคําถาม เพื่อนรวมรุนหลักสูตร พี่ๆ เพื่อนๆ ตลอดจน
บุคคลอ่ืนที่เก่ียวของ ที่ไดใหคําแนะนํา เสนอแนะ ชวยเหลือในการสืบคนขอมูล ตลอดจนรับฟงปญหาตางๆ ของขาพเจา และ
พรอมเปนแรงผลักดันและกําลังใจใหขาพเจาศึกษาคนควาสําเร็จลุลวงไปดวยดี   

ทายสุด ขอกราบขอบคุณบิดา มารดา พี่นองทุกคน ญาติสนิทมิตรสหาย ที่ไดใหกําลังใจ ใหคําปรึกษา และสนับสนุน
ขาพเจาเปนอยางดีเสมอมาจนกระทั่งการศึกษาอิสระฉบับน้ีสําเร็จลงไดดวยดี ขาพเจาหวังเปนอยางยิ่งวาการคนควาแบบอิสระ
เลมน้ีจะเปนประโยชนสําหรับผูที่สนใจศึกษาตอไป 
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บทคัดยอ 
 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาพฤติกรรมของลูกคาในการใชหองบันทึกเสียง และเพื่อศึกษาความเปนไปไดของ
ธุรกิจและการตลาดดานส่ือมัลติมีเดีย ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ประชากรที่ใชบริการหองบันทึกเสียง ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงไมทราบจํานวนแนนอน ผูศึกษาไดการคํานวณหาขนาดตัวอยางเทากับ 400 คน การสุมตัวอยางสําหรับ
การวิจัยครั้งน้ีจะใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน โดยเรียงลําดับเปน 2 ขั้นตอน ดังน้ี ขั้นตอนที่ 1 วิธีการสุมตัวอยาง
แบบเฉพาะเจาะจง และขั้นตอนที่ 2 วิธีการสุมตัวอยางโดยใชความสะดวก ในการศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยจะใชแบบสอบถาม ในการ
เก็บรวบรวมขอมูล โดยสรางใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย ทฤษฎีที่เก่ียวของ ซ่ึงแบงออกเปนแตละสวน ดังน้ี            
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม สวนที่ 2 พฤติกรรมใชบริการหองบันทึกเสียง สวนที่ 3 สวนประสมทาง
การตลาดที่มีผลตอหองบันทึกเสียงสรางมูลคาสําหรับมัลติมีเดียและงานตัดตอ การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม 
สามารถวิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถี่ และรอยละเพื่อวิเคราะหสถานภาพผูตอบแบบสอบถามและขอมูลดานพฤติกรรม 
สวนการวิเคราะหขอมูลสวนประสมทางการตลาดใชคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง เพศสวนใหญหญิง อายุ 31-40 ป สถานภาพโสด ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และรายไดตอเดือน 10,000-20,000 บาท ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมของ
ลูกคาในการใชหองบันทึกเสียง พบวา บุคคลที่อิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการตนเอง ความถี่ในการบริการตอเดือน 1 ครั้งตอ
เดือน คาใชจายเฉล่ียตอครั้งในการบริการ 10,001 - 15,000 บาท ชวงเวลาในการบริการชวงเชา และเหตุผลที่ใชบริการหอง
บันทึกเสียงใชบริการเพื่อตองการมีทักษะทางดานการรองเพลงเพิ่มขึ้น ความคิดเห็นที่มีตอสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอ
พฤติกรรมของผูบริโภคการใชหองบันทึกเสียงสรางมูลคาสําหรับมัลติมีเดียและงานตัดตอ ดานการสงเสริมการตลาด คารวมอยู
ในระดับมาก มีการโฆษณารานทาง website, ทางสังคมออนไลน เชน Facebook อยูในระดับมากที่สุด ดานราคา คารวมอยู
ในระดับมาก ใหความสําคัญมากที่สุดในเรื่องราคาแบบคิดโดยรวมทั้ง Project อยูในระดับมาก ดานชองทางการจัดจําหนายมี
คารวมอยูในระดับมาก ใหความสําคัญมากที่สุดในเรื่อง ที่ตั้งของหองบันทึกเสียงมีเหมาะสมในการเดินทาง อยูในระดับมาก 
ดานบุคคล คารวมอยูในระดับมาก ใหความสําคัญมากที่สุดในเรื่อง วิศวะกรเสียง มีความเช่ียวชาญในดานบันทึกเสียงอยูใน
ระดับมาก ดานผลิตภัณฑ คารวมอยูในระดับมาก มี ใหความสําคัญมากที่สุดในเรื่อง ขอมูลเสียงที่พรอมใช อยูในระดับมาก 
ดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ คารวมอยูในระดับมาก ใหความสําคัญมากที่สุดในเรื่อง มีมุมพักผอนระหวางรอ
บันทึกเสียง อยูในระดับมาก ดานกระบวนการ คารวมอยูในระดับปานกลาง ใหความสําคัญมากที่สุดในเรื่อง มีการใหบริการที่
มีมาตรฐานและรวดเร็ว อยูในระดับมาก 
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Abstract 

 
The objective of this study is to study the behavior of customers in the recording studio and to 

study the feasibility of the business and marketing side of the media. The population in this study is a 
population-based recording studio. In Bangkok, the exact number is unknown. The study had a sample 
size of 400 was calculated for the sample for this study will use as multi-stage random sampling method. 
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By sorted into two steps: Step one specific sampling and the second step using a sampling method. In 
this study, researchers used questionnaires to collect data by creating a line with the objectives of the 
research related to Theory. Each section is divided into the following sections: 1. Overview 2. The 
behavior of the respondents use the studio to record the 3. Marketing Mix affecting value creation for 
multimedia recording and editing. To collect information from questionnaires, data can be analyzed 
using the frequency and the percentage of respondent’s status and behavioral data. The data were 
analyzed using the marketing mix. And standard deviation 

The study found that Individual samples were mostly males aged 31-40 years, single-level 
degree. Private Employees with monthly income 10,000-20,000 baht. The information about customer 
behavior in the recording studio found that individuals use their influence decisions. The frequency of 
service per month, one time per month and the average cost per service around 10,001-15,000 baht. A 
reason that customers want to use a recording studio is for increasing singing skills. In opinion with the 
marketing mix that is influence the behavior of consumers to create value for the multimedia recording 
and editing. The marketing promotion included many levels of the most important matter. Stores are 
advertising the website, social online services such as Facebook in the price charged at a high level. The 
most important matter is price, determined by the Project at high level. The distribution channels included 
in many levels of the most important matter. The establishment of a proper studio to record the trip. In 
personal charged at high level for choosing sound engineers with expertise in the field of recording. At 
high level of products is very important. Master Audio data available at high level. The presentation of 
the physical characteristics Included many levels is the most important matter. The relaxation corner 
when awaiting recording is at high level. The process Total cost is moderate The most important matter. 
The service standards and on time is at high level. 
 
Keywords: consumer behavior, recording studio, multimedia 
 
1. บทนํา 
 

ความคิดที่จะบันทึกเสียงลงในภาพยนตร น้ันเกิดมาคูกับกาสรางภาพยนตรโดยโธมัส อัลวา เอดิสัน (Thomas 
Edison)  ใหวิลเล่ียม ดิคสัน  (william Kennedy Laurie Dickson)  ลองสรางเครื่องฉายภาพยนตรเพื่อที่จะไดมาใชกับเครื่อง
เลนจานเสียงหรือที่เขาเรียกวา Edison’s Cylinder ประดิษฐขึ้นเม่ือวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2420 หรือ 1877 ลักษณะเปน
ทอกระบอกเสียงมีกลไกการบันทึกเสียงโดยใชการส่ันสะเทือนของเสียงตอกลงไปบนแผนดีบุกแตขอเสียคือเลนไดไมก่ีครั้งก็
เส่ือมสภาพและเปนระบบเสียงแบบโมโนซ่ึงก็คือระบบเสียงในทิศทางเดียว (สมสิทธ์ิ จิตรสถาพร , 2549) 

ตอมาไดมีการพัฒนาการบันทึกเสียงในรูปแบบจานเสียงที่สามารถบันทึกเสียงไดยาวนานกวา ผูพัฒนาเปนชาว
เยอรมันช่ืออีมิล เบอรไลเนอร (Emil Berliner) เขาจึงไดเปนบิดาแหงจานเสียงหรือเรียกวา Father of disc ในยุคน้ัน วิธีการ
บันทึกเปนการใชเข็มขูดจานเสียงจากกลางแผนออกมาขอบจานชาๆเรียกแผนรุนเรียกน้ันวา “แผนเสียงรองกลับทางของ
เบอรไลเนอร” และไดพัฒนาตอเปนแผนที่เลนจากขอบแผนเขาสูกลางแผน หลังจากโธมัส อัลวา เอดิสันเสียชีวิต ในปเดียวกัน
ก็มีการรวมมือของ 2 บริษัทที่เก่ียวของกับการบันทึกเสียงซ่ึงก็คือบริษัท The Gramophone Co. (HMV) และ The 
Columbia Graphophone Co. จัดมือกอตั้งบริษัทยักษใหญช่ือ Electrical and Musical Industries (EMI) และวิศวกรช่ืออ
ลัน บัมล่ิง (Alan Blumlein) ซ่ึงทํางานอยูในบริษัทน้ี ไดคิดคนระบบเสียงใหมที่มีช่ือวาสเตอริโอ (Stereo) เปนระบบที่สามารถ
แยกเสียงออกเปน 2 ทิศทางคือดานซายและขวาได วิธีการบันทึกเสียงลงบนแผนเสียงก็คือนําไมโครโฟนตั้งไวตรงกลางอยูหนา
นักรองและจัดเครื่องดนตรีอยูรอบๆ เปนการบันทึกแบบโมโนทําใหตองบันทึกครั้งเดียวผาน ถามีคนใดทําพลาดก็ตองเริ่ม
บันทึกพรอมกันใหมจึงใชเวลาในการบันทึกนานมากหลายเดือน ภายหลังมีการพัฒนาแผนเสียงเปนแบบ 2 รองเสียงหรือเรียก
อีกอยางวา ”แทรก” จึงทําใหสามารถแบงการบันทึกระหวางนักรองกับดนตรีได 
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ในป ค.ศ. 1935 ไดมีการสรางการบันทึกเสียงในรูปแบบใหมที่เรียกวามวนเทป เปนการบันทึกเสียงลงบนแทบ
แมเหล็กและพัฒนาจนเปน “เทปคาสเซ็ท” ที่มีขนาดเล็กลง ขอดีของเทปคาสเซ็ทก็ คือ สามารถบันทึกได 2 หนาแถบแมเหล็ก
เปนระบบสเตอริโอและบันทึกได 4 รองเสียง ทําใหสามารถแบงการบันทึกเสียงไดและประหยัดเวลาในการบันทึกมากขึ้น  และ
ในชวงหลังมี “เทปมาสเตอร” ซ่ึงสามารถบันทึกไดดานเดียวแตสามารถเพิ่มปริมาณการบันทึกไดเปน 8, 16 และ 24 รองเสียง
ตามลําดับ ทําใหสามารถจัดระบบและลําดับการบันทึกเสียงไดงายมากขึ้นแตดวยระบบ อนาลอกน้ีจะตองใชคาใชจายสูงมาก
และรักษายากดวยเชนกัน 

เม่ือเขาสูยุคดิจิตอลก็ไดเริ่มมีการนําคอมพิวเตอรมาชวยในการบันทึกเสียงและมีการแปลงสัญญาณอนาลอกจาก
ไมโครโฟนมาเปนสัญญาณดิจิตอล ซ่ึงเปนการเลียนแบบเสียงจากสัญญาณ อนาลอกโดยใชวิธีคํานวณทางตัวเลขและเก็บขอมูล
เสียงดวยชุดของเลขฐานสอง (ชุดรหัสเลข 1 กับเลข 0 ) เปนตัวแทนของตัวอยางความกวางของคล่ืนเสียง การบันทึกแบบ
ดิจิตอลมีคุณภาพมากกวาการบันทึกแบบอนาลอก เพราะวาคุณภาพของเสียงไมมีวันเส่ือมสภาพและยังสามารถใชในการตัดตอ
หรือปรับแตงเสียงไดอยางงายดายและงายตอการจัดเก็บ วิธีการบันทึกเสียงแบบดิจิตอลจึงนิยมมาถึงปจจุบัน 

ในปจจุบันภาพยนตร,ละครและส่ือตางๆก็ลวนเปนดิจิตอลไปหมดแลวและส่ือดิจิตอลยอดนิยมที่คนทั้งโลกรูจักและ
นิยมใชก็คือ facebook และ youtube ทั้ง 2 เวปไซตเปนเวปไซตที่คนเขาชมและเปนสมาชิกมากที่สุดเพราะมีการแชรขอมูล
และอัพโหลดขอมูลตางๆอยูตลอดเวลาทําใหผูเขาชมสามารถเขาไปชมเน้ือหาที่ตนเองตองการอยากรูหรือสนใจไดโดยตรงทันที
โดยไมตองรอดูจากโทรทัศนตามเวลาที่ฉายและเน้ือหายังมีมากกวาและตรงตามความตองการของผูชมมากกวาในรายโทรทัศน
อีกดวย เน่ืองดวยเปนส่ือดิจิตอลที่ขอมูลมหาศาลและผูเขาชมหลายลานคนใน 1 วันทําใหคนเริ่มสนใจที่จะใช facebook และ 
youtube เปนส่ือในการประชาสัมพันธหรือโฆษณาตางๆ ผานการแชร ทําใหมีคนเห็นเยอะมากและหากวีดีโอเราที่อัพโหลดลง
ไปมีคนสนใจมากๆ เราก็สามารถทําเงินจาก youtubeไดเชนกันโดยการรับฝากโฆษณา ซ่ึงก็คือผูชมจะดูคลิปโฆษณาตัว
ดังกลาวกอนที่จะดูคลิปของเรา ซ่ึงวิธีน้ีก็เปนอีกหน่ึงวิธีในการสรางรายไดและยังสามารถทําใหเราเปนที่รูจักนิยมไดรวดเร็ว
เพียงชวงเวลาขามคืน ทุกวันน้ีหลายๆ คนใชเวปไซต facebook และ youtube เปนส่ือในการประชาสัมพันธตัวเองหรือสราง
ผลงานตัวเองเพื่อใหคนอ่ืนไดเห็น เชน วงดนตรี, กุกสอนทําอาหาร, รายการตางๆ, คนรีวิวสินคา เพราะไมมีคาใชจายเหมือน
รายการโทรทัศนและยังงายรวดเร็วตอการแชรขอมูลถึงกัน แตก็ยังมีผูที่ตองการอยากแสดงผลงานหรือศิลปนอีกหลายคนที่ไมรู
วิธีการทําวิดีโอ,บันทึกวีดีโอหรือบันทึกเสียงวาทําอยางไรหรือไมรูวีธีทําใหส่ิงที่เราตองการจะแสดงดูนาสนใจยังไง 

ในอนาคตอันใกลน้ีเทคโนโลยีมีเขามามีบทบาทอยูในชีวิตประจําวันของมนุษยมากขึ้น การส่ือสาร การทํางาน การ
เรียนรู ลวนกระทําผานกระจกแสงที่เรียกวา แทปเลต ซ่ึงเปนอุปกรณคอมพิวเตอรขนาดพกพาโดยเพียงใชปากกาหรือน้ิวมือ
เปนเครื่องควบคุมและเช่ือมตออินเตอรเน็ตตลอดเวลา ทําใหสามารถเรียนรู ทํางานไดทุกที แตการเรียนรูการทํางานบนแทป
เลตหรือคอมพิวเตอรน้ัน เปนการเรียนรู ทํางานผานโคตตัวเลขที่เปนดิจิตอลแปลงสัญญาณออกมา ซ่ึงไมใชของจริง แตหอง
บันทึกเสียงน้ีสามารถออกแบบเสียงหรือประดิษฐเสียงเลียนแบบใหเสมือนจริงเพื่อรองรับระบบดิจิตอลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
และยังสามารถตอบสนองความรูสึกของมนุษยไดเพื่อใหเกิดการเรียนรูสูงสุดและเขาใจไดงายขึ้น 

จากเหตุผลดังกลาวขางตนทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษา พฤติกรรมของผูบริโภคที่มีผลตอหองบันทึกเสียงสรางมูลคา
สําหรับมัลติมีเดียและงานตัดตอ และความสําคัญกับการจัดทําการบันทึกเสียงและวีดีโอเพื่อใชในการผลิตผลงานของตัวเอง
และเปนการเพิ่มศักยภาพในการผลิตผลงานดานส่ือดิจิตอลตางๆในประเทศไทยใหดียิ่งขึ้นอีกทั้งเปนผูนําในดานอุตสาหกรรม
ผลิตส่ือดิจิตอลใหมๆ ในประเทศไทย 
 
2. วัตถุประสงคของโครงการ 
 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของลูกคาในการใชหองบันทึกเสียง 
2. เพื่อศึกษาความเปนไปไดของธุรกิจและการตลาดดานส่ือมัลติมีเดีย 

 
3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 ปยะ ธนกาญจน (2550) ไดศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือ เทปเพลงสากลลิขสิทธ์ิของผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหม

ในการเก็บรวบรวมขอมูลไดใชแบบสอบถามสัมภาษณกลุมผูซ้ือ เทปเพลงสากลลิขสิทธ์ิในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 200 
ตัวอยางจากการการศึกษาพฤติกรรมในการซ้ือ เทปเพลงสากล ลิขสิทธ์ิพบวาผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามสวนมากมีการซ้ือ 
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ทั้ง เทปเพลงสากลลิขสิทธ์ิและเทปเพลงสากลละเมิดลิขสิทธ์ิ ผูบริโภคมีความถี่ในการไปรานขายเทปเดือนละ 1 – 3  ครั้งและ
ใชชวงเวลาการเลือกซ้ือ เทปในชวงเวลาที่เทปนาสนใจออกจําหนาย ในการซ้ือ เทปเพลงสากลแตละครั้ง ใชเงินประมาณ 101-
300 บาทปจจัยที่มีผลตอการเลือกซ้ือ เทปเพลงสากลลิขสิทธ์ิของผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหมดานผลิตภัณฑ ผูบริโภคที่ตอบ
แบบสอบถามมีส่ิงคํานึงถึงในการเลือกซ้ือ เทปเพลงสากล คือ ตัวของศิลปนผูรอง ดานราคา ผูบริโภคมีความคิดเห็นวาเทป
เพลงสากลที่ราคาตางกันจะมีผลตอการเลือกซ้ือ มาก ราคาของเทปเพลงสากลลิขสิทธ์ิในปจจุบันราคาแพงเกินไป ดานสถานที่
จัดจําหนายผูบริโภคสวนมากจะเลือกซ้ือ เทปเพลงสากลที่รานขายเทปและไมมีรานที่ซ้ือ ประจํา ผูบริโภคมีความคิดเห็นวาราน
จําหนายเทปที่เหมาะสมจะตองมีจํานวนเทปใหเลือกมาก ดานการสงเสริมการจําหนาย ผูบริโภคสวนมากอาศัยการส่ือขาวสาร
การจําหนายเทปเพลงสากลจากรายการวิทยุในการตัดสินใจซ้ือทัศนคติตอเทปเพลงสากลลิขสิทธ์ิของผูบริโภคในจังหวัด
เชียงใหมพบวาผูบริโภคมีความเห็นดวยมาก ไดแก เทปลิขสิทธ์ิมีคุณภาพดีกวาเทปละเมิดลิขสิทธ์ิผล 

อรัญ มาลีสะทาน (2550) ไดศึกษาเรื่อง ทัศนคติของผูใชคอมพิวเตอรในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหมที่มีตอซอฟตแวร
ลิขสิทธ์ิ จากการศึกษาองคประกอบของทัศนคติดานความรูความเขาใจ กลุมตัวอยางสวนใหญเขาใจวาซอฟตแวรลิขสิทธ์ิมีแผน 
CD ที่มีคุณภาพสูง มีการใชงานที่มีประสิทธิภาพดี การติดตั้งทําไดงาย ตรายี่หอมีช่ือเสียง มีคูมือในการใชงาน มีบรรจุภัณฑที่
แข็งแรงและสวยงาม มีการรับประกัน มีบริการหลังการขาย มีราคาสูงตอราคาไมได มีการโฆษณาตามส่ือตาง ๆ และมีการ
ประชาสัมพันธสมํ่าเสมอในองคประกอบของทัศนคติดานความชอบ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพอใจในดานคุณภาพ
ของแผน CD ความสามารถในการใชงาน การติดตั้ง ตรายี่หอ คูมือการใชงานบรรจุภัณฑและฉลาก การรับประกัน การบริการ
หลังการขาย ความนาเช่ือถือของรานคา การลดราคา การแจกของแถม พนักงานขายซอฟตแวรลิขสิทธ์ิและดานการโฆษณาใน
องคประกอบของทัศนคติดานพฤติกรรม พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ อาจจะซ้ือและอาจจะแนะนาใหผูอ่ืนซ้ือ ซอฟตแวร
ลิขสิทธ์ิ 

อนุพงศ กลาพลู (2554) ไดศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือ คอมพิวเตอรสวนบุคคลของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร การศึกษาที่ไดจากกลุมตัวอยาง 425 คน พบวาดานทัศนคติของผูบริโภคตอสวนประสมการตลาด มีทัศนคติ
ที่ดีมากทางดานผลิตภัณฑ มีทัศนคติที่ดีทางดานราคา และมีทัศนคติที่ดีทางดานการสงเสริมการตลาด ดานพฤติกรรมการซ้ือ 
หรือการใชคอมพิวเตอรสวนบุคคล พบวาราคาที่จะซ้ือ คอมพิวเตอรโดยเฉล่ียอยูที่ 26,987 บาท ความถี่ในการใชคอมพิวเตอร
ตอสัปดาหโดยเฉล่ีย 19.75 ช่ัวโมง ระยะเวลาในการตัดสินใจซ้ือ คอมพิวเตอรโดยเฉล่ีย 15.76 วัน จํานวนครั้ง ตอสัปดาหที่ใช
คอมพิวเตอรโดยเฉล่ีย 7.76 ครั้ง และพบพฤติกรรมการซ้ือ สวนใหญ ดังน้ียี่หอที่เคยซ้ือหรือซ้ือเปนยี่หอตางประเทศ 
จุดประสงคที่สําคัญที่สุดที่ซ้ือ คอมพิวเตอร คือ ใชในการทางานสวนตัว ตัวผูซ้ือเองมีอิทธิพลมากที่สุดที่ซ้ือคอมพิวเตอร ได
ขอมูลจากเพื่อนที่นามาใชในการตัดสินใจซ้ือ คอมพิวเตอรมากที่สุด ลักษณะการซ้ือคอมพิวเตอรในรูปเงินสด สถานที่ในการ
เลือกซ้ือ คือ ศูนยรวมคอมพิวเตอร 

 
4. วิธีดําเนินการศึกษา/การวิจัย 
 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ประชากรที่ใชบริการหองบันทึกเสียง ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไมทราบจํานวน
แนนอน  ผูศึกษาไดการคํานวณหาขนาดตัวอยางไมแนนอน จากสูตร (กัลยา วาณิชยบัญชา, 2546) สําหรับการวิจัยครั้งน้ี
เทากับ 400 คนการสุมตัวอยางสําหรับการวิจัยครั้งน้ีจะใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi – Stage Sampling) 
โดยเรียงลําดับเปน 2 ขั้นตอนดังน้ี ขั้นตอนที่ 1  วิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)  และ ขั้นตอน
ที่ 2 วิธีการสุมตัวอยางโดยใชความสะดวก (Convenience Sampling)  ในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีผูวิจัยจะใชแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยสรางใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย ทฤษฎีที่เก่ียวของ ซ่ึงแบง
ออกเปนแตละสวนดังน้ี สวนที่ 1. ขอมูลทั่วไป ของผูตอบแบบสอบถาม สวนที่ 2. พฤติกรรมใชบริการหองบันทึกเสียง สวนที่ 
3. สวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอหองบันทึกเสียงสรางมูลคาสําหรับมัลติมีเดียและงานตัดตอ การเก็บรวบรวมขอมูลจาก
แบบสอบถาม สามารถวิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถี่ และรอยละของสถานภาพผูตอบแบบสอบถามและขอมูลดาน
พฤติกรรม สวนวิเคราะหขอมูลสวนประสมทางการตลาดใชคาเฉล่ีย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
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5. สรุปผลการศึกษา/การวิจัย 
 
 5.1  ขอมูลทั่วไปดานประชากรศาสตร จากการสํารวจปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง  จํานวนทั้งส้ิน 400 คน 
พบวา เพศสวนใหญหญิง จํานวน 226 คน เปนรอยละ 56.5  อายุ  31-40ป จํานวน 150 คน เปนรอยละ 37.5  สถานภาพ
โสด จํานวน 159 คน เปนรอยละ 39.8 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 255 คน เปนรอยละ 63.8  อาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน จํานวน 139 คน เปนรอยละ 34.8  และรายไดตอเดือน  10,000-20,000 บาท จํานวน 151 คน เปนรอยละ 
37.8  

5.2  พฤติกรรมของลูกคาในการใชหองบันทึกเสียง ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมของลูกคาในการใชหองบันทึกเสียง
พบวาบุคคลที่อิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการตนเอง รอยละ 36.5  ความถี่ในการบริการตอเดือน  1 ครั้งตอเดือน รอยละ 28  
คาใชจายเฉล่ียตอครั้งในการบริการ  10,001 - 15,000 บาท รอยละ 46.3  ชวงเวลาในการบริการชวงเชา (08:00 - 12:00 น.) 
รอยละ 43.75  และเหตุผลที่ใชบริการหองบันทึกเสียงใชบริการเพื่อตองการมีทักษะทางดานการรองเพลงเพิ่มขึ้น รอยละ 24  

5.3  ความคิดเห็นที่มีตอสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมของผูบริโภคใชหองบันทึกเสียงสรางมูลคา
สําหรับมัลติมีเดียและงานตัดตอ ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) คารวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 4 ใหความสําคัญ
มากที่สุดในเรื่อง  มีการโฆษณารานทาง website, ทางสังคมออนไลน เชน Facebook อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉล่ียเทากับ 
4.22 ดานราคา (Price) คารวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.94 ใหความสําคัญมากที่สุดในเรื่อง  ราคาแบบคิดโดยรวมทั้ง 
Project อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.09 ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) คารวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.85 
ใหความสําคัญมากที่สุดในเรื่อง  ที่ตั้งของหองบันทึกเสียงมีเหมาะสมในเดินทาง อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.89 ดาน
บุคคล (People) คารวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.67 ใหความสําคัญมากที่สุดในเรื่อง  วิศวะกรเสียง (Sound Engineer) 
มีความเช่ียวชาญในดานบันทึกเสียง อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.83 ดานผลิตภัณฑ (Product) คารวมอยูในระดับมาก 
มีคาเฉล่ีย 3.64 ใหความสําคัญมากที่สุดในเรื่อง  ขอมูลเสียงที่พรอมใช (Master) อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.97 ดาน
การนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical evidence and presentation) คารวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.44 ให
ความสําคัญมากที่สุดในเรื่อง  มีมุมพักผอนระหวางรอบันทึกเสียง อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.59 ดานกระบวนการ 
(Process) คารวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 3.25 ใหความสําคัญมากที่สุดในเรื่อง  มีการใหบริการที่มีมาตรฐานและ
รวดเร็ว อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.43  
 
6. อภิปรายผลการศึกษา/การวิจัย 
 

จากการศึกษาวิจัยความพึงพอใจทางดานผลิตภัณฑ พบวา ผูใชบริการพึงพอใจกับช่ือเสียงของทีมงานและบุคลากร 
ทั้งน้ีเพราะวา การเปล่ียนแปลงเรื่องสาระเกิดขึ้นตลอดเวลา เสียงประกอบเปนเรื่องสุดทายในการจบงานบันทึก multimedia  
ซ่ึงมีบทบาทสําคัญ ในการปดความสมบูรณ โดยที่ไมตองไปบันทึกmultimedia อ่ืนๆ ซ่ึงมีผลในการประหยุดคาใชจาย ที่มา
ควบคูกับการสรางความโดดเดนของงานน้ันใหสมบูรณ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ อุไรวรรณ ประชุม (2551) ที่ศึกษาความ
พึงพอใจและแนวทางการปรับปรุงการบริการลูกคาในการใหบริการหองบันทึกเสียงเพื่อทําโฆษณาของ หจก.อะตอมมิกซ 
คลับบิ้ง สตูดิโอ พบวา ผูใชบริการสวนใหญมีความพึงพอใจทางดานช่ือเสียงความนาเช่ือถือและความไววางใจของหอง
บันทึกเสียงความพึงพอใจทางดานราคาพบวาผูใชบริการสวนใหญมีความพึงพอใจกับความเหมาะสมของเง่ือนไขขอตกลง
ทางดานราคาสอดคลองกับบทสัมภาษณของศศิขัณฑ  รักเกียรติ (2558) Assist. Sound Engineer หองบันทึกเสียง RS 
Studio ที่กลาววาเคล็ดลับในการอยูรอดของธุรกิจหองบันทึกเสียงก็คือการตั้งราคาที่เหมาะสมไมตัดราคาคูแขงดวยการทํางาน
ที่ดอยประสิทธิภาพต่ํากวามาตรฐานหรือไมตั้งราคาที่สูงเกินเพื่อเอาเปรียบผูใชบริการความพึงพอใจทางดานสถานที่พบวา
ผูใชบริการสวนใหญมีความพึงพอใจในตัวอาคารและสถานที่ที่มีความเหมาะสมปลอดภัยและส่ิงที่ไมพึงพอใจในดานสถานที่คือ
ทําเลที่ตั้งไมสะดวกตอการเดินทางสอดคลองกับบทสัมภาษณของศิลาแลง  อาจสาลี (2558) เจาของธุรกิจหองบันทึกเสียงศิลา
แลงสตูดิโอที่กลาววาบรรยากาศและสภาพแวดลอมของหองบันทึกเสียงมีสวนในการดึงดูดความสนใจของลูกคาเพราะลูกคา
บางกลุมตองการหองรับรองความปลอดภัยของที่จอดรถการเดินทางที่สะดวกสบายหองนํ้าหรือแมแตอาหารการกินจําเปนที่
จะตองใสใจเปนพิเศษแตหากไมสามารถรองรับในบริการในสวนน้ีไดควรจะมีส่ิงแลกเปล่ียนทดแทนกันยกตัวอยางเชนผลงาน
เพลงที่มีคุณภาพมากกวาราคาที่ต่ํากวาหรือการบริการหลังการขายที่ดีกวาความพึงพอใจทางดานกิจกรรมสงเสริมการขาย 
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พบวาความพึงพอใจดานกิจกรรมสงเสริมทางการขายมีผลการวิจัยออกมานอยที่สุด  เน่ืองจากหองบันทึกเสียงทั้งหมดไมไดให
ความสําคัญในเรื่องของการโฆษณาหรือประชาสัมพันธเน่ืองจากกลุมผูที่มาใชบริการมีความเฉพาะ (Niche) การโฆษณาและ
ประชาสัมพันธเกิดไดเพียงอยางเดียวคือการโฆษณาแบบปากตอปากซ่ึงขึ้นอยูกับความประทับใจที่ผูใชบริการไดรับหลังจาก
การเขาใชบริการ 
 
7. ขอเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาวิจัยและจัดทําแผนธุรกิจโครงการจัดตั้งบริษัทผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใชใหเกิด
ประโยชนในการจัดตั้งบริษัทวางแผนบริหารจัดการกลุมเปาหมายตลอดจนแนวทางในอนาคตดังน้ี 

1)  ควรศึกษากลุมตัวอยางจํานวนมากกวาการศึกษาในครั้งน้ีซ่ึงอาจใชเวลาเปนจํานวนมากในการเก็บขอมูล
เน่ืองจากกลุมตัวอยางที่เลือกมาศึกษาเปนกลุมที่มีความเฉพาะ (Niche)  

2)  ควรมีขอคําถามสําหรับการสัมภาษณเพิ่มเติมโดยอาจเพิ่มคําถามในสวนของโครงสรางขององคกรขั้นตอนการ
ทํางานของแตละฝายรวมไปถึงราคาของบริการตางๆ 

3)  เน่ืองจากปจจุบันธุรกิจหองบันทึกเสียงแบงออกเปนตามประเภทหรือตามความถนัดยกตัวอยางเชนเพลงลูกทุง
เพลงลูกกรุงเพลงไทยเดิมเพลงปอปเพลงร็อคหรือเพลงอิเล็คโทรนิกสสมัยใหมการศึกษาวิจัยควรจะกําหนดกรอบใหชัดเจนวา
กลุมตัวอยางที่นํามาศึกษาจัดอยูไหนกลุมไหน 

ในกรณีที่บริษัทประสบปญหาอยูในภาวะย่ําแย (WorstCase) ทุกกรณี บริษัทตองดําเนินการเพื่อแกไข และหาทาง
ออกใหกับบริษัทดังตอไปน้ี 

1)  บริษัทฯจะลดคาใชจายลงโดยกําหนดคาใชจายในการสงเสริมทางการตลาด15% ในปแรก และไมมีคาใชจาย
สวนน้ีอีกในปตอๆไป 

2)  เรียกประชุมผูถือหุนและผูบริหารบริษัท เพื่อใหรับทราบในการปรับลดอัตราผลตอบแทนถัวเฉล่ียจาก 17.70% 
ใหเหลือ 10% 

3)  สรางแผนกลยุทธระยะยาว โดยการนําฐานขอมูลของกลุมเปาหมาย มาเปนขอมูลพื้นฐานในการเลือกหา คัดสรร
กลุมเปาหมายที่มีศักยภาพ ที่พรอมในการเติบโตและมีมูลคาสูงในอนาคต เพื่อนํามาสรางความสําเร็จในการดูแลผลประโยชน 
และเปนการเปดทางใหกลุมเปาหมายอ่ืนๆ สนใจและพรอมใหทางบริษัทดูแล 
 
8. กิตติกรรมประกาศ 
 

การศึกษาเฉพาะบุคคลฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปไดดวยความกรุณาและความชวยเหลือจากคณาจารยและผูที่มีสวน
เก่ียวของทุกทาน ผูศึกษาขอกราบขอบพระคุณ ดร  .ปเตอร กัน อาจารยที่ปรึกษาการศึกษาเฉพาะบุคคลฉบับน้ี ผูซ่ึงใหความรู 
คําแนะนํา คําปรึกษา ขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตอการศึกษาและตรวจทานแกไข ตลอดจนกรุณาติดตามความคืบหนาของ
การศึกษาเฉพาะบุคคลฉบับน้ีจนเสร็จสมบูรณ 

นอกจากน้ีผูศึกษาขอกราบขอบพระคุณบูรพาจารยและเจาของผลงานทางวิชาการทุกทานตามรายละเอียดที่ปรากฏ
ในบรรณานุกรม รวมทั้งเจาหนาที่โครงการปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ทุกทานที่คอยใหความชวยเหลือ 
และคําแนะนําเปนอยางดี 

สุดทายน้ีผูศึกษาขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และทุกคนในครอบครัว ที่สงเสริมและสนับสนุนในเรื่องการศึกษา 
เปนกําลังใจ อีกทั้งยังไดพร่ําสอนใหขาพเจาตระนักในคุณคาของการศึกษา ความมุงม่ันมานะพากเพียรตลอดมา ตลอดจน
เพื่อนๆทุกคน ที่ใหความชวยเหลือตลอดมา คุณประโยชนทั้งหมดที่เกิดจากการศึกษาเฉพาะบุคคลฉบับน้ี ผูศึกษาขอมอบแดผู
มีพระคุณทุกทาน และหากมีขอผิดพลาดประการใด ผูศึกษาขออภัยเปนอยางสูงและขอนอมรับขอผิดพลาดน้ัน ผูศึกษาหวังวา
การศึกษาเฉพาะบุคคลฉบับน้ีคงมีประโยชนไมมากก็นอยตอผูที่มีความสนใจศึกษารายละเอียดเก่ียวกับการศึกษาโครงการ
พฤติกรรมของผูบริโภคที่มีผลตอหองบันทึกเสียงสรางมูลคาสําหรับมัลติมีเดียและงานตัดตอ 
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บทคัดยอ 

 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวม จัดจําแนก ศึกษาบทบาทและพลวัตของวรรณกรรมและเพื่อสงเสริมกระบวนการ 

มีสวนรวมของชุมชนในการรักษาสืบทอดวรรณกรรม ผลการวิจัยพบวา สามารถจําแนกนิทาน ตํานาน ได 6 ประเภท ไดแก 
นิทานมหัศจรรย นิทานชีวิต นิทานอธิบายเหตุ นิทานสัตว นิทานเรื่องผี นิทานมุกตลก จําแนกเพลงพื้นบาน ได 6 ประเภท  
คือ บทเพลงที่มีเน้ือหาเก่ียวกับความรัก เก่ียวกับธรรมชาติ เก่ียวกับอาชีพ เก่ียวกับวิถีชีวิต เก่ียวกับการส่ังสอน และเก่ียวกับ
การกระทําของมนุษย พบผญาภาษิตคําสอน 6  ประเภท ไดแก ผญาภาษิตคําสอนเก่ียวกับขอคิดสอนใจเก่ียวกับธรรมชาติ 
เก่ียวกับลัทธิศาสนา เก่ียวกับอาชีพ เก่ียวกับความรัก และเก่ียวกับวิถีชีวิต วรรณกรรมมีบทบาทใหการศึกษาอบรมระเบียบของ
สังคม เปนทางออกสําหรับระบายความคับของใจของบุคคลอันเน่ือง มาจากความขัดแยงและกฎเกณฑทางสังคม ใชถายทอด
ความเช่ือประเพณีและพิธีกรรม เพื่อสรางอัตลักษณของกลุมชาติพันธุ และบทบาท ในการสรางอัตลักษณ  สวนการพลวัตน้ัน 
เน่ืองจากไดมีการปรับตัวเพื่อเขาสูสังคมอ่ืนที่อยูใกลเคียง จึงเกิดการสัมผัสทางวัฒนธรรมขึ้น มีการผสมผสานอยางกลมกลืน
ทางวัฒนธรรมกับชาติพันธุอ่ืน และรวมกันอนุรักษสืบทอดโดยจัดกิจกรรมดานวรรณกรรมและทําหนังสือเพื่อเปนแบบเรียน
และเผยแพร 
 
คําสําคัญ: ชาวบรู, วรรณกรรมพื้นบาน, การมีสวนรวม, การอนุรักษ, อุบลราชธานี 

 
Abstract 

 
The research aimed to collect and classify; to study the roles and significance; and to promote 

a participatory process of Bru people in preserving their own folk literature. The research found that the 
tales based on the folk literature in the study was categorized into six types: miracle tale, life tale,  expository 
tale, animal tale, ghost tale, and joke tale.  Folk songs were divided into six types: they were on love, 
nature, occupation, way of life, teaching and human actions.  Local sayings were divided into six categories:  
on tenets, nature, religions, occupations, love and way of life. As for a significant part in building an 
identity. it was found that  the tales and legends served key four roles in training society;  expressing 
frustration of individuals due to conflicts and social norms;  transmitting belief, customs and rites;  and 
building an identify of ethnic group; cultural communication; expressing frustration and building an identity of 
the ethnic group. Concerning the dynamic aspects of tales, legends, folk songs, local sayings, proverbs, it 
was found that the residents in the study had adapted to culture of other ethnic groups. 
 
Keywords: Brutribes, folk literature, participation, preserving, Ubon Rachathani 
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1. บทนํา 
 

เม่ือกลาวถึงแมนํ้าโขงแลวก็จะพบวา บริเวณสองฟากฝงแมนํ้าโขงเปนดินแดนที่มีกลุมชาติพันธุตางๆ อาศัยอยูเปน
จํานวนมาก ความหลากหลายทางกลุมชาติพันธุน้ีแสดงใหเห็นวาดินแดนแถบน้ีมีอารยธรรมมาอยางยาวนานดังที่ชาญวิทย 
เกษตรศิริ (2553 : 19) ไดกลาวถึงพหุลักษณและความหลากหลายของแมนํ้าโขงวา “ดวยความยาว 40,909 กิโลเมตร รวมทั้ง
อาณาบริเวณสองฟากฝง เต็มไปดวยพหุลักษณทางชาติพันธุ ภาษา และวัฒนธรรม ถาตีวงแคบๆ เพียงแคสองฝงแมนํ้าก็มีผูคน
เกือบ 100 ลานเขาไปแลว แตถาตีความอยางกวาง ก็กวา 200 ลานคน ผูคนเหลาน้ีเปน “คนตัวเล็กตัวนอย” สวนใหญกินอยู
อยางยากจน มีลักษณะสังคมดั้งเดิมตามประเพณี” ดวยลักษณะดังกลาวจึงทําใหผูคนในดินแดนลุมแมนํ้าโขงเปนกลุมชาติพันธุ
ที่มีความนาสนใจยิ่งในการศึกษา 

ในภูมิภาคลุมนํ้าโขง โดยเฉพาะในสวนที่เปนดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต นับเปนพื้นที่ที่นาศึกษาในทางชาติพันธุ
วิทยาและภาษาศาสตร บริเวณเอเชียอาคเนยสวนที่เปนภาคพื้นดินเปนบริเวณที่เราจะปฏิเสธไมไดวา เปนที่ที่มีมนุษยตางชาติ
พันธุและตางภาษามาอยูรวมกันเปนจํานวนมากที่สุด และปะปนกันอยางซับซอนที่สุด การจําแนกกลุมชาติพันธุวามีหลายวิธี 
ดังที่ สุริยา รัตนกูล (2531 : 137) ไดกลาววา วิธีการหน่ึงที่นักภาษาศาสตรถือปฏิบัติก็คือ อาศัยเกณฑทางภาษา (language) 
มาเปนเกณฑในการแบงโดยการแบงตามตระกูลภาษา (language family) เม่ือพิจารณาตามเกณฑของนักภาษาศาสตรชาวบรู 
เปนกลุมชาติพันธุที่พูดภาษาตระกูลออสโตร เอเชียติก มอญ-เขมร (Austro-Asiatic Mon-Khmer) สาขากะตูเปนภาษาของ
กลุมชนดั้งเดิมในดินแดนเอเชียอาคเนยที่มีการตั้งถิ่นฐานกระจายตัวอยูในภูมิภาคอินโดจีน ทั้งในเวียดนาม พมา กัมพูชา ลาว 
และไทย ชาวบรูอาศัยใกลภูเขา บางทองถิ่นเรียกวา “ขาบรู” หรือขา แตชาวบรูจะเรียกตัวเองวา “บรู” ซ่ึงแปลวา คน ทั้งน้ี
เน่ืองจากวาการที่ถูกเรียกวา “ขา” ซ่ึงหมายถึง ขาทาส ไดแสดงถึงสถานภาพที่ต่ําตอย เปนการดูถูกเหยียดหยาม ชาวบรูจึง
เรียกตนเองวา “บรู” แปลวาคน หรือคนภูเขา 

ชาวบรูผูเปนกลุมวัฒนธรรมของคนตัวเล็กตัวนอยไดอพยพเขามาสูประเทศไทยและกระจายตัวอยูในจังหวัด
มุกดาหาร หนองคาย และอุบลราชธานี หลังจากที่ฝรั่งเศสเขามาปกครองลาว ชาวฝรั่งเศสไดมีการกดขี่ใชแรงงานจนชาวขา-
บรูทนไมไหวจึงอพยพมาอยูในดินแดนดังกลาว และเปนที่นาสังเกตวาชาวบรูไดนําเอาขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรม ที่
ไดรับการสืบทอดจากบรรพบุรุษติดตามมาดวย ลักษณะเชนน้ีจึงทําใหชาวบรู สวนใหญยังคงธํารงรักษาอัตลักษณทาง
วัฒนธรรมของตนไวเปนอยางดี แตก็มีชาวบรูบางสวนไดมีการปรับเปล่ียนอัตลักษณของตนไปตามยุคสมัยและการผสม
กลมกลืนทางวัฒนธรรมจากภายนอกเขาไปดวย  

ในการศึกษากลุมชาติพันธุบรูโดยการใชขอมูลของวรรณกรรมพื้นบานก็เปนวิธีวิทยาในการศึกษาประเภทหน่ึงที่มี
ความนิยมในปจจุบัน การศึกษากลุมชาติพันธุตางๆ โดยใชขอมูลวรรณกรรมพื้นบานก็จะทําใหสามารถมองเห็น“คนตัวเล็กตัว
นอย” ที่ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดเชนกัน ทั้งน้ีเน่ืองจากวาวรรณกรรมพื้นบานของชาวบรูทั้งที่เปนสํานวนมุขปาฐะและสํานวน
ลายลักษณ ลวนแลวแตเปนขอมูลทางวัฒนธรรมที่สําคัญ อันแสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิต ความคิด ความเช่ือ ของชาวบรูไดเปน
อยางดี 

ในการศึกษากลุมชาติพันธุบรูในบริบทของคนพลัดถิ่น (diaspora) ที่ตั้งถิ่นฐานอยูในพื้นที่ชายแดนและอยูหางไกล 
ศูนยกลางอํานาจ การเขามาอยูในพื้นที่ใหม สังคมใหมยอมสงผลใหชาวบรูพยายามประกอบสรางอัตลักษณของตนขึ้นมาจาก
วาทกรรมหลายๆ ชุดทั้งที่เปนเรื่องเลา ความทรงจําทางประวัติศาสตร และวัฒนธรรมในลักษณะที่เปนการแปลวัฒนธรรมตาม
แนวคิดของ สจ็วต ฮอลล (Stuart Hall. 2002 : 51-59) ไดมองอัตลักษณของคนพลัดถิ่นวา “อัตลักษณเปนเพียงช้ินสวน
หลายๆ ช้ินที่ถูกประกอบรวมกันขึ้นมาในบริบทตางๆ น้ันหมายความวาในบริบทสถานการณอยางหน่ึงอาจมีการเช่ือมตอ
ช้ินสวนและแสดงออกในลักษณะหน่ึงแตเม่ือบริบทเปล่ียนแปลงไปอาจมีรูปแบบการเช่ือมตอและแสดงออกในรูปแบบหน่ึง  

ดังน้ัน เขาจึงสรุปวา อัตลักษณเปนผลรวมของวาทกรรมหลากหลายชุดที่อาจขัดแยงหรือสงเสริมกัน อัตลักษณจึงมี
ขอบเขตที่เล่ือนไหลยืดหยุน เปนเวทีของการตอรอง หยิบยืม ตีความและตอสูในกระบวนการของการนิยามความหมาย” อัต
ลักษณจึงเปนกระบวนการและพื้นที่ทางสังคมที่มีการปฏิบัติการอยางหลากหลายเพื่อชวงชิงและสรางตําแหนงแหงที่ของกลุม
ตนในสังคม จากแนวคิดดังกลาวสอดคลองกันกับแนวคิดของ โฮม่ี เค บาบา (Homi K Bhaba. 1996 : 53-60) ไดแสดง
ความเห็นวา “อัตลักษณที่เกิดขึ้นใหมถูกสรางขึ้นมาจากความทรงจําบางครั้งพูดหรือสรางในเวลาที่จํากัดและขาดแคลน การ
นิยามขึ้นอยูกับปจจุบันขณะที่กําลังเผชิญอยู ดังน้ัน อัตลักษณจึงยังสรางไมเสร็จสมบูรณ” 

จากแนวคิดเรื่องอัตลักษณและแนวคิดเรื่องกระบวนการสรางอัตลักษณดังที่กลาวมาสามารถนํามาศึกษากลุมชาติ
พันธุบรูที่มีถิ่นอาศัยอยูในสองฝงแมนํ้าโขงโดยพิจารณาผานตัวบทวรรณกรรมพื้นบานของชาวบรู โดยเฉพาะประเด็นบทบาท
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ของวรรณกรรมในการสืบสานและการสรางอัตลักษณของชาวบรูในบริบทสังคมไทยในลักษณะที่เปนพลวัต อันมีความสัมพันธ
กับบริบททางประวัติศาสตร เศรษฐกิจ และสังคมของไทยในแตละยุคสมัย ทั้งน้ีจากการสํารวจและเก็บขอมูลภาคสนามใน
อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี และแขวงจําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิประไตยประชาชนลาว พบวา ชมชนดังกลาวยังมี
การสืบทอดวรรณกรรมมุขปาฐะในวิถีชีวิต วรรณกรรมดังกลาวยังไมเคยมีการศึกษาตีพิมพเผยแพรอยางจริงจัง จึงเลือกศึกษา
กลุมชนชาวบรูในพื้นที่ดังกลาว โดยพิจารณาผานวรรณกรรมเช่ือมโยงกับมิติทางประวัติศาสตร ชาติพันธุ ความสัมพันธเชิง
อํานาจและในบริบทของชนพลัดถิ่น ซ่ึงนาจะเปนแนวทางหน่ึงในการทําความเขาใจอัตลักษณ พลวัต และการดํารงอยูของ
ชาวบรูในชุมชนไทย-ลาวสองฝงแมนํ้าโขง กอนที่วรรณกรรมดังกลาวจะสูญหาไปจนหมดส้ิน 

 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
 2.1 เพื่อรวบรวมและจัดจําแนกวรรณกรรมพื้นบานในชุมชนชาวบรูทั้งที่เปนขอมูลประเภทมุขปาฐะและขอมูลประเภท
ลายลักษณอักษร อันไดแก นิทานพื้นบาน ตํานาน เพลง ปริศนาคําทาย ภาษิต คําพังเพย ในหมูบานเวินบึกและบานทาลง อําเภอ
โขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 
 2.2 เพื่อศึกษาบทบาทและพลวัตของวรรณกรรมในฐานะที่มีสวนในการสรางอัตลักษณความเปนบรูในบริบทสังคมไทย  
 2.3 เพื่อสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของชาวบรูบานเวินบึกและบานทางลง ในการรักษาสืบทอดวรรณกรรมพื้นบาน
ของตนใหคงอยูตอไป 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 

 
เก็บรวบรวมขอมูลวรรณกรรมพื้นบานบรูในพื้นที่ประเทศไทยที่บานเวินบึกและบานทาลงเทาน้ัน และจะนําเฉพาะ

วรรณกรรมนิทานมาจัดทํา หนังสือ ส่ือการเรียนรูประเภทนิทานประกอบเพื่อเผยแพรและใชเปนส่ือการเรียนรูของชุมชน
โดยเฉพาะในสถานศึกษา 
 
4. วิธีการดําเนินการวิจัย  
 

4.1 การรวบรวมขอมูล 
4.1.1 ขอมูลเอกสาร ไดแก ขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับประวัติความเปนมาชาวบรู ขา และชาวลาวอพยพ ขอมูล

เก่ียวกับวรรณกรรมพื้นบาน ทั้งในเอกสารฝายไทยและฝายลาว ซ่ึงอาจปรากฏใน ประกาศ งานวิจัย ตํารา หนังสือ สารคดี 
และหนังสือพิมพ เปนตน  

4.1.2 ขอมูลสนาม เปนการศึกษาขอมูลในเชิงลึก โดยการสอบถาม เก็บรวบรวมขอมูลเรื่องเลาวรรณกรรม
พื้นบานทุกประเภทที่ปรากฏในการรับรูของชาวบรูทั้งในประเทศไทยและชาวชาวบรูใน สปป.ลาว ที่อาศัยอยูสองฝงแมนํ้าโขง  
ทั้งน้ีในการเก็บขอมูลสนามน้ันผูวิจัยไดเก็บขอมูลในหลายวิธี ทั้งสัมภาษณผูใหขอมูล (Key Informants) โดยใชการสัมภาษณ
แบบไมเปนทางการ การสัมภาษณแบบเจาะลึก การคัดเลือกผูใหขอมูลตองเปนผูอาวุโส ผูนําชุมชน ผูนําพิธีกรรม ปราชญ
ชาวบาน และชาวบานบางคนที่มีองคความรูดานน้ีในชุมชนจํานวน 20 คนขึ้นไป ตลอดจนเขาไปสังเกตการณในพื้นที่ศึกษาทั้ง
แบบไมมีสวนรวมและแบบมีสวนรวมในกิจกรรมของชาวบรูในชีวิตประจําวัน 

 

4.2 การวิเคราะหขอมูล  
การวิเคราะหขอมูลทั้งที่เปนขอมูลเอกสารและขอมูลจากพื้นที่ภาคสนามจะดําเนินไปพรอมๆ กันกับการเช่ือมโยง

ประเด็นคําถามในการวิจัยในแตละขั้นตอน รวมทั้งดําเนินไปตามกรอบแนวคิดทฤษฏีที่นํามาใชเปนหลักในการวิเคราะห วา
ดวยแนวคิดในการจัดกลุมขอมูลตามแนวทางการศึกษาทางคติชนวิทยา แลววิเคราะหขอมูลวรรณกรรมพื้นบานทั้งขอมูลลาย
ลักษณและขอมูลมุขปาฐะ ในประเด็นอัตลักษณ พลวัต และการปรับตัวทางสังคมของชาวบรูในประเทศไทยและประเทศลาว    
ซ่ึงในการวิจัยในครั้งน้ีผูวิจัยจะประยุกตใชแนวคิดทฤษฏีเก่ียวกับการศึกษาวรรณกรรมพื้นบาน ตามหลักวิชาทางดานคติชน
วิทยาและศาสตรสาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 
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4.3 การนําเสนอขอมูล ผูวิจัยนําเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห (Analytical Description) 
 
5. สรุปผลการวิจัย 

 
ผลการวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของชุมชนในการรักษาสืบทอด วรรณกรรมพื้นบานของชาวบรู บานเวินบึก อําเภอ

โขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 
5.1 ในการรวบรวมและจัดจําแนกวรรณกรรมพื้นบานในชุมชนชาวบรูทั้งที่เปนขอมูลประเภทมุขปาฐะและขอมูล

ประเภทลายลักษณ อันไดแก นิทานพื้นบาน ตํานาน เพลง ปริศนาคําทาย ภาษิต คําพังเพย ในหมูบานเวินบึกและบานทาลง 
อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานีน้ันพบนิทาน ตํานาน เพลง และผญาภาษิตคําสอน สรุปได ดังน้ี 

ประเภทนิทาน ตํานาน สามารถจัดจําแนกได 6 ประเภทดวยกัน คือนิทานมหัศจรรย นิทานชีวิต นิทานอธิบายเหตุ 
นิทานสัตว นิทานเรื่องผี นิทานมุกตลก โดยพบนิทานมหัศจรรย จํานวน 5 เรื่อง คือ นางสิบสอง นางผมหอม ทาวกําพราเอา
เมียปอบ ทาวกําพรายายเปนกวางและนางไหม พบนิทานชีวิต จํานวน 3 เรื่อง คือ ทาวกําพราไขนก ทาวกําพรากระดีดและ
ทาวกระปูดกระเปา พบนิทานอธิบายเหตุ จํานวน 1 เรื่อง คือ นิทานเรื่องนาสาวเอาผัวเสือ (กําเนิดเสือ) พบนิทานสัตว จํานวน 
2 เรื่อง คือ ก่ิงทรายเจาปญญา (กระตายเจาปญญา) และทาวนกกระบาเผือก พบนิทานเรื่องผี จํานวน 2 เรื่อง คือ ทาวกําพรา
เบื่อปลาและทาวกําพราผีปอบ และพบนิทานมุกตลก จํานวน 3 เรื่อง คือ เซียงอะเปรียง สลุง และกระนอง ผูวิจัยพบวาชาวบรู
มีนิทานตํานาน ประเภท นิทานมหัศจรรยมากที่สุด รองลงมาคือ นิทานชีวิต และนิทานมุกตลก นิทานสัตว นิทานเรื่องผี และ
นิทานอธิบายเหตุ ตามลําดับ 

ประเภทเพลงพื้นบานชาวบรู บานเวินบึกและบานทาลง อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ผูวิจัยไดรวบรวมและ
ทําการจัดจําแนกประเภทเพลงพื้นบานชาวบรู ไดทั้งหมด 6 ประเภท ดังน้ี 1) บทเพลงที่มีเน้ือหาเก่ียวกับความรักมีทั้งหมด 3 
เพลง คือ เพลงจาบึม (แอบรัก) เพลงกะรงกะไร (ตังหวาย) และเพลงกะมอตะไม (สวัสดีปใหม) 2) บทเพลงที่มีเน้ือหาเก่ียวกับ
ธรรมชาติมีทั้งหมด 1 เพลง คือ เพลงเปาะแอมเปาะ (การทองเที่ยว) 3) บทเพลงที่มีเน้ือหาเก่ียวกับอาชีพมีทั้งหมด 2 เพลง คือ 
เพลงเวินบึก และเพลงตอคือเตี่ย (ไมเหมือนเดิม) 4) บทเพลงที่มีเน้ือหาเก่ียวกับวิถีชีวิตมีทั้งหมด 2 เพลง คือ เพลงสะออบรู 
(คิดฮอดบรู) และเพลงโกะปด (คนภูเขา) 5) บทเพลงที่มีเน้ือหาเก่ียวกับการส่ังสอนมีทั้งหมด 7 เพลง ไดแก ตอมฮวยราวแซะ 
(ตอตานยาเสพติด) บรูหายไป ไมรูบรู กวยบรู (คนบรู) โอนอะโยะระอ่ัย จู (กลับบาน) และวีลลทาลง 6) บทเพลงที่มีเน้ือหา
เก่ียวกับการกระทําของมนุษยมีทั้งหมด 1 เพลง คือ เพลงความคิด  

จะเห็นไดวาบทเพลงพื้นบานชาวบรู บานเวินบึกและบานทาลง อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานีน้ัน บทเพลงที่มี
เน้ือหาเก่ียวกับการส่ังสอนพบมากที่สุด เน่ืองดวยสภาพสังคมที่มีความเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว อีกทั้งกระแสสังคม วัฒนธรรม
ตางชาติเขามามีบทบาทสําคัญในการดํารงชีวิตของคนทุกเพศทุกวัย ดวยเหตุน้ีสงผลใหชนเผาบรูเกิดการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว 
วัฒนธรรมตาง ๆ เริ่มมีความเปล่ียนแปลงไปคนรุนเกาไดตระหนักในดานการรักษาวัฒนธรรมประเพณีเกรงวาวัฒนธรรมตาง ๆ 
ของตนจะเลือนหายไปจึงเนนย้ํามากวาดานอ่ืนๆ บทเพลงที่มีการแตงรองอันดับ 2 ไดแก บทเพลงที่มีเน้ือหาเก่ียวกับความรัก 
เน้ือหาของเพลงที่ถูกนําเสนอดานความรักของชนเผาบรูไดสะทอนใหเห็นวาชาวบรูมีความรักความผูกพันกันอยางเหนียวแนน 
พึ่งพาอาศัยธรรมชาติ บทเพลงที่มีการแตงเปนอันดับ 3 ไดแก บทเพลงที่มีเน้ือหาเก่ียวกับอาชีพและวิถีชีวิต และบทเพลงที่แตง
นอยที่สุด ไดแก บทเพลงที่มีเน้ือหาเก่ียวกับธรรมชาติ และการกระทําของมนุษย 

ประเภทผญาภาษิตคําสอน จากการศึกษาคนควาพบผญาภาษิตคําสอนของชาวบรูแบงออกเปน 6 ประเภท ไดแก 
1) ผญา ภาษิต คําสอน เก่ียวกับขอคิดสอนใจ พบ 14 สํานวน  ดังน้ี  

(1) ไผบุญมีจ่ังพอ     บุญนอยจ่ังบเห็น 
(2) ใหฟงเอาคําสอนโลกใหม    ไผบฟงบฮูเขิงแกวสิฮอนคน 
(3) เขิงใบน้ีเอ้ินหวาเขิงคํา    เขิงคําสอนพอพุทโธเฮาตั้ง 

เผ่ินไดวางเอาไวโพธ์ิศรีฮมใหญ สิเอาคนเขาไวโพธ์ิกวางฮมเย็น 
(4) คําโตน้ีโบราณเผ่ินสอนส่ัง  คันเจาฟงไดแลวใหโตเจาไดคึดตาม 
(5) ใหเจาทําดีไวพอใหไดซนฮม  สิเอาคนเขาซนโพธ์ิกวางฮมเย็น 
(6) กรรมสิแนมนํากน บทับโดนสิเห็นดอก เจาทําช่ัวชาไว กรรมน้ันแมนสิเห็น 
(7) อยากินเหลาเมามาดาแมเจก  คั่นเจาเมาแลวใหโตเจาแมนนอนเดอ 
(8) อยาไดไปผิดบาน  พาลเมืองเผ่ิน 
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(9) อยาไปลักขโมยส่ิงของเขา 
(10) อยาไปเอาของเขามาเปนของโต 
(11) อยาผิดของ  ตองเถียงกัน 
(12) อยาเกียจอยาคานเดอ 
(13) ความตายน่ีแขนคอทุกบาดหยาง ไผกะแขนออนตอน  เสมอดามดั่งกัน 
(14) อัศจรรยใจโอโอทองสังมาแตก บาดกะโปหมากพราวสังมาหม้ันกวาโอ 

2) ผญา ภาษิต คําสอน เก่ียวกับธรรมชาติ พบ 1 สํานวน  ดังน้ี  
“พอชางอยาขึ้นเครือ  พอเสืออยาขึ้นไม” 

3) ผญา ภาษิต คําสอน เก่ียวกับลัทธิศาสนา พบ 4 สํานวน  ดังน้ี  
(1) พระศรีอาริยสิลงมาคนหาคนผูประเสริฐ        เอาแตผูเลิศลํ้ากระทําสรางแตบอนดี 
(2) ผูใดใจคอขี้โหดสามานย   ยมบาลสิมาจับลงอเวจีกวาง 
(3) แนมไปไสกะเจิดจาแสงพระธรรมเผ่ินนําสอง หวังใหพี่นองทําแทแตแนวดี 
(4) ส่ิงใดในโลกน้ีลวนแตอนิจจัง              วัฏสังขาราบเที่ยงตรงเดอทาน 

4) ผญา ภาษิต คําสอน เก่ียวกับอาชีพ พบ 2 สํานวน  ดังน้ี  
(1) ลงนํ้าใหถือของ    ลงหนองใหถือพรา 
(2) ลูกหลานมาหา  ปูปลาขอใหหมานเดอ  เจาถี่เจาทางเดอ 

5) ผญา ภาษิต คําสอน เก่ียวกับความรัก พบ 4 สํานวน  ดังน้ี  
(1) คันอายคึดฮอดนอง  ใหเหลียวเบิ่งเดือนดาว  สายตาเฮาสิกายกันเทิงฟา 
(2) พี่น้ีปอดออยซอย       เสมอออยกางกอ   

กาบกะบหอหนอนอยกะบซอน ชูบซอนเมียอายกะบมี 
(3) สิบปกะสิถา    ซาวพรรษากะสิอยู 

คันบอไดเปนคูเห็นแตอุแองนํ้า กะปานไดน่ังเทียม 
(4) อยาใหเสียแฮงอายเดินทางหิวหอด คือดั่งมาอยากนํ้าเดือนหากะบปาน 

6) ผญา ภาษิต คําสอน เก่ียวกับวิถีชีวิต พบ 3 สํานวน  ดังน้ี  
(1) มันเถิงคาวแลวคนเฮาอยานอนอยู ขอใหลุกขึ้นสูโตเจาอยาเผ่ิงไผ 
(2) อยาสุทําโตโกหากินกับคนโง  เห็นหวาเขาโงแลสอยาไปซํ้าตึ่มเขา 
(3) คันเจาไดขี่ชางก่ังหมเปนพระยา อยาไดลืมคนทุกขขี่ควายคอนกลา 

7) ผญา ภาษิต คําสอน สอนในลักษณะตรงขาม พบ 1 สํานวน ไดแก 
“อยากกินขาวใหปลูกใสพะลานหิน อยากมีศีลใหฆาพอตีแม 

อยากใหคนมาแหวใหฆาหมูเดียวกัน” 
 

5.2 บทบาทและพลวัตของวรรณกรรมในฐานะที่มีสวนในการสรางอัตลักษณความเปนบรูในบริบทสังคมไทยจาก 
นิทาน ตํานาน เพลง และผญาภาษิตคําสอน สรุปไดดังน้ี 

บทบาทและพลวัตของนิทาน ตํานาน เปนการตอบสนองความตองการทางดานจิตใจของมนุษยหรือใหความบันเทิง 
แตนิทานก็ยังมีบทบาทหนาที่ทางสังคมและวัฒนธรรมแกชุมชนในหลายดาน ไดแก บทบาทหนาที่ในการใหการศึกษาอบรม
ระเบียบของสังคม บทบาทหนาที่ในการเปนทางออกสําหรับระบายความคับของใจของบุคลอันเน่ืองมาจากความขัดแยงและ
กฎเกณฑทางสังคม บทบาทหนาที่ในการถายทอดความเช่ือ ประเพณีและพิธีกรรม และบทบาทหนาที่ในการสรางอัตลักษณ
ของกลุมชาติพันธุ 
 บทบาทและพลวัตเพลงพื้นบาน พบวามี  5 บทบาท ดังน้ีคือ บทบาทหนาที่ ในการอธิบายกลุมชนและ
ประวัติศาสตรทองถิ่น บทบาทหนาที่ในการใหการศึกษาและอบรมระเบียบสังคม บทบาทหนาที่ในการถายทอดความเช่ือและ
พิธีกรรม บทบาทหนาที่ในการเปนทางออกสําหรับระบายความคับของใจของบุคคลอันเกิดจากกฎเกณฑทางสังคม และ
บทบาทหนาที่ในการสรางอัตลักษณของกลุมชาติพันธุ  

บทบาทและพลวัตของ ผญา ภาษิต คําสอน เน่ืองจากการปรับตัวของชาวบรูจึงเกิดการสัมผัสทางวัฒนธรรม  เกิด
การผสมกลมกลืนกันระหวางสองชาติพันธุจึงทําใหผญา ภาษิต คําสอน ของชาวบรู ก็พลอยเกิดการผสมกลมกลืนกันไปดวย  มี
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การนําผญา ภาษิต คําสอน ของชาติพันธุลาวไปใชในการอบรมส่ังสอนลูกหลานของตนหรือไมก็มีการเปรียบเทียบใหเปน
ความหมายหรือความคิดชุดเดียวกันมีทํานองเดียวกันเปนตนสําหรับบทบาทของ  ผญา ภาษิต คําสอน ของชาติพันธุบรูน้ัน
ไดแก 1) บทบาทหนาที่ในการอบรมส่ังสอนใหแงคิด ซ่ึงเปนหนาที่หลักของผญา ภาษิต คําสอน 2) บทบาทหนาที่ในการส่ือสาร
ทางวัฒนธรรม ความเช่ือ จารีตประเพณี พิธีกรรม ระเบียบทางสังคม 3) บทบาทหนาที่ในการแสดงออกสําหรับระบายความ
คับของใจของบุคคลอันเน่ืองมาจากความขัดแยงและกฎเกณฑทางสังคม 4) บทบาทหนาที่ในการสรางอัตลักษณของกลุมชาติ
พันธุ   
  
6. บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 

ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยมุงศึกษาวรรณกรรมพื้นบานของชาวบรูบานทาลงและบานเวินบึก อําเภอโขงเจียม จังหวัด
อุบลราชธานี โดยมีจุดมุงหมายเพื่อรวบรวมและจัดจําแนกประเภทวรรณกรรมพื้นบานของชาบรู ตลอดจนการสรางการบวน
การมีสวนรวมในชุมชนเพื่อใหเกิดการอนุรักษและการสืบทอดวรรณกรรมพื้นบานซ่ึงถือวาเปนภูมิปญญาของบรรพชน 
การศึกษาในครั้งน้ียังสงผลใหเกิดการเรียนรูทั้งการเรียนรูภายในกลุมและการเรียนรูจากภายนอก กลาวคือ การเรียนรูภายใน
กลุมเกิดจากการที่ชาวบรูทั้งที่เปนผูใหญ เด็กและเยาวชน ตลอดจนผูนําชุมชน ครู ในโรงเรียนตางมีสวนรวมรับรูวาวรรณกรรม
พื้นบานของชาวบรูเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่นับวันกําลังไดรับผลกระทบจะกระแสความเปล่ียนแปลงทางสังคม หากไมมีการ
จัดเก็บและการสงเสริมใหมีกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเกิดกิจกรรมเหลาน้ีเกิดขึ้นในชุมชนก็จะทําใหวรรณกรรมตายไปจากสังคม
ชาวบรูในที่สุด การวิจัยในครั้งน้ีจึงเปนการวิจัยที่เกิดจากการบูรณาการระหวางศาสตรทั้งสองคือ ศาสตรทางดานคติชนวิทยา 
(Folklore) กับศาสตรทางดานวัฒนธรรมศาสตร (Couture) กลาวคือ ผูวิจัยใชองคความรูดานคติชนวิทยามาเปนแนวทางใน
การจัดเก็บรวบรวมขอมูลวรรณกรรมพื้นบานของชาวบรู ตลอดจนการใชเปนแนวทางในการศึกษา ตีความ วรรณกรรมพื้นบาน
เหลาน้ันวามีบทบาทตอคนในชุมชนอยางไร สวนในทางวัฒนธรรมศาสตรผูวิจัยไดใชเปนแนวทางในการกระตุนและสงเสริม
กระบวนการมีสวนรวมในชุมชนเพื่อการอนุรักษและการสืบทอดวรรณกรรมพื้นบานของชาวบรู   

สําหรับขอเสนอแนะน้ันควรจะศึกษาในแงมุมความเช่ือประเพณีพิธีกรรม วิถีวัฒนธรรม ของชาติพันธุบรูเปนการตอ
ยอด เพราะกลุมชาติพันธุน้ีมีอัตลักษณในดานน้ีเดนชัดเพราะยังยึดม่ันในประเพณีพิธีกรรมที่เครงครัด  ดังน้ันควรจะศึกษาเพื่อ
เปนการอนุรักษและเผยแพรสูสังคมภายนอกเพื่อจะไดทําความเขาใจเพื่อการอยูรวมกันในสังคมอยางเขาใจซ่ึงกันและกัน 

การมีสวนรวมของชุมชนในการอนุรักษสืบทอดน้ันไดมีการรวมกันใหขอมูลเพื่อนํามารวบรวมวิเคราะหสังเคราะหเปน
เอกสารและหนังสือวรรณกรรมพื้นบานชาติพันธุบรูและมีการจัดเวทีชาวบานเพื่อเผยแพรและตรวจสอบความถูกตองกอนที่จะ
นําไปเผยแพรและใชในการเรียนรูตอไป 
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ประวัติศาสตรบาดแผลในอาเซียน: กรณีไทย-ลาว กับการกบฏของเจาอนุวงศ 
Traumatic Past in ASEAN: Thai-Laos in the Case of Lord Anouvong Rebellion 

 
ปรารถนา แซอึง๊ 

 
อาจารยประจําสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

  
บทคัดยอ 

  
บทความเรื่อง ประวัติศาสตรบาดแผลในอาเซียน: กรณีไทย-ลาว กับการกบฏของเจาอนุวงศ เขียนขึ้นดวยวัตถุประสงค

เพื่อตองการเผยแพรขอเท็จจริงทางประวัติศาสตรที่เก่ียวของกับการกบฏของเจาอนุวงศ ผลจากการศึกษาพบวาเหตุการณการ
กบฏของเจาอนุวงศสงผลตอความสัมพันธไทย-ลาว มาจนกระทั่งปจจุบัน ดังน้ันจึงจําเปนอยางยิ่งที่ทั้งไทย-ลาวตองสรางสํานึก
ทางประวัติศาสตรแกคนรุนใหม และสรางความเขาใจประเทศเพื่อนบานใหมากขึ้น อันจะนํามาซ่ึงการลดปญหาความขัดแยง
และการอยูรวมกันอยางสันติ  
 
คําสําคัญ: ประวัติศาสตรบาดแผล, กบฏเจาอนุวงศ, ความสัมพันธไทย-ลาว, สํานึกทางประวัติศาสตร 

 
Abstract 

 
The the aim of this article, Traumatic Past in ASEAN: Thai-Laos in the Case of Lord Anouvong 

Rebellion, is indicate the fact about Lord Anouvong rebellion. The results of the research revealed that 
the rebellion of Lord Anouvong have an affect on Thai and Laos relation nowadays. Thus we should 
nurture historical conscious to the youth for increase understanding neighborhood countries. This can 
reduce conflict and make peace. 
 
Keywords: traumatic past, Lord Anouvong Rebellion, Thai-Laos relation, historical conscious 
 
บทนํา  
 
 อาเซียน (ASEAN) อันประกอบไปดวยสมาชิก 10 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตตางลวนเคยมี
ประวัติศาสตรซ่ึงเปนบาดแผลแหงความทรงจํารวมกันมาทั้งส้ิน  ไมวาจะในกรณีไทย-พมา  กับการห้ําหั่นทําสงครามกันในสมัย
กรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี  มาเลเซีย-สิงคโปร  กับการแยกตัวเปนประเทศสิงคโปรใน พ.ศ. 2508  อินโดนีเซียกับการละเมิด
สิทธิมนุษยชนในติมอรเลสเตเม่ือ พ.ศ. 2542  ไทย-กัมพูชา  กับกรณีพระยาละแวกในสมัยสมเด็จพระนเรศวร  และกรณี   เขา
พระวิหาร  ไมเวนแมแตไทย-ลาว  ประเทศบานใกลเรือนเคียงที่มีวัฒนธรรมรวมกัน  แตทั้งไทยและลาวตางก็มีเหตุการณทาง
ประวัติศาสตรที่สรางรอยแผลฉกรรจในใจของประชาชนทั้งสองประเทศอยางยากที่จะลบเลือน  น่ันก็คือ  การกอกบฏของเจา
อนุวงศเจาเมืองเวียงจันทนในสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว 

เหตุการณการกบฏของเจาอนุวงศสามารถศึกษาคนควาไดจากหลักฐานทางประวัติศาสตรทั้งของไทยและลาว  
หลักฐานทางประวัติศาสตรเหลาน้ีนอกจากจะใหขอเท็จจริงทางประวัติศาสตรแลว  ยังสะทอนถึงทัศนะของไทยและลาวตอ
เหตุการณการกบฏครั้งน้ีไดเปนอยางดี 
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เหตุการณการกบฏของเจาอนุวงศ 
 
 สมัยกรุงธนบุรี  เวียงจันทนมีฐานะเปนเมืองขึ้นของไทย  เจาอนุวงศซ่ึงขณะน้ันยังทรงพระเยาวไดถูกนําตัวมาพํานัก
อยูที่กรุงธนบุรีในฐานะตัวประกันของไทย  ตอมาในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก  เจาอนุวงศถูกสง
ตัวกลับไปเวียงจันทนและไดรับการแตงตั้งเปนเจาเมืองเวียงจันทนทําการปกครองเวียงจันทนตอจากพระเชษฐา                   
ใน พ.ศ. 2369 เจาอนุวงศไดรวบรวมไพรพลกอการกบฏเพื่อเรียกรองเอกราชจากไทย  พระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว
ทรงแคนเคืองการกระทําของเจาอนุวงศเปนอยางยิ่ง  เน่ืองจากทรงคุนเคยและไววางพระทัยเจาอนุวงศมาโดยตลอด    
พระองคทรงมีรับส่ังใหทําการปราบกบฏครั้งน้ีอยางรุนแรงเพราะไมตองการใหเวียงจันทนตั้งเปนเมืองไดอีก  ผลจากการ  
ปราบกบฏของไทยทําใหเกิดการกวาดตอนชาวลาวจํานวนมากเขามาในราชอาณาจักรไทย  ซ่ึงเปนผลใหประชากรลาว        
ในประเทศลาวเหลือนอยมาจนกระทั่งทุกวันน้ี  เวียงจันทนมีสภาพกลายเปนเมืองราง  สวนเจาอนุวงศและครอบครัวถูกจับตัว
สงลงมากรุงเทพฯ  เจาอนุวงศถูกนําตัวไปขังประจานในกรงเหล็กและถูกทรมานดวยวิธีการตางๆ  จนกระทั่งส้ินพระชนม     
ในที่สุด  เปนการปดฉากชีวิตกบฏผูคิดคดทรยศตอไทย  หรืออีกนัยหน่ึงคือการสูญเสียวีรบุรุษผูหาวหาญที่ยอมสละชีพเพื่อแลก
กับเอกราชของชาติลาว 
 
หลักฐานทางประวัติศาสตรของไทยที่เกี่ยวของกับกรณีกบฏเจาอนุวงศ 
 
 หลักฐานทางประวัติศาสตรของไทยที่เก่ียวของกับกรณีกบฏเจาอนุวงศมีปรากฏอยูไมมากนัก  ไดแก 
 

1. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ 3  
 

 
รูปภาพที่ 1   พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ 3 

 
  พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ 3 เรียบเรียงโดยเจาพระยาทิพากรวงศ (ขํา บุนนาค) ไดบรรยายถึง
เหตุการณการกบฏของเจาอนุวงศ  การปราบกบฏของไทยดวยความเด็ดขาดรุนแรง  รวมทั้งการกวาดตอนประชากรลาว  
เน้ือหาของพระราชพงศาวดารฉบับน้ีหลายชวงหลายตอนที่สะทอนใหเห็นถึงความคับแคนของไทยที่มีตอเจาอนุวงศ  เชน  
จดหมายของกรมพระราชวังบวรฯ แมทัพใหญของไทยกราบบังคมทูลฯ เรื่องเมืองเวียงจันทน ในรายละเอียดของจดหมาย
แสดงใหเห็นวากรมพระราชวังบวรฯ ทรงเลิกใหเกียรติยกยองเจาอนุวงศและราชวงศของเวียงจันทน  ซํ้ายังกลาววาเจาอนุวงศ
น้ันเปน เส้ียนหนาม ของแผนดิน  ดังความวา 
 

... ครั้นจะคิดใหตั้งเมืองเวียงจันทไว ... ก็ยังไมไดตัวอายอนุ  
    อายปาศักดิ์  อายราชวงศ  อายสุทธิสาร  อายโถง...จึงให 
    ทําลายเมืองเวียงจันทเสียใหส้ินอาลัย ... 
            (เจาพระยาทิพากรวงศ, 2504, หนา 64)  

และ 
... จะติดตามตัวอายอนุ  อายปาศักดิ์  อายราชวงศ 
    อายสุทธิสาร  อายโถง  กับบุตรภรรยาญาติพี่นอง 
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    ทูลเกลาทูลกระหมอม  ถึงมาตรวาจะมิไดตัว 
    ก็ไมไดกลับมาตั้งเปนเส้ียนหนามในแผนดินขึ้นได... 
           (เจาพระยาทิพากรวงศ, 2504, หนา 66)  
 

  หลังจากกองทัพไทยสามารถตามจับตัวเจาอนุวงศสงลงมารับโทษที่กรุงเทพฯ ไดแลว  พระราชพงศาวดาร         
กรุงรัตนโกสินทรรัชกาลที่ 3 ยังกลาวถึงการนําตัวเจาอนุวงศใสกรงเหล็กตั้งประจานไวหนาพระที่น่ังสุทไธสวรรยและมี
ประชาชนที่สูญเสียบุคคลอันเปนที่รักในครอบครัวจากการทําสงครามในครั้งน้ีวนเวียนมาสาปแชงเจาอนุวงศเปนจํานวนมาก  
ดังความวา 
 

... แลวรับส่ังใหทําที่ประจานลงที่หนาพระที่น่ังสุทไธสวรรย  
    ทําเปนกรงเหล็กใหญสําหรับใสอนุ  มีรั้วตารางลอมรอบทั้ง  
    4 ดาน ..... ราษฎรชายหญิงทั้งในกรุงทั้งนอกกรุงพากันมาดู 
    แนนอัดไปทุกเวลามิไดขาด  ที่ลูกผัวญาติพี่นองตองเกณฑ 
   ไปทัพตายเสียครั้งน้ัน  ก็มาน่ังบนพรรณนาดาแชงทุกวัน ... 
            (เจาพระยาทิพากรวงศ, 2504, หนา 92-93)  
 

  2. พระเจดียปราบเวียง  หลักฐานทางประวัติศาสตรที่สําคัญซ่ึงเปนเสมือนสัญลักษณแหงชัยชนะของไทยที่มีตอ
เวียงจันทนในการปราบกบฏเจาอนุวงศ  กรมพระราชวังบวรฯ ทรงมีรับส่ังใหสรางเจดียน้ีไวที่คายหลวงเมืองพันพราว (ปจจุบัน
เปนที่ตั้งของหนวยเรือรักษาความสงบเรียบรอยตามลํานํ้าโขงเขตหนองคาย) เพื่อบรรจุพระพุทธรูปทั้งหลายที่ไทยอัญเชิญมา
จากเวียงจันทนเม่ือคราวทําสงครามกับเจาอนุวงศใน พ.ศ. 2370  และใหช่ือเจดียน้ีวา พระเจดียปราบเวียง พรอมกับใหจารึก
ความช่ัวของเจาอนุวงศเอาไวเพื่อไมใหหัวเมืองลาวทั้งหลายเอาเปนเยี่ยงอยาง  ดังที่มีหลักฐานปรากฏเรื่องราวของ    การสราง
พระเจดียปราบเวียง  ความวา 
 

... ไดใหกอพระเจดีย ณ คายหลวงเมืองพันพราว...แลวจะจารีก 
  พระนามวา พระเจดียปราบเวียง และความช่ัวอายอนุไวในแผนศิลา 
  ใหปรากฏอยูช่ัวฟาและดิน อยาใหหัวเมืองทั้งปวงดูเยี่ยงอยางกันตอไป ... 
               (เจาพระยาทิพากรวงศ, 2504, หนา 69) 
 

  ใน พ.ศ. 2371 เจาอนุวงศไดสงไพรพลไปทําลายพระเจดียปราบเวียง  พรอมทั้งนําพระพุทธรูปที่บรรจุอยูภายในพระ
เจดียทั้งหมดกลับเวียงจันทน  สุดทายเม่ือกองทัพไทยสามารถปราบการกบฏในครั้งน้ีสําเร็จจึงอัญเชิญพระพุทธรูปกลับมา
ประดิษฐานยังฝงไทยอีกครั้ง  สวนพระเจดียปราบเวียงที่ถูกทําลายจนเหลือแตฐานก็ยังคงตั้งเดนอยูริมแมนํ้าโขงหันหนาเขาหา
เมืองเวียงจันทนเปนดังหลักฐานที่ส่ือถึงความรูสึกเจ็บแคนที่ไทยไดรับ  
 

     
    รูปภาพที่ 2    พระเจดียปราบเวียง 
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 3. แบบเรียนประวัติศาสตร 
 

 
 

รูปภาพที่ 3  แบบเรียนประวัติศาสตร 
 
 ถูกเขียนขึ้นตามอุดมการณชาตินิยม  โดยมีจุดประสงคใหเยาวชนเกิดสํานึกของความรักชาติ  เน้ือหาภายใน
แบบเรียนไดหยิบยกเอาเรื่องราวของพระมหากษัตริย  วีรบุรุษ  และวีรสตรีที่แสดงวีรกรรมอยางกลาหาญในการปกปอง
บานเมือง  ตลอดจนกลาวถึงเหตุการณการกบฏของเจาอนุวงศ โดยใหความสําคัญกับการเชิดชูวีรกรรมความกลาหาญของ  
ทาวสุรนารีที่ตอสูจนสามารถเอาชนะเจาอนุวงศซ่ึงหวังกอบกูเอกราชจากไทย 
 
หลักฐานทางประวัติศาสตรของลาวที่เกี่ยวของกับกรณีกบฏเจาอนุวงศ 
 
 หลักฐานทางประวัติศาสตรของลาวที่เก่ียวของกับกรณีกบฏเจาอนุวงศมีปรากฏอยูหลายช้ินดวยกันทั้งหลักฐานที่เปน
ลายลักษณอักษรและไมเปนลายลักษณอักษร  สะทอนใหเห็นวาลาวใหความสําคัญกับเหตุการณทางประวัติศาสตรในครั้งน้ี
เปนอยางยิ่ง  หลักฐานที่สําคัญ  ไดแก 
 1. พระพุทธรูปพระราชเชฏฐา  เปนพระพุทธรูปปางสมาธิศิลปะลาวที่เจาอนุวงศส่ังใหสรางขึ้นเม่ือ พ.ศ. 2369 
ขณะเตรียมกอการกบฏตอไทย  ที่ช้ันหนากระดานดานลางสุดของฐานพระพุทธรูปมีจารึกอักษรไทยนอย  ภาษาไทยและบาลี
รวม 5 บรรทัด  ความวา 
 

...สมเด็จพระราชเชฏฐา(เจาอนุวงศ) อาปณคามาธิราช 
   ชาติสายสุริยวงศ  มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
   ใหหลอพระพุทธรูปองคน้ี  นํ้าหนัก 25,000 
    เทียมพระแกวมรกตเจา  เม่ือจุลศักราช 1188... 
              (เทิม มีเต็ม, ม.ป.ป., หนา 172) 
 

   จากขอความในจารึกที่ฐานพระพุทธรูปน้ี  สะทอนใหเห็นวาชาวลาวยังคงมีความระลึกถึงพระแกวมรกต   
ที่ถูกอัญเชิญมาประดิษฐานในไทย  แมวาเหตุการณดังกลาวจะผานมานานถึง 48 ปแลวก็ตาม  แตชาวลาวก็ยังคงจดจําและ
โศกเศราเสียใจกับเหตุการณในครั้งน้ัน  จนอาจกลายเปนปจจัยหน่ึงของการตัดสินใจกอการกบฏของเจาอนุวงศในที่สุดก็เปนได   
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 รูปภาพที่ 4 พระพุทธรูปพระราชเชฏฐา 

         ปจจุบันเก็บรักษาอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติอุบลราชธานี 
 

 2. สานลึบพะสูน 
 

 
รูปภาพที่ 5   สานลึบพะสูน 

  
 สานลึบพะสูน  คือ  วรรณกรรมอีสานซ่ึงมีช่ือเรียกและเขียนหลากหลายแตกตางกันไป ไดแก  ลึปสูญ  ลึพสูน  
ลึบปสูญ  ลึบบสูญ  ลึบพะสูน  และลึบพระสูรย  มีความหมายถึงการลบหรือบดบังดวงอาทิตย  สานลึบพะสูนยังไมทราบที่มา
แนชัดวาใครเปนผูประพันธ   
  คณะคนควาภาควิชาภาษา-วรรณคดี  คณะอักษรศาสตร  มหาวิทยาลัยแหงชาติ  มีความเห็นวาสานลึบพะสูนเปน
วรรณกรรมการเมืองที่ซอนเน้ือหาโดยใชรูปแบบของการเขียนสาสนถึงคนรัก  มีเน้ือหาเปนรหัสลับที่ตองตีความ  ซ่ึงคณะวิจัย
ไดทําการวิเคราะหเน้ือหาของสานลึบพะสูน  โดยตีความหมายสรุปเปนตอน (บั้น) ไดดังน้ี 
  ตอนที่หนึ่ง (บั้นบังรหัส)  สะทอนถึงการดิ้นรนของนักชาตินิยมที่ตองการปลุกระดมคนทั้งชาติใหลุกขึ้นตอสูกับศัตรู
ในภาวะที่ประเทศชาติถูกตางชาติที่มีกําลังแข็งแกรงกวาครอบครอง  สภาพจิตใจของชาวลาวย่ําแย  แตกความสามัคคี     
บานแตกสาแหรกขาด  ยิ่งไปกวาน้ันผูแตงยังไดสอดแทรกแนวคิดความรักชาติโดยผานการเปรียบเทียบ  สุดทายผูแตงยังย้ําวา
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หากตองการไดเอกราชกลับคืนมาตองอาศัยการรวมแรงรวมใจกันลุกขึ้นตอสูดวยอาวุธ (ปราโมทย ในจิต, 2554, หนา 220) ดัง
ขอความในสานลึบพะสูน  ความวา 
 

... ดวงน้ีช่ือวาบุแผนธรณีดั้น  กุมพะกอนกําโฮบ 
    เกาะกายเกยโลบเล้ียว  สุเมรุคานโคนคลอน 
    คละเคล่ือนคุงแกนเหงา  กากาบไกวกระจัด 
    เสลาเนาภูผา  เกล่ือนทะลังทลายยอง 
    อานนทเนาแนบพื้น  เฟอนฟาดฟองสมุทร 
    นาโคคะ  คาดโฮงฮามยอง 
    จักวาลเหล้ือม  คีรีไหวหว่ัน 
    นาคะเฟอนฟงฟาว  ฟูมเฟอยแคเฟอย 
    ครุฑะอาปกขึ้น  ขําเมฆเฮืองฤทธ์ิ 
    จันโทเมามัวมุด  มืดแสงสูรยอํ้า ... 
                  (ดวงจัน  วันนะบุบผา, 2010, หนา 1) 
 

  ขอความในสานลึบพะสูนที่ยกมาน้ีบรรยายถึงสภาพบานเมืองของลาวในชวงที่ถูกศัตรูตางแดนรุกราน  บานเมืองตอง
เผชิญกับความยากลําบาก  สูญเสียเอกราช  สรางความรูสึกเจ็บแคนใหแกชาวลาวอยางแสนสาหัส  ศัตรูที่กลาวถึงในที่น้ี      
ถูกแทนดวยคําวา  ครุฑะ  หมายถึง ครุฑ ซ่ึงเปนสัญลักษณของไทย สะทอนใหเห็นถึงความมีพลังและการแผอํานาจ เขายึด
ครองจนทําให จันโท หมายถึง พระจันทร ซ่ึงเปนสัญลักษณของลาวตองอับแสงลง (เบญจวรรณ ชัยยะ, 2554) ขอความอีก
ตอนหน่ึงของสานลึบพะสูน กลาววา 
 

... ตราบไปดวงถนัดเอ้ือม  สุเมรุทองเทียวทอง  ยามใด 
    จักใครคอยคาดยื้อ  เยียวหอมหอบพระจันทร 
     ..............................  ................................. 
    คิดใครทวยทรังปล้ิน  ยอตาวเปล้ืองแกวง  เอาน้ัน 
    ภูฟาดมาง  ดูตองตอกกะแจ 
     ...............................  ............................... 
    กลัวที่ฟาแปรขวํ้า   ขนานเคาคว่ีความ ... 
                (ดวงจัน  วันนะบุบผา, 2010, หนา 2 – 3) 
 

  ขอความตอนที่ยกมาน้ีแสดงใหเห็นถึงความคิดและความพยายามตอสูเพื่อใหไดเอกราชกลับคืนมา  แมจะตองใช
ความรุนแรง  ตลอดจนอาวุธ  เชน  ตาว  หมายถึง  ดาบ  ก็ตาม 
 ตอนที่สอง (บั้นสมที่คึด) เปนตอนกลางของสานลึบพะสูนซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงยุทธศาสตร ยุทธวิธี  และการจัดตั้ง
แกนนําเพื่อตอสูชวงชิงเอกราชคืนจากไทย  รวมถึงการปลุกระดมใหประชาชนเกิดความสามัคคี  เขมแข็ง  ชวยกันคิด  
ตลอดจนตระหนักวาการตอสูเพื่อใหไดมาซ่ึงเอกราชเปนหนาที่ของประชาชนลาวทุกคน  ดังขอความในสานลึบพะสูนที่วา  
 

... ใจขมอมอาย   หมายมุงพระไมมิตร  
    ซิคอยปุนปอง17ฮัก   ฮวมเฮียงฮาวถาน18... 
                 (ดวงจัน  วันนะบุบผา, 2010, หนา 3) 
 

                                                        
17 ปุนปอง  หมายถึง  ทนุถนอม  (พรชัย  ศรีสารคาม, 2528, หนา 2) 
18 ฮาวถาน  หมายถึง  เหมือนคนๆ เดียวกัน  (พรชัย  ศรีสารคาม, 2528, หนา2) 
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และยังปรากฏขอความที่ใชปลุกระดมดวยเน้ือหาในเชิงตัดพอวาประชาชนมีเปนจํานวนมาก  แตจะหาคนรักและเสียสละ   
เพื่อชาติน้ันหายาก  ดังขอความที่วา 
 

...หลายสํ่าไม     ในปาอนันตนัก 
   หาลําเปนของหอม   แกนจันทนมิได 
   คนเต็มบาน   คาเมมีมาก 
   หาผูตอง   มโนไทไปมี ... 
               (ดวงจัน  วันนะบุบผา, 2010, หนา 6) 
 

  ตอนสุดทาย (บั้นสุดที่อาว) กลาวถึงจุดประสงคที่ตองการปลดปลอยชาติ  การชวงชิงเอกราช  ซ่ึงเปนความ
ปรารถนาอันแรงกลา  จนทําใหผูแตงไมมีความสุขกินไมไดนอนไมหลับ  เฝาแตกระวนกระวายใจ  คล่ังแคน  เน่ืองจากไมพอใจ  
ไมชอบการใชชีวิตในภาวะที่ประเทศชาติสูญเสียเอกราชและเปนเมืองขึ้นของชาติอ่ืนเชนน้ี  ในที่สุดผูแตงตัดสินใจเอาชีวิตแลก
กับความเปนเอกราช  ส่ิงน้ีคือจุดยืนและอุดมการณที่ไมเปล่ียนแปลง (ปราโมทย  ในจิต, 2554, หนา 220)  ดังขอความที่วา 
 

... โอนอ  ยามน้ีเปนดั่งปลาตายขอน    หนองนานํ้าเขินขาด 
     ฝนบสรงโผดให   ตายแลงแดดเผา  แลนอ 
      ..........................................  ................................... 
     แสนส่ิงในทรวงเอา   หนหวยหาม้ือสวางบมีแลว 
     ..........................................  .................................. 
    ปานน้ีดาวเสด็จกล้ัว   ดวงแขซิมืดมุง  บมีแลว 
    ฮูวาสุริโยมาแลนกุม   กุมพระจันทรมัวมืด 
     .........................................   ................................. 
    โอนอความทุกขขอน19   พนที่แสนถนัด 
    โฮมอยูในทรวงถม   ผูเดียวผะอวนอาย 
    อันวาจอมกษัตริยพุน   เททรวงทนสวาท  บนอ 
    อยาไดปละอกขมอม20ไว   แดดิ้นผูเดียว  แดเนอ.... 
                 (ดวงจัน  วันนะบุบผา, 2010, หนา 35 – 41) 
 

  3.พื้นเวียง  เปนวรรณกรรมที่แพรหลายในภาคอีสานและลาวอีกเรื่องหน่ึงซ่ึงแตงขึ้นดวยโคลงสาร  หรือเรียกวา  
กลอนรํา  สันนิษฐานวาแตงขึ้นภายหลังเหตุการณการกบฏของเจาอนุวงศ 53 ป (ราวพ.ศ. 2422) โดยผูแตงซ่ึงเปน คนทองถิ่น
ในภาคอีสานหรือชาวลาวที่มีชีวิตอยูในชวงของเหตุการณดังกลาว  จุดประสงคในการแตงคือเพื่อใชอานในงานศพ (งันเฮือนดี) 
(ธวัช ปุณโณทก, 2526, หนา 23-28)  ในวรรณกรรมเรื่องพื้นเวียงมีขอความบางตอนที่สะทอนใหเห็นถึงทัศนะของลาวที่มีตอ
ไทย  เชน ตอนที่พรรณนาถึงสงครามปราบกบฏเจาอนุวงศซ่ึงสรางความสะเทือนใจแกชาวลาวเปนอยางยิ่ง  เพราะนอกจาก
การเขนฆาแลว  กองทัพไทยยังเก็บกวาดทรัพยสมบัติ  แกวแหวนเงินทองไปจนหมด  ผูแตงกลาววาส่ิงที่กองทัพไทยยังไมไดไป
มีเพียงขาระแด (ขาเผาหน่ึง)  เน่ืองจากพวกน้ีเปนพวกที่ดุราย (ผีแมนตาทอก) และมีความสามารถ ในการรบ (รบเล็ว)  ยิ่งไป
กวาน้ันผูแตงยังพรรณนายอนไปถึงพระแกวมรกตที่ถูกกองทัพกรุงธนบุรีนําไปตั้งแต พ.ศ. 2322   ดังความวา 
 

... กับทั้ง   องคพระแกว 
    ไดไปแลว   พระแกวมรกต 
    ไดไปหมด   โชตตะการเปนบั้น 
    อางคําน้ัน  ก็ไดไปหมดแลว 

                                                        
19 ขอน  หมายถึง  รวมอยูที่เดียว 
20 ขมอม  หมายถึง  เจาอนุวงศ 
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    ยังบได   แตขาระแด 
    มันเปนแผ   ผีแมนตาทอก 
    ไผไปหยอก   มันรบมันเล็ว ... 
                  (ธวัช  ปุณโณทก, 2526, หนา 30) 
 

และตอนที่บรรยายถึงสภาพของเมืองเวียงจันทนภายหลังการปราบกบฏเจาอนุวงศโดยกองทัพไทยดวยความขมขื่นวา
เวียงจันทนที่เคยรุงเรืองกลับกลายเปนเมืองราง  ปราศจากผูคน  มีเพียงเสียงหมาเหาหอนหาเจาของอยูทั่วเมือง  ดังความวา 
 

... ตั้งแตเวียงจันทแตก   เมืองละครสูญเปลา 
    มีแตหมาเหาฮอง   หาเจา21ทั่วเมือง  หั้นแลว ... 
                      (ธวัช  ปุณโณทก, 2526, หนา 96) 

 
 4. แบบเรียนประวัติศาสตร  
 

 
 

รูปภาพที่ 6    แบบเรียนประวัติศาสตร 
 

  แบบเรียนประวัติศาสตรเปนเสมือนเครื่องมือของรัฐในการใชหลอหลอมเยาวชนใหเกิดจิตสํานึกของความรักชาติ   
ไมตางไปจากแบบเรียนประวัติศาสตรของไทย  ดวยเหตุน้ีเรื่องราวการสูญเสียเอกราชใหแกไทย  การถูกกระทําย่ํายีโดยศัตรู      
ผูรุกรานจึงถูกนํามาบรรจุไวในแบบเรียนประวัติศาสตร  เน้ือหาของแบบเรียนประวัติศาสตรไดบรรยายถึงวีรกรรมของ       
เจาอนุวงศวีรกษัตริยองคสุดทายแหงราชวงศลานชางเวียงจันทน  ผูนําพาประชาชนลาวกอบกูเอกราชของชาติจากการกดขี่
ปกครองของไทย 
  เรื่องของความพยายามในการกูอิสรภาพของเจาอนุวงศถูกนําขึ้นมากลาวถึงพรอมๆ กับการปราบปรามอยาง
โหดเหี้ยมของไทย  ในสายตาชาวลาวเจาอนุวงศคือวีรบุรุษที่ควรไดรับการยกยอง  ขณะที่ไทยคือศัตรูที่สุดแสนอํามหิต        
ดังขอความที่ปรากฏอยูในแบบเรียนประวัติศาสตร  ความวา 
 

... ภายหลังอาณาจักรลาวลานชางไดตกเปนเมืองขึ้นและเมืองสวย 
    ของศักดินาสยาม  พวกเขาไดกดข่ีขูดรีดประชาชนลาวอยางหนักหนวง  
    ดวยเหตุน้ันจึงเกิดมีขบวนการลุกขึ้นของประชาชนลาวตอตาน 
    ศักดินาสยามหลายขบวนการ ... แตขบวนการตอสูที่เดนกวาใคร  
    และมีความหมายทางประวัติศาสตรอันใหญหลวงสําหรับ 
    ชาติลาวก็คือขบวนการตอสูตานศักดินาสยามใตการนําพา 

                                                        
21 เจา  หมายถึง  เจาของ 
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    ของเจาอนุวงศ ... 
               (กระทรวงศึกษาธิการ, 2011, หนา 79) 
 

และ 
... ดวยการกระทําดังกลาว (การปราบกบฏเจาอนุวงศ)  
    ไดทําใหตัวเมืองเวียงจันทนกลายเปนเถาถานและ 
    กลายเปนเมืองราง  จึงมีคําคมไดกลาวสืบทอดกันมา 
    ถึงทุกวันน้ีวา  เวียงจันทนรางเปนโพนข้ีหมาจอก 
    บางกอกรางเปนมุงกระตายนอน ... 
        (กระทรวงศึกษาธิการ, 2011, หนา 77) 
 

  5. อนุสาวรียเจาอนุวงศ  รัฐบาลลาวมีนโยบายสรางอนุสาวรียของเหลาวีรกษัตริยลาวโดยแฝงอุดมการณชาตินิยม  
ตลอดจนหวังปลุกจิตสํานึกความรักชาติแกประชาชนลาวผานวีรกรรมและเรื่องราวการเสียสละของวีรกษัตริยในอดีต        
เม่ือ พ.ศ. 2545 กระทรวงแถลงขาวและวัฒนธรรมของลาวไดเสนอโครงการสรางอนุสาวรียเจาอนุวงศเพื่อเปนการเฉลิมฉลอง
เวียงจันทนครบรอบ 450 ป22 ตลอดจนฉลองการจัดตั้งพรรคประชาชนปฏิวัติลาวครบรอบ 35 ป (พ.ศ. 2518-2553) โดยรัฐให
เหตุผลในการกอสรางอนุสาวรียเจาอนุวงศวา เพื่อใหประชาชนลาวทั้งในปจจุบันและอนาคตไดสํานึกในพระคุณของ
พระองคที่มีตอเวียงจันทน แผนดินลาว และประชาชนลาวทั้งหมดทุกเผาชน (สถาบันวิทยาศาสตรสังคมแหงชาติ, 2010, 
หนา i) 
  การกอสรางอนุสาวรียเจาอนุวงศเริ่มดําเนินการเม่ือตนป พ.ศ. 2553  โดยรัฐบาลไดจัดตั้งคณะกรรมการศึกษา
คนควาขอมูลเก่ียวกับบุคลิกลักษณะของเจาอนุวงศเพื่อใหไดรูปปนที่มีความเสมือนจริงมากที่สุด  การคนควาดังกลาว
คณะกรรมการอาศัยทั้งขอมูลจากเอกสารทางประวัติศาสตร  ประกอบกับการสังเกตลักษณะทางกายภาพของบุตรหลานผู   
สืบเช้ือสายมาจากเจาอนุวงศซ่ึงปจจุบันตั้งถิ่นฐานอยูที่เมืองเซโปน  แขวงสะหวันนะเขต  นํามาวิเคราะหรวมกัน (สถาบัน
วิทยาศาสตรสังคมแหงชาติ, 2010, หนา 105-106)  
  อนุสาวรียเจาอนุวงศใชเวลาในการกอสรางไมถึง 1 ปก็แลวเสร็จ  ในวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 รัฐบาลลาวได
ทําพิธีเปดอนุสาวรียเจาอนุวงศซ่ึงนับเปนอนุสาวรียที่ใหญที่สุดและสูงที่สุดของลาวในปจจุบัน (สถาบันวิทยาศาสตรสังคม
แหงชาติ, 2010, หนา 107) แตที่สําคัญกวาน้ัน  คือ  พระอิริยาบถของเจาอนุวงศที่พระหัตถซายกุมพระแสงดาบประจํา
พระองค  สวนพระหัตถขวาผายไปเบื้องหนา (อนุสาวรียเจาอนุวงศตั้งอยูริมแมนํ้าโขง  หันหนาออกสูแมนํ้า  สวนอีกฝงหน่ึง
ของแมนํ้า  คือ  หนวยเรือรักษาความสงบเรียบรอยตามลํานํ้าโขง (นรข.) เขตหนองคาย อําเภอศรีเชียงใหม จังหวัดหนองคาย) 
เสมือนตองการส่ือสารอะไรบางอยาง  ซ่ึงมีผูตีความหมายของการส่ือสารดวยทวงทาดังกลาวออกเปน 2 ประเด็น ดังน้ี 
   (1). เปนทาที่เจาอนุวงศทําการรวบรวมแมทัพนายกองและไพรฟาของพระองค  เพื่อปลุกระดมใหเกิด
ความสามัคคี  รวมกันกอบกูเอกราชจากศัตรูผูรุกราน (อนินทร  พุฒิโชติ, 2555, หนา 15) 
   (2).พระหัตถขวาที่ยื่นออกมาเปนทาที่เจาอนุวงศแสดงถึงการใหอภัยแกศัตรูผูรุกราน  และผูที่เคยกระทํา
ตอพระองค (สายพิน  แกวงามประเสริฐ, 2553)  
  ขอสันนิษฐานในขอ (2) ยังมีความสอดคลองกับตําแหนงที่ตั้งของอนุสาวรียเจาอนุวงศ ณ สวนสาธารณะริมฝงโขง  
บริเวณบานดอนจัน  ซ่ึงปจจุบันถูกเรียกวา สวนเจาอนุวงศ  โดยอนุสาวรียเจาอนุวงศถูกจัดใหประดิษฐานอยูตรงกันขามกับ
พระเจดียปราบเวียงที่ตั้งอยู ในพื้นที่ของหนวยเรือรักษาความสงบเรียบรอยตามลํานํ้าโขง (นรข.) เขตหนองคาย              
อําเภอศรีเชียงใหม  จังหวัดหนองคาย  อยางพอดีราวกับจงใจ  เพื่อประกาศใหผูคนทั้งสองฝงโขงไดรับรูถึงการใหอภัยตอ
เหตุการณที่ผานมาในอดีต ลืมความบาดหมางแคนเคืองแลวหันมาเปนมิตรที่ดีตอกัน 

                                                        
22 ในป พ.ศ. 2103 สมเด็จพระเจาไชยเชษฐาธิราชทรงยายเมืองหลวงจากเมืองเชียงทอง (หลวงพระบางในปจจุบัน) มาอยูที่เมือง

เวียงจันทน และใน พ.ศ. 2553 เวียงจันทนก็มีฐานะเปนเมืองหลวงของลาวครบรอบ 450 ปพอดี 
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             รูปภาพที่ 7   อนุสาวรียเจาอนุวงศ                รูปภาพที่ 8  ภาพถายดาวเทียมแสดงตําแหนงที่ตั้งของ 

                                                                   อนุสาวรียเจาอนุวงศและพระเจดียปราบเวียง 
 
บทสรุป 
 

การกบฏของเจาอนุวงศเจาเมืองเวียงจันทนในสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว  เปนเสมือนรอยแผล    
ทางประวัติศาสตรที่กอใหเกิดรอยราวระหวางความสัมพันธไทย-ลาวนับจากอดีตมาจนถึงปจจุบัน  หลักฐานทางประวัติศาสตร
ที่เก่ียวของกับเหตุการณน้ีเปนเสมือนการตอกย้ําถึงความขัดแยงระหวางไทย-ลาว  และนับวามีบทบาทอยางยิ่งตอการ        
หลอหลอมทัศนะของประชาชนไทยและลาวในปจจุบัน  ในฐานะของผูไดรับชัยชนะ  ไทยมองลาวอยางดูหม่ิน  ชิงชัง        
สวนผูพายแพและถูกกระทําอยางลาวมองวาไทยโหดเหี้ยม  รุกราน  คอยแสวงหาแตผลประโยชน  และเปนเพื่อนบานที่      
ไมนาไววางใจ  ทัศนะเชนน้ีแนนอนวายอมสงผลในทางลบตอความรวมมือในประชาคมอาเซียนที่กําลังจะเกิดขึ้นในไมชา
เน่ืองจากมีสมาชิกอยูรวมกันโดยปราศจากความไววางใจตอกัน 
 อยางไรก็ตาม  ความขัดแยงระหวางไทย-ลาว ในครั้งน้ี  คือความจริงทางประวัติศาสตรที่รับรูรวมกันทั้งสองฝาย  
โดยไมสามารถหลีกเล่ียงหรือปกปดบิดเบือนได  ฉะน้ันทั้งไทยและลาวตางจําเปนตองเรียนรูที่จะกาวขามความขัดแยง  
มองขามเรื่องราวความผิดพลาดในอดีต  ดําเนินนโยบายตอกันดวยความเปนมิตร  โดยอยูบนพื้นฐานของความเคารพซ่ึงกัน
และกัน  และหาหนทางไปสู “ประชาคม” ที่เปนความหวังของประชาชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตใหไดในที่สุด 
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ความยุติธรรมเปนส่ิงที่กอใหเกิดความสงบสุขในสังคมประการหน่ึง หากแตในความเปนจริงน้ันมีความซับซอนใน
กระบวนการยุติธรรมเกิดขึ้นมากมายจนทําใหมุมมองของสังคมในการใหความยุติธรรมหรือการพิสูจนความจริงน้ันผิดเพี้ยนไป 
ความยุติธรรมตามกฎหมายจึงไมอาจสอดคลองกับความยุติธรรมทางสังคมไดในบางมุมมอง และจากสภาพความเปนจริงใน
ปจจุบันเราคงปฏิเสธไมไดวาแมแตกฎหมายเองก็ยังสรางความสับสนหรือเคลือบแคลงสงสัยใหกับประชาชน ไมวาจะเปน
ปญหาที่เกิดจากการบัญญัติตัวบทกฎหมายหรือปญหาที่เกิดจากกระบวนการคนหาความจริงตามที่กฎหมายกําหนด โดยเฉพาะ
ปญหาที่เกิดจากกระบวนการหาความจริงที่ถูกใชโดยเจาพนักงานในกระบวนการยุติธรรม หากเจาพนักงานในกระบวนการ
ยุติธรรมขาดความระเอียดรอบคอบ ขาดประสบการณ ขาดความมีคุณธรรมหรือใชกฎหมายเปนเครื่องมือในทางที่มิชอบก็อาจ
นําไปสูกระบวนการกล่ันแกลงหรือขมขูเพื่อเอาผลประโยชนได ซ่ึงเหตุการณเหลาน้ีลวนสรางความเสียหายตอการอํานวยความ
ยุติธรรมใหแกสังคมและกระทบตอความศรัทธา ความนาเช่ือถือของกระบวนการยุติธรรมเปนอยางยิ่ง ดังน้ันรัฐจึงตองหา
แนวทางใหกระบวนการยุติธรรมในทางอาญาเดินไปบนเสนทางเดียวกับความยุติธรรมในทางสังคม แมจะไมสามารถทําได
ทั้งหมด เพียงแตทําใหเกิดความสมดุลกันก็สามารถปรับเปล่ียนมุมมองของสังคมไปในทิศทางที่ควรได 
 
คําสําคัญ: มุมมอง, กฎหมาย, ความยุติธรรม 

 
Abstract 

 
Justic is the one thing that makes our society peaceful. In fact, it has many complications that 

happened in the process of judgment and  they make the viewpoint of people in the society about 
impartiality and verification distort. So, the justic by law can not conform to the justic by society in some 
aspects. Anyway, under the present fact, we can not deny that even the law still make confusion and 
doubtfulness to people such as the problem from the legislation or the process of fiding the truth. 
Especially, the process of fiding the truth, used by jurist officials ; if they use the law carelessly or use it 
as a tool in the bad way, it will lead to spite or threaten to get benefit from others. From these occurences, it 
can destroy the way to give the justice to society and affect to our faith and believe in the process of 
judgment. So, the government must find the way to make the criminal justic system stay in the right 
way. Althouh, all of it can not be done , the government just make it balance so that it will change the 
point of view of people into the right way. 
 
Keywords: viewpoint, law, judgment 
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1. บทนํา 
 
  เม่ือกลาวถึงความยุติธรรมแลว ไมงายนักที่จะทําความเขาใจวาความยุติธรรมแทจริงแลวหมายถึงอะไร เพราะความ
ยุติธรรมเปนนามธรรม อีกทั้ง ตามความรูความเขาใจของแตละบุคคลในสังคมยังมีมุมมองที่แตกตางกันออกไป โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งความยุติธรรมทางอาญา ซ่ึงในเรื่องน้ีจะพบวากําลังเปนที่เพงพิจารณาจากสังคมถึงเรื่องการเรียกรองหาความยุติธรรม โดย
พิจารณาเฉพาะเรื่องของความสัมพันธระหวางความยุติธรรมกับเครื่องมือในการขับเคล่ือนสังคมที่เรียกวา “กฎหมาย” 
โดยเฉพาะเรื่องวิธีการใชเครื่องมือดังกลาว หรือที่เรียกวา “การบังคับใชกฎหมาย” สําหรับสรางความยุติธรรมใหเกิดขึ้นกับ
สังคม23 ในบทความน้ีจึงจะกลาวถึงในแงมุมของการบังคับใชกฎหมายอาญาใหเกิดความยุติธรรมในสังคม 
  ความยุติธรรม หมายถึง ความเที่ยงธรรม (rectitude) ความชอบธรรม (righteousness) ความชอบดวยเหตุผล 
(fairness) ความถูกตอง (rightress)24 
  ความยุติธรรมทางอาญา หมายถึง ความเที่ยงธรรม (rectitude) ความชอบธรรม (righteousness) ความชอบดวย
เหตุผล (fairness) ความถูกตอง ที่เกิดขึ้นในกระบวนการคนหาความจริงตามกฎหมายอาญาและกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ซ่ึงเริ่มตั้งแตขั้นตอนกอนการฟองรองดําเนินคดี ขั้นการพิจารณาพิพากษาคดี ตลอดจนถึงขั้นตอนการบังคับคดี โดยเจา
พนักงานที่เก่ียวของในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  
  โดยหลักการทั่วไป ความยุติธรรมน้ันมีที่มาอยู 2 ทาง25

 กลาวคือ 
   1. ความยุติธรรมมาจากตัวบทกฎหมาย 
   2. กระบวนการที่จะใหไดรับความยุติธรรมตามกฎหมาย 
  ซ่ึงทั้งสองอยางน้ีควรจะตองสอดคลองไปบนเสนทางเดียวกัน แตตามสภาพความเปนจริงในปจจุบันเราคงปฏิเสธ
ไมไดวาที่มาของความยุติธรรมของทั้ง 2 ทางน้ันยังสรางความสับสนหรือเคลือบแคลงสงสัยใหแกประชาชนอยู ตัวอยางเชน ใน
เรื่องการกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 66 วรรค 326 ที่มีการกําหนดโทษไวสูงสุดถึงขั้น
ประหารชีวิต ทั้งน้ีก็เพื่อเปนการปราบปรามยาเสพติดใหโทษที่เปนภัยรายแรงตอสังคม แตอยางไรก็ตามหากมองในมุมหน่ึง
หากมีความผิดพลาดเกิดขึ้นในกระบวนการหาขอเท็จจริงหรือหากมีการตัดสินผิดพลาด หมายความวาอาจมีคนบริสุทธ์ิหน่ึงคน
ตองถูกประหารชีวิตหรือจําคุกตลอดชีวิตตามบทลงโทษที่กฎหมายกําหนดไวได หรือในกระบวนการหาขอเท็จจริงหากเจา
พนักงานที่เก่ียวของกระทําการนอกเหนือหนาที่ของตน ดําเนินการไปโดยมีสวนไดเสียหรือมีอคติ ขาดความรอบครอบ ขาด
ประสบการณ ขาดความรวมมือกันระหวางองคกรที่เก่ียวของในการคนหาความจริงหรือใชกฎหมายเปนเครื่องมือในทางที่มิ
ชอบก็อาจนําไปสูกระบวนการกล่ันแกลงหรือขูเพื่อเอาผลประโยชนได ซ่ึงเหลาน้ีลวนสรางความเสียหายและกระทบตอความ
นาเช่ือถือของกระบวนการยุติธรรมเปนอยางยิ่ง  
 
2. สภาพปญหา 
 
  2.1 ปญหาความยุติธรรมมาจากตัวบทกฎหมาย ซ่ึงเกิดจากการบัญญัติกฎหมายที่ไมสอดคลองกับความเปนจริง
ในสังคมที่เกิดขึ้นในปจจุบัน เม่ือมีกรณีเกิดขึ้นจึงมักจะคานกับสายตาของประชาชน ตัวอยางเชน 

                                                        
23 เจตน สถาวรศีลพร. “การบังคับใชกฎหมายใหเกิดความยุติธรรมในสังคม : ขอพิจารณาบางประการวาดวยกฎหมาย การบังคับใช

กฎหมาย ความยุติธรรม กับสังคม” 
24 เจิมศักดิ์ ปนทอง http://www.wongkarnpat.com สืบคนวันที่ 1 กุมภาพันธ 2559. 
25 ศาสตราจารย (พิเศษ) หมอมหลวงไกรฤกษ เกษมสันต.  “ความยุติธรรมทางอาญากับความยุติธรรมทางสังคม” รายงานการประชุม

เพ่ือพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 สรางความเขาใจและรับฟงความคิดเห็นตอ
งานวิจัย เร่ือง คําใหการของผูหญิงซ่ึงถูกพิพากษาวากระทําผิดในคดียาเสพติด. วันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล การวิจัยภายใต
โครงการกําลังใจภายใตพระดําหริพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา. หนา 23 – 24. 

26 พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 66 วรรค 3 “ถายาเสพติดใหโทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคํานวณเปนสาร
บริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแตหนึ่งลานบาทถึงหาลานบาทหรือประหารชีวิต” 
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   1) การกําหนดอายุของผูกระทําความผิดในพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 255327 ดังตัวอยางคดีที่เยาวชนอายุ 17 ป ขับรถสวนบุคคลโดยประมาท ไมมีใบอนุญาตขับขี่
และใชโทรศัพทขณะขับขี่รถยนตชนรถตูโดยสารสาธารณะ เม่ือวันที่ 27 ธันวาคม 2553 เปนผลใหมีผูเสียชีวิต 9 ศพ ซ่ึงโดย
กระบวนการยุติธรรม ผูกระทําความผิดดังกลาวตองเขาสูกระบวนการตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 เน่ืองจากขณะกระทําความผิดเปนเยาวชนอายุไมถึง 18 ปบริบูรณ ศาลได
พิเคราะหพยานหลักฐานแลวเห็นวาโจทกมีประจักษพยานใหการยืนยันเหตุการณรวมทั้งหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรจึงเห็นวา
จําเลยมีความผิดจริงฐานขับขี่รถยนตโดยประมาทเปนเหตุใหผูอ่ืนเสียชีวิต จนในที่สุดศาลเยาวชนและครอบครัวกลางพิพากษา
ใหจําเลยจําคุก 3 ป แตจําเลยใหการนําสืบพยานเปนประโยชนตอคดีจึงลดโทษให 1 ใน 3 เหลือลงโทษจําคุก 2 ป แตโทษ
จําคุกใหรอลงอาญา 3 ป พรอมส่ังคุมประพฤติจําเลย 3 ป และหามขับรถยนตจนกวาจะมีอายุครบ 25 ปบริบูรณ ซ่ึงคําตัดสิน
ของศาลถูกวิพากษวิจารณจากสังคมอยางกวางขวาง 
   2) การกําหนดอัตราโทษในพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 252228 ที่มีการกําหนดโทษไวสูงสุดถึง
ขั้นจําคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแตหน่ึงลานบาทถึงหาลานบาทหรือประหารชีวิตซ่ึงก็เปนที่นากังวลวาหากมีความผิดพลาด
เกิดขึ้นในกระบวนการหาขอเท็จจริงหรือหากมีการตัดสินผิดพลาด น่ันก็หมายความวาอาจมีคนบริสุทธ์ิหน่ึงคนตองถูกประหาร
ชีวิตหรือจําคุกตลอดชีวิตไดและในขณะเดียวกันมาตรการการลงโทษก็ไมไดมีผลทําใหความรุนแรงของปญหายาเสพติดลดลง 
ทั้งน้ีการปราบปรามอยางเขมงวดดวยการลงโทษที่รุนแรงมีผลทําใหยาเสพติดชะงักลงเพียงช่ัวขณะเทาน้ัน แตก็ไมไดทําให
ปญหาหมดไป ตราบใดที่ปญหาพื้นฐานทางดานเศรษฐกิจและสังคมยังไมไดรับการแกไข นอกจากน้ีหากรัฐยังเนนนโยบายการ
ปราบปรามยาเสพติดมากเกินไปอยางเชนในอดีตที่ผานมา ที่ไดทําใหมีการเกิดการจับกุม คุมขัง ดําเนินคดีกับผูที่เก่ียวของอยาง
มากจนกลายเปนการละเมิดมนุษยชนอีกรูปแบบหน่ึง ซ่ึงนอกจากจะไมไดทําใหปญหายาเสพติดนอยลงแลวยังนําไปสูปญหาคดี
ลนศาล ลนคุก อีกดวย ดังน้ันในอดีตที่ผานมากระบวนการยุติธรรมจึงไมสามารถแกไขปญหาอาชญากรรมที่เก่ียวของกับยาเสพ
ติดไดตามเจตนารมณ แตยังอาจจะสรางปญหาทางสังคม เศรษฐกิจ จนกลายเปนบอเกิดของอาชญากรรมที่สําคัญอีกดวย 
   3) การกําหนดอัตราโทษในพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 254629 ที่มีการกําหนดอัตราโทษ
ในกรณีผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการ ยาย แกไข เปล่ียนแปลงหรือตอเติมสถานบริการโดยไมไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก
เจาหนาที่และกรณีผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการยินยอมหรือปลอยปะละเลยใหมีการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดในสถาน
บริการหรือยินยอมหรือปลอยปะละเลยใหมีการนําอาวุธเขาไปในสถานบริการตองระวางโทษปรับไมเกิดหกหม่ืนบาท ซ่ึงเม่ือ
เทียบกับรายไดของสถานบริการโดยเฉพาะสถานบริการขนาดใหญแลวมีรายไดสูงกวาคาปรับมาก สถานบริการขนาดใหญ
บางครั้งก็ยอมเสียคาปรับ ผลที่ตามมาคือมีสถานบริการที่ฝาฝนกฎหมายหลายแหงและเกิดปญหาอาชญากรรม ปญหายาเสพ
ติด การคามนุษย แรงงานตางดาว ตลอดจนสรางความเดือดรอนรําคาญใหแกชุมชนใกลเคียงเปนอยางมาก ดังน้ันอัตราโทษที่
ถูกกําหนดมาน้ันจึงยังไมเหมาะกับสภาพความเปนจริงและควรมีมาตรการอ่ืนๆ เสริมเขามาดวยเพื่อเปนการปองกันและ
ปราบปรามการฝาฝนกฎหมายอยางไดผล 
  นอกจากปญหาทั้ง 3 ประการที่กลาวมาแลวยังมีปญหาอีกหลายประการที่สงผลตอมุมมองของสังคม จากขาวทาง
หนาหนังสือพิมพหลายๆ คดีที่สังคมมีสวนรวมในการวิพากษวิจารณกันอยางนาสนใจอีกทั้งยังมีอาจารยหรือนักวิชาการออกมา
ใหความเห็นกันอยางกวางขวางซ่ึงแลวแตมุมมองของแตละบุคคลซ่ึงรัฐมีหนาที่ตองดําเนินการทุกขั้นตอนอยางโปรงใส ซ่ึง
ปญหาสําคัญที่เก่ียวของกับกระบวนการยุติธรรมและสงผลตอมุมมองของสังคม  
 

  2.2 ปญหากระบวนการที่จะใหไดรับความยุติธรรมตามกฎหมาย 
   1) การใหความยุติธรรมในการพิจารณาพิพากษาคดี เน่ืองจากในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลหรือผู
พิพากษาน้ันอาศัยการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งปวงเพื่อพิสูจนความผิดหรือความบริสุทธ์ิของจําเลย เยียวยาความเสียหายที่
เกิดกับผูที่ไดรับความเสียหายและในขณะเดียวกันก็ตองคุมครองสิทธิเสรีภาพตางๆ ของผูที่เก่ียวของในคดีไปพรอมกันดวย โดย

                                                        
27 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา มาตรา 4 “เด็ก” 

หมายความวา บุคคลอายุยังไมเกินสิบหาปบริบูรณ “เยาวชน” หมายความวา บุคคลอายุเกินสิบหาปบริบูรณ แตยังไมถึงสิบแปดปบริบูรณ. 
28 พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 66 วรรค 3 “ถายาเสพติดใหโทษตามวรรคหนึ่งมีปริมาณคํานวณเปนสาร

บริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแตหนึ่งลานบาทถึงหาลานบาทหรือประหารชีวิต” 
29 พระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2546 มาตรา 28 ผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการผูใดฝาฝนมาตรา 13 หรือ มาตรา 16 

(5) หรือ (6) ตองระวางโทษปรับไมเกิดหกหมื่นบาท. 
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ในบางเรื่องกฎหมายใหอํานาจศาลหรือผูพิพากษาในการใชดุลยพินิจประกอบการตัดสินคดี เชน การตรวจสํานวนเพื่อดูความ
นาเช่ือถือของพยานตางๆ ดูความสอดคลองดวยเหตุผลและพฤติการณในคดีและการนํากฎหมายมาปรับใชแกคดี ซ่ึงในการใช
ดุลพินิจดังกลาว หากผูพิพากษาตัดสินคดีโดยใชตัวบทกฎหมายผิด หรือเกิดอคติลําเอียง ไมวาจะดวยความรูสึก หรือเกิดขึ้น
เพราะรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด หรือในกรณีที่ผูพิพากษาไมมีความรูความสามารถ ขาดประสบการณการทํางานหรือ
ประสบการณชีวิต อาจทําใหคําพิพากษาที่พิพากษาออกมาน้ันผิดไปหรือไมเหมาะสมกับสภาพสังคมและกอใหเกิดผลกระทบ
แกสังคมเปนอยางมาก 
   2) ความลาชาในกระบวนการยุติธรรม จากสุภาษิตกฎหมายที่วา “ความยุติธรรมที่ลาชาคือความไมยุติธรรม 
(Justice delayed is justice denied) ดังน้ันความลาชาในกระบวนการคนหาความจริงทางอาญาจึงถือเปนปญหาหน่ึงที่
สงผลกระทบตอสังคมโดยเฉพาะผูที่เก่ียวของในคดี ตัวอยางเชนกรณีที่ศาลมีคําพิพากษายกฟองหากจําเลยจําเปนตองถูก
ควบคุมตัวในระหวางการพิจารณาดวยแลวยอมกระทบกระเทือนตอเสรีภาพของจําเลยและเสรีภาพที่สูญเสียไปก็ไมอาจแกไข
ได เปนตน ซ่ึงปญหาความลาชาน้ีอาจเกิดจากสาเหตุหลายประการ เชน เจาพนักงานยังขาดความแมนยําในการใชกฎหมาย 
พยานหลักฐานที่ไดมาไมชอบดวยกฎหมาย เจาพนักงานไมปฏิบัติตามหนาที่โดยชอบดวยกฎหมายของตนเอง ขาดงบประมาณ
ในการใชจายระหวางการดําเนินคดี ขาดการรวมมือกันคนหาความจริงในองคกรหรือระหวางองคกร หรือแมแตการทํางานของ
เจาพนักงานที่มักจะใชการเรียนรูจากประสบการณที่ตนไดพบเจออยูเปนประจําหากมีการเพิ่มเติมความรูใหมๆ อยูเสมออาจใช
วิธีการและเทคนิคใหมๆ น้ันในการรวบรวมพยานหลักฐานได และนอกจากน้ียังมีปจจัยภายนอกอ่ืนๆ เชน ปจจัยตามธรรมชาติ
ที่ไมสามารถควบคุมไดอีกดวย ดังน้ันการเพิ่มเติมความรูใหมๆ ใหแกเจาพนักงานอยูเสมอจึงเปนเรื่องจําเปนเพื่อใหรูถึง
กฎหมายอยางกวางขวาง มีการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอตอการปฏิบัติหนาที่ไดดวยความสะดวกรวดเร็ว มีการสราง
เครือขาย อบรมเก่ียวกับความรวมมือกันทั้งในองคกรเดียวกันหรือระหวางองคกร รวมไปถึงอบรมคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ
ไปควบคูกันจึงจะทําใหการปฏิบัติตามหนาที่ของเจาพนักงานในการคนหาความจริงในคดีอาญาน้ันเปนไปไดอยางถูกตอง 
รวดเร็วและเปนธรรม 
 

  2.3 ปญหาความยุติธรรมทางสังคม 
   ดังที่กลาวมาแลวขางตนวาไมงายนักที่จะทําความเขาใจวาความยุติธรรมแทจริงแลวหมายถึงอะไร เพราะความ
ยุติธรรมตามความรูความเขาใจของแตละบุคคลในสังคมยังมีมุมมองที่แตกตางกันออกไป แตเน่ืองจากความยุติธรรมเปน
ตัวกําหนดทิศทางของสังคม รัฐในฐานะที่เปนผูปกครองประเทศจึงตองออกกฎเกณฑ กฎหมายตางๆ ที่ทุกคนในสังคมจะไดใช
อยางเสมอภาคกัน ไมออกกฎหมายมาเพื่อปฏิบัติหรือยกเวนบุคคลหรือกลุมบุคคลใดบุคคลหน่ึง ไมออกกฎหมายมาเพื่อ
ผลประโยชนบางอยางจนทําใหสังคมเกิดความเคลือบแคลงสงสัย และที่สําคัญรัฐจะตองมีระบบหรือวิธีการควบคุมเจาพนักงาน
ผูปฏิบัติตามกฎหมายใหสามารถอํานวยความยุติธรรมใหแกประชาชนไดอยางแทจริงจึงจะเปนเครื่องชวยกําหนดกฎเกณฑวา
ส่ิงไหนเปนส่ิงที่ดี ถูกตอง และเหมาะสมได เพราะในที่สุดแลวกฎหมายเปนเพียงตัวหนังสือ สวนความยุติธรรมน้ันเปน
นามธรรมแตผูใชกฎหมายน้ันเปนสวนสําคัญที่จะทําใหความยุติธรรมน้ันเกิดขึ้นจริงเปนรูปธรรมไดน่ันเอง 
 
3. การบริหารกระบวนการยุติธรรมในทางอาญา 
 
  การบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญามีแนวคิดที่สําคัญ 2 ประการคือ  
  3.1 แนวความคิดในการควบคุมอาชญากรรม (Crime control model)30 เปนแนวความคิดที่มุงเนนการ
ควบคุม ระงับและปราบปรามอาชญากรรมเปนหลัก ดังน้ัน ตามหลักการดังกลาวจึงมีขอสันนิษฐานวาผูถูกกลาวหาไดกระทํา
ผิด โดยทุกๆ อยางจะเขาสูกระบวนการทางกฎหมาย รัฐเปนผูใชอํานาจสูงสุดในการอยูเหนือผูถูกกลาวหา โดยไมคํานึงถึงความ
ถูกตองของการไดมาซ่ึงพยานหลักฐาน การดําเนินการตางๆ จึงตองมีประสิทธิภาพสูง รวดเร็ว รวมไปถึงการลงโทษที่รุนแรง
ดวย ทั้งน้ีก็เพื่อควบคุมอาชญากรรมและปกปองความสงบเรียบรอยของสังคม 
  3.2 แนวความคิดเกี่ยวกับกระบวนการที่ชอบดวยกฎหมาย (Due process mode)31 เปนแนวความคิดที่ตรง
ขามกับทฤษฎีควบคุมอาชญากรรม คือ ในการปฏิบัติหนาที่ตองยึดหลักนิติธรรม เนนการคุมครองสิทธิ มากกวาการพยายาม
                                                        

30 ปยะพร ตันณีกุล และคณะ. (2555). ปญหาการนําพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ.2553 มาใชในชั้นสอบสวน : ศึกษาเฉพาะจังหวัดนครปฐม. หนาที่ 6 – 8. 

31 เร่ืองเดิม. 
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ปองกันอาชญากรรม เปนหลักการที่เนนกระบวนการที่ชอบดวยกฎหมายคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน และมีขอ
สันนิษฐานวาผูถูกกลาวหาเปนผูบริสุทธ์ิจนกวาจะถูกศาลพิพากษาวากระทําผิดจริง หากรัฐจะกระทําการใดอันเปนการกระทบ
สิทธิของประชาชนจะตองมีกฎหมายใหอํานาจไวเทาน้ัน เชน การออกหมายจับ หมายคน เปนตน ดังน้ัน ตามหลักนิติธรรมจึง
เช่ือวากระบวนการยุติธรรมที่ดีตองเนนสิทธิเสรีภาพของประชาชนและเนนคุณภาพ  
  โดยประสิทธิภาพของการควบคุมอาชญากรรมน้ัน ไมไดหมายถึงความสําเร็จ ในการสืบสวนและสอบสวนเอา
ผูกระทําความผิดมาฟองรองลงโทษเทาน้ัน แตยังหมายถึงการควบคุมอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพในการรักษาความสงบสุข
ของสังคมไปในขณะเดียวกันดวย เชน การแกไขปญหายาเสพติดที่มิอาจยึดติดอยูกับมาตรการทางกฎหมายอยางลําพังแตควร
คํานึงถึงสภาพความเปนจริง และผลกระทบที่เกิดขึ้นอยางรอบดานในบริบทของสังคมที่เปล่ียนแปลงไปดวย หรือแมแตการ
กําหนดบทลงโทษก็ตองคํานึงถึงความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพสังคม สภาพเศรษฐกิจในปจจุบันใหผูกระทําผิดไมกลา
ที่จะเส่ียงฝาฝนกฎหมายเพราะจะไมคุมกับการเสียคาปรับ การถูกลงโทษ หรือความเสียหายในทางความนาเช่ือถือทาง
เศรษฐกิจ รวมไปถึงการกําหนดอายุของผูกระทําความผิดก็ตองสอดคลองกับสภาพสังคมในปจจุบันที่ตองยอมรับวาเด็กและ
เยาวชนในปจจุบันมีการรับส่ือและมีการลอกเลียนแบบอยางที่ไมเหมาะสมมากมาย การรับรูส่ือที่ผิดๆ ยอมสงผลใหการกระทํา
ความผิดของเด็กและเยาวชนมีความรุนแรงมากขึ้น เน่ืองจากมีการทําตามคานิยมและความเขาใจที่ผิด อีกทั้งผูกระทําความผิด
เองก็มีอายุนอยลงเรื่อยๆ เพราะฉะน้ันการกําหนดอายุของผูกระทําความผิดใหไดรับการพิจารณาคดีและรับการลงโทษอยาง
เหมาะสมเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมายน้ันก็ตองเหมาะสมเชนเดียวกัน มิฉะน้ันแลวผูกระทําผิดก็อาจจะอาศัยความเปน
เด็กและเยาวชนกระทําความผิดอยางไมเกรงกลัวได ดังน้ัน การบริหารกระบวนการยุติธรรมที่ดีจะตองทําใหการควบคุม
อาชญากรรมกับกระบวนการที่ชอบดวยกฎหมายมีความสมดุลกัน 
 
4. บทสรุป 
 
  จากปญหาดังกลาวขางตน จะแยกสรุปเปนประเด็น ดังน้ี 
  4.1 ปญหาความยุติธรรมมาจากตัวบทกฎหมาย ซ่ึงโดยสวนใหญมักจะไมเห็นดวยและไมพอใจกับการตัดสินของ
ศาลในทํานองวาเบาเกินไปหรือไมสมกับการกระทําของจําเลย เชน การกระทําความผิดเพราะความประมาทเลินเลอจนทําให
ผูอ่ืนถึงแกความตาย ซ่ึงมีการกําหนดโทษทางอาญาไวนอยไมวาผลของการกระทําความผิดน้ันจะมีผูเสียชีวิตก็ตาม กลาวคือ
กฎหมายกําหนดบทลงโทษสูงสุดไวเพียง 3 ป นอกจากน้ียังมีเหตุบรรเทาโทษหากเขาหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด เชน 
ผูกระทําผิดเปนเยาวชน ไมเคยกระทําความผิดมากอน ใหการเปนประโยชนตอการพิจารณาคดี จึงใหลดโทษลงเหลือ 1 ใน 3 
คือ 2 ป ซ่ึงศาลตองตัดสินไปตามตัวบทกฎหมาย หรือพฤติการณแหงคดี จะใชความเห็นสวนตัวมาเปนขอตัดสินไมได ซ่ึงเปน
เรื่องที่ประชาชนสวนใหญไมเขาใจ แตอยางไรก็ตาม หากจะตองมีการแกไขปรับปรุงกฎหมายในเรื่องดังกลาวก็ควรตองเริ่มตน
จากกระบวนการรางกฎหมายตลอดจนใหความรูแกประชาชนในดานกฎหมายไปควบคูกัน 
  4.2 ปญหากระบวนการที่จะใหไดรับความยุติธรรมตามกฎหมาย เน่ืองจากกฎหมายเปนเพียงตัวหนังสือที่รัฐผูมี
อํานาจออกกฎหมายขึ้นเพื่อจัดการกับการกระทําของบุคคลในสังคมที่เปนการละเมิดตอกฎหมาย สวนความยุติธรรมน้ันเปน
นามธรรมและผูบังคับใชกฎหมายน้ันเปนสวนสําคัญที่จะทําใหความยุติธรรมน้ันเกิดขึ้นจริงเปนรูปธรรม ดังน้ัน กระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาที่ถูกขับเคล่ือนไปจะตองเปนไปเพื่อพิสูจนความผิดหรือความบริสุทธ์ิของจําเลย และเยียวยาผูที่ไดรับความ
เสียหาย โดยตนสายของกระบวนการยุติธรรม คือ ตํารวจ สงผานไปยังพนักงานอัยการอัยการ ผูพิพากษา จนถึงราชทัณฑ ทุก
องคกรตองรวมมือกันในการคนหาความจริงอยางจริงจังจึงจะมีผลเปนการควบคุมอาชญากรรมในสังคมใหอยูในระดับที่สังคม
ยอมรับไดและคุมครองสิทธิเสรีภาพของผูที่เก่ียวของไปพรอมกัน 
  ดังน้ัน การบริหารงานยุติธรรมจึงควรจะตองสอดคลองไปกับมุมมองของสังคมบนเสนทางความยุติธรรมแมจะไม
สามารถทําไดทั้งหมด เพียงแตทําใหเกิดความสมดุลกันก็สามารถปรับเปล่ียนมุมมองของสังคมไปในทิศทางที่ควรได ซ่ึงอาจจะ
ตองทําดวยวิธีการหลายวิธีประกอบกัน เชน ใหมีการฝกอบรมในวิชาชีพขององคกรที่เก่ียวของกับกระบวนการยุติธรรมอยาง
ตอเน่ือง และใหมีการรายงานผลงานจากการปฏิบัติหนาที่ใหแกประชาชนทราบเปนระยะเพื่อใหประชาชนไดรับความกระจาง
และไมใหคดีเงียบหายไป เจาพนักงาน เจาหนาที่หรือผูที่เก่ียวของเองก็ควรทําหนาที่ในการคนหาความจริงยิ่งกวาการทําหนาที่
เปนเพียงสวนหน่ึงในกระบวนการยุติธรรม หากเจาพนักงานเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนแลวก็จะสามารถเปนหลักประกันใน
การอํานวยความยุติธรรมได และเจาพนักงานก็ตองตระหนักในบทบาทและหนาที่ของตนเสมอวา เจาพนักงานไมใชคูความ
ในทางเน้ือหาที่จะเปนคูแขงแพชนะกับจําเลย แตเปนเจาพนักงานในฐานะตัวแทนของรัฐที่จะสามารถดําเนินคดีเพื่อประโยชน
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ของจําเลยได ดังน้ัน ในองคกรที่เก่ียวของจึงควรจัดอบรมสัมมนาเพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจที่ถูกตองแกเจาพนักงานอยู
เสมอดวย เพื่อใหเจาพนักงานตระหนักถึงหนาที่ในการอํานวยความยุติธรรมในทิศทางที่ถูกตอง นอกจากน้ีควรเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบถวงดุล ก็ซ่ึงเทากับเปนการเปดเผยเพื่อใหประชาชนเขาถึงการควบคุมตรวจสอบ
การใชอํานาจดังกลาวอันเปนหลักการที่สําคัญยิ่งของหลักประชาธิปไตยอีกดวย 
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บทคัดยอ 

 
การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาตัวช้ีวัดปราชญตนแบบดานเศรษฐกิจพอเพียง กลุมตัวอยางเปนปราชญ

ชาวบาน เกษตรกรตนแบบ และผูมีสวนเก่ียวของในภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม 257 คน เก็บขอมูลดวยการสังเกต สัมภาษณ 
สนทนากลุม และประชุมเชิงปฏิบัติการ ผลวิจัยพบวา ตัวช้ีวัดปราชญตนแบบดานเศรษฐกิจพอเพียงมี 40 ตัวช้ีวัด ดังน้ี ยึดหลักธรรม 
พอเพียง เปนแบบอยางที่ดี เรียนรู ถายทอดความรู มีเหตุผล พยายาม ทําเกษตรผสมผสาน ชวยเหลือคนอ่ืน ประหยัด ปลูกไมยืน
ตน วางแผนการทํางาน ทําจากเล็กไปหาใหญ สุขภาวะดี ส่ิงแวดลอมดี พึ่งตนเอง ศรัทธาในอาชีพ พรอมรับการเปล่ียนแปลง 
เลิกอบายมุข นาเช่ือถือ ไมเบียดเบียนคนอ่ืน รับฟงความคิดเห็น ตรงตอเวลา สรางรายได ไมสรางหน้ี ทําบัญชีรายรับ-รายจาย 
มีคนมาศึกษาดูงาน ครอบครัวอบอุน ไมยุงเก่ียวการเมือง พัฒนาสังคม มีผูสืบทอดอาชีพ ยิ้มแยมแจมใส มีที่ดินทํากินของตนเอง 
เหลือกิน-แจก-แลก-ขาย เขาใจตนเอง ใชแรงงานในชุมชน ไมตามกระแส รักษาประเพณี ลดรายจาย และสรางความเขมแข็งใหกลุม 
 
คําสําคัญ: ตัวช้ีวัด, เศรษฐกิจพอเพียง, ปราชญชาวบาน, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

Abstract 
  

This qualitative research to study indicators the philosopher leaders side Sufficiency Economy. 
The sample groups are local philosophers, model farmers and stakeholders in the Northeast total 257 
persons. Data collection by observation, interview, focus group and workshop. The results of research 
are as follows: indicators the philosopher leaders side Sufficiency Economy have 40 indicators thus: based on 
principles, sufficiency, being a good model, learning, transfer of knowledge, rational, attempt, doing mixed 
farming, help others, saving, planting perennials, planning of work, made from small to big, well-being, 
good environment, self-reliance, having faith in one’s own occupation, attend for changes, being out of 
allurements, reliable, not hurting others, receive comments, punctually, building of income, no creation 
of debt, making revenue-expenditure accounting, have people doing study tours, happy family, precursors 
political, social development, having occupational descendants, beaming, owning land, enough to eat-
donate-barter-sell, self-understanding, use of community labor, no following of trends, conservation of 
traditions, reduction of expenses and building militancy of group. 
 
Keywords: indicator, sufficiency economy, local philosopher, Northeast 
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1. บทนํา 
 

เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่เสนอแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนของคนทุกระดับ เพื่อใหกาวทันโลกยุคโลกาภิวัตน 
(โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติประจําประเทศไทย, 2550: 15) ซ่ึงปลูกฝงวัฒนธรรมทางปญญาใหรูจักคิดอยางเปนเหตุ
เปนผล บนพื้นฐานคุณธรรมกับความรูหรือปญญา (สุนัย เศรษฐบุญสราง, 2551: 49) ดวยแนวปฏิบัติที่เปนสากลจากศักยภาพ
ดานจิตใจและการพัฒนาสติปญญา (แกมทอง อินทรัตน, 2551: 1) ซ่ึงผูกพันกับจิตวิญญาณ คือ คุณคามากกวามูลคา          
(ธนู ชมพูงาม, 2550: 6-7)  

นับตั้งแตป พ.ศ.2538 ไดมีการรวมตัวของเครือขายปราชญชาวบาน ซ่ึงจัดประชุมรวมกันทุกเดือน เพื่อสรางองค
ความรูและกระบวนการเรียนรูในการพึ่งตนเองและพึ่งพากันเอง สงเสริมปราชญชาวบานสรางผูนํารุนใหม และพัฒนาเปน
ปราชญชาวบานรุนตอไป และสรางเครือขายการเรียนรูสูการพึ่งตนเองและพึ่งพากันเอง 1 ลานครอบครัว โดยมี “หลักสูตร
วิทยากรกระบวนการเพื่อการเปล่ียนแปลงสูการพึ่งตนเองและพึ่งพากันเองภาคประชาชน (วปอ.ภาคประชาชน)” เพื่อถายทอด
ความรูและประสบการณในการทําเกษตรกรรมแกผูสนใจ (กองทุนเพื่อสังคม, 2545: 142-143) โดยมีปราชญชาวบานและ
เกษตรกรตนแบบเปนวิทยากรกระบวนการเครือขาย ฯ ละ 7-23 คน ซ่ึงทั้ง 12 เครือขาย ฯ จะมีศูนยเรียนรู 1 แหง ตั้งอยูใน 5 
จังหวัด คือ ขอนแกน 3 แหง นครราชสีมา 2 แหง บุรีรัมย 4 แหง สุรินทร 2 แหง และอํานาจเจริญ 1 แหง บนฐานปฏิบัติแหง
ความพอเพียง ดังคํากลาวที่วา “น่ีคือการเดินตามรอยพระยุคลบาทเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนเพราะพระบารมีของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงทําใหมีวันน้ี” (ธวัชชัย เพ็งพินิจ และธีระศักดิ์ ละมอม, 2554: 126) จากการดําเนินการมา
อยางตอเน่ือง ทําใหปราชญชาวบานลวนไดรับการยกยองใหเปนครูภูมิปญญาไทยดานเกษตรกรรม (ธวัชชัย เพ็งพินิจ และแสง
อรุณ สุนทรีย, 2552: 184) ซ่ึงคุณลักษณะสําคัญในการกาวสูความสําเร็จคือแรงศรัทธาในเศรษฐกิจพอเพียง (ธวัชชัย เพ็งพินิจ, 
2550: 120) ดังน้ัน หลักคิดและวัตรปฏิบัติของปราชญชาวบาน จึงเปนส่ิงที่ควรเรียนรูและนําไปเปนแบบอยางในการดํารงชีวิต 
โดยสามารถนําไปปฏิบัติทั้งในระดับบุคคลและชุมชนไดเปนอยางดี (อรรถพล อุสายพันธ, 2548: 6) 

อยางไรก็ตาม ในการดําเนินงานที่ผานมาเครือขาย ฯ ยังไมมีเกณฑหรือตัวช้ีวัดที่ชัดเจนเปนรูปธรรมสําหรับวัดผลการ
ดําเนินงาน (ธวัชชัย เพ็งพินิจ และคณะ, 2554ก: 193) ทั้งน้ี การประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงที่เปนรูปธรรม ตองอาศัยการ
พัฒนาตัวช้ีวัดที่จะใชเปนมาตรฐานสําหรับการประเมินผลการดําเนินงาน (สุธาวัลย เสถียรไทย, 2551: 2) ซ่ึงตองประเมิน
ศักยภาพทางจิต วิธีคิด หรือปญญาที่ทําใหเกิดความสุขหรือประเมินความสามารถในการพัฒนาไปสูความสุขที่แทจริง โดยการ
หาตัวคาดประมาณ (แกมทอง อินทรัตน, 2551: 10) นอกจากน้ี ในกระบวนการศึกษาเพื่อสรางตัวช้ีวัดจะเปนวิธีหน่ึงในการ
เรียนรูคุณลักษณะของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงมีความเปนนามธรรมใหเขาใจงายชัดเจนเปนรูปธรรมมากขึ้น (พิพัฒน 
ยอดพฤติการ, 2550: 1-2) ดังน้ัน การวิจัยน้ี จึงเปนการถอดความรูจากตัวแบบที่ประสบความสําเร็จจนไดรับการยอมรับจาก
สังคมวงกวางวาสามารถดํารงตนอยูทามกลางกระแสโลกาภิวัตนและทุนนิยมเสรีไดอยางยั่งยืน อันจะทําใหเกิดกระบวนทัศน
ใหมจากแบบจําลองที่ดี ซ่ึงจะนําไปสูวิธีคิดเชิงตรรกะ เพื่อปรับเปล่ียนทัศนคติของผูคนในสังคมวงกวาง ดวยความรูเทาทัน
ความจริงของสภาวการณปจจุบัน ใหสามารถนําตัวช้ีวัดไปประยุกตใชจนเกิดแนวปฏิบัติที่ดี นําไปสูการดํารงชีวิตที่มีความสุข
อยางสมดุลม่ันคงยั่งยืน 
 
2. วัตถุประสงคในการวิจัย 
 

เพื่อศึกษาตัว ช้ีวัดปราชญตนแบบดานเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวคิดของเครือขายปราชญชาวบานภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

เศรษฐกิจพอเพียงเปนหลักการ อุดมการณ และปรัชญาที่เกิดจากการเรียนรูถึงเหตุปจจัยของสังคมที่ตองเผชิญกับ
กระแสโลกาภิวัตน เปนการฟนคืนจิตวิญญาณที่ประกอบดวยมนุษยกับธรรมชาติ เปนแกนสาร เปนการมองและเขาใจมนุษยใน
ความหมายของความเปนมนุษยชาติที่เปนสวนหน่ึงของธรรมชาติตามสัจธรรมความจริง (เสนห จามริก, 2546: 60-61) เปน
การมองโลกเชิงระบบที่มีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา โดยมีหลักการพัฒนา คือ การตั้งอยูบนพื้นฐานของทางสายกลาง ดวย
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันในตัวที่ดี ตลอดจนใชความรูและคุณธรรม ประกอบการวางแผน การ



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 

 บูรณาการศาสตรและศิลป งานวิจัยทองถ่ินไทยและประชาคมอาเซียน | 957 

ตัดสินใจ การกระทํา และพัฒนาอยางเปนขั้นตอน เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พรอมรับตอการเปล่ียนแปลงทั้งใน
ดานชีวิต เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม ความรู และเทคโนโลยี (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ, 2550: 13-17) 

สวนตัวช้ีวัดน้ัน เปนสารสนเทศที่บงบอกปริมาณเชิงสัมพันธหรือสภาวะของส่ิงที่มุงวัดในเวลาใดเวลาหน่ึง โดยไม
จําเปนตองบงบอกสภาวะที่เจาะจงหรือชัดเจน แตบงบอกหรือสะทอนภาพของสถานการณอยางกวาง ๆ หรือใหภาพเชิงสรุป
โดยทั่วไป (Johnstone, 1981: 2) หรือบงบอกคุณลักษณะที่เปนนามธรรมใหสะทอนผลออกมาเปนรูปเชิงปริมาณหรือ
คุณภาพ (สรฤทธ จันสุข, 2552: 30) สามารถสังเกตได (ปติ ศรีสน่ัน, 2550: 18) ซ่ึงวิธีการพัฒนาตัวช้ีวัด ประกอบดวย 1) การ
พัฒนาเพื่อการนําผลไปใช โดยการคัดเลือกตัวแปรจํานวนหน่ึงมาใชกําหนดตัวช้ีวัดที่เปนตัวแทน และการคัดเลือกตัวแปรที่มี
ความสัมพันธกันมารวมเขาดวยกัน เพื่อลดจํานวนตัวแปรลง 2) การพัฒนาโดยยึดหลักทฤษฎี เปนการนําตัวแปรจํานวนหน่ึงที่
ไดจากการคัดเลือกตามทฤษฎีมาพิจารณากําหนดตัวแปรตามความสําคัญ จากน้ัน นํามาคํานวณคาตัวช้ีวัดรวมดวยวิธีการทาง
คณิตศาสตร โดยการกําหนดนํ้าหนักตัวแปรแบบใชความคิดเห็นหรือพิจารณาจากระยะเวลาและคาใชจายที่ใชในการไดมาซ่ึง
การผลิตคาของตัวแปรน้ัน ๆ หรือใชเกณฑมาตรฐานที่มีผูศึกษาและกําหนดไวแลว 3) การพัฒนาโดยวิธีเชิงประจักษ เปน
วิธีการที่มีความใกลเคียงกับวิธีการพัฒนาโดยยึดหลักทฤษฎีตางกันแตเพียงการกําหนดนํ้าหนักตัวแปร กลาวคือ วิธีแรกจะ
กําหนดคานํ้าหนักตามความสําคัญของตัวแปร ซ่ึงอาจใชความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญหรือวิธีการอ่ืน ๆ สวนวิธีการพัฒนาโดยวิธี
เชิงประจักษ จะใชหลักทางสถิติ เชน การวิเคราะหองคประกอบ เปนตน (บุญใจ ศรีสถิตนรากูร, 2543: 33-38) 

งานวิจัยที่เก่ียวของ ประกอบดวย แนวทางการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของเกษตรกร (ธวัชชัย เพ็ง
พินิจ และคณะ, 2557ก: 124) ตัวช้ีวัดการสรางความหลากหลายทางชีวภาพเชิงนิเวศเกษตรและการใชประโยชนอยางยั่งยืน 
(ธวัชชัย เพ็งพินิจ และคณะ, 2557ข: 103) ตัวช้ีวัดการมีสุขภาวะที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร (ธวัชชัย 
เพ็งพินิจ, พรทวี พลเวียงพล และพิมพชนก วัดทอง, 2557: 130-133) ตัวช้ีวัดความสําเร็จตนแบบเกษตรพึ่งตนเองและพึ่งพา
กันเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธวัชชัย เพ็งพินิจ และคณะ, 2556ก: 178-183) ตัวช้ีวัดการประยุกตใชเศรษฐกิจ
พอเพียงของธุรกิจชุมชนหมูบานโฮมสเตย (ธวัชชัย เพ็งพินิจ และคณะ, 2556ข: 25) ตัวช้ีวัดระดับการพึ่งตนเองและพึ่งพา
กันเองตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในโครงการพระราชดําริลุมนํ้าหวยทอน (ธวัชชัย เพ็งพินิจ และคณะ, 2556
ค: 93-107) รูปแบบเกษตรประณีตของปราชญชาวบานดานเกษตรกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ธวัชชัย เพ็งพินิจ, 2555: 
73-85) ตัวช้ีวัดความสําเร็จเกษตรพอเพียงของปราชญชาวบาน (ธวัชชัย เพ็งพินิจ และคณะ, 2554ข: 91-103) การพัฒนา
รูปแบบการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเครือขายปราชญชาวบาน (ธวัชชัย เพ็งพินิจ และธีระศักดิ์ ละมอม, 2554: 
79-91) ตัวช้ีวัดการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของคนเมืองหนองคาย (ธวัชชัย เพ็งพินิจ และคณะ, 2553: 
23-33) ตัวช้ีวัดเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัดในมิติส่ิงแวดลอม (สุธาวัลย เสถียรไทย และคณะ, 2551: 43-46) การพึ่งพา
ตนเองของชุมชนกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ปวีณา ล้ีตระกูล, 2554: 192-199) การพัฒนารูปแบบศูนยเรียนรูปราชญ
ชาวบานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สุวินัย เกิดทับทิม และคณะ, 2553: 166) รูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงของ
ปราชญบานดานเกษตรกรรม (ธวัชชัย เพ็งพินิจ และแสงอรุณ สุนทรีย, 2552: 67-68) และการดําเนินชีวิตของเกษตรกรตาม
แนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ทนงศักดิ์ วันชัย, 2552: 65-67) 
 
4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

4.1 ระเบียบวิธีวิจัย 
เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาตัวช้ีวัดใน 7 องคประกอบของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ทางสายกลาง ความ

พอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคุณธรรม และความสมดุลม่ันคงยั่งยืน 
 

4.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
4.2.1 ประชากร 
เครือขายปราชญชาวบานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 เครือขาย ในจังหวัดขอนแกน นครราชสีมา บุรีรัมย 

สุรินทร และอํานาจเจริญ ซ่ึงสํานักงานกองทุนเพื่อสังคมไดรวบรวมไวในหนังสือพลังรากหญาพลังแผนดิน รวมทั้ง จัดทําส่ือ
อิเลคทรอนิกส (CD-Rom) ในชุดเครือขายปราชญชาวบานและพหุภาคีภาคอีสาน ประกอบดวย เครือขายพอคําเดื่อง ภาษี, 
เครือขายพอจันทรที ประทุมภา, เครือขายพอชาลี มาระแสง, เครือขายพอเชียง ไทยดี, เครือขายพอทองหลอ เจนไธสง, 
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เครือขายพอทัศน กระยอม, เครือขายพอบุญเต็ม ชัยลา, เครือขายพอประคอง มนตกระโทก, เครือขายพอผอง เกตพิบูลย, 
เครือขายพอผาย สรอยสระกลาง, เครือขายพอมหาอยู สุนทรธัย และเครือขายพอสุทธินันท ปรัชญพฤทธ์ิ 

 

4.2.2 กลุมตัวอยาง 
เปนการเลือกแบบเจาะจงจํานวน 257 คน ประกอบดวย ปราชญชาวบาน เกษตรกรตนแบบ และผูมีสวน

เก่ียวของ เชน ผูนําชุมชน ผูนํากลุมในชุมชน ขาราชการทองถิ่น นักการเมืองทองถิ่น สมาชิกองคการบริการสวนตําบล เปนตน 
 

4.3 เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
4.3.1 แบบสังเกตปลายเปด  
เชน จุดเดนของเครือขาย ปราชญชาวบาน เกษตรกรตนแบบ การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช เปนตน 

รวมถึง พยานหลักฐานเชิงประจักษหรือขอสังเกตที่สนับสนุนยืนยัน โดยจดบันทึกแบบทันทีทันใดในลักษณะพรรณนาความ 
 

4.3.2 แบบสัมภาษณ  
โดยใชคําถามปลายเปด เชน ความรูความเขาใจเก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตัวช้ีวัดทางสายกลาง 

ตัวช้ีวัดความพอประมาณ ตัวช้ีวัดความมีเหตุผล ตัวช้ีวัดการมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี ตัวช้ีวัดเง่ือนไขความรู ตัวช้ีวัดเง่ือนไข
คุณธรรม ตัวช้ีวัดความสมดุลม่ันคงยั่งยืน ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ เปนตน ทั้งน้ี บางคนจะถูกสัมภาษณมากกวา 1 ครั้ง เพื่อ
ตรวจสอบยืนยันความถูกตอง 
 

4.4 การสรางและตรวจสอบเคร่ืองมือ 
โดยยึดวัตถุประสงคของการวิจัยเปนหลัก ซ่ึงไดสงใหที่ปรึกษาและผูเช่ียวชาญตรวจสอบ นํามาปรับปรุงแกไขและ

ทดลองเก็บขอมูลภาคสนามในสถานการณจริง เพื่อทดสอบวาสามารถนํามาซ่ึงขอมูลที่ครบถวนหรือไม หรือเช่ือมโยงไปสูขอมูล
หลักที่ตองการมากนอยเพียงใด จากน้ันนําผลที่ไดมาพัฒนาเครื่องมือใหครอบคลุมประเด็นที่ตองการมากที่สุดอีกครั้ง  

 

4.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 
4.5.1 การศึกษาเอกสาร 
โดยคนควาขอมูลจากเอกสารทางวิชาการ ซ่ึงงานวิจัยน้ีมีการศึกษาเอกสารเก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

7 ช้ิน แนวคิดเก่ียวกับปราชญชาวบาน 13 ช้ิน แนวคิดนิเวศวิทยาวัฒนธรรม 9 ช้ิน แนวคิดการพัฒนาตัวช้ีวัด 15 ช้ิน และ
งานวิจัยที่เก่ียวของ 19 เรื่อง 

 

4.5.2 การศึกษาภาคสนาม 
เปนการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม ซ่ึงมีการสัมภาษณ 198 คน สนทนากลุม 20 กลุม ผูเขารวม 92 คน 

และประชุมเชิงปฏิบัติการ 2 ครั้ง ผูเขารวม 151 คน รวมกลุมตัวอยางในการเก็บรวบรวมขอมูล 257 คน โดยไมนับช่ือซํ้า 
เน่ืองจากบางคนจะถูกเก็บขอมูลมากกวา 1 ครั้ง และ/หรือเขารวมกิจกรรมมากกวา 1 กิจกรรม 
 

4.6 การวิเคราะหและนําเสนอ  
ใชการวิเคราะหเน้ือหา (content analysis) เช่ือมโยงสูแนวคิด ทฤษฎี และนําเสนอโดยการเขียนบรรยายเชิง

พรรณนา (descriptive approach) 
 
5. ผลการวิจัย 
 

จากการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่มีแนวปฏิบัติและผลงานเชิงประจักษในปจจุบัน จนไดรับการยอมรับ
จากสังคมวงกวางวาสามารถเปนแบบอยางแกบุคคลทั่วไปได ซ่ึงมีการดําเนินกิจกรรมมาอยางตอเน่ือง ไดวิเคราะหและสรุป
ตัวช้ีวัดปราชญตนแบบใน 7 องคประกอบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไว ดังน้ี ทางสายกลาง 10 ตัวช้ีวัด ประกอบดวย 
พอเพียง เปนแบบอยางที่ดี นาเช่ือถือ ไมยุงเก่ียวการเมือง ยึดหลักธรรม เขาใจตนเอง ชวยเหลือคนอ่ืน ไมเบียดเบียนคนอ่ืน 
สุขภาวะดี และครอบครัวอบอุน ความพอประมาณ 12 ตัวช้ีวัด ประกอบดวย พอเพียง ประหยัด พยายาม ทําจากเล็กไปหา
ใหญ พึ่งตนเอง เลิกอบายมุข ไมสรางหน้ี ไมตามกระแส ชวยเหลือคนอ่ืน ไมเบียดเบียนคนอ่ืน พัฒนาสังคม และทําบัญชี
รายรับ-รายจาย ความมีเหตุผล 13 ตัวช้ีวัด ประกอบดวย ทําเกษตรผสมผสาน วางแผนการทํางาน มีเหตุผล รับฟงความ
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คิดเห็น มีคนมาศึกษาดูงาน ยึดหลักธรรม ถายทอดความรู ใชแรงงานในชุมชน ครอบครัวอบอุน ไมสรางหน้ี ศรัทธาในอาชีพ 
ทําจากเล็กไปหาใหญ และเลิกอบายมุข การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี 15 ตัวช้ีวัด ประกอบดวย เปนแบบอยางที่ดี มีเหตุผล พรอม
รับการเปล่ียนแปลง ถายทอดความรู สรางรายได ประหยัด ทําบัญชีรายรับ-รายจาย ทําเกษตรผสมผสาน มีผูสืบทอดอาชีพ มี
ที่ดินทํากินของตนเอง เหลือกิน-แจก-แลก-ขาย ชวยเหลือคนอ่ืน ลดรายจาย ยึดหลักธรรม และสรางความเขมแข็งใหกลุม 
เง่ือนไขความรู 7 ตัวช้ีวัด ประกอบดวย เรียนรู ถายทอดความรู พยายาม มีเหตุผล วางแผนการทํางาน ยึดหลักธรรม และ
พัฒนาสังคม เง่ือนไขคุณธรรม 9 ตัวช้ีวัด ประกอบดวย ยึดหลักธรรม ชวยเหลือคนอ่ืน ตรงตอเวลา พยายาม เปนแบบอยางที่ดี 
ยิ้มแยมแจมใส เลิกอบายมุข ไมเบียดเบียนผูอ่ืน และรักษาประเพณี และความสมดุลม่ันคงยั่งยืน 11 ตัวช้ีวัด ประกอบดวย 
ปลูกไมยืนตน ส่ิงแวดลอมดี พอเพียง สุขภาวะดี ยึดหลักธรรม ทําจากเล็กไปหาใหญ ศรัทธาในอาชีพ ชวยเหลือคนอ่ืน 
พึ่งตนเอง ทําเกษตรผสมผสาน และเรียนรู 
 
6. สรุปผลการวิจัย 
 

เม่ือนําตัวช้ีวัดมารวมกันจะมีทั้งหมด 40 ตัวช้ีวัด ซ่ึงมีตัวช้ีวัดบางสวนปรากฏซํ้าในแตละองคประกอบของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ดังน้ี ปรากฏอยู 6 องคประกอบ 1 ตัวช้ีวัด ปรากฏอยู  5 องคประกอบ 1 ตัวช้ีวัด ปรากฏอยู  3 
องคประกอบ 9 ตัวช้ีวัด ปรากฏอยู 2 องคประกอบ 10 ตัวช้ีวัด และปรากฏอยู 1 องคประกอบ 19 ตัวช้ีวัด โดยตัวช้ีวัดที่กลุม
ตัวอยางใหความสําคัญมากที่สุด คือ ยึดหลักธรรม เพราะปรากฏอยูมากที่สุด 6 องคประกอบของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
7. อภิปรายผลการวิจัย 
 

จากความลมเหลวในการทําเกษตรเชิงเดี่ยวและเกษตรเคมี ปราชญชาวบานไดนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ จนนํามาสูความสําเร็จและความสุขในปจจุบัน ซ่ึงผลการวิจัยที่คนพบ
มีความสอดคลองหรือเขากันไดกับงานวิจัยหลายช้ินในประเด็นที่สําคัญ เชน ยึดหลักธรรม พอเพียง เปนแบบอยางที่ดี เรียนรู 
ถายทอดความรู มีเหตุผล พยายาม ทําเกษตรผสมผสาน ชวยเหลือคนอ่ืน ประหยัด ปลูกไมยืนตน วางแผนการทํางาน ทําจาก
เล็กไปหาใหญ สุขภาวะดี ส่ิงแวดลอมดี พึ่งตนเอง ศรัทธาในอาชีพ เลิกอบายมุข ไมเบียดเบียนคนอ่ืน รับฟงความคิดเห็น สราง
รายได ไมสรางหน้ี ทําบัญชีรายรับ-รายจาย ครอบครัวอบอุน มีผูสืบทอดอาชีพ ยิ้มแยมแจมใส มีที่ดินทํากินของตนเอง เหลือ
กิน-แจก-แลก-ขาย รักษาประเพณี ลดรายจาย และสรางความเขมแข็งใหกลุม ไมวาจะเปนผลวิจัยของ ธวัชชัย เพ็งพินิจ และ
คณะ (2557ก: 124) ในประเด็น พัฒนากลุมใหเขมแข็ง เนนเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาส่ิงแวดลอมใหนาอยู ผลวิจัยของ ธวัชชัย 
เพ็งพินิจ และคณะ (2557ข: 103) ในประเด็น มีไมยืนตนหลายชนิด มีกิน-ขาย-แลกเปล่ียน วางแผนบริหารจัดการ สราง
อากาศบริสุทธ์ิ มีรายได ผลวิจัยของ ธวัชชัย เพ็งพินิจ, พรทวี พลเวียงพล และพิมพชนก วัดทอง (2557: 130-133) ในประเด็น 
ครอบครัวอบอุน สุขภาพแข็งแรง มีความพอเพียง ส่ิงแวดลอมดี วางแผนการทํางาน ทําเกษตรผสมผสาน ทําบัญชีครัวเรือน 
ศรัทธาในอาชีพ ปลูกไมยืนตน มีที่ดินทํากิน มีผูสืบทอดอาชีพ เรียนรูศึกษาดูงาน เลิกอบายมุข ไมมีหน้ีสิน อารมณดี เปน
แบบอยางที่ดี ถายทอดความรู ผลวิจัยของ ธวัชชัย เพ็งพินิจ และคณะ (2556ก: 178-183) ในประเด็น ไมสรางหน้ี ครอบครัว
อบอุน ทําเกษตรผสมผสาน พึ่งตนเองและพึ่งพากัน เปนแบบอยางที่ดี มีความพอเพียง วางแผนการใชพื้นที่ มีที่ดินทํากินของ
ตนเอง มีลูกหลานสืบทอด อนุรักษประเพณีวัฒนธรรม ส่ิงแวดลอมดี เรียนรูศึกษาดูงาน แบงปนความรู มีคุณธรรม ทําบัญชี
ครัวเรือน สุขภาพแข็งแรง มีอาหารพอกิน-แจก-แลกเปล่ียน-ขาย เลิกอบายมุข ศรัทธาในอาชีพ ผลวิจัยของ ธวัชชัย เพ็งพินิจ 
และคณะ (2556ข: 25) ในประเด็น ประหยัดอดออม มีเหตุผล สรางรายได สืบสานประเพณี เรียนรู ทําบัญชีครัวเรือน เปน
แบบอยางที่ดี ครอบครัวอบอุน สุขภาพแข็งแรง ชุมชนเขมแข็ง ส่ิงแวดลอมดี ศึกษาดูงาน ถือศีล 

รวมถึง ผลวิจัยของ ธวัชชัย เพ็งพินิจ และคณะ (2556ค: 93-107) ในประเด็น ทําบัญชีครัวเรือน ประหยัด ลด
รายจาย มีเหตุผล สรางรายได ไมสรางหน้ี พอเพียง ยึดหลักธรรม รักษาส่ิงแวดลอม ทําเกษตรผสมผสาน หาความรู ถือศีล 
ชวยเหลือผูอ่ืน ไมรบกวนผูอ่ืน ละเวนอบายมุข ถายทอดความรู ผลวิจัยของ ธวัชชัย เพ็งพินิจ (2555: 73-85) ในประเด็น ยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทําตามกําลังเริ่มจากเล็กไปหาใหญ เหลือกินแจ เหลือแจกขาย ลดรายจาย สรางรายรับ การ
พึ่งตนเองและพึ่งพากันเอง ผลวิจัยของ ธวัชชัย เพ็งพินิจ และคณะ (2554ข: 91-103) ในประเด็น ลดรายจาย ทําเกษตร
ผสมผสาน ไมสรางหน้ี ไมเบียดเบียน ยึดหลักธรรม ทําจากนอยไปหามาก พึ่งตนเอง รับฟงความคิดคนอ่ืน วางแผนการทํางาน 
เรียนรู ครอบครัวอบอุน ปลูกไมผลไมยืนตน รางกายแข็งแรง มีลูกหลานสืบทอด ทําบัญชีครอบครัว เลิกอบายมุข รักษาสืบ
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ทอดประเพณี ส่ิงแวดลอมดี ผลวิจัยของ ธวัชชัย เพ็งพินิจ และธีระศักดิ์ ละมอม (2554: 79-91) ในประเด็น เนนเกษตร
พอเพียง แลกเปล่ียนเรียนรู พึ่งตนเอง ชวยเหลือกัน เหลือกิน-แจก-ขาย ออมส่ิงแวดลอม สรางระบบนิเวศวิทยาที่ดี ผลวิจัย
ของ ธวัชชัย เพ็งพินิจ และคณะ (2553: 23-33) ในประเด็น ประหยัดอดออม ดูแลรักษาสุขภาพ ไมยุงเก่ียวอบายมุข สราง
รายไดเสริม ไมสรางหน้ีสิน ทําเกษตรพอเพียง ทําตัวเปนกลาง ทําบัญชีรายรับ-รายจาย ถือธรรมะ พึ่งพาตนเอง สรางความ
อบอุนในครอบครัว เรียนรูตลอดเวลา มีเหตุผล ไมสรางความเดือดรอนใหคนอ่ืน ราเริงแจมใส เช่ือม่ันในส่ิงที่ทํา และรักษา
ส่ิงแวดลอม 

อีกทั้ง ยังมีผลวิจัยของ สุธาวัลย เสถียรไทย และคณะ (2551: 43-46) ในประเด็น พอมีพอกิน ไมมีหน้ีสิน 
ส่ิงแวดลอมที่ดี ผลวิจัยของ ปวีณา ล้ีตระกูล (2554: 192-199) ที่พบวา ปจจัยที่สงผลตอการพึ่งพาตนเองของชุมชน คือ การ
หาความรู ลดรายจาย รักษาธรรมชาติส่ิงแวดลอม ชวยเหลือตัวเอง ประหยัด ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ถายทอดความรู ทัศน
ศึกษาดูงาน ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผลวิจัยของ สุวินัย เกิดทับทิม และคณะ (2553: 166) ที่พบวา 
ปราชญชาวบานทําการเกษตรโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกทุกอยางที่กิน กินทุกอยางที่ปลูก เหลือกินแจก เหลือ
แจกขาย มีความเจริญทั้งดานรางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ สามารถพึ่งพาตนเองและพึ่งพากันเองไดอยางสมดุลและ
ยั่งยืน ผลวิจัยของ ธวัชชัย เพ็งพินิจ และแสงอรุณ สุนทรีย (2552: 67-68) ที่พบวา ปราชญชาวบานปรับเปล่ียนวิธีคิดอยางมี
เหตุผล เรียนรูจากการลงมือทําและปฏิบัติจริง เลิกอบายมุข มีความพยายาม พึ่งตนเอง ไมสรางหน้ี ครอบครัวอบอุน และผล
วิจัยของ ทนงศักดิ์ วันชัย (2552: 65-67) ที่พบวา กิจกรรมการเรียนรูวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวย ลดรายจาย เพิ่ม
รายได ประหยัดอดออม เรียนรู สรางความอบอุนใหครอบครัว อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม ชวยเหลือเพื่อนบาน 
และวางแผนในการประกอบอาชีพ 

ทั้งน้ี ความสอดคลองหรือเขากันไดดังกลาว เน่ืองเพราะกลุมตัวอยางมีพื้นฐานวิถีชีวิตมาจากสังคมเกษตรกรรมและ
สังคมชนบทแบบเปดที่มีการเช่ือมโยงปฏิสัมพันธกับสังคมภายนอก ซ่ึงแสดงใหเห็นวา วิถีชีวิตและการประกอบอาชีพของกลุม
ตัวอยางลวนเช่ือมโยงกับกระแสดานเศรษฐกิจและสังคมภายนอก อีกทั้ง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยังมีหลักคิดและหลักปฏิบัติ
ที่เปนสากล สามารถนําไปประยุกตใชกับทุกสาขาอาชีพหรือทุกบริบททางสังคมและวัฒนธรรม ดังที่ แกมทอง อินทรัตน 
(2551: 10) ไดเสนอไววา เม่ือใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนกรอบในการวิจัย ผลที่ไดมักจะมีความเช่ือมโยงอยางเปน
สากล นอกจากน้ี ยังมีตัวช้ีวัดอีกสวนหน่ึงที่ช้ีใหเห็นถึงคุณลักษณะเฉพาะของปราชญตนแบบในกระแสสังคมปจจุบันตามทัศนะ
ของกลุมตัวอยาง ประกอบดวย พรอมรับการเปล่ียนแปลง นาเช่ือถือ ตรงตอเวลา มีคนมาศึกษาดูงาน ไมยุงเก่ียวการเมือง 
พัฒนาสังคม เขาใจตนเอง ใชแรงงานในชุมชน และไมตามกระแส  

จากผลการวิจัย มีตัวช้ีวัดที่ปรากฏมากที่สุด 6 องคประกอบ 1 ตัวช้ีวัด คือ “ยึดหลักธรรม” น่ันหมายความวา 
ตัวช้ีวัดดังกลาวเปนตัวช้ีวัดที่แสดงใหเห็นถึงความเปนปราชญตนแบบดานเศรษฐกิจพอเพียงไดชัดเจนมากที่สุด ดังน้ัน ในการ
พัฒนาจึงควรเนนการยึดหลักธรรมของบุคคลใหมากที่สุด อยางไรก็ตาม ตัวช้ีวัดดังกลาวไมไดปรากฏอยูในองคประกอบความ
พอประมาณ เน่ืองเพราะกลุมตัวอยางมองวา ความพอประมาณเปนความพอดีที่ไมมากไมนอยเกินไป โดยไมเบียดเบียนตนเอง
และผูอ่ืน ซ่ึงจะแสดงออกชัดเจนจากการกระทํา ในขณะที่หลักธรรมเปนเรื่องจิตใจภายในของบุคคล จึงทําใหไมปรากฏตัวช้ีวัด
ในองคประกอบดังกลาว 

นอกจากน้ี ยังมีตัวช้ีวัดที่ปรากฏอยูเพียง 1 องคประกอบ 19 ตัวช้ีวัด โดยแยกในแตละองคประกอบได ดังน้ี ทางสาย
กลาง 3 ตัวช้ีวัด คือ นาเช่ือถือ ไมยุงเก่ียวการเมือง เขาใจตนเอง ความพอประมาณ 1 ตัวช้ีวัด คือ ไมตามกระแส ความมี
เหตุผล 3 ตัวช้ีวัด คือ รับฟงความคิดเห็น มีคนมาศึกษาดูงาน ใชแรงงานในชุมชน การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี 7 ตัวช้ีวัด คือ 
พรอมรับการเปล่ียนแปลง สรางรายได มีผูสืบทอดอาชีพ มีที่ดินทํากินของตนเอง เหลือกิน-แจก-แลก-ขาย ลดรายจาย สราง
ความเขมแข็งใหกลุม เง่ือนไขคุณธรรม 3 ตัวช้ีวัด คือ ตรงตอเวลา ยิ้มแยมแจมใส รักษาประเพณี สมดุลม่ันคงยั่งยืน 2 ตัวช้ีวัด 
คือ ปลูกไมยืนตน ส่ิงแวดลอมดี ทั้งน้ี ตัวช้ีวัดดังกลาวแสดงใหเห็นถึงความเปนปราชญตนแบบในองคประกอบน้ัน ๆ ไดอยาง
โดดเดน ซ่ึงสามารถที่จะนําไปใชเปนตัวช้ีวัดหรือเกณฑประเมินไดเปนอยางดี อยางไรก็ตาม ในองคประกอบเง่ือนไขความรูทุก
ตัวช้ีวัดจะไปปรากฏอยูในองคประกอบอ่ืน ๆ มากกวา 1 องคประกอบ เน่ืองเพราะกลุมตัวอยางมองวา เง่ือนไขความรูมี
ความสําคัญในฐานะที่เปนวิธีคิดสูวิถีปฏิบัติ จึงเปนองคประกอบที่สามารถเช่ือมโยงไปสูองคประกอบอ่ืน ๆ ของหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอยางนอย 1 องคประกอบเสมอ 

อน่ึง ยังมีตัวช้ีวัดที่ปรากฏอยูระหวาง 2-5 องคประกอบอีก 20 ตัวช้ีวัด ดังน้ี 5 องคประกอบ 1 ตัวช้ีวัด 3 
องคประกอบ 9 ตัวช้ีวัด และ 2 องคประกอบ 10 ตัวช้ีวัด หมายความวา ยังมีตัวช้ีวัดอีกจํานวนหน่ึงที่เช่ือมโยงสัมพันธกัน
ระหวางองคประกอบของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงช้ีใหเห็นวา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้ันมีลักษณะเชิงบูรณาการ
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อยางเปนองครวมที่เนนคนเปนศูนยกลางการพัฒนา ดังน้ัน การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงจําเปนที่จะตอง
บูรณาการในทุกดานไปพรอมกัน ซ่ึงสามารถสรุปผลการวิจัยไดวา การพัฒนาคนสูปราชญตนแบบดานเศรษฐกิจพอเพียงควร
เริ่มจากการพัฒนาภายในดวยหลักธรรม เพื่อใหบุคคลเปดใจกวางที่จะนําตัวช้ีวัดซ่ึงอยูระหวาง 2-5 องคประกอบไปประยุกตใช
จนเกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน โดยมีตัวช้ีวัดที่ปรากฏอยู 1 องคประกอบเปนคุณลักษณะเสริมสูความเปนปราชญตนแบบ
ดานเศรษฐกิจพอเพียงที่สังคมปจจุบันยอมรับอยางแทจริง 
 
8. ขอเสนอแนะ 
 

จากผลการวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใชประโยชน ดังน้ี ควรจัดทําเอกสารหรือคูมือฉบับประชาชนที่สามารถ
เรียนรูและเขาใจงายสําหรับบุคคลทั่วไป เพื่อใหเกิดการนําไปประยุกตใชในสังคมวงกวาง รวมถึง หนวยงานภาครัฐในระดับ
นโยบายและระดับพื้นที่ ควรมีสวนรวมสนับสนุนชวยเหลือในการจัดการความรูเพื่อพัฒนาสูศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึง
การส่ือสารแนวราบจะทําใหผูเขารวมอบรมสามารถเรียนรูเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางเขาใจ เขาถึง นําไปปฏิบัติได ทั้งน้ี 
เครือขาย ฯ ควรนําผลการวิจัยไปใชเปนสวนหน่ึงในการถายทอดความรู เพื่อสอดแทรกในเน้ือหาเพราะตัวช้ีวัดที่ไดถือเปนจุด
แข็งที่สามารถนําไปใชประโยชนในการดําเนินชีวิตของบุคคลทั่วไป อีกทั้ง ควรมีการวิจัยและพัฒนาในลักษณะสหวิชาการโดย
ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม ซ่ึงจะทําใหเกิดองคความรูที่สามารถนําไปใชพัฒนาสังคมวงกวางไดอยางยั่งยืน 
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บทคัดยอ 
 

บทความน้ีตองการนําเสนอประเด็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนและการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนที่ถูกสรางขึ้นมา
ในส่ือบันเทิงไทย ผานกรณีศึกษาละครชุดเรื่องฮอรโมน ฤดูกาลที่ 3 โดยนําทฤษฎีทางอาชญาวิทยามาอธิบายปรากฏการณที่
เกิดขึ้น สะทอนความเปนจริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทย เปนการศึกษาเชิงพรรณนา เก็บรวบรวมขอมูลจากการศึกษาจากเอกสาร
วิชาการและทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของประกอบการวิเคราะหขอมูล ผลการศึกษาพบวา กรณีที่เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรม
เบี่ยงเบนและกระทําความผิดโดยนําเอาแนวคิดพฤติกรรมเบี่ยงเบน ทฤษฎีกดดันทางสังคมและทฤษฎีการเรียนรูมาใชวิเคราะห 
พบวาสาเหตุการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนจนถึงขั้นตองหันไปพึ่งพายาเสพติดน้ัน เกิดจากการที่เด็กและเยาวชนมี
ความสัมพันธกันในครอบครัวที่ต่ํา ขาดความเอาใจใสจากพอแม กอปรกับมีการคบหาเพื่อนที่มีลักษณะเห็นวาการกระทําความผิด
เปนเรื่องที่ถูกตอง สามารถกระทําได จนในที่สุดเม่ือสถานการณกดดันมาก ๆ จึงตัดสินใจออกจากโลกแหงความเปนจริงและมี
พฤติกรรมเบี่ยงเบนไปกระทําความผิด และในกรณีเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนในประเด็นการรักรวมเพศโดยนําเอา
แนวคิดพันธะทางสังคมมาใชวิเคราะห พบวาเม่ือสังคมตีกรอบวาการมีพฤติกรรมรักรวมเพศเปนพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนหรือ          
อีกนัยหน่ึงถือวาเปนการกระทําความผิด ตามแนวคิดดังกลาวมีปจจัยที่สามารถยับยั้งการกระทําความผิดไดแก ปจจัยความรูสึก
การผูกพันกับครอบครัวและคนที่รักจะสรางความรูสึกที่จะควบคุมตนเองใหเปนบุคคลที่ดีในสังคม ปจจัยตอมาคือการผูกมัด 
ในการดําเนินชีวิตใหเปนไปตามกฎระเบียบของสังคมเพื่อมุงไปสูความสําเร็จในชีวิตที่ตั้งเปาหมายไว สวนปจจัยดานเขารวม
กิจกรรมตาง ๆ ของสังคมโดยใชเวลาสวนใหญหมดไปกับการปฏิบัติกิจกรรมเหลาน้ัน และปจจัยสุดทายคือความเช่ือและ
คานิยม ที่เปนบรรทัดฐานของสังคมที่เปนพันธะของบุคคลที่จะไมกระทําความผิด 
 
คําสําคัญ: พฤติกรรมเบี่ยงเบน, การกระทําความผิด, เด็กและเยาวชน 
 

Abstract 
 

This article presents deviant behavior and juvenile delinquency that have been presented in 
Thailand entertainment media through case study, Hormones the series season 3 by using leading criminology 
theories to explain the phenomenon reflecting the reality that occurs in Thailand. It is a descriptive study. The 
data collection was done by studying related academic documents and literature review. From the analysis, 
it was found that the juvenile delinquency and deviant behavior to the point of depending on narcotics 
is caused by the juveniles lacking the attention from parents coupled with fellowships with friends that 
think that wrongdoings are acceptable. There are the issues of juveniles with deviant behavior in the 
aspect of homosexuality. When the aspect is analyzed by the social bonding concept, it was found that 
the society deems homosexual behavior as deviant, or otherwise constitutes an offense. Based on the 
concept, factors that can deter the behavior are; the sense of attachment to the family and loved ones 
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to create a sense of self-control as good person in society, the commitment to live according to the 
rules of society to successfully achieve life goals, spending most of the time being involved in society 
activities, and the final factor is the belief and values. The social norms are the obligations of the 
people in the societies and will also deter them from committing offense. 
 
Keywords: deviant, delinquency, juvenile 
 
1. บทนํา 
 
 หากยอนไปในอดีตที่ธุรกิจสายบันเทิงจําพวกภาพยนตรหรือโทรทัศนยังคงผูกขาดอยูกับนักธุรกิจเพียงไมก่ีกลุม  ทํา
ใหมีชองทางของส่ือผานทางโทรทัศนจํากัดอยูเพียงไมก่ีชองทางเทาน้ัน  ผลงานบันเทิงประเภทละครโทรทัศนก็มีนอยรายไม
ตางกัน  ทําใหมีละครที่ถูกผลิตออกมาสูสาธารณะมีจํากัดตามไปดวย  อีกทั้งละครเหลาน้ีมักจะอิงอยูกับวรรณกรรมเพียงไมก่ี
เรื่องผลิตซํ้าไปซํ้ามา  ประชาชนในฐานะผูรับชมจึงตกอยูในสภาพที่ตองยอมรับกับสภาวการณดังกลาวอยางหลีกเล่ียงไมได  
แตเม่ือโลกกาวสูยุคทันสมัยมากขึ้น  ทําใหเกิดมีชองทางในการเสพส่ือสาธารณะมากยิ่งขึ้น  ประชาชนจึงมีทางเลือกที่จะรับชม
มากยิ่งขึ้นตามไปดวย  ซ่ึงจะขึ้นอยูกับความพึงพอใจของแตละบุคคล  กระแสการแขงขันของส่ือจึงตองมีการปรับบทบาทและ
กลยุทธไมนอยทีเดียว  เพื่อตองรักษาฐานความนิยมของประชาชนใหคงอยูตอไป  การปรับเปล่ียนประการหน่ึงคือกระแสที่
คอนขางมาแรงในยุคสมัยน้ี  ไดแกการนําความจริงบางประการหรือปญหาของสังคมมาตีแผ  ซ่ึงไดรับความสนใจจากกลุมผูชม
ภาพยนตร  หรือละครเพื่อความบันเทิงมากกวาวรรณกรรมในรูปแบบเดิมเปนอยางมาก  อาจเปนเพราะผูรับชมสามารถเขาถึง
และมีอารมณรวมกับสถานการณในละครไดโดยงาย  ผูเขียนขอยกตัวอยางละครที่สรางปรากฏการณเปนกระแสใหกลาวถึง
ตามส่ือสาธารณะตาง ๆ  มากมายในชวงปลายป พ.ศ. 2556  ไดแก  ละครเรื่องทองเน้ือเกา  ดวยเน้ือหาที่มีความเขมขน  แฝง
ดวยหลักธรรมของทุกตัวละครสงผลใหเกิดเปนกระแสไปทั่วประเทศ  จนกลายเปนการตีตราถึงพฤติกรรมของตัวละครหลัก
อยาง “ลํายอง” ที่มีลักษณะเปนผูหญิงสวยแตกลับมีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค  ความรอนแรงของละครเรื่องน้ีถัดมาคือการ
สอดแทรกคติแงมุมการใชชีวิตผานคําคมมากมายในละครเรื่องน้ีที่แฝงมากอนมีการโฆษณาในชวงพัก  เชน  รักลูกแตไมรูจัก
สอนก็เหมือนไฟสุมขอนที่รอวันสุกโชน  หรือความเลวที่พอแมกระทําอาจกลายเปนมรดกกรรมของบุตรธิดา  เปนตน  รวมถึง

อีกหลายบทพูดที่แฝงขอคิดสุดแนบเนียนมากับตัวละครตาง ๆ
32

  นักวิชาการอยางแอนโธนี  กิดเดนส  (Anthony  Giddens)  
นักสังคมวิทยาไดกลาวไวอยางนาสนใจวา “กอนหนาน้ีโทรทัศนคือบางส่ิงที่สะทอนโลกภายนอกใหประชาชนไดรับชม  แตใน
ปจจุบันโทรทัศนไมไดเปนเพียงส่ือกลางที่นําเสนอเรื่องราวขาวสารตาง ๆ  มาสูผูชมเทาน้ันหากแตผูชมยังสามารถเขาไปมี

ปฏิสัมพันธกับมันดวย” ทําใหเห็นไดวาพัฒนาการของเทคโนโลยีส่ือสารมวลชนยอมสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของผูคน
33

  
 อยางไรก็ตามปญหาทางสังคมที่ถูกหยิบยกมาตีแผในบทละครที่ไดรับความนิยมเปนอยางมากในชวงน้ี  โดยเฉพาะ
ประเด็นที่เก่ียวกับเด็กและเยาวชน  ซ่ึงกําลังเปนที่จับตามองอยูในขณะน้ี  หลังจากเม่ือปลายป พ.ศ. 2556  ที่ผานมา  ละคร
ชุดฮอรโมน  วัยวาวุน  ฤดูกาลที่ 1  ซ่ึงกํากับโดยนายทรงยศ  สุขมาก  ไดสรางปรากฏการณละครชุดสะทอนสังคมวัยรุน  จน
เกิดเปนกระแสอยางมากทําใหการผลิตละครชุดไดดําเนินตอมาจนกระทั่งปจจุบันอยูในชวงฤดูกาลที่ 3  (Season 3)  และ
กําลังเขาฉายอยูในขณะน้ี  ละครชุดฮอรโมน ฯ ถือเปนละครที่ถายทอดเรื่องราวสะทอนปญหาของกลุมวัยรุนในแงมุม   ตาง ๆ  
รวมไปถึงการนําเสนอมุมมืดของสังคมวัยรุน  โดยการเลาเรื่องราวในชวงชีวิตหน่ึงของวัยรุนทําใหคนที่เคยผานวัยรุนมาแลว  

หรือคนที่กําลังอยูในชวงวัยรุนสามารถเขาถึงอารมณและสัมผัสได
34

   โดยปญหาของกลุมเด็กวัยรุนที่พบในละครโดยเฉพาะ
ปญหารักวัยเรียน  ความสัมพันธระหวางชายหรือหญิง  รวมไปถึงรักรวมเพศของชายรักชาย  หญิงรักหญิง  อีกทั้งปญหาเรื่อง
เพศกับฉากการมีเพศสัมพันธ  เปนการนําเสนอเพื่อเปนกรอบแนวทางใหทั้งเด็กและผูปกครองไดเรียนรูและเขาใจ  โดยเฉพาะ

                                                        
 32 หนังสือพิมพคม ชัด ลึก.(2556).ปรากฏการณหนาใหมของ “ลํายอง” “ทองเนื้อเกา” ระบาดทั่วประเทศ.คนเมื่อ 21 พฤศจิกายน 
2558. จาก http://www.komchadluek.net/detail/20131122/173351.html 
 33 ณัฏฐชา  วงษวานิช.(2552).ความเปนการเมืองในสื่อบันเทิงไทย : กรณีศึกษาปรากฏการณแฟนคลับรายการปฏิบัติการนักลาฝน 
อะคาเดมี แฟนเทเชีย ฤดูกาลที่ 4.ดุษฎีนิพนธปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขารัฐศาสตร  คณะรัฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
 34 หนังสือพิมพเดลินิวส.(2556).สะทอนสังคมวัยรุน ผานซีรีสฮอรโมนวัยวาวุน ซีซั่น 2.คนเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2558. จาก
http://www.dailynews.co.th/article/253856 
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วัยรุนชวงหัวเล้ียวหัวตอซ่ึงบางครั้งเม่ือเกิดปญหาขึ้นหากไมมีสติและคําแนะนําที่ดีอาจเกิดปญหาที่สงผลกระทบไปถึงอนาคต
อันไดแกการกออาชญากรรมไดน่ันเอง  ซ่ึงในบทละครไดตอกย้ําออกมาไดอยางชัดเจนเม่ือเด็กและเยาวชนที่เกิดมีปญหาขึ้นมา  
ไมวาเกิดจากสาเหตุใดก็ตามไดตัดสินใจมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนและกระทําความผิด  โดยขาดความยั้งคิดในที่สุด  ไดแก  การตี
กัน  พฤติกรรมสาวลาแตม  พฤติกรรมแยงเพศชาย  และการใชสารเสพติด  เปนตน  ซ่ึงจุดน้ีเองที่เปนการนําเสนอเรื่องจริง
ของสังคมไทยที่เห็นกันอยูทุกวันน้ี  และแตละปญหาก็เกิดขึ้นมานานแลว  พิเชฐ ยิ่งเกียรติคุณไดเปรียบเทียบอยางนาสนใจวา
เหมือน “เหลาเกาในขวดใหม” โดยเติมความรวมสมัยตาง ๆ เชน แฟช่ัน เทคโนโลยี หรือการดําเนินชีวิตรูปแบบที่ทันสมัย  

ตาง ๆ เขาไปเทาน้ันเอง
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  ซ่ึงจะเห็นไดวาปจจุบันเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดในประเทศไทยมีอายุระหวาง 7 – 18  ป  
โดยเด็กไทยยุคใหมมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนจนเกิดการกระทําความผิดขึ้น  โสภา  ชปลมันน  มีมุมมองตอกรณีเด็กและเยาวชน
กระทําความผิดอาจเปนเพราะยิ่งสังคมมีความเจริญทางดานวัตถุเพิ่มมากขึ้นเทาใด  ประสิทธิภาพในการควบคุมการประพฤติ
ตนของสมาชิกในสังคมเก่ียวกับมาตรฐานดานศีลธรรม  คุณธรรม  บรรทัดฐาน  ความประพฤติ  และความเปนอยูของสมาชิก
ในสังคมก็ลดลงทุกที  กอใหเกิดปญหาสังคมขึ้นและในปญหาดังกลาวมีปญหาขาดความปลอดภัยในทรัพยสินตามมา  พิจารณา
แลวมากกวาครึ่งหน่ึงของการกระทําผิดในสหรัฐอเมริกา  มีการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนเขาไปรวมดวยซ่ึงการ
กระทําความผิดดังกลาวน้ัน  ชวงอายุการกระทําความผิดจะอยูในชวงวัยรุนโดยเฉพาะกลุมวัยรุนที่หนีออกจากบาน  ติดเหลา  

บุหรี่  สารเสพติด  ลักขโมย  และมีพฤติกรรมที่เปนอันตรายตอสังคม
36

 
 ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาในสวนของการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนไทยในปจจุบันมีแนวโนมของการกระทํา

ความผิดเพิ่มสูงขึ้นตามอายุและประสบการณของตัวเด็กเองที่ไมแตกตางจากการประกอบอาชญากรรมของผูใหญ  โดยมีเหตุ
ปจจัยผลักดันใหเด็กกระทําความผิดจากสาเหตุใดสาเหตุหน่ึงหรือหลายสาเหตุประกอบกัน  และปจจัยตางมีความสัมพันธกันจน
บางครั้งไมอาจแยกขาดจากกันไดโดยงาย  งานวิจัยของประภาศน  อวยชัย  ไดระบุถึงสาเหตุปจจัยที่เด็กและเยาวชนกระทําผิด
อาจแบงแยกได  คือ  ปจจัยจากตัวผูกระทําความผิดเอง  ไดแก  พันธุกรรม  ความพิการหรือโรคภัยไขเจ็บ  ภาวะทางจิต  

ปจจัยทางครอบครัว  ปจจัยทางเศรษฐกิจ  และปจจัยทางสังคมและส่ิงแวดลอม
37   เปนตน  บอยครั้งมักพบวาปจจัยหน่ึงอาจ

นําไปสูอีกเหตุปจจัยหน่ึงที่ชวยผลักดันซ่ึงกันและกันหรือกระตุนใหเด็กและเยาวชนกระทําความผิดมากขึ้นดวย  เชน  การตก
งานของผูนําครอบครัว  นําไปสูปญหาความยากจนทําใหบิดามารดาตองขวนขวายหารายไดใหเพียงพอตอการดํารงชีพของ
สมาชิกในครอบครัว  จึงไมมีเวลาพอในการอบรมเล้ียงดูบุตร  ทําใหสภาพครอบครัวไมอบอุนบุตรจึงหันเขาหาเพื่อน  ซ่ึงการคบ
เพื่อนที่ไมดีโดยปราศจากการช้ีแนะที่ถูกตองจากผูใหญ  ทําใหเกิดพฤติกรรมเลียนแบบในทางที่ไมเหมาะสมซ่ึงนําไปสูการ

กระทําความผิดในที่สุด
38

  โดยสถิติของสํานักงานศาลยุติธรรม  ในคดีศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักร ประจําป 
พ.ศ. 2556  พบวามีจํานวนปริมาณคดีที่เด็กและเยาวชนกระทําความผิด  ทั้งส้ิน  44,952  คดี  โดยเปนคดีที่เก่ียวกับ
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษถึง  17,371  คดี  รองลงมาคือ  คดีอ่ืน ๆ จํานวน  13,900 คดี  รายละเอียดปรากฏตามตาราง
ที่ 1 ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 35 พิเชฐ ยิ่งเกียรติคุณ.(2558). “Hormones วัยวาวุน” ซีรีสรวมสมัยผลผลติของสังคมอนุรักษนิยม.คนเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2558. 
จาก http://www.siamintelligence.com/hormone-the-series/ 
 36 โสภา  ชปลมันน.(2536).บุคลิกภาพและพัฒนาการ : แนวโนมสูพฤติกรรมปกติและการมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนของเด็กและ
เยาวชน.กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพโอ.เอส.พร้ินติ้ง เฮาส .หนา 119. 
 37 ประภาศน  อวยชัย.(2517).เอกสารวิจัยสวนบุคคลในลักษณะวิชาสังคมจิตวิทยา เร่ือง บทบาทศาลคดีเด็กและเยาวชนกับความ
มั่นคงแหงชาติ. พระนคร : โรงพิมพธรรมศาสตร. หนา 5. 
 38 มาตาลักษณ  ออรุงโรจน.(2551). กฎหมายเบื้องตนเกี่ยวกับการกระทําความผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชน. กรุงเทพ ฯ :
โครงการตําราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. หนา 65. 
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ตารางที่ 1  สถิติขอหาสูงสุด 5 อันดับที่ขึ้นสูการพิจารณาและขอหาที่พิจารณาเสร็จไป ของศาลเยาวชนและครอบครัวทั่ว
ราชอาณาจักร  คดีอาญา ประจําป พ.ศ. 2556 

ลําดับที่ คดีอาญา จํานวนขอหา  รอยละของจํานวนขอหาทั้งหมด 
1 พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ 17,371 38.64 
2 พ.ร.บ.จราจรทางบก 5,082 11.31 
3 ความผิดฐานลักทรัพย 3,910 8.70 
4 พ.ร.บ.อาวุธปน ฯ 3,164 7.04 
5 ลหุโทษ 1,525 3.39 
 อ่ืน ๆ  13,900 30.92 
 รวม 44,952   100 
ที่มา : สํานักงานศาลยุติธรรม. รายงานสถิติคดีศาลยุติธรรมทั่วราชอาณาจักร ประจําป พ.ศ. 2556 Annual Judicial 
Statistics, Thailand 2013. กรุงเทพ ฯ : สํานักงานศาลยุติธรรม ,2556. 
 
 นอกจากน้ีปญหาอาชญากรรมในครอบครัวก็ถือเปนอีกปญหาหน่ึงของวัยรุน  เรื่องการเล้ียงดู  การอบรมส่ังสอนลูก
ในแบบตาง ๆ  เน่ืองจากผูปกครองถือเปนบุคคลที่ใกลชิดและเขาถึงเด็กไดมากที่สุด จึงจําเปนตองมีคําแนะนําที่ดีในการพูดคุย
และแกปญหาตาง ๆ  กับหลากหลายสถานการณของเด็กและวัยรุน  โดยใชเหตุผลไมใชอารมณ  อาชญากรรมในครอบครัว  
ไดแก การใชความรุนแรงในครอบครัว  โดยการทํารายสมาชิกใหไดรับความเจ็บปวดทั้งทางรางกายและจิตใจ  แตปญหาน้ี
สังคมขาดความตระหนักในการแกปญหาในการปองกันแกไขในฐานะปญหาอาชญากรรม  โดยสังคมมักมองวาการใชความ

รุนแรงในครอบครัวเปนปญหาสวนตัวที่มีความเก่ียวของกับสมาชิกในครอบครัวเทาน้ัน
39

  จากปญหาที่ถูกสะทอนคานิยมและ
สังคมของวัยรุนไทยผานละครชุดฮอรโมนน้ีเอง  ทําใหผูเขียนไดนําปญหาดังกลาวมาวิเคราะหและพิสูจนทฤษฎีในทางอาชญา
วิทยา  เพื่อตองการอธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้นและเปนการปองกันปญหาที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น 
 
2. วัตถุประสงคของบทความ 
 
 บทความวิชาการน้ีตองการนําเสนอประเด็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนและการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนที่ถูก
สรางขึ้นมาในส่ือบันเทิงไทย  ผานกรณีศึกษาละครชุดเรื่องฮอรโมน  ฤดูกาลที่ 3  โดยนําทฤษฎีทางอาชญาวิทยามาอธิบาย
ปรากฏการณที่เกิดขึ้น  สะทอนความเปนจริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทย 
 
3.  พฤติกรรมเบี่ยงเบนและการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน 
 

 3.1  กรณีตัวอยางในตอนที่ 5  ตอน Dopamine : ฮอรโมนความสุขแปรปรวน   
 เจน  (รับบทโดยกัญญาวีร  สองเมือง)  เปนนักเรียนผูหญิงที่มีความม่ันใจในตัวเองสูง  ดวยการที่ไดเคยศึกษาอยู
ตางประเทศมาตั้งแตยังเปนเด็ก  พฤติกรรมที่แสดงออกมาจึงหันเหไปตามแบบตะวันตก  เชน  การกลาแสดงออก  พูดจาแบบ
ตรงไปตรงมาโดยไมเกรงใจใครทั้งส้ิน  ถือไดวาตัวละครน้ีมีพฤติกรรมที่อยูขั้วตรงขามกับส่ิงที่ไดถูกตีตราวาส่ิงน้ีเปนแบบฉบับที่
ดีงามของเด็กและเยาวชนไทย  ยกตัวอยางกรณีการมีปากมีเสียงกับคุณครูที่สอนภาษาอังกฤษอยูบอยครั้ง  จนนําไปสูการ
ดําเนินการควบคุมพฤติกรรมโดยฝายปกครองของโรงเรียน  หรือแมแตการเขารวมกิจกรรมวงดุริยางคของโรงเรียนก็มีปญหา
กับเพื่อนรุนพี่จนทําใหเกิดมีความขัดแยงกันขึ้น  กอปรกับการมีปมปญหาภายในครอบครัวของเจนเอง  กลาวคือเธอมีแมที่มี
อาการผิดปกติทางจิต  (Psychological Disorders)  แมของเจน  (รับบทโดยชนกวนันท  รักชีพ)  ตัวละครน้ีถูกสรางใหมี
อารมณฉุนเฉียวกาวราวโกรธจัดรุนแรง สงผลกระทบใหเจนตองหาวิธีการในการปลดปลอยรวมถึงอาจจะซึมซับอารมณดังกลาว
มาดวย ขณะเดียวกัน การแสดงออกของเเมเจนน้ัน ถูกตั้งคําถามวา เธอเปนโรคชนิดหน่ึงคือ "ไบโพลาร"  (Bipolar disorder) 
หรือไม  ทางออกที่เจนเลือกที่จะใชคือ “ยาเสพติด” เพื่อที่จะหนีความเปนจริง  แตสุดทายก็ไมไดทําใหอะไรดีขึ้น กลับทําให
                                                        
 39 สุมนทิพย  จิตสวาง.(ม.ป.ป.). เอกสารประกอบการบรรยาย  “อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา”.คนเมื่อ  22 พฤศจิกายน 2558. จาก
http://www.polsci.chula.ac.th/sumonthip 



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 
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สถานการณแยลงไปกวาเดิม เม่ือมีขาววาเจนเลนยาแพรไปในโรงเรียน  จนคุณครูที่สนิทกับเจนทราบความจริงวาเธอไดมีการ
ใชยาเสพติดจริง  แตคุณครูไดใหโอกาสเจนดวยการปกปดความจริงให แตสุดทายเม่ือเธอมีปญหากับครอบครัวขึ้นมาอีก  เธอ
จึงตัดสินใจกระทําผิดซํ้าดวยการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลและกลับไปใชยาเสพติดอีกครั้งหน่ึง 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  เจนแสดงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมโดยการโยนปากกาคืนใหกับคุณครูภาษาอังกฤษ และแสดงกริยาไมพอใจใส
คุณครู  จนตองออกไปยืนหนาหองเรียน   
ที่มา: http://www.youtube.com 
 

จากกรณีตัวอยางในบทละครชุด  เรื่องฮอรโมน  ตอนที่ 5  ซ่ึงเปนตอนที่มุงใหบทบาท “เจน”  เปนตัวละครเดน
ขึ้นมา  จะเห็นวาเจนมีลักษณะนิสัยที่แตกตางจากพฤติกรรมโดยทั่วไปของเยาวชนไทยอยางชัดเจน  จนอาจถูกกลาวไดวา
เบี่ยงเบนไปจากพฤติกรรมของคนสวนใหญในสังคม  อีกทั้งในบางครั้งเกิดความไมเหมาะสม40  แสดงออกถึงความเส่ือมเสีย
ทางศีลธรรมหรือจรรยาบรรณ41  ตัวอยางเชน  การโยนปากกาคืนคุณครูในขณะที่กําลังมีการเรียนการสอน  ซ่ึงถือวาเปน
พฤติกรรมที่ผิดจากบรรทัดฐานของสังคมไทยอยางส้ินเชิง 

สอดคลองกับทฤษฎีกดดันทางสังคม  (Strain  Theory)  ของโรเบิรท  เมอรตัน  ที่วาวัฒนธรรมสังคมกําหนดหรือ
รับรองบรรทัดฐาน หรือวิธีการยอมรับในการนําไปสูจุดมุงหมายในสังคมซ่ึงมนุษยทุกคนถูกคาดหวังจะตองปฏิบัติตาม  วิธีการน้ี
มาจากคานิยมของวัฒนธรรมซ่ึงจะเปนตัวกําหนดวิธีการหรือเทคนิคในการไปสูจุดมุงหมายของสังคม  ความกดดันของสังคมน้ี
จะเกิดกับบุคคลหลากหลายในสังคมแตมักจะเกิดกับบุคลที่มีสถานภาพทางสังคมต่ําหรือชนช้ันลางของสังคม  ทั้งน้ีเมอรตันใช
โครงสรางทางสังคมเปนตัวอธิบายถึงสาเหตุที่ชนช้ันลางกระทําความผิด  เพราะเกิดจากสภาวการณที่เกิดจากความกดดัน  โดย
เมอรตันไดเสนอแนวทางที่บุคคลจะตอบโตตอความกดดันน้ี 5 แนวทาง  คือ 1)  การปฏิบัติตาม (conformity) กลาวคือเปน
บุคคลที่ยึดจุดมุงหมายทางสังคมและวิธีการในการบรรลุเปาหมายที่ไดรับการยอมรับ  2)  การเปล่ียนแปลง (innovation)  
บุคคลกลุมน้ีจะยอมรับจุดมุงหมายทางสังคมแตกลับไมสามารถทําไดดวยวิธีที่ไดรับการยอมรับ  3)  การยึดวัฒนธรรมใหม 
(ritualism)  กลุมน้ีจะเปนกลุมที่ปฏิเสธหรือไมยอมรับจุดมุงหมายทางสังคม  แตยังคงปฏิบัติตามวิธีการที่ไดรับการยอมรับ    
4) การลาถอย (retreatism)   เปนกลุมบุคคลที่ไมยอมรับจากการบรรลุจุดมุงหมายทางสังคม  จึงตัดสินใจหนีออกจากแรง
กดดันหรือความตองการของสังคมไป  และ 5)  การปฏิวัติ (rebellion)  เปนการปรับตัวตอการกดดันทางสังคม  คนกลุมน้ีจะ
เปล่ียนจุดมุงหมายน้ีใหมซ่ึงอาจมีการใชกําลังปฏิวัติหรืออาจจะเปนวิธีการอยางสันติ  ประเด็นน้ีผูเขียนขอเปรียบเทียบ
จุดมุงหมายของสังคมในสถานศึกษาของนักเรียน คือ การประพฤติปฏิบัติตนอยูในกฎระเบียบ  ตั้งใจศึกษาเลาเรียน  และทํา
กิจกรรมอาสาตาง ๆ เพื่อประโยชนของเพื่อนนักเรียนทั่วไป  เปนตน  ฉะน้ัน เจนจึงถูกกดดันจากสังคมเพื่อใหสามารถบรรลุ
จุดมุงหมายใหได  แตเจนไมสามารถบรรลุจุดมุงหมายได  อาจเน่ืองจากถูกจํากัดดวยความสามารถและความพยายาม  จน
นําไปสูการลาถอย  (retreatism)  คือเปนกลุมผูไมยอมรับทั้งเปาหมายในการดําเนินชีวิตและดําเนินชีวิตที่ถูกตองของสังคมให
เจนตองการหนีออกจากความกดดัน  หรือความตองการทางสังคมทั้งบาน  และโรงเรียนจนตองนําไปสูการเสพยาเสพติดเพื่อ
หลีกหนีจากโลกความเปนจริง 

ทั้งน้ีหากพิจารณาถึงการกระทําความผิดของเจนที่เกิดขึ้น  จะเห็นไดวาเกิดจากการที่เจนเริ่มมีวุฒิภาวะการเปน
วัยรุนอยางเต็มตัว  เริ่มมีความคิดเปนตัวของตัวเอง  เริ่มมีการตอตาน  ขัดขืนหรือไมเห็นดวย  เริ่มมีความตองการแยกตัวออก
จากสังคม  และเริ่มมีพัฒนาดานความคิดอานมากขึ้น  พฤติกรรมที่เจนแสดงออกจึงลวนแตเปนพฤติกรรมตอตานสังคม
มากกวาพฤติกรรมอ่ืน  ซ่ึงมีทั้งรุนแรงและไมรุนแรง  ตอบโตไว  และที่สําคัญสาเหตุของการกระทําความผิดของเจนที่ผานมา  

                                                        
 40 สุมนทิพย  จิตสวาง.(ม.ป.ป.).พฤติกรรมเบี่ยงเบน.คนเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2558.จาก 
http://www.polsci.chula.ac.th/sumonthip/deviandef47.htm 
 41 พรชัย  ขันตแีละคณะ. (2558). ทฤษฎีอาชญาวิทยา: หลกัการ งานวจิัย และนโยบายประยุกต. กรุงเทพฯ: ส.เจริญการพิมพ. หนา 3. 
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มีสาเหตุมาจากครอบครัวเกิดเปนอาการเก็บกดไว  เน่ืองจากมีปญหาความสัมพันธกับพอแม  กลาวคือเจนถูกสงไปศึกษา
ตางประเทศตั้งแตยังเล็ก  น่ันหมายความวาเจนไมไดรับความเอาใจใสดูแลจากพอแมโดยตรง  อีกทั้งเม่ือมีความจําเปนตอง
กลับมาใชชีวิตอยูกับพอแมที่ประเทศไทยเพราะวาเกิดปญหาสําคัญในครอบครัว  ไดแกการที่พี่ชายเสียชีวิตอยางกะทันหันเปน
ผลสําคัญที่ทําใหแมมีอาการปวยทางจิตตั้งแตน้ันเปนตนมา  โดยจะแสดงอารมณที่คอนขางแปรปรวนอยูตลอดเวลา  บางที
ฉุนเฉียวก็จะแสดงอารมณโมโหอยางมาก  หรือในบางครั้งก็กลับมาสูภาวะปกติอยางรวดเร็ว  ทําใหเกิดคําถามวาแทที่จริงแลว
อาจจะเกิดจากการปวยเปนโรคชนิดหน่ึง คือ ไบโพลาก็อาจเปนได 

ผลกระทบทางจิตใจที่เกิดขึ้นน้ีทําใหเจนขาดความม่ันคงทางอารมณและกอใหการกระทําความผิด  โดยตัดสินใจเขา
ไปใชยาเสพติด  กรณีของเจนดังกลาวน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของกุลพรรณ  จันทรแกว (2551) 42   ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนชายในคดีความผิดรายแรง : ศึกษาเฉพาะกรณีศูนยฝกและอบรมเด็กและ
เยาวชน เขต 7 จังหวัดเชียงใหม    โดยผลการวิจัยพบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิด
ในคดีรายแรงของกลุมตัวอยางที่ยกมาน้ีคือ  มาตรการทางกฎหมายที่ไมสอดคลองกับสภาพปจจุบัน  ปจจัยภายในดานรางกาย
และจิตใจ  ความสัมพันธในครอบครัว  การคบหาสมาคมกับเพื่อน  โรงเรียน  และส่ือมวลชน  น่ันเอง  ทั้งน้ีจากการที่สุมกลุม
ตัวอยางในงานวิจัยเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดสวนใหญจะมาจากครอบครัวที่อยูดวยกันเปนครอบครัวทั้งบิดามารดา  แต
มีปญหาเรื่องความสัมพันธในครอบครัวไมราบรื่น  หรือคอนขางหางเหินเน่ืองจากขาดการส่ือสารกันในครอบครัว  ซ่ึงเปนปจจัย
ที่สําคัญที่จะผลักดันใหเด็กหันไปคบคาสมาคมกับกลุมเพื่อนที่สามารถเปนส่ิงที่มาชดเชยดวยการมีพฤติกรรมที่สังคมไมยอมรับ
อีกดวย  ปจจัยดานครอบครัวจึงถือเปนสวนสําคัญตอการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนเน่ืองมาจากเด็กและเยาวชนกลุม
ตัวอยางสวนใหญมาจากครอบครัวซ่ึงอยูในระดับชนช้ันลาง  หรือชนช้ันทํางาน  (Working Class)  ครอบครัวจึงบกพรองที่จะ
ดูแลเอาใจใสและขัดเกลาเยาวชนไดอยางถูกตอง  และไมสามารถควบคุมไมใหเยาวชนกระทําความผิดได  สําหรับปจจัยในการ
คบหาสมาคมกับเพื่อน  เห็นวาพฤติกรรมการเปนอาชญากรเปนผลมาจากการเรียนรูและยอมรับคานิยมที่จะกระทําความผิด
เกิดขึ้นในกลุมที่มีความสัมพันธใกลชิดกัน  ความสัมพันธของเพื่อนจึงเปรียบเปนกุญแจสําคัญที่จะทําใหเกิดการแสดงพฤติกรรม
ออกมาในลักษณะที่มีปญหา  เปนไปตามทฤษฎีของซัทเธอรแลนดที่นําเสนอวาพฤติกรรมอาชญากรรมเกิดจากการที่บุคคลได
เรียนรูพฤติกรรมอาชญากรรม  และมีความเห็นดวยกับพฤติกรรมที่ละเมิดกฎหมายน้ัน  ซ่ึงการเรียนรูพฤติกรรมและทัศนคติ
เกิดจากการคบหาสมาคมกับบุคคลที่ใกลชิด  งานวิจัยตางประเทศของ Allen และคณะ (2005)  อางถึงในวารสารของ SAGE 
ไดศึกษาและพบวาพฤติกรรมเบี่ยงเบนของเพื่อนเปนปจจัยที่หนักแนนที่สุดที่จะพัฒนาไปสูการมีพฤติกรรมที่มีปญหา  โดย
ขอสรุปน้ีถึงแมจะมีความเปนไปไดในเพศชายมากกวาเพศหญิง43  ก็ตาม 

จากปญหาความกดดันตาง ๆ น้ี  ทําใหเจนเลือกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานบันเทิงยามค่ําคืนกับเพื่อนชายใน
ขณะที่มีอารมณเครียดและตองการแยกตัวออกจากสังคม ซ่ึงมีงานวิจัยของจรีย  ศรีสวัสดิ์ (2550) 44   ไดศึกษาเรื่องการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลในฐานะปจจัยรวมของการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนชาย  พบวาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมี
ความสัมพันธกับฐานความผิด  และการกระทําความผิดรวมกับผูอ่ืน อยางมีนัยสําคัญ  เม่ือเจนตัดสินใจดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ผลที่ตามมาทําใหเธอขาดสติสัมปชัญญะและไดกระทําความผิดดวยการใชสารเสพติดอีกครั้งหน่ึง  งานของจรีย ฯ ไดตอกย้ําถึง
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลกับการกระทําความผิด  โดยกลุมตัวอยางรอยละ 66.1  มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในวันที่
กระทําความผิด  โดยที่กลุมผูที่ดื่มในวันที่กระทําความผิดจะกระทําความผิดที่รุนแรงโดยเหยื่อไดรับผลโดยตรงมากกวา  เน่ือง
ดวยฤทธ์ิของแอลกอฮอลมีฤทธ์ิทําใหผูดื่มไมสามารถควบคุมตัวเองได  หรือควบคุมไดลดนอยลงกวาปกติจึงขาดการไตรตรอง  
เพราะสติไดถูกทําลายไปแลว  จากขอมูลพฤติกรรมการกระทําความผิดและพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลน้ันมีความ
สอดคลองกัน  กลาวคือการกระทําความผิดจะไปในแนวทางเดียวกันกับแบบแผนการดื่ม  ทั้งสัดสวนของการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลในวันที่กระทําความผิด  การทําความผิดที่มักจะทํารวมกับเพื่อนและกระทําในเวลากลางคืนมากกวากลางวัน  
อยางไรก็ตามมีสถิติที่แสดงถึงชวงอายุ  และชวงวัยที่บริโภคแอลกอฮอลของเด็กและเยาวชนในสหรัฐอเมริกา  กลับมีจํานวนเด็ก

                                                        
 42 กุลพรรณ  จันทรแกว.(2551). ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนชายในคดีความผิดรายแรง : ศึกษา
เฉพาะกรณีศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 จังหวัดเชียงใหม. สารนิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาการบริหารงานยุติธรรม  คณะ
สังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
 43 SAGE Journals, Adolescent Development and Pathways to Problem Behavior [Online], 2015. Available from 
: http://www.sagepub.com/sites/default/files/upm-binaries/50440_ch_1.pdf [23rd  November 2015] 
 44จรีย  ศรีสวัสดิ์.(2550).การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในฐานะปจจัยรวมของการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนชาย 
.วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาสังคมสงเคราะหศาสตร  คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
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ที่ดื่มเครื่องดื่ม ฯ จํานวนเพิ่มมากขึ้น แตอายุกลับนอยลงโดยมีปริมาณและความถี่ในการดื่มเพิ่มมากขึ้นในรอบสิบป  รายงานใน
ป 2551  ระบุวารอยละ 43  ของผูดื่มเปนเพียงนักเรียนระดับช้ันมัธยมตอนปลายเทาน้ัน  ทั้งน้ีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลใน
ระดับวิทยาลัยกลับเปนเรื่องปกติแตมีจํานวนรอยละ 40 ที่กระทําความผิดและมีสาเหตุมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

น่ันเอง  ประชากรกลุมตัวอยางสํารวจจากทั้งหมด 40 มลรัฐ
45

 
3.2  กรณีตัวอยางในตอนที่ 2  ตอน Estrogen : ฮอรโมนผูหญิง   
ในตอนน้ีถูกนําเสนอโดยชูประเด็นไปที่เพศทางเลือกหญิงกับหญิงระหวาง  “ดาว”  (รับบท โดยศนันธฉัตร  ธนพัฒน

พิศาล)  เปนนักเรียนหญิงที่มีอุปนิสัยไมคอยม่ันใจตัวเอง  ไมคอยกลาที่จะเส่ียง  จนถือไดวามีลักษณะที่เก็บกดอารมณความรูสึก
ของตนเองเพื่อใหคนรอบขางไดมีความสุข  เปนคนที่มีจินตนาการสูงและชอบการเขียนบทละคร  ดาวเคยมีความรักกับเพศชาย
จนกระทั่งมีเพศสัมพันธกันขึ้นจนคิดวาตนเองไดตั้งครรภแตสุดทายเธอก็ตองผิดหวังกับความรักเม่ือฝายชายกลับหายไปจากชีวิต
โดยส้ินเชิง  ที่สําคัญดาวเปนคนที่รักครอบครัว  รักแมมากที่สุด สวน “กอย”  (รับบทโดยเขมิศรา  พลเดช)  เปนนักเรียนผูหญิง
ที่มีความออนไหวทางอารมณสูงแตมักจะแสดงออกมาวาตนเองเขมแข็ง  เปนคนไมชอบความขัดแยง  นอกจากน้ีกอยจะเปนคน
ที่คอยเอาใจใสคนที่เธอรักเปนพิเศษอยูเสมอ  ชีวิตครอบครัวเธออาศัยอยูกับพอสองคนเทาน้ัน  สําหรับความสัมพันธของทั้งสอง
ถูกถายทอดออกมาตั้งแตฤดูกาลที่ 2 แลว  แตทั้งสองตองเก็บกดและปดบังความรูสึกไวเน่ืองจากถูก “กรอบของสังคม” ปดก้ัน
การกระทําของทั้งคู  ทั้งดานครอบครัวที่ไมสามารถยอมรับความจริงได  และในสังคมที่โรงเรียน  ดาวกับกอยไมสามารถ
เปดเผยความสัมพันธที่มีอยูไดแมแตกับเพื่อนๆ เอง จนเปนชนวนใหเกิดปรากฎการณโปรยไปใบปลิวขึ้นมา  และเกิดความ
ขัดแยงกับเพื่อน ๆ นําไปสูการทะเลาะวิวาทในช้ันเรียนจนตองมีการเชิญผูปกครองมารับทราบขอเท็จจริง  ดาวและกอยจึง
เปรียบเสมือนการอยูบนเวทีในการตอสูเพื่อที่จะรักษาเพศสภาพของตนเอง  อีกทั้งเพื่อเปนการส่ือออกไปสูสาธารณะวาเพศ
ทางเลือกไมใชความผิดปกติ  ไมใชพฤติกรรมเบี่ยงเบน  ไมใชโรคที่ตองรักษา  แตเราน้ันเลือกเกิดไมไดเทาน้ันเอง   

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3  “ดาว”  รับบทโดย ศนันธฉัตร  ธนพัฒนพิศาล (ซาย)  และ “กอย”  รับบทโดย  เขมิศรา  พลเดช (ขวา) 
ที่มา: http://ink361.com/app/users/ig-10128423/daradaily/photos?page=932286311723008212_10128423 
  

จากกรณีตัวอยางในบทละครชุด  เรื่องฮอรโมน  ตอนที่ 2  จะเห็นไดชัดวาตัวละครทั้งดาวและกอย  ไดสะทอน
คานิยมของวัยรุนในประเด็นเรื่องความรักในวัยเรียนไดอยางชัดเจน  ถึงแมวาความรักของทั้งคูจะไมใชความรักที่เกิดจากเพศ
ชายและเพศหญิงปกติ  แตเปนพฤติกรรมการรักรวมเพศซ่ึงถูกจัดวาเปนพฤติกรรมเบี่ยงเบน  เพราะอาจขัดตอศีลธรรมจรรยา
หรือบรรทัดฐานของสังคม  ทําใหทั้งดาวและกอยตองคอยหลบซอนจากโลกแหงความเปนจริง  ทั้ง ๆ  ที่พฤติกรรมหรือรสนิยม
การรักรวมเพศดูจะหางไกลจากการเปนอาชญากรพื้นฐานทั่วไปอยูมาก  งานดานสังคมวิทยาของมาแชล บี คลินารด และ     
โรเบิรต เอฟ เมียร  (Marshall B. Clinard and Robert F. Meier)  ไดตั้งคําถามไวอยางนาสนใจวา  “ทําไมบางคนได
ตระหนักวาการรักรวมเพศเปนพฤติกรรมเบี่ยงเบน” 46  ทั้ง ๆ ที่หลักฐานทางประวัติศาสตรยืนยันวาทัศนคติทางวัฒนธรรมที่มี
ตอพฤติกรรมรักรวมเพศไดเกิดขึ้นมา  และคนไดมีพฤติกรรมรักรวมเพศมาตั้งแตในสมัยกรีกและโรมันโบราณ  หรือกระน้ันการ
ตีตราน้ีเกิดจากที่คนในสังคมไปสรางกรอบ  สรางบรรทัดฐานที่ควบคุมพฤติกรรมโดยสังคมสวนใหญจะกําหนดบทบาททางเพศ
ที่เหมาะสมและทางเพศที่ไมเหมาะสมตามอายุของบุคคล  สถานะทางสังคมและเกณฑอ่ืน ๆ โดยที่บางสังคมพิจารณาบทบาท
และบงช้ีวาพฤติกรรมรักรวมเพศวาไมเหมาะสมอยางยิ่ง  ทําใหคนที่อยูนอกกรอบบรรทัดฐานน้ี  หรือชายขอบดูเบี่ยงเบน
ออกไป  กรอบหรือบรรทัดฐานน้ีอาจรวมถึงลักษณะตองหามของศาสนาดวย  ทั้งน้ีผูเขียนมีสมมติฐานตอตัวละครทั้งสองวา  

                                                        
 45 Marshall B. Clinard and Robert F. Meier.(2008).Sociology of Deviant Behavior. CA : Wadsworth Cengage 
Learning. P.267. 
 46 Ibid. p.383. 
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ทั้งดาวและกอยเองมีความคิดภายในจิตใจของตนเองวาพฤติกรรมที่ตนกําลังกระทําอยูน้ันก็เปนส่ิงที่ผิด  จึงเกิดเปนแรงกดดัน
ตัวเองและปดบังซอนเรนจากสังคมภายนอกไว  และเธอทั้งคูตองหาอะไรบางส่ิงบางอยางมาควบคุม  หรือระงับยับยั้งตอ
พฤติกรรมน้ี  ซ่ึงหากพิจารณาตามทฤษฎีการควบคุมพันธะทางสังคมของทราวิส เฮอรช่ี (Travis Hirschi) 47   จะมีปจจัยที่
ยับยั้งไมใหคนกระทําความผิด  โดยปจจัยประกอบไปดวย  4  อยาง  คือ   
 1.  ความรูสึกผูกพัน  (Attachment)  คือการที่บุคคลมีความรักความผูกพันกับบุคคลอ่ืน  ซ่ึงความรูสึกน้ีเปน
องคประกอบพื้นฐานที่สําคัญที่จะทําใหบุคคลมีพัฒนาการยอมรับคานิยมและบรรทัดฐานของสังคม  สงผลใหบุคคลสรางสามัญ
สํานึกที่จะควบคุมตนเองใหเปนคนดีของสังคม  ในลักษณะของดาวสามารถอธิบายถึงขอน้ีไดอยางชัดเจนมาก  เพราะดาวเปน
เด็กที่รักครอบครัว  และรักแมเปนอยางมาก  ฉะน้ันดาวจึงเกิดความกังวลวาหากตนเองยอมรับไปวามีพฤติกรรมการรักรวม
เพศแลวจะทําใหแมเสียใจ  และรับไมไดตอพฤติกรรมเธอ  วลีที่ติดปากดาวอยูเสมอที่พยายามบอกกอยคือ “อยาบอกแมเรา
นะ” สุดทายเธอจึงยับยั้งการกระทําดวยการปฏิเสธถึงความรูสึกที่แทจริง  และตัดสินใจหยุดความสัมพันธกับกอยไปอยาง
ส้ินเชิง   สอดคลองกับงานวิจัยของกิตติพงศ  พัฒนพงศ  (2538) 48 ที่ไดศึกษาเรื่องพฤติกรรมเบี่ยงเบนของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมปลาย  ในเขตกรุงเทพมหานคร : การวิเคราะหเชิงปริมาณทางสังคมจิตวิทยา  โดยทดสอบสมมติฐานทั้ง 9 สมมติฐานที่
ไดตั้งไวโดยสุมกลุมตัวอยางวัยรุนจํานวน 1,017  คน  จาก 20 โรงเรียน  สวนหน่ึงของผลการวิจัยปรากฏวานักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครจะมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนมากหรือนอยน้ันขึ้นอยูกับความรูสึกผูกพันกับสังคมคือพอ
แม  ยิ่งนักเรียนมีความรูสึกผูกพันกับพอแมมากเทาไรก็จะยิ่งมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนนอยลงเทาน้ัน   
 2.  ความผูกมัด  (Commitment)  คือการที่บุคคลถูกผูกมัดการดําเนินชีวิตตามทํานองคลองธรรมของสังคม  อัน
ไดแกการศึกษาเลาเรียนเพื่อไปประกอบอาชีพที่สุจริตในอนาคต  ซ่ึงเปนผลใหบุคคลน้ัน ๆ  หลีกเล่ียงการกระทําความผิด  
กรณีของกอยไดตัดสินใจปรึกษาเรื่องการเรียนกับพอ  เพื่อขอไปศึกษาตอมหาวิทยาลัยที่ไกลจากบานและตองการไปอาศัย
หอพักอยูกับดาว  การวางแผนดานการศึกษาของกอยแบบน้ีก็เพื่อเอ้ือตอการคบหาของเธอทั้งคูตอไป  แตสุดทายเธอกลับตอง
ผิดหวังเม่ือพอของเธอไมอนุญาตตามแผนที่เธอตั้งเอาไว  กลับบอกใหกอยคิดถึงเรื่องอนาคตการเรียนตอเปนส่ิงสําคัญ  
ประเด็นน้ีเองทําใหกอยมีพฤติกรรมยับยั้งเกิดขึ้น  กลาวคือตองกลับไปทบทวนเก่ียวกับแผนการศึกษาตออีกครั้งหน่ึง  เพราะ
ถือเปนขอผูกมัดความสําเร็จในอนาคตที่พอเธอไดตั้งความหวังไวมากทีเดียว  กอยเองก็รูสึกไมม่ันใจในความม่ันคงทางจิตใจ
ของดาวอยูตลอดเวลา  ทําใหเปนอีกสาเหตุปจจัยที่เกิดการยับยั้งตอพฤติกรรมเบี่ยงเบนน้ี  และตองกลับมาใครครวญถึงผลได
และผลเสียกอนที่จะกระทําการผูกมัดตนเองลงไป  สอดคลองกับการทดสอบสมมติฐานหน่ึงในงานวิจัยกิตติพงศ  พัฒนพงศ  
(2538) 49ที่ไดศึกษาเรื่องพฤติกรรมเบี่ยงเบนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมปลาย  ในเขตกรุงเทพมหานคร : การวิเคราะหเชิง
ปริมาณทางสังคมจิตวิทยา  กลาวคือยิ่งเด็กนักเรียนที่มีพันธะสัญญาตอเปาหมายที่สูงมากเทาไร  และมีความสามารถทาง
การศึกษาสูงเทาไร  ก็จะมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนนอยลงไปดวย 
 3.  ความเช่ือ  (Belief)  คือระดับความเช่ือที่บุคคลมีตอคานิยมและบรรทัดฐานของสังคม  หากบุคคลมีระดับความ
เช่ือและบรรทัดฐานสูงก็จะมีแนวโนมไมกระทําความผิดกฎระเบียบของสังคม  กลาวคือทั้งตัวละครดาวและกอย  ยังมีความ
เช่ือและคานิยมในบรรทัดฐานวา  การมีพฤติกรรมรักรวมเพศเปนส่ิงที่ผิดไปจากวิถีการดําเนินชีวิตของคนทั่วไป  ทั้งสองจึงได
พยายามปดบังความรูสึกนึกคิดที่แทจริงของตนได    ทั้ง ๆ ที่ทั้งสองรักกัน แตก็ดูเหมือนวาทั้งสองก็พยายามยับยั้งการกระทําที่
เกิดขึ้นไปพรอม ๆ กัน 
 4.  การเขารวม  (Involvement)  คือการที่บุคคลเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของสังคมเปนเหตุใหบุคคลถูกจํากัดเวลาที่
จะไปประกอบอาชญากรรมหรือกระทําความผิด  เน่ืองจากเวลาสวนมากถูกใชไปกับกิจกรรมของสังคม  จะเห็นไดวาทั้งดาว
และกอย  ตางพยายามหากิจกรรมทําเพื่อใหตนน้ันลืมเหตุการณตาง ๆ การทุมเทของดาวและกอยเก่ียวของกับกิจกรรมอันเปน
แบบแผนที่สังคมใหการยอมรับของเด็กเยาวชนทั่ว ๆ ไป  คือกิจกรรมตาง ๆ ในโรงเรียนซ่ึงกิจกรรมของโรงเรียนน้ียังแบงเปน 2 
ประเภทใหญ ๆ คือกิจกรรมของโรงเรียนดานวิชาการ  เชน  การใชเวลาในการทําการบาน  หรือรายงาน  และกิจกรรมของ
โรงเรียนที่ไมเก่ียวของกับวิชาการ เชน เลนกีฬา  เขากลุมชมรมตาง ๆ เปนตน  โดยกอยเลือกที่จะไปรวมกิจกรรมทางดานกีฬา  
คือ การว่ิงออกกําลังกายเพื่อเปนการดึงความสนใจออกจากพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ  จนในที่สุดเธอไดพบกับเพื่อนใหมที่

                                                        
 47 Larry J. Siegel. Criminology: the Core,Fifth Edition. First Stamford Place : Stamford 
 48 กิตติพงศ  พัฒนพงศ.(2538). พฤติกรรมเบี่ยงเบนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย  ในเขตกรุงเทพมหานคร : การวิเคราะหเชิง
ปริมาณทางสังคมจิตวิทยา. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาสังคมวิทยา  บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
 49 เร่ืองเดียวกัน,หนา 6. 
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เปนเพศตรงขาม  สวนดาวเลือกที่จะเขียนบทละครของเธอตอไปโดยยังไมสามารถเขียนตอนจบได  เพราะบทละครเปนการเลา
ถึงชีวประวัติของตนเอง  นอกจากน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของสมนึก  ชัชวาลย  (2529) 50  ไดศึกษาเรื่องความผูกพันที่มีตอ
สังคมกับพฤติกรรมเบี่ยงเบนของเยาวชน : ศึกษาเฉพาะกรณีนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอําเภอเมือง
เชียงใหม  ผลการศึกษาพบวาองคประกอบของความผูกพันธที่มีตอสังคมตางก็มีความสัมพันธในเชิงลบกับการกระทําความผิด
ของเด็กและเยาวชนที่เปนกลุมตัวอยางในกรณีศึกษา 

 
4.  บทสรุป และขอเสนอแนะ 
 
 ในการนําทฤษฎีอาชญาวิทยามาอธิบายปรากฏการณทางสังคมที่เกิดขึ้นโดยใชกรณีศึกษาจากละครชุด  เรื่องฮอรโมน  
ฤดูกาลที่ 3  น้ีเปนการนําเสนอเรื่องจริงของสังคมไทยในปจจุบัน  และในแตละปญหาเกิดขึ้นมานานแลวโดยที่ยังไมสามารถ
แกไขใหหมดไปไดอยางเด็ดขาด  ขอคนพบของงานเขียนช้ินน้ีจึงเนนไปที่พฤติกรรมเบี่ยงเบนและการกระทําความผิดของเด็ก
และเยาวชน  2  กรณีใหญ ๆ ดวยกัน ไดแก  1)  กรณีที่เด็กและเยาวชนกระทําความผิดโดยนําเอาแนวคิดพฤติกรรมเบี่ยงเบน  
ทฤษฎีกดดันทางสังคมและทฤษฎีการเรียนรูมาใชวิเคราะห  โดยคนพบวาสาเหตุการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนจนถึง
ขั้นตองหันไปพึ่งพายาเสพติดน้ัน  เกิดจากการที่เด็กและเยาวชนมีความสัมพันธกันในครอบครัวที่ต่ํา  ขาดความเอาใจใสจาก
พอแม  กอปรกับมีการคบหาเพื่อนที่มีลักษณะเห็นวาการกระทําความผิดเปนเรื่องที่ถูกตอง  สามารถกระทําได  จนในที่สุดเม่ือ
สถานการณกดดันมาก ๆ จึงออกจากโลกแหงความเปนจริงและเบี่ยงเบนไปกระทําความผิด  2)  กรณีเด็กและเยาวชนมี
พฤติกรรมเบี่ยงเบนในประเด็นการรักรวมเพศโดยนําเอาแนวคิดพันธะทางสังคมมาใชวิเคราะห  โดยพบวาเม่ือสังคมตีกรอบวา  
การมีพฤติกรรมรักรวมเพศเปนพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนหรืออีกนัยหน่ึงถือวาเปนการกระทําความผิด  ปจจัยที่สามารถยับยั้งการ
กระทํา  หรือพฤติกรรมน้ีไดมี 4 ปจจัย  คือ  การผูกพัน  การผูกมัด  ความทุมเท  และความเช่ือ   
 ขอเสนอแนะประกอบดวย 
 1.  การที่เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนจนนําไปสูการกระทําความผิดที่เกิดขึ้นน้ัน  ซ่ึงอาจมีที่มาจาก
หลากหลายสาเหตุทั้งรุนแรงบาง  ไมรุนแรงบาง ดังน้ันพอแมควรที่จะเอาใจใสตอเด็ก  ใหความรักความอบอุน  ครอบครัว
จะตองทําหนาที่เปนสถาบันขั้นพื้นฐานที่ทําหนาที่หลอหลอมและขัดเกลาความเปนมนุษยใหกับเด็กและเยาวชนซ่ึงไดช่ือวาเปน
ผาขาว  เปนอนาคตของชาติตอไป  ภายในครอบครัวจะตองมีการถอยทีถอยอาศัยดําเนินการแกปญหาตาง ๆ โดยสันติวิธี  
สําหรับตัวเด็กเองจะตองไดรับรูถึงการกระทําความผิดของตนเอง  ไมวาการกระทําน้ันจะรุนแรงหรือไมก็ตาม  จากกรณีศึกษา
ตัวอยางหากเด็กและเยาวชนเปนนักเรียน  โรงเรียนจะตองคอยอบรมส่ังสอนและตองใหเด็กไดรับทราบถึงโทษทั้งกฎหมายและ
ตอตนเอง  หากกระทําความผิดขึ้น  ในกรณีความผิดเล็ก ๆ นอย ๆ ควรนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชพิจารณา
ดําเนินการกอน  ดังมีงานวิจัยของ วาทยุทธ พุทธพรหม (2555) 51  ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบการบริหารงานกิจการ
นักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท  ใหนํามาใชในโรงเรียนสําหรับเด็กและเยาวชนที่มี
การกระทําผิดเปนครั้งแรก  และอาจกระทําไปโดยพลาดพล้ังหรือไมไดตั้งใจ  แตหากเปนการกระทําความผิดที่รุนแรง  กระทํา
ผิดซํ้าซาก  อาจตองอาศัยกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักเขามาชวยดําเนินการตอไป 
 2.  ส่ือมวลชนควรนําเสนอผลงานโดยมุงประเด็นไปในเรื่องการลงโทษอยางจริงจังหากมีผูฝาฝนกระทําความผิดขึ้น  
กอปรกับรัฐบาลควรมีความเขมงวดในเรื่องการบังคับใชกฎหมาย  เพราะหากส่ือผลิตผลงานออกมาแลวเปนกรณีช้ีนําไปในทาง
เส่ือมเสีย  อาจทําใหเด็กและเยาวชนเกิดคานิยมผิด ๆ  และนําไปสูพฤติกรรมเลียนแบบได  งานวิจัย สิริภิญญ  อินทรประเสริฐ  
(2557) 52  ไดศึกษาถึงความสัมพันธของอิทธิพลของส่ือกับพฤติกรรมความรุนแรงของเด็กและเยาวชนในกรุงเทพมหานคร  ได
ตอกย้ําถึงอิทธิของส่ือน้ันจะมีความสัมพันธกับพฤติกรรมความรุนแรงของเด็กและเยาวชนเพราะเด็กเม่ือเวลาที่เขาชมส่ือแตละ
ประเภทของแตละวัน  ความรุนแรงที่ปรากฏในส่ือจะมีความสัมพันธกับพฤติกรรมความรุนแรงของเด็กและเยาวชนดวย  จึง

                                                        
 50 สมนึก  ชัชวาลย.(2529).ความผูกพันที่มีตอสังคมกับพฤติกรรมเบี่ยงเบนของเยาวชน : ศึกษาเฉพาะกรณีนักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  คณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
 51 วาทยุทธ พุทธพรหม.(2555).การพัฒนาระบบการบริหารงานกิจการนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท.ดุษฎีนิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
 52 สิริภิญญ  อินทรประเสริฐ.(ม.ป.ป.).ความสัมพันธของอิทธิพลของสื่อกบัพฤติกรรมความรุนแรงของเดก็และเยาวชนใน
กรุงเทพมหานครคนเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2558. จาก file:///C:/Users/My%20User/Downloads/DigitalFile_110374.pdf 
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อาจมีการคลอยตามและหลงเช่ือตามส่ิงที่ส่ือนําเสนอวาความรุนแรง  หรือการกระทําความผิดวาเปนเรื่องปกติธรรมดาที่พบกัน
โดยทั่วไปในสังคม  ยิ่งรับชมนานเทาไรพวกเขาก็จะซึมซับเอาความรุนแรงไปดวย  ดังน้ันส่ือเองควรมีความตระหนักและ
รับผิดชอบตอสังคมดวย  ซ่ึงอาจเปนการสะทอนถึงบทลงโทษหากมีการกระทําความผิดเหลาน้ัน  และสรางความเขาใจที่ถูกที่
ควรแกเด็กและเยาวชน 
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การพัฒนาสื่อการเรียนรู ระบบสุริยะ ดวยเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจรงิ 
Development of Learning Media in Solar System Augmented Reality Technology 

 
ชลธิชา ย่ืนเครือ 

 
สาขาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

Chonticha513@gmail.com 
 

บทคัดยอ 
  
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาส่ือการเรียนรู เรื่อง ระบบสุริยะ ดวยเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง และ  
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4/2 และ 4/3 หลังการเรียน โดยใช ส่ือการเรียนรู 
ดวยเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง จํานวน 56 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก independent t-test, คาเฉล่ีย 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
คําสําคัญ: เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง 

 
Abstract 

 
 Abstract the objective of research was to Development of Learning Media in Solar System 
Augmented Reality Technology and after used the Learning media in Solar System Augmented Reality 
Technology to compare learning achievement on science of prathomsuksa 4/2 and 4/3 students. The 
instruments used for this statistical analyzed used to the research is the statistical means of mean, 
standard deviation, and t-test independent. 
 
Keyword: augmented reality technology 
 
1. บทนํา 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 
 การเรียนการสอนในรายวิชา ดาราศาสตร เรื่องระบบสุริยะจักรวาล จําเปนตองอาศัยจินตนาการชวยทําความเขาใจ 
เพราะระบบสุริยะจักรวาลไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา ซ่ึงปจจุบันการเรียนรูเรื่องน้ีจะศึกษาผานหนังสือที่มีรูปภาพ
ประกอบแบบสองมิติ มักจะมุงเนนที่เน้ือหามากกวาการสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาศักยภาพใหตัวเอง เน้ือหาบทเรียนสวนใหญมี
ความซับซอนยากตอการทําความเขาใจ ขาดส่ือการเรียนการสอนที่รับรูไดชัดเจนและกระตุนสรางแรงจูงใจและสรางความ
เขาใจใหกับผูเรียน ทําใหผูเรียนขาดความสนใจ การเรียนรูจึงเปนเพียงการทองจํามากกวาการคิดวิเคราะห ผูสอนจะตอง
หาทางปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจัดกิจกรรมการสอนที่มุงเนนใหผูเรียนได
คิดแลกเปล่ียนความคิดและประสบการณในการทํางานในรูปแบบกระบวนการกลุม (ปญจรัตน ทับเปย. 2555 อางถึงใน กรม
วิชาการ) 
 ดวยสภาพปญหาการเรียนรูในรายวิชา ดาราศาสตร ของนักเรียนไทยในปจจุบัน ทําใหหลายฝายวิตกถึงศักยภาพของ
นักเรียนในอนาคต จึงมีการนําเสนอการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรูเพื่อสรางสรรค ดวยปญญาโดยใชเทคโนโลยีเสมือน
จริงในรายวิชาดาราศาสตร เพื่อเปนแนวทางหน่ึงในการสงเสริมการเรียนรูเรื่องระบบสุริยะ ทําใหนักเรียนเกิดสมรรถนะทาง
ดาราศาสตรและเจตคติทางวิทยาศาสตรในอนาคต ทฤษฎีการเรียนรูเพื่อสรางสรรคดวยปญญา (Constructionism) มีพื้นฐาน
ที่พัฒนามาจากทฤษฎีการสรางความรู (Constructivism) ของพีอาเจต โดยมีหลักการสําคัญวาความรูไมเพียงสงผานจากครูสู
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ผูเรียน แตถูกสรางภายในตัวของผูเรียนเอง ผูเรียนไมไดรับ ความคิด แตเปนผูสรางความคิด และมีสวนรวมในการเรียนรูไดเพิ่ม
มากขึ้น 
 เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented Reality Technology : AR) เกิดจากการนําเทคโนโลยีความเปน
จริงเสมือน(Virtual Reality :VR) ผสมเขากับเทคโนโลยีภาพผานซอฟแวรและอุปกรณเช่ือมตอตางๆ เชน กลองเว็บแคม
คอมพิวเตอรหรืออุปกรณที่เก่ียวของ ซ่ึงภาพเสมือนจริงน้ันจะแสดงผลผานหนาจอคอมพิวเตอร หนาจอโทรศัพทมือถือ บน
เครื่องฉายภาพหรือบนอุปกรณแสดงผลอ่ืนๆ โดยภาพเสมือนจริงที่ปรากฏขึ้นจะมีปฏิสัมพันธกับผูใชไดทันที(Real Time)ทั้งใน
ลักษณะที่เปนภาพน่ิงสามมิติ ภาพเคล่ือนไหว หรืออาจจะเปนส่ือที่มีเสียงประกอบ ขึ้นอยูกับการออกแบบวาใหออกมาใน
รูปแบบใด ในการประยุกตใชเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริงจะใชเพียงกลองที่ติดกับอุปกรณตางๆ เชน กลองวิดีโอเว็บ
แคมและวัตถุสัญลักษณ (Marker board) ทําใหสามารถพัฒนาสวนของการปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมไดงายกวาและประหยัด
ตนทุนในการพัฒนาไดมากกวาภายใตส่ิงแวดลอมเสมือนที่คลายกัน(พนิดา ตันศิริ, 2553, หนา170) ตลอดในชวงสองทศวรรษ
ที่ผานมา เริ่มมีการทดลอง นําเทคโนโลยีเสมือนจริงมาใชทดลองทั้งโรงเรียนและทางธุรกิจ ถึงแมมีไมมากเทาที่วิธีการศึกษา
และการฝกอบรม ดั้งเดิมก็ตาม แตในปจจุบันความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่ทําใหเทคโนโลยีเสมือนจริงไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น
กวาเดิม และอุปกรณที่ใชกับเทคโนโลยีเสมือนจริงมีขนาดเล็กกะทัดรัด เชน คอมพิวเตอรสวนบุคคล โทรศัพท เคล่ือนที่ และ
นวัตกรรมอิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ทําใหมีแนวโนมการนําเทคโนโลยีเสมือนจริงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะ อยางยิ่งในดานการศึกษาและ
การฝกอบรม ประกอบกับคุณสมบัติของเทคโนโลยีเสมือนจริงดังกลาวเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางการเรียนรูในศตวรรษที่ 
21 คือ สรางสรรคแนวปฏิบัติทางการเรียนการรับการสนับสนุน จากบุคลากร และสภาพแวดลอมทางกายภาพที่เก้ือหนุน เพื่อ
ชวยใหการเรียนการสอนบรรลุผลผูเรียนมีโอกาสเขาถึงส่ือเทคโนโลยีเครื่องมือหรือแหลงการเรียนรูที่มีคุณภาพ นอกจากน้ียัง
สามารถออกแบบระบบการเรียนรูเหมาะสมทั้งการเรียนเปนกลุมหรือการเรียนรายบุคคลดวยใชเทคโนโลยีเสมือนจริง จาก
ปญหาและความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยจึงได พัฒนาส่ือการเรียนรูเรื่องระบบสุริยะจักรวาล โดยใช เทคโนโลยีโลกเสมือนผสาน
โลกจริงที่สามารถใชงานไดบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด เพื่อใหอาจารยหรือครูผูสอนรายวิชาดาราศาสตรไดใชประกอบการ
เรียนการสอนและใหผูสนใจเรียนรูเรื่องระบบสุริยะใชศึกษาไดทุกที่ทุกเวลา 
 
2. วัตถุประสงคของการศึกษา 
 
 2.1 พัฒนาส่ือการเรียนรู เรื่อง ระบบสุริยะจักรวาล ดวยเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง            
 2.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4/2 และ 4/3 หลังการเรียน โดยใช ส่ือ
การเรียนรู เรื่อง ระบบสุริยะจักรวาล ดวยเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง ที่ใชส่ือการเรียนการสอนสามมิติเสมือนจริง 
 
3. สมมติฐานการวิจัย 
 
 หลังการใชส่ือการเรียนรูเรื่อง ระบบสุริยะจักรวาล ดวยเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง คาดวา การเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  4/2 สูงกวา  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาป
ที่  4/3 
 
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อกลาวถึงเทคโนโลยีเสมือนจริงและแสดงถึงประโยชน จากการนํา
เทคโนโลยีเสมือนจริงไปใชในดานตางๆ 

งานวิจัยดานสาขาชีววิทยา 
(ณัฏฐ ดิษเจริญ, ฐิติกร ประครองญาติ, นลพรรณ ประลอบพันธ, และสุภาพร พรไตร. 2557) การพัฒนาส่ือการ

เรียนรูเรื่องเซลลและโครโมโซมดวยเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง การเรียนการสอนในรายวิชาชีววิทยา เรื่องเซลลและ 
โครโมโซมจําเปนตองอาศัยจินตนาการชวยทําความเขาใจ ทั้งน้ี เพราะเซลลและโครโมโซมไมสามารถมองเห็นดวยตาเปลา 
เน่ืองจากมีขนาดที่เล็กมาก ซ่ึงปจจุบันการเรียนรูเรื่องน้ีจะศึกษา  ผานหนังสือที่มีรูปภาพประกอบแบบสองมิติ ซ่ึงหากจะดู 
รายละเอียดลึกลงถึงเรื่องสีหรือขนาดก็ตองซ้ือตําราในราคาแพงขึ้นอยางไรก็ตามก็ยังมีส่ือการเรียนรูดานน้ีอยูบาง ทั้งที่จัดทําใน



The 8th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 31st March - 1st April 2016  

976 | Integration of Art and Science toward the Local Research and ASEAN Community 

รูปแบบวิดีโอ หรือแอนิเมช่ันในรูปของไฟลแฟลช (Flash Animation) แตยังไมแพรหลายนักบริษัทลานเกียร 
(www.larngeartech.com) รวมกับสถาบันสงเสริมการสอน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ไดพัฒนาส่ือการเรียนรู
วิทยาศาสตรหลายเรื่องโดยการประยุกตใชเทคโนโลยี อยางไรก็ตามยังไมมีส่ือการเรียนรูประเภทน้ีในเรื่องเซลลและโครโมโซม 
ดังน้ันผูวิจัยจึงได พัฒนาส่ือการเรียนรูเรื่องเซลลและโครโมโซมโดยใช เทคโนโลยี AR ที่สามารถใชงานไดบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด เพื่อใหอาจารยหรือครูผูสอนรายวิชาชีววิทยาไดใช ประกอบการเรียนการสอน และใหผูสนใจเรียนรูเรื่องเซลลและ
โครโมโซมใชศึกษาไดทุกที่ทุกเวลา   

 

งานวิจัยดานส่ือส่ิงพิมพ 
ปญจรัตน ทับเปย (2555 อางถึงใน พรชัย จันทรศุภแสง) กลาวถึงหนังสือสามมิติและเทคโนโลยีโลกเสมือนผสาน

โลกจริงวายังไมเปนที่แพรหลาย ในปจจุบันไทยยังตองนําเขาจากตางประเทศ และมีราคาแพงมีการนํามาใชบางในงานทางดาน
โฆษณาเทาน้ันแตในแงของการศึกษายังไมมีการนํามาใชแตอยางใด เพราะการผลิต กราฟกสามมิติตองลงทุนสูงมากจึงยังไมมี
เอกชนไทยรายใดกลาลงทุนแตม่ันใจวาในอนาคตจะไดเห็นส่ือการเรียนรูประเภทน้ีออกมาใหเห็นมากขึ้นเพราะหนังสือสามมิติ
จะสามารถกระตุนใหเด็กเกิดการเรียนรูไดมากยิ่งขึ้นและยังเปนเครื่องมือชวยกระตุนใหเด็กเห็นวาการเรียนเปนเรื่องที่สนุก 
ไมใชเรื่องนาเบื่ออีกตอไป 

ปญจรัตน ทับเปย (2555 อางถึงใน นริศรา กาฬมาตย และชนาธรณ ธูปพุดซา. 2554) พัฒนาหนังสือการตูนเพื่อส
งเสริมการเรียนรู เรื่อง พระมหาชนกโดยใชเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี้ ซ่ึงชวยเพิ่มความสนใจใหผูอานไดอรรถรสในการอ
านหนังสือเกิดจินตนาการรวมและเห็นภาพสามมิติขณะอานหนังสือ Izzurrachman  

 

งานวิจัยดานสาขาวิชาเคมี โครงสรางอะตอม 
(ณัฏฐ ดิษเจริญ, กรวัฒน พลเยี่ยม, พนิดา วังคะฮาต และปุรมิจารุจํารัส. 2557)  โครงสรางอะตอมและพันธะเคมีเป

นเน้ือหาสวนหน่ึงที่มีความสําคัญในการศึกษารายวิชาเคมีซ่ึงประกอบดวยทฤษฎีที่จําเปนตองทําความ เขาใจและใชจินตนาการ
ภาพประกอบตามเน้ือเรื่องที่อานในการเรียนการสอนปจจุบันใชการจดจํา ทฤษฎีและการดูรูปภาพในหนังสือที่เปนภาพแบบ
สองมิติรูปภาพประกอบบางภาพไมสามารถอธิบายไดอยางเดนชัดซ่ึงจะทําใหผูเรียนทําความเขาใจและจินตนาการตามเน้ือหา
ไดยาก (misconnects) 

ปญจรัตน ทับเปย(2555 อางถึงใน รักษพล ธนานุวงศ) พัฒนาส่ือการเรียนรูเรื่องการจมและการลอยดวยเทคโนโลยี 
AR เปนหน่ึงในชุดส่ือการเรียนรู “AR Learning Gears – Science Series” ที่ สสวท. รวมกับบริษัทลานเกียรพัฒนาขึ้น ทั้งน้ี
ยังสนับสนุนวาเทคโนโลยีโลกเสมือน ผสานโลกจริงจะทําใหสามารถมองเห็นถึงลักษณะการเคล่ือนไหวและการทํางานภายใน
และภายนอกของเซลลและ โครโมโซมไดอยางเสมือนจริง  

 

งานวิจัยดานเทคโนโลยี 
ปญจรัตน ทับเปย(2555 อางถึงใน วสันต เกียรติแสงทอง และคณะ. 2552) ไดนําเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี้มา

ประยุกตใชในการพัฒนาเกมสเมมการดซ่ึงชวยสงเสริมทักษะการจดจํา 
ปญจรัตน ทับเปย(2555 อางถึงใน Fotis Liarokapis, et al. 2002) นําเสนอบทความเรื่องอินเตอรเฟสของ

มัลติมีเดียโลกเสมือนผสานโลกจริง สําหรับ E-Learning (MARIE) ในการศึกษาวิศวกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการ
สอน ซ่ึงสามารถในการสอนในสาขาอ่ืนๆ ไดดวย ไดพัฒนาอินเตอรเฟชใหใชงานงายขึ้น โดยทําการทดลองสํารวจศักยภาพของ 
AR โดยเพิ่มขอมูล VWC เขากับ AR ในพื้นที่ทํางานของนักเรียน ผูใชสามารถโตตอบกับ VWC ซ่ึงประกอบดวยวัตถุสามมิติ 
รูปภาพ ภาพเคล่ือนไหว ขอความและเสียง เพื่อพิสูจนความยืดหยุนขงระบบ โดยใชเน้ือหาเพียงบางสวนของการสอน MARIE 
มุงเนนการเสริมสรางการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรูในโลกเสมือนผสานโลกจริง E-Learning ประโยชนหลักของ
ระบบโลกเสมือนผสานโลกจริง คือ คาใชจายต่ําและเปนงานนําเสนอเรียลไทมสามารถนํามาประยุกตใชในการเรียนการสอน
อ่ืนๆ ที่สามารถเรียนรูโดยใชโลกเสมือนผสานโลกจริง เชน มรดกทาวัฒนธรรม โบราณคดี การดําเนินงาน การผาตัด การรับ
ราชการทหาร สถาปตยกรรม และอ่ืนๆ      

 

งานวิจัยดานสาขาวิชาคณิตศาสตร  
ปญจรัตน ทับเปย(2555 อางถึงใน Hannes Kaufmann. 2004) ทําวิทยานิพนธ เรื่อง การศึกษาเรขาคณิตดวย

เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง เปนการพัฒนาสวนของผู เรียนในการเรียนคณิตศาสตรและเรขาคณิต โดยใช 



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 

 บูรณาการศาสตรและศิลป งานวิจัยทองถ่ินไทยและประชาคมอาเซียน | 977 

Construct3D เปนเครื่องมือสรางรูปทรงเรขาคณิตสามมิติแบบไดนามิก ที่สามารถนํามาใชในโรงเรียนมัธยมศึกษาและ
มหาวิทยาลัย ระบบน้ีใช AR เพื่อใหเกิดความรวมมือในการเรียนระหวางครูกับนักเรียนประโยชนหลักของการใช AR คือ
นักเรียนสามารถมองเห็นวัตถุเปนสามมิติ ซ่ึงปจจุบันยังตองคํานวณและสรางโดยใชวิธีดั้งเดิม คือ ดวยปากกาและกระดาษ การ
ทํางานโดยตรงในพื้นที่สามมิมิติทําใหผูเรียนสามารถเขาใจโจทยปญหาเชิงพื้นที่ซับซอนและความสัมพันธเชิงพื้นที่ไดดีขึ้นและ
เร็วขึ้นกวาวิธีดั้งเดิม รายงานน้ีกลาวถึงรูปแบบของ Construct3D และเสนอการติดตั้งฮารดแวรแบบตางๆที่เหมาะสมกับ
จุดมุงหมายทางการศึกษา มีการศึกษาถึงการติดตั้งแบบตางๆ วาจะเหมาะสมกับการเรียนเรขาคณิต เพราะชวยใหผูใชได เดิน
ไปรอบๆ วัตถุสามมิติที่ตรึงอยูกับพื้นที่ เพื่อที่จะปรับซอฟแวรและฮารดแวรตามความตองการของผูใช จึงไดออกแบบ
อินเตอรเฟสสําหรับผูใชและทําการวิจัยเชิงลึกเก่ียวกับการออกแบบการใชงาน ขั้นตอนการพัฒนาและผลที่ไดแสดงใหเห็นวา 
Construct3D ไดนําเสนอ เน้ือหาทางเรขาคณิตหลากหลายจากระดับพื้นฐานและขั้นสูง มีการเสนอตัวอยางที่แสดงใหเห็นถึง
ศักยภาพมีประสิทธิภาพของโปรแกรมเรขาคณิตแบบไดนามิก ผลจากการประเมินแสดงใหเห็นวา Construct3D ใชงานงาย 
ใชเวลาเรียนนอย กระตุนใหผูเรียนมีความกระตือรือรนในการศึกษาเน้ือหาวิชาเรขาคณิตและนํามาใชใหสอดคลองกัน 

ปญจรัตน ทับเปย(2555 อางถึงใน Hannes Kaufmann. 2005) ไดศึกษา เรื่อง การจัดการเรียนรูแบบรวมมือโลก
เสมือนผสานโลกจริงในการจัดการศึกษา ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสามารถนํามาใชเปนเครื่องมือในการเรียนรู งานวิจัยน้ี
จะชวยใหเขาใจเก่ียวกับส่ิงที่เกิดขึ้นและสงเสริมการใชเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริงในการเรียนแบบรวมมือ ในบริบท
ของสภาพแวดลอมการเรียนรูเสมือน ตัวอยาง เชน การประยุกตใชโลกเสมือนผสานโลกจริง ซ่ึงถูกออกแบบมาสําหรับ
การศึกษาคณิตศาสตรและเรขาคณิต เรียกวา Construct3D ซ่ึง Construct3D อยูบนพื้นฐานของระบบโลกเสมือนผสานโลก
จริง (AR) แบบรวมมือ “Studierstube” พยายามพัฒนาระบบและปรับปรุงความสามารถในการถายทอดความรู เพื่อนํามา
ประยุกตใชและบูรณาการในวิชาคณิตศาสตรและเรขาคณิตในการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและระดับมหาวิทยาลัย ซ่ึงชวยให
งายตอการเรียนรู สงเสริมการทดลองเรขาคณิต ปรับปรุงทักษะทางเรขาคณิตใหดีขึ้น มีการประเมินผลการปฏิบัติ พัฒนา
เน้ือหาการศึกษาที่สามารถนําไปใชในหองเรียนไดจริง แนวทางในการพัฒนาตอไปจะมีการสรางบทเรียนพีชคณิตเวกเตอร ภาค
ตัดกรวย บูลีน และมีความเปนไปไดมากที่สถาบันการศึกษาในทศวรรษน้ีจะนําโลกเสมือนผสานโลกจริงมาใชเพื่อเติมความนา
ตื่นเตน ของส่ือการสอนแตอยางไรก็ตามตองทําความเขาใจความเปนจริงเก่ียวกับโลกเสมือนและโลกเสมือนผสานโลกจริง 
(VR/AR) เปนอยางดี เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ   

 

งานวิจัยดานการแพทย 
ปญจรัตน ทับเปย(2555 อางถึงใน Margarita Vilkoniene 2009) ไดทําการวิจัย เรื่อง อิทธิพลของเทคโนโลยีโลก

เสมือนผสานโลกจริงที่มีผลตอการเรียนรูของนักเรียนเก่ียวกับระบบทางเดินอาหารของมนุษย การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใชในการศึกษาเปนจุดประสงคหลักของการศึกษาปจจุบันแตการนําเทคโนโลยีการส่ือสารขอมูลมาสูโรงเรียน เปนประเด็นหลัก
ที่ตองพิจารณาทั้งในวงการศึกษาและวิทยาศาสตรผลยังไมเปนที่แนนอน ผลการวิจัยสวนใหญแสดงใหเห็นวาสภาพแวดลอม
การเรียนรูเสมือนชวยใหผลการเรียนรูสูงขึ้น การวิจัยทางวิทยาศาสตรลาสุดพบวา การเรียนการสอนในสภาพจริงและสภาพ
เสมือน โดยสภาพแวดลอมแบบผสมผสานไดรับการยอมรับ โดยใชเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง เชน ผสมผสานของจริง
ในสภาพแวดลอมและภาพวัตถุปกติกับขอมูลเสมือนในพื้นที่จริง การทดลองที่มหาวิทยาลัย Siauliai University มีผลตอการ
เรียนรู กลุมตัวอยางเปนนักเรียนเกรด 7 จํานวน 110 คน ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนักเรียนในกลุม
ทดลองมีผลสัมฤทธ์ิสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ 

 

งานวิจัยดานสาขาวิชาฟสิกส 
ปญจรัตน ทับเปย(2555 อางถึงใน Bernd Mayer and Hannes Kaufmann 2007) ไดศึกษา เรื่อง การจําลองการ

ทดลองทางฟสิกส ในโลกเสมือนผสานโลกจริง ไดนํา AR มาประยุกตใชกับสถานศึกษากลศาสตร เพื่อจําลองการทดลองทาง
ฟสิกสแบบมีปฏิสัมพันธกับผูใชไดทันที นักเรียนจะสรางและศึกษาการทดลองดวยตนเองในโลกเสมือนจริง 3 มิติ มีเครื่องมือ
หลากหลายสําหรับวิเคราะห เรื่องแรง มวล และคุณสมบัติอ่ืนๆ ของวัตถุทั้งกอนระหวางและหลังการทดลอง ใชเน้ือหาใหมใน
การสอน เพื่อสํารวจจุดเดนของสภาพแวดลอมเสมือนจริง Physics Playgroud เปนตัวอยางที่แสดงถึงเทคโนโลยีแบบใหมที่
สามารถนํามาผสมผสานกันเพื่อเพิ่มคุณภาพในการศึกษาฟสิกสกลศาสตรคลาสสิก โดยอธิบายถึงการเคล่ือนไหวรวมกันของ
วัตถุที่มนุษยรับรูในชีวิตประจําวันดวยกฏการเคล่ือนที่ 3 ขอ ของไอแซค นิวตัน คือ แรง ความเร็ว และความเรง ซ่ึงความรู
เก่ียวกับฟสิกสมีการเปล่ียนแปลงตลอด แตหนังสือฟสิกสสวนมากจะเริ่มตนดวยบทกลศาสตร การสอนแบบดั้งเดิมบางครั้งจะ
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สอนในทางนามธรรมไมนาสนใจ จึงไมสรางแรงจูงใจสําหรับนักเรียน ดังน้ันผูวิจัยจึงนําโลกเสมือนผสานโลกจริง (AR) มา
ประยุกตใชเรียกวา PhysicsPlaygroud เพราะจะทําใหนักเรียนมีความเขาใจมากกวาการทดลองที่ทําในหองปฎิบัติการทาง
ฟสิกสจริ ง โดยสรุป PhysicsPlaygroud เหมาะสมที่ สุดสําหรับการจําลองและแกปญหาการทดลองที่ทําไดยากใน
หองปฏิบัติการจริง 

จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของพบวาประโยชนของการนําเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented 
Reality) มาใชในการจัดการศึกษาจะสามารถอธิบายเน้ือหาของวิชาที่ยากตอการทําความเขาใจ และสามารถจําลอง
สถานการณที่ใกลเคียงกับความจริงในรูปแบบสามมิติ โดยใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดการเรียนรูมากขึ้น 

ดังน้ันผูวิจัยจึงพัฒนาส่ือการเรียนรู เรื่อง ระบบสุริยะ ดวยเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง เพื่อใชเปนส่ือในการ
จัดการเรียนรูวิชา ดาราศาสตร เพื่อใหผูเรียนมีความพึงพอใจและมีความสุขกับการเรียน เพื่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดีขึ้น 
และเพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 
5. วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งน้ีไดจัดทํา หนังสือ Solar System ระบบสุริยะ เพื่อพัฒนา ส่ือการเรียนรู เรื่อง ระบบสุริยะจักรวาล 
ดวยเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 
4  ดําเนินการสรางตามขั้นตอน 5 ขั้นตอนดังน้ี 
  ขั้นตอนที่ 1 การเก็บขอมูล 
  1. ศึกษาวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2552 และหลักสูตรสถานศึกษา 
กําหนดผลการเรียนรูและจุดประสงคการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
  2. ศึกษาเอกสาร หนังสือ วารสาร งานวิจัยที่เก่ียวของและขอมูลจากเว็บไซตตางๆเพื่อเปนแนวทางในการ
ออกแบบหนังสือ แบบโลกเสมือนผสานโลกจริง 
  

 ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบ (Design) 
  1. วิเคราะหออกแบบโครงสรางและองคประกอบหนังสือ Solar System ระบบสุริยะนารู ประกอบดวย 
ระบบสุริยะดาวเคราะหในระบบสุริยะ แบงเน้ือหาใหเหมาะสมกับคาบเวลาที่กําหนดไว คือ 2 คาบ/สัปดาห 
  2. เขียนโครงราง (Scrip) ขอบขายของเน้ือหาสาระสําคัญ  องคประกอบของการจัดการเรียนรูโดยใช ส่ือ
การเรียนรู เรื่อง ระบบสุริยะจักรวาล ดวยเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง ที่เหมาะสมกับระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4  
เพื่อที่จะนํามาเปนแนวทางในการสรางหนังสือ เม่ือตรวจสอบความสมบรูณของเน้ือหาดวยตนเองแลว จากน้ันจึงนําไปเสนอ
อาจารยที่ปรึกษาและผูเช่ียวชาญดานเน้ือหาตรวจสอบโครงรางแลวนํามาปรับปรุงแกไข 
  3. เขียนสตอรี่บอรด (story board) ของ หนังสือ Solar System ระบบสุริยะ ออกแบบใหมีขนาด A4 
โดยเน้ือหามีจํานวน 25 หนา จะแบงเปน ระบบสุริยะ สวนประกอบของระบบสุริยะ โดยแตละหนาจะประกอบไปดวย ช่ือเรื่อง 
หัวขอยอย  ภาพประกอบตามความเหมาะสม และวัตถุสัญลักษณ (Marker) ซ่ึงจะวางไวดานบนขวามือหรือดานลางซายมือ
ตามความเหมาะสม 
 

 ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนา (Development) 
 1. สรางหนังสือ หนังสือ Solar System ระบบสุริยะนารู ตาม story board ที่เขียนไว โดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอร ดังน้ี 
  1.1 โปรแกรม Maya ใชในการสรางโมเดล 3 มิติ เปนรูปสวนประกอบของระบบสุริยะ 
  1.2 โปรแกรม Indesign ใชในการออกแบบรูปเลมและจัดทําวัตถุสัญลักษณ (Marker) ภายในเลมจะ
ประกอบดวย Marker 13 ภาพ และมีหนังสือจํานวน 25 หนา   
  1.3 โปรแกรม Pixlive Player ใชในการสรางช้ินงาน Augmented Reality เพื่อแสดงผลผานหนา
จอคอมพิวเตอรในรูปแบบ 3 มิติ Pixlive Player เปนระบบที่สรางทั้งเน้ือหาและแสดงเน้ือหาโดยตัวสรางเน้ือหา เรียกวา 
Pixlive Marker สรางไดจากคอมพิวเตอรผานเว็บไซต Vidinoti สวนตัวแสดงเน้ือหา เรียกวา Pixlive Player 
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 2. นําส่ือการเรียนรู เร่ือง ระบบสุริยะจักรวาล ดวยเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง โดยใหผูเช่ียวชาญดานส่ือ
และคอมพิวเตอร ประเมินความเหมาะสมโดยใชแบบสอบถามความคิดเห็นผูเช่ียวชาญเก่ียวกับการวิเคราะหโครงสรางและ
องคประกอบของส่ือการเรียนรู เรื่องระบบสุริยะจักรวาล มีการแกไขปรับปรุงตามคําแนะนําดังน้ี  
        ดานการออกแบบและกราฟกในหนังสือ  
 1. ควรมีการแสดง QR Code สําหรับการเขาถึง Library ของ makeup  
 2. ควรมีการบอกวาภาพใดที่มีการ makeup ไวดวยเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง           
 3. ปรับปรุงตัวหนังสือของเอกสารใหมีความทันสมัยสวยงาม 
 4. ตรวจสอบช่ือเรื่องเทียบเคียงภาษาอังกฤษสอดคลองกับช่ือเรื่องภาษาไทยหรือไม 
 5. ควรปรับความสมดุลรูปภาพและองคประกอบของ AR 
       ดานคําแนะนําการใชส่ือการเรียนรู 
 ควรเพิ่มความหมายของ AR ใหเปนคําศัพทเฉพาะ 
       ดานรูปแบบการนําเสนอ 
            ควรปรับความสมดุลรูปภาพและองคประกอบ AR  
      3. นําส่ือการเรียนรู เร่ือง ระบบสุริยะจักรวาล ดวยเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง ที่ไดปรับปรุงแกไขตามที่
ผูเช่ียวชาญเสนอแนะเรียบรอยแลวไปดําเนินการหาประสิทธิภาพ  
 

5.1 กลุมประชากร 
     ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี  ไดแก  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนรายวิชาดาราศาสตร 

5.2 กลุมตัวอยาง                                                                                                                                             
     นักเรียนช้ันประถมศึกษา ปที่ 4/2 และนักเรียนช้ันประถมศึกษา ปที่ 4/3 โรงเรยีนสาธิตสวนสุนันทา จํานวน 56 คน                                   

5.3 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย มีดังน้ี 
 5.3.1. ส่ือการเรียนรู เรื่อง ระบบสุริยะจักรวาล ดวยเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง 
 5.3.2. แบบประเมินความเหมาะสมของ ส่ือการเรียนรู เรื่อง ระบบสุริยะจักรวาล ดวยเทคโนโลยีโลกเสมือนผสาน
โลกจริง โดยผูเช่ียวชาญเปนผูประเมิน 
 5.3.3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเปนแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 14 ขอ 
 5.3.4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ ส่ือการเรียนรู เรื่อง ระบบสุริยะจักรวาล ดวยเทคโนโลยีโลก
เสมือนผสานโลกจริง หัวขอหลักที่จะสอบถามซ่ึงประกอบดวยความสนใจของนักเรียน เน้ือหา รูปแบบการนําเสนอและการใช
งานส่ือการเรียนรู ดวยเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง เกณฑการประเมิน  ส่ือการเรียนรู เรื่อง ระบบสุริยะจักรวาล ดวย
เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง คาเฉล่ียตองไมต่ํากวา 3.50 คะแนน 

5.4 วิเคราะหขอมูล 
    5.4.1. ขั้นตอนในการวิเคราะหขอมูล                                                                                                                    
 เม่ือรวบรวมแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่ไดทําการเก็บ
รวบรวมขอมูลจนครบถวนแลว นําไปวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม SPSS FOR WINDOWS ดวยวิธีการทางสถิติตามลําดับ
ขั้นตอน 
    5.4.2.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก (indepentdent t-test) คารอยละ (Percentage) คาเฉล่ียเลขคณิต 
(Mean)  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  

     แทน  คะแนนคาเฉล่ีย 
 SD   แทน  ลักษณะของขอมูลและเปนตัวชวยในการอานคาmeanกรณีคา mean เทากัน ใหดูที่คา S.D 

 5.5 กําหนดคาเฉล่ียของผลการประเมิน 
       สําหรับในการประเมินผลการใชงานส่ือการเรียนรูไดกําหนดใหมีการประเมินดานตางๆและกําหนดระดับของผลการ
ประเมินออกเปน 5 ระดับตั้งแต มากที่สุด-นอยที่สุด 
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6. ผลการพัฒนาส่ือการเรียนรู 
 
    6.1 ผลการพัฒนาส่ือการเรียนรู 
        สําหรับการพัฒนาส่ือการเรียนรู เรื่อง ระบบสุริยะ ดวยเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง ผูวิจัยไดพัฒนาส่ือการ
เรียนรู ดวยเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริงไดมีกระบวนการพัฒนาอยางเปนระบบ ประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ การ
วิเคราะห การออกแบบ การพัฒนา การนําไปทดลองใช และการประเมินผล ตลอดจนไดมีการศึกษาเน้ือหาหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรกลุมสาระวิทยาศาสตร และเทคนิควิธีการพัฒนาส่ือการเรียนรูเพื่อเปนแนวทางในการ
สรางส่ือการเรียนรู อีกทั้งส่ือการเรียนรู ดวยเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง ไดผานการตรวจความถูกตองและเหมาะสม
จากผูเช่ียวชาญและมีการแกไขปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ แลวจึงนําไปใชกับนักเรียนกลุมตัวอยางจึงทําใหนักเรียน
เกิดการเรียนรูอยางเปนขั้นเปนตอน 
 

      6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4/2 และ 4/3 หลังการเรียน 
โดยใช ส่ือการเรียนรู เร่ือง ระบบสุริยะ ดวยเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง 
 การวิเคราะหผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุมตัวอยาง หลังการเรียน โดยใช ส่ือการเรียนรู เรื่อง 
ระบบสุริยะจักรวาล ดวยเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง ทําการทดลองใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 
ปการศึกษา 2558 จํานวน 56 คน ผลการเปรียบเทียบแสดงผลในตาราง 1 

มีนัยสําคัญทางสถิติ 
 

จากตาราง 1 พบวา การทดสอบหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4/2 และ 4/3 โดยใชส่ือการเรียนรู ดวย
เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 9.46 คะแนน และ8.64 คะแนน ตามลําดับ และเม่ือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนพบวา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4/2 คะแนนหลังเรียนสูงกวา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4/3 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 
 

6.3 ผลประเมินความพึงพอใจในการใชส่ือการเรียนรู 
 การวิเคราะหผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใช ส่ือการเรียนรู เรื่อง ระบบสุริยะ ดวย
เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง จํานวน 56 คน ไดผลดังแสดงในตาราง 2 

 
 
 

การทดสอบ   S.D t Sig 

4/2 28 9.46 2.151 1.436 .157 
4/3 28 8.64 2.129 .157 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

 S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
1. ความสนใจของนักเรียน 

  1.1 นักเรียนมีความชอบส่ือการเรียนรู เรื่องระบบสุริยะจักรวาล มากนอยเพียงใด 4.66 0.725 มากที่สุด 

  1.2 ทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนส่ือการเรียนรู เรือ่งระบบสุริยะจักรวาล
มากนอยเพียงใด 

4.57 0.698 มากที่สุด 

  1.3 นักเรียนชอบส่ือการเรียนรูที่มีภาพ 3 มิติประกอบ 4.66 0.591 มากที่สุด 
  1.4 นักเรียนพอใจที่ไดใชส่ือการเรียนรูดวยตนเอง 4.66 0.765 มากที่สุด 
2. เนื้อหา 

  2.1 เน้ือหาในหนังสืออานเขาใจงายไมสับสน 4.66 0.684 มากที่สุด 

  2.2 ส่ือการเรียนรูมีความเหมาะสมตอวัยของผูเรียน 4.60 0.775 มากที่สุด 
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จากตาราง 2 เม่ือพิจารณาคะแนนเฉล่ียปรากฏวา ผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ ส่ือการเรียนรู 

เรื่อง ระบบสุริยะ ดวยเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉล่ียเทากับ (4.67) และเม่ือ
พิจารณารายดานพบวา 
   ดานความสนใจของนักเรียน ในระดับมากเรียงลําดับไดแก นักเรียนมีความชอบส่ือการเรียนรู เรื่องระบบสุริยะ
จักรวาล มีคาเฉล่ียเทากับ 4.66(SD=0.725) นักเรียนชอบส่ือการเรียนรูที่ มีภาพ 3 มิติประกอบ มีคาเฉ ล่ียเทากับ 
4.66(SD=0.591) นักเรียนพอใจที่ไดใชส่ือการเรียนรูดวยตนเอง มีคาเฉล่ียเทากับ 4.66(SD=0.765) แสดงวา ในดานความ
สนใจของนักเรียน กลุมตัวอยางใหความสําคัญในเรื่อง นักเรียนพอใจที่ไดใชส่ือการเรียนรูดวยตนเอง ในระดับมากที่สุด  
   ดานเนื้อหา  ในระดับมากเรียงลําดับ ไดแก นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนดวย ส่ือการเรียนรู ดวยเทคโนโลยี
โลกเสมือนผสานโลกจริง มีคาเฉล่ียเทากับ 4.80(SD=0.632) มีภาพประกอบที่นาสนใจและดึงดูดใจทําใหเขาใจเน้ือหาที่เรียน
มากขึ้น มีคาเฉล่ียเทากับ 4.80(SD=0.531) ) แสดงวา ในดานเน้ือหา กลุมตัวอยางใหความสําคัญในเรื่อง นักเรียนมีความพึง
พอใจในการเรียนดวย ส่ือการเรียนรู ดวยเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง ในระดับมากที่สุด  
 
7. สรุปผลการวิจัย 
 
 1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน จากการเรียนโดยใชส่ือการเรียนรู เรื่อง ระบบสุริยะ ดวยเทคโนโลยีโลก
เสมือนผสานโลกจริง สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 พบวา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4/2 คะแนนหลังเรียนสูงกวา 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4/3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
 2. ผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใช ส่ือการเรียนรู เรื่อง ระบบสุริยะ ดวยเทคโนโลยี
โลกเสมือนผสานโลกจริง สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ประกอบดวย  2 ดาน  ดานความสนใจของนักเรียน  ดาน
เน้ือหา 

     2.1 ดานความสนใจของนักเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก ( ) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา
ความพึงพอใจ นักเรียนมีความชอบส่ือการเรียนรู เรื่องระบบสุริยะจักรวาล  นักเรียนชอบส่ือการเรียนรูที่มีภาพ 3 มิติประกอบ 
และนักเรียนพอใจที่ไดใชส่ือการเรียนรูดวยตนเองในระดับมาก รองลงมาคือ ทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนส่ือ
การเรียนรู เรื่องระบบสุริยะจักรวาล  

     2.2 ดานเน้ือหา โดยรวมอยูในระดับมาก ( ) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวามีความพึงพอใจ มี
ภาพประกอบที่นาสนใจและดึงดูดใจทําใหเขาใจเน้ือหาที่เรียนมากขึ้น และโดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนดวย ส่ือ
การเรียนรูดวยเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง อยูในระดับมาก รองลงมาคือ เน้ือหาในหนังสืออานเขาใจงายไมสับสน และ
ส่ือการเรียนรูมีความเหมาะสมตอวัยของผูเรียน  
 ผูวิจัยพบวา ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใช ส่ือการเรียนรู เรื่อง ระบบสุริยะ ดวยเทคโนโลยีโลก
เสมือนผสานโลกจริง โดยรวมมีคะแนนเฉล่ียเหมาะสมในระดับมากที่สุดในทุกรายการประเมิน 
 
 
 
 
 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

 S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
  2.3 มีภาพประกอบที่นาสนใจและดึงดูดใจทําใหเขาใจเน้ือหาที่เรียนมากขึ้น 4.80 0.531 มากที่สุด 
  2.4 โดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนดวย ส่ือการเรียนรู ดวยเทคโนโลยีโลก
เสมือนผสานโลกจริง 

4.80 0.632 มากที่สุด 

รวมเฉล่ีย 4.67  มากที่สุด 
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8. อภิปรายผลการวิจัย 
 
 การพัฒนาส่ือการเรียนรู เรื่อง ระบบสุริยะ ดวยเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง สามารถอภิปรายผลการวิจัยได
ดังน้ี 
 1. ผลการพัฒนาส่ือการเรียนรู  เรื่อง ระบบสุริยะ ดวยเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง ผู วิจัยได มี
กระบวนการพัฒนาอยางเปนระบบ ประกอบดวย 5 ขั้นตอนคือ การวิเคราะห การออกแบบ การพัฒนา ทดลองใช และการ
ประเมินผล ตลอดจนไดมีการศึกษาเน้ือหาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรกลุมสาระวิทยาศาสตร  
 2. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนจากการเรียนดวย ส่ือการเรียนรู เรื่อง ระบบสุริยะ ดวย
เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4/2 ที่เรียนโดยใช 
ส่ือการเรียนรู ดวยเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง มีคะแนนหลังเรียนสูงกวา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4/3 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ที่ปรากฏผลเชนน้ีอันเน่ืองมาจากส่ือการเรียนรู ดวยเทคโนโลยีโลกเสมือน
ผสานโลกจริง เปนการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรสรางภาพเสมือนที่รวมเอาโลกแหงความจริงเขากับโลกเสมือน ผานอุปกรณรับ
ขอมูล ประเภท สมาทโฟนและไอแพด มีการทํางานรวมกับโปรแกรมทําใหเกิดภาพ 3 มิติ มุมมอง 360 องศา สามารถ
ตอบสนองแบบทันทีดังที่ ปญจรัตน ทับเปย (2555 อางถึงใน เฟก ชู  Feng Zhou, 2008)  กลาวไว การนําเทคโนโลยีโลก
เสมือนผสานโลกจริงมาใชในการจัดการเรียนรูในลักษณะส่ือการเรียนรู ชวยใหนักเรียนเขาใจในเน้ือหาบทเรียนเรื่อง ระบบ
สุริยะ ซ่ึงเปนวิชาที่ยากตอการทําความเขาใจที่ไมสามารถเห็นจริงได ดังน้ัน ส่ือการเรียนรูจึงสงเสริมใหนักเรียนมีความสนใจ 
กระตุนใหผูเรียนมีความกระตือรือรนมีปฏิสัมพันธในการเรียนรูดวยตนเอง เปนการจัดการเรียนการสอนที่ยึดหลักที่วาผูเรียน
สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได ถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด เปนการจัดกระบวนการศึกษาที่สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตนเอง 
นอกจากน้ียังสอดคลองกับ วิวัฒน มีสุวรรณ (2554)  ที่กลาววาการนําเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริงมาจัดการเรียนรู เปน
มิติใหมทางดานส่ือการศึกษา ทําใหผูเรียนมีความสนใจใฝรู อยากรูอยากเห็น เรียนรูส่ิงใหม สรางประสบการณที่แปลกใหมและ
มีสวนรวมในการเรียนรูไดเพิ่มมากขึ้นเปนผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
 3. ผลการศึกษาความคิดเห็นที่มีตอการเรียนโดยใชส่ือการเรียนรู เรื่อง ระบบสุริยะ ดวยเทคโนโลยีโลกเสมือนผสาน
โลกจริง พบวานักเรียนมีความคิดเห็นตอการเรียนโดยใชส่ือการเรียนรู ดวยเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง โดยรวมมีความ
เหมาะสมในระดับมากที่สุดในทุกรายการประเมิน เน่ืองมาจากการเรียนโดยใช ส่ือการเรียนรู ดวยเทคโนโลยีโลกเสมือนผสาน
โลกจริง ซ่ึงประกอบดวย หนังสือ Solar System ระบบสุริยะ มีการสงเสริมใหนักเรียนมีการเรียนรวมกันเปนกลุมทําให
นักเรียนมีความเขาใจ สนใจในการเรียนรูมากขึ้นและมีความคิดเห็นในทางที่ดีตอการเรียนโดยใชส่ือการเรียนรู ดวยเทคโนโลยี
โลกเสมือนผสานโลกจริง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของอเลน  (ปญจรัตน ทับเปย, 2555) ที่พบวานักเรียนมีเจตคติในเชิงบวกตอ
การเรียนรูดวยส่ือการเรียนรู ดวยเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง 
 
9. ขอเสนอแนะ 
 
 สามารถนําไปเผยแพรเพื่อเปนส่ือการเรียนรูสําหรับนักเรียนระดับช้ันอ่ืน หรือผูที่สนใจในการศึกษาเพิ่มเติม เก่ียวกับ
เรื่องระบบสุริยะ และยังสามารถใชเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาส่ือการเรียนรู ดวยเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริงใน
รายวิชาอ่ืนๆ หรือกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน จึงควรมีการพัฒนาส่ือการเรียนรู ดวยเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง ในเรื่องอ่ืน
และรายวิชาอ่ืนๆ เพื่อพัฒนาเปนส่ือในการเรียนรู รวมกับกิจกรรมการเรียนรูอ่ืนๆ เชน การเรียนรูแบบรวมมือ การเรียนรูโดย
ใชปญหาเปนฐาน เพื่อใหเกิดความหลากหลาย ในการสรางส่ือการเรียนรู ดวยเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง ในกลุมสาระ
อ่ืนๆ ควรมีการศึกษาใหมีความเหมาะสมกับเน้ือหาสาระของกลุม จะทําใหนักเรียนไดรับประโยชนเกิดความใฝเรียนมากขึ้น 
 
10. กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิจัยเลมน้ีสําเร็จไดเปนเพราะผูวิจัยไดรับความกรุณาอยางยิ่งจาก อาจารย ธนากร อุยพานิชย และอาจารย รัตนาวดี 
เถกิงสุขวัฒนา ตลอดจนคณะอาจารยสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร ที่กรุณาใหคําปรึกษา แนวคิด 
หลักการและทฤษฏี รวมทั้งคําแนะนําสําหรับการดําเนินการวิจัย ตลอดจนการแกไขปญหาตางๆ อันเปนประโยชนตอการทํา
การวิจัย ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 

 บูรณาการศาสตรและศิลป งานวิจัยทองถ่ินไทยและประชาคมอาเซียน | 983 

 ขอขอบพระคุณ อาจารยเอกภพ อินทรภู และอาจารยณัฐภัทร แกวรัตนภัทร ที่ใหคําแนะนําติชมเก่ียวกับการ
ออกแบบหนังสือ และกราบขอบพระคุณทานผูเช่ียวชาญทุกทานที่กรุณาประเมินการวิเคราะหโครงสราง และองคประกอบของ
ส่ือการเรียนรูเรื่อง ระบบสุริยะ ดวยเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง และเครื่องมือวิจัยที่ผูวิจัยไดสรางและพัฒนาขึ้น    
 ขอขอบพระคุณอาจารยประจําช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ที่ใหความอนุเคราะหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ
ขอขอบคุณ นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4/2 และ4/3 ที่กรุณาเปนกลุมตัวอยางใหแกผูวิจัย ขอขอบคุณคุณนิติคุณ ยุกตะนันท 
ที่ไดกรุณาใหคําแนะนําในเรื่องการทําส่ือโมเดล 3 มิติ ใหแกผูวิจัย จนทําใหวิจัยเลมน้ีสําเร็จลุลวงไดอยางสมบรูณ  
 
 10. เอกสารอางอิง 
 
 กรวัฒน พลเยี่ยม, ณัฐ ดิษเจริญ พนิดา, วังคะฮาต และปุริน จารุจํารัส.  (2557). การพัฒนาส่ือการเรียนรูเร่ือง โครงสราง

อะตอมและพนัธเคมีดวยเทคโนโลยีออกเมนเตดเรียลลิตี้. วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดลอมเพื่อการเรียนรู.  

ณัฐภัทร  แกวรัตนภัทร.  (2557). Augmented  Reality : AR เพิ่มพูนความสมจริง. แหลงที่มา:  http://202.44.34.144/ 
nccitedoc/admin/nccit _file/nccit-20140611105817.pdf สืบคนเม่ือ 10 เมษายน 2558   

นริศรา กาฬมาตย และชนาธรณ ธูปพุดซา. (2554). การประยุกตใชเทคโนโลยีออกเมนเตด็เรียลลิตี้ สําหรับหนังสือการตูน 3 
มิติ เร่ือง พระมหาชนก. สารนิพนธวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคณิตศาสตร สถิติ 
และคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี.  

ปญจรัตน ทับเปย. (2555). การพัฒนาชุดส่ือประสม แบบโลกเสมือนผสานโลกจริง เร่ือง โครงสรางและการทํางาน ข อ ง
หัวใจ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  5. หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

รักษพล ธนานุวงศ. (2557).  ส่ือเสริมการเรียนรู โลกเสมือนผสมโลกจริง (Augmented Reality) เร่ือง การจมการลอย. 
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสาขาวิทยาศาสตร มัธยมศึกษา. แหลงที่มา : http:// 
secondsci.ipst.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=336:armedia&catid=19:2009
-05-04-05-01- 56&Itemid=34  สืบคนเม่ือ 17 กันยายน 2558. 

วสันต เกียรติแสงทอง พรรษพล พรหมมาศ และอนุวัตร เฉลิมสกุลกิจ. (2552). การศึกษาเทคโนโลยีออคเมนตเตดเรียล ลิตี้: 
กรณีศึกษาพัฒนาเกมส “เมมการด”. โครงงานสาขาวิทยาการคอมพิวเตอรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  
แหลงที่มา http://facstaff.swu.ac.th/praditm/P499_2552_AR.pdf สืบคนเม่ือวันที่ 17 กันยายน 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



The 8th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 31st March - 1st April 2016  

984 | Integration of Art and Science toward the Local Research and ASEAN Community 

บทละครเรือ่งรามเกียรติ์ ตอนนารายณปราบนนทก: การอานใหม 
The Chapter “Nārāyan ฺa Conquer Nontaka” from King Rama I’s Rāmāyan ฺa:  

A Revision 
 

ธงชัย แซเจี่ย 
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บทคัดยอ 

 
บทความน้ีมุงพิจารณาบทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอนนารายณปราบนนทก ดวยวิธีการอานใหม เพื่อนําเสนอสารอีก

แงมุมหน่ึงของบทละครเรื่องน้ี ผลการศึกษาพบวา บทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอนนารายณปราบนนทกนําเสนอใหเห็นถึงความ
บกพรองของเหลาทวยเทพที่มีเหตุอันเกิดจากนนทกและการกระทําของนนทก ทั้งในแงที่ไมมีความรอบคอบ มองเห็นเหตุการณ
เพียงบางสวนแลวประทับตราความช่ัวรายใหทันที ทั้งยังมองความทุกขรอนของผูอ่ืนเปนความสุขของตน ความหมายดังกลาว
ของบทละครตอนน้ีไมเคยไดรับการกลาวถึงมากอน การอานใหมจึงนับวาเปนอีกทางเลือกหน่ึงที่นาสนใจสําหรับการศึกษา
วรรณกรรมไทย 

 
คําสําคัญ: การอานใหม, ความหมาย, บทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอนนารายณปราบนนทก 

 
Abstract 

 
This article aimed to study the chapter “Nārāyan ฺa Conquer Nontaka” from King Rama I’s 

Rāmāyan ฺa by a revision to represent another message of the chapter. The result is: “Nārāyan ฺa Conquer 
Nontaka” represents imperfection of Gods, caused from Nontaka and his action, which are imprudent, 
one-side witness and stigmatize immediately, and see other’s anxiety as their happiness. These meaning 
of the chapter were never mentioned before. Hence, revision is an interesting choice for studying Thai 
literature. 
 
Keywords: meaning, revision, the chapter “Nārāyan ฺa Conquer Nontaka” from King Rama I’s Rāmāyan ฺa 
 
1. บทนํา 
 

การ “อาน” นับวาเปนกิจกรรมสําคัญกิจกรรมหน่ึงในการศึกษาวรรณกรรม เพราะนอกจากจะทําใหเขาใจ
ความหมายของตัวบทวรรณกรรมแลว ยังทําใหเห็นถึงแนวคิดที่นําเสนอแฝงไวในวรรณกรรมดวย นอกจากการอานในเชิง
คุณคาดังที่กลาวแลว การนําทฤษฎีตะวันตกมาอานวรรณกรรมก็นับเปนอีกวิธีการหน่ึงที่ปรากฏในการศึกษาวรรณกรรมไทย 
อยางไรก็ดี การอานวรรณกรรมดวยทฤษฎีตะวันตก “มักประสบปญหาและถูกวิพากษวิจารณเสมอหากผลการวิจารณนําเสนอ
แงมุมดานลบของวรรณคดีไทย” (เสาวณิต จุลวงศ, 2555, หนา 177) โดยนัยน้ีอาจกลาวไดวา การอานวรรณกรรมไทยเชิง
คุณคา “เปนการหลีกเล่ียงที่จะคนใหพบดานลบของวรรณคดีไทย รวมถึงเปนการหลีกเล่ียงที่จะทําความเขาใจวัฒนธรรมที่ไม
พึงประสงคของไทย” (เสาวณิต จุลวงศ, 2555, หนา 177) 

บทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช “เปนรามเกียรติ์ฉบับ
ไทยที่สมบูรณที่สุด” (มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, 2553, หนา 469) บทละครฉบับดังกลาวมีคุณคาทั้งในดานเน้ือหา
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และดานวรรณศิลป ทั้งยังถือเปนรามเกียรติ์ฉบับของไทยที่รวบรวมเรื่องพระรามไวมากและสมบูรณที่สุด ทั้งจากรามายณะ
ฉบับภาษาทมิฬของกวีช่ือกัมพัน รามายณะของชวาโบราณ นิทานพระรามฉบับทองถิ่นและตํานานพื้นบานของลาว เปนตน 
(มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, 2553, หนา 470-471) นอกจากน้ี คณะกรรมการวรรณคดีแหงชาติไดประกาศยกยองให
บทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชเปนวรรณคดีแหงชาติ เม่ือวันที่ 
20 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ดวยเหตุที่เปนวรรณคดีสําคัญที่มีอิทธิพลตอความคิดความเช่ือของไทยตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน 

การศึกษาบทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชมีมาอยาง
ตอเน่ือง ทั้งการศึกษาในเชิงคุณคาของวรรณคดีและการศึกษาดวยทฤษฎีจากตะวันตก ในสวนของการศึกษาดวยทฤษฎีจาก
ตะวันตกน้ันมีตัวอยางเชนวิทยานิพนธเรื่อง “รามเกียรติ์: การแปลความหมายทางการเมือง” (สุรพงษ โสธนะเสถียร, 2526) 
ซ่ึงศึกษาบทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชโดยใชทฤษฎีการส่ือสาร
ทางการเมือง หรือเชนวิทยานิพนธเรื่อง “โครงสรางของสังคมในรามเกียรติ์ฉบับพระราชนิพนธในรัชกาลที่ 1” (เสาวณิต 
จุลวงศ, 2536) ซ่ึงนําทฤษฎีสังคมวิทยามาศึกษาบทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา
จุฬาโลกมหาราช นอกจากน้ียังมีการศึกษาใหเห็นดานลบของบทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชดวย ดังปรากฏเปนสวนหน่ึงในบทความเรื่อง “รวมอภิรมย หรือ ขมขืน: มุมมองใหมตอบท
อัศจรรยในวรรณคดีไทยสมัยรัตนโกสินทรตอนตน” (เสาวณิต จุลวงศ, 2555) ซ่ึงใชวิธีการอานใหมเพื่อช้ีใหเห็นการกลบเกล่ือน
การลวงละเมิดทางเพศในวรรณคดีไทยสมัยรัตนโกสินทรตอนตน 

“การอานใหม” (revision) เปนการยอนกลับไปอานตัวบทในอดีตดวยมุมมองแหงการวิพากษวิจารณ (Rich cited 
in Gamble, 2000, p.305) แนวทางดังกลาวมีจุดมุงหมายเพื่อทบทวน วิพากษ และรื้อสรางองคความรูเดิมที่มีอยู โดยมองวา
ความรูปราศจากความเปนกลางและสะทอนอุดมการณของสังคมปตาธิปไตย (ชุติมา ประกาศวุฒิสาร, 2554, หนา 11) 
เน่ืองจากเปนวิธีการคนหาความหมายที่ซอนเรนอยูในกระบวนการปรุงแตงตัวบท และความหมายน้ันจะเกิดขึ้นไดก็ดวยตรรกะ
และมุมมองของผูอานมีตอตัวบทที่อาน การอานดวยมุมมองที่แตกตางกันอาจทําใหความหมายของตัวบทเปล่ียนไป (Selden, 
2005, p.52) แมการอานใหมจะมีจุดเริ่มตนจากการทบทวนและวิพากษการเลาเรื่องราวของผูหญิงที่ปรากฏในเรื่องเลาของ
ผูชายเพื่อทําความเขาใจมายาคติของสังคม แตผูวิจัยเห็นวา “การอานใหม” นับเปนวิธีการศึกษาวรรณกรรมที่นาสนใจ 
สามารถนํามาศึกษาเรื่องราวของตัวละครที่ถูกกดขี่ขมเหงหรือถูกประทับตราวาช่ัวรายในวรรณกรรมได แมวาในที่สุดจะเผยให
เห็นแงมุมดานลบของตัวบทวรรณคดีไทยซ่ึงไดรับการยกยองก็ตาม 

บทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช มีเน้ือหาหลายตอนที่
แสดงใหเห็นถึงการกดขี่ขมเหงตัวละครอ่ืน โดยเฉพาะอยางยิ่งระหวางตัวละครฝายพระรามกับตัวละครฝายทศกัณฐ แมวาโดย
คติความเช่ือของสังคมแลวจะสามารถอธิบายพฤติกรรมระหวางตัวละครทั้งสองฝายไดวา “ธรรมะยอมชนะอธรรม” หรือ “ทํา
ดียอมไดดี ทําช่ัวยอมไดช่ัว” อยางไรก็ดีพฤติกรรมการกดขี่ขมเหงของตัวละครฝายพระรามที่กระทําตอตัวละครฝายทศกัณฐ
กลับไมเคยไดรับการกลาวถึงวาเปนการกดขี่ขมเหง หากแตไดรับการกลาววาคือการ “ทําตามหนาที่” เพื่อใหเกิด “ความสงบ
สุข” แกสังคมภายในเรื่อง 

บทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอนนารายณปราบนนทก มีเน้ือหากลาวถึงอดีตชาติของพระรามและทศกัณฐ ในตอนที่
ทศกัณฐเกิดเปนยักษช่ือนนทก ทําหนาที่ลางเทาใหเหลาเทวดาที่มาเขาเฝาพระอิศวร แตถูกเทวดากล่ันแกลงจึงไปทูลขอน้ิว
เพชรจากพระอิศวร เม่ือพระอิศวรประทานน้ิวเพชรให นนทกกลับใชน้ิวเพชรสังหารเหลาเทวดา ความทราบถึงพระอินทร พระ
อินทรจึงทูลใหพระอิศวรทรงทราบ พระอิศวรมีบัญชาใหพระนารายณปราบนนทกจนส้ินชีวิตในที่สุด เน้ือเรื่องตอนดังกลาวเปน
ตอนแรกสุดของบทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ที่ไดรับเลือกให
บรรจุไวในแบบเรียนวิชาภาษาไทย เน้ือความตอนหน่ึงในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ ช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 2 กลาววา “พระราชนิพนธเรื่องรามเกียรติ์ตอนน้ีมิไดมีเพียงคุณคาดานวรรณศิลปจากการใชโวหารกวีดวย
ภาพพจนที่ทําใหผูอานเกิดจินตภาพเทาน้ัน แตยังมีเน้ือหาที่ใหขอคิดควรพิจารณาและนํามาเปรียบกับพฤติกรรมของคนใน
สังคมปจจุบันได” (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2555, หนา 61) อยางไรก็ดี การกลาวถึงคุณคาของบท
ละครตอนดังกลาวในขอความขางตนเปนแตเพียงการกลาวเทียบกับพฤติกรรมของนนทก ส่ิงที่หายไปจากคํากลาวขางตนก็คือ
การพิจารณาพฤติกรรมของเหลาเทวดาที่กล่ันแกลงนนทกในฐานะที่เปนผูกดขี่ขมเหงบุคคลที่อยูในสถานะต่ํากวา รวมไปถึง
การพิจารณาถึงพฤติกรรมของพระอิศวร พระนารายณ และพระอินทร ในฐานะที่เปนผูเก่ียวของกับการกดขี่ขมเหงตัวละครที่มี
สถานะต่ํากวาเชนนนทก 
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บทความน้ีจะนํา “การอานใหม” มาพิจารณาบทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอนนารายณปราบนนทก เพื่อเผยใหเห็นถึง
พฤติกรรมการกดขี่ขมเหงตัวละครนนทก ซ่ึงเก่ียวของกับสถานะของตัวละครที่อยูสูงกวา ซ่ึงเปนประเด็นที่ไมเคยไดรับการ
กลาวถึงมากอน 

 
2. วัตถุประสงค 
 

2.1 เพื่อพิจารณาบทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอนนารายณปราบนนทก ดวยวิธีการอานใหม 
2.2 เพื่อนําเสนอสารของบทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอนนารายณปราบนนทก ในอีกแงมุมหน่ึง 
2.3 เพื่อแสดงใหเห็นอีกทางเลือกหน่ึงในการศึกษาวรรณกรรมไทย 
  

3. ความบกพรองของทวยเทพ: ความหมายจากการอานใหม 
 

บทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอนนารายณปราบนนทก ไดรับการกลาวถึงในแงความลุแกโทสะของนนทก ผูได
รับประทานพรจากพระอิศวรใหมีน้ิวเพชร แตกลับใชน้ิวเพชรสังหารเทวดาจนส้ินชีพไปเปนจํานวนมาก อยางไรก็ดี เม่ือพินิจ
ดวยวิธีการอานใหม พบวา บทละครตอนน้ีนําเสนอใหเห็นความบกพรองของทวยเทพบนสวรรคดวย ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

3.1 ความบกพรองของพระอิศวร 
พระอิศวรเปนมหาเทพสูงสุด เปนเทพเจาซ่ึงเปนที่เคารพของเหลาเทวดาและอสูร มีสามเนตร ทรงตรีศูลเปนเทพ

อาวุธ และมีสังวาลนาคเปนเครื่องประดับ พระอิศวรมีเมตตาตอเทวดาและอสูร ไดประทานพรและเทพอาวุธใหผูที่มาขอพร
หรือผูที่บําเพ็ญเพียร (มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, 2556, หนา 858) ในบทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอนนารายณปราบ 
นนทก เม่ือนนทกขอประทานน้ิวเพชรจากพระอิศวร พระอิศวรก็ประทานใหทันที ดังความวา 

   เม่ือน้ัน   พระสยมภูวญาณเรืองศรี 
  ไดฟงนนทกพาที   ภูมีน่ิงนึกตรึกไป 
  อายน่ีมีชอบมาชานาน  จําจะประทานพรให 
  คิดแลวก็ประสิทธ์ิพรชัย  จงไดสําเร็จมโนรถ 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก, 2540, หนา 44) 
จากตัวบทขางตนจะเห็นวา กอนจะประทานน้ิวเพชรใหนนทก พระอิศวรมิไดทรงคิดไตรตรองใหถี่ถวน คํานึงถึงแต

ความดีความชอบที่นนทกเคยทํา ดังที่ตัวบทวา “อายน่ีมีชอบมาชานาน จําจะประทานพรให” โดยนัยน้ีแสดงใหเห็นวา พระ
อิศวรน้ันมิใชเทพผูรอบคอบ กลาวคือ มิไดคํานึงถึงผลดีผลเสียจากการประทานพรของตนใหถี่ถวน เม่ือนนทกขอพรก็ประทาน
ใหทันที และน้ิวเพชรจากการประทานของพระอิศวรน้ีเองที่กลับสงผลรายตอเทวดาบนสวรรค 

นอกจากน้ี ในตอนที่พระอินทรมาทูลใหพระอิศวรทรงทราบถึงพฤติกรรมของนนทก พระอิศวรก็ไดตรัสถึงนนทก 
ความวา 

   เม่ือน้ัน   พระอิศวรบรมนาถา 
  ไดฟงองคอมรินทรา   จ่ึงมีบัญชาตอบไป 
  ไอน่ีทําชอบมาชานาน  เราจ่ึงประทานพรให 
  มันกลับทรยศกบฏใจ  ทําการหยาบใหญถึงเพียงน้ี 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก, 2540, หนา 45) 
จากตัวบทขางตนจะเห็นวา พระอิศวรตอบขอสงสัยเรื่องน้ิวเพชรของนนทกวาพระอิศวรเปนผูประทานเอง ดวยเหตุ

ที่นนทกน้ัน “ทําชอบมาชานาน” แตเม่ือทราบถึงการกระทําของนนทก พระอิศวรกลับตรัสวา “มันกลับทรยศกบฏใจ ทําการ
หยาบใหญถึงเพียงน้ี” การกลาวเชนน้ีของพระอิศวรแสดงใหเห็นวา พระอิศวรไมทรงทราบความเปนไปของเหลาเทวดาบน
สวรรค เม่ือมีผูทูลเรื่องใดก็จะทราบความตามน้ัน อันแสดงถึงความไมรอบคอบของพระอิศวร 

 

3.2 ความบกพรองของพระนารายณ 
พระนารายณเปนตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ มีกายสีนิล มี 4 กร ทรงเทพอาวุธตางๆ ไดแก สังข จักร คทา ตรี ถือ

เปนเทพเจาที่คอยดูแลโลกมนุษย เม่ือโลกถูกอสูรหรือยักษเบียดเบียน พระนารายณจะอวตารหรือแปลงกายเพื่อไปปราบอสูร 
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(มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, 2556, หนา 835) ในบทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอนนารายณปราบนนทก พระนารายณ
เปนผูมีบทบาทสําคัญ ดังความวา 

   ตรัสแลวจ่ึงมีบัญชา  ดูราพระนารายณเรืองศรี 
  ตัวเจาผูมีฤทธี   เปนที่พึ่งแกหมูเทวัญ 
  จงชวยระงับดับเข็ญ   ใหเย็นทั่วพิภพสรวงสวรรค 
  เชิญไปสังหารไออาธรรม  ใหมันส้ินชีพชีวา 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก, 2540, หนา 45-46) 
 จากตัวบทขางตนจะเห็นวา พระนารายณเปนผูรับบัญชาจากพระอิศวรใหปราบนนทกเพื่อ “ใหเย็นทั่วพิภพสรวง

สวรรค” อันอาจกลาวไดวาคือการ “คืนความสุข” ใหแกสรวงสวรรค 
ดังที่ทราบกันโดยทั่วไปวา ในการปราบนนทกน้ัน พระนารายณทรงแปลงเปนนางสุวรรณอัปสรรายรําใหนนทกหลง

กลใชน้ิวช้ีขาตนจนหักและลมลง ทําใหพระนารายณสังหารนนทกไดโดยงาย กอนจะสังหารนนทกน้ันพระนารายณไดกลาววา 
   เม่ือน้ัน   พระนารายณบรมนาถา 
  ไดฟงจ่ึงมีบัญชา   โทษามึงใหญหลวงนัก 
  ดวยทําโอหังบังเหตุ   ไมเกรงเดชพระอิศวรทรงจักร 
  เอ็งฆาเทวาสุรารักษ   โทษหนักถึงที่บรรลัย 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก, 2540, หนา 48) 
จากตัวบทขางตนจะเห็นวา พระนารายณทรงกลาวโทษของนนทกที่ได “ฆาเทวาสุรารักษ” อันถือเปนโทษหนักที่ทํา

ใหตองสังหารนนทกเปนการลงโทษ แมการลงโทษของพระนารายณจะเปนการกระทําตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากพระ
อิศวร แตพระนารายณกมิไดไตถามเหตุที่มาที่ไปของการสังหารนนทกจากพระอิศวร และตัวบทก็ไมไดแสดงใหเห็นวาพระ
นารายณเคยเห็นหรือเคยรับทราบเหตุการณที่เหลาเทวดากล่ันแกลงนนทก ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก “ภารกิจของพระนารายณเปนไป
ตามคําบัญชาของพระอิศวร” (เสาวณิต จุลวงศ, 2536, หนา 22) จึงอาจกลาวไดวา การที่พระนารายณลงโทษนนทกน้ันเกิด
จากการฟงความขางเดียวหรือรับรูเพียงสวนเดียวจากเหตุการณทั้งหมดที่เกิดขึ้น 

 

3.3 ความบกพรองของพระอินทร 
พระอินทรเปนตัวละครในบทละครเรื่องรามเกียรติ์ เปนเทวราชในสวรรคช้ันดาวดึงส มีรูปงาม กายสีเขียว มี 2 กร มี

วชิระหรือสายฟาเปนอาวุธ พระอินทรเปนเทพผูคอยชวยเหลือพระราม (มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, 2556, หนา 851-
852) ในบทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอนนารายณปราบนนทก พระอินทรปรากฏกายและมีบทบาทเพียงตอนเดียว ดังความวา 

   เม่ือน้ัน   หัสนัยนเจาตรัยตรึงศา 
  เห็นนนทกน้ันทําฤทธา  ช้ีหมูเทวาวายปราณ 
  ตกใจตะลึงรําพึงคิด   ใครประสิทธ์ิใหมันสังหาร 
  คิดแลวขึ้นเฝาพระทรงญาณ  ยังพิมานทิพรัตนรูจี 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก, 2540, หนา 45) 
จากตัวบทขางตนจะเห็นไดวา พระอินทรเปนบุคคลสําคัญผูเห็นเหตุการณตอนที่นนทกใชน้ิวเพชรช้ีเหลาเทวดาจน

ส้ินชีวิต ดวยความตกตะลึงพรึงเพริดจึงไดไปเฝาพระอิศวรเพื่อทูลใหทรงทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้น อยางไรก็ดี ส่ิงที่พระอินทรเห็น
น้ันมีแตเพียง “เห็นนนทกน้ันทําฤทธา ช้ีหมูเทวาวายปราณ” กลาวคือ พระอินทรเห็นเพียงสวนหน่ึงของเหตุการณและเปน
สวนที่เทวดาถูกทําราย มิไดเห็นเหตุการณตอนที่เหลาเทวดาน้ันแกลงนนทกใหเจ็บแคนใจ โดยนัยน้ีแสดงใหเห็นวา พระอินทรก็
ไมใชเทวดาที่รอบคอบ มองเห็นแตเพียงสวนหน่ึงของเหตุการณและประทับตราความช่ัวรายใหกับนนทก 

 

3.4 ความบกพรองของเหลาเทวดา 
เทวดาเปนตัวละครบนสรวงสวรรค มีบทบาทที่สงผลตอพฤติกรรมของนนทก ดังที่ในชวงตนของบทละครเรื่อง

รามเกียรติ์ ตอนนารายณปราบนนทก ไดกลาวถึงพฤติกรรมของเหลาเทวดา ความวา 
      สุราฤทธ์ิตบหัวแลวลูบหนา 
  บางใหตักนํ้าลางบาทา  บางถอนเสนเกศาวุนไป 
  จนผมโกรนโลนเกล้ียงถึงเพียงหู ดูเงาในนํ้าแลวรองไห 
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  ฮึดฮัดขัดแคนแนนใจ  ตาแดงดั่งแสงไฟฟา 
(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก, 2540, หนา 43) 

จากตัวบทขางตนจะเห็นวา เหลาเทวดามีพฤติกรรมที่ชอบกล่ันแกลงนนทก ทั้ง “ตบหัว” “ลูบหนา” “ถอนเสน
เกศา” เปนเหตุใหนนทกน้ัน “ผมโกรนโลนเกล้ียงถึงเพียงหู” การกระทําของเหลาเทวดาเปนแตเพียงการเลนสนุกดังที่ตัวบท
ตอนหน่ึงกลาววา 

  สัพยอกหยอกเลนเหมือนทุกวัน สรวลสันตเยาะเยยเฮฮา 
(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก, 2540, หนา 45) 

โดยนัยน้ี ความสนุกบันเทิงของเหลาเทวดาเกิดขึ้นจากการไดเห็นความทุกขรอนของบุคคลผูอยูต่ํากวาตน และน่ันคือ
ความบกพรองของเหลาเทวดาที่มองไมเห็นวาการทํารายผูอ่ืนเพื่อความสุขของตนน้ันมิใชส่ิงที่สมควรกระทํา 

จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา เม่ือพินิจดวยวิธีการอานใหม บทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอนนารายณปราบนนทกนําเสนอ
ใหเห็นถึงความบกพรองของเหลาทวยเทพที่มีเหตุอันเกิดจากการกระทําของนนทก ทั้งในแงที่ไมมีความรอบคอบ มองเห็น
เหตุการณเพียงบางสวนแลวประทับตราความช่ัวรายใหทันที ทั้งยังมองความทุกขรอนของผูอ่ืนเปนความสุขของตน อน่ึง แม
อาจมีขอโตแยงวาการกระทําของพระอิศวร พระนารายณ และพระอินทร เปนการกระทําตามหนาที่ของเทพตามคติความเช่ือ
แตโบราณ กระน้ันก็ชวนใหสงสัยวา การมุงแตจะทําตามหนาที่โดยมิไดไตรตรองใหถี่ถวนก็มิใชส่ิงที่สมควรทํา หรือมิใช 
ภาพลักษณดานลบเหลาน้ีมิเคยถูกกลาวถึงเน่ืองจากถูกกลบเกล่ือนดวยสถานะอันสูงสงของเทวดาและการตราพฤติกรรมช่ัว
รายใหกับตัวละครที่สถานะต่ํากวา นอกจากน้ียังเกิดจากการอานที่มุงพิจารณาเฉพาะตัวละครนนทกและผลที่เกิดจากการ
กระทําของนนทกอันนําไปสูคติสอนใจเรื่องการระงับความโกรธเปนหลัก ทําใหมองไมเห็นความหมายอ่ืนๆ ที่แฝงอยูในตัวบท 
ซํ้ารายการเขียนของกวีก็มิไดเปดโอกาสใหนนทกมีเสียงพูดวิพากษวิจารณการกระทําของเทวดาที่มาทํารายตน โดยนัยน้ีกวีก็มิ
ตางอะไรจากเทวดาที่ตัดสินความผิดของนนทกจากเพียงสวนหน่ึงของเหตุการณและนําเสนอแตเพียงอารมณความรูสึกสวน
หน่ึงของตัวละครเทาน้ัน และน่ันไมนาจะใชการใหความยุติธรรมแกตัวละคร ไมวาจะในแงการเขียนหรือการอานก็ตาม 

 
4. บทสรุป 
 

มีผูกลาวไววา วรรณกรรมน้ัน “เกิดขึ้นจากความรูสึกนึกคิดของมนุษย และความรูสึกนึกคิดของมนุษยน้ัน โดยปรกติ
แลวยอมอยูภายใตอิทธิพลหรืออยูภายใตกรอบของส่ิงที่อยูรอบๆ ตัว” (เปล้ือง ณ นคร, 2545, หนา 15) การศึกษาวรรณกรรม
ที่ผานมามุงเนนการแสวงหาคุณคาของวรรณกรรมเปนสําคัญ ทวาการอานใหมเปนวิธีการอานวรรณกรรมที่เผยใหเห็นนัย
ความหมายที่ซอนอยูในวรรณกรรมเรื่องน้ันๆ และไมเคยไดรับการกลาวถึง ความหมายจากการอานใหมแสดงใหเห็นวาตัวบท
วรรณกรรมมีความซับซอน ทั้งในแงการนําเสนอสารที่สามารถบิดผันใหความหมายประการหน่ึงโดดเดนและเปนที่กลาวถึง 
ขณะที่ความหมายอีกประการหน่ึงกลับถูกกลบเกล่ือนดวยกลวิธีการเขียน  

คุณูปการของการอานใหมมิเพียงเผยใหเห็นนัยความหมายที่ถูกกลบซอนดังไดกลาวไปแลวเทาน้ัน แตยังทําใหเห็นวา 
วรรณกรรมแฝงไวซ่ึงความสัมพันธเชิงอํานาจ โดยเฉพาะในการกําหนดวาการกระทําผิดของตัวละครใดนับวาเปนความผิดและ
สมควรไดรับการลงโทษ กลาวคือ เม่ือตัวละครที่มีสถานะต่ํากวากระทําความผิดตามบรรทัดฐานของสังคม ตัวละครน้ันจะถูก
ลงโทษโดยปราศจากการพิจารณาอยางรอบดาน ขณะที่ตัวละครซ่ึงมีสถานะสูงกวากลับไมไดรับการลงโทษเม่ือกระทําผิด 
โดยนัยน้ีอาจกลาวไดวา การตัดสินความผิดและการลงโทษผูกระทําผิดไปจากบรรทัดฐานของสังคมไมไดอยูที่การกระทํา 
(action) หากอยูที่สถานะทางสังคม (social status) ของตัวละคร 

แมความหมายที่ไดจากการอานใหมจะเปนความหมายเชิงลบที่มักไมปรากฏในขนบการอานวรรณกรรม แตก็ถือไดวา
เปนวิธีการที่ทําใหไดสองสํารวจวรรณกรรมอยางลึกซ้ึงและรอบดานมากยิ่งขึ้น นับวาเปนอีกทางเลือกหน่ึงที่นาสนใจสําหรับ
ศึกษาวรรณกรรมไทยเพื่อใหเห็นแงมุมอันซับซอนซ่ึงผูสนใจศึกษาวรรณกรรมอยางรอบดานไมควรมองขามแมแตนอย 
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งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาบริบทของชุมชนโพรงมะเดื่อ 2) สรางหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษ 
เรื่อง ชุมชนโพรงมะเดื่อ สําหรับนักเรียนช้ัน ม.3 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 3) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
กอนและหลังการเรียนดวยหนังสืออานเพิ่มเติม และ 4) ศึกษาความพึงพอใจจากการใชหนังสืออานเพิ่มเติม โดยใชการปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวมจาก ผูวิจัย ผูสอน พระสงฆ  นักศึกษา ปราชญทองถิ่น ผูนําชุมชน ชาวชุมชนโพรงมะเดื่อ และกลุมตัวอยาง
จากนักเรียนช้ัน ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม จํานวน 26 คน  

ผลการวิจัยพบวา 1) ชุมชนโพรงมะเดื่อมีอัตลักษณรากฐานทางประวัติศาสตรมายาวนาน เปนสังคมเกษตรกรรมที่มี
วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชาวชุมชนจํานวนมากสืบเช้ือสายลาวครั่งที่อพยพมาจากประเทศลาวและสืบทอดประเพณี
แหธงสงกรานตหรือทอดผาปาลาวมานานกวารอยสามสิบป 2) เน้ือหาในหนังสือประกอบดวย บทที่ 1 ขอมูลทั่วไปของ
ชุมชนโพรงมะเดื่อ และบทที่ 2 ประวัติศาสตรทองถิ่นและวิถีชีวิตของชาวชุมชน 3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ัน ม. 3        
ที่ไดรับการสอนโดยใชหนังสืออานเพิ่มเติม หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 4) นักเรียน
มีความคิดเห็นที่ดีตอหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษ   
 
คําสําคัญ: ชุมชนโพรงมะเดื่อ, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, ความพึงพอใจ, นักเรียน   

 
Abstract 

 
This research aimed to: 1) study the Prong Madua Community context 2) make an English supplementary 

reading book, The Story of the Prong Madua Community, for M.3 students at Prongmaduawittayakhom 
School; 3) investigate the students’ achievement level resulting from the use of the book and 4) survey 
the students’ opinions of the book. The focus was on using PAR processes. The participants consisted of 
the researcher, NPRU students, school teachers, monks, local sages, community leaders and members including 
the sample group of 26 students in M.3 at Prongmaduawittayakhom School.  

The research results were: 1) Prong Madua Community has an interesting history. Agriculture provides a 
sufficient economy for the community. The Lao Krang ethnic group, whose ancestors moved from Laos preserved 
the Lao Krang traditional flags parade during the Songkran Festival for more than one hundred years. 2) The book 
consists of 2 lessons. Lesson 1 is about general information of the community. Lesson 2 is about the local 
history and people’s way of life. 3) The students’ achievement level resulting increased after the experiment 
at 0.01 significance level. 4) The students’ opinions of the English supplementary reading book were highly positive. 
 
Keywords: the Prong Madua Community, achievement level resulting, opinion, students 
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1. บทนํา 
 

ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศที่มีความสําคัญเพราะไดรับการยอมรับใหเปนภาษากลางหรือภาษานานาชาติ  
(international language) ที่ทั่วโลกใชส่ือสารแลกเปล่ียนขอมูล ขาวสารกันอยางแพรหลาย โดยเฉพาะการถายโอนความรูใน
ศาสตรตางๆเพื่อประโยชนตอการพัฒนาประเทศใหทัดเทียมกับสังคมโลก อีกทั้งมีสวนชวยปูทางไปสูความสําเร็จในดานงาน
อาชีพ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปดประเทศสูประชาคมอาเซียนในป 2558 ที่ใชภาษาอังกฤษเปนส่ือกลางในการติดตอส่ือสาร
ระหวางกัน ทําใหตองมีการเตรียมพรอมและพัฒนา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและความอยูรอดของประเทศ 
ดังน้ันนักการศึกษาและนักวิชาการจึงไดตั้งเปาหมายใหคนไทย มีทักษะการใชภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถส่ือสารได
เสมือนเปนภาษาธรรมชาติเชนเดียวกับภาษาไทย โดยผานชองทางในระบบการศึกษาทั้งระดับขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา 
แตจากผลการทดสอบความรูของผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ยอนหลัง 5 ป จากขอมูลทางสถิติพื้นฐานของผลการสอบ O-NET 
พบวา ในภาพรวมผูเรียนทําคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษในรอบ 5 ปการศึกษา (ป 2553 – ป 2557) ไดโดยเฉล่ีย 26.64 คะแนน 
สะทอนใหเห็นถึงคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนที่ยังไมสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะภาษาอังกฤษไดดี
เทาที่ควร จึงเปนความจําเปนของผูสอนที่ตองมีความตระหนักในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่ยึดประโยชนกับ
ผูเรียนดวยการใชกระบวนการจัดการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
ของตน โดยคิดหาวิธีการ ทั้งดานเทคนิคการสอนและนวัตกรรม มาประยุกตใชกับการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนมีพัฒนาการ
การเรียนรูไดตามมาตรฐานของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซ่ึงกําหนดใหเรียนภาษาอังกฤษใน
ทุกระดับช้ัน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2555: 1 - 9) 

หนังสืออานเพิ่มเติมเปนส่ือการเรียนรูที่เปนส่ิงพิมพ ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูได เพราะจัดทําขึ้นโดยมีเน้ือหาสาระที่
ตองอิงหลักสูตรทําใหผูเรียนสามารถอานและศึกษาหาความรูเพิ่มเติมดวยตนเอง ตามความเหมาะสมของวัยและความสามารถ
ในการอานของแตละคน (ถวัลย มาศจรัส (บก.), 2548: 1 - 2) ชวยเอ้ือใหใชอานไดทั้งในเวลาและนอกเวลาเรียน ทั้งเปน
ส่ือการเรียนรูที่มีเน้ือหาสอดคลองตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรสถานศึกษา แตมีจุดเนนเพื่อการคนควา
หาความรูดวยตนเอง และเปนส่ือที่ทั้งผูเรียนและผูสอนสามารถจัดทําหรือพัฒนาขึ้นเองได จากการนําส่ือที่มีอยูรอบตัวมาใชใน
การเรียนรู กระตุนใหผูเรียนรูจักวิธีการแสวงหาความรู เกิดการเรียนรูอยางกวางขวาง และตอเน่ืองตลอดเวลา (ถวัลย มาศจรัส, 
2547: 10)  ผูสอนสามารถนําบริบททองถิ่นที่ชุมชนมีสวนรวม มาสรางและใชเปนหลักสูตรทองถิ่นหรือหลักสูตรสถานศึกษา
เพิ่มเติม โดยใหเน้ือหาสาระสอดคลองและเปนไปตามสภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม ของแตละทองถิ่น เนนใหผูเรียนไดใชทรัพยากร
ทองถิ่นเปนฐานสําคัญในการพัฒนาชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนรูจักสภาพแวดลอมในทองถิ่นของตนเอง รักทองถิ่น 
และมีสวนรวมในการแกปญหาและพัฒนาทองถิ่น เน้ือหาสาระและประสบการณบางอยางที่พัฒนาขึ้น เปนการสงเสริมหรืออนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น เนนใหผูเรียนเกิดความตระหนักและเห็นคุณคาของทองถิ่น สงผลตอกระบวนการพัฒนาทองถิ่น ที่หัวใจ
ของการเกิดกระบวนการทองถิ่นพัฒนาคือ ‘คิดเปน’ ซ่ึงตองมองจากส่ิงใกลตัว จากส่ิงที่มีการสะสมเรื่อยมา (ศรีศักร วัลลิโภดม, 
2539: 3 - 9) อีกทั้งสงผลใหผูเรียนมีการเรียนรูที่ดี เพราะเปนการเรียนรูจากส่ิงใกลตัวไปยังสิ่งไกลตัว เนื่องจากเปนสิ่งที่
ผูเรียนสามารถซึมซับไดเร็วกวา ผูเรียนมีความรูและประสบการณพื้นฐานที่สามารถเช่ือมโยงกับหลักสูตรและการเรียนการ
สอนที่เก่ียวกับทองถิ่นใกลตัวผูเรียน (พะนอม แกวกําเนิด. อางถึงใน วิชัย ประสิทธ์ิวุฒิเวชช, 2542: 145) 
 ชุมชนโพรงมะเดื่อ ตั้งอยูในเขตพื้นที่ตําบลโพรงมะเดื่อ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
ประกอบไปดวยหมูบาน จํานวน 17 หมูบาน (เทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ, 2558) โดยมีเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ และองคการ
บริหารสวนตําบลโพรงมะเดื่อปกครอง ชาวชุมชนสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม ชุมชนโพรงมะเดื่อมีประวัติศาสตรทองถิ่น
เกาแก และมีศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปญญาที่มีคุณคานาสนใจ ขณะเดียวกันก็มีความเจริญกาวหนา ทันสมัย ในแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยยังคงใหความสําคัญกับอัตลักษณรากฐานประวัติศาสตรอันยาวนานของชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ประเพณีแหธงสงกรานตหรือทอดผาปาลาวที่สืบทอดมานานกวาหนึ่งรอยสามสิบป ดังนั้น การสรางหนังสืออานเพิ่มเติม
วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง ชุมชนโพรงมะเดื่อ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  ที่ใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
ระหวาง อาจารย นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผูบริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 
ตลอดจนผูนําชุมชน ปราชญทองถิ่น และชาวชุมชนโพรงมะเดื่อ เพื่อใหเกิดองคความรูเก่ียวกับชุมชน วัฒนธรรม ประเพณี 
และวิถีชีวิต จึงมีสวนชวยสงเสริมการเรียนรู การมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงขึ้น มีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถ
เผยแพรเรื่องราววิถีชุมชนโพรงมะเดื่อของตนสูสังคมไทย ตลอดจนเตรียมพรอมที่จะเปดชุมชนของตนสูประชาคมอาเซียน และ
สังคมโลกไดตอไป 
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
 1. เพื่อศึกษาบริบทของชุมชนโพรงมะเดื่อ  
             2. เพื่อสรางหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง ชุมชนโพรงมะเดื่อ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม ตําบลโพรงมะเดื่อ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  
     3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 
ตําบลโพรงมะเดื่อ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม กอนและหลังการเรียน ดวยหนังสืออานเพิ่มเติมที่สรางขึ้น 
            4. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม ตําบลโพรงมะเดื่อ 
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ที่มีตอหนังสืออานเพิ่มเติมที่สรางขึ้นน้ี 
   
3. วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 
 เอกสารวิชาการและผลงานวิจัยหรือสารสนเทศที่เก่ียวของ ประกอบดวย หลักการในการมีสวนรวมของชุมชนในการ
จัดการศึกษา และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เปนการรวบรวมแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวของจากนักวิชาการตาง ๆ ดังเชน 
จินตวีร เกษมศุข (2554) สุชาดา จักรพิสุทธ์ิ (2547) ธนสาร บัลลังกปทมา (2558) ชูชาติ พวงสมจิตร (2558) สมโภชน อเนกสุข 
(2548) ซ่ึงกลาวโดยสรุปไดวา เปนการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่ชาวชุมชนมีสวนรวมทั้งทางตรงหรือทางออม โดยมีสวน
รวมในกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง ขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึง หรือหลายขั้นตอน ตลอดจนทุกขั้นตอนก็ได และเม่ือนําวิธีวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมมาใชในกระบวนการมีสวนรวม จึงเปนการรวมแสวงหาความรู ความจริงที่ถ ูกตอง เชื่อถือได 
ตรวจสอบได โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร จากกลุมบุคคลที่เขามารวมกันเรียนรูเพื่อรูจักตัวเอง ชุมชน ส่ิงแวดลอม ทําใหเห็น
ปญหาของตัวเอง และเห็นทางแกหรือทางออกจากปญหารวมกัน โดยลงมือปฏิบัติจริง ไดผลจริง ตลอดจนแกปญหาไดจริง  
 สําหรับการสรางหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษ และส่ือการอานเน้ือหาทองถิ่น ไดรวบรวมแนวคิดทฤษฎีที่
เก่ียวของจากหนวยงาน และนักวิชาการตาง ๆ เชน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2555) กระทรวงศึกษาธิการ 
(2542) โพสท และราเท็ต (Post and Rathet, 1996) เนส (Ness, 1997) วอลล ฮัลล และศรีมาวิน (Wall, Hull and 
Srimavin, 2008) อาจกลาวโดยสรุปไดวา หนังสืออานเพิ ่มเติมเปนสื่อการอานชนิดหนึ่งที่นาสนใจและชวยสงเสริมการ
เรียนรูไดอยางดีดวยผูเรียนสามารถนํามาเรียนรูไดงาย และเปนส่ือพื้นฐานจําเปนในการเรียนรูที่ควรจัดมีไวสําหรับนักเรียน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชเน้ือหาสาระเก่ียวกับทองถิ่น มีประโยชนตอผูเรียนยิ่งขึ้น ดวยสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน และ
พัฒนาสังคมทั้งในปจจุบันและอนาคต 
 ดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและประเภทของการทดสอบ ไดรวบรวมแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวของจากนักวิชาการตาง ๆ 
เชน ปริยทิพย บุญคง (2546) พวงรัตน ทวีรัตน (2543) ตลอดจน พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2545) ซึ่งอาจสรุปแนวคิดสําคัญไดวา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เปนผลที่เกิดจากปจจัยตาง ๆ ในการจัดการศึกษา เปนผลการวัดการเปล่ียนแปลงและประสบการณการ
เรียนรูในเน้ือหาสาระที่เรียนรูมาแลว วาเกิดการเรียนรูเทาใด มีความสามารถชนิดใด ผูใชแบบทดสอบควรพิจารณาเลือก
แบบทดสอบที่ถูกตองและเหมาะสมกับความตองการเน่ืองจากมีหลายชนิด แตละชนิดมีจุดมุงหมายและขีดความสามารถใน
การทดสอบที่ตางกัน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีความสัมพันธกับองคประกอบดานสติปญญา และองคประกอบดานที่ไม
ใชสติปญญา ไดแก องคประกอบดานเศรษฐกิจ สังคม แรงจูงใจ และองคประกอบที่ไมใชสติปญญาดานอ่ืน ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนจึงเปนดัชนีประการหน่ึงที่สามารถบอกถึงคุณภาพการศึกษาได 
 สวนงานวิจัยและวรรณกรรมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ ไดศึกษางานวิจัยเก่ียวกับการสรางหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษ
ที่มีนักวิจัยอ่ืนศึกษาไว เชน รายงานผลการพัฒนาหนังสืออานเพิ่มเติม ชุด Who am I in ASEAN? รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 (นิตยา บุญญาธิการ, 2556) รายงานผลการใช
หนังสืออานเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ ชุด Hello! AEC กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (นัฏฐทนันน ไชยการ, 2556) การสงเสริมการอานอยาง
สรางสรรคในช้ันเรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ (Encouraging Creative Reading in EFL Classroom) สําหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสุลตานกาบูส ประเทศโอมาน (Tuzlokva, Eltayeb and Gilhooly, 2015) การพัฒนาส่ือการอานที่มีบริบทเน้ือหา
ทองถิ่นสําหรับนักเรียนเกรด 8 โรงเรียน SMP Negeri 3 Jangkang Sanggau ในเมืองแซงเกา จังหวัดกาลิมันตันตะวันตก 
(Developing Local Context-based Reading Materials for the Eighth Graders of Junior High School in Sanggau, 
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West Kalimantan) มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาสื่อการสอนอานเพิ่มเติมที่ใชเนื้อหาบริบททองถิ่นทั้งในดานสิ่งแวดลอม 
วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต สําหรับนักเรียนเกรด 8 โรงเรียน SMP Negeri 3 Jangkang Sanggau ซึ่งเปนโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนตนในเมืองแซงเกา จังหวัดกาลิมันตันตะวันตก ประเทศอินโดนีเซีย (Hakim, Sitti Qamariah, 2015)  
 ดังน้ัน หนังสืออานเพิ่มเติมที่มีบริบทเก่ียวกับทองถิ่นจึงเปนส่ือการเรียนรูที่มีประโยชนและมีคุณคาสําหรับการเรียนรู
ภาษาอังกฤษสําหรับผูเรียนในหลายระดับและในหลายประเทศที่ไดรับความนิยมมาโดยตลอด สามารถใชเปนส่ือการเรียนรูเพื่อพัฒนา
ภาษาอังกฤษที่นําเสนอเน้ือหาเก่ียวกับชุมชนทองถิ่นตามหลักสูตรทองถิ่น และเสนอเน้ือหาเรื่องราวปรากฏการณในสังคมตามยุคสมัย
และกาลเวลาที่สงเสริมใหผู เรียนเกิดการเรียนรู  สามารถนําความรูมาประยุกตใชใหเขากับบริบทในชีวิตจริงหรือ
สภาพแวดลอมในทองถิ่น ตระหนักในคุณคาของทองถิ่นชุมชน และนําเสนอสูประชาคมโลกได  

 
 4. วิธีดําเนนิการวิจัย 
  
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research) ดวยการจัดเวที
ชุมชนเพื่อรวมทําแผนที่มโนทัศน การสัมภาษณ และการทัศนศึกษาในสถานที่จริง โดยกําหนดกลุมประชากร เครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัย การดําเนินงานวิจัย และการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
 4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง  
                นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม ต. โพรงมะเดื่อ อ. เมือง จ. นครปฐม ที่เรียนใน
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 จํานวน 4 หองเรียน จํานวน 120 คน และผูบริหารโรงเรียน ครู ผู นําชุมชน พระสงฆ 
ปราชญทองถิ่น ตลอดจนชาวชุมชนโพรงมะเดื่อ ต . โพรงมะเดื่อ อ. เมือง จ. นครปฐม โดยกลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 จํานวน 1 หองเรียน มีจํานวนนักเรียน 26 คน โดยใช
วิธีการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) จากจํานวนหองเรียน 4 หองเรียน สุมมา 1 หองเรียน 
 

            4.2 การดําเนินการวิจัย 
  4.2.1 การศึกษาบริบทชุมชนและการมีสวนรวม โดย 1) ศึกษาบริบทชุมชนและโรงเรียน 2) ศึกษาเอกสาร
ความรูที่เก่ียวของกับการสรางหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษ และการวิจัยทองถิ่น 3) ประชุมสรางความเขาใจเก่ียวกับ
เรื่องการสรางหนังสืออานเพิ่มเติม และการปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 4) สรางกรอบความคิดในการสรางหนังสืออานเพิ่มเติม 
ใหสอดคลองกับบริบทชุมชน โดยการปฏิบัติการแบบมีสวนรวมระหวางผูวิจัย นักศึกษา ผูบริหารโรงเรียน ครู นักเรียน พระสงฆ 
ผูนําชุมชน ปราชญทองถิ่น และชาวชุมชนโพรงมะเดื่อ โดยใชกรอบคําถามในการสัมภาษณ และการพูดคุยเพื่อรวมหาขอมูลบริบท
ทองถิ่น 5) กําหนดโครงสรางของหนังสืออานเพิ่มเติมรวมกันโดยการทําแผนที่มโนทัศน (mind mapping) ไดประเด็นหลัก คือ 
ก. ขอมูลทั่วไปของชุมชนโพรงมะเดื่อ ข. ประวัติศาสตรทองถิ่นชุมชนโพรงมะเดื่อ ค. วิถีชีวิตของชาวชุมชนโพรงมะเดื่อ 
 4.2.2 การสรางและทดลองเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย ก. หนังสือ
อานเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง ชุมชนโพรงมะเดื่อ จํานวน 2 บท ข. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการอานภาษาอังกฤษ 
สําหรับทดสอบกอนและหลังการใชหนังสืออานเพิ่มเติม จํานวน 20 ขอ 20 คะแนน ค. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน
ตอหนังสืออานเพิ่มเติม จํานวน 1 ฉบับ 2) การสรางและทดลองเครื่องมือ 3 ชุด กลาวคือ ก. การสรางหนังสืออานเพิ่มเติมวิชา
ภาษาอังกฤษ โดยศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ นําแผนที่
มโนทัศนมากําหนดเน้ือหาหัวขอเรื่องในหนังสือ กําหนดจุดประสงคการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู ส่ือการสอน และจัดการเรียน
การสอน โดยทํากรอบโครงรางและบทเรียนเบื้องตนในหนังสืออานเพิ่มเติม นําบทเรียนเบื้องตนไปใชแสวงหาความรูจริงเพิ่มเติมใน
ชุมชน สรางกรอบและประเด็นคําถามในการสัมภาษณ และพูดคุยระหวางนักศึกษา นักเรียน ผูนําชุมชน และชาวชุมชนโพรงมะเดื่อ 
เพื่อนําผลการเรียนรูมาสรางเปนหนังสืออานเพิ่มเติมที่สมบูรณ โดยผานการตรวจสอบในดานเน้ือหาและความเหมาะสมของระดับ
ภาษาอังกฤษจากครูผูสอนนักเรียนช้ัน ม. 3 ผานการตรวจสอบและปรับปรุงความถูกตองของภาษาจากผูเช่ียวชาญชาวตางประเทศ
ที่ใชภาษาอังกฤษ และมอบหนังสืออานเพิ่มเติม จํานวน 2 บท ซ่ึงใชเวลาเรียนบทละ 4 คาบ ไดแก Lesson 1 My Prong Madua 
และ Lesson 2 Ancient and Amazing Prong Madua ใหครูผูสอนนําไปใชสอน ข. การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
โดยศึกษาแนวทางการสรางแบบทดสอบ และลักษณะการวัดและประเมินผลการอาน จากเอกสารและตําราตาง ๆ ที่เก่ียวของ 
สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิในการอาน โดยครูผูสอนรวมตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาและความสอดคลองกับจุดประสงค
ที่ตองการวัด และครูผูสอนนําขอสอบที่วิเคราะหแลวไปใชกับนักเรียนกลุมตัวอยาง ไดแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
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วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง ชุมชนโพรงมะเดื่อ (The Story of the Prong Madua Community) แบบปรนัย 4 ตัวเลือก ตลอดจน
แบบฝกหัดระหวางเรียน และ ค.การสรางแบบสอบถามความคิดเห็น โดยศึกษาแนวทางในการสรางแบบสอบถามจากเอกสาร
และตําราตาง ๆ ที่เก่ียวของ สรางขอความที่แสดงความคิดเห็นโดยการวิเคราะหดานเน้ือหาและภาษา รูปแบบของหนังสือ 
การประเมินผล ลักษณะกิจกรรม และครูผูสอนนําแบบสอบถามความคิดเห็นไปใชกับนักเรียนกลุมตัวอยาง 
 4.2.3 การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล โดยครูผูสอนไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการ
วิเคราะหขอมูล ดังน้ี ทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมตัวอยางกอนเรียน (pre-test) โดยใชเวลา
ทดสอบบทเรียนละ 15 นาที ใชหนังสืออานเพิ่มเติมในการเรียน บทเรียนละ 4 คาบ ๆ ละ 50 นาที รวม 2 บท ใชเวลา 8 
คาบ และทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกลุมตัวอยางหลังเรียน ดวยหนังสืออานเพิ่มเติม (post-test) โดยใชเวลา
บทเรียนละ 15 นาที ซ่ึงเปนแบบทดสอบฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบที่ใชทดสอบกอนเรียน (pre-test) แลวนํากระดาษคําตอบ
ไปตรวจและบันทึกคะแนนเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน กอนและหลังการเรียนดวยหนังสือ
อานเพิ่มเติม โดยใช t-test แบบจับคู และประเมินผลการเรียนรูจากการทดสอบความรูกอนและหลังการเรียนการสอน 
คาสถิติที่ใช ไดแก คารอยละ คามัธยฐาน คาเฉล่ีย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประเมินความคิดเห็นในการเรียนดวยหนังสือ
อานเพิ่มเติมจากการตอบแบบสอบถาม คาสถิติที่ใช ไดแก คาเฉล่ีย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 
5. ผลการดําเนินงาน 
  

5.1 ผลการศึกษาบริบทของชุมชนโพรงมะเดื่อ พบวา  ตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอําเภอเมืองนครปฐม และอยู
หางจากที่วาการอําเภอเมืองราว 17 กิโลเมตร ประกอบไปดวยหมูบาน จํานวน 17 หมูบาน ภายใตการปกครองของ
หนวยงาน 2 แหง กลาวคือ เทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ (2558) มีพื้นที่จํานวน 14.8 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ใน 2 ตําบล 
8 หมูบาน ไดแก หมูที่ 1 หมูที่ 5 หมูที่ 8 หมูที่ 10 หมูที่ 12 และหมูที่ 13 ในเขตตําบลโพรงมะเดื่อ และอยูในพื้นที่ตําบล
หนองดินแดง จํานวน 2 หมูบาน ไดแก หมูที่ 1 และหมูที่ 2 สวนองคการบริหารสวนตําบลโพรงมะเดื่อ (2558) มีพื้นที่ 26.41 
ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 11 หมูบาน ดังน้ี หมูที่ 2 หมูที่ 3 หมูที่ 4 หมูที่ 6 หมูที่ 7 หมูที่ 9 หมูที่ 11 หมูที่ 14 หมูที่ 
15 หมูที่ 16 และหมูที่ 17 โพรงมะเดื่อเปนชุมชนที่เกาแกมากมีอายุเกือบสองรอยป มีชาวชุมชนจํานวนมากที่สืบเช้ือสายลาว
ครั่งที่อพยพมาจากประเทศลาวที่ชวยสรางสีสันและความโดดเดนใหกับชุมชน โดยเดิมทีไดตั้งถิ่นฐานอยูในพื้นที่ที่อยูละแวก
ใกลเคียงกับตําบลโพรงมะเดื่อมากอน แตมีการอพยพโยกยายชุมชนหลายครั้ง เชน ยายจากทุงไฟไหมมาอยูที่หนองนางแช แลว
ยายตอไปอยูที่บานพลับหรือบานหนองหิน ซ่ึงปจจุบันอยูในเขต ต. ลําพยา อ. เมือง จ. นครปฐม แตพื้นที่น้ีเกิดนํ้าทวมบอยครั้ง 
ไมเหมาะที่จะอยูอาศัย จึงอพยพโยกยายไปเรื่อย ๆ เพื่อหาพื้นที่ซ่ึงเปนที่ดอนและรกรางวางเปลาเพื่ออยูอาศัยและทํามาหาเล้ียงชีพ 
ชาวชุมชนจึงยายมายังบานหัวเขซ่ึงเดิมเปนปาและเนินสูงบริเวณตรงขามสะพานเกวียน (เพิ่ม อินทรศร, 2557) หรือ “สะพานรวม
พัฒนา 1 พ.ศ. 2557” ในหมูที่ 5 ซ่ึงในอดีตมีตนมะเดื่อใหญอยูตนหน่ึง มีโพรงใหญมากจนจระเขเขาไปอาศัยอยูไดในชวงฤดู
ฝน ผูคน มองเห็นสวนหัวของจระเข จึงเรียกชุมชนน้ีวาบานหัวเข ตอมาจระเขหายไปเหลือแตโพรง จึงไดเปล่ียนช่ือจากบาน
หัวเขมาเปน “บานโพรงมะเดื่อ” หรือบานตลาดโพรงมะเดื่ออันเปนที่มาของช่ือตําบลในปจจุบัน พื้นที่สวนใหญของโพรงมะเดื่อใน
อดีตมีปาไผเปนหลัก ชาวบานจะนําเอาไมไผมาใชประโยชนในการปลูกสรางบานเรือน โรงเรือน เครื่องเรือน เครื่องมือเครื่องใช
ในการเกษตร รวมถึงการนํามาใชจักสานกระบุง ตะกรา ฯลฯ เพื่อนําไปใชในครัวเรือน ทั้งนําหนอไมจากปามาปรุงอาหาร 
(เทศบาลฯ โพรงมะเดื่อ แหธงสงกรานต, 2558) ปจจุบันงานจักสานเปนงานหัตถกรรมของชุมชนที่มักทําเปนขนาดเล็ก ๆ 
เพื่อใชเปนเครื่องประดับตกแตงหรือของที่ระลึก 

ชุมชนโพรงมะเดื่อมีวิถีชีวิตแบบเรียบงายและยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เปนชุมชนเกษตรกรรมที่ทํานา ไรออย 
ไรขาวโพด ฟารมกลวยไม ฟารมเห็ด สวนมะมวง สวนมะลิ สวนผักตาง ๆ  สวนเกษตรพอเพียง ฯลฯ นอกจากน้ีมีการเล้ียงวัวและ
หมู รวมถึงอาชีพอ่ืน ๆ ที่สรางช่ือเสียงและรายได เชน การทําฟารมเพาะเล้ียงพันธุปลาสวยงามหลากหลายพันธุเพื่อจําหนาย
ภายในประเทศและสงออก การทําฟารมปลาสําหรับบริโภค ตลอดจนการทําขนมจีนที่เปนผลิตผลสําคัญและมีช่ือเสียงของ
ชุมชนโดยสงจําหนายทั้งในจังหวัดและตางจังหวัด 

โพรงมะเดื่อเปนชุมชนที่ประกอบไปดวยผูคนหลายเช้ือสาย แตอยูรวมกันอยางเก้ือกูลและผาสุก มีวิถีชีวิตในครรลองของ
พุทธศาสนา ตลอดจนมีวัฒนธรรมที่เปนอัตลักษณควรคาแกการเรียนรูและเผยแพร ในวันสําคัญตาง ๆ ของทางศาสนา ตลอดจนงาน
บุญตาง ๆ จะมีชาวชุมชนทุกเพศทุกวัยทุกเช้ือสายมารวมการบุญอยางคับคั่งเนืองแนนที่วัดโพรงมะเดื่อ ซ่ึงเปนศูนยรวมทางจิตใจ
และเปนศูนยกลางในการจัดกิจกรรมของชาวชุมชนจากหมูบานตาง ๆ โดยเฉพาะเช้ือสายลาวครั่งที่มักจะทําอาหารแบบลาวครั่ง
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มารวมทําบุญ เชน แกงผําที่ทํามาจากไขแหน แกงเปรอะ แกงหอย ปลารา ปลาสม ขนมจีน กระยาสารท ขาวเหนียวแดง ขาวหลาม 
ฯลฯ โดยจะกวนกระยาสารทเพื่อทําบุญในเดือนสิบ และกวนขาวเหนียวแดงเพื่อใชในเทศกาลสงกรานต รวมถึงมีการเผาขาวหลาม
ซ่ึงทํามาตั้งแตครั้งอดีต นอกจากน้ี ชุมชนยังมีวัฒนธรรมประเพณีอันเน่ืองมาจากความเช่ือในเรื่องผีบรรพบุรุษ ผีเจานายที่ชาว
ลาวครั่งเคารพนับถือ กลาวคือ เจาพอสิงหาญฟาแลบ เช่ือกันวามีอํานาจดลบันดาลใหเกิดส่ิงที่เปนสิริมงคล และชวยปกปกรักษา
หรือคุมครองดูแลหมูบานและชาวบานใหอยูเย็นเปนสุขตลอดมา ชาวลาวครั่งที่หมู 1 บานนา จึงไดรวมกันจัดทําศาลสําหรับเจาพอ
สิงหาญฟาแลบ และจัดงานบุญปบานนาหรือพิธีไหวเจาพอสิงหาญฟาแลบ สําหรับประเพณีอ่ืน ๆ ไดแก ประเพณีบุญกลางบาน 
เปนพิธีไหวส่ิงศักดิ์สิทธ์ิตาง ๆ ที่ชาวชุมชนใหความเคารพนับถือ ความเช่ือเรื่องผีเจานาย และผีรายตาง ๆ เพื่อคุมครองหมูบาน
ทั้งผูคนและสัตวที่อาศัยอยูในชุมชน รวมทั้งความเช่ือทางศาสนาพุทธจึงมีการทําบุญเล้ียงพระรวมดวยเสมอ 

ประเพณีที่ยิ่งใหญที่สุดและสืบทอดมาอยางตอเน่ืองยาวนานถึง 138 ป จนเปนอัตลักษณสําคัญของชาวลาวครั่งใน
โพรงมะเดื่อ คือ ประเพณีแหธงสงกรานตหรือทอดผาปาลาวครั่ง ที่ไดสืบทอดมานานถึง 138 ป อันแสดงออกถึงพลังความรัก
และยึดม่ันในมรดกทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษจึงรวมแรงรวมใจกันจัดงานอยางตอเน่ืองและยิ่งใหญ ชาวชุมชนหมูบานตาง ๆ 
ทุกเช้ือสายจะนําขบวนแหธงที่มีการประดับตกแตงงดงามจากหมูบานของตนมารวมประเพณีงานบุญน้ีดวย จึงมีขบวนแหธง
มากมายหลายขบวนสรางสีสันและความสนุกสนานนาตื่นตาตื่นใจ ทําใหมีผูสนใจจากตางถิ่นมาเที่ยวชมและนําไปเผยแพร
ตามส่ือตาง  ๆอยางกวางขวาง โพรงมะเดื่อจึงไดรับการยกยองใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม ปจจุบันวัดโพรงมะเดื่อ
และเทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อรวมจัดประเพณีแหธงสงกรานตในวันอาทิตยของสัปดาหสุดทายของเดือนเมษายน 

 

 5.2 ผลการสรางหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษ เร่ือง ชุมชนโพรงมะเดื่อ ไดหนังสืออานเพิ่มเติมวิชา
ภาษาอังกฤษ เรื่อง ชุมชนโพรงมะเดื่อ (The Story of the Prong Madua Community) จํานวน 2 บท ใชเวลาเรียนบทละ 4 
คาบ กลาวคือ Lesson 1 My Prong Madua เน้ือหาในบทเรียนน้ีเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของชุมชนโพรงมะเดื่อ และ Lesson 2 
Ancient and Amazing Prong Madua มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตรทองถิ่นชุมชนโพรงมะเดื่อ และวิถีชีวิตของชาว
ชุมชนโพรงมะเดื่อ 
 

  5.3 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกลุมตัวอยางกอนและหลัง
การเรียนดวยหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง ชุมชนโพรงมะเดื่อ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 26 
คน โดยใชแบบทดสอบฉบับเดียวกัน จํานวน 20 ขอ คะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน มีคาเฉล่ียเทากับ 5.46 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.19 คะแนน เฉล่ียคะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน มีคาเฉล่ียเทากับ 11.04 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 3.12 และคะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวาคาเฉล่ียกอนไดรับการสอน 
 

5.4 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียน ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อศึกษาความพึงพอใจในภาพรวมของ
นักเรียนกลุมตัวอยาง จํานวน 26 คน ที่มีตอหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง ชุมชนโพรงมะเดื่อ ในดานเน้ือหา ส่ือ
ประกอบการเรียน ลักษณะกิจกรรม การประเมินผล คุณประโยชน และการสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง จํานวน 10 

ขอ พบวา โดยภาพรวมผูเรียนมีความคิดเห็นตอหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษ อยูในระดับดี ( = 4.17, S.D. = 0.79) 
 
6. อภิปรายผลการวิจัย  
 
 จากผลการวิจัยดังกลาวขางตน อภิปรายไดวา ผลจากการปฏิบัติการอยางมีสวนรวมของผูวิจัย นักศึกษา ผูบริหาร
โรงเรียน ผูสอน นักเรียน และผูนําชุมชน ขาราชการ พระสงฆ ปราชญทองถิ่นและชาวชุมชนโพรงมะเดื่อ ตลอดจนการให
ความรวมมือของชาวชุมชนในการเก็บขอมูลทองถิ่นหลังการจัดเวทีชุมชน ทําใหผูวิจัยไดบริบทของชุมชนโพรงมะเดื่อในดานตาง ๆ 
อยางกวางขวาง หลากหลายนาสนใจ ทั้งในดานวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของชาวชุมชน ซึ่งเมื่อนําบริบทเหลานี้มาใชเปน
เน้ือหาในหนังสืออานเพิ่มเติมทําใหมีคุณคานาอานและนาสนใจ ทั้งชวยสรางสํานึกรักถิ่นฐานของตนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งกอใหเกิด
สายสัมพันธอันดียิ่งขึ้นระหวางชุมชน นักศึกษา อาจารยและมหาวิทยาลัยในฐานะมหาวิทยาลัยทองถิ่น ในดานการสราง
หนังสืออานเพิ่มเติม นอกจากการใหความสําคัญตอหลักสูตรแกนกลาง หนังสืออานเพิ่มเติมที่จัดทําขึ้น เปนส่ือส่ิงพิมพที่
เลือกใชเพื่อสงเสริม ส่ือสาร และพัฒนาใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางแทจริงดวยเน้ือหาในรูปแบบสารคดีเก่ียวกับบริบททองถิ่น 
โดยไดแบงเน้ือหาออกเปน 2 บท แตละบทมีความสมบูรณในตัวเองและมีความตอเนื่องกัน อีกทั้งเนนการใชภาพประกอบ
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เน้ือหาที่เปนภาพสีธรรมชาติและเปนภาพจริงของชุมชน เน่ืองจากการใชภาพและเน้ือหาที่มีความสัมพันธกับความรูเดิม จะ
ทําใหนักเรียนมีความคุนเคยกับส่ิงที่เรียนไดเร็วและดีขึ้น อยางไรก็ตามการจัดทําเพียง 2 บท ใชเวลาเรียนบทละ 4 คาบ ดวยมี
ขอจํากัดในดานเวลาเรียนของนักเรียนช้ัน ม. 3 ที่ตองเตรียมตัวเขารับการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
สวนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการเรียนสูงกวากอนการเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 อาจเน่ืองมาจากบริบท
ของเน้ือหาในหนังสืออานพิ่มเติมที่นักเรียนใหความสนใจและมีความคุนเคยทําใหนักเรียนเขาใจเน้ือหาไดงายขึ้นแมจะมีคําศัพท
ใหม ๆ ที่ยากปรากฏอยูบอยครั้งอันเน่ืองมาจากขอจํากัดในดานบริบทเฉพาะตัว ตลอดจนภาพประกอบการสอนคําศัพทที่เนน
การใชภาพจริง ทําใหแมนักเรียนอานหนังสือภาษาอังกฤษแตก็สามารถทําความเขาใจเน้ือหาเรื่องราวไดงายขึ้น และผลดาน
ความพึงพอใจของนักเรียนตอหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง ชุมชนโพรงมะเดื่อ (The Story of the Prong 

Madua Community) ในภาพรวม อยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ย ( ) จํานวน 4.17 โดยเมื่อพิจารณาประเด็นยอยตาง ๆ 
ในแบบสอบถาม พบวาทุกประเด็นไดรับการประเมินอยูในระดับดีถึงดีมาก แสดงวาหนังสืออานเพิ่มเติมที่สรางขึ้นสามารถ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้นได โดยเฉพาะอยางยิ่ง ชวยเพิ่มพูนความรูความเขาใจเรื่องราวชุมชนทองถิ่น
ไดอยางดี ดังปรากฏในรายการประเมินประเด็นยอยที่วา นักเรียนมีความรูความเขาใจชุมชนโพรงมะเดื่อมากขึ้น ประเด็นน้ีมี

นักเรียนแสดงความพึงพอใจสูงสุด มีคาเฉล่ีย ( ) จํานวน 4.50 
 
7. ขอเสนอแนะงานวิจัย 
 
     7.1 ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
           การจัดทําหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษไมควรใชประชากรเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เนื่องจาก
นักเรียนตองมีการเตรียมตัวอยางมากที่จะตองเขารับทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
 

     7.2 ขอเสนอแนะการวิจัยคร้ังตอไป 
           การจัดทําหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษควรมีการฝกนักเรียนเปนผูนําชมสถานที่ที่นาสนใจหรือแนะนํา
วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตที่นาสนใจของชุมชน หรืออาจจัดแสดงละครประวัติศาสตรบอกเลาความเปนมาของชุมชน 
เพื่อเพิ่มพูนทักษะส่ือสารดวยภาษาอังกฤษ  
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บทคัดยอ 
 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาองคความรูดนตรีพื้นบานลาวครั่งรวมกับชุมชน สรางรูปแบบในการอนุรักษดนตรี
พื้นบานลาวครั่งและจัดทําฐานขอมูลดนตรีพื้นบานลาวครั่ง กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยครั้งน้ีคือ ปราชญชาวบานดานดนตรี 
ชาวบาน ผูนําชุมชน โดยใชวิธีการปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ศึกษาขอมูลจากเอกสาร การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามจาก         
คนในชุมชน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย แบบสังเกตและแบบสัมภาษณ ผลการวิจัยพบวา ดนตรีพื้นบานชุมชนหวยดวนมีการ         
สืบทอดกันมาหลายรุนโดยเริ่มจากแคนเตาเดียวประกอบการฟอนรํา และพัฒนามาเปนวงดนตรีแคนวงประยุกต นิยมใชในงาน
เทศกาล และพิธีกรรมในงานมงคลตาง ๆ เครื่องดนตรีพื้นบานที่ใชบรรเลงทํานองหลักคือ แคน และพิณ สวนเครื่องดนตรีประกอบ
จังหวะเปนกลองรํามะนา ฉิ่ง โหมง ฉาบเล็ก ฉาบใหญ มีการนําเครื่องดนตรีสากลไปประยุกตในการผสมวงไดแก กลองใหญ 
กลองทรีโอ เบสพรอมดวยเครื่องขยายเสียง สําหรับขั้นตอนการแสดงยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีการแสดงไวแบบโบราณ 
มีพิธีไหวครู ยกครู และบรรเลงเพลงเคารพครูเม่ือเริ่มการแสดงตามลําดับ ในดานรูปแบบการอนุรักษมีความเห็นวาคนในชุมชน 
หนวยงานของรัฐ ปราชญชาวบาน ฯลฯ ตองใหความสําคัญและเห็นคุณคากับของดนตรีพื้นบานชุมชนใหมากขึ้น สรางกิจกรรม
โดยปลูกจิตสํานึกรักทองถิ่น รักศิลปวัฒนธรรมของชุมชนใหคงอยูคูกับชุมชนเพื่อเผยแพรตอไป 

 

คําสําคัญ: ดนตรีพื้นบาน, ลาวครั่งตําบลหวยดวน, ฐานขอมูลดนตรีพื้นบาน 
 

Abstract 
 

This research aims to study the knowledge of local music  Laos-Krung and to make a model for 
preserve traditional music and to make an electronic data – base. The sample used in this research 
composed of musical sage villagers, villagers, community leaders. The researcher used the participatory 
method, studying the documents, collecting the information in the community fieldwork. The research 
instruments composes of an observation form and interview form. The result showed that  local music  
Laos-Krung in Huay Duan district have been inheriting continuously from the beginning of khan to dancing 
melody and then it developed into the applied musical band. A Khaen always have played in many 
festivals including of auspicious rite. The played favorite local musical instrument Laos-Krung have Khaen and 
Phin, meanwhile the musical instruments rhythm composes of Ram-ma-na Mong Chings chab-leks chab-
yais these  musical instruments rhythm have also applied to mixed melody band namely Bass-drum trio  
Bass along with amplifier. The Laos-Krung in Huay Duan musicians could preserve the old traditional performance 
such as the ceremony to pray to an instructor, the ceremony of showing respects to teachers and the 
overture when show off. In the respect of model to conservation, the researcher have pondered that the 
villagers ,officials, sage villagers should much more emphasize the values of local music Laos-Krung in 
Huay Duan by means of making activities  

 

Keywords: folk music, Laos-Krung, Huay Duan sub-district, folk music database 
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1.บทนํา 
 
 ดนตรีพื้นบานเปนภูมิปญญาชาวบานที่มนุษยไดรวมคิด รวมสราง เพื่อใชประกอบกับวิถีชีวิตของมนุษย จนเปน
เอกลักษณของตนเอง โดยขยายจากกลุมดนตรีเล็กๆ สูระดับภาคและจังหวัด    ดนตรีพื้นบานสามารถบงบอกชาติพันธุของ
กลุมคนไดวาเปนคนที่มีเช้ือสายใด และพื้นที่ใด นอกจากจะบอกถึงเช้ือสายแลว เสียงดนตรียังชวยในการสรางความรัก ความ
สามัคคีของกลุมในรูปแบบกิจกรรม พิธีกรรม และความเช่ือตางๆ ของกลุมชาติพันธุตนเองที่มีการสืบทอดกันมาหลายช่ัวคน  
(พิทักษ คชวงษ, 2542: 52) กลาววาการแสดงดนตรีพื้นบานมีความสัมพันธกับวิถีชีวิตของชาวบาน เพราะดนตรีและการแสดง
เปนส่ือบันเทิงใจของคนในสังคมที่ชวยผอนคลายจากความเหน็ดเหน่ือยในการทํางาน และเปนเครื่องประกอบในพิธีกรรมทาง
ศาสนาและพิธีกรรมที่เกิดขึ้นแตละชวงชีวิตของชาวบานตั้งแตเกิดจนกระทั่งตาย  
      ชุมชนหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ประชากรในชุมชนสวนใหญเปนชาวไทยเช้ือสายลาวครั่ง มี
ประชากร 3,625 คน 889 ครัวเรือน สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ชุมชนมีวัฒนธรรมเปนเอกลักษณของตนเอง ไดแก 
ภาษา การแตงกาย ประเพณี พิธีกรรม และความเช่ือตาง ๆ ที่ถือปฏิบัติสืบตอกันมา  จุดเดนของชุมชนยังคงมีความรัก ความ
สามัคคี และรวมกันสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมมาอยางตอเน่ือง เชน การประกอบพิธีไตนํ้ามัน การเล้ียงปพอเฒา ประเพณี
แหธงสงกรานต ฯลฯ  ตลอดจนไดพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเรื่องแคนวงประยุกตใชในการเรียนสอนในโรงเรียน โดยมุงเนนใหเด็ก
เกิดความรักบานเกิด หวงแหนมรดกที่ลํ้าคาของทองถิ่น ดนตรีพื้นบานของชุมชนเปนประเภทแคนวงประยุกตจึงเปนที่มี
ความสําคัญที่อยูคูกับชาวลาวครั่งมาโดยตลอด ใชในกิจกรรมของชุมชนมาโดยตลอด  แตดวยความเจริญทางสังคม เศรษฐกิจ 
และเทคโนโลยีเขามามีอิทธิพลตอคนในชุมชน จึงทําใหวัฒนธรรมประเพณีในทุกๆดานเริ่มมีการเปล่ียนแปลง บางอยางเริ่มจะ
สูญหายไปตามกาลเวลา  ประกอบกับเยาวชนรุนใหมไมใหความสนใจส่ิงวัฒนธรรมเกา ๆ  ของชุมชน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่
จะศึกษาลักษณะเอกลักษณดนตรีพื้นบานตําบลหวยดวน  เพื่อรวบรวมขอมูลเปนความรูเพื่อใชในทองถิ่นตอไป  
 
2. วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 
 
     1. เพื่อศึกษาองคความรูดนตรีพื้นบานลาวครั่งรวมกับชุมชน  
     2. เพื่อสรางรูปแบบในการอนุรักษดนตรีพื้นบานลาวครั่ง 

 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 การศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาดนตรีพื้นบานชาติพันธุลาวครั่ง ตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม มี
แนวคิดและงานวิจัยที่เก่ียวของ ดังน้ี   

พิทักษ คชวงษ (2542) ใหความหมายดนตรีพื้นบานวา เปนดนตรีที่ชาวบานสรางสรรคขึ้นดวยการรองหรือบรรเลง
โดยชาวบานเฉพาะถิ่น มีสําเนียง ทํานองส้ันๆ เรียบงายและมีลีลาเปนของตนเอง  

สงัด ภูเขาทอง (2531) ไดใหความหมายดนตรีพื้นบานจะเกิดขึ้นและพัฒนาในสังคมเกษตรกรรมที่มีลักษณะเศรษฐกิจ
แบบเล้ียงตัวเองได มีการถายทอดอาศัยดวยปากตอปากและจดจําเปนหลัก 

เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี (2538) ใหขอมูลวิธีการศึกษาดนตรีพื้นบานวา ตองศึกษาวัฒนธรรมเชิงดนตรี ไดแก ลักษณะ
เครื่องดนตรี หมวดหมูของเครื่องดนตรี การเทียบเสียง วิธีการบรรเลง นักรอง นักดนตรี ตลอดจนบทบาทของดนตรีใน
วัฒนธรรม 

บุญเรือง ปาแสนกุล (2558) ใหสัมภาษณเก่ียวกับเรื่องชุมชนหวยดวนวา ชุมชนหวยดวนเปนหน่ึงในตําบลดอนตูม 
ตั้งอยูหางจากอําเภอดอนตูมประมาณ 12 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอกับตําบลตางๆ ดังน้ี  ทิศเหนือติดกับตําบลดอนพุทรา  
ทิศใตติดกับตําบลมาบแค  ทิศตะวันออกติดกับตําบลดอนรวก ทิศตะวันตกติดกับตําบลหวยพระ  ลักษณะภูมิศาสตรกายภาพ
โดยทั่วไปของตําบลหวยดวนเปนพื้นที่ราบ ทั้งยังไมมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณมากเทาที่ควร มีเพียงผืนที่ดินที่
เหมาะแกการเกษตร สวนระบบนํ้ามาจากกลางชลประทานเปนสําคัญ  ในดานการปกครองตําบลหวยดวนแบงเขตการปกครอง
ออกเปน 6 หมูบาน คนในชุมชนหวยดวนสวนใหญมีเช้ือสายลาวครั่ง รองลงมาเปนชาวไทยและชาวไทยเช้ือสายจีนบาง สวน
ใหญนับถือศาสนาพุทธเปนสําคัญ ดานการประกอบอาชีพน้ันประชากรสวนใหญประกอบอาชีพอาชีพเกษตรกรรมทั้งการทํานา 
ทําไร การปลูกพืชผักสวนครัว นอกจากน้ียังมีการเล้ียงสัตวในแตละหมูบานแตไมไดทําเปนอุตสาหกรรมหลักในครัวเรือนแต
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อยางใด  ประชากรของอําเภอหวยดวนซ่ึงสวนใหญเปนชาวลาวมีการใชภาษาลาวเปนภาษาพูดสําคัญการติดตอระหวางเพื่อน
บานซ่ึงเปนชาวลาว แตเ ม่ือมีการติดตอกับกลุมคนอ่ืน ๆ ที่ ไมใชชาวลาวก็จะมีการใชภาษาไทยเปนภาษากลางในการ
ติดตอส่ือสาร                 
 วิมล หนูเก้ือ และคณะ (2542) ศึกษาวิจัยเรื่อง การแพรกระจายของดนตรีอีสานในภาคกลาง กรณีแคนวงประยุกตใน
จังหวัดนครสวรรค ผลการวิจัยพบวา สภาพแคนวงประยุกตในดานการประสมวงดนตรีไมคอยแตกตางกัน เพลงที่ใชบรรเลง
สวนมากเปนเพลงตามคําขอของผูชมหรือผูรวมเตนรํา เพลงที่บรรเลงมีทั้งเพลงลูกทุง ลูกกรุง เพลงสากล เพลงพื้นบานและ
เพลงอีสานแบบดั้งเดิมในอดีตและเพลงที่ไดรับความนิยมในปจจุบัน       
 องอาจ อินทเวศ (2557)  ศึกษาวิจัยเรื่อง ภูมิปญญาดนตรีของกลมชาติพันธุ ไทเขิน ไทล้ือและลาหู ในพื้นที่เทศบาล
ตําบลบานดู จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาวิจัยพบวา มีการนําแนวคิดในดานขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของตนมา
เผยแพร ถายทอดออกมาจากกิจกรรมดั้งเดิม เปนกิจกรรมรื่นเริงทางดนตรี บทบาทของดนตรีในเชิงอนุรักษทางสังคม ส่ือ
ออกมาในลักษณะการบอกเลาเรื่องราวประเพณีวัฒนธรรมในอดีต การแสดงประกอบนิยมแตงตัวในชุดพื้นเมืองดั้งเดิม มีการ
ประยุกตรูปทรงบางตามสมัยนิยม แตยังคงอนุรักษรูปแบบการแสดง ภาษา การแตงกายไวไดอยางดีงาม แนวทางการอนุรักษ
ภูมิปญญาทางดนตรีของกลุมชาติพันธุ มีการรวมกลุมจัดตั้งชมรมอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่นโดยใหเยาวชนเปนแกนนํา และมี
ผูนําชุมชน ผูอาวุโสในชุมชน ตลอดจนชาวบานในชุมชนเปนที่ปรึกษา เพื่อเผยแพรความรูใหบุคคลภายนอกไดรูจักอยาง
กวางขวาง มีการบันทึกบทเพลง และทําเปนเอกสารใหความรูประกอบ มีแผนงานและกระบวนการถายทอดความรูดาน
วัฒนธรรมที่ถูกตองตามหลักประเพณีใหกับเยาวชนในชุมชน และควรมีการจัดช่ัวโมงเรียนปฏิบัติเครื่องดนตรี หรือขับรองดนตรี
ชาติพันธุใหกับนักเรียนที่มีเยาวชนกลุมชาติพันธอาศัยอยู   
 
4. วิธีการดําเนินการศึกษา 

  
ในการวิจัยครั้งน้ีผูศึกษาไดกําหนดประชากร กลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล และการ

วิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
 

 4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
      4.1.1 ประชากรในการวิจัย คือ ผูนําชุมชน นักดนตรี ผูฟอนรํา ชาวบาน 
      4.1.2 กลุมตัวอยาง คือ ผูนําชุมชนจํานวน 5 คน นักดนตรีจํานวน 5 คน ผูฟอนรํา จํานวน 30 คน โดยใชวิธีการ
สุมแบบเจาะจง สัมภาษณบุคคลจากกลุมตัวอยาง 
 

  4.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
       เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูลเปนแบบสังเกตและแบบสัมภาษณ และ โดยผานการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิ 
 

 4.3 ข้ันตอนการเก็บขอมูล 
       1. การศึกษาเอกสารและขอมูลเพื่อทําความเขาใจในงานวิจัยรวมกับชุมชน โดยการนําเสนอเพื่อสืบคนขอมูล
ตําบล ขอมูลบุคคล ปราชญดานดนตรีที่จะใหขอมูลความรูทางดนตรี ใหชาวบานไดเขาใจวัตถุประสงคของผูวิจัย  

      2. ศึกษาขอมูลเบื้องตนรวมกับชุมชน   
                  3. ดําเนินการเก็บขอมูลภาคสนาม 
 

            4.4 การวิเคราะหขอมูล 
                          ผูวิจัยนําขอมูลจากเอกสารและขอมูลจากการสัมภาษณบุคคล การลงภาคสนาม นําขอมูลมาสังเคราะห วิเคราะห
ขอมูลโดยการเขียนแบบพรรณาวิเคราะห 
 
5. ผลการวิจัย 
 

        จากการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาดนตรีพื้นบานชาติพันธุลาวครั่ง ตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค ดังน้ี 



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 
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1. วัตถุประสงคงานวิจัย คือ ศึกษาองคความรูดนตรีพื้นบานลาวครั่งรวมกับชุมชน ผลการวิจัยพบวา เม่ือ 60 ปกอน  
ดนตรีพื้นบานชุมชนหวยดวนจะมี 2 ลักษณะคือ บรรเลงแคนเพียงเตาเดียวประกอบการฟอนรํางานแหธงสงกรานต  สวน
กลองยาวจะใชในการขบวนแหในงานมงคลตางๆของชุมชน  การตั้งช่ือวงกลองยาวจะตั้งตามช่ือหมูบาน   เชน คณะกลองยาว
บานกงลาด คณะกลองยาวบานหวยดวน เปนตน  ตอมาผูสูงอายุที่บรรเลงกลองยาวเริ่มอายุมากขึ้นประกอบกับการเสียชีวิต
ของคนตีกลองยาว จึงทําใหคณะกลองยาวที่มีในแตละหมูบานลดลง เหลือเพียงคณะเดียว คือ กลองยาวคณะขวัญใจกงลาดที่
ยังรับงานอยู  นายจํารอง แปนทอง มีความสามารถในการเปาแคน ก็นําแคนไปรวมเลนดนตรีกับเพื่อน ๆ ที่อยูในหมูบาน
เดียวกัน ไดคาตอบแทนคนละ 200-300 บาท ตอ 1 งาน เม่ือมีเจาภาพจางไปแสดง แตละคนจะนําเครื่องดนตรีมาฝกซอม
รวมกันที่บานของหัวหนา และไปแสดงที่ตาง ๆ ในเม่ือป พ.ศ. 2527  นายจํารอง แปนทอง ซ่ึงมีเพื่อนรุนเดียวกันและผูอาวุโสก
ไดรวมตัวกันและกอตั้งวงขึ้น ช่ือวา “ขวัญใจกงลาด”  โดยนายจํารอง แปนทอง เปนคนลงทุน รวบรวมสมาชิกไดประมาณ 6-8 
คน เฉพาะที่เปาแคนได ตีกลองเปน และไดกอตั้งเปนคณะแคนวงประยุกต มีคนเปาแคน 1 คน กลองยาว 4 ใบ กลองใหญ 1 
ใบ โดยยกใหนายประยงค แสงทอง เปนหัวหนาวง นายบุญทรง เหลาสัมพันธ ผูจัดการวง แลวรับงานแสดงตามสถานที่ตาง ๆ 
ของวัดและหมูบาน หรือในบางครั้งมีเจาภาพตามบานหาไปแสดง  ครั้นเม่ือไปแสดงในขบวนแห นายประยงค แสงทอง เห็นวา
เสียงแคนไมดังพอ จึงไดใชวิทยุเทปตอเขากับตัวแคนติดกับเอว เพื่อใหแคนมีเสียงดัง แตก็ยังไมดังพออีกจึงไดสรางเครื่องขยาย
เสียงอีก 1 ชุด ใหไดยินเสียงดนตรีทุกช้ินไปไกล ๆ เสียงดังขึ้น ทําใหผูรวมงานแหและนางรํา ไดเตนและรํากันอยางสนุกสนาน
เปนที่ชอบใจ แคนวงประยุกต “ขวัญใจกงลาด” จึงเปนที่นิยมมากแตมีเพียงคณะเดียวในหมูบานกงลาด ตําบลหวยดวน คน
เปาแคนอยูในวัยสูงอายุ คนหนุมรุนใหมก็หายากมีเพียงคนหนุม 2 คน คือ นายครรชิต ใจภักดี เปาแคนและนายเสนาะ คําแสน 
ดีดพิณแคน ตอมานายจํารอง แปนทอง มีตําแหนงเปนผูใหญบาน หมูที่ 5 บานกงลาด มีความประสงคที่จะอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมไทยไวคูกับหมูบานกงลาด ดังน้ัน ในป พ.ศ. 2537 นายประยงค แสงทอง จึงปรับปรุงแคนวงประยุกต โดยเพิ่ม
สมาชิกคือแคนวง 2 เตา โดยวาจางนายปรด แกวมา เปาแคนเพลงลูกทุงเพิ่มอีก 1 คน  เพิ่มกลองใหญและกลองยาว และฉาบ 
ตอมาจึงเพิ่มเครื่องขยายเสียงใหมีกําลังวัตตมากขึ้น ใชลําโพงติดกับรถเข็น เม่ือเวลาไปงานในขบวนตาง ๆ โดยใชลําโพงติดกับ
รถดุนไปดวย ใหมีเสียงมากขึ้น ทําใหเปนที่รื่นเริงเราใจตอผูไดยินไดฟง งานที่นิยมไปแสดง ไดแก งานบวชแหนาค, งาน
ทอดกฐิน, งานทอดผาปาสามัคคี งานเจาและงานประเพณีแหธงสงกรานตของบานกงลาดจะขาดไมได 

เครื่องดนตรีพื้นบานของชุมชนหวยดวนแบงไดเปน 2 ลักษณะคือ เครื่องดนตรีพื้นบาน และเครื่องดนตรีสากลที่นํามา
ผสมวงกัน ดังน้ี เครื่องดนตรีพื้นบานไดแก แคน พิณ ใชสําหรับดําเนินทํานองเปนหลัก  และเครื่องประกอบจังหวะไดแก ฉิ่ง 
ฉาบ กรับ โหมง รํามะนา สวนเครื่องดนตรีสากลไดแก กลองใหญ กลองทรีโอใชในการประกอบจังหวะ และใชเครื่องขยายเสียง
ในการเพิ่มความดังและความหนักแนนของเสียงดนตรีเพื่อความสนุกสนานใหกับนางรํา นิยมในไปบรรเลงในงานอุปสมบท     
แหธงสงกรานต ออกพรรษา และงานประจําปเล้ียงปพอเฒา ฯลฯ  

ขั้นตอนการแสดงของการแสดงดนตรีพื้นบานมีการยึดขนบธรรมเนียมการแสดงดนตรีเปนลําดับขั้นตอนตามประเพณี
ไทยโบราณ โดยเริ่มจากหัวหนาวงทําพิธีไหวครู ผูแสดงในคณะจะตองมาน่ังรวมกันแลวพนมมือไหวครู หัวหนาวงจะกลาวคํา
บูชาครูทางดนตรี  เม่ือกลาวเสร็จ ถึงจะเริ่มบรรเลงเพลงบูชาครู ประมาณ 3-4 เพลงจะหยุดซัก 5 นาที หลังจากน้ันจะเริ่ม
บรรเลงเพลงอ่ืนๆ ตอไปจนกวาการแสดงหรือพิธีกรรมส้ินสุดลง     

เพลงและทาฟอนรําที่เปนเอกลักษณประจําในชุมชนชาวลาวครั่ง คือ เพลงไลวัวขึ้นเขา เพลงนกเอ้ียงเหยียบกอนขี้ไถ 
เพลงเหยียบแมงขี้เตา เพลงฟอนรําชาวบาน  และยังบรรเลงในจังหวะรําวง เพลงลูกทุง เพลงสตริง ใหเขากับสมัยปจจุบัน 

2. สรางรูปแบบการอนุรักษดนตรีพื้นบานชาติพันธุลาวครั่ง อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบวา ควรใช
หลักสูตรทองถิ่นของโรงเรียนวัดกงลาดเพื่อเผยแพรใหกับเยาวชนดานการปฏิบัติดนตรีพื้นบาน และทาฟอนรําของชุมชน โดย
เชิญปราชญชาวบานดานดนตรีมารวมสอน ถายทอดและรวมประเมินผลการปฏิบัติดนตรีของเยาวชน มีจัดการประกวด  การ
แสดงในระดับภายในและภายนอกชุมชนอยางตอเน่ือง สําหรับในชุมชนควรมีการจัดตั้งกลุมอนุรักษวัฒนธรรมดนตรีพื้นบาน 
เพื่อใหผูสนใจไดเขามามีสวนรวมในการเรียนรูและแลกเปล่ียนประสบการณ  มีคณะกรรมการดําเนินงานที่ชัดเจน เพื่อ
ดําเนินงานการรวมกันอนุรักษ  เผยแพร พัฒนารูปแบบดนตรีพื้นบานลาวครั่ง คนในชุมชนไดรวมประเมินการปฏิบัติงาน  โดย
ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานของรัฐอยางเพียงพอ 
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5. อภิปรายผล 
      

จากการสรุปผลการวิจัย สามารถนํามาอภิปรายผลได ดังน้ี 
จากผลการวิเคราะหขอมูลองคความรูดนตรีพื้นบานลาวครั่งรวมกับชุมชน พบวามีการพัฒนาวงดนตรีจากวงกลองยาว

และแคนที่ใชเปาประกอบการฟอนรํามาเปนแคนวงประยุกต เพื่อใชในพิธีกรรมและประเพณีตางๆ  เครื่องดนตรีพื้นบาน คือ 
แคน และพิณ เครื่องประกอบจังหวะ เบส และชุดเครื่องขยายเสียง  เพื่อสรางบรรยากาศใหสนุกสนานใหผูรวมงานและเจาภาพ 
เพลงที่เปนเอกลักษณของลาวครั่งมีทั้งหมด 4 เพลง การบรรเลงแคนวงประยุกตจะบรรเลงเพลงลูกทุง ลูกกรุง เพลงรวมสมัย 
และเพลงตามคําขอจากนางรํา ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ วิมล หนูเก้ือ และคณะ (2542)  เพลงที่ใชบรรเลงสวนมากเปน
เพลงตามคําขอของผูชมหรือผูรวมเตนรํา เพลงที่บรรเลงมีทั้งเพลงลูกทุง ลูกกรุง เพลงสากล เพลงพื้นบานและเพลงอีสานแบบ
ดั้งเดิมในอดีตและเพลงที่ไดรับความนิยมในปจจุบัน 

ในดานรูปแบบการอนุรักษดนตรีพื้นบานชาติพันธุลาวครั่ง พบวา นําหลักสูตรทองถิ่นของโรงเรียนมาเผยแพรใหกับ
เยาวชนโดยเนนทักษะการปฏิบัติดนตรี และทาฟอนรําของชุมชน  เชิญปราชญชาวบานดานดนตรีมารวมสอน ถายทอดและ
รวมประเมินผลการแสดงดนตรี  จัดการประกวดหรือการแสดงภายในและภายนอกชุมชนอยางตอเน่ือง สําหรับในชุมชนควรมี
การจัดตั้งกลุมอนุรักษวัฒนธรรมดนตรีพื้นบาน เพื่อใหผูสนใจไดเขามามีสวนรวมในการเรียนรูและแลกเปล่ียนประสบการณ  มี
คณะกรรมการดําเนินงานที่ชัดเจน เพื่อดําเนินงานการรวมกันอนุรักษ  เผยแพร พัฒนารูปแบบดนตรีพื้นบานลาวครั่ง คนใน
ชุมชนไดรวมประเมินการปฏิบัติงาน  โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานของรัฐอยางเพียงพอ ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ (องอาจ อินทเวศ, 2557)  ศึกษาวิจัยเรื่อง ภูมิปญญาดนตรีของกลมชาติพันธุ ไทเขิน ไทล้ือและลาหู ในพื้นที่
เทศบาลตําบลบานดู จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาวิจัยพบวา มีการนําแนวคิดในดานขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของ
ตนมาเผยแพร ถายทอดออกมาจากกิจกรรมดั้งเดิม เปนกิจกรรมรื่นเริงทางดนตรี บทบาทของดนตรีในเชิงอนุรักษทางสังคม ส่ือ
ออกมาในลักษณะการบอกเลาเรื่องราวประเพณีวัฒนธรรมในอดีต การแสดงประกอบนิยมแตงตัวในชุดพื้นเมืองดั้งเดิม มีการ
ประยุกตรูปทรงบางตามสมัยนิยม แตยังคงอนุรักษรูปแบบการแสดง ภาษา การแตงกายไวไดอยางดีงาม แนวทางการอนุรักษ
ภูมิปญญาทางดนตรีของกลุมชาติพันธุ มีการรวมกลุมจัดตั้งชมรมอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่นโดยใหเยาวชนเปนแกนนํา และมี
ผูนําชุมชน ผูอาวุโสในชุมชน 

สรุปผล ดนตรีพื้นบานชาติพันธุลาวครั่ง มีลักษณะเปนแคนวงประยุกตเพื่อใชในงานกิจกรรมตางๆ ของชุมชน สราง
ความความสามัคคีและความสนุกสนานใหกับชาวชุมชน และรวมไปถึงการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของลาวครั่งใหคงอยู 
ในดานรูปแบบการอนุรักษ  ใชองคความรูดานดนตรีพื้นบาน เผยแพรใหกับโรงเรียนในชุมชน กลุมอนุรักษวัฒนธรรมพื้นบาน 
พิพิธภัณฑลาวครั่งในชุมชน โดยมีปราชญชาวบาน นักเรียน ครู ผูนําชุมชน และชาวบานรวมกันวางแผน สรางรูปแบบกิจกรรม 
มีการวัดผลและประเมินผลในการจัดกิจกรรม  เพื่อใหไดรูปแบบการอนุรักษที่เหมาะสมกับชาวชุมชนตอไป   
 
6. ขอเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่องการศึกษาดนตรีพื้นบานชาติพันธุลาวครั่ง ตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐมมีขอเสนอแนะ 
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บทคัดยอ 

 
ผูสูงอายุในสังคมเมืองตองเผชิญกับความเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ไมวาจะเปนบทบาททางสังคม และเศรษฐกิจที่มี

ความสัมพันธเก่ียวเน่ืองกับอาชีพที่มีการทํางานอยูในองคกรอยางเปนระบบ ทําใหตองมีการเกษียณอายุอยางเปนกิจจะลักษณะ 
ประกอบกับมีกิจกรรมรวมกันในครอบครัวนอย รวมทั้งสภาวะรางกายและจิตใจที่เปล่ียนแปลง ทําใหผูสูงอายุรูสึกโดดเดี่ยว
อางวาง ซึมเศรา และเครียด จึงทําใหผูสูงอายุกลุมน้ีจําเปนตองพัฒนาและปรับตัวใหรูเทาทันบริบทสังคมเมืองที่เปล่ียนแปลงไป 
โดยจากการศึกษาพบวา ประเทศตาง ๆ ไดจัดการศึกษาตลอดชีวิตใหแกผูสูงอายุแตกตางกันไป สําหรับประเทศไทยน้ัน ควรให
ความรูแกผูสูงอายุทั้งทางสังคมในดานการดูแลสุขภาพทั้งทางรางกายและจิตใจ พรอมกับใหความรูทางเศรษฐกิจในดานการ
ประกอบอาชีพควบคูกันไป เพื่อใหผูสูงอายุสามารถใชชีวิตไดอยางปกติสุข และรูสึกมีคุณคา 

 
คําสําคัญ: ผูสูงอายุ, การศึกษาตลอดชีวิต, การเรียนรู 
 

Abstract 
 

The ageing population in the urban society faced with rapid changes in their roles in the society 
and economy in relation with their careers in the more systematic workplaces with the formal retirement 
policy applied in their organizations. In addition, there are less family activities with the extreme changes in 
both physical and mental aspects. These cause the ageing people feel isolated, depressed and stressed. 
Therefore, these ageing group needs to adapt and adjust to knowingly urban context change. The study 
found that other countries have provided lifelong education for the ageing population differently. In Thailand, 
both of social knowledge in physical and mental health caring and economic knowledge in terms of careers 
should be concurrently provide to the ageing people. As a result, they can live normally with a happy 
life and feel valued. 

 
Keywords: ageing, lifelong education, learning 
 
1. บทนํา 
 

ในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 ไดใหคํานิยาม “ผูสูงอายุ” วาหมายถึง ผูที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป (ราชกิจจา
นุเบกษา, 2546: 1) โดยผลสํารวจครั้งลาสุดป 2557 พบวา ประเทศไทยมีผูสูงอายุรอยละ 14.9 (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 
2557: 7) ก็ถือวาปจจุบันสังคมไทยเปนสังคมผูสูงอายุแลว อีกทั้งจํานวนผูสูงอายุจะเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 20 ในอีกไมก่ีปขางหนา 
(ปราโมทย ประสาทกุล และปทมา วาพัฒนาวงศ, 2553: 17) ทําใหเปนที่วิตกกังวลวาผูสูงอายุจะกลายเปนภาระสังคม (กุศล 
สุนทรธาดา, 2553: 66) ทั้งในดานเศรษฐกิจและสังคม (เฉลิมพล แจมจันทร, 2553: 86)  
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สมศักดิ์ ชุณหรัศม์ิ (2552: 15) ระบุวา ผูสูงอายุมีแนวโนมที่จะยายเขาสูเขตเทศบาลซ่ึงถือเปนเขตเมืองมากขึ้น โดย 
สัดสวนของผูสูงอายุที่อาศัยในเขตเมืองจะเพิ่มจากรอยละ 53.6 ในป 2557 เปนรอยละ 66.4 ในป 2573 (United Nations, 
2014: 1) ในอดีตสังคมไทยเปนสังคมที่ประกอบอาชีพทางดานเกษตรกรรม ซ่ึงไมมีการเกษียณอายุที่แนนอน ทําใหการปรับตัว
ของผูที่จะกาวเขาสูวัยสูงอายุเปนไปอยางชาๆ โดยที่ผูสูงอายุไมตองเผชิญกับภาวะเครียดมากนัก ทั้งน้ีเพราะมีบุตรหลานดูแล
ใกลชิด ทั้งยังคงสามารถหารายไดเล้ียงตัวเองไดโดยไมตองเปล่ียนบทบาททางสังคมและอาชีพมากนัก อีกทั้งเคยเห็นและ
คุนเคยกับความเปนผูสูงอายุของคนรุนกอนๆ จึงทําใหเขาใจกับวิถีชีวิตของความเปนผูสูงอายุไดคอนขางงาย แตในปจจุบัน 
พบวา ผูสูงอายุรอยละ 40.9 อาศัยอยูในเขตเทศบาล (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2557: 146) อีกทั้งผูสูงอายุรอยละ 39.3 อาศัย
อยูในครอบครัวเดี่ยวขนาดเล็ก รวมทั้งอีกรอยละ 8.7 อาศัยอยูตามลําพัง และมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ (สํานักงานสถิติ
แหงชาติ, 2557: 24) จึงทําใหผูสูงอายุกลุมน้ีตองเผชิญกับความเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วมากกวาผูสูงอายุในครอบครัวใหญ
ของสังคมเกษตรกรรม ไมวาจะเปนบทบาททางสังคมและเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธเก่ียวเน่ืองกับอาชีพที่มีการทํางานอยูใน
องคกรอยางเปนระบบ ทําใหตองมีการเกษียณอายุอยางเปนกิจจะลักษณะ ประกอบกับมีกิจกรรมรวมกันในครอบครัวนอย 
ขาดบุตรหลานคอยดูแล อีกทั้งสภาพความเปนเมืองไมเอ้ือใหเกิดการรวมกลุมของผูสูงอายุ รวมทั้งตองเผชิญกับภาวะวิกฤตที่
เกิดจากวัฒนธรรมในสังคมเมืองสมัยใหมเปล่ียนแปลงไป ทั้งกิจวัตรการใชชีวิตประจําวัน การแตงกาย การพักผอน  คานิยม 
และเทคโนโลยีที่กาวหนาไปจากสมัยกอนอยางมาก เปนเหตุใหผูสูงอายุไมอาจตามกระแสการเปล่ียนแปลงที่เปนพลวัตอยาง
รวดเร็วไดทัน จึงเกิดความรูสึกโดดเดี่ยวอางวาง ซึมเศรา เครียด และแปลกแยกจากสังคม อีกทั้งสังคมเองก็สรางกรอบที่เปน
ขอจํากัดใหกับผูสูงอายุหลายอยาง ไมวาจะเปนขอจํากัดดานอายุ และสภาพรางกายตอโอกาสการทํางาน หรือโอกาสใน
การศึกษาเรียนรู ผูสูงอายุถูกลดบทบาททางสังคมลง (lower status) ไมวาจะเปนโอกาสการเขาถึงทรัพยากรทางสังคมตางๆ  
พลังในการกระตุนใหเกิดการสรางนโยบายสําหรับผูสูงอายุ หรือแมกระทั่งความสัมพันธทางสังคม (Weeks, J.R., 1992: 328) 
อีกทั้ง Cowgill, D. (1979) อางถึงใน Weeks, J.R. (1992: 330) ไดอธิบายวาความเปนเมืองเปนปจจัยสําคัญปจจัยหน่ึงซ่ึงทํา
ใหผูสูงอายุถูกลดสถานะทางสังคมลง ดังรูปภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 

 
รูปภาพที่ 1 ความเปนเมืองที่สงผลตอผูสูงอายุ 

ที่มา : ดัดแปลงจาก Cowgill’s framework (1979) อางถึงใน Weeks, J.R. (1992: 330) 
 

จากรูปภาพที่ 1 จะเห็นไดวาภาวะความเปนเมืองมีผลทําใหบทบาทของผูสูงอายุลดลงได 2 แนวทางดวยกัน โดย
แนวทางแรก ความเปนเมืองดึงดูดประชากรรุนลูกใหยายถิ่นเขาเมืองเพื่อทํางาน เม่ือรุนลูกแตงงานกับคนในเมือง ทําให
ลูกหลานและผูสูงอายุตองแยกกันอยู นําไปสูการแบงแยกทางสังคมของคนตางวัย ซ่ึงก็ยิ่งทําใหผูสูงอายุมีบทบาทในชีวิตของ
ลูกหลานนอยลง จนทําใหบทบาททางสังคมของผูสูงอายุลดลง แนวทางที่ 2 คือ ความเปนเมืองกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงทาง
สังคม อันเกิดจากลูกหลานทํางานในเมืองมีรายไดมากกวาผูสูงอายุ โดยจากกระแสทุนนิยมที่ใหความสําคัญกับรายไดซ่ึงเปน
ตัวแทนของสถานะทางสังคม ทําใหคนที่มีรายไดมากกวามีสถานะทางสังคมที่สูงกวา จึงกอใหเกิดชองวางทางสังคมของ
ลูกหลานกับผูสูงอายุ และทําใหบทบาททางสังคมของผูสูงอายุลดลง  

ผูสูงอายุในประเทศไทยมีปญหารายไดไมเพียงพอตอการดํารงชีพ โดยผูสูงอายุที่มีรายไดพอบางไมพอบาง คิดเปน
รอยละ 21.3 และผูสูงอายุอีกรอยละ 14.8 รายไดไมพอใช (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2557: 12) ลัดดา ดําริการเลิศ (2553: 1) 
เปดเผยวา ผูสูงอายุสวนใหญยังตองการทํางาน เพราะคิดวาตนยังคงมีความรูความสามารถเพียงพอที่จะทํางาน และไมตองการ
เปนภาระของบุตรหลาน จากการประมาณการพบวา มีผูสูงอายุรอยละ 30 ที่ตองการทํางานแตวางงาน และยังพยายามหางาน
ทําอยู ดังน้ันการเพิ่มความรู และพัฒนาทักษะใหกับผูสูงอายุ จึงถือวามีความจําเปนอยางยิ่ง เพราะนอกจากจะชวยใหผูสูงอายุ
ไดพัฒนาศักยภาพแลว ยังชวยเพิ่มระยะเวลาการออมสําหรับใชในยามชราภาพ และลดชวงเวลาการเปนภาระของรัฐ และ
ประชากรในวัยทํางานลงได  



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 
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ปจจัยตางๆ ที่ไดกลาวมาขางตนเปนสาเหตุที่ทําใหผูสูงอายุจําเปนตองพัฒนาและปรับตัวใหรูเทาทันบริบทสังคมเมือง
ที่เปล่ียนแปลงไป เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมเมืองที่มีความเปนพลวัตไดอยางปกติสุขดวยความมีศักดิ์ศรี และมีคุณคา 
ประเทศตางๆ ที่เปนสังคมอุตสาหกรรม อาทิเชน นิวซีแลนด ออสเตรเลีย ประเทศแถบสแกนดิเนเวีย ตางก็ประสบปญหาการ
ปรับตัวของผูสูงอายุเชนกัน และตางก็ตระหนักวา ผูสูงอายุควรที่จะตองไดเรียนรูเพิ่มเติม เพื่อใหสามารถปรับตัวไดทันกับความ
เปนสังคมเมืองสมัยใหม (Dalziel, H. L., 2011: 1;  Stone, W., 2003: 2; Turner, J. et.al., 2008: 1) 
 
2. วัตถุประสงคในการวิจัย 
 

2.1 ศึกษาทบทวนบทเรียนการดําเนินการในเรื่องการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับผูสูงอายุที่มีการปฏิบัติอยูใน
สังคมไทยและสังคมของประเทศเพื่อนบาน  

2.2 สังเคราะหขอเสนอแนะตอการดําเนินการในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับผูสูงอายุในบริบทเมืองของ
ประเทศไทย 
 
3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการสังเคราะหงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยทําการสังเคราะหจากทั้งเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 
4. ผลการวิจัย 
 

4.1 การจัดการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับผูสูงอายุ 
จากการคนควาความหมายของ “การจัดการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับผูสูงอายุ” จากเอกสารตางๆ ผูศึกษาพอจะ

ประมวลไดวา หมายถึง การสงเสริม และสนับสนุนใหผูสูงอายุไดรับความรู พัฒนาทักษะตามความตองการ ดวยการศึกษาทั้ง
ในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ซ่ึงจะทําใหผูสูงอายุเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต โดยหลักการสําคัญของการจัด
การศึกษาสําหรับผูสูงอายุ คือ  ผูจัดตองมีความเขาใจในแนวคิดของการศึกษาตลอดชีวิต ทั้งตองมีความเช่ือวาคนทุกกลุมอายุ
สามารถพัฒนาตนเองได และการพัฒนาผูสูงอายุน้ัน ควรเปนการใหการศึกษาตลอดชีวิต (รุงทิพย  เมนะเศวต, ม.ป.ป.: 1) 
แมวาในพระราชบัญญัติผูสูงอายุมิไดกําหนดรายละเอียดการจัดบริการทางการศึกษาสําหรับผูสูงอายุไว แตสามารถพิจารณา
รายละเอียดตางๆ ไดจากกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ คือ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ซ่ึงไดกําหนดหลักการใน
การศึกษาให ผู สู งอายุสามารถศึกษาหาความรู เพื่อนํามาพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนไดหลายทาง นอกจากน้ัน
กระทรวงศึกษาธิการยังไดกําหนดวิธีการใหบริการดานการศึกษาแกผูสูงอายุในลักษณะตางๆรายละเอียดตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการคุมครอง การสงเสริม การสนับสนุนผูสูงอายุใน
การศึกษา และขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต (สุขภาวะผูสูงอายุ, ม.ป.ป.: 1) 

ทั้งน้ี สํานักงานสถิติแหงชาติ (2557: 9-10) ไดทําการสํารวจดานการศึกษาของผูสูงอายุ พบวา ผูสูงอายุสวนใหญ 
รอยละ 75.7 จบช้ันประถมศึกษาและต่ํากวาประถมศึกษา อีกรอยละ 10.9 ไมเคยเรียนหนังสือ มีเพียงรอยละ 13.4 ที่เรียนจบ
สูงกวาระดับประถมศึกษา ทําใหเห็นวาการศึกษาซ่ึงถือเปนปจจัยสําคัญตอการเรียนรูของผูสูงอายุที่มีแตเดิมน้ันมีนอย แต
อยางไรก็ตาม ผูสูงอายุ 4 ใน5 คน หรือรอยละ 84.5 สามารถอานออกเขียนได ซ่ึงถือเปนปจจัยบวกที่จะทําใหผูสูงอายุสามารถ
ศึกษาเพิ่มเติมตามความตองการไดงายขึ้น 
 

4.1.1 การดําเนินการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับผูสูงอายุในประเทศไทย 
ในประเทศไทยมีการดําเนินการจัดใหมีการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับผูสูงอายุอยูบาง โดย 5 หนวยงานหลัก 

ไดแก (1) สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย (2) สํานักบริหารการศึกษา
นอกโรงเรียน (กศน.) กระทรวงศึกษาธิการ (3) กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน (4) กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข และ (5) องคกรปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย   

จากการศึกษาพบวา ในประเทศไทยยังไมมีหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบหลักในดานการจัดการศึกษาตลอด
ชีวิตสําหรับผูสูงอายุ การดําเนินงานของแตละหนวยงานเปนไปตามภารกิจของหนวยงาน ขาดการบูรณาการ ทั้งยังไมได
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ดําเนินการในดานน้ีอยางตอเน่ืองและจริงจัง และเม่ือทบทวนวรรณกรรมจากผลงานการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตสําหรับผูสูงอายุในประเทศไทย พบวา ยังมีงานวิจัยในดานน้ีนอย และมักเปนการศึกษาความตองการการศึกษา
เพื่อใหเกิดการศึกษาตลอดชีวิตของผูสูงอายุในเบื้องตน ดังรายละเอียด 

 สภาพปจจุบันและปญหาการดําเนินงานจัดการศึกษาสําหรับผูสูงอายุ ชลพิชา ดังกอง (2548: บทคัดยอ) 
พบวา ผูสูงอายุไดรับการศึกษาตามอัธยาศัยในระดับปานกลางเทาน้ัน ซ่ึงจากการศึกษาของยุวดี ไวทยะโชติ (2547: 100) 
พบวา การที่ไมสามารถดําเนินการจัดการศึกษาสําหรับผูสูงอายุใหบรรลุตามนโยบายได มีสาเหตุมาจากขาดความเช่ือมโยงของ
นโยบาย ซ่ึงสงผลทําใหการปฏิบัติเปนไปอยางไมตอเน่ือง รวมทั้งขาดการสนับสนุนทางกฎหมาย งบประมาณ การประสานงาน 
และระบบขอมูลที่จะใชในการวางแผนดวย  

ผลการสํารวจความตองการทางการศึกษาตลอดชีวิตของผูสูงอายุ พบวา ผูสูงอายุตองการไดรับการศึกษาใน
ระดับมาก (ชลพิชา ดังกอง, 2548: บทคัดยอ; เบญจวรรณ วงษาวดี, 2550: บทคัดยอ) ทั้งน้ี จากการทบทวนวรรณกรรมทําให
ทราบวา เน้ือหาที่ผูสูงอายุตองการในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตน้ัน สามารถแยกไดเปน 3 ประเภทหลัก คือ เน้ือหาดานการ
ดูแลรักษาสุขภาพ เน้ือหาทางดานสังคม และเน้ือหาทางดานเศรษฐกิจ (ปณิธาน วัฒนพานิชกิจ, 2548: 106; ยุวดี ไวทยะโชติ, 
2547: 107) 

ผลการเปรียบเทียบความตองการไดรับการศึกษาตลอดชีวิตของผูสูงอายุ พบวา เพศชายและเพศหญิงมีความ
ตองการไดรับการศึกษาที่สงเสริมใหเกิดการศึกษาตลอดชีวิตไมแตกตางกัน (ชลพิชา ดังกอง, 2548: บทคัดยอ; เบญจวรรณ 
วงษาวดี, 2550: บทคัดยอ)  

วิธีการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับผูสูงอายุ จากผลการศึกษา ระบุวา ผูสูงอายุตองการไดรับการศึกษา
ตลอดชีวิตจากการเขารับการฝกอบรม โดยตองการใหมีผูเช่ียวชาญ หรือผูรูในดานน้ันๆ มาเปนวิทยากรมากที่สุด (ยุวดี ไวทยะ
โชติ, 2547: 112) แตอยางไรก็ตามผูสูงอายุยังตองการใหจัดการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับผูสูงอายุในหลากหลายชองทาง ไดแก 
ส่ือโทรทัศน วิทยุ ส่ิงพิมพ หอกระจายขาว หองสมุดประชาชน และการทัศนศึกษา ตามลําดับ (ชลพิชา ดังกอง, 2548: 
บทคัดยอ) ซ่ึงสอดคลองกับผลการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ ที่ระบุวาผูสูงอายุนิยมรับชมส่ือทางโทรทัศนมากที่สุด  

 

4.1.2 การดําเนินการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับผูสูงอายุในตางประเทศ 
องคกรระหวางประเทศอยางองคการสหประชาชาติ และUNESCO ตางก็เปนองคกรที่สนับสนุนใหแตละ

ประเทศดําเนินการใหมีการจัดการศึกษาที่สงเสริมใหเกิดการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับทุกกลุมอายุ รวมทั้งผูสูงอายุดวย โดย 
United Nations Economic Commission for Europe (2010: 8) ไดแนะนําใหใชยุทธศาสตร “มหาวิทยาลัยสําหรับชวง
อายุที่ 3 (Universities of the third age)” ในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับผูสูงอายุ สวนผลการศึกษาของ Toshio 
Ohsako, Senior Research Specialist ของ UNESCO เสนอใหจัดตั้งมูลนิธิเพื่อการสงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมการศึกษาตลอด
ชีวิตในผูสูงอายุ โดยในแตละประเทศจะมีหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ดําเนินการจัดการศึกษาเพื่อผูสูงอายุ โดย
หนวยงานภาครัฐสวนใหญจะดําเนินการโดยหนวยงานทางดานการศึกษา สวนภาคเอกชนจะมีมูลนิธิดานผูสูงอายุเปน
ผูดําเนินการ  

สําหรับสถานการณผูสูงอายุในตางประเทศน้ัน พบวา ญ่ีปุนเปนประเทศที่มีสัดสวนของประชากรสูงอายุที่มีอายุ 
65 ปขึ้นไป (ตามนิยามผูสูงอายุของตางประเทศ) สูงที่สุดในโลก คือ รอยละ 22 ของจํานวนประชากรรวมของประเทศในป 
2551 รองลงมา คือ อิตาลี รอยละ 20 เยอรมนี และกรีซ รอยละ 19 สวีเดน รอยละ 18 ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส เบลเยี่ยม 
ออสเตรเลีย และฟนแลนด รอยละ 17 (ไพโรจน วงศวุฒิวัฒน, 2551: 4) ผูศึกษาจึงไดทําการคนควาขอมูลดานการจัด
การศึกษาตลอดชีวิตสําหรับผูสูงอายุจากขอมูลของประเทศดังกลาวขางตน และประเทศอ่ืนๆ ที่มีขอมูล เพื่อจะไดนํามาปรับ
ประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบทสังคมไทยตอไป  

 

4.1.3 สรุปบทเรียนการดําเนินงาน 
 

4.1.3.1 ฐานคิด 
จากการคนควาและรวบรวมขอมูลการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับผูสูงอายุจากประเทศตางๆ สามารถ

แบงกลุมตามฐานคิดที่ใช ไดเปน 3 กลุม ดังน้ี  
1) การจัดการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับผูสูงอายุโดยใชฐานคิดทางดานเศรษฐกิจ ตัวอยางประเทศที่ใช

แนวคิดน้ี คือ ประเทศในแถบสแกนดิเนเวียที่แตละประเทศมีจํานวนประชากรไมมาก ยกตัวอยางเชน ประเทศสวีเดน มีจํานวน



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 
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ประชากรทั้งหมดของประเทศเพียง 9.3 ลานคน คิดเปนผูสูงอายุถึงรอยละ 18 ทั้งยังมีภาระพึ่งพิงวัยต่ํากวา 15 ป อีกรอยละ 
17 (Population Reference Bureau, 2009: 8) จึงทําใหสวีเดนมีประชากรวัยแรงงานอยูรอยละ 65 หรือจํานวน 6,045,000 
คนเทาน้ัน จากขอมูลดังกลาว จะทําใหเห็นวาประเทศสวีเดนมีจํานวนแรงงานนอยมาก เม่ือเทียบกับประเทศสวนใหญที่ใชฐาน
คิดทางดานสังคมในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตใหกับผูสูงอายุ จึงอาจเปนเหตุผลที่สวีเดนเลือกใชฐานคิดทางเศรษฐกิจในการ
จัดการศึกษาตลอดชีวิตใหกับผูสูงอายุ เพื่อที่จะไดดึงผูสูงอายุใหอยูในระบบแรงงานตอไป ทําใหจํานวนแรงงานที่แทจริงใน
ระบบมากขึ้น ชวยใหประเทศมีผลิตภาพมากยิ่งขึ้น ซ่ึงจะกอใหเกิดผลดีทางเศรษฐกิจของประเทศน่ันเอง 

2) การจัดการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับผูสูงอายุโดยใชฐานคิดทางดานสังคม ดังในประเทศญ่ีปุนที่เปน
ประเทศที่มีจํานวนประชากรมากเปนอันดับ 10 ของโลก คือ จํานวน 127.6 ลานคน ทั้งยังมีผูสูงอายุถึงรอยละ 23 ไดเลือกฐาน
คิดทางสังคมมาใชในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตใหกับผูสูงอายุ ทั้งน้ีอาจเพราะจํานวนผูสูงอายุของญ่ีปุนมีจํานวนมากกวา
สวีเดน จึงอาจเกิดปญหาจากการปรับตัวของผูสูงอายุไดมากกวา ทําใหญ่ีปุนจัดการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับผูสูงอายุ โดย
เลือกใชฐานคิดตางจากสวีเดน จะเห็นวาประเทศที่มีผูสูงอายุจํานวนมาก อยางเกาหลีใต หรือไตหวัน ก็ใชฐานคิดเดียวกันกับ
ญ่ีปุนทั้งส้ิน และจากการศึกษาครั้งน้ี พบวา สวนใหญจะใชฐานคิดทางดานสังคมในจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผูสูงอายุเปนหลัก ทั้งยังสังเกตไดอีกประการหน่ึงวา ประเทศแถบเอเชีย คือ ญ่ีปุน เกาหลีใต และไตหวัน เลือกใชฐาน
คิดทางสังคมในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตใหกับผูสูงอายุ ซ่ึงอาจจะมาจากเหตุผลทางการเปล่ียนแปลงของสังคมดังที่ได
อธิบายไวกอนหนาน้ีแลว 

3) การจัดการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับผูสูงอายุโดยใชฐานคิดทางดานเศรษฐกิจและสังคมผสมผสานกัน ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาไดเลือกเอาฐานคิดทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมมาใชในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตใหกับผูสูงอายุควบคูกัน
ไป ทั้งน้ีนาจะมาจาก สหรัฐอเมริกามีผูสูงอายุในประเทศจํานวนมาก ทั้งรัฐตองใชเงินงบประมาณจายสวัสดิการเพื่อเล้ียงดู
ประชากรสูงอายุเปนจํานวนมาก รัฐจึงตองการใหผูสูงอายุทํางานตอเพื่อชวยแบงเบาภาระของรัฐ และสรางผลิตภาพให
ประเทศไปพรอมๆ กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุดวย 

สําหรับประเทศไทยน้ัน ควรนําฐานคิดทางดานเศรษฐกิจและสังคมผสมผสานกันมาใชในการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตสําหรับผูสูงอายุ ซ่ึงเปนไปตามความตองการของผูสูงอายุไทยดังไดทบทวนวรรณกรรมไวแลวขางตน 

 

4.1.3.2 ปจจัย เง่ือนไขในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับผูสูงอายุ      
ในแตละประเทศมีบริบท และเง่ือนไขทางสังคมที่แตกตางกัน ซ่ึงสงผลตอการจัดการศึกษาตลอดชีวิต

สําหรับผูสูงอายุที่แตกตางกัน โดยผูศึกษาทําการแบงประเภท และเรียงลําดับตามความสําคัญของแตละปจจัยไวดังน้ี 
 ปจจัยที่มาจากตัวของผูสูงอายุเอง ซ่ึงประกอบไปดวย (1) ความตองการในการเรียนรูของผูสูงอายุ ผูสูงอายุแต

ละคนมีทัศนคติ และความเช่ือตางกัน จึงทําใหมีทั้งผูสูงอายุที่ตองการเรียนรูเพิ่มเติม และไมตองการเรียนรู (2) ความสนใจของ
ผูสูงอายุ สงผลตอเน้ือหาของการศึกษาตลอดชีวิตที่ตองมีความหลากหลาย เพราะผูสูงอายุแตละคนมีความชอบแตกตางกัน (3) 
ระดับการศึกษา และประสบการณของผูสูงอายุ สงผลใหผูสูงอายุแตละคนมีความรู ความเขาใจที่แตกตางกัน จึงมีผลตอเน้ือหา 
และวิธีการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (4) สุขภาพของผูสูงอายุ ผูสูงอายุที่รางกายไมแข็งแรงเปนอุปสรรคตอการศึกษาตลอดชีวิตใน
บางกิจกรรม หรืออาจสงผลใหไมสามารถทําการเรียนรูเพิ่มเติมได ในทางกลับกันผูสูงอายุกลุมน้ีก็จะไดรับความรูในดานการดูแล 
บําบัด รักษาสุขภาพของตน ซ่ึงก็สงผลใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตไดเชนกัน และ (5) รายไดของผูสูงอายุ ผูสูงอายุที่มีฐานะ
เศรษฐกิจดี สวนใหญจะตองการการศึกษาตลอดชีวิตทางดานสังคมที่เนนการพักผอนหยอนใจ เพราะไมตองกังวลกับรายจายของ
ครอบครัว แตผูสูงอายุที่มีปญหารายได ยอมตองการความรูทางดานการประกอบอาชีพเปนสําคัญ 

 ปจจัยภายนอก ประกอบไปดวย (1) ผูบริหารประเทศเล็งเห็นความสําคัญ ในประเทศที่การจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตสําหรับผูสูงอายุไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารประเทศจะทําใหมีนโยบาย และหนวยงานที่รับผิดชอบในการ
ดําเนินงานอยางชัดเจน รวมทั้งทําใหไดรับงบประมาณในการดําเนินการที่เพียงพอดวย ซ่ึงจะทําใหการดําเนินการเปนไปอยาง
จริงจัง และตอเน่ือง (2) การจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการ งบประมาณที่เพียงพอตอการใชจายในการดําเนินการเปน
ปจจัยสําคัญที่จะทําใหการดําเนินการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับผูสูงอายุเปนไปดวยความราบรื่น และตอเน่ือง (3) การ
ยอมรับของสังคม ในสังคมที่มีทัศนคติดานลบตอการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับผูสูงอายุ เชน อาจมองวาผูสูงอายุไมจําเปนที่
จะตองเรียนรูอีก หรือไมเช่ือในศักยภาพของผูสูงอายุ จะเปนเหตุใหไมไดรับความรวมมือในการดําเนินการเพราะไมเห็น
ความสําคัญ (4) ความเทาเทียมกันทางเพศ และเช้ือชาติ ในสังคมที่มีการกดขี่ทางเพศ จะสงผลใหเพศหญิงไมมีโอกาส หรือมี
โอกาสในการไดรับการศึกษานอยกวาเพศชาย เชนเดียวกันกับการแบงแยกเช้ือชาติ โดยเช้ือชาติที่ถูกมองวาดอยกวาจะถูกกีด
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กันโอกาสทางการศึกษา และ (5) ปริมาณ และคุณภาพของบุคลากรดานการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับผูสูงอายุ เน่ืองจากการจัด
การศึกษาตลอดชีวิตสําหรับผูสูงอายุเปนเรื่องละเอียดออน จึงตองการบุคลากรที่มีความรูความเช่ียวชาญเฉพาะดานอยาง
เพียงพอ ถึงจะชวยขับเคล่ือนการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมายได 

 

4.1.3.3 บทเรียนของการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับผูสูงอายุ  
                   เม่ือทําการทบทวนการดําเนินการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับผูสูงอายุ พอจะสรุปไดวามีบทเรียนดังน้ี 
คือ ตองปรับทัศนคติของผูสูงอายุและผูมีสวนเก่ียวของใหเห็นถึงความสําคัญของการศึกษาตลอดชีวิต เพราะถือเปนปจจัยแรก
ที่สงผลตอการศึกษาเรียนรูโดยตรง ในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับผูสูงอายุน้ัน หนวยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน
ตองรวมมือกันเพื่อจัดการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับผูสูงอายุใหทั่วถึง โดยตองกําหนดนโยบาย หรือกฎหมายของประเทศ รวมทั้ง
องคกรที่รับผิดชอบเก่ียวกับการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับผูสูงอายุใหชัดเจน และควรกระจายอํานาจในการบริหารจัดการ
ใหทองถิ่นเปนผูรับผิดชอบ ทั้งน้ีเปาหมายของการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับผูสูงอายุจะตองไมเปนแคเพื่อประโยชนในการ
ทํางานเทาน้ัน แตจะตองมุงใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นดวย และเปนที่นาสังเกตวา แมวาจะมีการนําเอาอินเตอรเน็ตมาใช
ประโยชนในการศึกษาตลอดชีวิตเปนอยางมาก แตผูสูงอายุสวนมากยังคงพอใจที่จะเรียนในแบบดั้งเดิม น่ันคือ เรียนแบบมี
ปฏิสัมพันธกันโดยตรง 
 

4.2 การสังเคราะหขอเสนอแนะ 
การจัดการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับผูสูงอายุในประเทศไทย ควรจะนําเอาฐานคิดทางเศรษฐกิจและทางสังคมมาใช

ประกอบกัน คือควรใหความรูแกผูสูงอายุควบคูกันไปทั้งเชิงสังคม ในดานการดูแลสุขภาพทั้งทางรางกายและจิตใจ พรอมกับ
ใหความรูเชิงเศรษฐกิจ ในดานการประกอบอาชีพ เพื่อใหผูสูงอายุสามารถใชชีวิตในสังคมไดอยางปกติสุข และรูสึกมีคุณคา  

ทั้งน้ีการจะจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาผูสูงอายุในเมืองน้ัน จะตองเรงดําเนินการ ดังตอไปน้ี คือ ตองมี
หนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับผูสูงอายุอยางชัดเจน เพื่อใหการดําเนินการเปนไปอยางตอเน่ือง
และจริงจัง อีกทั้งเรงพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ และมีความเช่ียวชาญในดานการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับ
ผูสูงอายุ ทั้งน้ีเพราะการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับผูสูงอายุน้ัน ตองคํานึงถึงปจจัยภายในของผูสูงอายุแตละคน ทั้งดาน
สุขภาพ ระดับการศึกษา รายได และความตองการของผูสูงอายุเองดวย ควรใหหนวยงานดานการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในแต
ละพื้นที่รวมกับผูสูงอายุเปนผูกําหนดหลักสูตร และแนวทางการดําเนินการ เพราะประเทศไทยมีวัฒนธรรมทางสังคมที่
หลากหลาย และแตกตางกันไป บุคลากรในพื้นที่จึงนาจะทราบถึงวิธีดําเนินการที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไดมากกวาสวนกลาง 
โดยหลักสูตรสําหรับการศึกษาตลอดชีวิตของผูสูงอายุควรมีความยืดหยุน สามารถปรับเปล่ียนใหเหมาะกับศักยภาพของ
ผูสูงอายุแตละคน และบริบทสังคมที่หลากหลายได ที่สําคัญควรตองมีการประเมินผลการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับ
ผูสูงอายุเปนระยะ เพื่อการปรับเปล่ียนหลักสูตรใหเหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลาเปนไปไดอยางรวดเร็ว 

สําหรับวิธีการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับผูสูงอายุในเมืองของประเทศไทยน้ัน ผูศึกษาขอเสนอ ดังน้ี 
1) การจัดการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับผูสูงอายุในเมืองโดยรวม ในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับ

ผูสูงอายุเพื่อใหความรูทางดานการดูแลรักษาสุขภาพ ศาสนา วัฒนธรรม หรือการแนะนําความรูในการประกอบอาชีพเบื้องตน
สําหรับผูสูงอายุ ควรจัดเปนรายการโทรทัศน โดยมีวิทยากรที่เปนผูเช่ียวชาญในดานน้ันๆ มาใหความรู สวนการพัฒนาทักษะที่
จําเปนในการทํางาน หรือการฝกอาชีพ ควรใชวิธีการจัดการฝกอบรม และใหผูสูงอายุไดมีโอกาสลงมือปฏิบัติจริงจะเหมาะสม
ที่สุด รวมทั้งเปดโอกาสใหผูสูงอายุไดแลกเปล่ียนเรียนรูซ่ึงกันและกัน ผานทางชมรมผูสูงอายุ รายการโทรทัศน การฝกอบรม 
และชองทางอ่ืนๆ ซ่ึงถือเปนโอกาสอันดีที่ผูสูงอายุจะไดรับความรูที่หลากหลายจากผูสูงอายุดวยกันเอง ซ่ึงดวยประสบการณ 
ความรู และความชํานาญที่ส่ังสมมายอมถือไดวาเปนผูเช่ียวชาญไดเชนกัน รวมไปถึงจัดการศึกษาดวยวิธีที่ผูสูงอายุสามารถ
เรียนรูไดดวยตนเอง โดยอาจจัดทําส่ือมัลติมีเดียแจกจายใหกับผูสูงอายุตามความสนใจ และสนับสนุนใหผูสูงอายุในเมืองมีการ
เรียนรูเปนกลุม โดยจัดกิจกรรมตามความสนใจของผูสูงอายุในพื้นที่น้ันๆ เชน ลีลาศ รํามวยจีน เรียนภาษาตางประเทศ เปน
ตน 

2) การจัดการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับผูสูงอายุในเมืองตามฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคม สําหรับผูสูงอายุที่มี
ฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคมไมดีนัก ควรจัดใหมีทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบสําหรับผูสูงอายุที่ขาดโอกาส และพลาด
โอกาสทางการศึกษาในวัยเรียน ใหสามารถเขาศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเพิ่มวุฒิการศึกษา ซ่ึงจะชวยเติมเต็มความ
ภาคภูมิใจใหกับผูสูงอายุได รวมทั้งจัดฝกอบรมหลักสูตรระยะส้ันใหความรูทางดานการประกอบอาชีพสําหรับผูสูงอายุที่ยัง
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ตองการหารายไดเพื่อเล้ียงตนเอง และครอบครัว ตามศักยภาพ ความถนัด และความสนใจ สวนผูสูงอายุที่พรอมทั้งฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม ก็ควรดําเนินการใหมีการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเชนกัน โดยอาจดําเนินการจัดใหมีการศึกษาตลอดชีวิตทั้ง
ทางดานวิชาการ และทางดานนันทนาการ เพื่อรองรับความตองการในการศึกษาตามความสนใจของผูสูงอายุกลุมน้ีโดยเฉพาะ 
เน่ืองจากผูสูงอายุกลุมน้ีอาจตองการศึกษาเพิ่มเติมในดานอ่ืนๆ ที่ตนสนใจ แตกอนหนาน้ีไมสามารถทําได เน่ืองดวยมีภาระการ
ทํางาน และการดูแลครอบครัว รวมถึงจัดการศึกษาตลอดชีวิตโดยใช e-learning เปนส่ือกลาง ทั้งน้ีเพื่อใหผูสูงอายุสามารถ
เรียนจากที่บานไดตามความสนใจ และเพื่อรองรับผูสูงอายุสมัยใหมที่มีความสามารถดานเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นดวย 
 
5. สรุปผลการวิจัย 
 
 การจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาคุณภาพผูสูงอายุในเมืองทั้งทางดานสังคม และเศรษฐกิจน้ัน ตองเรง
ดําเนินการอยางจริงจังและตอเน่ือง ซ่ึงตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนที่เก่ียวของไมวาจะเปนภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ
ภาคประชาชนที่จะตองรวมมือกันหาแนวทาง และจัดการศึกษาตลอดชีวิตที่มีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับความตองการ
ใหแกผูสูงอายุ โดยควรใหความรูแกผูสูงอายุทั้งทางสังคมในดานการดูแลสุขภาพทั้งทางรางกายและจิตใจ พรอมกับใหความรู
ทางเศรษฐกิจในดานการประกอบอาชีพควบคูกันไป เพื่อที่จะชวยทําใหผูสูงอายุสามารถปรับตัวไดทันกับบริบทสังคมเมืองที่
เปล่ียนแปลงไป และสามารถดํารงชีวิตทามกลางสังคมเมืองที่มีความเปนพลวัตสูงไดอยางปกติสุขดวยความมีศักดิ์ศรี และมี
คุณคา  
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การศึกษาความตองการ และระดบัความพึงพอใจของผูตองขังเรือนจําอําเภอตะกั่วปาที่มีตอ
หลักสตูรฝกอบรมของวิทยาลัยชุมชนพังงา 
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บทคัดยอ 
 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความตองการของผูตองขังในเรือนจําอําเภอตะก่ัวปาที่มีตอหลักสูตรฝกอบรม
ของวิทยาลัยชุมชนพังงา และศึกษาระดับความพึงพอใจของผูตองขังเรือนจําอําเภอตะก่ัวปาที่มีตอหลักสูตรฝกอบรมของ
วิทยาลัยชุมชนพังงา กลุมตัวอยาง คือ ผูตองขังในเรือนจําอําเภอตะก่ัวปาที่เคยไดเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรฝกอบรมที่
จัดการเรียนการสอนโดยวิทยาลัยชุมชนพังงา และยังถูกคุมขังในเรือนจําอําเภอตะก่ัวปา รวมทั้งส้ิน 146 คน  

ผลการวิจัย พบวา ผูตองขังมีความตองการหลักสูตรฝกอบรมรวมทั้งส้ิน 44 หลักสูตร ผูตองขังมีระดับความพึงพอใจ

อยูในระดับมาก ( x = 3.72) ผูตองขังที่มีอายุตางกันมีระดับความพึงพอใจที่มีตอหลักสูตรฝกอบรมของวิทยาลัยชุมชนพังงา
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนผูตองขังที่มีเพศ ระดับการศึกษา และระยะเวลากําหนดโทษที่เหลือ
ตางกันมีระดับความพึงพอใจตอหลักสูตรฝกอบรมของวิทยาลัยชุมชนพังงาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
คําสําคัญ: ความตองการ, ความพึงพอใจ, หลักสูตรฝกอบรม, วิทยาลัยชุมชนพังงา 
 

Abstract 
 
 The purposes of this research were to study needs of convicts in Takuapa district prison for training 
courses of Phanga-nga community college and study the satisfaction level of convicts for training courses of 
Phanga-nga community college. The research sample consisted of 146 convicts in Takuapa district prison 
who was trained in training course of Phang-nga community college and now still have imprison in Takuapa 
district prison.   
 Research findings showed that; the convicts had needs in 44 courses for training courses of 
Phanga-nga community college, the convicts had satisfaction at a high level at the mean 3.72 and the 
convicts who have age factors in different were significantly different at the .05 level by their satisfaction 
for training courses of Phanga-nga community college. Besides, the research findings revealed that gender, 
education level and remaining penalties time of the convicts were not significantly different by their 
satisfaction for training courses of Phanga-nga community college. 
 
Keywords: needs, satisfaction, training course, Phang-nga community college 
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1. บทนํา 
 
 วิทยาลัยชุมชนพังงา เปนสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กอตั้งมาใน
ป พ.ศ. 2549 ทําหนาที่ใหบริการการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ํากวาปริญญา (higher education) และจัดอบรมหลักสูตร
ฝกอบรมแกชุมชนที่วิทยาลัยตั้งอยู ทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต 
เศรษฐกิจและสังคมของชุมชน  วิทยาลัยชุมชนจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับผูที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเทา ที่ไมสามารถศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาไดดวยเหตุผลตางๆ (สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน, 2548 : 2) โดยตั้งแต
เริ่มกอตั้งจนถึงปจจุบัน (พ.ศ. 2558) วิทยาลัยชุมชนพังงามีผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ไปกวา 896 คน และมี             
ผูผานการฝกอบรมหลักสูตรฝกอบรมไปกวา 8,165 คน ซ่ึงจากขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวาที่ผานมามีประชาชนสนใจเขารวม
อบรมในหลักสูตรฝกอบรมเปนจํานวนมาก รวมทั้งจากการศึกษา และวิเคราะหขอมูลของฝายหลักสูตรฝกอบรม วิทยาลัย
ชุมชนพังงา พบวา ประชาชนที่สนใจที่เขารับการฝกอบรมในหลักสูตรฝกอบรม แบงไดเปน 2 กลุม คือ 1) กลุมประชาชนทั่วไป 
รอยละ 92.72 และ 2) กลุมผูตองขังในเรือนจําอําเภอตะก่ัวปา รอยละ 7.28 (ไมนับผูเขาอบรมซํ้า) ซ่ึงมีจํานวนมากถึง 594 คน 
(วิทยาลัยชุมชนพังงา, 2558 : 5)  
 จากขอมูลขางตนผูวิจัยจึงสนใจ และเห็นความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองศึกษาความตองการหลักสูตรฝกอบรมของกลุม
ผูตองขัง และศึกษาความพึงพอใจในการจัดหลักสูตรฝกอบรมของวิทยาลัยชุมชนพังงาในกลุมผูตองขังเรือนจําอําเภอตะก่ัวปาที่
ผานมาตั้งแตป พ.ศ. 2551 จนถึงปจจุบัน (พ.ศ. 2558) เน่ืองจากกลุมผูตองขังเปนกลุมผูเรียนที่ขาดอิสรภาพในการดําเนินชีวิต 
ไมสามารถสะทอน หรือแสดงความคิดเห็นผานส่ือ หรือชองทางส่ือสารอ่ืนๆ เชน โทรศัพท อินเตอรเน็ต อีเมล ไดอยางสะดวก 
และไมสามารถแจงความประสงคผานชองทางการส่ือสารตางๆ ของวิทยาลัยชุมชนได ซ่ึงอาจเกิดจากขอจํากัดหลายๆ ประการ 
อีกทั้งไมคอยไดรับรูขาวสารเก่ียวกับอาชีพที่สามารถสรางรายไดในยุคปจจุบันมากเทาใดนัก นอกจากน้ีกรมราชทัณฑไดมี
นโยบายไปยังเรือนจําตางๆ ใหจัดการฝกอาชีพตามที่กรมราชทัณฑไดกําหนดมาโดยไมมีการสํารวจความตองการกอนเปดการ
ฝกอาชีพ ไมเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ จึงทําใหผูตองขังเหลาน้ันกลายเปนผูดอยสิทธิในการศึกษาและในการแสดงความ
ตองการทางการศึกษา ดังน้ันหากผูตองขังไดมีโอกาสไดเสนอความตองการในการเขารับการฝกอบรมในเรื่องที่ตนเองมีความ
สนใจ หรือตองการก็จะสงผลใหการจัดหลักสูตรฝกอบรมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และทําใหผูตองขังก็จะเรียนรูอยางมี
ความสุข เม่ือผูตองขังพนโทษก็จะไดนําความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมไปใชสรางอาชีพ สรางรายไดเพื่อเล้ียงตนเองและ
ครอบครัวตอไป อีกทั้งผูวิจัยจะนําเสนอผลความตองการในการฝกอบรมของผูตองขังแกหนวยงานที่เก่ียวของเพื่อเปนขอมูล 
และจะนําผลการศึกษาน้ีไปพัฒนาการจัดการศึกษาหลักสูตรฝกอบรมของวิทยาลัยชุมชนพังงาใหแกกลุมผูตองขังใหมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่สูงขึ้น อีกทั้งงานวิจัยน้ียังเปนเสียงสะทอนของกลุมผูตองขังที่ดอยโอกาสทางการศึกษาอีกดวย 
 
2. วัตถุประสงคในการวิจัย 
 

2.1 เพื่อศึกษาความตองการของผูตองขังในเรือนจําอําเภอตะก่ัวปาที่มีตอหลักสูตรฝกอบรมของวิทยาลัยชุมชนพังงา  
2.2 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูตองขังเรือนจําอําเภอตะก่ัวปาที่มีตอหลักสูตรฝกอบรมของวิทยาลัยชุมชน

พังงา  
 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

ในการวิจัยเรื่อง การศึกษาความตองการ และความพึงพอใจของผูตองขังเรือนจําอําเภอตะก่ัวปาที่มีตอการจัด
หลักสูตรฝกอบรมของวิทยาลัยชุมชนพังงา ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควา แนวคิด ทฤษฎี ที่เก่ียวของโดยนําเสนอรายละเอียด
ดังตอไปน้ี 

 

3.1 การจัดหลักสูตรฝกอบรมของวิทยาลัยชุมชนพังงา 
วิทยาลัยชุมชนพังงาไดเปดสอนหลักสูตรฝกอบรมใหแกผูตองขังเรือนจําอําเภอตะก่ัวปา ตั้งแตป 2551 จนถึงปจจุบัน 

(พ.ศ. 2558) ซ่ึงจํานวนผูตองขังที่เคยไดรับการฝกอบรม (ไมนับจํานวนรวมกับผูตองขังคนเดิมที่เคยเขารับการฝกอบรมกับ
วิทยาลัยชุมชนพังงา) ซ่ึงถือเปนกลุมประชากรของการวิจัยในครั้งน้ีมีจํานวนมากถึง 594 คน หรือคิดเปนรอยละ 7.28 ของ
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จํานวนผูรับบริการทั้งหมด (วิทยาลัยชุมชนพังงา, 2558 : 5) แตจากการสอบถามขอมูลไปยังเรือนจําอําเภอตะก่ัวปา พบวา 
ปจจุบันในป พ.ศ. 2558 น้ันมีผูตองขังที่เคยเขารับการฝกอบรมจากวิทยาลัยชุมชนพังงาที่ยังตองโทษจําคุกเหลือเพียง 229 คน 
เน่ืองจากผูตองขังที่เคยเขารับการฝกอบรมจากวิทยาลัยชุมชนพังงา จํานวน 365 คนน้ันไดพนโทษจําคุกจากเรือนจําอําเภอ
ตะก่ัวปาไปแลว ดังน้ัน ผูศึกษาจึงไดใชจํานวนผูตองขังในเรือนจําอําเภอตะก่ัวปา จํานวน 229 คน เปนกลุมประชากรในการ
วิจัยครั้งน้ี 

 

3.2 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความตองการ และความพึงพอใจ  
ในการศึกษาเรื่องความตองการน้ันผูศึกษาไดใชทฤษฎีเก่ียวกับแรงจูงใจในการอธิบาย เน่ืองจากความตองการของ

บุคคลน้ันมีความเก่ียวของกับแรงจูงใจ และเม่ือบุคคลมีแรงจูงใจแลว จะกอใหเกิดพฤติกรรมที่แสดงออกของบุคคลตามมา 
(Robert, 1981 : 54) ซ่ึงความเก่ียวของระหวางความตองการ แรงจูงใจ และพฤติกรรม แสดงดังรูปภาพที่ 1  

 
 
 

รูปภาพที่ 1 ความเก่ียวของระหวางความตองการ แรงจูงใจ และพฤติกรรม 
ที่มา : ดัดแปลงจาก Robert (1981 : 54) 
 

3.2.1 ทฤษฎีความคาดหวังของวรูม (Vroom Expectancy Theory)  
Vroom (1990: 40) ไดอธิบายวา แรงจูงใจ (motivation) = ความคาดหวัง (expectancy) x คุณคาของ

ผลลัพธ (valence) ซ่ึงจากสมการมีความหมายวาระดับของ แรงจูงใจเปนไปตามระดับความตองการที่คนเรามีตอส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
และระดับความเปนไปไดหรือคาดหวังที่เขาจะไดรับส่ิงน้ัน  

 

3.2.2 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
มงคลชัย สมอุดร (2552 : 107) กลาววา ความพึงพอใจในการบริการอาจแตกตางกันจากอิทธิพลจากปจจัย

ภายนอก ไดแก ปจจัยทางวัฒนธรรม ปจจัยทางสังคม ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยภายใน ไดแก ความตองการ แรงจูงใจ 
บุคลิกภาพ การรับรู การเรียนรู ความเช่ือและทัศนคติ ทั้งน้ีความพึงพอใจ เกิดจากบุคคลตั้งความคาดหวังของตนเองที่มีตอ
บริการ หรือสินคา และเม่ือตนเองไดรับการบริการ หรือสินคาที่ดี หรือสูงกวาความคาดหวังที่ตนเองตั้งไว ก็จะเกิดความพึง
พอใจ แตหากตนเองไดรับการบริการ หรือสินคาที่ไมดี หรือต่ํากวาความคาดหวังที่ตนเองตั้งไว ก็จะเกิดความไมพึงพอใจขึ้น 
เพื่อใหงายตอการเขาใจสามารถสรุปไดเปนสมการ ดังน้ี ความพึงพอใจ = การบริการที่ไดรับ - ความคาดหวัง  

จากแนวคิด ทฤษฎีที่กลาวมาจะเห็นไดวาความตองการกอใหเกิดแรงจูงใจซ่ึงเปนตนเหตุของพฤติกรรมการแสดงออก 
ซ่ึงเก่ียวของสัมพันธกับความคาดหวัง และความพึงพอใจในส่ิงตางๆ ดังน้ันหากวิทยาลัยชุมชนพังงา และเรือนจําอําเภอตะก่ัว
ปาไดศึกษาความตองการของผูตองขังกอนจัดการอบรมหลักสูตรฝกอบรม ก็จะทําใหการจัดการศึกษาหลักสูตรฝกอบรมเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอยางสูงสุด  
 
4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

ในการวิจัยครั้งน้ีผูศึกษาไดกําหนดประชากร กลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล และ
การวิเคราะหขอมูล ดังตอไปน้ี 

4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง  
4.1.1 ประชากรการวิจัย คือ ผูตองขังในเรือนจําอําเภอตะก่ัวปาที่เคยเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรฝกอบรม

ที่จัดโดยวิทยาลัยชุมชนพังงา ตั้งแตป พ.ศ. 2551 - 2558 และยังถูกคุมขังในเรือนจําอําเภอตะก่ัวปา จํานวน 229 คน 
4.1.2 กลุมตัวอยาง คือ ผูตองขังในเรือนจําอําเภอตะก่ัวปาที่เปนกลุมประชากร จํานวน 146 คน ใชวิธีการสุม

แบบงาย (Simple Random Sampling) โดยใชวิธีการจับสลากจากประชากร จํานวนของกลุมตัวอยาง คํานวณจากสูตรของ
ยามาเน (Yamane,1967: 886 - 887) ที่ระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95  

 
 
 
 

ความตองการ แรงจูงใจ พฤติกรรม 
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4.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล คือ แบบสอบถาม ประกอบดวยคําถามปลายเปดเพื่อใชในการศึกษาความตองการ และ

แบบสอบถามมาตรประมาณคา 5 ระดับ (5 rating scale) ที่แบงความพึงพอใจออกเปน 5 ดาน ไดแก ดานวิทยากร               
ดานหลักสูตร ดานส่ือการเรียนรู ดานกระบวนการจัดการเรียนรูและดานสภาพแวดลอม และคําถามที่แสดงความคิดเห็น           
นําไปทดสอบความเช่ือม่ัน (reliability) ตามวิธีของครอนบาค พบวา มีคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาเทากับ 0.828  

 

4.3 สถิติที่ใชในการศึกษา  
การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ และระยะเวลากําหนดโทษที่เหลือ สวนหลักสูตรที่เปนความตองการ

ของผูตองขังแสดงเปนคารอยละ และความถี่ ในการวิเคราะหขอมูลระดับความพึงพอใจที่มีตอหลักสูตรฝกอบรมของวิทยาลัย
ชุมชนพังงา ใชคาเฉล่ีย ( x ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ีย ใชสถิติทดสอบ 
t (t-test)  และ F  (F-test) เปรียบเทียบความแตกตางรายคูโดยใชวิธีแอลเอสดี (LSD method)  
 
5. ผลการวิจัย 
 

5.1 ผลการวิเคราะหความตองการหลักสูตรฝกอบรมของผูตองขัง 
 ผูศึกษาไดวิเคราะหขอมูลความตองการของผูตองขังที่มีตอหลักสูตรฝกอบรมของวิทยาลัยชุมชนพังงา พบวามี
ผูตองขังจํานวน 140 คน หรือคิดเปนรอยละ 95.89 ของผูตองขังกลุมตัวอยาง ที่ตอบแบบสอบถาม สวนอีก 6 คน หรือคิดเปน
รอยละ 4.11 ไมไดระบุหลักสูตรที่ตองการฝกอบรมลงในแบบสอบถาม ผูตองขังที่ตอบแบบสอบถามแบงเปนเพศชาย จํานวน 
90 คน คิดเปนรอยละ 64.29 (ของผูตองขังที่ตอบแบบสอบถาม) เพศหญิง 50 คนคิดเปนรอยละ 35.71 (ของผูตองขังที่ตอบ
แบบสอบถาม) ไดระบุหลักสูตรที่ตองการในการฝกอบรมลงในแบบสอบถาม ซ่ึงผลที่ไดดังแสดงในตารางที่ 1  
 

ตารางที่ 1 ความตองการหลักสูตรฝกอบรมของผูตองขังเรือนจําอําเภอตะก่ัวปาจําแนกตามเพศ 
เพศชาย  เพศหญิง 

1. การทํากรอบพระกันนํ้า  
2. ชางซอมโทรศัพทมือถือ 
3. ชางทํากุญแจ  
4. ชางซอมเครื่องยนต 
5. ชางตัดผมชาย 

1. นวดแผนไทย (ที่มีการทดสอบรับรองมาตรฐานฝมือแรงงาน) 
2. การทําปาทองโก นํ้าเตาหู 
3. การทําขนมโดยไมใชเตาอบ 
4. นวดฝาเทา  
5. ชางทําผม 

 

จากตารางที่ 1 พบวาหลักสูตรที่ผูตองขังชายมีความตองการมากที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก การทํากรอบพระกันนํ้า 
ชางซอมโทรศัพทมือถือ และชางทํากุญแจ สวนหลักสูตรที่ผูตองขังหญิงมีความตองการเทากันมากที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก 
นวดแผนไทย (ที่มีการทดสอบรับรองมาตรฐานฝมือแรงงานของศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดพังงา) การทําปาทองโกนํ้าเตาหู 
และการทําขนมโดยไมใชเตาอบ 

 

5.2 ผลการวิเคราะหขอมูลระดับความพึงพอใจของผูตองขังที่มีตอหลักสูตรฝกอบรมของวิทยาลัยชุมชนพังงา 
ผูศึกษาไดวิเคราะหขอมูลระดับความพึงพอใจในของผูตองขังที่มีตอหลักสูตรฝกอบรมของวิทยาลัยชุมชนพังงาซ่ึงผล

ที่ไดดังแสดงในตารางที่ 2  
 

ตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผูตองขังที่มีตอหลักสูตรฝกอบรมของวิทยาลัยชุมชนพังงา (n=146) 

ปจจัยการจดัการศึกษาหลักสตูรฝกอบรม 
ระดับความพึงพอใจ 

การแปลผลคะแนน x  S.D. 

ดานวิทยากร 3.80 0.44 มาก 
ดานหลักสูตร 3.58 0.51 มาก 

ดานส่ือการเรียนรู 3.81 0.41 มาก 
ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน 3.78 0.51 มาก 
ดานสภาพแวดลอม 3.64 0.58 มาก 
คาเฉล่ียรวม 3.72 1.05 มาก 



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
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จากตารางที่ 2 พบวาผูตองขังมีระดับความพึงพอใจทุกดานอยูในระดับมาก โดยมีคาระดับความพึงพอใจมากสุดใน
ดานส่ือการเรียนรู รองลงมา คือ ดานวิทยากร ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน  ดานสภาพแวดลอม และดานหลักสูตร 
ตามลําดับ เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียรวมของระดับความพึงพอใจ พบวา ผูตองขังมีระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก 

 

5.3 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับความพึงพอของผูตองขังที่มีตอหลักสูตรฝกอบรมของวิทยาลัยชุมชน
พังงา 

ผูศึกษาไดวิเคราะหเปรียบเทียบระดับความพึงพอของผูตองขังที่มีตอหลักสูตรฝกอบรมของวิทยาลัยชุมชนพังงาตาม
ลักษณะสวนบุคคลที่แตกตางกัน ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลากําหนดโทษที่เหลือ โดยเปรียบเทียบความ
แตกตางของคาเฉล่ียระดับแรงจูงใจโดยใชสถิติทดสอบ t (t-test) และ F (F-test) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ในการ
วิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) ซ่ึงผลที่ไดดังแสดงในตารางที่  3-7 ดังน้ี 

 

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผูตองขังที่มีตอหลักสูตรฝกอบรมของ วิทยาลัยชุมชนพังงาจําแนกตาม    
            เพศ (n=146) 

เพศ N x  S.D. t p 

ชาย 95 3.74 0.23 0.58 0.31 
หญิง 51 3.69 0.25   

 

จากตารางที่ 3 พบวาผูตองขังเพศชายมีคาเฉล่ียความพึงพอใจในภาพรวมมากกวาเพศหญิง แตเม่ือวิเคราะหทางสถิติ
พบวา เพศชายและเพศหญิงมีระดับความพึงพอใจในภาพรวมไมแตกตางกันทางสถิติ 

 

ตารางที่ 4 ระดับความพึงพอใจของผูตองขังที่มีตอหลักสูตรฝกอบรมของวิทยาลัยชุมชนพังงาจําแนกตามชวงอายุ                        
             ระดับการศึกษา และระยะเวลากําหนดโทษที่เหลือ (n=146) 

 

ความพึงพอใจ 
ปจจัย N x  S.D. ปจจัย N x  S.D. 

ชวงอายุ 
19-25 ป 40 3.75 0.19 41-59 ป 33 3.60 0.24 
26-40 ป 60 3.81 0.24 60 ป ขึ้นไป 13 3.56 0.18 
ระดับการศึกษา 
ต่ํากวาประถมศึกษา 7 3.77 0.18 ม.ปลาย หรือ ปวช. 60 3.69 0.24 
ประถมศึกษา 16 3.77 0.35 อนุปริญญา หรือ ปวส. 13 3.70 0.27 
ม.ตน 47 3.74 0.20 ปริญญาตรี 3 3.73 0.16 
ระยะเวลากําหนดโทษที่เหลือ 
1-2ป 53 3.74 0.24 มากวา 5 ป ขึ้นไป 34 3.72 0.18 
3-5ป 59 3.71 0.22 
  

จากตารางที่ 4 พบวา ผูตองขังชวงอายุ 26-40 ป มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ( x = 3.81, S.D. = 0.24) ผูตองขัง

ที่จบการศึกษาระดับต่ํากวาประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา มีระดับความพึงพอใจในภาพรวมมากที่สุดเทากัน ( x = 

3.77, S.D. = 0.18 และ x = 3.77, S.D. = 0.35 ตามลําดับ) ผูตองขังที่มีระยะเวลากําหนดโทษที่เหลือ 1-2 ป มีระดับความ      

พึงพอใจในภาพรวมมากที่สุด ( x = 3.74, S.D. = 0.24 ตามลําดับ) ทั้งน้ีเพื่อทดสอบวาคาเฉล่ียความพึงพอใจในภาพรวมของ
ผูตองขังในกลุมชวงอายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลากําหนดโทษใดที่แตกตางกัน ผูศึกษาจึงทําการเปรียบเทียบคาเฉล่ีย
ระดับความพึงพอใจในภาพรวมผลการทดสอบ ดังแสดงในตารางที่ 5  
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ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผูตองขังที่มีตอหลักสูตรฝกอบรมของวิทยาลัยชุมชนพังงาตามชวงอายุ   
            ระดับการศึกษา และระยะเวลากําหนดโทษที่เหลือที่ตางกัน 

 
ปจจัยสวนบุคคล แหลงความ

แปรปรวน 
SS df MS F p 

ชวงอายุ ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

1.29 
6.98 
8.27 

3 
142 
145 

0.43 
.05 

8.73 0.00* 

ระดับการศึกษา ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

0.12 
8.14 
8.27 

5 
140 
145 

0.03 
0.06 

0.43 0.83 

ระยะเวลากําหนดโทษที่เหลือ ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

0.03 
8.24 
8.27 

2 
143 
145 

0.01 
0.06 

0.24 0.78 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 5 พบวา คาเฉล่ียระดับความพึงพอใจของผูตองขังในชวงอายุที่ตางกัน มีความแตกตางกันอยาง          
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เพื่อทดสอบวาคาเฉล่ียคูใดที่แตกตางกัน ผูศึกษาจึงทําการเปรียบเทียบรายคู โดยใชวิธีการ
ทดสอบของแอลเอสดี (LSD’s  Method) ผลการทดสอบ ดังแสดงในตารางที่ 6  

 

ตารางที่ 6 การทดสอบความแตกตางรายคูของระดับความพึงพอใจของผูตองขังจําแนกตามชวงอายุ (n=146) 
ชวงอายุ คาเฉล่ีย 19-25 ป 

(3.75) 
26-40 ป 
(3.81) 

41-59 ป 
(3.60) 

60 ปข้ึนไป 
(3.56) 

19-25 ป 
26-40 ป 
41-59 ป 

3.75 
3.81 
3.60 

 
 

0.22 
 
 

0.05 
0.00* 

 

0.008* 
0.00* 
0.582 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  

จากตารางที่ 6 พบวา ความพึงพอใจในภาพรวม ผูตองขังในชวงอายุ 19-25 ป แตกตางกับผูตองขังในชวงอายุ 
60 ป ขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อีกทั้งพบวาผูตองขังในชวงอายุ 26-40 ป มีคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจ          
แตกตางกับผูตองขังในชวงอายุ 41-59 ป และชวงอายุ 60 ป ขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนคาเฉล่ียคูอ่ืน              
ไมพบความแตกตาง 
 
6. สรุปผล อภิปรายผลการวิจัย  
 

จากการศึกษาดังกลาวสามารถสรุปผล อภิปรายผล และนําเสนอขอเสนอแนะ ดังน้ี 
6.1 ดานความตองการ พบวา หลักสูตรที่ผูตองขังชายมีความตองการมากที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก การทํากรอบ

พระกันนํ้า ชางซอมโทรศัพทมือถือ และชางทํากุญแจ สวนหลักสูตรที่ผูตองขังหญิงมีความตองการเทากันมากที่สุด 3 อันดับ
แรก ไดแก นวดแผนไทย การทําปาทองโกนํ้าเตาหู และการทําขนมโดยไมใชเตาอบ ผลการศึกษาความตองการหลักสูตร
ฝกอบรมเปนไปในทิศทางเดียวกับผลการศึกษาของประสงค งวดชัย (2550 : 53-54) และจีรภา บัวเผ่ือน (2554 : 91-93) ที่ได
ศึกษาความตองการดานการฝกวิชาชีพของผูตองขัง พบวา ผูตองขังมีความตองการหลักสูตรฝกอบรมที่หลากหลายเชนกัน 

 

6.2 ดานความพึงพอใจ พบวา ผูตองขังมีระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก ( x = 3.72, S.D. = 1.05) 
ซ่ึงผลดังกลาวสะทอนใหเห็นวา หลักสูตรฝกอบรมของวิทยาลัยชุมชนพังงาสามารถตอบสนองความตองการของผูตองขัง
เรือนจําอําเภอตะก่ัวปาไดผูตองขังจึงมีความพึงพอใจในระดับมาก ซ่ึงผลการศึกษาเปนไปในทิศทางเดียวกันกับงานวิจัยของ



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 

 บูรณาการศาสตรและศิลป งานวิจัยทองถ่ินไทยและประชาคมอาเซียน | 1019 

สํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ (2556 : 72-73) สุภวรรณ สุวรรณวัฒน (2552 : 78-79) นงนุช สีทานอย (2554 : 
81-83) วาลินี วงศอุไร (2551 : 71 -72) วิทวัส สิทธิพันธ (2549 : 112 - 114) และสิริมา หนูดี (2550 : 67-68)  

นอกจากน้ี พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลากําหนดโทษที่เหลือของผูตองขังมีผลตอความพึงพอใจซ่ึง 
สามารถสรุปผล และอภิปรายผลการศึกษาดังน้ี 

6.2.1 เพศ พบวา ผูตองขังชายมีคาเฉล่ียความพึงพอใจในภาพรวมมากกวาผูตองขังหญิง แตเม่ือวิเคราะหทาง
สถิติพบวา ผูตองขังชายและผูตองขังหญิงมีระดับความพึงพอใจในภาพรวมไมแตกตางกันทางสถิติ ผลการศึกษาดังกลาว
สอดคลองกับการศึกษาของจาตุรันต มุงคุณคําชาว (2552 : 60-61) โดยผูศึกษาคาดวาอาจมีสาเหตุมาจากการจัดหลักสูตร
ฝกอบรมใหแกผูตองขังชายมีความหลากหลายในสาขาวิชามากกวาการจัดหลักสูตรฝกอบรมใหแกผูตองขังหญิง  

6.2.2 อายุ พบวา ผูตองขังชวงอายุ 26-40 ป มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ( x = 3.81, S.D. = 0.24) ทั้งน้ี
ระดับความพึงพอใจในภาพรวมของผูตองขังในชวงอายุที่ตางกัน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05          
ซ่ึงสอดคลองกับเฮอรล็อก (Hurlock, 1967: 386-387) ที่กลาววาอายุของบุคคลเปนปจจัยหน่ึงที่เก่ียวของกับความคาดหวัง 
และความสนใจ ซ่ึงสัมพันธกับความพึงพอใจ โดยความสนใจจะเปล่ียนแปลงไปตามชวงอายุดังน้ัน ความพึงพอใจของผูตองขัง
ในแตละชวงอายุ จึงตางกันขึ้นอยูกับความสนใจ และความตองการในชวงอายุน้ัน  

6.2.3 ระดับการศึกษา พบวา ผูตองขังที่จบการศึกษาระดับต่ํากวาประถมศึกษา และระดับประถมศึกษามี

ระดับความพึงพอใจมากที่สุด โดยมีคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจเทากัน ( x = 3.77, S.D. = 0.18 และ x = 3.77, S.D. = 0.35 
ตามลําดับ) ทั้งน้ีพบวา คาเฉล่ียระดับความพึงพอใจในภาพรวมของผูตองขังที่มีระดับการศึกษาตางกันไมแตกตางกันทางสถิติ 
ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของนงนุช สลักคํา (2553 : 109-110) บงกช เนตรทิพย (2550 : 94 – 96) และสมศักดิ์ เสนียพยัคฆ 
(2552 : 78-84) ทั้งน้ีอาจเกิดจากกลุมผูตองขัง 2 กลุมดังกลาว เปนผูที่ขาดโอกาสทางการศึกษา และคาดหวังที่จะมีโอกาสทาง
การศึกษา เม่ือมีการเปดสอนหลักสูตรฝกอบรมในเรือนจํา จึงทําใหหลักสูตรฝกอบรมสามารถตอบสนองตอความคาดหวังทาง
การศึกษาของผูตองขังได จึงสงผลใหผูตองขังในกลุมดังกลาวเกิดความพึงพอใจมากที่สุด  

6.2.4 ระยะเวลากําหนดโทษที่เหลือ พบวา ผูตองขังที่มีระยะเวลากําหนดโทษเหลือ 1-2 ป มีระดับความ          

พึงพอใจมากที่สุด ( x = 3.74, S.D. = 0.24) นอกจากน้ีพบวา ความพึงพอใจในภาพรวมของผูตองขังที่มีระยะเวลากําหนดโทษ
ที่เหลือตางกันไมแตกตางกันทางสถิติ ซ่ึงผลการศึกษาเปนไปในทิศทางเดียวกันกับการศึกษาของจิระพันธ ศุภฤกษ (2550 : 91 
- 93) นงนุช สีทานอย (2554 : 81-83) สมศักดิ์ เสนียพยัคฆ (2552 : 78-84) นงนุช สลักคํา (2553 : 109-110) และธนัชญา              
แจงกระจาง (2549 : 107-108)  

ผลการศึกษาครั้งน้ีสรุปวา หลักสูตรที่ผูตองขังชายมีความตองการมากที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก การทํากรอบพระกัน
นํ้า ชางซอมโทรศัพทมือถือ และชางทํากุญแจ สวนหลักสูตรที่ผูตองขังหญิงมีความตองการเทากันมากที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก 
นวดแผนไทย การทําปาทองโกนํ้าเตาหู และการทําขนมโดยไมใชเตาอบ โดยผูตองขังมีระดับความพึงพอใจที่มีตอหลักสูตร
ฝกอบรมของวิทยาลัยชุมชนพังงาอยูในระดับมาก 

 

6.3 ขอเสนอแนะของการศึกษา 
วิทยาลัยชุมชนพังงา และเรือนจําอําเภอตะก่ัวปาควรรวมมือกับศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดพังงาในเรื่องการ

รับรองมาตรฐานฝมือแรงงานของผูตองขังที่ผานการฝกอบรมในสาขาวิชาตางๆ เพื่อที่จะทําใหผูตองขังสามารถออกไปประกอบ
อาชีพไดเม่ือพนโทษ อีกทั้งควรสรางเครือขายผูประกอบการ หรือสํานักงานจัดหางาน เพื่อที่จะจัดหลักสูตรฝกอบรมให
ผูตองขังไดตรงกับภาวะความตองการแรงงานของตลาด ในการศึกษาครั้งตอไปควรศึกษาความคาดหวังของผูประกอบการใน
จังหวัดที่มีตอผูตองขังที่ผานการฝกอบรม และควรศึกษารูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพในการฝกอบรมผูตองขังเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการฝกอบรม และนํารูปแบบการสอนที่ไดมาปรับใชกับเรือนจําที่อ่ืนๆ ตอไป 
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การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอการซ้ือสินคาแฟช่ันผานเว็บไซต ที่ใช
ระบบ AR Technology ในเขตกรุงเทพมหานคร การศึกษาใชวิธีเก็บขอมูลกลุมประชากรในกรุงเทพมหานครจํานวน 400 คน 
เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการใชงานอินเตอรเน็ต ,พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาและบริการผานอินเตอรเน็ต, 
ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดตอการเลือกซ้ือสินคา E-Commerce และความสนใจในเทคโนโลยีใหม ๆ ที่ชวยในการซ้ือ
สินคาผานอินเตอรเน็ตเชน AR Technology การศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการใชอินเตอรเน็ตในดานการติดตอ 
ส่ือสาร คนหาขอมูลและการซ้ือสินคาเปนหลัก โดยสินคาที่ซ้ือผานชองทางออนไลนมากที่สุดคือสินคาประเภทแฟช่ัน ชองทาง 
การรับขอมูลขาวสารของรานคาออนไลนจะผานชองทางการโฆษณาผานส่ืออินเตอรเน็ต มีการซ้ือสินคาโดยเฉล่ียเดือนละ 1-2 ครั้ง 
นิยมชําระคาสินคาโดยใชวิธีเก็บเงินปลายทาง ใหความสําคัญกับความปลอดภัยในการชําระคาสินคา ความนาเช่ือถือของผูประกอบการ 
และการแสดงราคาสินคาที่ชัดเจน สวนในดานเทคโนโลยีมีความตองการระบบที่สามารถติดตามสินคาได และเทคโนโลยีที่ทํา
ใหสามารถลองสินคาไดจริง (AR Technology) 
 
คําสําคัญ: แฟช่ัน, การพานิชยอิเล็กทรอนิก, เทคโนโลยีเสมือนจริง 

 
Abstract 

 
The aim of this study have objective to study of attitude and behavior of customer in fashion E-

commerce with augmented reality technology.This research collects data from population in Bangkok by 
distribute questionnaires 400 copies. The questionnaire that based on the Internet usage behavior, Online 
buying behavior, Marketing Mix and Interested in E-Commerce technology. Research found that users 
access internet at home, work place and mobile devices ascending and mention to use social network 
information search and online shopping. Majority of online shopping user shopping a fashion product , 
see a commercial through the internet and buy a product 1-2 time per month. Research found user 
selected cash on delivery to billers as their payment method, trusted security, tracking and AR Technology 
system for their shopping. 
 
Keywords: fashion, e-commerce, augmented reality technology 
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1. บทนํา 
 

ปจจุบันระบบอินเทอรเน็ตไดเขามามีบทบาททุกๆกิจกรรมในชีวิตประจําวัน เปรียบเสมือนวาระบบอินเทอรเน็ตได
กลายมาเปนปจจัยหน่ึงในชีวิตของเราไปเสียแลว ทุกกิจกรรมที่เราทําทั้งหมดลวนแลวแตมีอินเทอรเน็ตเปนสวนประกอบทั้งส้ิน 
ส่ิงเหลาน้ีมาจากการที่เทคโนโลยีอุปกรณเครื่องมือส่ือสารในยุคปจจุบันและระบบเครือขายสัญญาณโทรศัพทมือถือตางๆไดถูก
พัฒนาขึ้นมาอยางรวดเร็ว ชวยใหการติดตอส่ือสารของคนในยุคปจจุบันงายดายและสะดวกกวาอดีต ถึงแมวาเปาหมายในการ
ใชงานอินเทอรเน็ตของแตละคนจะมีความแตกตางหลากหลายกันไปตามทัศนคติและรสนิยมของผูใชงานก็ตาม แตส่ิงที่
นาสนใจไมแพกันคือการใชอินเทอรเน็ตในการทําธุรกิจซ้ือขายสินคาและบริการ ซ่ึงเรียกในอีกช่ือพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-
Commerce) (ปริศนา เพชระบูรณิน, 2556: 1-2) การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Commerce) หรือ อีคอมเมิรซ 
(E-Commerce) หมายถึง การทําธุรกรรมผานส่ืออิเล็กทรอนิกสในทุกๆชองทางที่เปนอิเล็กทรอนิกส ไดแก อินเทอรเน็ต และ
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสามารถกระทําผานโทรศัพทเคล่ือนที่ การโอนเงินผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส การโฆษณาในอินเทอรเน็ต แมกระทั่ง ซ้ือขายออนไลน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดคาใชจาย และเพิ่ม
ประสิทธิภาพขององคกร โดยการลดบทบาทของความสําคัญขององคประกอบทางธุรกิจลง เชน ทําเลที่ตั้ง อาคารประกอบการ 
โกดังเก็บสินคา หองแสดงสินคา รวมถึงพนักงานขาย พนักงานแนะนําสินคา พนักงานตอนรับลูกคาเปนตน ดังน้ันจึงลด
ขอจํากัดของระยะทางและเวลา ในการทําธุรกรรมลงได (การพานิชยอิเล็กทรอนิกส, 2558)บทความจะตองประกอบดวยสวน
ตางๆ ตามลําดับตอไปน้ี คือ สวนนํา ประกอบดวย ช่ือเรื่องภาษาไทย ช่ือเรื่องภาษาอังกฤษ ช่ือผูเขียนบทความ ช่ือหนวยงาน
หรือสถาบันของผูเขียน ที่อยู E-mail เฉพาะของผูเขียนผูรับผิดชอบบทความ (corresponding author) บทคัดยอภาษาไทย 
คําสําคัญ บทคัดยอภาษาอังกฤษ และคําสําคัญภาษาอังกฤษ ในสวนเน้ือเรื่องแบงออกเปน 2 ประเภทตามลักษณะของ
บทความ ดังน้ี 

ปจจัยที่สําคัญที่ทําใหพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) เติบโตอยางมากในทุกวันน้ีคือ กระแสของการซ้ือ
สินคาผานทางอินเตอรเน็ตเริ่มเขามากลายเปนกระแสหลักที่ทุกธุรกิจตางๆตองการเขามาขยายชองทางการขายผานชองทางน้ี 
และการเขามาของผูใหบริการจากตางประเทศรวมถึงการพัฒนาในทุกๆดานของสวนสนับสนุนการคาออนไลนไดแก ระบบ
ชําระเงินออนไลนที่พัฒนาไปอยางมาก (Online Payment) หรือระบบจัดการสินคาและขนสงถึงปลายทางพรอมเก็บเงิน 
(Warehouse & Fulfillment) และที่สําคัญที่สุดคือตัวเลขของคนไทยที่ใชอินเทอรเน็ตถีบตัวขึ้นสูงถึง 31 ลานคนโดย 3G,4G 
และมือถือสมารทโฟนราคาถูกคือปจจัยที่ทําใหคนไทยเกือบทุกระดับเริ่มเขาสูอินเทอรเน็ต ทั้งหมดน้ีคือปจจัยที่ทําใหพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสของเมืองไทยหรือจะเรียกไดวาทั่วทั้งประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใตเติบโตกันทุกๆประเทศซ่ึงแนวโนมของ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยจะเติบโตและเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจาก 1. การเติบโตของการคาผานทางพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสโดยเฉพาะการเติบของแบรนดตางๆ ที่ขายกันอยางมากมายที่ประเทศจีนผานเว็บ T-Mall และ TaoBao ทําให
เปนตัวอยางใหเห็นวาแบรนดสามารถเขาสูโลกออนไลนขายตรงไปยังผูบริโภคไดอยางอิสระ ทําใหกระแสน้ีปลุกใหแบรนดตางๆ
หันมาขายผานชองทางออนไลนกันมากขึ้น 2. การเขามาของผูคาออนไลนจากตางประเทศในระดับภูมิภาค (Regional 
Competition) ทําใหผูซ้ือสินคาในประเทศสามารถซ้ือสินคาของประเทศอ่ืนๆ ผานเว็บไซตไดทันที น่ันหมายถึงการแขงขันจะ
รุนแรงมากขึ้น 3. การแขงขันที่รุนแรงของผูใหบริการ E-Commerce หรือเขาสูภาวะฟองสบู (E-Commerce Bubble) นัก
ลงทุนหลายๆคนตางสนใจที่จะลงทุนในธุรกิจ E-Commerce กันอยางมาก ทําใหเม็ดเงินจํานวนมหาศาลจากเมืองนอกไหลเขา
สูธุรกิจ E-Commerce ซ่ึงแตละเจาไมไดมองที่ “กําไร” แตมองถึงเปาของการเติบโต (Growth) และการขยายธุรกิจ (Scale) 
ใหเร็วที่สุด โดยแตละเจามีเงินเต็มหนาตักพรอมที่จะเผาเพื่อที่จะทําใหตัวเองไปอยูแถวหนาของธุรกิจใหเร็วที่สุด 4.การตลาด
และโปรโมช่ันแบบเจาะจงแตละบุคคล (Personalize Promotion & Marketing) ดวยการเปดกวางของเทคโนโลยีทําใหเรา
สามารถทราบถึงพฤติกรรมของลูกคาเราไดดีขึ้น เราทราบวาลูกคาซ้ืออะไรไป เม่ือไร เคาเปนผูหญิงหรือผูชาย อยูตางจังหวัด
หรือกรุงเทพ รวมถึงขอมูลของผูซ้ือมากมาย ทําใหนักการตลาดสามารถนําขอมูลเหลาน้ีมาวิเคราะหเพื่อทํา โปรโมช่ัน แบบ
ระบุกลุมเปาหมาย หรือระบุตัวคนไดได (Targeted & Personalize Promotion) รวมถึงเทคโนโลยีการโฆษณาแบบติดตาม
ผูชมที่เขามาเว็บไซตเราแลว (ReTargeting) ที่จะมีช้ันเชิงมากขึ้น ซ่ึงทั้งหมดน้ีจะทําใหการส่ือสารในโลกออนไลนเขาถึงลูกคา
เปาหมายไดอยางแมนยํามากขึ้น ไดผลมากขึ้น 5.การแขงขันดานโปรโมช่ันออนไลน (Online Promotion War) 6.การแขงขัน
ของบริษัทบริหารสินคาและจัดสง (Red Ocean of Fulfillment) บริหารสินคาและจัดสง (Warehouse & Fulfilment) เกิด
การแขงขันกันในปจจุบันซ่ึงการสงสินคาน้ีเปนส่ิงจําเปนของผูที่ทําการคาออนไลนทุกเจา 7.ยุคทองของการคาผานมือถือ 
(Glory of Mobile Commerce) กวารอยละ 77 ของคนไทยใชอินเทอรเน็ตผานมือถือ หลายคนเริ่มตนใชอินเทอรเน็ตครั้ง
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แรกผานมือถือ ซ่ึงตัวเลขยังเติบโตขึ้นอยางตอเน่ือง ธุรกิจออนไลนควรมีเว็บไซตที่มีหนาที่รองรับขนาดของมือถือ และ
การตลาดที่เนนใหคนเขามาทางมือถือโดยเฉพาะ (ภาวุธ พงษวิทยภานุ, 2557) 

ในประเทศไทย จากรายงานสถิติพบวาปริมาณการใชงานสมารทโฟนของคนไทยเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ืองแซงหนา
อุปกรณเทคโนโลยีที่ใชงานดานอินเตอรเน็ตประเภทอ่ืนจนเกือบใกลเคียงคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ (Personal Computer) 
โดยในป 2557 มีจํานวนผูใชโทรศัพทมือถือประเภทสมารทโฟนทั่วทั้งประเทศสูงถึงกวา 16 ลานคน ซ่ึงมีแนวโนมที่จะสูงขึ้นใน
อนาคตตามลําดับ (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2557) โดยการพาณิชยผานโทรศัพทมือถือในประเทศไทยน้ันปจจุบันมีการรุกเขา
มาของเจาหลักๆในดาน E-Commerce เมืองไทย ไดแก Lazada , Zalora , WhereYouWant , และแอพพลิเคช่ันแชทช่ือดัง
อยาง Line ก็ไดกระโดดเขามาในตลาดน้ีเชนกัน อันเน่ืองมาจากตัวเลขการเติบโตของมูลคาการชอปปงออนไลนมีถึงรอยละ 
131 หรือ 40,000 -50,000 ลานบาทในป 2556 และเติบโตขึ้นเรื่อยๆในปจจุบัน (“มาแน...Mobile Commerce”, 2555) แต
ปญหาหลักของระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) ก็คือแมวาจะมีเทคโนโลยีที่ทําใหเราสามารถเห็นสินคาไดอยาง
ชัดเจนแคไหนก็ตาม แตก็ยังไมเทียบเทากับการที่ลูกคาไดลองสินคาจริงๆเหมือนไปซ้ือสินคาที่รานเอง ยกตัวอยางเชนนาฬิกา 
แมวาจะมีภาพสามมิติแบบ 360 องศาใหเราดู แตเราก็ยังจินตนาการไดไมชัดเจนอยูดีวา เวลาที่มาอยูบนขอมือเราแลวจะเปน
ยังไง ระบบเทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality) หรือ AR จึงถือเปนระบบใหมที่ลดจุดดอยของระบบ E-Commerce 
ในอนาคต (คงเดช ก่ีสุขพันธ, 2553) จากที่กลาวมาขางตนน้ัน ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึงทัศนคติดานสวนผสมทาง
การตลาด ปจจัยดานความรูความเขาใจในระบบ E-Commerce และ M-Commerce ปจจัยดานแรงจูงใจ และปจจัยดาน
สังคมที่สงผลตอพฤติกรรมการซ้ือสินคาออนไลนผานทางเว็บไซตที่ใหบริการ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพฯเพื่อจะนําขอมูลที่ได
จากการวิจัยมาเปนแนวทางใหผูประกอบการหรือบริษัทผูผลิต ในการปรับปรุงกลยุทธการตลาด รวมถึงปรับปรุงและพัฒนา
แอพพลิเคชันและเว็บไซตประเภท E-Commerce โดยนําเทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality) หรือ AR เขามาเพื่อ
ลบจุดออนระบบการขาย E-Commerce แบบเดิมใหตรงตอความตองการของผูบริโภคเพื่อสามารถแขงขันกับคูแขงขันใน
ตลาดในรูปแบบตางๆได และเพื่อเปนประโยชนใหแกผูสนใจอ่ืนๆ 
 
2. วัตถุประสงคของการศึกษา 
 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินคาและบริการของผูบริโภคผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) 
2. เพื่อศึกษาถึงถึงปจจัยที่ มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและบริการของผูบริโภคผานระบบพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) ประกอบดวยปจจัยสวนบุคคล ปจจัยการใชอินเตอรเน็ท ปจจัยดานสวนประสมการตลาด  
3. เพื่อศึกษาถึงขอมูลความสนใจของผูบริโภคในเทคโนโลยี AR (Augmented Reality) และเทคโนโลยีใหมๆที่

นํามาใชในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) เพื่อเปนแนวทางใหผูประกอบธุรกิจดาน Fashion E-Commerce 
ไดเปนขอมูลตอไป 

 
3. สมมติฐานในการศึกษา 
 
 ผูบริโภคที่มีเพศ อายุ และการศึกษาที่แตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาแฟช่ันออนไลนที่แตกตางกัน 
 
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 จรุมาส ชัยถิรสกุล (2555) วิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูใชบริการ
อินเทอรเน็ต การวิจัยครั้งน้ีมีความมุงหมายเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูใชบริการ
อินเทอรเน็ต โดยศึกษาถึงลักษณะประชากรศาสตร ความคาดหวังตอองคประกอบของเว็บไซต ทัศนคติตอองคประกอบ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส และแรงจูงใจในการใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกส กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผูซ้ือสินคาผาน
อินเทอรเน็ต เทาน้ัน จํานวนทั้งส้ิน 400 ตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูลผูใชบริการอินเทอรเน็ตที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุต่ํากวาหรือเทากับ20 ป ระดับการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี อาชีพเปนนักเรียน/นักศึกษา รายไดเฉล่ียตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 15,000 บาท และภูมิลําเนาอยู
กรุงเทพมหานคร จากการทดสอบสมมติฐาน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และ 0.01 พบวา (1) ผูใชบริการอินเทอรเน็ตที่มี
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อายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมการใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกสดานความถี่ในการใชอินเทอรเน็ต และดานจํานวนครั้งที่ส่ังซ้ือสินคา 
แตกตางกัน (2) ผูใชบริการอินเทอรเน็ตที่ มีอาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือนแตกตางกัน มีพฤติกรรมการใชพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสดานความถี่ในการใชอินเทอรเน็ต แตกตางกัน (3) ทัศนคติตอองคประกอบทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส สามารถ
ทํานายพฤติกรรมการใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูใชบริการอินเทอรเน็ต ดานความถี่ในการใชอินเทอรเน็ต (4) แรงจูงใจใน
การใชบริการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสดานเหตุผล มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูใชบริการ
อินเทอรเน็ตดานความถี่ในการใชอินเทอรเน็ตและดานจํานวนครั้งที่ส่ังซ้ือสินคา โดยมีความสัมพันธในระดับต่ําและเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน (5) พฤติกรรมการใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูใชบริการอินเทอรเน็ตดานความถี่ในการใชอินเทอรเน็ตมี
ความสัมพันธกับแนวโนมการใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกสดานการซ้ือสินคาผานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในอนาคต โดยมี
ความสัมพันธในระดับต่ําและเปนไปในทิศทางเดียวกัน  
 เพ็ญนฤมล จะระ (2554) วิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาประเภทเส้ือผาแฟช่ัน ของผูบริโภค
กลุมวัยรุน ผานทางระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E- Commerce) ในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคคือ 
(1) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาประเภทเส้ือผาแฟช่ันของผูบริโภคกลุมวัยรุนผานทางระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส (2) เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาประเภทเส้ือผาแฟช่ันของ
ผูบริโภคกลุมวัยรุนผานทางระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (3) เพื่อศึกษาปจจัยดานพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาประเภทเส้ือผาแฟช่ันของผูบริโภคกลุมวัยรุนผานทางระบบพาณิชยอิเ ล็กทรอนิกส ในเขต
กรุงเทพมหานคร ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีคือ กลุมวัยรุนในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีอายุระหวาง 18- 25 ป 
โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการสํารวจจํานวน 400 ตัวอยาง ผลการคนควาอิสระ พบวาผูบริโภคที่มีลักษณะทางดาน
ประชากรศาสตรและพฤติกรรมการใช อินเทอรเน็ตที่แตกตางกัน มีปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาประเภทเส้ือผา
แฟช่ันผานทางระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในดานสินคาและราคา ดานเทคโนโลยีของเว็บไซต ดานความปลอดภัยของขอมูล 
ดานการสงมอบสินคาและบริการ และดานการสงเสริมการตลาด ที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 วนิดา มวยดี (2556) ศึกษาเรื่องความคาดหวังและการรับรูของผูบริโภคที่มีตอคุณภาพการบริการธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคคือ (1) เพื่อศึกษาถึงปจจัยดานการตลาดที่มีผลในการตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (2) เพื่อศึกษาความคาดหวังที่แตกตางจากการรับรูของผูบริโภคที่มีตอคุณภาพการบริการธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส และ (3) เพื่อศึกษากลยุทธของผูประกอบการพาณิชยอิเล็คทรอนิคสในการบริหารความพึงพอใจของลูกคา โดย
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผูบริโภคที่มีประสบการณในการซ้ือสินคาผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส กําหนดขนาด
ของตัวอยางดวยวิธีโควตาจํานวน 400 ราย และใชการสุมอยางงาย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คะแนน
เฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะหความแปรปรวน และวิเคราะหการเปรียบเทียบเชิงซอน ผลการศึกษา
พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญกับปจจัยการตลาดดานชองทางการจัดจําหนายมากที่สุด รองลงมาเปนปจจัยดานผลิตภัณฑ โดย
ปจจัยสวนบุคคลที่ตางกันมีความเห็นตอปจจัยดานการตลาดที่แตกตางกัน ขณะที่การวิเคราะหความคาดหวังและการรับรูของ
ผูบริโภคตอคุณภาพการรับบริการธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส พบวา ผูบริโภคคาดหวังตอคุณภาพการบริการดานความ
ปลอดภัยมากที่สุดรองลงมาเปนปจจัยดานการรักษาขอมูลความเปนสวนตัว สวนการรับรูตอคุณภาพ พบวา ผูบริโภครับรูตอ 
คุณภาพการบริการดานความปลอดภัยมากที่สุด รองลงมาเปนดานการเขาถึงขอมูล โดยปจจัยสวนบุคคลที่ตางกันมีการรับรูตอ
คุณภาพการบริการที่แตกตางกัน สวนการวิเคราะหความแตกตางระหวางความคาดหวังกับการับรูตอคุณภาพของผูบริโภค 
พบวา ผูบริโภคมีความคาดหวังสูงกวาการรับรูตอคุณภาพการบริการทุกตัว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01  
 อาภาภรณ วัธนกุล (2555) วิจัยเรื่องปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซ้ือสินคาของผูบริโภคผานทางเว็บไซต
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสยอดนิยมของประเทศไทย ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคที่ใชบริการอินเทอรเน็ตในประเทศไทยที่เคยส่ังซ้ือ
สินคาหรือบริการผานทางเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสยอดนิยมของประเทศไทย สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 31 ปขึ้นไป มี
ระดับการศึกษาสูงสุดอยูในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 
10,000 บาท และมีถิ่นที่อยูอาศัย อยูในกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยผูบริโภคมีความคิดเห็นตอระดับความสําคัญของปจจัย
ดานองคประกอบเว็บไซต 7C ในดานรูปลักษณ ดานสวนประกอบที่เปนเน้ือหา และดานการติดตอคาขายอยูในระดับมากที่สุด 
สวนในดานความเปนชุมชน ดานการทําใหตรงความตองการเฉพาะของลูกคา ดานการติดตอส่ือสารและดานการเช่ือมโยงอยู
ในระดับมาก และผูบริโภคมีความคิดเห็นตอระดับความสําคัญของปจจัยดานความนาเช่ือถือโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ผล
การทดสอบสมมติฐานผูบริโภคที่มีเพศที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการซ้ือสินคาผานทางเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสยอดนิยม
ของประเทศไทยแตกตางกันในดานความถี่ตอป และดานพฤติกรรมการกลับมาซ้ือสินคาหรือใชบริการอีกครั้ง เม่ือไดรับ
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ขาวสารเก่ียวกับสินคาและบริการใหมจากเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสยอดนิยมของประเทศไทย ปจจัยดานองคประกอบ
เว็บไซต 7C ดานสวนประกอบที่เปนเน้ือหา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือสินคาของผูบริโภคผานทางเว็บไซตพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสยอดนิยมของ ประเทศไทยดานความถี่ตอป สวนดานการเช่ือมโยงมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือสินคาของ
ผูบริโภคผานทางเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสยอดนิยมของประเทศไทย ดานพฤติกรรมการกลับมาซ้ือสินคาหรือใชบริการอีก
ครั้ง เม่ือไดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาและบริการใหมจากเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสยอดนิยมของประเทศไทย 
 
5. วิธีดําเนินการศึกษา 
 
 ตอนที่ 1 เปนแบบตรวจสอบรายการเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ ระดับ
การศึกษา อาชีพและรายไดตอเดือน  
 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการใชงานอินเทอรเน็ตบนโทรศัพทมือถือและคอมพิวเตอรสวนบุคคล
ไดแก ระยะเวลาการใชอินเตอรเน็ตตอวัน ชวงเวลาในการใชอินเตอรเน็ต จุดประสงคในการใชอินเตอรเน็ตและประสบการณ
ในการซ้ือสินคาผานเว็บไซตตางๆ  
 ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาและบริการผานอินเทอรเน็ต ประกอบดวยเหตุผลที่
ซ้ือสินคาผานระบบอินเตอรเน็ต สินคาประเภทใดที่ซ้ือบอยที่สุด วิธีในการเลือกชําระคาบริการและความถี่ในการซ้ือสินคาตอ
เดือน  
 ตอนที่ 4 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่มีตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานระบบ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 4 ปจจัยไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด มี
ลักษณะเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ  
 ตอนที่ 5 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลของเทคโนโลยีที่ชวยในการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานรานคาออนไลน (E-
Commerce) แบงเปนเทคโนโลยีดานตางๆเชน เทคโนโลยีที่ชวยใหเราเหมือนไดลองสินคาน้ันกอนซ้ือ ระบบที่นําทางเราไปยัง
ตัวสินคาน้ันๆได พรอมบอกขอมูลของสินคา ระบบแจงเตือนติดตามสินคาวาตอนน้ีอยูที่ใด เทคโนโลยีที่สามารถถายรูปของ
ตนเองแลวนําไปเทียบกับสินคาตางๆเพื่อทดลองสินคาได มีลักษณะเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 
5 ระดับ  
 การเก็บขอมูลแบบสอบถาม ผูวิจัยจะทําการเก็บขอมูลดวยตนเองสําหรับแบบสอบถามส่ิงพิมพโดยกอนจะทําการ
แจกแบบสอบถาม ผูวิจัยจะใชคําถามเพื่อคัดเลือกผูตอบแบบสอบถามกอนวาเคยมีประสบการณในการซ้ือสินคาผานรานคา
ออนไลน (E-Commerce) หรือไม ถาเคยผูวิจัยจึงจะแจกแบบสอบถามใหผูตอบไดตอบแบบสอบถามดวยตนเอง สําหรับ
แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส ผูวิจัยจะทําการรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามออนไลนดวยตนเอง แลวนํามาคัดกรองเฉพาะ
แบบสอบถามที่ผานหลักเกณฑที่กลาวไวในขางตน คือคัดกรองเฉพาะผูที่เคยมีประสบการณในการซ้ือสินคาผานรานคา
ออนไลน (E-Commerce) โดยแบบสอบถามทั้งหมดจะประกอบดวยแบบสอบถามส่ิงพิมพกระดาษ 250 ชุดและแบบสอบถาม
ออนไลน 150 ชุด รวม 400 ชุด  
 การวิเคราะหขอมูล หลังจากดําเนินการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามไดครบ ผูวิจัยจะนําแบบสอบถามที่รวบรวมมา
ตรวจสอบความสมบูรณอีกครั้ง แลวนําไปลงฐานขอมูลเพื่อประมวลผลดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมคํานวณสําเร็จรูปทาง
สถิติและใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามแตละชุด โดยจะนําเสนอขอมูลในรูปแบบตารางประกอบ สถิติที่ใชใน
การวิจัยจะใชสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) เปนการบรรยายขอมูลโดยการแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย แลว
นํามาแสดงในรูปแบบตารางประกอบ 
 
6. ผลการศึกษา 
 
 การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอการซ้ือสินคาแฟช่ันผานเว็บไซต ที่ใชระบบ AR Technology ใน
เขตกรุงเทพมหานคร เปนไปตามสมมติฐานการศึกษาที่วาผูบริโภคที่มีเพศ อายุ และการศึกษาที่แตกตางกัน จะมีพฤติกรรม
การเลือกซ้ือสินคาแฟช่ันออนไลนที่แตกตางกัน สามารถสรุปไดดังตอไปน้ี  
 ดานขอมูลทั่วไป ประชากรสวนใหญที่เขามาตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย คิดเปนรอยละ 71 และ 
29 ตามลําดับ นอกจากน้ีสวนใหญเปนบุคคลวัยทํางานชวงอายุ 29-39 ป คิดเปนรอยละ 57 นักศึกษาจนถึงวัยทํางานชวงอายุ 
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18-28 ป คิดเปนรอยละ 31 และบุคคลวัยทํางานชวงอายุ 40-49 ป คิดเปนรอยละ 10.3 ผูตอบแบบสอบถามมีสถานภาพโสด
เปนสวนใหญคิดเปนรอยละ 78.3 และสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรีคิดเปนรอยละ 72.8 ซ่ึงถือวามีแนวโนมที่จะมี
ทักษะในการใชงานอินเทอรเน็ต หากนําชวงอายุมาพิจารณารวมกันในดานอาชีพ ผูตอบแบบสอบถามประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชนมากที่สุดคิดเปนรอยละ 54.3 โดยมีรายไดตอเดือนอยูที่ 20,001-30,000 บาท 
 ดานพฤติกรรมการใชงานอินเทอรเน็ตบนโทรศัพทมือถือและคอมพิวเตอรสวนบุคคล ผูตอบแบบสอบถามมี
ประสบการณการใชงานอินเตอรเน็ตเกิน 7 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 94.5 มีการเขาใชงานอินเตอรเน็ตวันละประมาณ 7 ช่ัวโมง
ขึ้นไปคิดเปนรอยละ 55.3 โดยชวงเวลา 18.01-21.00 น. จะเปนชวงเวลาที่ใชงานอินเตอรเน็ตมากที่สุดอยูที่รอยละ 32.3 
สถานที่การใช งานอินเตอร เ น็ตที่บอยที่ สุดคือที่ทํ างานอยูที่ รอยละ 82 โดยใช วิ ธีการเ ช่ือมตออินเตอร เ น็ตโดย 
GPRS/EDGE/3G/4G มากที่สุดคือรอยละ 100 ผูตอบแบบสอบถามเขาใชงานอินเทอรเน็ตเพื่อซ้ือสินคาและบริการอยูที่รอยละ 
79 และเขาใชงานดวยอุปกรณส่ือสารเคล่ือนที่รอยละ 81.8 ทั้งน้ีผูตอบแบบสอบถามมีจํานวนโทรศัพทมือถือและแท็บเล็ตที่ใช
งานอยูเฉล่ียคนละ 2 เครื่องคิดเปนรอยละ 44.8 มีคาใชจายบริการโทรศัพทอยูที่ 301-1,000 คิดเปนรอยละ 62.5 โดยเปน
ระบบรายเดือนมากที่ สุดอยูที่รอยละ 72.8 แสดงใหเห็นวาผูใชงานมีการใชบริการที่เขาถึงอินเตอรเน็ตอยูตลอดเวลา
หลากหลายชองทาง  
 ดานพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาและบริการผานอินเทอรเน็ต นอกจาก Application ประเภทแชทและคนหาขอมูล
ซ่ึงเปนปจจัยพื้นฐานแลว Application ที่เก่ียวกับ E-Commerce มีผูใชงานอยูที่รอยละ 63.2 ซ่ึงเว็บไซตและ Application ที่
รูจักมากที่สุดอยาง Lazada และ Zalora อยูที่รอยละ 84.3 และรอยละ 73.5 ตามลําดับโดยชองทางที่ผูตอบแบบสอบถาม
รูจักเว็บไซต E-Commerce มาจากโฆษณาบน Social Media ตางๆคิดเปนรอยละ 100 แสดงใหเปนวาเว็บไซตประเภท E-
Commerce เปนที่รูจักกันอยางแพรหลายในปจจุบัน ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเคยซ้ือสินคาผานทางอินเตอรเน็ตคิด
เปนรอยละ 92.5 ซ้ือสินคาเดือนละ 1-2 ครั้งคิดเปนรอยละ 78.5 โดยสินคาสวนใหญที่ซ้ือคือแฟช่ัน เส้ือผา เครื่องประดับมาก
ที่สุดที่รอยละ 73.8  
 ดานสวนประสมทางการตลาดที่มีตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เหตุผลในการซ้ือ
คือความสะดวกรวดเร็วมากที่สุดคิดเปนรอยละ 84.3 แสดงใหเห็นวาสินคาที่มีโอกาสในการขายผานชองทางออนไลนมากที่สุด
คือสินคาประเภทแฟช่ัน เส้ือผาเครื่องแตงกายและเครื่องประดับ เน่ืองจากไมตองเสียเวลาไปซ้ือสินคาที่รานคา และผูตอบ
แบบสอบถามเลือกการชําระสินคาผานชองทางการเก็บเงินปลายทางมากที่สุดคิดเปนรอยละ 79 ซ่ึงใกลเคียงกับการชําระคา
สินคาแบบใชบัตร Credit Card ที่รอยละ 73.8 แสดงใหเห็นถึงความตองการสะดวกรวดเร็วในการซ้ือสินคา และความม่ันใจใน
การไดเห็นสินคากอนจายเงินเพื่อซ้ือสินคา  
 ดานความสนใจของผูบริโภคในเทคโนโลยี AR (Augmented Reality) และเทคโนโลยีอ่ืนๆที่มีสวนชวยในการซ้ือ
สินคาผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) พบวาเทคโนโลยีที่ผูตอบแบบสอบถามสนใจมากที่สุด 3 อันดับแรก
คือ การมีระบบแจงเตือนติดตามสินคา คิดเปนจํานวนคาเฉล่ีย 4.615 อันดับรองลงมาเปนเทคโนโลยีการนําทางไปยังตัวสินคา
พรอมบอกขอมูลของสินคา คิดเปนจํานวนเฉล่ีย 4.052 และอันดับสามคือเทคโนโลยีที่ทําใหเราเหมือนลองสินคาน้ันไดจริงๆ 
AR (Augmented Reality) คิดเปนจํานวนเฉล่ีย 3.99 ซ่ึงแสดงใหเห็นวาผูบริโภคใหความสําคัญกับเทคโนโลยีที่เขามามีสวน
ชวยใหการซ้ือสินคามีความสะดวกสบายและงายมากยิ่งขึ้น ซ่ึงธุรกิจที่จะใชระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมาเพื่อขายสินคา
จําเปนตองพิจารณาโดยคํานึงถึงเทคโนโลยีเหลาน้ีเปนสําคัญ 
 
7. อภิปรายผลการศึกษา 
 
 ดานขอมูลทั่วไป ผูหญิงจะมีแนวโนมในการซ้ือสินคาแฟช่ันออนไลนมากกวาผูชาย ชวงวัยที่มีการซ้ือสินคามากที่สุด
คือวัยทํางานเปนหลัก โดยประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน เน่ืองจากเปนชวงที่มีกําลังซ้ือ รายไดตอเดือนอยูที่ 20,001-
30,000 บาท และการศึกษาจะอยูในชวงตั้งแตระดับปริญญาตรีขึ้นไปเน่ืองจากมีความเช่ียวชาญในการใชระบบอินเตอรเน็ตใน
การซ้ือสินคา สอดคลองกับงานวิจัยของ สุภาวรรณ ชัยทวีวุฒิกุล (2555: 176) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการซ้ือสินคาและบริการ
ออนไลนแบบรวมกลุมกันซ้ือบนเว็บไซต Ensogo ของลูกคาในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาผูบริโภคที่ซ้ือสินคาผานระบบ
ออนไลนสวนใหญเปนเพศหญิง อยูในชวงอายุระหวาง 26-30 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา อาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชนและมีรายได 20,001-30,000 บาท 
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 ดานพฤติกรรมการใชงานอินเทอรเน็ตบนโทรศัพทมือถือและคอมพิวเตอรสวนบุคคล ผูบริโภคมีการใชงานเขาถึง
ระบบอินเตอรเน็ตหลากหลายชองทางอยูตลอดเวลาเปนระยะเวลานานในแตละวัน โดยชองทางที่ใชเขาอินเตอรเน็ตมากที่สุด
คือโทรศัพทมือถือ แสดงใหเห็นวาผูใชงานอินเทอรเน็ตเพื่อซ้ือสินคาและบริการมีความตองการใชงานผานเว็บไซดที่ออกแบบ
เพื่อคอมพิวเตอรและเว็บไซดหรือแอปพลิเคช่ันที่ออกแบบเพื่อใชงานบนอุปกรณส่ือสารเคล่ือนที่เปนหลัก สอดคลองกับ
รายงานผลการสํารวจพฤติกรรมผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทย (สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส, 2557) พบวา 
คาเฉล่ียของการใชอินเทอรเน็ตตอสัปดาหของคนไทยเพิ่มสูงขึ้นจากการใชงานโดยเฉล่ีย 32.3 ช่ัวโมงตอสัปดาห หรือประมาณ 
4.6 ช่ัวโมงตอวัน ในป 2556 เพิ่มขึ้นเปน 50.4 ช่ัวโมงตอสัปดาห หรือใชเวลาประมาณ 7.2 ช่ัวโมงตอวัน หรืออาจจะกลาวได
วา ปจจุบันน้ีคนใชเวลาเกือบ 1 ใน 3 ของวันเพื่อใชงานอินเทอรเน็ต 
 ดานพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาและบริการผานอินเทอรเน็ต ผูบริโภคสวนใหญรูจักการซ้ือขายผานระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสเปนอยางดีและมีการซ้ือสินคาเปนประจําเฉล่ียเดือนละ 1-2 ครั้ง ชองทางที่รูจักเว็บไซต E-Commerce เหลาน้ี
มาจากการโฆษณาผานส่ือ Social Media เปนหลัก สินคาสวนใหญที่ซ้ือคือแฟช่ัน เส้ือผา และเครื่องประดับ สอดคลองกับ
งานวิจัยของ วิภาวรรณ มโนปราโมทย (2556: 60) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานสังคมออนไลน 
(อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร พบวาผูบริโภคมีการเลือกซ้ือเส้ือผา เครื่องแตงกายผานสังคมออนไลนเปน
ประจํา มีความถี่ในการซ้ือสินคาเดือนละ 1 ครั้ง และสวนใหญซ้ือสินคาครั้งละ 500-1000 บาท และสอดคลองกับแนวคิดของ
ทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ (2552: 132-133) กลาววา ปจจุบันมีการนําอินเทอรเน็ตมาใชเปนเครื่องมือ เพื่อสรางชองทางในการ
โฆษณาหรือที่นิยมเรียกกันทั่วไปวา การโฆษณาบนเว็บ ซ่ึงเปนการติดตอส่ือสารแบบ 2 ทางระหวางผูประกอบการ (รานคา) 
กับผูบริโภค กลาวคือ ผูบริโภคสามารถคลิกผานโฆษณาเขาไปเยี่ยมชมเว็บไซตของรานคา เพื่อหาขอมูลเพิ่มเติม และยัง
สามารถฝากอีเมล เพื่อสอบถามรายละเอียดของสินคาได ทั้งน้ีรานคาตองเลือกใชส่ือโฆษณาหรือวิธีนําเสนอที่นาสนใจ เพื่อ
กระตุนความอยากรูของผูบริโภคมากขึ้นดวย  
 ดานสวนประสมทางการตลาดที่มีตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ผูบริโภคสวนใหญ
ตองการความสะดวกรวดเร็วในการซ้ือสินคามากที่สุด แสดงใหเห็นวาสินคาแฟช่ันมีโอกาสในการขายผานชองทางออนไลน
เน่ืองจากผูบริโภคไมตองเสียเวลาไปซ้ือสินคาที่รานคา นอกจากน้ียังมีความสนใจในดานบริการเก็บเงินปลายทาง เน่ืองจากมี
ความปลอดภัยและยังไดเห็นสินคากอนจายเงินอีกดวย สอดคลองกับแนวคิดของ ปยนุช ไชยฤกษสกุล (2552: 34) กลาวไววา 
การทํา ธุรกิจซ้ือขายสินคาและบริการทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสถือเปนชองทางการตลาดที่ตองการสรางความสะดวกสบายใน
การซ้ือขายสินคาใหกับผูบริโภคอยางมาก เจาของธุรกิจจึงตองหาชองทางการชําระเงินคาสินคาและบริการที่สะดวกรวดเร็วให
ผูบริโภคไดเลือกใชบริการตามความเหมาะสม โดยระบบการชําระเงินที่เจาของธุรกิจสวนใหญเลือกใชบริการ ไดแก การโอน
เงินทางไปรษณีย การโอนเงินผานธนาคาร การโอนเงินผานบัตรเครดิต และการชําระเงินผานระบบ PayPal ซ่ึงในปจจุบัน
ระบบการชําระเงินตามที่กลาวมาไดพัฒนาเพิ่มขึ้นเปนอยางดี ทําใหผูบริโภคหรือลูกคาสะดวกสบายและรวดเร็ว อยางเชน การ
โอนเงินผานธนาคารทั้งหนาเคานเตอรหรือเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ (ATM) ถึงวาทําไดงายและสะดวกที่สุด เพราะธนาคารตาง 
ๆ มีสาขายอยกระจายอยูทั่วทุกพื้นที่ในประเทศ โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ และถามีสาขายอยอยูในหางสรรพสินคาเวลาปดทํา
การก็จะใกลเคียงกับเวลาปดของหาง จึงทําใหทําธุรกรรมไดจนถึงชวงเวลาค่ํา นอกจากน้ียังมีเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ (ATM) 
ของธนาคารตาง ๆ ที่สามารถชําระเงินไดตลอด 24 ช่ัวโมงอีกทางหน่ึงดวย    
 ดานความสนใจของผูบริโภคในเทคโนโลยี ที่มีสวนชวยในการซ้ือสินคาผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ผูบริโภค
สวนใหญมีความสนใจในเทคโนโลยีตางๆที่สามารถทําใหการซ้ือสินคาของตนเองงายและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยสนใจใน
ดานความปลอดภัยในการติดตามสินคาและเทคโนโลยีที่สามารถทําใหเสมือนลองสินคาไดจริงเปนหลัก สอดคลองกับแนวคิด
ของยืน ภูวรวรรณ (2543: 57) กลาววา ช่ือของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสน้ันส่ือความหมายในตัว คือ การประกอบการคาโดยใช
ส่ือและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส หรือใชเทคโนโลยีเปนสวนสําคัญในการดําเนินการ เทคโนโลยีสําหรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเปน
เทคโนโลยีแบบรวม (Integrated Technology) คือ เปนเทคโนโลยีที่ประกอบดวยเทคโนโลยีฮารดแวร ซอฟตแวร และ
เครือขาย ซ่ึงส่ิงเหลาน้ีชวยใหเว็บไซตสวยงาม มีลูกเลนดึงดูด ทําใหผูคนอยากเขาไปเยี่ยมชมเว็บไซตน้ันๆ 
 
8. ขอเสนอแนะ 
 
 1. ราคาของสินคามีผลตอลูกคาในการเลือกซ้ือสินคา สินคาที่ดีมีคุณภาพและราคาที่ถูกจะสงผลตอการซ้ือสินคาของ
ลูกคามากขึ้น ซ่ึงการขายผานระบบ E-Commerce สามารถทําใหราคาของสินคาถูกลงไดเน่ืองจากไมตองเสียคาเชาพื้นที่ 
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 2. ระบบเทคโนโลยีใหมๆ และความปลอดภัยในการชําระคาบริการมีผลอยางมากตอการซ้ือสินคาตอลูกคา 
ผูประกอบการควรศึกษาและอัพเดตความรูเก่ียวกับระบบเหลาน้ีอยางสมํ่าเสมอ 
 3. ควรมีการศึกษาถึงแรงจูงใจ หรือความคาดหวัง ในการซ้ือสินคาประเภทตางๆในหมวดอ่ืนๆเพิ่มเติม ซ่ึงสามารถ
นํามาปรับใชในการขายสินคาประเภทแฟช่ันไดเชนกัน  
 4. ขยายขอบเขตประชากรในการศึกษาไปยังผูบริโภคในตางจังหวัดดวยเน่ืองจากพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินคา
อาจมีความแตกตางจากผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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บทคัดยอ 
 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑกลวยของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
และศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑกลวย โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
จากกลุมตัวอยางจํานวน 384 คน ผลการศึกษาพบวา ปจจัยทางดานประชากรศาสตรตางกัน มีพฤติกรรมในการเลือกซ้ือ
ผลิตภัณฑกลวยไมแตกตางกัน ผลิตภัณฑกลวยที่ผูตอบแบบสอบถามเลือกซ้ือมากที่สุดคือกลวยตาก วัตถุประสงคในการเลือกซ้ือ
คือ ซ้ือรับประทานเอง ประโยชนที่ผูตอบแบบสอบถามคาดวาจะไดรับคือวิตามินจากกลวย พฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ
กลวยคือตองการลองรสชาติใหม รูปแบบบรรจุภัณฑที่ผูตอบแบบสอบถามช่ืนชอบมากที่สุดคือ สะดวกในการพกพาและ
รับประทาน โดยนําผลจากการศึกษาวิจัยครั้งน้ีมาเปนแนวทางในการจัดทําแผนธุรกิจ เพื่อเพิ่มมูลคาใหกับกลวย 
 
คําสําคัญ: กลวย, สุขภาพ, ปจจัยการตลาด 

 
Abstract 

 
The objective of this research is to study the behaviors of consumers in the selection to buy 

banana in Bangkok Metropolitan area and study the factors affecting the selection to buy. The 
questionnaires are the tools used to gather data from the sample of 384 people. The result of the 
research showed that the population factor was different but the behavior in selecting to buy banana 
was not different. The banana products mostly bought by the participants were dried banana. The 
purpose of buying was personal consumption. The benefits from banana consumption were mainly their 
vitamins. The behaviors in selecting the purchase of bananas were the need to try new products, new 
taste, the participants like the product packaging mainly for the convenience of carrying and eating The 
result of their research would be used as a guidelines to prepare business plan for add valued to banana.  

 
Keywords: banana, health, marketing factors 
 
1. บทนํา 
 
 เน่ืองดวยการเปล่ียนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมและความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี 
ทําใหประชาชนในปจจุบันตองมีชีวิตที่เรงรีบ สงผลใหมีเวลาในการเลือกรับประทานอาหารนอยลง ทําใหไมมีเวลาดูแลสุขภาพ
ตนเอง และครอบครัว จําเปนตองปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร โดยหันมารับประทานอาหารสําเร็จรูป เพื่อความ
สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา การบริโภคอาหารไมครบ 5หมู และรับประทานอาหารไมตรงเวลา ทําใหเกิดโรคตางๆได  จาก



The 8th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 31st March - 1st April 2016  

1030 | Integration of Art and Science toward the Local Research and ASEAN Community 

สถิติที่ผานมาพบวาคนไทยและคนทั่วโลกมีอัตราการเสียชีวิตดวยโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มขึ้นมาก สาเหตุสําคัญเกิดจาก
ความไมสมดุลของการรับประทานอาหารและออกกําลังกาย ปญหาสุขภาพและการเจ็บปวยดวยโรคไมติดตอเรื้อรังอยูใน
ระดับสูงและมีแนวโนมเพิ่มขึ้น 2 เทาจาก 1,682,281 ราย ในป 2548 เปน 3,099,685 ราย ในป 2555 และพบวามี 5 อันดับ
โรคที่เพิ่มขึ้น คือโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดสมอง ตามลําดับ ผูบริโภคสวนใหญ
เริ่มใหความสําคัญตอสุขภาพเพราะตองการลดความเส่ียงจากโรคตางๆ รวมถึงตองการสรางภูมิคุมกันใหรางกาย เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบยอยอาหาร ลดความอวน และเพิ่มความสวยงามตอรางกาย ทางผูวิจัยเล็งเห็นวา กลวย มีสารอาหารที่
จําเปนตอรางกาย และบริโภคไดทุกเพศ ทุกวัย  ทุกศาสนา สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคได ปจจุบันการแปร
รูปกลวยใหเปนผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ เปนธุรกิจอยางหน่ึงที่ทํากันอยางแพรหลาย เพราะผลิตภัณฑจากกลวยนับวาเปนอาหาร
เพื่อสุขภาพที่ไดรับความนิยมอีกชนิดหน่ึง หากกลาวถึงผลิตภัณฑแปรรูปจากกลวยแลวน้ัน ผลิตภัณฑแปรรูปประเภทกลวย
ตากเปนผลิตภัณฑอาหารดั้งเดิมที่ไดรับความนิยมบริโภคในประเทศไทยมานาน กลวยตากหรือกลวยอบเปนผลิตภัณฑที่ให
มูลคาทางเศรษฐกิจสูงโดยประมาณการสงออกในป 2539 มีการสงออกกลวยตากถึง 62 ตัน มูลคา 10.3 ลานบาท ผลิตภัณฑ
จากกลวย เปนหน่ึงในสุดยอดสินคา หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ(OTOP) ระดับ 5 ดาว หลายชนิด เชน กลวยกรอบทองอบเนย 
กลวยตากพลังงานแสงอาทิตย จากกลุมสตรีสหกรณบานหนองตูม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย กลวยทอดกรอบปรุงรส จากกลุม
สตรีพัฒนากลวยนํ้าวาไทย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี กลวยกวนตองแกว จากกลุมแมบานเกษตรกรเกาะนํ้าโจนสามัคคี อ.
เมือง จ.กําแพงเพชร กลวยอบในนํ้าผ้ึงสูตรสมุนไพร จากกลุมผลิตภัณฑแปรรูปจากกลวย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ  

 จากขอมูลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงตองการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑกลวยของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร  เพราะกรุงเทพมหานครเปนศูนยกลางของประเทศไทย ในทุกๆดาน ซ่ึงประชากรที่อาศัยอยูในเขต
กรุงเทพมหานคร จะมีพฤติกรรมเปล่ียนแปลงไปตามสภาพของสังคม ดังน้ันผูวิจัยจึงเล็งเห็นวาผลการวิจัยครั้งน้ีจะสามารถ
นํามาพัฒนาผลิตภัณฑกลวยใหมีคุณสมบัติตรงตามความตองการของผูบริโภคในปจจุบัน ในดานคุณคาทางอาหาร และความ
สะดวกในการรับประทาน 
 
2. วัตถุประสงคในการวิจัย 

 2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑกลวยของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2.2 เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑกลวยของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
 2.3 เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑกลวยใหมีคุณสมบัติตรงตามความตองการของผูบริโภค 
 

3. สมมุติฐานในการวิจัย เพศ และ อายุ ที่แตกตางกันมีพฤติกรรมในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑกลวยแปรรูปแตกตางกัน 
 
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค (Theory of Consumer Behavior) พฤติกรรมผูบริโภคไดมีผูใหความหมายไวดังน้ี  
 ปริญ ลักษิตานนท (2544, หนา 27) ใหความหมายของพฤติกรรมผูบริโภควาหมายถึง การกระทําของบุคคลใดบุคคล
หน่ึงซ่ึงเก่ียวของโดยตรงกับการจัดหาและการใชผลิตภัณฑ ทั้งน้ีหมายรวมถึงกระบวนการตัดสินใจซ่ึงเกิดขึ้นกอน และมีสวน
กําหนดใหเกิดการกระทํา    
 ดํารงศักดิ์ ชัยสนิท และกอเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา (2539, หนา 86) ใหความหมายของพฤติกรรมของผูบริโภควา 
หมายถึง การแสดงออกของแตละบุคคลที่เก่ียวของโดยตรงกับการใชสินคาและบริการทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการในการ
ตัดสินใจที่มีผลตอการแสดงออก  

 ชูชัย สมิทธิไกร (2554, หนา 6) ใหความหมายของพฤติกรรมผูบริโภควา หมายถึง  การกระทําของมนุษยที่เก่ียวของ
กับการตัดสินใจเลือก การซ้ือ การใช และการกําจัดสวนที่เหลือ ของสินคาหรือบริการตางๆ เพื่อตอบสนองความตองการและ
ความปรารถนาของตน 
 สุวัฒน ศิรินิรันดร และภาวนา สายชู (2548, หนา 241) ไดใหความหมายของพฤติกรรมผูบริโภคไววา หมายถึง ความ
ตองการ ความคิด การกระทํา การประเมินผล การตัดสินใจซ้ือ และการใชสินคาหรือบริการของบุคคล เพื่อตอบสนองความพึง
พอใจของบุคคลน้ันๆ 
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 จากความหมายของพฤติกรรมการบริโภคอาหารดังกลาวขางตน ผูวิจัยสรุปไดวา พฤติกรรมการบริโภค หมายถึง การ
แสดงออกหรือการกระทําของบุคคลใดบุคคลหน่ึง ซ่ึงเก่ียวของโดยตรงกับการจัดหาใหไดมาซ่ึงสินคา หรือบริการ โดยผาน
กระบวนการของพฤติกรรม จากการประเมินผล การใชจาย โดยคาดวาจะตอบสนองความตองการของบุคคลน้ันๆ 
 Kotler (2006, p.105) ไดวิเคราะหวา การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคเปนการคนหาหรือวิจัยที่เก่ียวกับพฤติกรรม
การซ้ือและบริโภคเพื่อทราบถึงลักษณะความตองการและพฤติกรรมการซ้ือและการใชของผูบริโภค 7 คําถาม (6Ws และ 1H ) 
เพื่อหาคําตอบ 7 ประการ (7 Os) คําตอบที่ไดจะชวยใหสามารถจัดกลยุทธการตลาด ที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของ
ผูบริโภคไดอยางเหมาะสม 
 สนธยา คงฤทธ์ิ (2542, หนา 105 ) กลาวถึง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภคดังน้ี 
 1.  ปจจัยทางวัฒนธรรม เปนปจจัยขั้นพื้นฐานที่สุดในการกําหนดความตองการและพฤติกรรมของ มนุษย เชน 
การศึกษา ความเช่ือ ยังรวมถึงพฤติกรรมสวนใหญที่ไดรับการยอมรับภายในสังคมใดสังคมหน่ึง 
 2.  ปจจัยทางสังคม เปนปจจัยที่เก่ียวของในชีวิตประจําวันและมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือ ซ่ึงประกอบดวยกลุม
อางอิง ครอบครัว บทบาท และสถานะของผูซ้ือ 
 3.  ปจจัยสวนบุคคล การตัดสินใจของผูซ้ือมักไดรับอิทธิพลจากคุณสมบัติสวนบุคคลตาง ๆ เชน อายุ อาชีพ 
สภาวการณทางเศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบการดําเนินชีวิต วัฏจักรชีวิตครอบครัว 
 4.  ปจจัยทางจิตวิทยา การเลือกซ้ือของบุคคลไดรับอิทธิพลจากปจจัยทางจิตวิทยา ซ่ึงจัดปจจัยในตัว ผูบริโภคที่มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือและใชสินคา ปจจัยทางจิตวิทยาประกอบดวยการจูงใจ การรับรู ความเช่ือและเจตคติ บุคลิกภาพ
และแนวความคิดของตนเอง 
 

ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด ( Marketing Mix ) 
 Kotler (2006, p.109) ไดกลาววา สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง เครื่องมือทางการตลาดที่
สามารถควบคุมได ซ่ึงกิจการผสมผสานเครื่องมือเหลาน้ีใหสามารถตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจใหแกกลุม
ลูกคาเปาหมาย สวนประสมการตลาด ประกอบดวยทุกส่ิงทุกอยางที่กิจการใชเพื่อใหมีอิทธิพลโนมนาวความตองการผลิตภัณฑ
ของกิจการ สวนประสมการตลาดแบงออกเปนกลุมได 4 กลุม ดังที่รูจักกันวาคือ “4 Ps” อันไดแก ผลิตภัณฑ (Product) ราคา 
(Price) การจัดจําหนาย (Place) และการสงเสริมการขาย (Promotion) โดยจะมีรายละเอียดดังน้ี 
 
 1. ผลิตภัณฑ (Product) ในสวนของผลิตภัณฑน้ัน จะตองพิจารณาส่ิงตางๆดังน้ี 
  1.1 แนวความคิดดานผลิตภัณฑ (Product Concept) โดยเปนการระบุวาสินคาของเรามีอะไรเปนส่ิงที่
ตอบสนองความตองการของผูบริโภคได เชน เปนแชมพูสําหรับขจัดรังแค, นํ้าผลไมที่ไมมีนํ้าตาล, แชมพูทูอินวัน, นํ้ายาปรับผา
นุม, รถขนาดเล็กเพื่อใชในเมือง หรือรถขนาดใหญสําหรับครอบครัว ฯลฯ ผลิตภัณฑที่ขายเปนสินคา, บริการ, บุคคล, สถานที่ 
ซ่ึงตองระบุไปใหแนชัด 
  1.2  คุณสมบัติ (Product Attribute) สินคาน้ันผลิตจากอะไร มีคุณสมบัติอยางไร ลักษณะทางกายภาพ 
ความงาม ความทนทาน หรือรูปแบบของสินคาในตัวมันเอง 
  1.3  จุดเดนของผลิตภัณฑ (Product Feature) ตองรูวาสินคาของเรามีอะไรเปนจุดเดนกวาสินคาอ่ืนเพื่อ
ดึงดูดลูกคา เชน รานอาหารมักจะมีอาหารพิเศษประจําราน ซ่ึงเปนที่นิยมของลูกคา 
  1.4 ผลประโยชนของผลิตภัณฑ (Product Benefit) แบงไดเปน 3 ประเภท คือ 
   1.4.1 ผลประโยชนที่ผลิตภัณฑพึงมี (Defensive Benefit) ทําใหไมเสียเปรียบคูแขงเชน รถยนต 
ตองมีเครื่องปรับอากาศ ระบบเบรก ถุงลมนิรภัย เปนตน 
   1.4.2 ผลประโยชนพิเศษ (Extra Benefit) ที่ทําใหเหนือกวาคูแขงขัน เชน รถยนตอาจเพิ่มถุงลม
นิรภัยคู มีแถม CD มีเบาะไฟฟา เปนตน 
   1.4.3 ผลประโยชนเสริมเล็กๆนอยๆ (Fringe Benefit) ที่ทําใหสินคาดูแตกตางไปจากคูแขงขัน 
เชน ลูกอมรูปหัวใจ หรือมีที่รองเทาเวลาที่นํารถมาเขาบริการที่ศูนย 
  1.5 ตําแหนงผลิตภัณฑ (Product Positioning) เปนส่ิงที่บริษัทตองการใหลูกคามองวาสินคามีอะไรเปน
จุดเดน เชน เบียรสิงห เดนในแงความเปนไทย, เบียรคารลสเบอรก เดนในแงความเปนสากล 



The 8th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 31st March - 1st April 2016  

1032 | Integration of Art and Science toward the Local Research and ASEAN Community 

 2. ราคา (Price) ราคาเปนสวนประสมทางการตลาดเพียงตัวเดียวที่เก่ียวของกับรายรับ (ในขณะที่ตัวอ่ืนลวน
เก่ียวของกับรายจายทั้งส้ิน) การวางแผนดานราคา กอนที่จะวางแผนดานราคาควรจะแบงตลาดออกเปนแบบตางๆเพื่อที่จะได
เขาใจและตั้งราคาไดอยางเหมาะสม ดังน้ี  
  2.1  ตลาดกลุมเปาหมายที่สนใจดานราคา (Price Sensitive Market) เปนตลาดที่ไมสนใจในประเด็นดาน
การบริการหรือคุณประโยชนทางออมของสินคา แตจะสนใจในดานราคาสินคาเปนหลัก เน่ืองจากประเด็นดานภาพพจนหรือ
ช่ือเสียงน้ันไมมีความสําคัญในสายตาผูบริโภคในการเลือกซ้ือสินคา สินคาที่อยูในตลาดน้ีมักเปนสินคาอุปโภคบริโภคประจําวัน
ทั่วไป เชน ขาวสาร, กระดาษชําระ, นํ้ามันพืช, ยากันยุง ซ่ึงเปนสินคาที่ไมมี   ความแตกตางกันมากนัก ดังน้ัน การตั้งราคาควร
พยายามทําใหตนทุนสินคาต่ําที่สุด เพื่อที่จะไดสามารถขายในราคาที่ต่ําที่สุด 
  2.2 ตลาดของสินคาที่ตั้งราคาโดยเนนภาพพจน (Image Sensitive) ตัวอยางที่เห็นไดชัด เชน สินคา      
แบรนดเนมดังๆ เชน หลุยส วิทตอง, กุชช่ี, โรเล็กซ ซ่ึงลูกคาจะซ้ือเพราะใชเสริมบุคลิกภาพมากกวาคุณประโยชนที่แทจริงของ
ตัวสินคา ความสําเร็จของสินคาประเภทน้ีอยูที่วา"ถาสามารถรักษาภาพพจนไดดี แมราคาจะแพงกวายี่หออ่ืนคนก็ซ้ือ” 
 

 3. การจัดจําหนาย (Place) การจัดจําหนาย หมายถึงกลไกตางๆที่เก่ียวของกับการทําใหสินคาเคล่ือนยายจากผูผลิต
ไปสูมือผูบริโภค หลักเกณฑที่ตองพิจารณาในการจัดจําหนายมีดังน้ี  
  3.1 สถานที่ตั้ง (Location) จะพิจารณาเก่ียวกับประเด็นที่วาจะขายสินคา ณ. จุดใด  ถามีทําเลไดเปรียบจะ
มีโอกาสมากกวาคูแขงขัน  
  3.2 ชองทางการจัดจําหนาย (Channel of Distribution) การจัดจําหนายจะผานใครบาง เชน สงผานผูคา
ปลีก หรือสงผานจากผูผลิตสูมือผูบริโภคโดยตรง  
  3.3 ประเภทชนิดของชองทาง (Type of Outlet) เชน ใชรูปแบบสหกรณ, การขายดวยเครื่องขายอัตโนมัติ  
  3.4 การจัดการสินคาคงคลัง (Inventory Control) จะเก่ียวของกับตนทุน ถาเก็บสินคามากเกินไปก็จะทํา
ใหตนทุนในการจัดเก็บสูง แตถาเก็บนอยเกินไปก็อาจเกิดปญหาสินคาไมพอขายได  
  3.5 การบริหารสินคา (Merchandising) นอกจากจะพิจารณาถึงจํานวนแลวยังตองพิจารณาวาเราควรมี
สินคาและบริการอะไรไวขายบาง รวมถึงการดูแลดานการจัดแสดงสินคาใหดึงดูดผูบริโภคอีกดวย  

 
 4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) การสงเสริมการตลาด หมายถึง ความพยายามตางๆทางการตลาดในการที่
จะดึงดูดใหลูกคาหันมาซ้ือสินคา แยงชิงสวนแบงตลาด ตลอดจนรักษาลูกคาไวไมใหเปล่ียนใจไปซ้ือสินคาของคูแขงขัน ซ่ึง
โดยทั่วไปแลว วัตถุประสงคของการสงเสริมการตลาดมีดังน้ี 
 1. เพื่อใหลูกคารูจักสินคาของบริษัท 
 2. เพื่อเพิ่มยอดขายในตัวสินคา 
 3. เพื่อกระตุนใหลูกคาใชสินคาอยางตอเน่ือง 
 4. เพื่อสกัดก้ันคูแขงไมใหแยงชิงสวนแบงตลาด 
 5. เพื่อแยงชิงลูกคาจากคูแขงขัน 
 6. เพื่อชวยในการตัดสินในซ้ือของลูกคา 
 7. เพื่อใหลูกคาเกิดความภักดีในตัวสินคา 

        
 สวนประสมทางการตลาดถูกสรางขึ้นโดยคํานึงถึงความจําเปน และความตองการ (Need and Want) ของตลาดสวน
ตาง ๆ เพื่อใหบรรลุถึงวัตถุประสงคทางการตลาดของบริษัท และเพื่อตอบสนอง หรือสรางความพึงพอใจ (Satisfaction) ใหกับ
ผูบริโภคดวย สุดาดวง  เรืองรุจิระ (2543, หนา 29) ไดกลาวถึง สวนประสมการตลาด (Marketing Mix) ประกอบดวย 
ผลิตภัณฑ, การจัดจําหนาย, การกําหนดราคา,การสงเสริมทางการตลาด หรือเราสามารถเรียกสวนประกอบทางการตลาดไดอีก
อยางหน่ึงวา 4Ps สวนประสมทั้ง 4 ตัวน้ี  ทุกตัวมีความเก่ียวพันโดย P แตละตัวมีความสําคัญเทาเทียมกัน  แตขึ้นอยูกับ
ผูบริหารการตลาดแตละคนที่จะวางกลยุทธวาจะเนนสวนใด 
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 วลัย หุตะโกวิท, บุษรา สรอยระยา, ชมพูนุช เผ่ือนพิภพ และดวงกมล ตั้งสถิตพร (2553, หนา 48) ไดศึกษาการ
ยอมรับผลิตภัณฑอาหารเชาสําเร็จรูปจากแปงกลวย พบวา ผูบริโภคชอบผลิตภัณฑอาหารเชาสําเร็จรูปจากแปงกลวยที่พัฒนา
ไดอยูในระดับปานกลาง และผูบริโภคยอมรับผลิตภัณฑอาหารเชาสําเร็จรูปจากแปงกลวยที่พัฒนาขึ้น เพราะผูบริโภคคิดวาเปน
ผลิตภัณฑใหมที่มีคุณคาทางโภชนาการ เสริมสรางประโยชนตอสุขภาพผูบริโภค    
 สุจิตรา วรรณนิยม (2551, หนา 93) ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและปจจัยทางการตลาดในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ
แปรรูปจากกลวยเล็บมือนางในเขตจังหวัดชุมพร พบวา ผูบริโภคสวนใหญรูจักผลิตภัณฑแปรรูปจากกลวยเล็บมือนางจากบุคคล
รูจักแนะนํา โดยซ้ือจากรานขายของฝาก ไมเจาะจงวาเปนยี่หอใด เหตุผลในการซ้ือเพื่อเปนของฝากเพื่อน ญาติ จํานวนเงินที่ซ้ือ
ในแตละครั้งจํานวน 101-200 บาท ซ้ือจํานวน 2-3 ช้ิน ซ้ือ 1 ครั้ง/เดือน สวนใหญซ้ือในวันหยุดหรือเทศกาล และการสงเสริม
การตลาดที่นิยมที่สุดคือการใหทดลองชิม ผูบริโภคใหความสําคัญกับปจจัยทางการตลาดในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑแปรรูปจาก
กลวยเล็บมือนางทั้ง 4  ดาน ในระดับมากโดยใหความสําคัญกับปจจัยดานราคามากที่สุด ในขณะที่ใหความสําคัญกับปจจัยดาน
ผลิตภัณฑนอยที่สุด 
 
5. วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑกลวย และการศึกษาปจจัยที่มีผลตอ
การตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑกลวยของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย ประชากรและกลุมตัวอยาง เครื่องมือที่
ใชในการวิจัย การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 1. ประชากรที่ศึกษาและการสุมตัวอยาง ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีคือประชากรที่มีอายุ 15-59ป ทั้งชายและ
หญิงที่อยูในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 3,804,183 คน (ศูนยขอมูลกรุงเทพมหานคร, 2556) 
 ในการศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยางจํานวน 384 คน โดยใชสูตรของคอแครน (Cochran, 1977 อางใน  
ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ในกรณีที่ไมทราบขนาดประชากรแนนอน แตทราบวามีจํานวนมากและตองการประมาณคาสัดสวนของ
ประชากร ไดกําหนดระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 และความคลาดเคล่ือนที่ยอมรับไดรอยละ 0.05และสัดสวนของลักษณะที่
สนใจในประชากรเทากับ 0.05 ขนาดของกลุมตัวอยางที่ตองการเทากับ 384 คน 
 การสุมตัวอยางในงานวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multistage Random Sampling)  
โดยแบงตามชวงอายุได 2 กลุม คือกลุมวัยรุน ผูบริโภคที่มีอายุระหวาง 15-24 ป และกลุมวัยทํางานผูบริโภคที่มีอายุ 25-59 ป 
และคัดเลือกจากผูที่สมัครใจและสะดวกในการตอบแบบสอบถาม 
 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลของการศึกษาในครั้งน้ีผูวิจัยจะใชแบบสอบถาม    
( Questionnaire ) ในการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมด 384 ชุด โดยแตละชุดมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไปของผูบริโภคเปนขอมูลที่เก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ ภูมิลําเนา  และรายได โดย
รวบรวมและทําการวิเคราะห โดยนําเสนอเปนรูปของรอยละ 

 สวนที่ 2 : พฤติกรรมการบริโภคของผูบริโภคไดแก ประเภทของผลิตภัณฑกลวย ชนิดของผลิตภัณฑที่บริโภค เหตุผล
ในการบริโภค คาใชจายและสถานที่ในการซ้ือ โดยทําการรวบรวมขอมูล และนําเสนอขอมูลในรูปของรอยละ 

 สวนที่ 3 : ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑกลวยสําหรับขอมูลคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ
ซ้ือผลิตภัณฑกลวย ทําการวิเคราะหขอมูลโดยวัดคาทัศนะคติตามแบบของไลเคิรท (Likert Scale) กําหนดใหผูเลือกตอบ
คําถามได 5 ตัวเลือกประกอบดวย  

 5 = เห็นดวยมากที่สุด  
 4 = เห็นดวยมาก           
 3 = เห็นดวยปานกลาง  
 2 = ไมเห็นดวย   
 1 = ไมเห็นดวยอยางยิ่ง  
และแสดงการวิเคราะหขอมูลคาเฉล่ีย( x )  
 3. การทดสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยไดทําการทดสอบเครื่องมือที่ในในการวิจัย โดยนําแบบสอบถามทดสอบ

ความเที่ยงตรง และความเช่ือม่ันของแบบสอบถามดวยการนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปหาความเที่ยงตรง โดยใหอาจารยที่
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ปรึกษาเปนผูตรวจความเที่ยงตรงตามเน้ือหา และความเหมาะสมของภาษาที่ใช เพื่อขอคําแนะนําในการปรับปรุงแลวทดสอบ 
กับกลุมที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน เพื่อนําคําตอบที่ไดมาหาคาความเช่ือม่ัน โดยใชวิธีของครอนบาค 
แบบสอบถามการวิจัยน้ีมีความเช่ือม่ันเทากับ 0.62 

 4. การเก็บรวบรวมขอมูล ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยจะใชวิธีการเก็บขอมูล 2 วิธี ดังน้ี 
  1. การศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑกลวย  
รวบรวมขอมูลพื้นฐานจากผลิตภัณฑกลวย 

  2. การจัดเก็บขอมูลจากแบบสอบถามกลุมตัวอยางทั้งชายและหญิง ที่รูจักผลิตภัณฑกลวยที่อยูในเขต 
  กรุงเทพมหานคร 

 5. การวิเคราะหขอมูล ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยจะนําขอมูลที่ เก็บรวบรวมไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะห            
โดยวิธีตอไปน้ี 

 1. การวิเคราะหเชิงพรรณนา คือการอธิบายลักษณะทั่วๆไป ของขอมูลที่เก็บรวบรวมได 
 2. การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสถิติสําเร็จรูป(SPSS) โดยหาคาเฉล่ีย และคาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน(S.D) เพื่อใชอธิบายรายละเอียดขอมูลทั่วไปของผูบริโภค พฤติกรรมของผูบริโภคปญหาและขอเสนอแนะ 
  

6. ผลการวิจัย 
 

 ผลจากการศึกษาวิจัยพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑกลวย และปจจัยที่มีผลตอการเลือกซ้ือผลิตภัณฑกลวยของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลไดดังน้ี 

 1. ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ผูตอบแบบสอบถาม พบวาสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 319 คน คิดเปนรอยละ 83.1 มีอายุ 26-30 ป มากที่สุด 

จํานวน 130 คน คิดเปนรอยละ 33.9 รองลงมา คือ อายุ 31-35 ป จํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 27.3 ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญ มีสถานภาพโสด จํานวน 258 คน คิดเปนรอยละ 67.2 ผูสอบถามที่มีบุตร มีจํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 26.6 
ระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี จํานวน 253 คน คิดเปนรอยละ 65.9 สวนใหญประกอบอาชีพ พนักงานบริษัท จํานวน 
226 คน คิดเปนรอยละ 58.9 มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,000 – 20,000 บาท จํานวน 171 คน คิดเปนรอยละ 44.5 มากที่สุด 
รองลงมา มีรายไดเฉล่ีย 20,001 – 30,000 บาท จํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 28.4 

 2. ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑกลวยของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผลิตภัณฑ
กลวยที่ผูตอบแบบสอบถามเลือกซ้ือเปนประจํามากที่สุด คือกลวยตาก จํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 32 วัตถุประสงคในการ
เลือกซ้ือผลิตภัณฑกลวยของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ คือซ้ือรับประทานเอง จํานวน 203 คน คิดเปนรอยละ 52.9 สถานที่ 
ที่ผูตอบแบบสอบถามซ้ือผลิตภัณฑกลวยมากที่สุดคือ ตลาด จํานวน 156 คน คิดเปนรอยละ 40.6 คาใชจายตอครั้งในการซ้ือ 
นอยกวา 100 บาท ตอครั้งมากที่สุด จํานวน 294 คน คิดเปนรอยละ 76.6 กลุมหรือบุคคลที่มีผลตอการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ
กลวยแปรรูปมากที่สุด คือ ตนเอง จํานวน 284 คน คิดเปนรอยละ 74 พฤติกรรมการเลือกซ้ือกลวยของผูตอบแบบสอบถาม
มากที่สุดคือ ลองรสชาติใหม จํานวน 168 คน คิดเปนรอยละ 43 ประโยชนที่ไดผูตอบแบบสอบถามไดรับจากการรับประทาน
ผลิตภัณฑกลวยมากที่สุดคือ วิตามินตางๆจากกลวย จํานวน 239 คน คิดเปนรอยละ 62.2 ลักษณะผลิตภัณฑกลวยที่ผูตอบ
แบบสอบถามช่ืนชอบมากที่สุดคือ รสชาติอรอย จํานวน 159 คน คิดเปนรอยละ 41 ผูตอบแบบสอบถามช่ืนชอบรสหวานจาก
ธรรมชาติมากที่สุด จํานวน 236 คน คิดเปนรอยละ 61.5 คน รูปแบบของบรรจุภัณฑที่ผูตอบแบบสอบถามช่ืนชอบมากที่สุดคือ 
สะดวกในการพกพาและรับประทาน จํานวน 114 คน คิดเปนรอยละ 29.7 

 3. ผลการวิเคราะหปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซ้ือผลิตภัณฑกลวย ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงประกอบดวย 4 ดาน ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานที่จัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด เม่ือ
พิจารณารายดาน ปรากฏผลดังน้ี ปจจัยทางดานผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑที่ปลอดสารพิษ และมีมาตรฐานรับรอง ผูตอบ

แบบสอบถามเห็นดวยอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย ( x = 4.33 ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D = 0.80) ปจจัยทางดาน

ราคา ราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย ( x = 4.30 ) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D = 0.75) ดานชองทางการจัดจําหนาย ชองทางการจัดจําหนายที่หาซ้ืองายและสะดวก ผูตอบแบบสอบถามเห็น

ดวยในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย ( x = 4.20 )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D = 0.79) ในทางดานการสงเสริมการตลาด 
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การช้ีแจงขอมูลผลิตภัณฑไดชัดเจน นาสนใจ ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย ( x = 4.02 ) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D = 0.72) ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยทางดานประชากรศาสตร เพศ และ อายุที่แตกตางกัน 
มีพฤติกรรมในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑกลวยไมแตกตางกัน 

 
7. การอภิปรายผลการวิจัย 
 
 1. ในการศึกษาขอมูลทั่วไปพบวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 26 –30 ป ศึกษา
ระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัท 
 2. จากการศึกษาขอมูลพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑกลวยของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาผูบริโภค
สวนใหญมีพฤติกรรมเลือกซ้ือผลิตภัณฑโดยคํานึงถึงคุณคาทางโภชนาการ วิตามินตางๆ จากกลวย มีรสชาติอรอยตามธรรมชาติ 
สะดวกในการพกพารับประทาน และมีลักษณะ สะอาด ปลอดภัย ไดรับมาตรฐาน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ วลัย หุตะโกวิท 
และ คณะ (2553) ไดกลาววา ผูบริโภคยอมรับผลิตภัณฑอาหารเชาสําเร็จรูปจากแปงกลวยที่พัฒนาขึ้น เพราะ เปนผลิตภัณฑที่
มีคุณคาทางโภชนาการ เสริมสรางประโยชนตอสุขภาพผูบริโภค และสอดคลองในงานวิจัยของ สุทธิณัฐ จิตติจรุงลาภ (2550) ที่
กลาววา คุณคาทางโภชนาการเปนส่ิงที่ไดรับความสนใจเพิ่มมากขึ้นตามกระแสนิยมในเรื่องของการรักษาสุขภาพและการ
บริโภคใหถูกสุขลักษณะ สูงขึ้นตามระดับการศึกษาที่สูงขึ้น  
 3. จากการศึกษาปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซ้ือผลิตภัณฑกลวย พบวา โดยภาพรวม
ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยเก่ียวกับปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดาน ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยอยางยิ่ง 
เก่ียวกับ ปจจัยทางดานผลิตภัณฑ และปจจัยทางดานราคา ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สุจิตรา วรรณนิยม (2551) ซ่ึงศึกษา
พฤติกรรมการบริโภคและปจจัยทางดานการตลาดในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑแปรรูปจากกลวยเล็บมือนางในเขตจังหวัดชุมพร 
ผูบริโภคใหความสําคัญกับปจจัยทางการตลาดในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑแปรรูปจากกลวยเล็บมือนางทั้ง 4 ดานในระดับมาก 
โดยใหความสําคัญกับปจจัยดานราคามากที่สุด  

 
8. ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 
 
 1. ควรทําการวิจัยในดานบรรจุภัณฑเพิ่มเติม เพื่อศึกษารูปแบบบรรจุภัณฑที่ผูบริโภคช่ืนชอบ และเปนที่นิยม เหมาะ
กับสภาวการณในปจจุบัน 
 2. ควรศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซ้ือผลิตภัณฑกลวยแปรรูปในหลักการ 7P เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑกลวยแปรรูปตอไป 

 3. แนวทางการปรับปรุงผลิตภัณฑกลวย ปจจุบันผูบริโภคมีเวลาจํากัดจึงตองการอาหารที่มาทดแทนไดในเวลาเรงรีบ
กลวยเปนสินคาที่ใหพลังงานสูง มีคุณคาทางโภชนาการ เคลือบกระเพาะอาหาร กินแลวยอยงาย รสชาติจากธรรมชาติ 
รับประทานไดทุกเพศ ทุกวัย ควรปรับปรุงรูปแบบขนาดผลิตภัณฑ และบรรจุภัณฑใหมีขนาดพอดีคํา พกพาไดสะดวก งายตอ
การบริโภค สําหรับผูที่ตองการรับประทานทันที ผลิตภัณฑกลวยที่ผูบริโภคนิยมมากที่สุดคือกลวยตาก สามารถเพิ่มมูลคาโดย
การเพิ่มธัญพืช สําหรับกลุมผูบริโภคที่รักสุภาพ กลุมผูบริโภคที่นาสนใจอีกกลุมคือผูบริโภคที่เปนมุสลิม ในชวงเทศกาลถือศีลอด 
ใชรับประทานกอนและหลังพระอาทิตยตกดิน ใหพลังงานกลับสูรางกายไดอยางรวดเร็ว  
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บทคัดยอ 
 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการฝกโยคะและมวยไทย รวมถึงปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการสถาบันโยคะและมวยไทยของประชากรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยการสัมภาษณเชิงลึกผูเช่ียวชาญที่เก่ียวของ
และใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน โดยพบวาผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญเปนเพศหญิง เหตุผลของที่เลือกฝกโยคะคือ เพื่อลดนํ้าหนักและ/หรือดูแลรูปราง เหตุผลที่เลือกฝกมวยไทยคือ ตองการ
มีสุขภาพที่แข็งแรง และเม่ือสอบถามถึงการฝกโยคะควยคูกับมวยไทยโดยสวนใหญตอบวาไมเคยฝกรวมกันมากอน แตมีความ
คิดเห็นวาโยคะมีประโยชนตอมวยไทยในเรื่องการเพิ่มความยืดหยุน มีสมาธิ และชวยใหขอตอทํางานไดดีขึ้น ดานปจจัยทาง
การตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการสถาบันโยคะและมวยไทย คือ ครูผูฝกสอนที่ผานการฝกอบรมการสอนมาอยางถูกวิธีและ
มีความเอาใจใสตอผูฝก มีการแสดงคาบริการชัดเจน ที่ตั้งสะดวกตอการเดินทาง มีการใหทดลองเรียนฟรี สถานที่ฝกสะอาด 
อากาศถายเทไดดี และควรมีการใหบริการอยางเทาเทียมกัน 
 
คําสําคัญ: พฤติกรรม, โยคะ, มวยไทย, การตัดสินใจเลือกใชบริการ 

 
Abstract 

 
This research aims to study about attitude, behavior of customer and factors that influence the 

decision to use yoga and Muay Thai Academy of Population in Bangkok. The experts involved in-depth 
interviews and questionnaires were used to collect data on a sample of 400 people found that the majority 
of respondents were female. Why is yoga to reduce weight or body shape?  Why is boxing to be healthy? 
When asked about the practice of yoga with boxing felt by most if not practiced together before. The 
power of opinion that yoga is beneficial to boxing in increasing flexibility, concentration, and helps keep 
joints working better, respectively. The market factors (7P's) influence service selection of yoga and kick 
boxing. The most important factor for the product. Trainers trained properly taught how to, price subscription 
fees or charges are clearly displayed. The distribution channels, the location offers easy access. The marketing 
promotion, there is a free trial lesson personnel, trainers are attentive to the training as well. Physical 
Clean place to practice well ventilated and the process should be available equally. 
 
Keywords: behavior, yoga, Muay Thai, the decision to use the service 
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1. บทนํา 
 
 คงไมมีใครที่จะปฏิเสธความสําคัญของการออกกําลังกาย (กฤษฎา บานช่ืน, 2544) ส่ิงที่ทําใหเรามีสุขภาพสมบูรณ
แข็งแรง เม่ือสุขภาพแข็งแรงโอกาสของการเกิดโรคภัยไขเจ็บก็จะนอยลงตามไปดวย แตทวาส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆใน
ปจจุบันเริ่มมีมากขึ้น ไมวาจะเปนเครื่องจักรกลที่สรางขึ้นมาเพื่อใหคนคอยกดปุมในการทํางาน เทคโนโลยีตางๆที่สรางขึ้นมา
เพื่ออํานวยความสะดวก อาทิเชน รถยนต ลิฟท บันไดเล่ือน พัดลม โทรศัพท ฯลฯ เครื่องทุนแรงเหลาน้ีทําใหคนยุคปจจุบันไม
คอยไดเคล่ือนไหวรางกายและละเลยการออกกําลังกายจนประสบกับโรคภัย เม่ือน้ันจึงยอนกลับมาใหความสําคัญกับรางกาย
และการออกกําลังกายอีกครั้ง (บาล ชะใบรัมย, 2545)  ซ่ึงศาสตรที่กําลังไดรับความนิยมวาสงผลดีตอรางกายและเปนที่รูจัก
กันไปทั่วโลก คือ โยคะ ที่ชวยเพิ่มความยืดหยุนและพัฒนาระบบอวัยวะภายในรางกาย และศาสตรมวยไทย ที่เนนการออก
กําลังกายที่ชวยพัฒนากลามเน้ือสวนตางๆภายนอกรางกาย รวมไปถึงปอด และหัวใจไดเปนอยางดี โดยมีผลการศึกษามากมาย
เก่ียวกับศาตรทั้ง 2 แขนงที่แสดงใหเห็นถึงผลลัพทที่ดีที่เกิดขึ้นแกรางกายเม่ือมีการฝกเปนประจําอยางตอเน่ือง ดังน้ันการออก
กําลังกายหลากหลายรูปแบบเพื่อกระตุนการทํางานและพัฒนาอวัยวะตางๆของรางกายไดอยางครบถวนยอมใหผลลัพทที่
ดีกวาออกกําลังกายที่มีการพัฒนาอวัยวะแคเพียงบางสวนเทาน้ัน (hmeplease d+, 2556) และส่ิงสําคัญที่ขาดไมไดสําหรับ
การออกกําลังหรือการเลนกีฬาทุกประเภท คือ การอบอุนรางกาย (Warn Up) หมายถึงการบริหารรางกายในระยะเวลาส้ันๆ 
เพื่อเตรียมรางกายใหพรอมตอการออกกําลังกาย โดยทั่วไปแลวคือการบริหารกลามเน้ือสวนตางๆที่จะตองใชงานแบบเบาๆ 
เพื่อใหหัวใจเตนเร็วขึ้นเล็กนอย เพิ่มเลือดไปเล้ียงกลามเน้ือ ขอตอ แขน และขา หากไมมีการอบอุนรางกายกลามเน้ืออาจจะ
เกิดอาการบาดเจ็บ หรือกลามเน้ือฉีกขาดได  และส่ิงควรทําหลังการออกกําลังกายหรือการเลนกีฬามาอยางเต็มที่แลวคือ การ
ลดสภาวะรางกาย (Warm Down หรือ Cool Down) คือการบริหารรางกายที่คอยๆลดความเขมขนลงทีละนอย เพื่อไมใหเกิด
การปลดเม่ือยกลามเน้ือ และชวยผลักดันเลือดที่ตกคางตามกลามเน้ือ แขน ขา กลับสูหัวใจใหเพียงพอ (วิลาสินี อดุลยานนท, 
2557) 
 จากที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงคุณประโยชนของโยคะที่จะสามารถนําสงเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ชกมวยได โดยการใหผูฝกมวยไทยไดรับการฝกโยคะกอนในเบื้องตนเพื่อใหเกิดสมาธิ และหลังจากการฝกชกมวยไทยเสร็จส้ิน
จะมีการลดสภาวะรางกาย (Warm Down หรือ Cool Down) ดวยทาโยคะเพื่อปองกันอาการปวดเม่ือยและลดกรดแลคติคที่
ตกคางในกลามเน้ือ อีกทั้งยังไมมีที่ใดนําประโยชนสวนน้ีมาใชอยางจริงจัง จึงเกิดความสนใจที่จะจัดตั้งสถาบันโยคะและมวย
ไทยไวยังที่เดียวกัน 
 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

 2.1 เพื่อศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผูฝกโยคะและมวยไทย 
 2.2 เพื่อศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งธุรกิจสถาบันโยคะและมวยไทย 
 
3. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

3.1 โยคะ เปนภูมิปญญาของชาวอินเดียที่สืบทอดกันมาหลายพันป หมายถึง การรวมกายและใจใหเปนหน่ึงเดียวกัน 
เพื่อใหเกิดความสมดุลทั้งทางดานรางกายและจิตใจ ซ่ึงจะสงผลใหมนุษยมีสภาพรางกายและจิตใจที่สมบูรณขึ้น อันจะสงผลให
ดําเนินชีวิตไดอยางเปนปกติสุข โยคะยังชวยใหระบบโครงสรางของรางกาย กลามเน้ือ เอ็น ขอตอตางๆมีความยืดหยุนมากขึ้น 
ทําใหการเคล่ือนไหวในการเขาสูทาโยคะ การดํารงอยูในทา ตลอดจนการเคล่ือนออกจากทาโยคะ เปนไปอยางคลองแคลว 
สะดวกสบาย ทั้งน้ีเน่ืองจากระบบโครงสรางทั้งหมดถูกยืดเหยียดในทิศทางตางๆ (เอกชัย พรรณเชษฐ, 2542) อีกทั้ง
องคประกอบที่สําคัญอีกประการหน่ึงที่เกิดจากการฝกโยคะ คือ สมาธิ ซ่ึงถือเปนส่ิงสําคัญในชีวิต ไมวาจะเปนการประกอบ
อาชีพ การเรียนหนังสือ การออกกําลังกาย หรือในการดํารงชีวิตประจําวัน ผูมีสมาธิหริอสติอยูตลอดเวลาจะชวยลดความ
ผิดพลาดในเรื่องตางๆไดดีกวาผูขาดสมาธิ (วรวุฒิ ธาราวุฒิ, 2547) 

 
3.2 มวยไทย เปนศิลปะการตอสูปองกันตัวของคนไทยมาเปนเวลาชานาน หมายถึง ศิลปะการตอสูปองกันตัว และ

เปนกีฬาประจําชาติไทยที่รายกาจ รุนแรง และมหัศจรรย มีการใชอวัยวะสวนตางๆของรางกายเปนอาวุธไดอยางหลากหลาย 
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เชน หมัด เขา ศอก เขาทําอันตรายคูตอสู โดยปราศจากการใชอาวุธวัตถุใดๆจากภายนอก (Muay Thai Martial Art 
Academy, ม.ป.ป.) หลักการของกีฬามวยไทยมิไดมุงฝกฝนเพียงเพื่อใหมีสมรรถภาพในดานกําลังกาย ความวองไว ความมี
ปฏิภาณไหวพริบเทาน้ัน แตมุงฝกจิตใจใหสุภาพและมีศีลธรรมอันดีดวย แตจะตองอาศัยความมานะพยายาม เน่ืองจากตอง
อดทนตอความเจ็บปวด การฝกหัดเปนเวลานาน หากไมอาจบังคับอารมณและจิตใจได ก็จะเปนชองทางเสียเปรียบคูตอสูได 
เพราะขาดสติยับยั้ง ขาดความสุขุมรอบคอบ ไมสามารถใชความคิดใหเกิดไหวพริบได (ประเสริฐ ทัพเสน, 2550) 

 
3.3 แนวคิดสุขภาพแบบองครวม (Holistic Health) หมายถึง การมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรงสมบูรณทั้งทางกาย

และทางใจ เปนภาวะแหงความสุขที่เกิดขึ้นจากความสมดุลของรางกายและจิตใจ ผสมผสานกันอยางกลมกลืน (จันทรเพ็ญ ทอง
ตระกูล, 2548) สุขภาพแบบองครวมตั้งอยูบนเกณฑที่วา สวนรวมทั้งหมดถูกสรางขึ้นมาจากสวนยอยๆที่สัมพันธเก่ียวเน่ืองและ
พึ่งพาซ่ึงกันและกัน ไมสามารถแยกจากกันได หากสวนใดสวนหน่ึงถูกทําลายไป จะทําใหความสัมพันธระหวางสวนตางๆเสีย
ดุลยภาพไป และจะทําใหสวนอ่ืนๆถูกทําลายไปดวย เชนเดียวกันกับชีวิตมนุษย แตละคนประกอบดวยรางกาย (Physical) 
จิตใจ (Mental and Emotional) สังคม (Social) และจิตวิญญาณ (Spiritual) ถาองคประกอบใดองคประกอบหน่ึงของชีวิต
สูญเสียการทํางานไป ก็จะสงผลตอองคประกอบอ่ืนๆที่เหลือ ในขณะเดียวกันชีวิตและองคประกอบของชีวิตแตละดานก็จะ
เก่ียวเน่ืองและสัมพันธกับส่ิงแวดลอมเชนกัน (กรรณิกา ปญญาวงค และพนัส พฤกษสุนันท, 2555) 

 
3.4 ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดบริการ (7 P’s) ประกอบดวย  
 3.4.1 ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง ส่ิงที่เสนอขายเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา ผลิตภัณฑที่

เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได แตตองมีอรรถประโยชน มีคุณคาในสายตาของลูกคา จึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑ
สามารถขายได (ทนงศักดิ์ จิรวัฒนวิจิตร, 2554) 

 3.4.2 ราคา (Price) เปนส่ิงที่กําหนดรายไดของกิจการ กิจการตองคํานึงถึงตนทุนการผลิต การใหบริการ 
และการบริหาร รวมถึงตองพิจารณา ตนทุนของลูกคาเปนหลักดวย กิจการตองพยายามลดตนทุนและภาระที่ลูกคาตอง
รับผิดชอบ ตั้งแตคาใชจายสําหรับผลิตภัณฑบริการ รวมถึงคาใชจายอ่ืนๆที่เก่ียวของดวย ทั้งดานเวลา จิตใจ ความพยายามทาง
รางกาย และความรูสึกลบตางๆที่ลูกคาอาจไดรับดวย (ปโยรส ลีลาสิริวิลาศ, 2550) 

 3.4.3 ชองทางการจัดจําหนาย (Place) หรือการเลือกทําเลที่ตั้ง (Location) ของธุรกิจบริการมีความสําคัญ
เปนอยางมาก เปนตัวกําหนดกลุมเปาหมายที่จะเขามาใชบริการ ดังน้ันสถานที่ใหบริการควรครอบคลุมพื้นที่ในการใหบริการ
กลุมเปาหมายไดมากที่สุด และตองคํานึงถีงทําเลที่ตั้งของคูเขงขันดวย 

 3.4.4 การสงเสริมตลาด (Promotion) เปนการติดตอส่ือสารขอมูลระหวางผูขายกับผูซ้ือ โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อแจงขาวสารหรือจูงใจใหเกิดทัศนคติที่ดีและเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงค (ทนงศักดิ์ จิรวัฒนวิจิตร, 2554) 

 3.4.5 คน (People) การบริการมีความเก่ียวของโดยตรงกับคนทั้งผูใหและผูรับบริการ คนเปนปจจัยสําคัญ
ที่อาจทําใหลูกคารับรูถึงคุณภาพหรือเปนผูทําลายคุณภาพก็ได (ปโยรส ลีลาสิริวิลาศ, 2550) โดยคุณคาของการใหบริการจะถูก
ประเมินจากพฤติกรรมของพนักงานในระหวางการใหบริการในทันที ดังน้ันพนักงานควรมีทักษะ มีความรูความสามารถที่พรอม
จะใหการบริการไดอยางมืออาชีพ (สิปปศิณี บาเรย, 2555) 

 3.4.6 ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) การบริการเปนผลิตภัณฑที่เปนนามธรรมไมสามารถจับ
ตองได จึงตองทําใหขอเสนอของการบริการเปนรูปธรรมที่ลูกคาสามารถเห็นไดชัดเจน ส่ิงที่นําเสนอทางกายภาพน้ี เปน
สภาพแวดลอมทั้งหมดในการนําเสนอในการปฏิบัติงานหรือในการส่ือสารงานบริการ (ปุญชรัสม์ิ พัชรเรืองกิตติ์, 2552) 

 3.4.7 กระบวนการ (Process) กระบวนการบริการที่ดีจึงตองมีความรวดเร็ว ถูกตอง และมีประสิทธิภาพ 
ทั้งยังตองงายตอการปฏิบัติของพนักงานเพื่อที่จะสามารถบริการลูกคาไดอยางราบรื่นและมีมาตรฐานเดียวกัน (กิตติชัย ประเจิด
วงศ, 2548) 

 
3.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 วราวุฒิ ธาราวุฒิ (2547) ไดศึกษาผลการฝกไอเยนกะโยคะที่มีตอความออนตัว สมาธิ และการลด

ความเครียด สรุปผลไดวา การฝกไอเยนกะโยคะเปนเวลา 8 สัปดาห มีผลทําใหความออนตัวของลําตัว ซ่ึงวัดในทายืนกมตัวดีขึ้น 
อีกทั้งผูฝกมีจิตใจจดจออยูกับลมหายใจมากขึ้น สามารถเพงและกําหนดจิตใจใหจดจออยูกับส่ิงใดส่ิงหน่ึงได ซ่ึงเปนพื้นฐาน
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สําคัญของการทําสมาธิ และกลุมตัวอยางสวนใหญกลาววา การฝกชวยใหตนเองลดความเครียดลงและสามารถควบคุมอารมณ
ได 

 วสี ศรีชลาคม (2547) ไดทําการศึกษาประสบการณทางกายและจิตใจของผูฝกปฏิบัติหะฐะโยคะ  พบวา 
ไมวาผูปฏิบัติหะฐะโยคะจะมีแรงจูงใจเบื้องตนในการปฏิบัติหะฐะโยคะอยางไร แตกระบวนการของหะฐะโยคะก็ทําใหเกิดการ
พัฒนาบุคคลในองครวมทั้งรางกาย จิตใจ และจิตวิญญาณของผูปฏิบัติ ตระหนักรูในตนเองมากขึ้น เห็นคุณคาในตนเองมากขึ้น 

 สุมาลี นาเมือง (2548) ไดศึกษาผลของการเตนแอโรบิกแบบศิลปะมวยไทยที่มีตอองคประกอบของ
สมรรถภาพทางกายของนักเรียนหญิง อายุ 12 ป พบวา มีสมรรถภาพทางกายที่เพิ่มมากขึ้น ภายหลังการฝกแอโรบิกแบบศิลปะ
มวยไทยสัปดาหละ 3 วัน วันละ 45 นาที หลังจากการฝกสัปดาหที่ 8 ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงของสมรรถภาพทางกาย ความ
ออนตัว ความคลองตัว ความแข็งแรงของกลามเน้ือแขนและขามีการพัฒนาขึ้น เม่ือไดรับการเปนประจําสมํ่าเสมอ 

 ชํานาญ แสงแกว (2555) ไดทําการวิจัยถึงแรงจูงใจในการเลือกเรียนกีฬามวยไทยของนักเรียนชายช้ัน
มัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนพิทยาคมอําเภอสอง จังหวัดแพร ปการศึกษา 2554 พบวา พบวา นักเรียนที่เลือกเรียนกีฬามวย
ไทยตางก็มีแรงจูงใจในดานสุขภาพและอนามัย เช่ือวาการเลนกีฬามวยไทยทําใหมีสมรรถภาพรางกายดี ตองการดูแลสุขภาพ
ใหมีความสมบูรณแข็งแรงอยูเสมอและใชปองกันตัวได ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวาในปจจุบันการเลนกีฬามวยไทยกําลังไดรับความ
สนใจและเปนที่ยอมรับของยุวชน เยาวชน และประชาชนทั่วไป จึงทําใหนักเรียนชายระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียน
พิทยาคมใหความสนใจมากยิ่งขึ้น และยังเช่ือวาการเลนกีฬามวยไทยมีโอกาสไดเดินทางทองเที่ยวพรอมกับการแขงขันใน
ระดับชาติอีกดวย 
 

4. ระเบียบวิธีวิจัย 
 

ผูวิจัยไดทําการศึกษาและเก็บขอมูล โดยแบงออกเปน 2 กลุม ดังน้ี 
 4.1 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) จากผูฝกโยคะและมวยไทย ทั้งประชากรชายและ

หญิงที่อยูในกรุงเทพมหานคร และกําหนดกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาจากตารางสําเร็จรูป (ศิริชัย กาญจนวาสี, ทวีวัฒน ปต
ยานนท และดิเรก ศรีสุโข, 2551, 2555) ณ ระดับความเช่ือม่ันที่รอยละ 95 ยอมใหความคลาดเคล่ือนของการประมาณ
คาเฉล่ียสัดสวนเกิดขึ้นไดในระดับรอยละ 0.5 จึงไดจํานวนกลุมตัวอยาง 400 คน 

 โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งน้ี คือ แบบสอบถามจํานวน 400 ชุด แบงออกเปน 5 สวน
ดังตอไปน้ี 

  สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
  สวนที่ 2 ขอมูลดานพฤติกรรมการฝกโยคะและมวยไทย 
  สวนที่ 3 ทัศนคติตอการฝกโยคะและมวยไทยแบบควบคูกัน 
  สวนที่ 4 ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชสถานบริการโยคะและมวยไทย 
  สวนที่ 5 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
ผูวิจัยตรวจสอบจํานวนและความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับคืน จํานวน 400 ชุด จากน้ันนําแบบสอบถามที่

สมบูรณมาทําการวิเคราะห ประมวลผลขอมูล และนํามาทําการลงรหัสตามที่กําหนดไว เพื่อหาคาความถี่ คารอยละ และคา
เบี่ยงเบนมาตราฐาน 

 
 4.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณผูเช่ียวชาญที่ไดรับคําแนะนําจาก

อาจารยที่ปรึกษา รวมทั้งประวัติ ผลงาน และช่ือเสียงที่โดดเดนในแตละดาน ทั้งหมด 4 ทาน ดังน้ี 
  4.2.1 ครูสอนโยคะและเปนเจาของสถาบันโยคะ 1 ทาน  
  4.2.2 อดีตแชมปมวยไทย ครูสอนมวยไทย และเปนเจาของสถาบันมวยไทย 1 ทาน  
  4.2.3 ครูสอนโยคะและเปนผูคิดคนหลักสูตร RSM ON MAT 1 ทาน 
  4.2.4 แพทยผูเช่ียวชาญ 1 ทาน 
และผูวิจัยยังไดทําการศึกษาคนควาขอมูลจากเอกสาร บทความ ขาว สถิติ นิตยสาร และส่ืออิเล็กทรอนิกส รวมถึง

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ เพื่อเปนฐานขอมูลสําหรับใชเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยและชวยในการวางแผนการ
บริหารจัดการและการวางกลยุทธทางการตลาดอีกทางหน่ึง 



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 
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5. ผลการวิจัย 
 

จากจํานวนผูตอบแบบสอบถามเพศชายและหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งส้ิน 400 คน สวนใหญมีชวงอายุ
ระหวาง 21 - 30 ป (47.0%) การศึกษาระดับปริญญาตรี (57.8%) และประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน (54.0%) เม่ือ
พิจารณารายไดเฉล่ียตอเดือนอยูที่ 20,001 - 30,000 บาท (37.3%) 

 
5.1 ทัศนคติและพฤติกรรมของผูฝกโยคะและมวยไทย 
ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นวาทั้งการฝกโยคะและการฝกมวยไทยลวนสงผลดีตอรางกายหาก

ไดรับการฝกเปนประจําอยางตอเน่ือง ซ่ึงเหตุผลหลักของผูที่เลือกฝกโยคะ คือ เพื่อเรียนรูศาสตรโยคะ (27.5%) รองลงมาคือ 
การลดนํ้าหนักและ/หรือดูแลรูปราง (13.5%) และเพื่อฝกสมาธิและ/หรือเพื่อการคลายเคลียด (10.0%) สวนใหญมีระยะเวลา
การฝกโยคะนอยกวา 1 ป (28.5%) ความถี่ในการฝกโยคะ มากกวา 2 ครั้งตอสัปดาห (29.5%) ทางดานมวยไทยน้ัน เหตุผล
หลักของผูที่เลือกฝกมวยไทย คือ เพื่อมีสุขภาพที่แข็งแรง (20.5%) รองลงมาคือ การลดนํ้าหนักและ/หรือการดูแลรูปราง 
(16.8%) และเพื่อฝกสมาธิและ/หรือเพื่อการคลายเคลียด (6.0%) สวนใหญมีระยะเวลาการฝกมวยนอยกวา 1 ป (28.5%) 
ความถี่ในการฝกมวยอยูที่ 1 - 2 ครั้งตอสัปดาห (20.8%) แมกระน้ัน ผูตอบแบบสอบถามสวนมากก็ยังไมเคยไดรับการฝกโยคะ
ควบคูไปกับการฝกมวยไทย (91.5%) แตตางก็ใหความเห็นวาทั้ง 2 ศาสตรจะสามารถเอ้ือประโยชนซ่ึงกันและกันไดเปนอยางดี 
โดยเช่ือวาโยคะจะชวยเพิ่มความยืดหยุนใหแกรางกาย (80.5%) ชวยทําใหมีสมาธิ (74%) และยังชวยผอนคลายกลามเน้ือจาก
การฝกชกมวยไดอีกดวย (64.8%) สอดคลองกับขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญดานโยคะและดานมวยไทยที่วา 
นักกีฬาที่ออกกําลังกายหรือเลนกีฬาที่ใชกําลังมากจะตองทําการยืดเหยียดรางกายหลังการฝกอยางสมํ่าเสมอ โดยใน
ตางประเทศจะมีการยืดเหยียดกันถึงขนาดลักษณะทาของยิมนาสติกกันเลยทีเดียว เพื่อใหรางกายไดมีการผอนคลายกลามเน้ือ 
ลดการคล่ังของกรดแลคติกและลดอาการบาดเจ็บตางๆ ซ่ึงเปนส่ิงที่พึงกระทําและเปนส่ิงที่ทํากันมานานแลว 

 
5.2 ความเปนไปไดในการจัดตั้งธุรกิจสถาบันโยคะและมวยไทย  
จากการศึกษาปจจัยทีมีผลตอการเลือกใชสถาบันโยคะและมวยไทย ผูวิจัยไดนําทฤษฎีสวนผสมทางการตลาด (7 P’s) 

มาเปนเกณฑในการตั้งคําถาม พบวา ดานผลิตภัณฑ (Product) ผูตอบแบบสอบถามพิจารณาจากครูฝกที่ผานการฝกอบรมการ
สอนมาอยางถูกวิธีมากที่สุด รองลงมาคือ หลักสูตรที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน และความหลากหลายของคอรส ดานราคา (Price) 
พิจารณาจากคาสมาชิกหรือคาบริการที่มีการแสดงไวชัดเจน รองลงมาคือ คาสมาชิกหรือคาบริการมีความเหมาะสม และมี
ชองทางการชําระเงินหลากหลาย ดานชองทางการจําหนาย (Place) พิจารณาจากทําเลที่ตั้งสะดวกตอการเดินทาง รองลงมา
คือ สถานที่ฝกอยูใกลที่พักอาศัยหรือที่ทํางาน และมีที่จอดรถรองรับเพียงพอ ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) 
พิจารณาจากการที่ทางสถาบันมีการใหทดลองเรียนฟรี รองลงมาคือ มีสวนลดหรือสิทธิพิเศษตางๆ และมีขอมูลการใหบริการ
ครบถวนทันสมัย ดานบุคลากร (People) พิจารณาจากความเอาใจใสของครูผูฝกสอนทีมีตอตัวผูฝก รองลงมาคือ ครูผูฝกสอนมี
อัธยาศัยดี มีความเปนกันเอง และครูผูฝกสอนมีคุณภาพไดรับการรับรอง ดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 
พิจารณาจากความสะอาดและอากาศที่ถายเทไดดีของสถานที่ฝก รองลงมาคือ มีหองรับรอง หองนํ้า และเครื่องมือ อุปกรณ
ทันสมัย และสุดทายดานกระบวนการ (Process) พิจารณาจากการใหบริการอยางเทาเทียมกัน รองลงมาคือ การมีขั้นตอนการ
ใหบริการอยางเปนระบบ รวดเร็ว และมีการแจงวิธีปฏิบัติตนกอน ระหวาง และหลังการฝก โดยขอมูลเหลาน้ีสามารถนํามาเปน
แนวทางในการจัดตั้งสถาบันโยะและมวยไทยไดอีกทางหน่ึง ประกอบกับขอมูลจากการสัมภาษณมุมมองของผูประกอบการและ
ผูเช่ียวชาญดานโยคะและมวยไทยไดใหคําแนะนําวา การจะประกอบธุรกิจเก่ียวกับสถาบันโยคะหรือมวยไทยน้ัน ผูประกอบการ
ควรจะมีความรูความเขาใจเก่ียวกับศาสตรน้ีเสียกอน ตองมีใจรักและมีความอดทน เพราะกวาที่จะประสบความสําเร็จน้ันไมใช
เรื่องงายตองอาศัยหลายปจจัยประกอบกัน ตองมีการวางแผนและการจัดการที่ดีเพื่อใหกิจการสามารถดํารงอยูและ
เจริญกาวหนาตอไป ทั้งยังตองคัดสรรบุคลากรที่เก่ียวของอยางมีคุณภาพเพื่อใหผูฝกไดรับการเรียนรูศาสตรน้ันๆอยางแทจริง
และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสุขภาพรางกายอีกดวย 
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6. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 
ผลการวิจัยที่ไดจากการเก็บแบบสอบถามแสดงใหเห็นวากระแสความนิยมการฝกโยคะและมวยไทยกําลังมีเพิ่มมาก

ขึ้น เน่ืองจากผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระยะเวลาการฝกนอยกวา 1 ป และในปจจุบันดารา นักรอง นักแสดง หรือบุคคลที่
มีช่ือเสียงตางใหความสนใจศาสตรโยคะและมวยไทยกันมากขึ้น สังเกตไดจากเม่ือมีการไปฝกโยคะหรือมวยไทยตามสถาบัน
ตางๆก็จะมีการถายภาพลงยังส่ือชองทางตางๆ อาทิ Facebook, Instagram, Twitter เปนตน ทําใหผูที่พบเห็นหรือกลุมแฟน
คลับอยากจะมีรูปรางสรีระที่สวยงาม แข็งแรงเหมือนบุคคลที่เขาช่ืนชอบ ทั้งยังไมมีสถาบันใดนําทั้ง 2 ศาสตรมาฝกรวมกันอยาง
ชัดเจน หากตองการที่จะฝกโยคะก็ตองไปยังสถานที่แหงหน่ึง ตองการฝกมวยไทยก็ตองไปยังสถานที่อีกแหงหน่ึง ผูวิจัยจึงเห็น
ชองทางในการที่จะนําทั้ง 2 ศาสตรมาไวยังที่เดียวกัน เพื่อดึงดูดผูที่สนใจมายังที่เดียวกัน และมีหลักสูตรการสอนที่แตกตางโดย
การนําเอาโยคะและมวยไทยมาฝกรวมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกรางกาย เพราะโยคะกอใหเกิด
สมาธิ สอดคลองกับงานวิจัยของวราวุฒิ ธาราวุฒิ (2547) ที่ทําการศึกษาการฝกไอเยนกะโยคะที่มีตอความออนตัว สมาธิ และ
การลดความเครียด สรุปผลไดวา การฝกไอเยนกะโยคะเปนเวลา 8 สัปดาห มีผลทําใหความออนตัวของลําตัว ซ่ึงวัดในทายืนกม
ตัวดีขึ้น อีกทั้งผูฝกมีจิตใจจดจออยูกับลมหายใจมากขึ้น สามารถเพงและกําหนดจิตใจใหจดจออยูกับส่ิงใดส่ิงหน่ึงได ซ่ึงเปน
พื้นฐานสําคัญของการทําสมาธิ และกลุมตัวอยางสวนใหญกลาววา การฝกชวยใหตนเองลดความเครียดลงและสามารถควบคุม
อารมณได ทั้งน้ีเพราะการฝกโยคะจะชวยใหผูฝกลดอาการตึงตัวของกลามเน้ือ อัตราการหายใจลดลง ความดันโลหิตต่ําลง 
เน่ืองจากอัตราการเตนของหัวใจลดลงและระดับฮอรโมนนอรอดรีนาลีน (Noradrenaline) ที่เปนตัวกระตุนใหเกิดอาการสูหรือ
ถอยลดลงดวย และงานวิจัยของสุมาลี นาเมือง (2548) ที่ไดทําการศึกษาผลของการเตนแอโรบิกแบบศิลปะมวยไทยที่มีตอ
องคประกอบของสมรรถภาพทางกายของนักเรียนหญิง อายุ 12 ป พบวา มีสมรรถภาพทางกายที่เพิ่มมากขึ้น ภายหลังการฝก
แอโรบิกแบบศิลปะมวยไทยสัปดาหละ 3 วัน วันละ 45 นาที หลังจากการฝกสัปดาหที่ 2 4 6 และสัปดาหที่ 8 ทําใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงของสมรรถภาพทางกาย ความออนตัว ความคลองตัว ความแข็งแรงของกลามเน้ือแขนและขามีการพัฒนาขึ้นอยาง
ตอเน่ือง เม่ือไดรับการฝกเปนประจําสมํ่าเสมอ 

จากการการศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอธุรกิจสถาบันโยคะและมวยไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการวิจัยและขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป ดังน้ี 

 
6.1 ขอเสนอแนะในการวิจัย 
 6.1.1 ควรมีการใหความรู สรางความเขาใจและทัศนคติที่ดี วาเพราะสาเหตุใดโยคะและมวยไทยจึงเหมาะที่

จะฝกควบคูกันเพื่อใหกลุมเปาหมายเล็งเห็นถึงประโยชนและความสําคัญน้ัน 
 6.1.2 เพิ่มโอกาสใหผูสนใจไดเรียนรูและไดรับการฝกแบบควบคูกันของโยคะและมวยไทย เพื่อใหไดสัมผัส

ประโยชนที่เกิดแกรางกายดวยตนเอง 
 6.1.3 จํานวนประชากรผูสูงอายุที่มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นอยางตอเน่ือง การมีสุขภาพที่แข็งแรงจึงเปนเรื่อง

สําคัญ จึงควรขยายตลาดไปยังกลุมผูสูงอายุใหมากขึ้น เพื่อใหมีสุขภาพที่สมบูรณแข็งแรงและสามารถดูแลตนเองได 
 
6.2 ขอเสนอแนะเพื่อการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 6.2.1 การเก็บขอมูลในเชิงปริมาณของกลุมตัวอยาง ควรมีความละเอียดในการตั้งคําถามดานพฤติกรรม 

ดานทัศนคติ และดานการตลาดใหเจาะลึกมากขึ้น เพื่อใหไดขอมูลที่ชัดเจนแมนยํากอใหเกิดประโยชนแกการนําขอมูลไปใชหรือ
นําไปเปนแนวทางในการจัดตั้งสถาบันและการวางแผนกลยุทธตอไป 

 6.2.2 ควรมีการเก็บขอมูลจากผูที่ไดรับการฝกโยคะและมวยไทยควบคูกันใหมากกวาน้ี 
 

7. กิตติกรรมประกาศ 
 
 บทความน้ีเปนสวนหน่ึงของโครงการศึกษาเฉพาะบุคคลของการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการสาระและการสรางคุณคา ซ่ึงผูเขียนใครขอขอบคุณ ดร.ณัฏฐณิชา ณ นคร อาจารยที่ปรึกษาและกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิที่ใหคําแนะนํา รวมทั้งผูเช่ียวชาญและผูตอบแบบสอบถามทุกทานที่ไดมีสวนชวยใหงานวิจัยดังกลาวน้ีสําเร็จลงได
ดวยดี 



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 

 บูรณาการศาสตรและศิลป งานวิจัยทองถ่ินไทยและประชาคมอาเซียน | 1043 

8. เอกสารอางอิง 
 
กรรณิกา ปญญาวงศ และพนัส พฤกษสุนันท.  (2555).  SE4001 วิชาการดูแลสุขภาพแบบองครวม Holistic Health 
 Care [เอกสารประกอบการเรียน].  สมุทรสงคราม: สถาบันการเรียนรูเพื่อปวงชน. 
กิตติชัย ประเจิดวงศ.  (2548).  รายงานการวิจัยเร่ือง ปจจัยที่ผลตอการตออายุสมาชิกสถานบริหารรางกายระบบสาขา
 ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
กฤษฎา บานช่ืน.  (2544).  ฟตแบบองครวม สรางสวนสุขภาพสวนตัวขึ้นในบาน.  นิตยสารหมอชาวบาน, 23 (265). 
จันทรเพ็ญ ทองตระกูล.  (2548).  ความคาดหวังของประชาชนตอประโยชนที่จะไดรับจากวิถีสุขภาพแบบองครวม:  
 ศึกษาเฉพาะกรณีประชาชนที่ออกกําลังกายแบบไทเกกในเขตจังหวัดราชบุรี.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัญฑิต 
 สาขาวิชารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
ชํานาญ แสงแกว.  (2555).  แรงจูงใจในการเลือกเรียนกีฬามวยไทยของนักเรียนชายช้ันมัธยมศึกษา ตอนตนโรงเรียนสอง
 พิทยาคม อําเภอสอง จังหวัดแพร ปการศึกษา 2554.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชามวยไทย  
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง. 
ทนงศักดิ์ จิรวัฒนวิจิตร.  (2554).  ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบัตรเครดิตของลูกคาธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  
 ภาคกลางสาม สมุทรสาคร - สมุทรสงคราม. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการ  
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปกร.   
บาล ชะใบรัมย.  (2545).  ความสัมพันธระหวางทัศนคตติอการออกกําลังกายกับความพึงพอใจใน กิจกรรมกายบริหารชุด
 แมไมมวยไทยข้ันพื้นฐานของนักเรียนระดับประถมศกึษา จังหวัดบุรีรัมย.  วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตร
 มหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน.  
ประเสริฐ ทัพเสน.  (2550).  การสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ ตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542.  
 วิทยานิพนธปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
ปโยรส ลีลาสิริวิลาศ.  (2550).  ปจจัยที่มีผลตอการใชบริการคลินิกรักษาผิวพรรณในเขตจังหวัดสุราษฎรธานี.  วิทยานิพน
 ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี.  
ปุญชรัสม์ิ พัชรเรืองกิตติ์.  (2552).  ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีตอการเลือกใชสถานบริการฝกโยคะของผูบริโภค
 ในพื้นที่กรุงธนใต.  วิทยานิพนธปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
วรวุฒิ ธาราวุฒิ.  (2547).  ผลการฝกไอเยนกะโยคะที่มีตอความออนตัว สมาธิ และการลดความเครียด.  วิทยานิพนธ
 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ. 
วสี ศรีชลาคม.  (2547).  การศึกษาประสบการณทางกายและจิตใจของผูฝกปฏิบัติหะฐะโยคะ.  วิทยานิพนธปริญญา 
 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
วิลาสินี อดุลยานนท (2557).  แนะ ‘Warm up - Cool down’ ลดเส่ียงเสียชีวิตขณะออกกําลังกาย.  คนเม่ือ 5 
 กรกฏาคม 2558 จาก http:// www.thairath.co.th/content/435396. 
ศิริชัย กาญจนวาสี, ทวีวัฒน ปตยานนท และดิเรก ศรี สุโข.  (2555).  การเลือกใชสถิติที่เหมาะสมสําหรับการวิจัย.  
 กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
สิปปศิณี บาเรย.  (2555).  ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการสปาในประเทศไทยของนักทองเที่ยวชาวจีน 
 กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต.  วิทยานิพนธปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัย 
 ราชภัฏภูเก็ต. 
สุมาลี นาเมือง.  (2548).  ผลของการเตนแอโรบิกแบบศิลปะมวยไทยที่มีตอองคประกอบของสมรรถภาพทางกายของ
 นักเรียนหญิง อายุ 12 ป.  วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัย 
 ศรีนครินทรวิโรฒ. 
เอกชัย พรรณเชษฐ.  (2542). โยคะ : คูมือการปฏิบัติดวยตนเอง.  กรุงเทพฯ: มูลนิธิโกมลคีมทอง. 
hmeplease d+ (2556).  ออกกําลังกายแบบไหนเหมาะกับคุณ.  คนเม่ือ 20 มิถุนายน 2558 จาก 
 http://healthmeplease.com/.html 
Muay Thai Martial Art Academy (ม.ป.ป.).  มวยไทยคืออะไร.  คนเม่ือ 22 มิถุนายน 2558 จาก 
 http://muaythaitraining.com/s0203/.  



The 8th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 31st March - 1st April 2016  

1044 | Integration of Art and Science toward the Local Research and ASEAN Community 

การศึกษาทัศนคตแิละพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอเครื่องดื่ม OK Body ภายใตตราสินคา 
PEPTEIN ในเขตกรุงเทพมหานคร 

The Study of Attitude and Behavior of Consumers on “OK Body beverage” 
under brand PEPTEIN in Bangkok 

 
กฤตชนินทร งามขํา และณัฏฐณิชา ณ นคร  

 
สาขาวิชาการจัดการสาระและการสรางคุณคา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

k.ngamkum@gmail.com 
 

บทคัดยอ 
 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผูบริโภคเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ของประชากรในเขต
พื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเปนแนวทางในการจัดตั้งโครงการผลิตและจําหนายเครื่องดื่มเพื่อการนอนหลับ  OK Body ภายใต
ตราสินคาเปปทีน (PEPTEIN) โดยเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพชนิดน้ีมีสวนผสมหลักคือสารเมลาโทนินที่สกัดไดจากผลไมเมืองรอน ซ่ึง
สารเมลาโทนินน้ีจะชวยใหรางกายเกิดการผอนคลาย ชวยใหนอนหลับไดอยางมีคุณภาพ และปรับสมดุลนาฬิกาชีวิตใหสมดุล 
สงผลโดยตรงกับคุณภาพโดยรวมของรางกายใหดีขึ้น และเม่ืออายุมากขึ้นสารเมลาโทนินที่ถูกผลิตขึ้นไดเองจากตอมไพเนียลใต
สมองจะลดลงตามชวงอายุ สงผลใหผูสูงอายุมักเกิดอาการนอนไมหลับอันเปนผลมาจากสารเมลาโทนินลดต่ําลง ดังน้ันหากเรา
สามารถเพิ่มสารเมลาโทนินใหกับรางกายได ก็จะลดภาวะอาการนอนไมหลับในผูสูงอายุได และในกรณีของผูที่เดินทางขามเขต
เวลาจะเกิดอาการ Jet Lag ทําใหเกิดอาการซึม รูสึกเหน่ือย มึนงง สารเมลาโทนินจะเขาไปปรับสมดุลใหรางกายกลับเขาสู
ภาวะปกติไดโดยเร็ว จากการศึกษาพบวาประชากรสวนใหญที่บริโภคเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเปนเพศหญิง ชวงอายุ 21-30 ป             
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Abstract 

 
This research aims to study the attitudes and behavior of consumers for Healthy drinks product 

as well as the influences in purchasing the product of Bangkok’s Population as guidelines of production 
and distribution of new functional drink called "OK Body" which prototype is under "PEPTEIN" trademark. 
The main ingredient of "OK Body" is a substance melatonin which is extracted from. Tropical Fruit The 
substance melatonin helps the body to relax. Help sleep quality. Life balance and rebalance the clock. 
Directly affect the overall quality of health for the better. And aging substance melatonin which is produced 
spontaneously by the pineal gland under the brain decreases with age. The elderly often suffer from 
insomnia as a result of substance melatonin decreases. So if we can add substance melatonin the body. 
It reduces symptoms of insomnia in the elderly. And in the case of those who travel across time zones 
will cause Jet Lag cause symptoms. Being told of melatonin is to balance the body back to normal as 
quickly. The study found that the majority of consumers, health drinks are women aged 21-30 years 
have the habit of drinking a healthy drink every day. And believes that a drink containing melatonin will 
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help strengthen and balance the clock better life. The factors the reputation of the manufacturer and 
institutional accreditation is a major factor in the selection. In terms of marketing promotion. Educating 
found in the products affect buying decisions. And the physical side of the jar lid opens easily. Attractive 
label And the production process is an important factor in the purchase decision as well.  
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1. บทนํา 
 

จากสภาวะสังคมที่เปล่ียนไปทําใหวิถีชีวิตของคนเปล่ียน สงผลโดยตรงกับปญหาการนอน และเวลาพักผอน ดังเชน
การเลนโทรศัพทมือถือกอนนอน แสงสีฟาจากจอโทรศัพทจะสงผลกระทบโดยตรงกับการหล่ังสารเมลาโทนิน (Melatonin) 
สงผลใหมีอาการนอนหลับไมสนิท ทําใหคุณภาพชีวิตลดลง จึงถือเปนภัยเงียบ ที่มีตนทุนมาจากการใชชีวิตที่เปล่ียนไปของ
สังคม ทําใหนาฬิกาชีวิตที่มีกําหนดชวงเวลาตางๆ ในการพักผอนของอวัยวะภายในไดรับผลกระทบตามเปนชวงๆ  อีกทั้งผูที่
ตองเดินทางขามเขตเวลาจะเกิดอาการเมาเวลา (Jet Lag) และคนที่ทํางานผลัดกลางคืน จะไดรับผลกระทบตอนาฬิกาชีวิต ซ่ึง
อาการเมาเวลาน้ี จะคลายกับอาการที่เกิดขึ้นกับคนที่อดนอน เกิดจากระดับเมลาโทนินในรางกายไมสัมพันธกับเวลา ซ่ึงขอมูล
ลาสุดจากการศึกษามาพบวาในขณะที่เราเดินทางโดยเครื่องบินตางประเทศ ใหรับประทานสารเมลาโทนินขนาด 0.5-5 มิลลิกรัม  
ใกลกับเวลานอนของจุดหมายปลายทาง (22.00-24.00 น.)  จะสงผลใหสามารถลดอาการเมาเวลาจากการบินได  สารเมลา
โทนินจะไปกระตุนและปรับเปล่ียนระบบวงจรประจําวันของรางกายเราใหกลับสูภาวะปกติไดเร็วขึ้น (กัลยาณี เกเก้ือพรม, 
2552)  

และเม่ือเขาสูวัยชราระดับฮอรโมนตางๆ อัวยวะภายในรางกายจะเกิดการเปล่ียนแปลง พบวามากกวาครึ่งหน่ึงของ
คนที่อายุตั้งแต 65 ปขึ้นไปน้ัน มีปญหาในเรื่องของการนอนหลับ และมีการใชยานอนหลับกันมาก ซ่ึงมีสาเหตุมาจากเมลา
โทนินที่รางกายผลิตไดเอง มีปริมารณลดลงตามชวงอายุ สงผลใหคนสูงอายุจะเกิดภาวะการนอนไมหลับเน่ืองจากสารเมลา
โทนินลดต่ําลง 

จากเหตุผลที่กลาวมาขางตนน้ี ทําใหผูวิจัยมีแนวความคิดในการศึกษาวิจัยถึงทัศนคติและพฤติกรรมของผูบริโภค
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เพื่อหาความเปนไปไดในการผลิตสินคาเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ช่ือ OK Body ภายใตตราสินคาเปปทีน ซ่ึง
เปนเครื่องดื่มที่มีคุณประโยชนจากสารสกัดจากผลไมและสมุนไพร โดยมีสารเมลาโทนินเปนสวนประกอบหลัก ที่มุงเนนใหผล
ลัพธทางดานในการชวยใหผอนคลาย นอนหลับงายขึ้น อีกทั้งยังชวยปรับในเรื่องของอาการเมาเวลา และปรับนาฬิกาชีวิตให
สมดุลตามหลักธรรมชาติ ทั้งยังปรับสมดุลสารเมลาโทนินในวัยชราใหอยูในระดับปกติ เพื่อปองกันโรคสมองเส่ือม อีกทั้งยัง
ประกอบดวยสารออริจินัล ซอยเปปไทด เพื่อสงเสริมการทํางานของสมองในการเช่ือมโยงการทํางานอีกดวย อีกทั้งการผลิต
ผลิตภัณฑน้ีใหเปนเครื่องดื่มเพราะรางกายสามารถดูดซึมไปใชงานไดรวดเร็วที่สุด สงผลใหสารที่เปนสวนผสมสามารถให
คุณประโยชนตอรางกายไดอยางรวดเร็ว 
 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
  
 2.1 เพื่อศึกษาทัศนคติของผูบริโภคตอเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 
 2.2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ OK Body ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯ 
 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 3.1 แนวคิดนาฬิกาชีวิต (Biological Clock) 
 นาฬิกาชีวภาพ เปนระบบสําคัญของรางกายระบบหน่ึงที่ทําหนาที่ควบคุมการหล่ังฮอรโมน ควบคุมวงรอบการหลับ-
ตื่น (กลางคืน-กลางวัน) และควบคุมระดับอุณหภูมิรางกาย ถาการทํางานของระบบนาฬิกาชีวภาพเปนปกติ ก็จะเกิดสมดุลใน
รางกาย สงผลใหสุขภาพและประสิทธิภาพการทํางานดีเปนปกติ แตถาขาดความสมดุลตัวควบคุมนาฬิกาชีวภาพ ก็จะเกิดการ
แปรปรวนของระบบนาฬิกาชีวภาพ  (มานพ จิตตจรัส, 2554) 
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 นาฬิกาชีวิต คือนาฬิกาประจําตัวที่ถูกตั้งโปรแกรมไวในเซลลเน้ือเยื่อและอวัยวะตางๆ โดยกลุมนักวิทยาศาสตรที่
ศึกษาเรื่องน้ีรายงานวา นาฬิกาประจําตัวแตละคนประกอบดวยกลุมเซลลประสาทขนาดจ๋ิวช่ือ ซูปราไคแอสแมติกนิวเคลียส 
(Suprachiasmatic Nucleus หรือ SCN) ทําหนาที่กระตุนใหเกิดการหล่ังฮอรโมนอ่ืนๆ ไปพรอมกับกิจกรรมน้ันๆ เพื่อให
ระบบอิมมูนซิสเต็มทํางานเต็มประสิทธิภาพ (ชีวจิต, ม.ป.ป.) 
 
 3.2 วรรณกรรมเมลาโทนิน (Melatonin) 
 เมลาโทนิน เปนฮอรโมนที่มีความสําคัญ มีความสามารถในการตานอนุมูลอิสระ ผลิตโดยตอมไพเนียลในสมองขณะที่
เรานอนหลับพักผอน มีหนาที่ชวยในการรักษาจังหวะเวลาของชีวิตใหสอดคลองกับธรรมชาติ ดวยหนาที่หลักคือ การควบคุม
นาฬิกาชีวิตในรางกายของเรา หรือ วงจรการนอนหลับและการตื่น ชวยใหไดผลดีในผูที่เปนโรคนอนไมหลับเรื้อรัง และรักษา
อาการเจทแลค หรือ อาการนอนไมหลับเม่ือตองเดินทางเปล่ียนสถานที่ซ่ึงอยูตางเขตเวลากัน  
 การวิจัยรวมกับกลุมวิจัยเมลาโทนิน มข. วาจากการศึกษาผลการรับประทานผลไม 3 ชนิด ไดแก สัปปะรด สม 
กลวย พบวาสามารถเพิ่มความเขมขนของเมลาโทนินและเพิ่มฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระในซีรั่มของอาสาสมัครสุขภาพดี 12 คน  
ทั้งน้ีเมลาโทนินเปนสารส่ือนําประสาทที่สังเคราะหจากกรดอะมิโนแอล-ทริปโตเฟน ซ่ึงเปนกรดอะมิโนจําเปน ที่รางกายไม
สามารถสรางขึ้นเองไดตองไดรับจากสารอาหาร และการสรางเมลาโทนินจะเปนวัฏจักรที่ถูกกระตุนดวยความมืดในเวลา
กลางคืน โดยพบวามีระดับสูงสุดอยูในชวงเวลา 02.00-04.00 น. และจะลดต่ําลงสุดในชวงเวลากลางวันเน่ืองจากถูกยับยั้งการ
สรางโดยแสงสวาง (สุภัสร สุบงกช, 2557) 
 ตอมไพเนียลผลิตเมลาโทนินโดยอาศัยความมืดเปนตัวกระตุนและถูกยับยั้งโดยแสงสวาง ซ่ึงระดับของเมลาโทนินจะ
เปล่ียนแปลง ขึ้น-ลง ตามวัฏจักรภายใน 24 ช่ัวโมง หรือที่เรียกวาระบบนาฬิกาชีวิต (Circadian Rhythm) โดยตอมไพเนียล
จะเริ่มสรางเมลาโทนินจากการรับรูความมืดผานดวงตา จนมีปริมาณสูงสุดในชวง 02.00-.4.00 น. ซ่ึงมีคาประมาณ 60-70   
พิโคกรัมตอมิลลิลิตรของพลาสมา  แลวจะสรางลดลงเรื่อยๆ จนกระทั่ง 07.00-.8.00 น. จึงหยุดการสรางและเหลือคาเมลา
โทนินในเลือดต่ําสุดประมาณ 7 พิโคกรัมตอมิลลิลิตร ระดับเมลาโทนินในกระแสเลือดจะมีความแตกตางกันออกไปตามแตละ
ชวงวัย ทารกที่อยูในครรภมารดาจะไดรับเมลาโทนินผานทางรกของมารดา แตเม่ือทารกกําเนิด ตอมไพเนียลของทารกจะใช
เวลาประมาณ 3 เดือนจึงจะเจริญจนผลิตฮอรโมนเมลาโทนินไดและจะผลิตเพิ่มมากจนถึงระดับสูงสุดในชวงอายุ 1-3ขวบ 
หลังจากน้ันจะลดต่ําลง โดยเฉพาะชวงที่เขาสูวัยรุนเมลาโทนินจะลดลงมาก ซ่ึงเช่ือวาเก่ียวของกับการพัฒนาการของระบบ
สืบพันธุของรางกายที่เขามาแทนที่ 1, 3 เม่ืออายุมากขึ้น ระดับฮอรโมนเมลาโทนินจะยิ่งลดลงจนอาจวัดคาไมไดเลยในวัย 70-
80 ปแสดงใหเห็นวาระดับฮอรโมนเมลาโทนินที่ลดลงเม่ืออายุเพิ่มขึ้นอาจมีความสัมพันธกับกลไกการชราภาพ โดยเช่ือวาเมลา
โทนิน อาจชวยชะลอความชราไดโดยผานกระบวนการกําจัดอนุมูลอิสระและการปองกันการเกิด Oxidative Stress1 
 
 3.3 แนวคิดอาการเมาเวลา (Jet Lag) 
 เจทแลค เปนอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นเม่ือรางกายยังปรับจังหวะเวลาใหเขากับสภาพแวดลอมใหมที่มีเวลา (time 
zones) แตกตางกันไมได เน่ืองจากรางกายยังเคยชินกับเวลาในสภาพแวดลอมเดิมอยู อาการของเจทแลค คือ จังหวะของการ
นอนและการใชชีวิตเปล่ียน มีความกังวลและมีอาการซึมเศรา มีความผิดปกติของกระเพาะอาหารและลําไส ระบบหัวใจหลอด
เลือด อาการมึนงง และประจําเดือนผิดปกติ หากสภาพแวดลอมเดิมและสภาพแวดลอมใหมมีเวลาตามนาฬิกาตางกัน 12 
ช่ัวโมง จะเทียบเทากับอยูหางกัน 12 time zones โดยทั่วไปจะใชเวลาเทากับระยะหางของ time zones ในการปรับตัวให
เปนปกติ คือ ตองใชเวลา 12 วัน กวาที่จะปรับตัวใหเขากับเวลาของสภาพแวดลอมใหมได วิมล ศรีศุข (2558) 
 เกิดผลกระทบตอระบบนาฬิกาชีวภาพ (Circadian Rhythm) ในรางกายเจทแลค เปนความไมสบายที่เกิดจากความ
แปรปรวนของสภาพรางกายและจิตใจ รูสึกเหน่ือย วิงเวียน ปาๆเปอๆ หลงลืมไปช่ัวขณะ หงุดหงิดงาย อารมณเสียโดยไมมี
สาเหตุ กลาง คืนนอนไมหลับ แตกลางวันงวงหาว นอกจากน้ันยังทําใหภูมิคุมกันตานทานโรคของรางกายต่ํา เปนไขหวัด เปน
ไขไดงาย เม่ือเจอกับอากาศและสภาพแวดลอมที่เปล่ียนแปลง มานพ จิตตจรัส (2554) 
 นอกจากน้ี ปานสิริ พันธุสุวรรณ (2540) ยังไดอธิบายตอวา หนาที่ของตอมไพเนียลและเมลาโทนิน ตอมไพเนียลทั้ง
ในสัตวมีกระดูกสันหลังที่ต่ํากวาสัตวเล้ียงลูกดวยนม ทําหนาที่เปน “Neuroendocrine Transducer Organ” คือ เปนอวัยวะ
ที่เปล่ียนสัญญาณประสาทใหเปนสัญญาณฮอรโมนเมลาโทนิน ซ่ึงจะไปมีผลตอการควบคุมหนาที่ตางๆ ของรางกาย  
 Edwards BJ, Atkinson G, Waterhouse J, Reilly T, Godfrey R, Budgett R. ไดศึกษากลุมที่เดินทางไปทางทิศ
ตะวันตก (Westward travel) จากการศึกษาในการเดินทางโดยเครื่องบิน ระยะหางจากตนทางถึงปลายทาง เทากับ 6-12 
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time zones สวนใหญใหเมลาโตนินในขนาด 5 มิลลิกรัม (3-5 มิลลิกรัม) การศึกษาในกลุมน้ีมีนอยกวาในกลุมแรก พบวา 
รายงานการศึกษา 3 ฉบับจาก 5 ฉบับ (ค.ศ. 1989- 2006) มีผลทําใหอาการเจทแลค บรรเทาลง หรือปรับตัวเขาสูปกติเร็ววัน
ขึ้น (2000) 
 
 3.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 สุภัสร สุบงกช (2555) ไดทําศึกษาขึ้นเพื่อทดสอบผลของการรับประทานผลไมในเขตรอน ไดแกสับปะรด สม และ 
กลวย ตอความเขมขนของเมลาโทนินในเลือดและฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ ในอาสาสมัครสุขภาพดี ผลการศึกษาพบวาความ     
เขมขนเมลาโทนินในซีรั่มที่ 120 นาทีภายหลังรับประทานผลไมที่ศึกษาเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเปรียบเทียบกับกอน
การรับประทานผลไมโดยความเขมขนของเมลาโทนินที่เพิ่มขึ้น ภายหลังการรับประทานผลไมทั้ง 3 ชนิดใกลเคียงกับความ
เขมขนสูงสุดของเมลาโทนินตามสรีรวิทยาปกติของรางกายในเวลากลางคืน จากผลการทบทวนวรรณกรรมที่มีมากอนหนาน้ี
อยางไรก็ตามความเขมขนของเมลาโทนินที่เพิ่มขึ้นมีความแตกตางกันระหวางอาสาสมัครแตละคนทั้งในสับปะรดระหวาง 13.9 
ถึง 150.66 pg/mL (รอยละ 24 ถึง 372) สม 0 ถึง 238.9 pg/mL (รอยละ 0 ถึง 1394) และกลวย 0 ถึง 173.54 pg/mL   
(รอยละ 0 ถึง 572) แมวาอาสาสมัครแตละคนจะรับประทานผลไมในปริมาณที่ใกลเคียงกัน สอดคลองกับขอมูลการศึกษาของ
เมลาโทนินในรูปแบบรับประทานที่พบความแตกตางของคาชีวประสิทธิผล (bioavailability) ระหวางบุคคลสูง การ
รับประทานกลวย 2 ลูก (ประมาณ 190 กรัม) ในการศึกษาน้ีสามารถทําใหความเขมขน ของเมลาโทนินในซีรั่มเพิ่มขึ้นใกลเคียง
กับการรับประทานสับปะรดและสม 1 กิโลกรัม สามารถอธิบายไดจาก  
  1) เมลาโทนินในกลวยมีปริมาณที่สูง Badria และคณะพบปริมาณเมลาโทนินในสับปะรด 278 pg/g และ
กลวย 655 pg/g  
  2) กรดอะมิโน tryptophan ที่มีปริมาณสูงในกลวยสามารถสังเคราะหเปนเมลาโทนินไดในทางเดินอาหาร
ผานเอนไซม serotonin-N-acetyltransferase (NAT) และ hydroxyindole-O-methyltransferase (HIOMT) (Garcia-
Parrilla et al., 2552) Huether และคณะพบวาการใหหนูกินกรดอะมิโน Tryptophan สามารถเพิ่มความเขมขนของเมลา
โทนินในเลือดได (Huether,  Poeggeler & Reimer, 1992) 
 นอกจากน้ียังมีอีกหลายการศึกษาที่ยืนยันถึงผลของการสังเคราะหเมลาโทนินจากกรดอะมิโน Tryptophan ในทาง
เดินอาหารเชนกัน (Huether, et al., 1992 และ Bubenik, 2002) 
 การวิเคราะหฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระในซีรั่มของอาสาสมัครสุขภาพดีในการศึกษาน้ีทําโดยวิธี Ferric Reducing 
Antioxidant Power (FRAP) และ Oxygen Radical Antioxidant Capacity (ORAC)  สารตาน อนุมูลอิสระบางชนิดเชน 
Ascorbic Acid ยังทําปฏิกิริยากับ Ferrous (Fe2+) สงผลรบกวนการวัดและการแปลผลการศึกษาการวิเคราะหดวย ORAC 
เปนวิธีการวัดฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระที่มีความจําเพาะเจาะจง (Specificity) สูงกวา (Length of Inhibition Time) (Cao & 
Prior, 1998) 
 ผลจากการศึกษาพบวาฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระในซีรั่มของอาสาสมัครสุขภาพดีจากการวิเคราะหดวยวิธี FRAP และ 
ORAC เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 120 นาทีภายหลังรับประทานผลไมที่ศึกษาทั้ง 3 ชนิดเม่ือเปรียบเทียบกับกอน
รับประทานผลไมการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนพบความสัมพันธเชิงเสนตรงระหวางฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระและความเขมขน 
ของเมลาโทนินในซีรั่มที่เพิ่มขึ้น แสดงถึงฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระเกิดจากความเขมขนของเมลาโทนินในซีรั่มที่เพิ่มขึ้น อยางไร
ก็ตามเม่ือเปรียบเทียบรอยละของฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระที่เพิ่มขึ้นในการศึกษาน้ียังต่ํากวาการศึกษาของ Garrido และคณะ 
(Garrido et al.,2553) ที่พบวาฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระเพิ่มสูงขึ้นถึงรอยละ 50 
 
4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

ผูวิจัยเลือกกลุมประชากรและกลุมตัวอยางที่ตองการศึกษา โดยแบงออกเปน 2 กลุม ดังน้ี 
4.1 ผูใหขอมูลสําคัญในการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณผูบริหาร

ผลิตภัณฑเครื่องดื่มเปปทีน 1 คน ผูเช่ียวชาญทางดานองคการอาหารและยาระดับสูง 1 คน ผูชวยชาญทางดานการผลิต
เครื่องดื่ม 1 คน และแพทยผูเช่ียวชาญ 1 คน 
  4.2 ผูวิจัยเลือกใชการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ไดแก คนวัยทํางานอายุ 21-35 ป  
และอายุ 36-50 ป จากประชากรเพศชายและหญิงที่อยูในกรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 5,692,284 คน โดยผูวิจัยไดกําหนดกลุม
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ตัวอยางที่ใชในการศึกษาจากตารางสําเร็จรูป ณ ระดับความเช่ือม่ันที่รอยละ 95 ยอมใหความคลาดเคล่ือนของการประมาณ
คาเฉล่ียสัดสวนเกิดขึ้นไดในระดับรอยละ 0.5 จึงไดจํานวนกลุมตัวอยาง 400 คน และเก็บแบบสอบถาม 8 เขตใน
กรุงเทพมหานคร จํานวนเขตละ 50 ชุด รวมทั้งส้ิน 400 ชุด  

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งน้ี คือ แบบสอบถามปลายปด จํานวน 400 ชุด โดยแบงออกเปน 4 สวน
ดังตอไปน้ี 
 สวนที่ 1 ขอมูลสวนตัวผูกรอกแบบสอบถาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได 
 สวนที่ 2 ขอมูลดานพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ระยะเวลาที่บริโภค ความถี่ในการบริโภค เปนตน 
 สวนที่ 3 ทัศนคติของผูบริโภค ที่มีผลตอการดื่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ อิทธิพลที่มีผลตอการเลือกชนิดเครื่องดื่มตางๆ  
 สวนที่ 4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 โดยกําหนดเปนคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) ตามรูปแบบของ Likert’s Scale ซ่ึง
ทั้ง 3 สวนจะมีใหเลือกตอบไดเพียงคําตอบเดียว 
 คําถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) ตามรูปแบบของ Likert’s Scale มีการกําหนดเกณฑ
การใหคะแนน ดังน้ี   มากที่สุด=5, มาก=4, ปานกลาง=3, นอย=2, นอยที่สุด=1 
  4.3 การวิเคราะหขอมูล 
  ผูวิจัยตรวจสอบจํานวนและความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับคืน จํานวน 400 ชุด จากน้ันนํา
แบบสอบถามที่สมบูรณมาทําการวิเคราะห ประมวลผลขอมูล และนํามาทําการลงรหัสตามที่กําหนดไว เพื่อหาคาความถี่ คา
รอยละ และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
5. ผลการวิจัย 
 

จากการวิจัยกลุมตัวอยางทั้ง 400 คน พบวาประชากรสวนใหญเปนเพศหญิง อยูในชวงอายุ 21-30 ป รองลงมาคือ
ชวงอายุ 51 ปขึ้นไป และ 31-40 ป ตามลําดับ สถานภาพโสด ระดับการศึกษาสวนใหญอยูที่ปริญญาตรี รองลงมาคือ สูงกวา
ปริญญาตรี การประกอบอาชีพสวนใหญเปนพนักงานบริษัทเอกชน รองลงมาคือ ขาราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยมีรายไดเฉล่ีย
ตอเดือนสูงกวา 40,001 บาท รองลงมาอยูที่ 20,001 – 30,000 บาท มีพฤติกรรมในการดื่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ มามากกวา 
4 ป โดยมีความถี่ในการดื่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพทุกวัน รองลงมาคือ 1-2 ครั้งตอสัปดาห โดยมีเหตุผลสําคัญในการเลือกดื่มก็
เพื่อใหสุขภาพแข็งแรง รองลงมาคือการเสริมวิตามินใหรางกาย และเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของสมอง ตามลําดับ  

การสํารวจทัศนคติและพฤติกรรมผูบริโภคเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเก่ียวกับการนอนหลับ พบวากลุมประชากรสวนใหญ 
ตอบวายังไมเคยดื่มเครื่องดื่มเพื่อการนอนหลับมีถึง 300 คน และอีก 88 คน ตอบวา เคยดื่มผลิตภัณฑที่ชวยในการนอนหลับ
จากดอกคาโมมาย โดยมีทัศนคติความเช่ือที่วาการดื่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเพื่อการนอนหลับมีประโยชนทางดานชวยในการ
นอนหลับ และผอนคลาย รองลงมาคือ สมองทํางานไดดีขึ้น และปรับนาฬิกาชีวิตใหสมดุล ตามลําดับ   
 โดยในดานปจจัยพฤติกรรมผูบริโภคที่มีผลตอการเลือกซ้ือผลิตภัณฑเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในดานผลิตภัณฑพบวา 
กลุมประชากรสวนใหญใหความเช่ือม่ันกับการที่มีสถาบันรับรองคุณภาพของสินคาอยูในเกณฑมากที่สุด ถัดมาเปนช่ือเสียงของ
บริษัทผูผลิต การมีบรรจุภัณฑที่เหมาะสมตอการพกพา คาเฉล่ียเกาะกลุมกันอยางนาสนใจ และตามมาดวยฉลากที่โดดเดน 
ดึงดูด และสุดทายคือการสกัดสารสําคัญที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน ในดานของปจจัยดานราคา พบวาการมีราคาจัดจําหนายมี
ราคาเหมาะสม อยูในเกณฑมากที่สุด คิดเปนคาเฉล่ีย 4.074 ถัดมาคือราคาจําหนายแสดงไวอยางชัดเจน 

ปจจัยที่มีผลตอการเลือกซ้ือในดานชองทางการจัดจําหนาย พบวาการอยากใหจัดจําหนายอยูในรานสะดวกซ้ือทั่วไป 
และตําแหนงการวางสินคาใหอยูในตูแชพรอมดื่มและสะดวกในการหยิบ ดานสงเสริมการตลาด พบวาการมีขอมูลดาน
คุณสมบัติของสินคาอยูในเกณฑมากที่สุด คิดเปนคาเฉล่ีย 4.22 ถัดมาคือการมีกิจกรรมพิเศษตางๆ เชน การใหความรูจาก
ผูเช่ียวชาญ และตามดวยการแจงคุณสมบัติของสินคาประชาสัมพันธทางส่ือมีเดีย เปนอันดับสุดทาย 

ในดานบุคคลากรพบวาการที่พนักงานขายสามารถแนะนํารายละเอียดไดเปนอยางดี อยูในเกณฑมากที่สุดคิดเปน
คาเฉล่ีย 4.42 ถัดมาคือพนักงานขายมีอัธยาศัยดี มีความเปนกันเอง ถัดมาคือพนังงานขายมีความเอาใจใสในการบริการ ยิ้ม
แยมแจมใส และสุดทายคือพนักงานขายมีบุคลิกภาพและกิริยามารยาทดี   ทางดานของลักษณะทางกายภาพพบวาปจจัยดาน
ฝาขวดเปดงาย อยูในเกณฑมากที่สุด คิดเปนคาเฉล่ีย 4.32 ถัดมาคือการมีบูธสงเสริมการขายที่สะอาด สวยงาม ถัดมาคือการ
ออกแบบฉลากผลิตภัณฑที่สวยงาม และสุดทายคือการมีขวดบรรจุภัณฑ เปนอลูมิเนียม  
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สุดทายคือทางดานกระบวนการ พบวาการมีการผลิตที่มีคุณภาพอยูในเกณฑที่มากที่สุด คิดเปน 4.526 ถัดมาคือการ
มีขั้นตอนการใหบริการอยางเปนระบบและรวดเร็ว ถัดมาคือมีการใหความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑ ถัดมาคือมีการผลิตจากโรงงาน
ที่ทันสมัย มีช่ือเสียง และสุดทายการมีศูนยใหขอมูล Call Center  
 
6. อภิปรายผลการวิจัย 
 

การจากศึกษาวิจัยและจัดทําแผนธุรกิจโครงการจัดตั้งเครื่องดื่ม OK Body ภายใตตราสินคา เปปทีน สามารถ
อภิปรายผลไดดังน้ี 

ในการดําเนินการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยตองใชเวลาในการศึกษาหาขอมูลรูปแบบธุรกิจของบริษัทผลิตเครื่องดื่ม และตอง
ทําการศึกษากระบวนการผลิตภายในโรงงานของโอสถสภา เพื่อประกอบการทํางานวิจัยเรื่องน้ีใหมีความสมบูรณของเน้ือให
มากที่สุด ตลอดจนขั้นตอนในการประสานงานขอความรวมมือในการเก็บกลุมตัวอยาง ที่ไดแยกกลุมออกมา โดยเนนตามชวง
อายุอีกดวย 

จากผลวิจัยพบวากลุมตัวอยางคือกลุมประชากร มีทัศนคติและมีพฤติกรรมการบริโภคที่ดี โดยสอดคลองกับผลการ
สํารวจที่จะเห็นไดวา สวนใหญตอบวาดื่มทุกวัน และประเด็นในกลุมเปาหมายก็มีความชัดเจนในแงของความตองการในตลาด 
โดยดูจากอายุของผูตอบแบบสอบถามที่สวนใหญกลุมเปาหมายหลักคือคนวัยทํางาน และผูสูงอายุ ซ่ึงสอดคลองกับขอมูลการ
สัมภาษณในเชิงลึกอีกดวย  จากการสํารวจยังพบอีกวาถึงแมกลุมตัวอยางจะรูจัก และดื่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเปนประจํา แต
ยังคงไมมีความรูในเรื่องของเครื่องดื่มเพื่อการผอนคลายหรือการนอนหลับ แตในทางกลับกันถาถามถึงเครื่องดื่มดอกคาโมมาย 
กลุมตัวอยางรูจักและเคยดื่ม ถึง 88 คน จาก 400 คน ก็นับวาเปนขอสังเกตที่วาผลิตภัณฑเพื่อการนอนหลับยังมีชองวางทาง
การตลาด และยังมีความตองการของตลาดที่กําลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆ  ตามลําดับ 

จากการศึกษาขอมูลและการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับผูบริหารในทุกวงการที่เก่ียวของในการทําธุรกิจ
เครื่องดื่ม พบวาในการผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เพื่อการนอนหลับ มีชองทางในการเปนไปไดอยางชัดเจน เน่ืองดวยกระแส
การรักสุขภาพของประชาชนโลกที่กําลังเติบโตไปพรอมกับระดับการศึกษา และดวยการผลิตที่ทางโอสถสภามีความรู
ความสามารถที่อยูในระดับแนวหนาของตลาดเครื่องดื่ม สงผลใหการผลิตเครื่องดื่มชนิดน้ีเขามายังตลาด เพื่อตอยอดใหกับ
เครื่องดื่มเปปทีน เปนเรื่องที่มีความเปนไปไดอยางชัดเจน อีกทั้งในสวนของขอกฎหมายตางๆ ที่มีขอจํากัดในการทําการตลาด 
ก็สามารถมีชองทางในการทําไดอยางถูกตองตามกฎหมาย โดยทําในสวนของการทําการใหความรู กระตุนการทําใหเกิดความ
ตระหนักรูของมนุษยใหเกิดขึ้น 

 
7. ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 

การจากศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมผูบริโภคตอเครื่องดื่ม OK Body ภายใตตราสินคา เปปทีน ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ
ในการนําผลการศึกษาไปใชใหเกิดประโยชนและเปนแนวทางในอนาคตดังน้ี 

จากผลการวิจัยพบวากลุมประชากรสวนใหญยังไมทราบถึงความตองการของตนเองที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคต 
รวมถึงคุณประโยชนในดานตางๆของสารเมลาโทนิน ที่นับวาเปนสารที่มีอยูใกลตัว และไมเปนอันตราย แตสําหรับกลุม
ประชากรตัวอยางยังไมมีความรู ความเขาใจที่ดีพอเก่ียวกับสารตัวน้ี ผูวิจัยจึงมีแนวคิดดังตอไปน้ี 

7.1 การทํากลยุทธทางการตลาด เพื่อที่จะส่ือสารกับกลุมเปาหมายใหตรงที่สุด และยังอยูในกรอบของขอกําหนดทาง
กฎหมายใหชัดเจน ตองอาศัยกลยุทธการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) โดยการใชการโฆษณาคุณประโยชนของ
สารเมลาโทนินแทนการโฆษณาถึงตัวสินคาโดยตรง และใชบุคคลากรทางการแพทยเขามามีสวนรวมในทุกๆ การทํากิจกรรม 
เพื่อเปนการสรางภาพลักษณที่ดีแกตราสินคา ซ่ึงจะเปนชองทางการสรางตราสินคาใหแข็งแกรงในอนาคตอีกดวย 
 7.2 การบริหารจัดการในอนาคตเก่ียวกับเรื่องของพนักงานขายที่อาจตองมีการเพิ่มบุคลากรในอัตรากาวหนา หรือ
การสรางแรงจูงใจในการกระตุนยอดขายก็เปนเรื่องสําคัญ  อีกทั้งยังตองมีการฝกอบรมพนักงานขาย และพนักงานรับเรื่องสาย
ดวนผูบริโภค ใหมีความพรอมและความรูใหครบถวน และละเอียด 
 7.3 สรางแผนกลยุทธระยะยาว โดยดูจากกระแสของการดําเนินชีวิตของประชากรที่เปล่ียนถายเขาสูยุคตางๆ เพื่อ
จัดตรวจกลยุทธในดานการตลาด และการดึงฐานลูกคากลุมใหมๆ เพื่อขยายฐานลูกคาใหกวางขึ้น ตลอดจนการสรางตราสินคา
ใหแข็งแกรงแลวขยายแตกสินคาออกไปเพื่อใหครอบคลุมกับความตองการของตลาดในแตละสวนอีกดวย 
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 7.4 ขอเสนอแนะสําหรับผูวิจัยในครั้งตอไป ควรวิจัยในเรื่องของกระบวนการสกัดสารเมลาโทนิน จากผลไมอ่ืนๆ
เพิ่มเติม รวมถึงกระบวนการจัดเก็บและยืดอายุของสารเมลาโทนินใหคงสภาพไดยาวนานมากที่สุด เพื่อขยายผลิตภัณฑไปยัง
ตลาดสงออกอีกดวย 
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การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคที่มีตอการใชบรกิารรานอาบน้ํา-ตัดแตงขนสุนัข 
ในอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธาน ี

The Study of Consumers’ Behavior of Dog Grooming Service  
in Lamlukka, Patumthani 
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สาขาวิชาการจัดการสาระและการสรางคุณคา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

YO1401@HOTMAIL.COM 
 

บทคัดยอ 
 

การคนควาอิสระน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคในการตัดสินใจเลือกใชบริการรานอาบนํ้า-ตัดแตงขน
สุนัขใน อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ผูศึกษามีความสนใจธุรกิจการใหบริการอาบนํ้า-ตัดแตงขนสําหรับสุนัขทั้งแบบในและ 
นอกสถานที่แบบรถบริการเคล่ือนที่ พบวาในปจจุบันมีรานอาบนํ้า-ตัดแตงขนสุนัขตั้งอยูกับที่โดยที่ลูกคาจะตองเดินทางไปใช
บริการที่รานดวยตนเอง ผูศึกษาจึงเล็งเห็นวาธุรกิจสามารถที่จะพัฒนาใหเพิ่มคุณคาและสามารถใหบริการที่เหนือกวา สามารถ
ตอบสนองตอความพึงพอใจของลูกคาไดเปนอยางดี และเปนการเพิ่มทางเลือกใหกับผูใชบริการมากขึ้น 

 
คําสําคัญ: อาบนํ้า-ตัดแตงขนสุนัข, ผูบริโภค, สัตวเล้ียง, งานอดิเรก 
 

Abstract 
 

This independent study purposed to study consumer behavior in decision making of selecting dog 
grooming shop services in Lamlukka District, Patumthani Province. The author was interested in dog grooming 
services business both in-place and on-site by mobile service vehicle. Currently, it was found that most 
of dog grooming shops are fixed and the customer must travel to take the services by self. The author 
has foreseen that the business could be developed to increase the value and the outclassed services 
could be offered and well response to customer’s satisfaction as well as to increase options for customers. 
 
Keywords: dog grooming service, consumer, pets, hobby 
 
1.บทนํา 
 

ปจจุบันพบวาผูคนหันมาเล้ียงสุนัขในบานแทนการปลอยไวตามบริเวณบานมากขึ้น อีกทั้งยังหันมาเล้ียงดวยอาหาร
สําเร็จรูปมากขึ้น เอาใจใสดูแลและสรางสภาพความเปนอยูที่ดีใหกับสุนัขไมนอยไปกวาสมาชิกในครอบครัว ใหความสําคัญ
เปรียบเสมือนสมาชิกภายในบาน (จุฑารัตน เหลืองสฤษดิ์, 2555) สุนัขจึงเปนสัตวที่นิยมเล้ียงกันมาก เพราะเช่ือวาสุนัขเปน
สัตวที่มีความซ่ือสัตย และกตัญูรูคุณ นอกจากน้ีการเล้ียงสุนัขยังเปนคานิยมที่จะแสดงถึงฐานะและรสนิยมของผูเล้ียงจึงเกิด
ธุรกิจรองรับขึ้นมากมาย เชน การตัดแตงขน สปาบริการรับฝากสุนัข ผลิตภัณฑของใชเก่ียวกับสุนัข เปนตน (รัตนระวี ชเลิศ
เพ็ชร, 2553) 

จากจํานวนสุนัขในครัวเรือนที่เพิ่มมากขึ้นพบวาธุรกิจเก่ียวกับสุนัขในเมืองไทยเปนธุรกิจที่มีศักยภาพ มีการเติบโต
ตอเน่ืองธุรกิจเก่ียวกับสุนัขมีมูลคารวมราว 10,500 ลานบาท ทั้งอาหารเม็ดและอาหารกระปอง 7,000 ลานบาท  และอ่ืนๆ 
อาทิ ขนม  แชมพู เส้ือผา ปลอกคอ ฯลฯ 3,000 ลานบาท (ไมนับรวมธุรกิจการเพาะพันธุสุนัข)  ในภาคธุรกิจบริการ เชน 
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โรงพยาบาลสัตว  รานอาบนํ้า ตัดขนสุนัข ยาและเวชภัณฑ วัคซีนสําหรับสุนัขมีมูลคากวา 10,000 ลานบาท โดยประเทศไทยมี
อัตราการเติบโตเฉล่ียรอยละ 20-25 (นันทพล ตันติวงศอําไพ, ช้ีธุรกิจสัตวเล้ียงไทยคึกคัก, 2555) 

ปจจุบันจะพบวาจํานวนสุนัขและผูเล้ียงสุนัขมีปริมาณเพิ่มขึ้นในขณะที่รานเพ็ทช็อปในกรุงเทพและปริมณฑล มี
ประมาณไมเพียงพอตอความตองการของผูใชบริการ ยังไมรวมรานคารายยอย ซ่ึงการเขาถึงผูบริโภคมีเพียง รอยละ 30 ของ
ประชากรสุนัขทั้งหมด ตลาดสําหรับรานอาบนํ้า-ตัดแตงขนสุนัข และสินคาสําหรับสุนัขยังสามารถรองรับไดอีกรอยละ 70 (พิ
สิทธ์ิ เลาหวินิจ, แนวโนมธุรกิจเพ็ทช็อป,2555) ผูศึกษาจึงมีความสนใจธุรกิจการใหบริการรานอาบนํ้า-ตัดแตงขนสําหรับสุนัข
ทั้งแบบในสถานที่ และรถบริการแบบเคล่ือนที่ พบวาในปจจุบันมีรานอาบนํ้า-ตัดแตงขนสุนัขตั้งอยูกับที่โดยที่ลูกคาจะตอง
เดินทางไปใชบริการที่รานดวยตนเอง ผูศึกษาจึงเล็งเห็นวาธุรกิจสามารถที่จะพัฒนาใหเพิ่มคุณคาและสามารถใหบริการที่
เหนือกวา สามารถตอบสนองตอความพึงพอใจของลูกคาไดเปนอยางดี และเปนการเพิ่มทางเลือกใหกับผูใชบริการมากขึ้น 
 
2. วัตถุประสงคของโครงการ 
 
 เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคในการตัดสินใจเลือกใชบริการรานอาบนํ้า-ตัดแตงขนสุนัขในอําเภอลําลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี 

 
3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 จากการศึกษาคนควาผลงานวิจัยที่เก่ียวของกับแนวคิด และทฤษฏีเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภคพบผลงานวิจัยที่
เก่ียวของกดังมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 

3.1 แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค  
ศิริวรรณ เสรีรัตน (2538) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง ผูใชผลิตภัณฑหรือบริการขั้นสุดทาย หรือ ผูที่ซ้ือ

สินคาไปเพื่อใชสวนตัว และครอบครัว หรือ การใชขั้นสุดทายสําหรับตลาดสินคาบริโภค 
สวนประสมทางการตลาดที่ใชเพื่อกําหนดกลยุทธการตลาดที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภค มี

ดังตอไปน้ี 

- กลยุทธดานผลิตภัณฑ (Product Strategy) 

- กลยุทธดานราคา (Price Strategy) 

- กลยุทธดานชองทางการจัดจําหนาย (Place Strategy) 

- กลยุทธดานการสงเสริมการตลาด (Promotion Strategy) 
 

3.2 สุภาวดี เผายืนยง (2546) ไดศึกษาเรื่องพฤติกรรมการบริโภคและคาใชจายของผูเล้ียงสุนัข : กรณีศึกษาในเขต
เทศบาลนครขอนแกน จังหวัดขอนแกน พบวาผูใชบริการมีอายุระหวาง 16-25 ป วัตถุประสงคในการเล้ียงสุนัขเพื่อแกเหงา
โดยสวนใหญจะคํานึงถึงพันธุและขนาดของสุนัขกอนการตัดสินใจเล้ียง และพันธุที่นิยมเล้ียงจะเปนสุนัขพันธุตางประเทศ ซ่ึงได
รับมาจากคนรูจัก ผูเล้ียงสวนใหญจะมีรายไดเฉล่ียตอครอบครัวไมเกิน 20,000 บาท ตอเดือน และมีคาใชจายในการเล้ียงสุนัข
ตอเดือนไมเกิน 1,000 บาท โดยคาใชจายหลัก เปนคาอาหาร ปจจัยที่มีความสัมพันธุกับคาใชจาย คือ รายไดรวมของ
ครอบครัว วัตถุประสงคในการเล้ียงสุนัข ราคาสุนัข พันธุของสุนัข รวมถึงลักษณะการเล้ียงและการใหอาหาร 

 

3.3 วชิราภรณ เมฆวัน (2546) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการรานรับดูแลสุนัขและแมวในอําเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี ผลการศึกษาพบวาลูกคาสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 26-35 ป  ประกอบธุรกิจสวนตัว มีพฤติกรรม
การใชบริการรานรับดูแลสุนัขและแมว ลูกคาจะมาซ้ือสุนัขและแมวจากรานขายสัตวเล้ียง โดยมีคาใชจายสําหรับสุนัขและแมว
สัปดาหละ 50-150 บาท และเลือกซ้ืออาหารและอุปกรณอ่ืนๆ ดวย โดยการใชบริการดังกลาวมีเพื่อนเปนผูแนะนํามาและจะ
ใชบริการในการอาบนํ้าใหสุนัขและแมวประมาณเดือนละ 2-3 ครั้ง  ลูกคาใหความสําคัญตอปจจัยในการเลือกใชบริการ 
โดยรวมในระดับมากโดยใหความสําคัญดานพนักงานใหบริการเปนอันดับ 1 รองลงมาคือเรื่องผลิตภัณฑและบริการ 
กระบวนการ ลักษณะทางกายภาพ ราคา และสถานที่ตั้งตามลําดับ 

 



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 
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3.4 ภัทรศรี ธัญโชติกุล (2553) ไดศึกษาแนวทางการพัฒนาตลาดของธุรกิจดูแลสัตวเล้ียงประเภทสุนัขและแมว ใน
จังหวัดภูเก็ต ผลการศึกษาพบวาโดยสวนใหญผูใชบริการเปนเพศหญิง อายุระหวาง 24-32 ป สวนใหญเปนพนักงานเอกชน 
และมีสัตวเล้ียง 1 ตัว พฤติกรรมการใชบริการดูแลสัตวเล้ียงสวนใหญรับรูขาวสารตางๆ จากส่ือโทรทัศน และใชบริการราน
ดูแลสัตวเล้ียงดวยการไปดวยตัวเอง นอกจากน้ียังพบสวนใหญนําสัตวเล้ียงไปตรวจสุขภาพทุกๆ 12 เดือน และจะใชบริการ
อาบนํ้าสุนัข โดยเสียคาบริการครั้งละ 101-200 บาท โดยจะใชเวลาในการรอคอย 21-30 นาที 
 
4. วิธีดําเนินการศึกษา/การวิจัย 
 

4.1 ขั้นตอนในการศึกษางานวิจัย 
ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ 
ขั้นที่ 2 เครื่องม่ือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม ในสวนที่ 1 เปนขอมูลทั่วไป ลักษณะคําถามเปนแบบตรวจสอบ

รายการ จํานวน 6 ขอ เปนแบบสอบถามแบบปลายเปด จํานวน 1 ขอ แบบสอบถามในสวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับ
พฤติกรรมผูบริโภคที่มีตอการใชบริการรานอาบนํ้า-ตัดแตงขนสุนัขในอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี มีจํานวน  9 ขอ 
แบบสอบถามในสวนที่ 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการใชบริการรานอาบนํ้า-ตัดแตงขนสุนัขในอําเภอลําลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี  

 

4.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรกลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ ผูเล้ียงสุนัขในอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี เพศชาย-หญิง 

อายุระหวาง 20-60 ป  
 การศึกษาครั้งน้ีจะทําการเก็บขอมูล โดยใชแบบสอบถาม สอบถามผูเล้ียงสุนัขที่นําสุนัขมารับบริการที่รานอาบนํ้า-ตัด
แตงขนสุนัข ในอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยใชขนาดกลุมตัวอยางตามสูตรคํานวณของ W.G.Cochran, 1953  ซ่ึงได
ขนกลุมตัวอยางที่ 385  ตัวอยาง ที่ระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 ที่ความคลาดเคล่ือน รอยละ 5 สํารองเก็บขอมูล รอยละ 10 
เทากับ 40 ตัวอยาง รวมเปนทั้งส้ิน 425 ตัวอยาง โดยสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยยึดเอาความ
สะดวกสบายหรือความปลอดภัยของผูเลือกตัวอยางเปนหลัก (สุดาดวง เรืองรุจิระ, 2534) 

 

4.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยช้ินน้ีผูวิจัยจะใชทําการเลือกกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เพื่อกําหนด

กลุมตัวอยางดานพฤติกรรมผูบริโภคที่มีตอการใชบริการรานอาบนํ้า-ตัดแตงขนสุนัขแบบสอบถามเปนขอมูลคาถามปลายปด
และคําถามปลายเปดเปนคําถามประมาณคา (Rating Scale) ซ่ึงเปนวิธีการของ Likert มีการแบงคําตอบใหเลือก 5 ระดับใน
สวนของแบบสอบถามจะแบงออกเปน 3 สวน 

สวนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามไดแก เพศ และ อายุระดับการศึกษาอาชีพ และ
รายไดเฉล่ียตอเดือนใชระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) 

สวนที่ 2 พฤติกรรมผูบริโภคที่มีตอการใชบริการรานอาบนํ้า-ตัดแตงขนสุนัขโดยเลือกคําตอบที่สัมพันธกับพฤติกรรม
ของผูตอบแบบสอบถามมากที่สุด 1 ขอ 

สวนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลทางดานลักษณะการใชบริการโดยใชคําถามปลายปด (Close – Ended 
Response Question) โดยเปนแบบสอบถาม Semantic differential scale เปนคําถามกําหนดมาตรวัด 5 ระดับ โดย
แบงเปนชวงๆ ตั้งแตดานซายสุดของสเกลแทนดวยกับขอความดานซาย ดานขวาสุดของสเกลแทนเห็นดวยกับขอความ
ดานขวา การใหนํ้าหนักคะแนนเก่ียวกับปจจัยในการเลือกใชบริการราน 

 

4.4 การทดสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปปรึกษาผูเช่ียวชาญเพื่อนําขอเสนอแนะตางๆมาปรับปรุงแบบสอบถาม ผูวิจัยไดนํา
แบบสอบถามมาปรับปรุงและทําการทดสอบอีกครั้งจนไดแบบสอบถาม ตรงตามวัตถุประสงคที่ตองการ แลวจึงนํา
แบบสอบถามน้ันมาวิเคราะหหาคาความเที่ยงตรงดวยโปรแกรม SPSS โดยใชสูตรของ Cronbach’s alpha coefficient ใน
การหาคาสัมประสิทธ์ิ alpha ไมต่ํากวา 0.75 จึงจะถือวาแบบสอบถามน้ีมีความนาเช่ือถือวาอยูในเกณฑที่สามารถนําไปใชกับ
กลุมตัวอยางไดจริง (ธานินทร ศิลปจารุ, 2548, หนา 309) 
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4.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บรวบรวมขอมูล แบงเปน 2 สวน 
1. การเก็บขอมูล ใชแบบสอบถาม สอบถามกลุมตัวอยาง จํานวน 425 ราย จากผูเล้ียงสุนัขที่นําสุนัขมาใชบริการ 

อาบนํ้า-ตัดแตงขนสุนัข ในอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
2. ขอมูลเอกสารที่รวบรวมจากการศึกษาคนควาจากเอกสารที่เก่ียวของ เชน หนังสือ เอกสารตางๆ และระบบ 

ฐานขอมูลอินเตอรเน็ต เปนขอมูลในรูปแบบเอกสาร บทความทางวิชาการ สถิติ ขอมูลจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน 
 

4.6 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 
 ขอมูลที่รวมรวมไดจากแบบสอบถามจะนํามาวิเคราะหโดยใชการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) คาสถิติที่ใช ไดแก คาความถี่ (Frequency) อยละ (Percentage) คาเฉล่ีย และวัดระดับความพึงพอใจของผูเล้ียง
สุนัขที่ใชบริการรานเสริมสวยสําหรับสุนัข ในอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยการใชมาตรวัดแบบเปนชวง Likert Scale 
(สุดาดวง เรืองรุจิระ, 2534) 5 ระดับ ไดแก มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด และนําคาเฉล่ียความตองการในการใช
บริการของเจาของสุนัขมาจัดลําดับเพื่อใหทราบถึงความตองการใชบริการรานเสริมสวยสําหรับสุนัข ตามที่ผูตอบแบบสอบถาม
ตองการไดชัดเจนมากขึ้น 
 
5. สรุปผลการศึกษา/การวิจัย 
 
 5.1 สรุปผลขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามพบวา สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 64.24 จํานวน 273 คน อายุเฉล่ีย
อยูที่ 31-40 ป คิดเปนรอยละ 31.53 จํานวน 134 คน ระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 
45.88 จํานวน 195 คน อาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน รอยละ 44.24 จํานวน 188 คน รายไดเฉล่ียตอเดือน 10,000-
20,000 บาท รอยละ 23.06 จํานวน 98 คน จํานวนของสุนัขที่เล้ียง 1 ตัว รอยละ 42.82 จํานวน 182 คน 
 

 5.2 สรุปผลพฤติกรรมผูบริโภคที่มีตอการใชบริการรานอาบนํ้า-ตัดแตงขนสุนัข 
 พฤติกรรมผูบริโภคที่มีตอการใชบริการรานอาบนํ้า-ตัดแตงขนสุนัขของผูตอบแบบสอบถามพบวา พาสุนัขไปใช
บริการรานอาบนํ้า-ตัดแตงขนสุนัข เดือนละ 1ครั้ง รอยละ 39.76 จํานวน 169 คน พาสุนัขไปใชบริการรานอาบนํ้า-ตัดแตงขน
สุนัข แลวแตความสะดวก รอยละ 38.59 จํานวน 164 คน พาสุนัขไปใชบริการรานอาบนํ้า-ตัดแตงขนสุนัข ชวงเวลา 12.00-
17.00 รอยละ 38.82 จํานวน 165 คน พาสุนัขไปเพื่อใชบริการอาบนํ้า/ตัดแตงขน รอยละ 57.18 จํานวน 243 คน 
วัตถุประสงคในการใชบริการเพื่อดูแลความสะอาดใหสุนัข รอยละ 57.65 จํานวน 245 คน คาใชจายสําหรับสัตวเล้ียงตอเดือน
เฉล่ียเปนเงิน 501-1,000 บาท รอยละ 25.18 จํานวน 107 คน เหตุผลที่ใชบริการรานอาบนํ้า-ตัดแตงขนสุนัขเน่ืองจากอยูใกล
บาน รอยละ 59.06 จํานวน 251 คน เหตุผลที่เลือกใชบริการรานอาบนํ้า-ตัดแตงขน Delivery เน่ืองจากสะดวกและ
ประหยัดเวลา รอยละ 41.65 จํานวน 177 คน ไดรับขอมูลของรานอาบนํ้า-ตัดแตงขนสุนัขจากปายโฆษณาใกลบาน รอยละ 
42.12 จํานวน 179 คน 
 

 5.3 สรุปผลคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับความคิดเห็นที่มีตอปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการราน
อาบนํ้า-ตัดแตงขนสุนัข 

คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับความคิดเห็นที่มีตอปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการรานอาบนํ้า-ตัด
แตงขนสุนัข พบวาปจจัยทางดานผลิตภัณฑมากที่สุดไดแก พนักงานสุภาพและใหบริการดี คาเฉล่ียอยูที่ 3.89 ปจจัยทางดาน
ราคามากที่สุด ไดแก คาบริการเหมาะสมกับบริการที่ไดรับ คาเฉล่ียอยูที่ 3.80ปจจัยทางดานชองทางจัดจําหนายมากที่สุด
ไดแก อยูใกลกับที่พักอาศัย/ที่ทํางาน คาเฉล่ียอยูที่ 3.90ปจจัยทางดานการสงเสริมการตลาดมากที่สุดไดแก สวนลดสําหรับ
ลูกคาแบบสมาชิก คาเฉล่ียอยูที่ 3.72 
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6. อภิปรายผลการศึกษา/การวิจัย 
 

จากการศึกษาในขางตน พบวาในธุรกิจใหบริการดูแลทําความสะอาด  ตัดขนสัตว ขายอาหารสัตว และรับฝาก
ดูแล และคลินิกสัตวเลียงนั้น ยังเปนที่ตองในตลาดปจจุบัน โดยมีลูกคาจากการเลี้ยงสัตวเลี้ยงในปจจุบันที่กระจายตัว
มากขึ้น ซึ่งผูบริโภคยังคงตระหนักถึงการใหบริการที่สะดวก สบาย สะอาด ปลอดภัย และความดูแลเอาใจใสของทาง
รานคา ซึ่งการจากสํารวจยังพบอีกวาสถานที ่ตั ้ง หรือบริการถึงที ่ก็เปนสิ่งที ่ผู บริโภคใหความสนใจและพรอมจาย
คาบริการที่สูงขึ้นเล็กนอยเพื่อแลกเปลี่ยนกับความสะดวกสบาย และการที่ไดรับบริการถึงที่โดยไมตองออกจากที่พัก
อาศัย ซ่ึงช่ือเสียงและคุณภาพเปนปจจัยในการเลือกใชบริการของผูบริโภคนั้นเอง ซึ่งมีงานวิจัยที่สอดคลองกับ การศึกษา
พฤติกรรมผูบริโภคที่มีตอการใชบริการอาบนํ้า-ตัดแตงขนสุนัข ในอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี  ดังน้ี 

สุพรรณี สุริยะ (2554) ไดศึกษาพฤติกรรมการใชบริการรานอาบนํ้า ตัดแตงขนสุนัขของเจาของสุนัข ในอําเภอเมือง
เชียงใหม ผลการศึกษาพบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอการเลือกใชบริการรานอาบนํ้า แตงขนสุนัข มี
คาเฉล่ียในระดับมากลําดับแรกคือดานกระบวนการ รองลงมา เปนปจจัยดานบุคลากรหรือพนักงานผูใหบริการ ดานลักษณะ
ทั่วไปของรานคา ดานราคา และใหความสําคัญในระดับปานกลาง ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางจัดจําหนาย และดานการ
สงเสริมการตลาด  
 จุฑารัตน  (2555) เหลืองสฤษดิ์ ไดศึกษาสวนประสมทางการตลาดบริการและพฤติกรรมของผูบริโภคในการตัดสินใจ
เลือกใชบริการรานเสริมสวยสุนัขในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวาเหตุผลหลักที่ผูบริโภคนําสุนัขไปรานเสริมสวย
สุนัข คือ ตองการใหสุนัขสะอาด โดยใชบริการอาบนํ้า ความถี่ในการไปราน 1 ครั้ง/สัปดาห คาใชจายในการไปรานเสริมสวย
สุนัขแตละครั้งเฉล่ียมากกวา 300-500 บาท นิยมไปรานในวันเสาร-อาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ ผูใชบริการไดรับขอมูล
ขาวสารจากอินเตอรเน็ต ตัดสินใจซ้ือดวยตนเอง สวนประสมทางการตลาดบริการดานราคามีความสัมพันธกับคาใชจายตอครั้ง 
ดานชองทางการจัดจําหนายมีความสัมพันธกับบุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกราน ดานการสงเสริมการตลาดมี
ความสัมพันธกับความถี่ในการไปใชบริการดานกระบวนการใหบริการมีความสัมพันธกับการเลือกใชบริการในราน คาใชจายตอ
ครั้ง ดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ เหตุผลที่นําสุนัขไปรานเสริมสวยสุนัข  
 
7. ขอเสนอแนะ 

 
จากงานวิจัยขางตนทําใหผูวิจัยตระหนักวาบริการที่ดีที่สุด คือหัวใจในการไดรับการไววางใจจากลูกคามากที่สุด 

ผูวิจัยจึงเช่ือวาการบริการและคุณภาพเปนส่ิง ซ่ึงพฤติกรรมผูบริโภคมีลักษณะแตกตางกัน ทั้งการตัดสินใจที่ดีและไมดีควบคูกัน
ไปอยูเสมอในการซ้ือของผูบริโภคบางคน จะมีการวางแผนการซ้ืออยางมีขั้นตอน ในขณะที่บางคนไมมีการวางแผนแตอยางใด 
เห็นสินคาก็ซ้ือหรือเลือกรับบริการทันที แตสวนใหญในการซ้ือหรือเลือกรับบริการทันทีจะเปนการซ้ือสินคาและบริการที่ราคา
ไมแพงมาก เพราะสินคาที่ราคาไมแพงทําใหผูซ้ือรูสึกกวาไมเส่ียงกับการซ้ือน้ันแตกตางกับสินคาที่ราคาแพงผูซ้ือจะมีการวาง
แผนการซ้ือ หรือกรณีที่ซ้ือสินคาชนิดน้ันบอยๆ ก็ไมจําเปนตองมีการวางแผนการซ้ือมากนัก จากที่กลาวมาผูดําเนินธุรกิจตอง
ทําความเขาใจในลักษณะผูบริโภค เพื่อนําไปสูแผนการทางการตลาดที่ดีใหตรงกับความตองการซ้ือของผูบริโภค  
 จากขอมูลทางธุรกิจเก่ียวกับสัตวเล้ียงในปจจุบันที่ครบวงจรยังนาสนใจลงทุนทํา และมีโอกาสชิงพื้นที่ทางการตลาด 
ที่บางรานเขาไปไมถึง หรือยังมีรานไมมากนัก โดยผูวิจัยไดวางแผนโครงการธุรกิจไว 5 ระยะ ในบทที่ 5 ไว อยางรอบคอบ
ดวยกัน  ซ่ึงจุดเดนและเขาถึงลูกคาคือ ลูกคาสามารถ Online สอบถามคาบริการ หรืออาการสุนัข หรืออ่ืนๆ ไดหลายชองทาง 
รวมถึงชองทาง Social Media เพื่อสรางความม่ันใจในการรับบริการจากรานอยางเขาใจคนรักสัตวเล้ียง 

จากขอมูลขางตนสรุปไดวาการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคที่มีตอการใชบริการอาบนํ้า-ตัดแตงขนสุนัข ในอําเภอลําลูก
กา จังหวัดปทุมธานี  น้ัน จะเห็นวาประกอบธุรกิจเสริมสวยสัตวเล้ียง อาบนํ้าตัดขนสุนัข  บริการทั้งใน และนอกสถานที่ 
(Delivery) การจําหนายอุปกรณเก่ียวกับสัตวเล้ียง อาหาร เครื่องใชของสุนัข รวมทั้งรับฝากสุนัข หลากหลายรูปแบบ ผู
ใหบริการตองสามารถเปนผูนําดานบริการอาบนํ้า-ตัดแตงขนสุนัข สามารถทําใหสัตวเล้ียงแสนรักของลูกคาโดดเดนและ
สวยงามที่สุด ดวยผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ ใหบริการดวยใจและเปนที่ยอมรับจากลูกคา ทั้งน้ีการวางแผนทางการตลาด โดย
วิเคราะหความตองการของลูกคา วางแผนธุรกิจโดยรูในมุมมองธุรกิจทั้งปจจุบันและอนาคตเลือกกลยุทธ และกําหนดความ
เปนไปไดของธุรกิจ การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการแขงขัน และวิเคราะหสภาพแวดลอมที่มีผลตอกระทบตอธุรกิจ จะ
สรางความแตกตางใหกับธุรกิจไดในอนาคต  
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8. กิตติกรรมประกาศ 
 

การศึกษาโครงการจัดตั้งธุรกิจอาบนํ้า-ตัดแตงขน Delivery : YO YO PETS AND DELIVERYสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี
เกิดจากความกรุณาจากอาจารยณัฏฐณิชา ณ นคร และ อาจารยปเตอรกันในการใหคําปรึกษาแนะนําและการสนับสนุน
ระหวางการทํางานวิจัย ทําใหความคิดเกิดเปนระเบียบขึ้นมาไดรวมถึงไดช้ีไปยังทิศทางที่ควรจะตองดําเนินไปทําใหขาพเจา
สามารถนําความคิดที่อยูภายในประยุกตเขากับเน้ือหาทางหลักสูตรและสามารถนําเน้ือหาในหลักสูตรไปปรับใชกับส่ิงที่เกิดขึ้น
จริงในปจจุบันได 

ขอขอบคุณอาจารยอนุสรารัตนะที่ชวยเหลือสําหรับการประสานงานในดานตางๆเปนอยางดีขอขอบคุณบัณฑิต
วิทยาลัยที่อํานวยความสะดวกสําหรับขั้นตอนตางๆระหวางการทําวิจัยและระหวางการศึกษาในระดับปริบัณฑิตศึกษาที่ผานมา
และขอขอบคุณทานอาจารยทุกทานที่ไดสอนในระหวางที่ขาพเจาไดศึกษาอยูที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ขาพเจาไดทั้งความรูและ
แนวคิดในการดําเนินชีวิต 

กราบขอบพระคุณกลุมตัวอยางจํานวน 425 ทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามเปนอยางดีรวมถึงผูที่มี
สวนเก่ียวของในการประสานงานติดตอชวยเหลือในการอํานวยความสะดวกในการจัดเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางขอเสนอแนะ
ตางๆผูวิจัยหวังวาโครงการน้ีจะมีสวนชวยใหธุรกิจในบริการอาบนํ้า-ตัดแตงขนสุนัขเกิดการพัฒนาในสังคมไทยและตอบสนอง
ตลาดซ่ึงยังมีอีกจํานวนมากรวมถึงการสรางนวัตกรรมทางกระบวนการใหมๆใหกับภาคธุรกิจและเพื่อประโยชนของผูบริโภค
ตอไป 
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บทคัดยอ 

 
การศึกษามีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสวนประสมทางการตลาดของผูบริโภคที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชการบริการ 

รับจัดเล้ียงนอกสถานที่ในเขตกรุงเทพมหานครและศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรับจัดเล้ียง 
นอกสถานที่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชวิธีวิจัยแบบผสมผสานวิจัยเชิงคุณภาพและวิจัยเชิงปริมาณ ผูวิจัยไดทําการศึกษา 
คนควาแนวคิด ทฤษฎีและ งานวิจัยที่เก่ียวของ นําขอมูลมาพัฒนาเปนแบบสัมภาษณปลายเปดและนําขอมูลจากแบบ สัมภาษณ
มาพัฒนาเพื่อสรางเปนแบบสอบถามเชิงปริมาณ ผูวิจัยกําหนดกลุมประชากรสําหรับเก็บขอมูลเชิงปริมาณเปนกลุม ผูบริโภคที่
ใชบริการรับจัดเล้ียงนอกสถานที่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชขั้นตอนการสุมกลุมตัวอยางจํานวน จํานวน 385 ตัวอยาง 
สถิติที่ใช คือ ความถี่ คารอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน และการวิเคราะหผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  

ผลงานวิจัยเชิงปริมาณพบวา ดานสวนประสมทางการตลาดของผูบริโภคที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชการบริการ 
รับจัดเล้ียงนอกสถานที่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูในระดับมากถึงมากที่สุด ซ่ึงดานผลิตภัณฑไดรับความสนใจใน 
ระดับมากที่สุดเปนอันดับหน่ึง รองลงมาคือ ดานราคา ดานการนําเสนอลักษณะทางภายภาพ ดานบุคคลและดานการสงเสริม 
การตลาดไดรับความสนใจในระดับมากที่สุด และดานกระบวนการไดรับความสนใจในระดับมากตามลําดับ 
 

คําสําคัญ: จัดเล้ียงนอกสถานที่, พฤติกรรมผูบริโภค, การตัดสินใจเลือกใชบริการ 
 

Abstract 
 

The study aims to study the marketing mix of consumers to influence the decision to use the 
catering facility service in Bangkok and the study of consumer behavior on the decision to use outside 
catering service in Bangkok. The research used a combination of qualitative research and quantitative 
research. The researcher studied theory and related research. Data was developed as an open-ended 
interviews and information from interviews to develop a quantitative questionnaire. The researcher 
defined population groups for quantitative data collection is a group of consumers who use the catering 
facility service in Bangkok by the random sample of 385 people of people. To calculated statistics by 
frequency, percentage, standard deviation and analyse the result by using statistical package. 

The quantitative study found that the marketing mix of consumers to influence the decision to 
use the service catering facility in Bangkok. The overall level of support is. This product has gained 
attention at the highest level is the highest, followed by the presentation, pricing, features the image. 
The person and the promotion of market received attention at the highest level and the process has 
been much attention in class, respectively.  
 

Keywords: catering service, consumer behavior, consumer decision 
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1. บทนํา 
 
 รูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคในปจจุบันไดมีการเปล่ียนแปลงไปมนุษยตองดิ้นรนในการทํามาหากินมากยิ่งขึ้น 
มีการใชเวลาแบบเรงรีบในแตละวันทําใหพฤติกรรมของผูบริโภคตองมีการปรับเปล่ียนใหเหมาะสมกับขอจํากัดดังกลาว ถึงแม 
ภาระหนาที่จะรัดตัวเพียงใด แตความตองการในการจัดเล้ียงก็ไมเคยลดลงแตกลับมีความสําคัญมากขึ้น เพราะเก่ียวของกับทาง 
สังคมและมีการเช่ือมโยงกับการทําธุรกิจความมีหนาตาในสังคมคือ การออกไปพบปะสังสรรคกับบุคคลในสังคมการเจรจาทาง 
ธุรกิจที่ไดดําเนินไปพรอมกับการรับประทานอาหารถือวาเปนกิจกรรมในสังคมปจจุบันที่ไดรับความนิยมมาอยางเน่ือง  
 ธุรกิจรับจัดงานเล้ียงนอกสถานที่จึงไดรับความสนใจเปนอยางมากกับผูบริโภค เน่ืองจากเปนธุรกิจที่ตอบสนองความ 
ตองการของผูบริโภคในยุคปจจุบันเปนอยางดี ที่มีความตองการความสะดวกสบายรวดเร็วและตองการประหยัดเวลาในการจัด 
เตรียมอาหารดวยตัวเองในงานพิธีสําคัญตางๆ จึงทําใหธุรกิจมีการแขงขันกันมากขึ้นในตลาดบริการรับจัดเล้ียงนอกสถานที่ ทํา
ใหผูประกอบการรายใหมเกิดขึ้นมากมายตามความตองการของตลาด แตถึงอยางไรการมีผูประกอบการเพิ่มขึ้นแตประเภท 
ของอาหารที่ใหบริการก็ออกมาคลายคลึงกันหมด จึงทําใหเกิดการแขงขันกันทางดานราคาและของสมนาคุณแทน จนบางครั้ง 
แขงขันดานราคามากเกินไปจนลืมคํานึงถึงคุณภาพของอาหาร บริการอ่ืนๆที่ผูบริโภคตองการ เชน การจัดอาหารตามที่ลูกคา 
ตองการเชน แบบบุปเฟต Set Box ซุมอาหาร เปนตน นอกจากน้ีการจัดงานสังสรรคขึ้นในแตละครั้ง ในงานเล้ียงตองประกอบ 
ไปดวยอาหาร ดนตรี เครื่องไฟ แสงสี รวมถึงบริการอ่ืนๆตามที่ผูบริโภคตองการ 
   จากเหตุผลดังกลางขางตน ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสวนประสมทางการตลาดของผูบริโภคที่มีผลตอการตัด 
สินใจเลือกใชการบริการรับจัดเล้ียงนอกสถานที่ในเขตกรุงเทพมหานครและเพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอการตัดสิน 
ใจเลือกใชบริการรับจัดเล้ียงนอกสถานที่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผลของการศึกษาจะสามารถนําขอมูลไปใชประโยชนในการ 
ปรับกลยุทธการตลาดและจัดสวนผสมทางการตลาดของสินคาใหเหมาะสมกับการบริการใหสามารถตรงตอความตองการของ 
ผูบริโภคได 
 
2. วัตถุประสงค  
 
 2.1. เพื่อศึกษาสวนประสมทางการตลาดของผูบริโภคที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชการบริการรับจัดเล้ียงนอก 
สถานที่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2.2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรับจัดเล้ียงนอกสถานที่ในเขตกรุงเทพ 
มหานคร 
 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
 
 3.1. แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการจัดเล้ียง แตละแบบจะถูกกําหนดดวยชนิดของอาหาร รูปแบบของการจัดงานเล้ียง 
การตกแตงภายในงานจํานวนอุปกรณกับขนาดของหองจัดเล้ียงและลักษณะของการจัดเล้ียงโดยทั่วไปรูปแบบของการจัดเล้ียง
จะมีอยูดวยกัน 3 แบบ คือ ค็อกเทล โตะจีนและบุฟเฟต  
 3.2. แนวคิดและทฤษฎีการบริการ กิจกรรมสวนใหญเปนส่ิงที่จับตองไมไดสามารถสรางความพอใจใหแกผูบริโภคได 
บริการไมจําเปนตองผูกติดอยูกับการขายผลิตภัณฑการใหบริการอาจจะใชหรือไมใชผลิตภัณฑเปนองคประกอบก็ไดซ่ึงสินคาที่
มีความเก่ียวของกับการบริการจะมีลักษณะที่แตกตางจากสินคาประเภทอ่ืน  
 3.3. แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค  ผูบริโภคจะตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑใดๆก็ตามยอมมีเหตุจูงใจในการซ้ือ ซ่ึงมี 
ปจจัยและตัวกําหนดหลายปจจัยภายใน (Internal Factors) ปจจัยดานจิตวิทยา (Psychographic Factors) ปจจัยภายนอก 
(External Factors) และปจจัยสถานการณ (Situation Factors) ก็ยอมมีเหตุจูงใจและปจจัยตางๆมาเปนตัวกําหนด 
 3.4. แนวคิดเก่ียวกับกลยุทธการตลาดของธุรกิจบริการ เครื่องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได ซ่ึงกิจการผสม 
ผสานเครื่องมือเหลาน้ีใหสามารถตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจใหแกกลุมลูกคาเปาหมาย สวนประสมทาง 
การตลาด (Marketing Mix) ประกอบไปดวย 4P’s ไดแก ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) สถานที่ใหบริการและชองทาง 
การจัดจําหนาย (Place) และการสงเสริมการตลาด (Promotion) 
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3.5. แนวความคิดการตัดสินใจของผูบริโภคกระบวนการหรือขั้นตอนการตัดสินใจซ้ือ (Buyer’s Decision Process) 
เปนลําดับขั้นตอนในการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคประกอบดวย การรับรู ปญหา การคนหาขอมูล การประเมินผลทางเลือกการ 
ตัดสินใจซ้ือและพฤติกรรมภายหลังการซ้ือ (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2552: 157) 
 3.6. งานวิจัยที่เก่ียวของ ชนิดา ปานแดง (2550) ศึกษาเรื่องกลยุทธการตลาดและโอกาสประสบความสําเร็จของ 
ธุรกิจรานอาหาร เพื่อสุขภาพในเขตอําเภอเมือง ศรีราชา พัทยา จังหวัดชลบุรี  ผลการศึกษาพบวา ดานปจจัยสวนบุคคลของผู 
บริโภคคือ เพศ อายุ การศึกษา รายไดที่แตกตางกันมีความรับรูเก่ียวกับกลยุทธการตลาดที่ไมแตกตางกัน 
 สุวิทัศน สุรสิงหโตทอง (2543  )ศึกษาเรื่องพฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกรานอาหารไทยในเขตกรุงเทพมหา- 
นคร ผลการศึกษาพบวา ปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑมีความสําคัญมากที่สุด ปจจัยทางการตลาดดานราคาและชองทาง 
การจัดจําหนายมีความสําคัญมาก สวนปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมีความสําคัญปานกลาง 
 ดนุรัตน ใจดี (2553) เรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกใชบริการรานอาหารในจังหวัด สุ
ราษฎรธานี ผลการศึกษาพบวา ดานปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกใชบริการรานอาหารในจังหวัด สุ
ราษฎรธานี ในภาพรวมอยูในระดับการตัดสินใจมาก ดังน้ันเน่ืองจากนวัตกรรมและเทคโนโลยีมีความกาวหนามากขึ้น ทําให มี
การแขงขันในธุรกิจรุนแรงเพิ่มขึ้นจึงตองทําการวางกลยุทธเพิ่มมากขึ้น เพื่อใหดึงดูดใจกลุมเปาหมายใหมาใชบริการมากขึ้น 
 
4. สมมติฐานการวิจัย 
 
  4.1. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรับจัดเล้ียงนอกสถานที่ของผูบริโภคใน 
เขตกรุงเทพมหานคร 
 4.2. พฤติกรรมของผูบริโภคที่ที่มีความแตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรับจัดเล้ียงนอกสถานที่ของ 
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
5. วิธีดําเนินการวิจัย 

 
งานวิจัยครั้งน้ีเปนงานวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methodology) โดยมีขั้นตอนการวิจัยดังตอไปน้ี  
5.1. ศึกษาคนควาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ  

  5.2. นําขอมูลจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของมาพัฒนาเปนแบบสัมภาษณปลายเปด เพื่อใชเก็บขอมูล 
เชิงคุณภาพกับผูประกอบการธุรกิจรับจัดเล้ียงนอกสถานที่ 3 ทาน  

5.3. นําขอมูลและขอเสนอแนะจากแบบสัมภาษณผูเช่ียวชาญ มาพัฒนาเพื่อสรางเปนแบบสอบถามเชิงปริมาณ  
  5.4. การทดสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย แบบสอบถามที่ไดสรางขึ้นใหกับกลุมตัวอยางตอบน้ัน ผูวิจัยไดทําการ 
ทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความเช่ือถือได (Reliability) ของแบบสอบถามกอนนําไปเก็บขอมูลจริง ซ่ึงจะใหผูทรง 
คุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญกับส่ิงที่วัดเปนผูทําการตรวจสอบ หาคา IOC ที่มีคาอยูระหวาง 0.67 ถึง 1.00 ซ่ึงแบบสอบถาม 
ของผูวิจัย มีคา IOC อยูที่ 0.78 คาสัมประสิทธ์ิแอลฟาที่ไดมีคาเกิน 0.70 ซ่ึงถือเปนระดับที่ยอมรับได 

5.5. ผูวิจัยกําหนดกลุมประชากรสําหรับเก็บขอมูลเชิงปริมาณ คือ กลุมผูบริโภคที่ใชบริการรับจัดเล้ียงนอกสถานที่ 
ในเขตกรุงเทพมหานคร อายุตั้งแต 20 ปขึ้น ใชขั้นตอนการสุมกลุมตัวอยางแบบ G.W. Cochran ไดจํานวน 384 คน บวก
สํารอง 16 คน รวมเปน 400 คน ในระดับความเช่ือม่ันที่ 95   

5.6. ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บกับกลุมตัวอยาง โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) 
โดยใชวิธีการจับฉลากเขตอัตราสวน 10:1 จากทั้งหมด 50 เขต ไดแก เขตหวยขวาง เขตปทุมวัน เขตดอนเมือง เขตมีนบุรี เขต
เขตหนองแขม โดยแจกแบบสอบถามจํานวน 80 ชุด ในแตละเขต รวมเปน 400 ชุด โดยผูวิจัยแจกแบบสอบถามดวย ตัวเอง 

5.7. ผูวิจัยตรวจสอบความครบถวนและความถูกตองของแบบสอบถาม นําไปวิเคราะหผลดวยสถิติพื้นฐานและสถิติ 
เชิงพรรณา ไดแก รอยละ ความถี่ คาเฉล่ีย ใชสถิติทดสอบ Cronbach's Alpha Coefficien 

5.8. สรุปผล และอภิปรายผลการวิจัย  
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6. ผลการวิจัย  
 
  6.1. ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ  
  ผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบวาผูประกอบการรับจัดเล้ียงนอกสถานที่ มีความคิดเห็นวาผูบริโภคใหความสนใจในเรื่อง 
ของประเภทอาหารที่มีความหลาย รวมถึงรูปแบบการใหบริการที่มีครบทุกความตองการของผูบริโภค ช่ือเสียงของผูประกอบ 
การและราคาการใหบริการเปนปจจัยสําคัญที่ผูบริโภคคํานึงถึงเปนอันดับแรกสําหรับธุรกิจรับจัดเล้ียงนอกสถานที่   

6.2. ผลงานวิจัยเชิงปริมาณ   
  ผลงานวิจัยเชิงปริมาณพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 63.7 มีชวงอายุ 41– 50 ป 
สถานภาพสมรสรอยละ 71.4 ระดับการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรีคิดเปนรอยละ 29.6 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท 
เอกชนคิดเปนรอยละ 47.0 รายไดเฉล่ีย 15,001 - 25,000 บาทคิดเปนรอยละ 36.8 

ดานสวนประสมทางการตลาดของผูบริโภคที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชการบริการรับจัดเล้ียงนอกสถานที่ในเขต 
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูในระดับมากถึงมากที่สุด พบวา ดานผลิตภัณฑช่ือเสียงของผูประกอบการรับจัดเล้ียงโดยได 
รับความสนใจในระดับมากที่สุดเปนอันดับหน่ึง ( x = 4.84) รองลงมาคือ ดานราคาบริการมีหลายระดับราคาใหเลือกไดรับ 
ความสนใจในระดับมากที่สุด ( x = 4.78) ดานกระบวนการบริการมีใหเลือกหลากหลายรูปแบบตามความตองการของลูกคา 
ไดรับความสนใจในระดับมาก ( x = 4.74) ดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพการจัดโตะอาหารมีความสวยงามไดรับความ 
สนใจในระดับมากที่สุด ( x = 4.73)  ดานบุคคลที่มีพนักงานเสิรฟเพียงพอตอการใหบริการไดรับความสนใจในระดับมากที่สุด 
 ( x = 4.69) ดานการสงเสริมการตลาดทางรานมีการแจกโบวชัวรแกลูกคาไดรับความสนใจในระดับมากที่สุด ( x =4.51) และ
ดานชองทางการจัดจําหนายที่ตั้งของรานเหมาะสมไดรับความสนใจในระดับมากที่สุด ( x = 4.32) ตามลําดับ 

ดานพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรับจัดเล้ียงนอกสถานที่ในเขตกรุงเทพมหานคร ในภาพ 
รวมอยูในระดับจะใชมาก ( x = 3.54) โดยพบวา ภาชนะบรรจุอาหารในงานเล้ียงมีความสวยงามมากเปนอันดับหน่ึง  ( x = 
3.73) รองลงมาคือความสะอาดของสถานที่ ( x = 3.7) และราคามีความแตกตางจากคูแขง ( x =3.68) เปนสามอันดับที่ได รับ
ระดับความสนใจมากที่สุดตามลําดับ 
 
7. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  
 
            ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธเชิงบวกกับการตัดสินใจเลือกใช 
บริการรับจัดเล้ียงนอกกสถานที่ในเขตกรุงเทพมหานครเชนเดียวกัน โดยปจจัยดานช่ือเสียงของผูประกอบการอยูในระดับ 
สูงสุด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
  ปจจัยดานพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีความแตกตางกันมีความสัมพันธ เชิงบวกกับการตัดสินใจเลือกใชบริการรับ จัด
เล้ียงนอกกสถานที่ในเขตกรุงเทพมหานครเชนเดียวกัน โดยปจจัยดานภาชนะบรรจุอาหารในงานเล้ียงมีความสวยงามใน ระดับ
สูงสุด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
8. อภิปรายผลการวิจัย 
 

ผลที่ไดจากการวิจัยทั้งในเชิงคุณภาพและในเชิงปริมาณ ตางไดผลที่สอดคลองตรงกันคือ ผูบริโภคใหความสนใจถึง 
ปจจัยในเรื่องของราคาในการใหบริการและช่ือเสียงของผูประกอบการ ที่เปนสวนสําคัญที่ผูบริโภคใชในการตัดสินใจเลือกใช 
บริการรับจัดเล้ียงนอกสถานที่เขตกรุงเทพมหานคร 

จากการศึกษาขอมูลพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีชวงอายุ 41– 50 ป สถานภาพสมรส ระดับการ 
ศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายไดเฉล่ีย 15,001 - 25,000 บาท ซ่ึงสอดคลองกับ 
การศึกษาวิจัยของชนิดา ปานแดง (2550) ไดทํางานวิจัยเรื่องกลยุทธการตลาดและ โอกาสประสบความสําเร็จของธุรกิจราน 
อาหารเพื่อสุขภาพในเขตอําเภอเมืองศรีราชา พัทยา จังหวัดชลบุรี  ผลการศึกษาพบวา ดานปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภคคือ 
เพศ อายุ การศึกษา รายไดที่แตกตางกันมีความรับรูเก่ียวกับกลยุทธการตลาดที่ไมแตกตางกัน 
 ดานสวนประสมทางการตลาดของผูบริโภคที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชการบริการรับจัดเล้ียงนอกสถานที่ในเขต 
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยูในระดับมากถึงมากที่สุด โดยพบวา ดานผลิตภัณฑในภาพรวมไดรับความสนใจในระดับมาก 
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ที่สุด โดยใหความสําคัญกับช่ือเสียงของผูประกอบการรับจัดเล้ียงเปนอันดับหน่ึง รองลงมาคือ ดานราคาในภาพรวมไดรับความ 
สนใจในระดับมากที่สุดโดยใหความสําคัญกับบริการมีหลายระดับราคาใหเลือก ดานกระบวนการในภาพรวมไดรับความสนใจ 
ในระดับมากโดยใหความสําคัญบริการมีใหเลือกหลากหลายรูปแบบตามความตองการของลูกคา ดานลักษณะทางกายภาพใน 
ภาพรวมไดรับความสนใจในระดับมากที่สุดโดยใหความสําคัญการจัดโตะอาหารมีความสวยงาม ดานบุคคลในภาพรวมไดรับ 
ความสนใจในระดับมากที่สุดโดยใหความสําคัญที่มีพนักงานเสิรฟเพียงพอตอการใหบริการ ดานการสงเสริมการตลาดในภาพ 
รวมไดรับความสนใจในระดับมากที่สุดโดยใหความสําคัญทางรานมีการแจกโบวชัวรแกลูกคา และดานชองทางการจัดจําหนาย 
ในภาพรวมไดรับความสนใจในระดับมากที่สุดโดยใหความสําคัญที่ตั้งของรานเหมาะสม ตามลําดับ ซ่ึงจะสอดคลองกับงานวิจัย 
ของสุวิทัศน สุรสิงหโตทอง (2543) ไดทํางานวิจัยเรื่องพฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกรานอาหารไทยในเขตกรุงเทพมหา 
นคร ผลการศึกษาพบวา ปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑมีความสําคัญมากที่สุด ปจจัยทางการตลาดดานราคาและชอง 
ทางการจัดจําหนายมีความสําคัญมาก สวนปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมีความสําคัญปานกลาง 
 ดานพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรับจัดเล้ียงนอกสถานที่ในเขตกรุงเทพมหานคร ในภาพ 
รวมอยูในระดับจะใชมาก โดยพบวา ผูบริโภคใหความสําคัญกับเรื่องภาชนะบรรจุอาหารในงานเล้ียงมีความสวยงามมากเปน 
อันดับหน่ึง ( x =3.73) เพราะภาชนะเปรียบเสมือนการเพิ่มภาพลักษณใหกับอาหารใหดูมีราคาแพง รองลงมาคือความสะอาด 
ของสถานที่ที่ใชประกอบอาหารตองมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะเพราะอาหารเปนสวนหน่ึงของปจจัยส่ีที่สําคัญของมนุษย 
การบริโภคอาหารไมควรจะคํานึงถึงความอรอยเทาน้ันโดยจะตองพิจารณาความสะอาด ความปลอดภัยของสถานที่ที่ใชในการ 
ประกอบอาหาร และราคามีความแตกตางจากคูแขงเพราะราคาของสินคาและการบริการมีความเหมาะสมระหวางคุณภาพ 
ของสินคาและบริการกับราคา ซ่ึงสอดคลองกันกับการศึกษาวิจัยดนุรัตน ใจดี (2553) ไดทํางานวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอการ 
ตัดสินใจของประชาชนในการเลือกใชบริการรานอาหารในจังหวัดสุราษฎรธานี ผลการศึกษาพบวา ดานปจจัยที่มีผลตอการตัด 
สินใจของประชาชนในการเลือกใชบริการรานอาหาร ในจังหวัดสุราษฎรธานี ในภาพรวมอยูในระดับการตัดสินใจมาก ดังน้ัน 
เน่ืองจากนวัตกรรมและเทคโนโลยีมีความกาวหนามากขึ้นทําใหมีการแขงขันในธุรกิจรุนแรงเพิ่มขึ้น จึงตองทําการวางกลยุทธ 
เพิ่มมากขึ้น เพื่อใหดึงดูดใจกลุมเปาหมายใหมาใชบริการมากขึ้น 
 
9. ขอเสนอแนะ  
 

ควรทําการวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมของผูบริโภคตอการตัดสินใจ  ทัศนคติตอสวนประสมทางการตลาดโดยรวม ไดแก 
ดานประโยชนผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานสงเสริมการตลาด ดานพนักงานหรือบุคลากร ดาน 
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บทคัดยอ 
 

การศึกษามีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนผสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชคอนโดมิเนียมสําหรับ
ผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร และศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชบริการคอนโดมิเนียมสําหรับผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยใชวิธีวิจัยแบบเชิงสํารวจ โดยกลุมประชากร ไดแก กลุมที่มีผูสูงอายุซ่ึงมีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป อาศัยอยูดวยในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใชขั้นตอนการสุมกลุมตัวอยางแบบงายจํานวน 400 คน ใชสถิติเชิงพรรณา ไดแก รอยละ ความถี่ คาเฉล่ีย  

ผลงานวิจัยเชิงปริมาณพบวา ปจจัยสวนผสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชคอนโมมิเนียมสําหรับผูสูงอายุ
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับมากถึงมากที่สุด เม่ือพิจารณารายดานสงเสริมการขายมีของสมนาคุณเม่ือจองหอง
เปนกลุมแรกไดรับความสนใจในระดับมากที่สุด รองลงมาไดแก ดานผลิตภัณฑขนาดของหองพักและเฟอรนิเจอรภายในหองพัก 
ดานสถานที่อยูใกลรถไฟฟาหรือรถไฟใตดิน ดานกระบวนการมีบริการอํานวยความสะดวก ดานบุคลากรอัธยาศัยดีความมี
มนุษยสัมพันธ ดานกายภาพสภาพแวดลอมมีความสะอาดสวยงาม และดานราคาคาเชาสาธารณูปโภคภายในอาคาร ตามลําดับ 
 
คําสําคัญ: การดูแลสุขภาพของผูสูงวัย, คอนโดมิเนียม, บานพักคนชรา 
 

Abstract 
 
 The study aims to identify factors that affect the marketing mix decisions to use for the elderly 
condominium in Bangkok. And study the options for elderly people condominium in Bangkok by using 
survey research. The demographic groups include the elderly aged 60 years and over living in Bangkok. The 
process is simple random sampling of 400 people using descriptive statistics include percentage, frequency 
and mean. The quantitative study found the marketing mix factors that influence the decision to use 
aluminum connector module for seniors in Bangkok. Overall, in the most extreme. Considering the 
promotional gifts with reservation is the first group to receive attention at the highest level. Including 
secondary product size of the rooms and furniture in the rooms. The location is near the train or subway. 
The process provides convenience. The physical environment is clean and the price of rent, utilities, 
buildings, respectively. 
 
Keywords: health care of the elderly people, condominiums, homes for the elderly people 
 
 
 
 



The 8th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 31st March - 1st April 2016  

1064 | Integration of Art and Science toward the Local Research and ASEAN Community 

บทนํา 
 
 จากอดีตจนถึงปจจุบันประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงอยางเห็นไดชัดเจน เปนผลมาจากการพัฒนาประเทศอยาง
รวดเร็ว กลาวคือเปล่ียนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมมาเปนสังคมอุตสาหกรรม เกิดการแพรกระจายของวัฒนธรรมและคานิยม
ความทันสมัยตามรูปแบบของประเทศที่พัฒนาแลว ทําใหวิถีชีวิตของคนไทยเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ประกอบกับการพัฒนา
ทางวัตถุทําใหความลําบากทางกายลดลง การเดินทางที่สะดวกสบาย การมีไฟฟาใชไดนําเครื่องทุนแรงและอุปกรณเสริมความ
สะดวกสบายเขามาใชทั้งในครัวเรือนและนอกบาน การดําเนินชีวิตที่รีบเรงและแขงขัน การเพิ่มของประชากร การอพยพยาย
ถิ่นเพื่อขายแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการ รวมทั้งวิกฤตการณทางเศรษฐกิจทําใหวิถีชีวิตและพฤติกรรมของคนไทย
เปล่ียนไปจากเดิม กอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพชีวิตทั้งดานรางกายและจิตใจ มีผลตอภาวะสุขภาพ เกิดโรคที่มีผลมาจาก
พฤติกรรมสังคมหรือโรคไมติดตอมากขึ้นในทุกชวงอายุ โดยเฉพาะผูสูงอายุ 
 ผูสูงอายุเปนประชากรที่สําคัญกลุมหน่ึงที่ดํารงชีวิตในยุคของความเปล่ียนแปลง เน่ืองจากเปนประชากรที่มีสัดสวน
เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ผูสูงอายุในประเทศไทยเพิ่มขึ้นจากรอยละ 6.1 ในปพ.ศ.2553 เปนรอยละ 8.3 ในปพ.ศ.2555 (กระทรวง
สาธารณสุข, 2555) และคาดวาป พ.ศ.  2563 จะมีประชากรผูสูงอายุมากถึงรอยละ 15.3 (สุทธิชัย จิตะพันธุกุล, 2541, หนา 
4) จากแนวโนมประชากรผูสูงอายุที่เพิ่มขึ้นทําใหสงผลกระทบตอดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามมา เน่ืองจาก
ผูสูงอายุมีการเปล่ียนแปลงทั้งทางดานรางกาย จิตใจ และสังคม ทําใหผูสูงอายุมีปญหาดานภาวะสุขภาพ แมวาความชราไมใช
โรคแตเปนความตอเน่ืองของชีวิตที่ทําใหมีขอจํากัดในการดูแลตนเองเกิดภาวะเจ็บปวยหรือโรคในระบบตางๆ ทั้งน้ี จากเกิด
ความเส่ือมของรางกาย เชน การเคล่ือนไหวชาลง กระดูกบางหักงาย การมองเห็นไมชัด มีโรคประจําตัว สมองฝอเล็กลง 
ผูสูงอายุย้ําคิดย้ําทํา ตองพึ่งพาผูอ่ืน สูญเสียบทบาทในฐานะผูนํา เปนตน ในปจจุบันสภาพสังคมไดเปล่ียนแปลงไปทําให
ผูสูงอายุตองอยูเพียงลําพัง ทําใหผูสูงอายุคิดวาตนเองไรคา เกิดความวาเหว และทอแทในชีวิต ซ่ึงอาจจะมีปฏิกิริยาแยกตัวจาก
สังคมได (จรัสวรรณ เทียนประภาส และพัชรี ตันศิริ, 2536) เพราะที่อยูอาศัยเปนอีกหน่ึงปจจัยสําคญในการดํารงชีวิตของ
ผูสูงอายุ ทั้งในเรื่องของสุขภาพและจิตใจ เน่ืองดวยการเปล่ียนแปลงของโลกที่กาวเขาสูยุคเทคโนโลยีและดวยจํานวนประชากร
ที่เปนผูสูงอายุมีเพิ่มมากขึ้น ดังน้ันการใหความสําคัญในเรื่องที่พักอาศัยในอนาคตที่เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุจึงเปนเรื่องที่ควร
คาแกการศึกษาในครั้งน้ี  
 จากปจจัยแวดลอมตามที่ไดกลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปจจัยสวนผสมทางการตลาดที่มีผลตอ
การตัดสินใจเลือกใชคอนโมมิเนียมสําหรับผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร และศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชบริการ
คอนโดมิเนียมสําหรับผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผลของการศึกษาจะสามารถนําขอมูลสวนผสมทางการตลาดและ
พฤติกรรมของผูบริโภค นําไปใชในการวางแผนผลิตภัณฑและนโยบายทางการตลาด ใหสอดคลองกับความตองการและ
ลักษณะของผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพ   
 
วัตถุประสงค  
 
 1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนผสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชคอนโดมิเนียมสําหรับผูสูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชบริการคอนโดมิเนียมสําหรับผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  
 แนวคิดและทฤษฎีความตองการเบื้องตน ศิริวรรณ เสรีรัตน (2541, หนา 138) ไดกลาวถึงถึงทฤษฎีของ แรงจูงใจ 
(Maslow’s General Theory of Human & Motivation) โดยมาสโลว ไดอธิบายถึงความตองการของมนุษย ซ่ึงมีลักษณะ
เปนลําดับขั้นจากต่ําไปหาสูง (Hierarchy & Needs) และเปนทฤษฎีที่ยอมรับกันแพรหลายสมมติฐานดังกลาวมีความเก่ียวกับ 
พฤติกรรมของมนุษยดังน้ี (Maslow, 1954, pp. 80 - 106) กลาวถึงถึงทฤษฎีของ แรงจูงใจ (Maslow’s General Theory of 
Human & Motivation) โดยมาสโลว ไดอธิบายถึงความตองการของมนุษย ซ่ึงมีลักษณะเปนลําดับขั้นจากต่ําไปหาสูง 
(Hierarchy & Needs) 



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
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แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เสรี วงษมณฑา (2547, หนา 17) ไดให
ความหมายของสวนประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมไดซ่ึงบริษัทใชรวมกันเพื่อตอบสนองความ
พึงพอใจแกกลุมเปาหมายหรือเปนเครื่องมือที่ใชรวมกันเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคทางการติดตอส่ือสารขององคการ 
ประกอบดวย ผลิตภัณฑ (product) ราคา (price) การจัดจําหนาย (place) และการสงเสริมการตลาด (promotion) และ
ตอมามีการเพิ่มเติมอีก 3Ps ไดแก บุคลากร (people) ลักษณะทางกายภาพ (physical Evidence) กระบวนการ (process) 
 แนวคิดเก่ียวกับการพฤติกรรมผูบริโภค  (consumer behavior) การกระทําของผูบริโภคขั้นสุดทายที่เก่ียวของกับ
การเลือกการซ้ือการใชสินคาและบริการเพื่อตอบสนองความจําเปนและความตองกาของผูบริโภคแตละคนในชวงเวลาหน่ึงซ่ึง
จะเก่ียวของกับกระบวนการตัดสินใจและมีผลตอการแสดงออก (Schiffman & Kanuk, 1994, p. 7 อางในศิริวรรณ เสรีรัตน, 
2538, หนา 3) 
 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับการตัดสินใจซ้ือ การตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการในการ
เลือกที่จะกระทําส่ิงใดส่ิงหน่ึงจากทางเลือกตางๆที่มีอยู ซ่ึงผูบริโภคมักจะตองตัดสินใจในทางเลือกตางๆของสินคาและบริการ
อยูเสมอ โดยที่เขาจะเลือกสินคาหรือบริการตามขอมูลและขอจํากัดของสถานการณ การตัดสินใจจึงเปนกระบวนการที่สําคัญ
และอยูภายในจิตใจของผูบริโภค (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550, หนา 46)   

 
งานวิจัยที่เก่ียวของ  
อัจฉราวรรณ งามญาณ (2555) ศึกษาเรื่องผูสูงอายุไทยการเตรียมการทางดานการเงินและลักษณะบานพักหลัง

เกษียณที่ตองการ ผลการศึกษาพบวา ผูสูงอายุสวนใหญตองการอยูบานเดิมมากกวายายไปอยูบานพักหลังเกษียณ ทั้งๆที่บาน
เดิมไมเอ้ือตอสภาพรางกายที่เปล่ียนไปของผูสูงอายุ ในขณะเดียวกันยังพบวาผูสูงอายุยุคน้ีมีการเตรียมการทางดานการเงินไว
ใชหลังเกษียณถัวเฉล่ียอยูในระดับดี โดยมีทรัพยสินมากพอที่จะใชซ้ือหาความสะดวกสบายแกชีวิตยามชราไดตามตองการ
 วราภรณ กตัญุตานนท (2553) ศึกษาเรื่องปจจัยการตัดสินใจเลือกเชาเชาที่พักอาศัยของผูบริโภคในเขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ปจจัยการตัดสินใจเลือกเชาที่พักอาศัยของผูบริโภคในเขตบางนาในภาพรวมอยูในระดับ
มาก เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญมากที่สุดในดานผลิตภัณฑเปนอันดับแรก รองลงมา ไดแก ดาน
สถานที่ ทําเลที่ตั้ง ดานราคา และดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ  

วสวัตติ์ บางยี่ขัน (2551) ศึกษาเรื่องปจจัยการตัดสินใจเชาอพารทเมนทของผูบริโภค เขตบางพลัด ผลการศึกษา
พบวา สถานภาพสวนบุคคลกลุมตัวอยางที่ศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 21-25 ป และมีรายไดตอเดือนระหวาง 5,000-
10,000 บาท  

นงเยาว ตะนะวงค (2550) ศึกษาเรื่องประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการหอพักเครือขายของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการ
หอพักเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางมากเปนอันดับหน่ึง คือ ปจจัยดานบุคลากร รองลงมา คือ ปจจัยดานกระบวนการ
การบริการ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานการนําเสนอ ลักษณะทางกายภาพ ปจจัยดานสถานที่ตั้ง และ
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ  

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจและพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคอนโดมิเนียม

สําหรับผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ครั้งน้ีเปนงานวิจัยครั้งน้ีเปนงานวิจัยแบบเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมี
ขั้นตอนการวิจัยดังตอไปน้ี 

ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ โดยนําขอมูลจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เก่ียวของมาพัฒนาเปนแบบเชิงปริมาณ ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่สรางเสร็จไปใหอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยประจําหลักสูตร
ตรวจสอบความถูกตองของเครื่องมือ แกไขเพื่อใหแบบสอบถามสมบูรณ  

การกําหนดกลุมประชากรและกลุมตัวอยาง 
ผูวิจัยกําหนดกลุมประชากรสําหรับเก็บขอมูลเชิงปริมาณ คือ กลุมที่มีผูสูงอายุซ่ึงมีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป อาศัยอยู

ดวยในเขตกรุงเทพมหานคร ใชขั้นตอนการสุมกลุมตัวอยางแบบ G.W. Cochran ไดจํานวน 384 คน บวกสํารอง 16 คน รวม
เปน 400 คน ในระดับความเช่ือม่ันที่ 95 
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 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  
 ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบงโครงสรางออกเปน 3 สวน ดังน้ี 
 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได 
 สวนที่ 2 แบบสอบถามปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกใชบริการบานพักคนชราในเขต
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเปนแบบสอบถามมีลักษณะเปนมาตรฐานสวนประมาณคา 5 ระดับ 
  คะแนน 5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สุด 
  คะแนน 4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก 
  คะแนน 3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
  คะแนน 2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นนอย 
  คะแนน 1 หมายถึง ระดับความคิดเห็นนอยที่สุด 
 สวนที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรมการเลือกใชบริการบานพักคนชราในเขตกรุงเทพมหานคร 

การวิเคราะหขอมูล  
 ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บกับกลุมตัวอยางโดยวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) โดย

ใชวิธีการจับฉลากเขตอัตราสวน 10:1 จากทั้งหมด 50 เขต ไดแก เขตดินแดง เขตพระโขนง เขตสายไหม เขตมีนบุรี เขตคลอง
สาน โดยแจกแบบสอบถามจํานวน 80 ชุดในแตละเขต รวมเปน 400 ชุด การวิเคราะหขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
ในการทําวิจัยเม่ือเก็บรวบรวมขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยางจํานวน 400 ตัวอยาง ทําการลง

รหัสและวิเคราะหดวยโปรแกรม SPSS: Statistical Package for the Social Science Version 22 ไดใชการคํานวณคาสถิติ
วิเคราะหเชิงบรรยาย เพื่ออธิบายลักษณะของกลุมตัวอยางโดยแสดงออกมาในรูปแบบของตารางรอยละ การหาคาเฉล่ียและ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประกอบอธิบายขอมูล 

 
ผลการวิจัย  

  
  ผลงานวิจัยเชิงปริมาณพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชายคิดเปนรอยละ 78.5 มีชวงอายุ 31 – 40 ป 
สถานภาพหยารางคิดเปนรอยละ 47 มีรายไดเฉล่ียระหวาง 25,001-35,000 บาทคิดเปนรอยละ 41.8  

ดานปจจัยสวนผสมทางการตลาดที่ มีผลตอการตัด สินใจเ ลือกใชคอนโมมิเนียมสําหรับผู สูงอายุ ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับมากถึงมากที่สุด เม่ือเรียงลําดับตามคาเฉล่ียจากมากไปนอย พบวา ดานสงเสริมการขาย
มีของสมนาคุณเม่ือจองหองเปนกลุมแรกไดรับความสนใจในระดับมากที่สุด ( x =4.47) รองลงมาคือดานผลิตภัณฑขนาดของ
หองพักและเฟอรนิเจอรภายในหองพักไดรับความสนใจในระดับมาก ( x = 4.42) ปจจัยดานสถานที่อยูใกลรถไฟฟาหรือรถไฟ
ใตดินไดรับความสนใจในระดับมากที่สุด ( x =4.42) ดานกระบวนการมีบริการอํานวยความสะดวก (รานขายของรานขาย
อาหารรานซักรีดบริการ Internet ตูบริการนํ้าดื่ม) ไดรับความสนใจในระดับมากที่สุด ( x =4.42) ดานบุคลากรอัธยาศัยดีความ
มีมนุษยสัมพันธของเจาของไดรับความสนใจในระดับมากที่สุด ( x =4.41) ดานกายภาพสภาพแวดลอมมีความสะอาดสวยงาม
ไดรับความสนใจในระดับมากที่สุด ( x = 4.35) และดานราคาคาเชาสาธารณูปโภคภายในอาคารไดรับความสนใจในระดับมาก 
( x =4.26) ตามลําดับ 

ดานพฤติกรรมการเลือกใชบริการคอนโดมิเนียมสําหรับผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา มีความคิดเห็น
เลือกใชบริการหองพักมีราคาถูกคิดเปนรอยละ 11.2 มีการเลือกรับขอมูลในการที่ตัดสินใจเลือกคอนโดมิเนียมสําหรับผูสูงอายุ
การบอกเลาปากตอปากรวมแลวมีจํานวน 123 คนหรือคิดเปนรอยละ 30.8 และการตัดสินใจในการเลือกที่พักจะเปนตัวของ
ผูสูงอายุคิดเปนรอยละ 44.2  

  
อภิปรายผลการวิจัย 
 

จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย มีชวงอายุ 31 – 40 ป สถานภาพหยารางและรายไดเฉล่ีย
ระหวาง 25,001 -35,000 บาท ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของวสวัตติ์ บางยี่ขัน (2551) ไดทําการวิจัยเรื่องปจจัยการตัดสินใจ
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เชาอพารทเมนทของผูบริโภค เขตบางพลัด ผลการศึกษาพบวา สถานภาพสวนบุคคลกลุมตัวอยางที่ศึกษาสวนใหญเปนเพศ
หญิง อายุ 21-25 ป และมีรายไดตอเดือนระหวาง 5,000-10,000 บาท  
 ดานปจจัยสวนผสมทางการตลาดที่ มีผลตอการตัด สินใจเลือกใชคอนโมมิเ นียมสําหรับผู สูงอายุ ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับมากถึงมากที่สุด พบวา ดานสงเสริมการขายในภาพรวมไดรับความสนใจในระดับมาก
ที่สุดโดยใหความสําคัญมีของสมนาคุณเม่ือจองหองเปนกลุมแรกไดรับเปนอันดับหน่ึง รองลงมาคือ ดานผลิตภัณฑในภาพรวม
ไดรับความสนใจในระดับมากโดยใหความสําคัญขนาดของหองพักและเฟอรนิเจอรภายในหองพัก ดานสถานที่ในภาพรวมไดรับ
ความสนใจในระดับมากที่สุดโดยใหความสําคัญอยูใกลรถไฟฟาหรือรถไฟใตดิน ดานกระบวนการในภาพรวมไดรับความสนใจ
ในระดับมากที่สุดโดยใหความสําคัญมีบริการอํานวยความสะดวก (รานขายของรานขายอาหารรานซักรีดบริการ Internet ตู
บริการนํ้าดื่ม) ดานบุคลากรในภาพรวมไดรับความสนใจในระดับมากที่สุดโดยใหความสําคัญอัธยาศัยดีความมีมนุษยสัมพันธ
ของเจาของ ดานกายภาพสภาพแวดลอมในภาพรวมไดรับความสนใจในระดับมากที่สุดโดยใหความสําคัญ มีความสะอาด
สวยงาม และดานราคาในภาพรวมไดรับความสนใจในระดับมากโดยใหความสําคัญคาเชาสาธารณูปโภคภายในอาคารไดรับ
ความสนใจในระดับมาก ตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของนงเยาว ตะนะวงค (2550) ไดทําการวิจัยและศึกษาวิจัย
เรื่องประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการหอพักเครือขายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ผล
การศึกษาพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการหอพักเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
มากเปนอันดับหน่ึง คือ ปจจัยดานบุคลากร รองลงมา คือ ปจจัยดานกระบวนการการบริการ ปจจัยดานราคา ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ ปจจัยดานการนําเสนอ ลักษณะทางกายภาพ ปจจัยดานสถานที่ตั้ง และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ  

ดานพฤติกรรมการเลือกใชบริการคอนโดมิเนียมสําหรับผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา กลุมผูสูงสวนใหญมี
ความคิดเห็นเลือกใชบริการหองพักมีราคาถูก มีการเลือกรับขอมูลในการที่ตัดสินใจเลือกคอนโดมิเนียมสําหรับผูสูงอายุการ
บอกเลาปากตอปาก และการตัดสินใจในการเลือกที่พักจะเปนตัวเอง ดังน้ัน พฤติกรรมของกลุมผูสูงอายุในปจจุบันมีฐานะทาง
การเงินที่มีแนวโนมสูงขึ้น  ทําใหตลาดมีการขยายตัวจากผูสูงอายุจึงสงผลใหเกิดธุรกิจที่ใหบริการเฉพาะเจาะจง สําหรับ
ผูบริโภคกลุมน้ีมากขึ้น ที่มุงเนนการตอบโจทยการใชชีวิตของผูสูงอายุหลังเกษียณโดยเฉพาะ ไดแก ธุรกิจสินคาอุปโภคบริโภค 
ธุรกิจสุขภาพ ธุรกิจพยาบาลดูแล ธุรกิจอสังหาริมทรัพย เปนตน  ซ่ึงจะสอดคลองกับงานวิจัยของอัจฉราวรรณ งามญาณ 
(2555) ศึกษาเรื่องเรื่องผูสูงอายุไทยการเตรียมการทางดานการเงินและลักษณะบานพักหลังเกษียณที่ตองการ  ผลการศึกษา
พบวา ผูสูงอายุสวนใหญตองการอยูบานเดิมมากกวายายไปอยูบานพักหลังเกษียณ ทั้งๆที่บานเดิมไมเอ้ือตอสภาพรางกายที่
เปล่ียนไปของผูสูงอายุ ในขณะเดียวกันยังพบวาผูสูงอายุยุคน้ีมีการเตรียมการทางดานการเงินไวใชหลังเกษียณถัวเฉล่ียอยูใน
ระดับดี โดยมีทรัพยสินมากพอที่จะใชซ้ือหาความสะดวกสบายแกชีวิตยามชราไดตามตองการ 
 
ขอเสนอแนะ  
 
 ควรทําการวิจัยเก่ียวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการ พฤติกรรมของผูบริโภคตอการตัดสินใจเลือกสถานที่
พักทัศนคติตอสวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑซ่ึงจะมีการเจาะลึกขอมูลตอความตองการของผูบริโภคดานราคา
ความคุมคาในการจาย ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานสงเสริมการตลาด ดานพนักงานหรือบุคลากร ดานลักษณะทาง
กายภาพและดานกระบวนการแบบเจาะลึกมากยิ่งขึ้นเพื่อจะทําใหไดทราบถึงการรับรูและการตัดสินใจในการใชบริการ 
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การศึกษามีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกการทองเที่ยวในจังหวัดระยอง 
ศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกการทองเที่ยวในจังหวัดระยอง เพื่อศึกษาสวนผสม
ทางการตลาดของผูบริโภคที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกการทองเที่ยวในจังหวัดระยองโดยใชวิธีวิจัยแบบสํารวจ ผูวิจัยกําหนด
กลุมประชากรสําหรับเก็บขอมูลเชิงปริมาณเปนกลุมผูบริโภคที่เดินทางมาทองเที่ยวในจังหวัดระยอง โดยใชขั้นตอนการสุมกลุม
ตัวอยางจํานวน 400 คนใชสถิติพื้นฐานและสถิติเชิงพรรณา ไดแก รอยละ ความถี่ คาเฉล่ีย 

ผลงานวิจัยเชิงปริมาณพบวา นักทองเที่ยวมีประสบการณการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ภูเขา ทะเล นาตก ช่ืนชอบ การถายภาพ 
และอาหารทะเล สวนผสมทางการตลาดของผูบริโภคที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกการทองเที่ยวในจังหวัดระยอง โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก โดยดานบริการไดรับความสนใจในระดับมากที่สุดเปนอันดับหน่ึง รองลงมาคือ ดานแหลงทองเที่ยวและการ
บริการ ดานราคา ดานการสงเสริมการตลาดดานประสิทธิภาพและคุณภาพและดานสถานที่ไดรับความสนใจในระดับมาก 
ตามลําดับ  
 
คําสําคัญ: การจัดการทองเที่ยว, การทองเที่ยวเชิงนิเวศ, การทองเที่ยวผจญภัย 
 

Abstract 
 

The objective of this research are to study consumer behavior that affect the decision to to travel 
in Rayong. To study the opinions and preferences of consumers to influence the decision to travel in 
Rayong. and To study the marketing mix of consumer decisions affecting tourism in Rayong using survey 
research. The researcher defined population groups for quantitative data collection is a group of consumers 
who use the services Catering facility in Rayong. The stage random sample of 400 people using basic 
statistics and descriptive statistics include percentage, frequency, mean. 

The quantitative study found. The consumer  have been experience of eco-tourism and the most 
favorite of travel at mountain sea waterfall and behavior photography favorite seafood. The marketing 
mix of consumer decisions affecting tourism in the province of Rayong. The overall level, the service has 
received attention at the highest level is the highest, followed by the tourism and services, pricing, 
promotion and marketing. The performance and quality and the place was very interested in the order.  
 
Keywords: tourism, eco-tourism, adventure-tourism 
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1. บทนํา 
 

ในป พ.ศ. 2558 การกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) เพื่อการสราง
ตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน รวมถึงสามารถเคล่ือนยายสินคา บริการ การลงทุน และเงินทุนอยางเสรี ประเทศไทยในฐานะ
ประเทศสมาชิกอาเซียนจึงจําเปนตองปรับตัวใหทันตอการเปล่ียนแปลงเพื่อใหเกิดความไดเปรียบทางการแขงขันดานเศรษฐกิจ 
โดยหน่ึงในธุรกิจที่เปดเสรีคือ ธุรกิจการทองเที่ยวและการบริการ ซ่ึงแนวโนมการแขงขันของธุรกิจทองเที่ยวในอนาคตจะทวี
ความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น เพราะความสะดวกทางดานกฎระเบียบในการเดินทางระหวางประเทศของสมาชิกกลุมประเทศ
อาเซียน ทําใหมีนักทองเที่ยวเดินทางในอาเซียนกวา 80 ลานคนเพราะประเทศไทยมีความหลากหลายทางธรรมชาติและทาง
วัฒนธรรม โดยมีแหลงทองเที่ยวที่มีช่ือเสียงที่ไดรับการยอมรับไปทั่วโลกซ่ึงตลาดการใหบริการดานการทองเที่ยวที่คาดวาจะมี
ขนาดใหญขึ้นตามแนวโนมมูลคาเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน การทองเที่ยวแหงประเทศไทย-มีการคาดการณ ป 2560 
รายไดจากการทองเที่ยวมากถึง 2.5 ลานลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2558 ที่คาดวาจะมีรายได 2.2 ลานลานบาท (“กรุงเทพฯติด
อันดับโลก”, 2558) 
 ปจจุบันการทองเที่ยวถือเปนอุตสาหกรรมบริการที่ทํารายไดใหแกประเทศตางๆเปนจํานวนมากและประเทศไทยไดมี
การพัฒนาแหลงทองเที่ยว รวมทั้งวิธีการจัดการการทองเที่ยวใหขยายตัวมากขึ้นตามลําดับถึงแมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวจะ
ใหผลดีทางดานเศรษฐกิจ แตก็กอใหเกิดผลกระทบในทางลบไดมากหากไมระมัดระวัง ไดแก การกอใหเกิดความเส่ือมโทรม
ของส่ิงแวดลอมในแหลงทองเที่ยวและการกอใหเกิดความเดือดรอนแกชุมชนในทองถิ่นที่มีแหลงทองเที่ยวตั้งอยู ดังน้ันทาง
ภาครัฐรวมกับการทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดมีแนวคิดที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวใหมีผลกระทบในทางลบนอย
ที่สุดโดยใหนักทองเที่ยวตระหนักถึงความสําคัญของส่ิงแวดลอม และชวยกันอนุรักษแหลงทองเที่ยวใหคงสภาพที่ดี ใน
ขณะเดียวกันก็ใหชุมชนในทองถิ่นไดเขามามีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรการทองเที่ยวรวมกับหนวยงานทั้งของรัฐและ
เอกชน จึงทําใหเกิดแนวคิดของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  
 จังหวัดระยองเปนจังหวัดในภาคตะวันออกของประเทศไทยมีความงดงามทางธรรมชาติที่หลากหลาย ทะเล ภูเขา 
นํ้าตก สถานที่ทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวนิยมไปเที่ยว ไดแก เกาะเสม็ด เกาะมันนอก เกาะมันใน ตลาดบานเพ นํ้าตกเขาชะเมา 
อนุสาวรียสุนทรภู เรือรบหลวงประแส ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต เปนตน และยังเปนแหลงผลิตอาหารทะเลและผลไม ที่สําคัญ 
อีกทั้งยังเปนเมืองอุตสาหกรรม ซ่ึงเปนเขตเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศ โดยมีการคมนาคมที่อํานวยความสะดวกแก
ภาคอุตสาหกรรมและการเดินทางมาทองเที่ยวที่จังหวัดระยอง ถือไดวาเปนจุดหมายปลายทางที่นิยมของนักทองเที่ยวที่
ตองการความสะดวกสบายและไดสัมผัสกับธรรมชาติที่บริสุทธ์ิ (ชัยรัตน ไตรรัตนจรัสพร, 2557 หนา 9) ทําใหอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวในจังหวัดระยองมีการแขงขันสูงโดยผูประกอบการควรจะตองเตรียมความพรอมในการรองรับนักทองเที่ยว ทั้งดาน
คุณภาพการบริการและความปลอดภัย กําหนดรูปแบบการจัดการดานการทองเที่ยวและการบริการใหมีความสอดคลองกับ
ความตองการของผูบริโภคใหมากที่สุดรวมทั้งสรางจิตสํานึกแกนักทองเที่ยวมีความตระหนักถึงการทองเที่ยวที่ไมทําลาย
ส่ิงแวดลอม รวมอนุรักษและรักษาทรัพยากรธรรมชาติแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ มรดกทางวัฒนธรรมใหคงอยูตอไปอยาง
ยั่งยืน 
 จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกการ
ทองเที่ยวในจังหวัดระยอง ศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกการทองเที่ยวใน
จังหวัดระยอง และศึกษาสวนผสมทางการตลาดของผูบริโภคที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกการทองเที่ยวในจังหวัดระยองเพื่อให
ทราบถึงพฤติกรรมและความคิดเห็นของผูบริโภคที่สงผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวในจังหวัดระยอง เพื่อเปนแนวทาง
พัฒนากลยุทธทางการตลาดใหมีประสิทธิภาพและสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดระยองมากยิ่งขึ้น  
 
2. วัตถุประสงค  
 
 2.1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกการทองเที่ยวในจังหวัดระยอง 
 2.2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกการทองเที่ยวในจังหวัด
ระยอง 
 2.3. เพื่อศึกษาสวนผสมทางการตลาดของผูบริโภคที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกการทองเที่ยวในจังหวัดระยอง 
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3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
 
 3.1. แนวคิดเก่ียวกับการทองเที่ยว 
 การเดินทางจากถิ่นพํานักที่อาศัยไปยังสถานที่อ่ืนเปนการช่ัวคราวดวยความสมัครใจไปและเปนการเดินทางดวย
เหตุผลของการทองเที่ยวมิใชเพื่อการประกอบอาชีพ หรือ หารายได อาจจะเปนการเดินทางเพื่อพักผอนการเดินทางเพื่อไปชม
การแขงขันกีฬา การเดินทางเพื่อเยี่ยมเยียนญาติผูใหญหรือเพื่อน การเดินทางเพื่อแลกเปล่ียนวัฒนธรรม เปนตน 
 3.2. แนวคิดเก่ียวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2538, หนา 12) ไดใหคํานิยามการทองเที่ยวเชิงนิเวศ คือ การเดินทางไปยังสถานที่
ทองเที่ยวแหงใดแหงหน่ึง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาไปกับทัศนียภาพธรรมชาติ สังคมวัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนใน
ทองถิ่นบนพื้นฐานของความรูและความรับผิดชอบตอแหลงธรรมชาติที่มีเอลักษณเฉพาะถิ่นและวัฒนธรรมที่เก่ียวเน่ืองกับ
ระบบนิเวศ  
 3.3. แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมนักทองเที่ยว 
 ปจจัยที่ทําใหเกิดอุปสงคการทองเที่ยว การเดินทางทองเที่ยวเปนสวนหน่ึงของสังคมปจจุบัน ปจจัยที่ทําใหเกิดอุป
สงคการทองเที่ยว (ฉลองศรี พิมลสมพงษ, 2542 หนา 28) จากการศึกษาถึงพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวพบวา 
ปจจัยที่มีผลตอการทองเที่ยวที่เปนขอมูลดานบุคคลขึ้นอยูกับรายได การศึกษา อายุ และครอบครัว การกระตุนโดยการ
สงเสริมการขาย อัตราคาบริการจะมีผลตอการตัดสินใจซ้ือบริการการทองเที่ยวรวมถึงความสะดวกสบายและความปลอดภัยใน
การเดินทาง สงผลตอการตัดสินใจเชนกัน 
 3.4.แนวคิดเก่ียวกับตลาดการทองเที่ยว 
 แนวคิดหรือปรัชญาทางดานการจัดการที่มุงเนนไปสูความตองการของนักทองเที่ยวโดยอาศัยการวิจัยการตลาด การ
คัดเลือกทรัพยากรการทองเที่ยวที่กําลังอยูในความตองการ เพื่อใหธุรกิจไดรับประโยชนสูงสุดในการนําเสนอบริการแก
นักทองเที่ยวตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยอาศัยหลักการแบงสวนตลาดในอุตสาหกรรมทองเที่ยว สามารถดําเนินการไดโดยใช
เทคนิคการกําหนดตลาดกลุมเปาหมาย (STP: Segmenting Targeting and Positioning) เปนขั้นตอนที่มีความสัมพันธกัน
กับ การแบงสวนตลาด (Segmenting) การกําหนดกลุมเปาหมาย (Targeting) และการกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑทางการ
ทองเที่ยว (Positioning) 
 3.5. แนวคิดกลยุทธทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ 
 Weaver (2002, pp. 206-209) ไดอธิบายลักษณะของสินคาและบริการของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวมีความ
แตกตางไปจากสินคาและบริการของอุตสาหกรรมประเภทอ่ืนๆดวยคุณลักษณะพิเศษ 4ประการคือ เปนสินคาที่จับตองไมได 
(intangibility) สินคามีความหลากหลาย (variability)สินคาไมสามารถแยกสวนได (inseparability)และเปนสินคาสูญเปลา 
(perishability) ซ่ึงจะมีอิทธิตอการกําหนดกลยุทธการตลาด 
 3.6. แนวคิดกลยุทธทางการตลาด 
 ศึกษาการวางแผนกลยุทธการตลาดของธุรกิจประเภททองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีเพื่อจัดทําแผนกลยุทธที่มี
คุณภาพ ซ่ึงการวางแผนกลยุทธเปนหนทางหน่ึงที่ใชปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการเพราะแผนกลยุทธเปน
เสมือนทิศทางในการบริหารองคกร (วีรพจน ลือประสิทธ์ิสกุล, 2544, หนา 40) ซ่ึงกลยุทธทางการตลาดที่นิยมใชไดแก สวน
ประสมทางการตลาด ผลิตภัณฑหรือบริการ (product) ราคา (price) ชองทางการจัดจําหนาย (place) และการสงเสริม
การตลาด (promotion)  
 3.7. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 ภาพิมล มณฑาพงษ (2553) ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของผูประกอบธุรกิจทองเที่ยวตอนโยบายภาครัฐดานการตลาด
ทองเที่ยว จังหวัดระยอง ผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็นของผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวตอนโยบายภาครัฐดานการตลาด
ทองเที่ยว ในภาพรวมคะแนนเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการบริการการทองเที่ยว 
คะแนนเฉล่ียอยูในระดับมาก นอกน้ันอยูในระดับปานกลาง อันดับแรกคือการโฆษณาและประชาสัมพันธ และทรัพยากรการ
ทองเที่ยว 
 พูนทรัพย พนมอุปถัมภ (2545) ศึกษาเรื่องอุปสงคการทองเที่ยวของคนไทยในจังหวัดระยองผลการศึกษาพบวา 
นักทองเที่ยวมีอายุระหวาง 15-34 ป สวนใหญเปนเพศชาย ประกอบอาชีพเปนพนักงานหรือลูกจางบริษัท เปนนักทองเที่ยว
ที่มาจากกรุงเทพมหานครมากที่สุด โดยจะขับรถยนตสวนตัวมาเอง และมีวัตถุประสงคหลักเพื่อทองเที่ยวหรือพักผอน นิยมพัก
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ตามโรงแรมหรือรีสอรตหรือเกสทเฮาส ใชระยะเวลาในการทองเที่ยวประมาณ 1-2 วัน ซ่ึงสาเหตุที่มาเที่ยวเน่ืองจากมีแหลง
ทองเที่ยวที่สวยงาม มีทั้งภูเขา ทะเล นํ้าตก ทั้งยังมีคาใชจายในการทองเที่ยวไมมากนัก 
 วิมาดา ไกรเดช (2556) ศึกษาเรื่องผลกระทบจากการทองเที่ยวที่มีทางดานเศรษฐกิจและสังคมในเขตเทศบาล 
ตําบลเพ อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีสถานสภาพสมรส มีอายุ
ระหวาง 31-40 ป มีรายได 30,000-50,000 บาท  
 ตวงชน เสตะวีระ (2538) ศึกษาเรื่องการสงเสริมการขายธุรกิจทองเที่ยวศึกษาเฉพาะกรณีธุรกิจการทองเที่ยวไทย 
ผลการศึกษาพบวา การบริการของบริษัทนําเที่ยว ใหความสําคัญของการใหบริการทองเที่ยวในเรื่องการทองเที่ยวที่เปนการ
เปดโลกทัศนมีทัศนคติกวางไกลเปนแหลงรายไดในรูปของเงินตราตางประเทศและกอใหเกิดการจางงานลงทุนทางธุรกิจ 
 
5. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การวิจัยในครั้งน้ีมี 2 รูปแบบ คือ การวิจัย เชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaires) 
เปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใชแบบสัมภาษณ (Interviews) จาก
ผูเช่ียวชาญและผูประกอบการดานการทองเที่ยว  

โดยมีขั้นตอนการวิจัยดังตอไปน้ี  
5.1. ศึกษาคนควาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ  

 5.2. นําขอมูลจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของมาพัฒนาเปนแบบสัมภาษณปลายเปด เพื่อใชเก็บขอมูล
เชิงคุณภาพกับผูเช่ียวชาญและผูประกอบการดานการทองเที่ยวจํานวน 3ทาน  

5.3. นําขอมูลและขอเสนอแนะจากแบบสัมภาษณผูเช่ียวชาญ มาพัฒนาเพื่อสรางเปนแบบสอบถามเชิงปริมาณ 
  5.4. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่สรางเสร็จไปใหอาจารยที่ปรึกษา และอาจารยประจําหลักสูตรตรวจสอบความถูกตอง
ของเครื่องมือ แกไขเพื่อใหแบบสอบถามสมบูรณ  

5.5. ผูวิจัยกําหนดกลุมประชากรสําหรับเก็บขอมูลเชิงปริมาณ คือ นักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาทองเที่ยวที่
จังหวัดระยองและมีอายุระหวาง 18-60 ป ที่ช่ืนชอบการทองเที่ยวเชิงนิเวศใชขั้นตอนการสุมกลุมตัวอยางแบบ G.W. Cochran 
ไดจํานวน 384 คน บวกสํารอง 16 คน รวมเปน 400 คน ในระดับความเช่ือม่ันที่ 95  

5.6. ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บกับกลุมตัวอยาง โดยใชวิธีการสุมตัวอยางเจาะจง (Purposive Sampling) และ
สอบถามเปนรายบุคคลโดยคัดเลือกจากนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาทองเที่ยวจังหวัดระยองในแหลงที่ทองเที่ยวตางๆ
ระหวางวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2557 

5.7. ผูวิจัยตรวจสอบความครบถวนและความถูกตองของแบบสอบถาม นําไปวิเคราะหผลดวยสถิติพื้นฐานและสถิติ
เชิงพรรณา ไดแก รอยละ ความถี่ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน ใชสถิติทดสอบ Cronbach's Alpha Coefficien 

5.8. สรุปผล และอภิปรายผลการวิจัย  
 
6. ผลการวิจัย  

 
 6.1. ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ  
 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบวา ธุรกิจการทองเที่ยวเชิงระบบนิเวศมีอัตราการเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง ซ่ึงปจจัยที่สงผล
ตอการตัดสินใจทองเที่ยวจังหวัดระยอง คือ การบริการ โปรโมช่ัน และราคาที่เหมาะสมกับแตละกลุมลูกคาเปาหมาย มี
โปรโมช่ันมากมาย โดยผูเช่ียวชาญใหทัศนะวา การเพิ่มแพคเกจทองเที่ยวหรือมีบริการโปรแกรมการทองเที่ยวที่หลากหลายจะ
เปนการสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาและประเด็นที่สําคัญคือ การบริการ รอยยิ้ม การดูแลเอาใจใสตองทั่วถึง ทําใหลูกคามี
ความประทับใจ ทําใหเกิดการกลับมาใชบริการอีกครั้งและจะเปนกลุมที่บอกตอหรือแนะนํากลุมลูกคากลุมใหมใหมาใชบริการ 

6.2. ผลงานวิจัยเชิงปริมาณ  
 ผลงานวิจัยเชิงปริมาณ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนนักทองเที่ยว หญิงรอยละ 66.0 สวนใหญมีชวงอายุ 18-30
ป มีสถานภาพโสด การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพลูกจาง/พนักงานบริษัทเอกชน  รายไดตอเดือน 30,001-
40,000 บาท 
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 ดานพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกการทองเที่ยวในจังหวัดระยองพบวานักทองเที่ยวสวนใหญ
เคยเดินทางมาทองเที่ยวจังหวัดระยอง โดยเดินทางมากับครอบครัว ใชรถยนตรสวนตัว รูปแบบการทองเที่ยวที่ช่ืนชอบมาก
ที่สุดคือทะเล สวนใหญเดินทางมาในวันหยุดสุดสัปดาห รับรูขอมูลขาวสารจากเพื่อน/ครอบครัว มีวัตถุประสงคในการเดินทาง
เพื่อพักผอน นักทองเที่ยวเลือกพักในโรงแรม ปจจัยสําคัญในการเลือกที่พักคือคุณภาพของที่พัก สวนใหญพัก 3 วัน 2 คืน 
กิจกรรมทองเที่ยวที่สนใจมากที่สุดคือ วายนํ้าทะเล/ดํานํ้า/ชมปะการัง สถานที่ทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวรูจักคือเกาะเสม็ด หาก
ที่พักมีบริการพาชมสถานที่สําคัญนักทองเที่ยวจะใชบริการ หากมีบุฟเฟตอาหารทะเลบริการนักทองเที่ยวจะช่ืนชอบ หากมี
บุฟเฟตผลไมตามฤดูกาลนักทองเที่ยวจะช่ืนชอบ ซ่ึงคาใชจายที่ใชในการทองเที่ยวคือ 3,001-4,000 บาท ราคาที่พัก/คืนควร
อยูระหวาง 1,000-2,000 บาท ราคาแพคเกจทองเที่ยวที่เหมาะสมใน 2 วัน 1 คืนควรอยูที่ 1,000-2,000 บาท และหากที่พักมี
บริการเสริมอ่ืนๆพิเศษอีกราคาควรอยูระหวาง 2,001-3,000 บาท  

ดานความคิดเห็นและความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกการทองเที่ยวในจังหวัดระยอง โดย
พบวา นักทองเที่ยวมีประสบการณการทองเที่ยวเชิงนิเวศเก่ียวกับธรรมชาติภูเขา/นํ้าตก/ทะเล และกิจกรรมการทองเที่ยวเชิง
นิเวศที่นักทองเที่ยวช่ืนชอบมากที่สุดคือ การถายภาพเปนอันดับหน่ีง ( x =4 .37) รองลงมาคือ ชอบอาหารทะเล( x =4 .09) 
และชอบผลไมตามฤดูกาล ( x =4.06) ตามลําดับ 
 ดานสวนผสมทางการตลาดของผูบริโภคที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกการทองเที่ยวในจังหวัดระยอง โดยภาพรวมอยู
ในระดับมาก ( x =3 .93) พบวา ดานบริการคุณภาพการใหบริการโดยไดรับความสนใจในระดับมากที่สุดเปนอันดับหน่ึง 
( x =4.25) รองลงมาคือ ดานแหลงทองเที่ยวและบริการช่ือเสียงเปนที่รูจักไดรับความสนใจในระดับมาก ( x =4 .22) ดานราคา
ความคุมคาในการทองเที่ยวไดรับความสนใจในระดับมาก ( x =4.06)ดานการสงเสริมการตลาดขอมูลมีความถูกตองและชัดเจน
ไดรับความสนใจในระดับมาก ( x =3 .96) ดานประสิทธิภาพและคุณภาพการบริการสอดคลองกับราคาไดรับความสนใจใน
ระดับมาก ( x =3.82) และดานสถานที่การเดินทางสะดวกไดรับความสนใจในระดับมากที่สุด ( x =3.69) ตามลําดับ 
 

ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจ 
 

คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับมากสําคัญ 

กิจกรรมการทองเที่ยวที่ช่ืนชอบ  
1. ถายภาพ 4.37 .84 มากที่สุด 
2. อาหารทะเล 4.09 .79 มาก 
3. ผลไมตามฤดูกาล 4.06 .79 มาก 
ดานแหลงทองเที่ยวและบริการ 
1. บริการคุณภาพการใหบริการ 

 
4.25 

 
.76 

มาก 

2. ช่ือเสียงเปนที่รูจัก 4.22 .74 มาก 
3. ราคาความคุมคาในการทองเที่ยว 4.06 .72 มาก 
4. ขอมูลมีความถูกตองและชัดเจน 3.96 .68 มาก 

5. ประสิทธิภาพและคุณภาพการบริการสอดคลองกับราคา 3.82 .66 มาก 

6. สถานที่การเดินทางสะดวกไดรับความสนใจ 3.69 .65 มาก 
 
7. อภิปรายผลการวิจัย 
 
 ผลที่ไดจากการวิจัยทั้งในเชิงคุณภาพและในเชิงปริมาณ ตางไดผลที่สอดคลองตรงกันคือ ปจจัยดานบริการมีสวนการ
สรางความพึงพอใจใหกับลูกคาที่มาใชบริการซ่ึงการบริการดวยใจ พูดจาสุภาพ ยิ้มแยมแจมใส จะเปนการสรางสัมพันธภาพที่ดี 
โดยจะเปนการสรางความประทับใจตอลูกคาเม่ือลูกคาเกิดความประทับใจก็จะกลับมาใชบริการซํ้าและแนะนําลูกคารายใหมๆ
มาใชบริการดวย 
 จากการศึกษาขอมูลพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนนักทองเที่ยวเปนหญิง มีชวงอายุระหวาง 18-30 ป สถานภาพ
โสด การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพลูกจาง พนักงานบริษัทเอกชน รายไดตอเดือน 30,000-40,000 บาท ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของวิมาดา ไกรเดช (2556) ไดทํางานวิจัยเรื่องผลกระทบจากการทองเที่ยวที่มีทางดานเศรษฐกิจและ
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สังคมในเขตเทศบาล ตําบลเพ อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มี
สถานสภาพสมรส มีอายุระหวาง 31-40 ป มีรายได 30,000-50,000 บาท 
 ดานพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกการทองเที่ยวในจังหวัดระยอง พบวา นักทองเที่ยวสวนใหญ
เคยเดินทางมาทองเที่ยวจังหวัดระยอง โดยเดินทางมากับครอบครัว ใชรถยนตรสวนตัว รูปแบบการทองเที่ยวที่ช่ืนชอบมาก
ที่สุดคือทะเล สวนใหญเดินทางมาในวันหยุดสุดสัปดาห มีการรับรูขอมูลขาวสารจากเพื่อน/ครอบครัว มีวัตถุประสงคในการ
เดินทางเพื่อพักผอน นักทองเที่ยวเลือกพักในโรงแรม ปจจัยสําคัญในการเลือกที่พักคือคุณภาพของที่พัก สวนใหญพัก 3 วัน 2 
คืน กิจกรรมทองเที่ยวที่สนใจมากที่สุดคือ วายนํ้า/ดํานํ้า/ชมประการัง  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของพูนทรัพย พนมอุปถัมภ 
(2545) ไดทํางานวิจัยเรื่องอุปสงคการทองเที่ยวของคนไทยในจังหวัดระยองผลการศึกษาพบวานักทองเที่ยวจะขับรถยนต
สวนตัวมาเอง และมีวัตถุประสงคหลักเพื่อทองเที่ยวหรือพักผอน นิยมพักตามโรงแรมหรือรีสอรตหรือเกสทเฮาส ใชระยะเวลา
ในการทองเที่ยวประมาณ 1-2 วัน ซ่ึงสาเหตุที่มาเที่ยวเน่ืองจากมีแหลงทองเที่ยวที่สวยงาม มีทั้งภูเขา ทะเล นํ้าตก ทั้งยังมี
คาใชจายในการทองเที่ยวไมมากนัก นอกจากน้ีสถานที่ทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวรูจักคือเกาะเสม็ด โดยเกาะเสม็ดถือเปนแหลง
ทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมอยางสูง หากที่พักมีบริการพาชมสถานที่สําคัญนักทองเที่ยวจะใชบริการ หากมีบุฟเฟตอาหารทะเล
บริการนักทองเที่ยวจะช่ืนชอบ หากมีบุฟเฟตผลไมตามฤดูกาลนักทองเที่ยวจะช่ืนชอบ ซ่ึงคาใชจายในการทองเที่ยวคือ 3,001-
4,000 บาท ราคาที่พัก/คืนควรอยูระหวาง 1,000-2,000 บาท ราคาแพคเกจทองเที่ยวที่เหมาะสมใน 2 วัน 1 คืน ควรอยูที่ 
1,000-2,000 บาท และหากที่พักมีบริการเสริมอ่ืนๆพิเศษอีกราคาควรอยูระหวาง 2,001-3,000 บาท  
 ดานความคิดเห็นและความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกการทองเที่ยวในจังหวัดระยอง โดย
พบวา นักทองเที่ยวมีประสบการณการทองเที่ยวเชิงนิเวศเก่ียวกับธรรมชาติ ภูเขา ทะเล นํ้าตก และกิจกรรมการทองเที่ยวเชิง
นิเวศที่นักทองเที่ยวช่ืนชอบมากที่สุดคือ การถายภาพมากเปนอันดับหน่ีง ซ่ึงการถายรูปเปนกิจกรรมก่ึงนิเวศรูปแบบหน่ึง 
ลักษณะการถายรูปและการบันทึกวิวธรรมชาติ และส่ิงที่นาสนใจที่อยูในธรรมชาติ เชน ดอกไมปา พืชหายากและรอยเทาสัตว
ปา เปนตน การบันทึกเสียงธรรมชาตินิยมทั้งเสียงนํ้าตก นํ้าไหล เสียงนก แมลง และสัตวปาตางๆ ปจจุบันการทองเที่ยวใน
ลักษณะน้ีกําลังไดรับความนิยม ประกอบกับในจังหวัดระยองมีแหลงทองเที่ยวที่ยังคงสภาพของความเปนธรรมชาติอีกมาก 
และผลไมของจังหวัดระยองก็มีช่ือเสียงระดับโลก ทําใหการทองเที่ยวของจังหวัดระยองในภาพรวมดีขึ้นทุกปซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของตวงชน เสตะวีระ (2538) ไดทํางานวิจัยเรื่องการสงเสริมการขายธุรกิจทองเที่ยวศึกษาเฉพาะกรณีธุรกิจการ
ทองเที่ยวไทย ผลการศึกษาพบวา การบริการของบริษัทนําเที่ยว ใหความสําคัญของการใหบริการทองเที่ยวในเรื่องการ
ทองเที่ยวที่เปนการเปดโลกทัศนมีทัศนคติกวางไกลเปนแหลงรายไดในรูปของเงินตราตางประเทศและกอใหเกิดการจางงาน
ลงทุนทางธุรกิจ 
 ดานสวนผสมทางการตลาดของผูบริโภคที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกการทองเที่ยวในจังหวัดระยอง โดยภาพรวมอยู
ในระดับมาก พบวา ดานบริการในภาพรวมไดรับความสนใจในระดับมากที่สุดโดยใหความสําคัญกับคุณภาพการใหบริการเปน
อันดับหน่ึง ซ่ึงถือไดวาการบริการที่ดีมีความเปนกันเอง ยิ้มแยมแจมใสและมีมาตราฐานจะทําใหลูกคากลับมาใชบริการ ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของภาพิมล มณฑาพงษ (2543) ไดทํางานวิจัยเรื่องความคิดเห็นของผูประกอบธุรกิจทองเที่ยวตอ
นโยบายภาครัฐดานการตลาดทองเที่ยวจังหวัดระยอง ผลการศึกษาพบวา ดานการบริการการทองเที่ยวมีคาคะแนนเฉล่ียอยูใน
ระดับมาก 
 รองลงมาคือ ดานแหลงทองเที่ยวและบริการในภาพรวมไดรับความสนใจในระดับมากโดยใหความสําคัญกับช่ือเสียง
เปนที่รูจักทั้งน้ีเน่ืองจากจังหวัดระยองเปนแหลงทองเที่ยวทางภาคตะวันออกที่มีช่ือเสียงมายาวนาน ซ่ึงจากการสํารวจสถานที่
ที่นักทองเที่ยวรูจักพบวานักทองเที่ยวรูจักเกาะเสม็ดมากที่สุด รองลงมาเปนเกาะมันนอก   เกาะมันใน และแหลมแมพิมพ 
ตามลําดับดานราคาในภาพรวมไดรับความสนใจในระดับมากโดยใหความสําคัญกับความคุมคาในการทองเที่ยว ดานการ
สงเสริมการตลาดในภาพรวมไดรับความสนใจในระดับมากโดยใหความสําคัญกับขอมูลมีความถูกตองและชัดเจนดาน
ประสิทธิภาพและคุณภาพในภาพรวมไดรับความสนใจในระดับมากโดยใหความสําคัญกับการบริการสอดคลองกับราคา และ
ดานสถานที่ในภาพรวมไดรับความสนใจในระดับมากโดยใหความสําคัญกับการเดินทางสะดวกมีปายบอกทางที่ชัดเจนทั้งน้ี
เน่ืองจากนักทองเที่ยวรอยละ 64.5 ขับรถยนตสวนตัวมาทองเที่ยว เพราะจังหวัดระยองไมไกลจากกรุงเทพ ทั้งเสนทาง
คมนาคมก็สะดวกสบาย 
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8. ขอเสนอแนะ  
 

ขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษา 
1. นักทองเที่ยวสวนใหญจะขับรถยนตมาเอง ดังน้ัน ปายบอกทาง ปายบอกแหลงทองเที่ยวและสัญลักษณตางๆ ตอง

มีความชัดเจนตลอดเสนทาง 
2. ผูประกอบการควรจัดกิจกรรมใหนักทองเที่ยวเลือกตามความตองการ เชน บริการพาเที่ยวชมสถานที่สําคัญๆ 

บุฟเฟตอาหารทะเล บุฟเฟตผลไม เปนตน 
3. สวนราชการและผูประกอบการตองรวมมือกันในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหเปนธรรมชาติมากที่สุด 
4. ศึกษาพฤติกรรม และความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวตางชาติโดยแยกเปนชาวยุโรป ชาวเอเชีย และประเทศ

ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เปนตน 
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บทคัดยอ 
 
 การศึกษามีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสวนประสมทางการตลาดของคุณแมที่มีผลตอการเลือกฟงเพลงขณะตั้งครรภ  
และพฤติกรรมของคุณแมที่มีตอการเลือกฟงเพลงขณะตั้งครรภ โดยใชวิธีวิจัยแบบเชิงสํารวจ ในสวนระเบียบวิธีน้ันผูวิจัยได
ทําการศึกษาคนควาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ นําขอมูลมาพัฒนาเปนแบบสัมภาษณปลายเปดและนําขอมูลจาก
แบบสัมภาษณมาพัฒนาเพื่อสรางแบบสอบถามเชิงปริมาณ ผูวิจัยกําหนดกลุมประชากรสําหรับเก็บขอมูลเชิงปริมาณเปนกลุม
เพศหญิงที่กําลังตั้งครรภในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชขั้นตอนการสุมกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน ใชสถิติเชิงพรรณา ไดแก 
รอยละ ความถี่ คาเฉล่ีย  
 ผลงานวิจัยเชิงปริมาณพบวา สวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกฟงเพลงของคุณแมขณะตั้งครรภ โดยรวม
อยูในระดับมากถึงมากที่สุด โดยดานสถานที่ไดรับความสนใจในระดับมากที่สุดเปนอันดับหน่ึง รองลงมาคือ  ดานการสงเสริม
การตลาด ดานราคา ดานบุคคล ดานผลิตภัณฑ และดานกระบวนการ ดานหลักฐานทางกายภาพไดรับความสนใจในระดับ
ปานกลาง ตามลําดับ 
 
คําสําคัญ: การพัฒนา EQ, ดนตรีและแนวเพลง, การฟงเพลงขณะตั้งครรภ 
 

Abstract 
 
 The study aims to examine the marketing mix of a mother who has to listen to music while 
pregnant and behavior of mothers who have chosen to listen to music while pregnant by using survey 
research. In the method, the researchers conducted a theoretical study and related research. Data was 
developed as an open-ended interviews and information from interviews to develop a quantitative 
questionnaire. The researcher defined population for quantifiable data in the female group who while 
pregnant in Bangkok. Using the random sample of 400 people. Using descriptive statistics such as 
percent, frequency and average.   
 The quantitative study found. The marketing mix of factors that influence your music options 
while pregnant overall in moderate as much as possible level. There are factors that place to get 
attention at the highest level. In addition, the promotion marketing, price, personal, product and 
process. The physical evidence gets an attention in the middle level respectively 
 
Keywords: developing EQ, music genre, listening to music while pregnant 
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1. บทนํา 
 
 ความฉลาดทางอารมณ (Emotional Quotient) มีความสําคัญสําหรับการเขาสังคม การควบคุมอารมณ บุคคลที่มี
ความฉลาดทางอารมณ (Emotional Quotient) คอนขางต่ําอาจเปนคนโมโหราย ระงับความโกรธไมได ซ่ึงไมเปนที่ช่ืนชอบ
ของคนใกลตัว ดังน้ัน ความฉลาดทางอารมณ (Emotional Quotient) จึงตองพัฒนาควบคูกับ ความฉลาดทางสติปญญา 
(Intelligence Quotient) ของเด็กไปพรอมๆกัน เพื่อขจัดปญหาที่เกิดขึ้น การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ (Emotional 
Quotient) สามารถเริ่มไดตั้งแตตั้งครรภ เม่ือทารกอยูในครรภมารดาและเด็กเติบโตถึงวัย 6 – 12 เดือน จะมีพัฒนาการทาง
อารมณที่ชัดเจนขึ้น มีการตอบสนองตอส่ิงแวดลอมที่หลากหลาย สังเกตไดจากการยิ้ม การสงเสริมอยางเหมาะสม เกิดความ
เขาใจตอพัฒนาการของเด็ก รวมถึงกิจกรรมที่ทํารวมกันแลว ความฉลาดทางอารมณ (Emotional Quotient) ยอมพัฒนา
อยางถูกตอง 
 การเปดเพลงคลาสสิคใหลูกฟงตั้งแตอยูในทอง (โดยการเอาสายที่ถายทอดเสียงเพลงไปแปะไวที่ทอง) หรือในชวงแบ
เบาะจนโตเขาอนุบาลทําใหมีพัฒนาการที่เร็วขึ้นกวาธรรมดาและมีอารมณดี โดยเฉล่ียเม่ือเปรียบเทียบกับเด็กทั่วไปปญหาการ
เรียนรูของเด็กไมเทากัน เด็กบางคนเรียนรูไดเร็ว เด็กบางคนเรียนรูไดชา ความชาญฉลาดดานปญญา ความทรงจําที่แตกตาง
กัน เด็กบางคนเรียนไมเกง แตเปนคนสนุกสนาน อารมณดี ไมเครียด รูการจักระงับอารมณโกรธเปน เรียกเด็กคนน้ีวามีความ
ฉลาดทางอารมณ (Emotional Quotient) สูง เด็กบางคนความฉลาดทางสติปญญา (Intelligence Quotient) ไมสูง เรียน
พอใชมีความฉลาดทางอารมณ (Emotional Quotient) สูง อารมณดี สนุกสนาน ชอบชวยเหลือผูอ่ืน เรียกเด็กคนน้ีวามีความ
ฉลาดทางศีลธรรม (Moral Quotient) ปจจัยที่มีผลตอการเรียนรูของคนเรา ก็คือ ความชาญฉลาด แตความฉลาดก็ยังไมใช
ส่ิงจําเปนที่สุดของความเปนคน คนเราจะตองมีองคประกอบของอุปนิสัย 7 ประการ (7 Quotient) อยางประสมประสาน ซ่ึง
จะทําใหคนเราไดช่ือวา “มนุษยที่สมบูรณ” (ฉันทวรางค ประหยัดผล, 2549) 
 ดังน้ัน การพัฒนาความเฉลียวฉลาดทางอารมณ (Emotional Quotient) กอใหเกิดการเพิ่มพูนระดับเชาวปญญา
หรือที่เรียกวา ความฉลาดทางสติปญญา (Intelligence Quotient) เพราะฉะน้ันดนตรีก็อาจจะเปนทางเลือกใหมของการ
พัฒนาเชาวปญญาได เชนกัน การฟงดนตรีที่เหมาะสมนอกจากจะพัฒนาความเฉลียวฉลาดทางอารมณ (Emotional 
Quotient) แลวยังชวยยกระดับความฉลาดทางสติปญญา (Intelligence Quotient) ถานําไปใชในการพัฒนาศักยภาพสมอง
เด็ก นอกจากจะไมมีขีดจํากัดในการพัฒนาศักยภาพสมองทําไดทั้งเด็กปกติ เด็กที่มีปญหาบกพรองทางสมองและเด็กอัจฉริยะ 
ซ่ึงตางกับวิธีการพัฒนาศักยภาพสมองแบบอ่ืนๆ ที่มีรูปแบบการเรียนรูที่ซับซอน ซ่ึงเหมาะสมและเกิดประสิทธิผลกับเด็กที่มี
ศักยภาพทางสมองสูงเทาน้ัน แตไรประสิทธิผลเด็กที่มีศักยภาพของสมองกลางและต่ํา ซ่ึงเปนเด็กสวนใหญของสังคม 
 จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงสวนประสมทางการตลาดที่มีตอการเลือกฟงเพลง
ขณะตั้งครรภ เพื่อศึกษาพฤติกรรมของคุณแมที่มีตอการเลือกฟงเพลงขณะตั้งครรภ ซ่ึงผลของการศึกษาจะสามารถนําขอมูลไป
ใชประโยชนในการปรับกลยุทธการตลาดและจัดสวนประสมทางการตลาดของสิน คาใหเหมาะสมกับพฤติกรรมของกลุม
ผูบริโภคตอไป 
 
2. วัตถุประสงค  
 
 2.1. เพื่อศึกษาสวนประสมทางการตลาดของคุณแมที่มีผลตอการเลือกฟงเพลงขณะตั้งครรภ  
 2.2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของคุณแมที่มีตอการเลือกฟงเพลงขณะตั้งครรภ  
 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
 
 3.1. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับดนตรีกับกลไกลการพัฒนาศักยภาพสมองและความฉลาดทางอารมณ 
(Emotional Quotient) 
 เสียงดนตรีที่เกิดขึ้นเม่ือผานเขาไปยังอวัยวะเก่ียวกับการไดยินมีเสนประสาทสงตอไปยังสมองทาลามัส และคอรติคอ
ลภาวะที่รูสึกตัว ดนตรีจะไปปรับเปล่ียนอารมณและความรูสึกนึกคิดที่สมองสวนคอรติคอล ซ่ึงเปนสมองสวนบน จึงมีผลตอ
บุคคลในดานความในใจ ความคิด แรงจูงใจ ความจํา และจินตนาการ  
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 3.2. แนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)  
 ประกอบไปดวย 7P’s ไดแก ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) สถานที่ใหบริการและชองทางการจัดจําหนาย 
(Place) การสงเสริมการตลาด (Promotion) การสรางความเช่ือม่ันผานบุคคล (People) การสรางระบบเพื่อชวยใหผูบริโภค
ไดใชงานไดสะดวก (Process) และการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) 

3.3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior)  
ผูบริโภคจะตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑใดๆก็ตามยอมมีเหตุจูงใจในการซ้ือ มีปจจัยและตัวกําหนดหลาย ปจจัยภายใน 

(Internal Factors) ปจจัยดานจิตวิทยา (Psychographic Factors) ปจจัยภายนอก (External Factors) และปจจัย
สถานการณ (Situation Factors) ก็ยอมมีเหตุจูงใจและปจจัยตางๆมาเปนตัวกําหนด 

3.4. อุปนิสัย 7 ประการ (7Quotient)  
แนวคิดเรื่องความฉลาดทางสติปญญา (Intelligence Quotient) จะเปนเรื่องเก่ียวกับ เชาวไวไหวพริบ และ 

ความสามารถในการแกไขปญหา ดานตรรกะ ตัวเลข ความจํา ความสามารถทางภาษา ความสามารถทางการคิดวิเคราะห ซ่ึง
มีการวิพากวิจารณ ถึงขอจํากัดกันมาก 
 3.5. งานวิจัยที่เก่ียวของ  
 นันทพร ปรากฏช่ือ (2554) ศึกษาเรื่องผลของการฟงดนตรีบรรเลงตอพฤติกรรมอารมณและระยะเวลานอนหลับของ
ทารก ผลการศึกษาพบวา เสียงดนตรีมีสวนชวยใหทารกผอนคลาย การใหทารกฟงเพลงของโมสารท ซ่ึงเปนดนตรีบรรเลงเบา 
จังหวะชา ตัวโนตซํ้าไปมาอยางสมํ่าเสมอเปนระยะ ความดัง ของเสียงไมเกิน 58 เดซิเบล ชวยทําใหทารกสงบ ผอนคลาย 
ทารกกลุมที่ไดรับฟงเพลงบรรเลงระหวางการนอนมีระยะเวลาการนอนหลับนานกวาทารกกลุมที่ไดรับฟงเพลงบรรเลงกอน 
และภายหลังการนอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 แอเสาะ แวดอเลาะ จรินทรัตน แซนา และสุพัตรา จูมะ (2551) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอนํ้าหนักแรกคลอดของ
ทารก ผลการศึกษาพบวา มารดาที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญคลอดบุตรเปนครั้งแรก มีอาชีพเปนแมบาน ศาสนาอิสลาม มีอายุ
ระหวาง 20 – 34 ป ไมเคยแทง 
  สัญชัย ปยะพงษกุล (2557) ศึกษาเรื่องการพัฒนาความฉลาดทางสติปญญา (Intelligence Quotient) ความฉลาดทาง
อารมณ (Emotional Quotient) เด็กแรกเกิดถึง5ป ผลการศึกษาพบวา โรงพยาบาลที่เปดเพลงเบาๆ กลอมเด็กคลอดกอนกําหนด 
ชวยใหเด็กพักผอนไดดีขึ้น นํ้าหนักเพิ่มดีขึ้นและทําใหพอแมเด็กมีอาการดีขึ้นโดยชวยลดความเจ็บปวย และชวยใหการปอนนม
เด็กทารกไดดีขึ้น ดนตรีมีสวนชวยใหรางกายของเด็กเปล่ียนไปในทางที่ดี ซ่ึงวัดไดหลายทาง เชน ชีพจร การหายใจ ฯลฯ 
การศึกษาเกือบทั้งหมดใชเพลงกลอมเด็ก (lullabies) เปนหลัก 

 อารยา ผลธัญญา (2550) ศึกษาเรื่องการใชเสียงเพลงเพื่อเสริมสรางความฉลาดทางอารมณสําหรับเด็กปฐมวัย ผล
การศึกษาพบวา การฟงเพลงกอใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ (Emotional Quotient) เม่ือผานเขาไปใน
อวัยวะที่เก่ียวกับการไดยินแลวสงตอไปยังสมอง คล่ืนเสียงที่สงผานออกไปกระทบโสตประสาทใหเกิดความรูสึกตางๆ 
เพราะดนตีมีทวงทํานอง จังหวะ และส่ิงที่ผูประพันธตองการถายทอดเรื่องราวน้ัน จะทําใหบุคคลเขาใจความรูสึกของผูอ่ืน มี
การจัดการกับอารมณของตนเองและเกิดความสามารถในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ (Emotional Quotient) 

อัมพวัน ศรีหรั่งไพโรจน (2552) ศึกษาเรื่องการจัดกิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะดนตรีที่มีตอความฉลาดทาง
อารมณของเด็กปฐมวัย โรงเรียนวัดเกษตราราม ช้ันอนุบาลปที่ 1 เพื่อเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณของเด็กปฐมวัย โดย
ไดทดลองกับเด็กปฐมวัย อายุ 4-5 ป จํานวน 16 คนที่กําลังศึกษาอยูช้ันอนุบาลปที่1 ภาคเรียนที่2 โดยใชกิจกรรมเคล่ือนไหว
ประกอบจังหวะดนตรีเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณของเด็กปฐมวัย และแบบสังเกตความฉลาดทางอารมณของเด็ก
ปฐมวัย ผลการศึกษาพบวา กอนการจัดกิจกรรมเคล่ือนไหวประกอบจังหวะดนตรีควบคูกัน เด็กปฐมวัยมีคะแนนความฉลาด
ทางอารมณเฉล่ียเทากับ 9.63 และ หลังการจัดกิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะดนตรี เด็กปฐมวัยมีคะแนนความฉลาดทาง
อารมณเฉล่ียเทากับ 20.86 แสดงวาหลังการทดลองการจัดกิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะดนตรี เด็กปฐมวัยมีความฉลาดทาง
อารมณสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 
งานวิจัยครั้งน้ีเปนงานวิจัยแบบเชิงสํารวจ (Servey Research) โดยมีขั้นตอนการวิจัยดังตอไปน้ี  
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4.1. ศึกษาคนควาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ  
  4.2. นําขอมูลจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของมาพัฒนาเปนแบบสัมภาษณปลายเปด เพื่อใชเก็บขอมูล
เชิงคุณภาพกับผูเช่ียวชาญดานดนตรีในประเทศไทย 1 ทาน  

4.3. นําขอมูลและขอเสนอแนะจากแบบสัมภาษณผูเช่ียวชาญ มาพัฒนาเพื่อสรางเปนแบบสอบถามเชิงปริมาณ  
  4.4. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่สรางเสร็จไปใหอาจารยที่ปรึกษา และอาจารยประจําหลักสูตรตรวจสอบความถูกตอง
ของเครื่องมือ แกไขเพื่อใหแบบสอบถามสมบูรณ  

4.5. ผูวิจัยกําหนดกลุมประชากรสําหรับเก็บขอมูลเชิงปริมาณ คือ กลุมคุณแมเลือกฟงแนวเพลงขณะตั้งครรภในเขต
กรุงเทพมหานคร ใชขั้นตอนการสุมกลุมตัวอยางแบบการสุมเลือกแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ไดจํานวน 385 คน 
บวกสํารอง 14 คน รวมเปน 400 คน ในระดับความเช่ือม่ันที่ 95   

4.6. ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บกับกลุมตัวอยาง โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling) เปนขั้นตอนที่ผูวิจัยจะทําการกําหนดจํานวนตัวอยางในการเก็บขอมูลตองเปนคุณแมเลือกฟงแนวเพลงขณะ
ตั้งครรภในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งหมด 400 ชุด  

4.7. ผูวิจัยตรวจสอบความครบถวนและความถูกตองของแบบสอบถาม นําไปวิเคราะหผลดวยสถิติพื้นฐานและสถิติ
เชิงพรรณา ไดแก รอยละ ความถี่ คาเฉล่ีย ใชสถิติทดสอบ Cronbach's Alpha Coefficien 

4.8. สรุปผล และอภิปรายผลการวิจัย  
 
5. ผลการวิจัย  
 
  5.1. ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ  
  ผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบวา การฟงเพลงมีสวนชวยในการปรับอารมณของคุณแมที่ตั้งครรภ ไดแก ดนตรี เสียงรอง 
จังหวะ ทํานอง จะมีสวนชวยในการกระตุนพัฒนาการพรอมทั้งการทํางานตางๆและชวยในการผอนคลายทั้งตัวคุณแมและ
ทารกที่ตั้งครรภ โดยผูเช่ียวชาญใหทัศนะวา การมีเพลงสําหรับคุณแมตั้งครรภเปนเรื่องที่นาสนใจ ซ่ึงปจจุบันไลฟสไตลของคุณ
แมยุคใหมที่มีลูกนอยลง ทําใหมีการใชเงินกับลูกๆแตละคนมาก ทําใหเปนแนวทางในการที่จะมีการผลิตเพลงเพื่อกลุมสําหรับ
คุณแมตั้งครรภ  

5.2. ผลงานวิจัยเชิงปริมาณ   
  ผลงานวิจัยเชิงปริมาณพบวา กลุมตัวอยางมีชวงอายุ 22 - 25 ป คิดเปนรอยละ 48.5 การศึกษาอยูในชวงระดับ
ปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานเอกชนคิดเปนรอยละ 38.3 มีรายไดเฉล่ีย 25,001 - 30,000 บาทคิดเปนรอยละ 43.2  

ดานปจจัยสวนประสมทางการตลาดของคุณแมที่มีผลตอการเลือกฟงเพลงขณะตั้งครรภ  พบวา โดยรวมอยูในระดับ
มากถึงมากที่สุด ไดแก ดานสถานที่ความสะดวกในการซ้ือตามรานหนังสือทั่วไปไดรับความสนใจในระดับมากที่สุด ( x =4.22) 
รองลงมาไดแก ดานการสงเสริมการตลาดโดยการลงโฆษณาในส่ือตางๆไดรับความสนใจในระดับมาก ( x =4.20) ดานราคาโดย
ความคุมคาในการใชงานเม่ือเทียบยี่หออ่ืนๆไดรับความสนใจในระดับมาก ( x =4.09) ดานบุคคลโดยหนาตาของศิลปนไดรับ
ความสนใจในระดับมาก ( x =3.75) ดานกระบวนการโดยเพลงที่ไดรับรางวัลไดรับความสนใจในระดับมาก ( x =3.63) ดาน
ผลิตภัณฑมีบทความที่เก่ียวของกับพัฒนาอีคิวในขณะฟงเพลงไดรับความสนใจในระดับมาก ( x =3.62) และดานหลักฐานทาง
กายภาพโดยการปลอดภัยจากไวรัสแฝงไดรับความสนใจในระดับปานกลาง ( x =3.46) ตามลําดับ 

ดานพฤติกรรมของคุณแมเลือกฟงแนวเพลงขณะตั้งครรภของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ คือ ดนตรีคลาสสิกรวม
แลวมีจํานวน 70 คนหรือคิดเปนรอยละ 17.4 รองลงมาคือดนตรีแจสรวมแลวมีจํานวน 51 คนหรือคิดเปนรอยละ12.8และ
ดนตรีสการวมแลวมีจํานวน 36 คนหรือคิดเปนรอยละ 9 เปนสามอันดับที่ไดรับระดับความสนใจมากที่สุดตามลําดับ ทั้งน้ี
พฤติกรรมในการตัดสินใจในการเลือกฟงแนวเพลงขณะตั้งครรภรวมแลวมีจํานวน 158 คนหรือคิดเปนรอยละ 39.5 กลุม
ตัวอยางเลือกดวยตัวเองหรือแฟนรวมแลวมีจํานวน 126 คนหรือคิดเปนรอยละ 31.5 โดยเลือกฟงแนวเพลงขณะตั้งครรภซ่ึงไม
มีกําหนดรอยละ 47.2 และกลุมตัวอยางใชชวงเวลาที่จะเลือกฟงแนวเพลงขณะตั้งครรภตอนบาย (13.00 – 16.00 น) รอยละ 
42.2  
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6. อภิปรายผลการวิจัย 
 

ผลที่ไดจากการวิจัยทั้งในเชิงคุณภาพและในเชิงปริมาณ ตางไดผลที่สอดคลองตรงกันคือ เพลงมีสวนชวยในการ
สงเสริมพัฒนาการที่ดีของทารกในครรภและยังมีผลตออารมณของคุณแมตั้งครรภ เพราะคุณแมตั้งครรภจะมีสายใยที่ผูกพันตอ
ลูก โดยหากมีการผลิตเพลงสําหรับคุณแมที่ตั้งครรภจะสามารถตอบโจทยความตองการของคุณแมยุคใหม 
 จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีชวงอายุ 26 - 30 ป การศึกษาอยูในชวงระดับปริญญาตรี  อาชีพพนักงานเอกชน 
มีรายได 25,001 บาท - 30,000 บาท ซ่ึงจะสอดคลองกับงานวิจัย แอเสาะ แวดอเลาะ, จรินทรัตน แซนา และสุพัตรา จูมะ 
(2551) ไดทํางานวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอนํ้าหนักแรกคลอดของทารก ผลการศึกษาพบวา มารดาที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญ
คลอดบุตรเปนครั้งแรก  มีอาชีพเปนแมบาน  ศาสนาอิสลาม  มีอายุระหวาง 20-34 ป ไมเคยแทง 
 ดานปจจัยสวนผสมทางการตลาดของคุณแมที่มีผลตอการเลือกฟงเพลงขณะตั้งครรภ พบวา โดยรวมอยูในระดับปาน
กลางถึงมาก ไดแก ดานสถานที่ความสะดวกในการซ้ือตามรานหนังสือทั่วไปไดรับความสนใจในระดับมากที่สุด รองลงมาไดแก 
ดานการสงเสริมการตลาดโดยการลงโฆษณาในส่ือตางๆ ไดรับความสนใจในระดับมาก ดานราคาโดยความคุมคาในการใชงาน
เม่ือเทียบยี่หออ่ืนๆ ไดรับความสนใจในระดับมาก ดานบุคคลโดยหนาตาของศิลปนไดรับความสนใจในระดับมาก ดาน
กระบวนการโดยเพลงที่ไดรับรางวัลไดรับความสนใจในระดับมาก ดานผลิตภัณฑมีบทความที่เก่ียวของกับพัฒนาความฉลาด
ทางอารมณ (Emotional Quotient) ในขณะฟงเพลงไดรับความสนใจในระดับมาก และดานหลักฐานทางกายภาพโดยการ
ปลอดภัยจากไวรัสแฝงไดรับความสนใจในระดับปานกลาง ตามลําดับ ซ่ึงจะคลายคลึงกับงานวิจัย อารยา ผลธัญญา (2550) ได
ทํางานวิจัยเรื่องการใชเสียงเพลงเพื่อเสริมสรางความฉลาดทางอารมณสําหรับเด็กปฐมวัย ผลการศึกษาพบวา การฟงเพลง
กอใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ (Emotional Quotient) เม่ือผานเขาไปในอวัยวะที่เก่ียวกับการได
ยินแลวสงตอไปยังสมอง คล่ืนเสียงที่สงผานออกไปกระทบโสตประสาทใหเกิดความรูสึกตางๆ เพราะดนตีมีทวงทํานอง จังหวะ 
และส่ิงที่ผูประพันธตองการถายทอดเรื่องราวน้ัน จะทําใหบุคคลเขาใจความรูสึกของผูอ่ืนมีการจัดการกับอารมณของตนเอง
และเกิดความสามารถในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ (Emotional Quotient) ดานพฤติกรรมของคุณแมที่มีตอการ
เลือกฟงเพลงขณะตั้งครรภ ไดแก ดนตรีคลาสสิก ดนตรีแจส ดนตรีสกา เปนสามอันดับที่ไดรับระดับความสนใจมากที่สุด 
เน่ืองจากการรับฟงดนตรีขณะตั้งครรภจะมีการชวยผอนคลายใหกับคุณแมที่ตั้งครรภและยังเปนการกระตุนใหระบบประสาทที่
เก่ียวของกับการไดยินมีการพัฒนาระบบการทํางานที่เร็วขึ้นใหกับทารกในครรภ เม่ือทารกคลอดออกมาจะทําใหสามารถจดจํา
ส่ิงตางๆ ไดดี รูสึกผอนคลาย การศึกษาพบวาโรงพยาบาลที่เปดเพลงเบาๆ กลอมเด็กคลอดกอนกําหนดชวยใหเด็กพักผอนไดดี
ขึ้น นํ้าหนักเพิ่มดีขึ้นและที่สําคัญคือทําใหพอแมเด็กมีอาการดีขึ้นดวย (“คูมือโครงการพัฒนา”, 2557) การตัดสินใจในการ
เลือกฟงแนวเพลงขณะตั้งครรภคือ การเลือกดวยตัวเองหรือแฟน โดยเลือกฟงแนวเพลงขณะตั้งครรภซ่ึงไมมีกําหนดและกลุม
ตัวอยางใชชวงเวลาที่จะเลือกฟงแนวเพลงขณะตั้งครรภตอนบาย (13.00 – 16.00 น) ซ่ึงจะคลายคลึงกับงานวิจัยสัญชัย ปยะ
พงษกุล (2557) ไดวิจัยเรื่องการพัฒนาความฉลาดทางสติปญญา (Intelligence Quotient) ความฉลาดทางอารมณ 
(Emotional Quotient) เด็กแรกเกิดถึง5ป ผลการศึกษาพบวา โรงพยาบาลที่เปดเพลงเบาๆ กลอมเด็กคลอดกอนกําหนด 
ชวยใหเด็กพักผอนไดดีขึ้น นํ้าหนักเพิ่มดีขึ้นและทําใหพอแมเด็กมีอาการดีขึ้นโดยชวยลดความเจ็บปวย และชวยใหการปอนนม
เด็กทารกไดดีขึ้น ดนตรีมีสวนชวยใหรางกายของเด็กเปล่ียนไปในทางที่ดี ซ่ึงวัดไดหลายทาง เชน ชีพจร การหายใจ ฯลฯ 
การศึกษาเกือบทั้งหมดใชเพลงกลอมเด็ก (lullabies) เปนหลัก 
 
7. ขอเสนอแนะ  
 

ควรทําการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาอุปนิสัย 7ประการ ( 7 Quotient) เพื่อใหไดขอมูลที่สามารถมาทําการวิจัยได
ขอมูลที่เจาะลึกมากยิ่งขึ้น เพื่อใหเกิดความหลากหลายและเปนประโยชน ทั้งน้ีควรมีการทําการวิจัยศึกษาการสงเสริมทาง
การตลาดในการเลือกรับฟงเพลงของผูบริโภค ซ่ึงสามารถนําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหขอมูลและการวางแผนการดําเนินการและ
สามารถนําเพลงไปพัฒนาการศึกษาและสังคม 
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บทคัดยอ 
 

 การศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจของกลุมพิธีกรและพริตตี้ที่มีตอการสังกัดบริษัทจัดการศิลปน มีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาทัศนคติของพิธีกรและพริตตี้ที่มีผลตอการสังกัดบริษัทจัดการศิลปน และศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจของ
พิธีกรและพริตตี้ที่มีผลตอการสังกัดบริษัทจัดการศิลปน โดยใชวิธีวิจัยแบบผสมผสานวิจัยเชิงคุณภาพและวิจัยเชิงปริมาณ ใน
สวนระเบียบวิธีวิจัยน้ันผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ นําขอมูลมาพัฒนาเปนแบบสัมภาษณ
ปลายเปด และนําขอมูลจากแบบสัมภาษณมาพัฒนาเพื่อสรางเปนแบบสอบถามเชิงปริมาณ ผูวิจัยกําหนดกลุมประชากร
สําหรับเก็บขอมูลเชิงปริมาณเปนกลุมพิธีกรและพริตตี้ในประเทศไทย โดยใชขั้นตอนการสุมกลุมตัวอยางจํานวน 424 คน         
ใชสถิติพื้นฐานและสถิติเชิงพรรณา ไดแก รอยละ ความถี่ คาเฉล่ีย  

 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบวา พิธีกรและพริตตี้ชอบสังกัดที่มีการเรียนการสอนเฉพาะทาง แสวงหาความกาวหนาใน
ชีวิตและตองการการรับประกันของรายได ดังน้ัน พิธีกร พริตตี้ จึงตองเพิ่มทักษะการส่ือสารมากขึ้น และผลงานวิจัยเชิงปริมาณ
พบวา กลุมพิธีกรและพริตตี้มีความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีตอการสังกัดบริษัทจัดการศิลปน โดยรวมอยูในระดับมากถึง
มากที่สุด ซ่ึงมีการหางานดวยตนเองเปนอันดับหน่ึง  รองลงมาคือ มองภาพลักษณของบริษัทจัดการศิลปนเปนที่ยอมรับ  ความสามารถ
ของพิธีกร พริตตี้ มีผลตอการทํางาน ชองทางในการติดตอการทํางานมาจากชองทางเฟสบุค เว็บไซต ตามลําดับ 
 
คําสําคัญ: การตลาดเชิงกิจกรรม, ธุรกิจจัดการศิลปน, พิธีกร, พริตตี ้

 
Abstract 

 
 The opinions and satisfactions of the MC and Pretty on the label, artist management company. 
The purposes are to study the attitude, opinion and satisfaction of the MC and Pretty on the label, artist 
management company. The research methodology combines qualitative research with quantitative research. 
The researcher studied theory and related research. The Data was developed as an open-ended with 
leading experts to develop a quantitative questionnaire. The researchers defined population groups for 
quantitative data collection in the process of random sampling of 424 people. 
 The results showed that MC and Pretty Like affiliated with a teaching specialization. Seeking 
advancement in life and want a guarantee of income, so presenters Pretty need more communication 
skills.  Overall, in the most extreme, which has the job manually. Including secondary view the image of 
the artist management company. The ability of the MC and Pretty affect performance. Channels of 
contact operation from channels such as Facebook Website, respectively.  
 
Keywords: event marketing, artist management business, MC, Pretty entertainer 
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บทนํา 
 
 ในอดีตผูบริหารการตลาดจะใหความสนใจตอการสงเสริมการขายนอยมาก เพราะเห็นวาเปนเครื่องมือที่ใชในการ
สงเสริมการตลาดที่เห็นผลชา แตในปจจุบันสภาวะการแขงขันทางดานธุรกิจทวีความรุนแรงมากขึ้น ผูบริหารการตลาดจึงมี
ความจําเปนอยางยิ่งที่จะปรับปรุงกลยุทธในการสงเสริมการขายใหสอดคลองกับสถานการณ และผูบริหารการตลาดเริ่ม
มองเห็นความสําคัญวากลไกของการสงเสริมการขายจะสามารถชวยในการเพิ่มยอดขายไดอยางมาก วิวัฒนาการของการตลาด
แนวคิดของการตลาดพัฒนามาจากแนวความคิดในยุคกอน ไดแก แนวคิดทางการผลิต ผลิตภัณฑ และการขาย ซ่ึงสามารถ
แบงเปนตามยุคได ดังตอไปน้ี 
 การตลาดยุค 1 เปนการตลาดยุคที่เนนตัวสินคาเปนส่ิงสําคัญ ลดตนทุน ผลิตสินคาใหตรงกับความตองการของตลาด 
ใชหลัก 4P ไดแก ผลิตภัณฑ (products) ราคา (price) ชองทางการจัดจําหนาย (place) การสงเสริมการขาย (promotion) 
เพื่อสงเสริมใหผูบริโภคเขาถึงตัวสินคาไดงายขึ้น 
 การตลาดยุค 2 เนนการทําการตลาดแบบแบง กลุมเปาหมาย และ หาจุดเดนของตัวเอง เพื่อเขาถึงกลุมเปาหมาย
แบบเฉพาะเจาะจง มีการทําการจัดการลูกคาสัมพันธ (Customer Relationship Marketing) เพื่อรักษาตําแหนงในใจของ
ลูกคาและสรางความเช่ือม่ันรวมไปถึงความภักดีในตราสินคา (brand loyalty) (คลอัมน กลยุทธกรตลาดในยุค 3.0, 2554) 
 ดังน้ัน การตลาดจึงมีบทบาทสําคัญตอองคการธุรกิจตางๆ ไมวาจะเปนเก่ียวกับทางดานการโฆษณา การสงเสริมการ
ขาย พนักงานขาย หรือการประชาสัมพันธ ซ่ึงเปนการเก่ียวของกับคน ดังน้ัน จะเห็นไดวา คน จึงมีอิทธิพลมากที่สุดสําหรับ
การตอบสนองและบําบัดความตองการใหไดรับความพอใจมากที่สุด ซ่ึงมีผลมาจากการเปล่ียนแปลงทางรางกายและจิตใจ
ประกอบกับสภาพแวดลอมภายนอกที่เปนปจจัยควบคุมไมไดรวมทั้งขอจํากัดทางดานกฎหมาย การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม 
และเทคโนโลยี เปนผลทําใหการตลาดจําเปนตองปรับเปล่ียนใหทันกับสภาพการณตางๆ 
 ยอนหลังไปประมาณ 10 ป ธุรกิจโมเดลล่ิงในประเทศไทย โมเดลล่ิงจะหานางแบบ นายแบบตามศูนยการคา ตาง
จากผูประกอบธุรกิจจัดหานักแสดงละคร นักแสดงหนัง ถายแบบ ภาพน่ิง ถายโฆษณา จะไดรับความสนใจเปนพิเศษจากผูที่
สนใจอยากเปนนักแสดง นักรอง รวมทั้งนิสิต นักศึกษาที่ตองการทํางานหารายไดพิเศษดวยการทําหนาที่เปนพรีเซ็นเตอร 
พริตตี้ พิธีกรใหกับสินคาตางๆ เชน งานแสดงรถยนต งานแสดงสินคาและกิจกรรมพิเศษ เปนตน หลังจากศูนยการคามีการ
ขยายสาขามากขึ้น ความตองการที่จะหาพิธีกร พริตตี้ นางแบบ นายแบบ มาสรางสีสันกระตุนยอดขายใหกับรานก็จะมีมากขึ้น 
 จากระบบเศรษฐกิจในป ค.ศ.2015 เกิดการรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC มีการรวบรวมของ
ประเทศสมาชิกจํานวน 10 ประเทศ เขาเปนตลาดหน่ึงเดียวที่มีประชากรกวา 600 ลาน (ตลาด AEC, 2554) หรือเปน
เศรษฐกิจที่มีมูลคาถึง 1.5 ลานลานดอลลารสหรัฐ (SME Bank, 2554) โอกาสเชนน้ีจะเอ้ืออํานวยตอการสรางสรรคโอกาสเพื่อ
การคาใหมๆ ซ่ึงมีผลประโยชนทางเศรษฐกิจรวมกันและสงผลกระทบตอตลาดแรงงานพิธีกร พริตตี้ นางแบบ นายแบบ ใน
ประเทศไทย ทําใหตลาดแรงงานพิธีกร พริตตี้ นายแบบ นางแบบ งานประชาสัมพันธ และ พรีเซ็นเตอร ก็จะมีมากขึ้น
ตามลําดับ เพราะจากการทําตลาดในแตละประเทศและการโปรโมทโดยทั่วไปจะใชตัวแทนพรีเซ็นเตอรในประเทศน้ันๆ ซ่ึงจะ
สามารถส่ือสารไปยังกลุมลูกคาไดดี ดังน้ัน พิธีกร พริตตี้ นายแบบ นางแบบ ตองมีการเตรียมความพรอมที่จะรับมือกับงาน
พิธีกร พริตตี้ นายแบบ นางแบบ พรีเซ็นตเตอร กับตลาดงานที่จะขยายขึ้นในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจของกลุมพิธีกรและพริตตี้ 
ที่มีตอการสังกัดบริษัทจัดการศิลปน เพื่อศึกษาทัศนคติของพิธีกรและพริตตี้ที่มีตอการสังกัดบริษัทจัดการศิลปน ซ่ึงผลของ
การศึกษาจะสามารถนําไปเปนขอมูลใหแกผูที่สนใจจะประกอบธุรกิจที่เก่ียวของไดในอนาคต  
 
วัตถุประสงค  
 
 1. เพื่อศึกษาทัศนคติของพิธีกรและพริตตี้ที่มีผลตอการสังกัดบริษัทจัดการศิลปน   
  2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจของพิธีกรและพริตตี้ที่มีผลตอการสังกัดบริษัทจัดการศิลปน  
 
 
 
 



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 
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เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  

แนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานศิลปน องคการหรือโครงการที่ตองทํางานเก่ียวกับผลงานสรางสรรค จําเปนอยางยิ่งที่
ตองมีการบริหารจัดการศิลปนที่มีประสิทธิภาพ โดยองคการหรือโครงการเหลาน้ีจะมีการแบงการทํางานเปนฝายตางๆ เพื่อ
สะดวกตอการบริหารจัดการ 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการพฤติกรรมผูบริโภค  (consumer behavior) ศิริวรรณ เสรีรัตน (2541) พฤติกรรม
ผูบริโภค (consumer behavior) หมายถึงพฤติกรรมซ่ึงผูบริโภคทําการคนหา การซ้ือ การใช การประเมินผล การใชสอย
ผลิตภัณฑ และการบริการซ่ึงคาดวาจะสนองความตองการของเขา สรุปไดวา ผูบริโภคจะตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑใดๆ ก็ตามยอม
มีเหตุจูงใจในการซ้ือ มีปจจัยและตัวกําหนด ไดแก ปจจัยภายใน (Internal factors) ปจจัยดานจิตวิทยา (psychographic 
Factors) ปจจัยภายนอก (external factors) และปจจัยสถานการณ (situation factors) ก็ยอมมีเหตุจูงใจและปจจัยตางๆ
มาเปนตัวกําหนด  
 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับการตลาดเปาหมาย (STP Marketing) แบงสวนของตลาดออกเปนสวนยอย 
(segmentation) จากน้ันก็กําหนดตลาดเปาหมายที่ตองการเลือก (target market) เม่ือเลือกตลาดที่ตองการไดแลว ตอไปก็
เปนการวางตําแหนงของผลิตภัณฑในตลาด (positioning) โดยมีเปาหมายเพื่อคนหาลูกคาที่แทจริง (real prospects) เพื่อ
ผลักดันไปสูการซ้ือและไดรับประสบการณที่ดี 
 แนวคิดการบริหารประสบการณของลูกคา (Customer Experience Management : CEM) การมุงเนนเพื่อการ
วางแผนงานในกระบวนการใหบริการลูกคา ตลอดจนกระบวนการผลิตสินคาเพื่อใหม่ันใจไดวา ลูกคาที่ตกลงใจซ้ือสินคาหรือใช
บริการจากองคการแลว ลูกคาจะมีประสบการณในการไดครอบครองสินคาและใชบริการดวยความรูสึกพึงพอใจ 
 ทฤษฎีการวิเคราะหสถานการณในตลาด (Situation Analysis 5 C’s) ไดมาจากการทําการวิจัยสถานการณในตลาด 
(market research situation) อันประกอบไปดวย การวิเคราะหองคกร (company) การวิเคราะหคูแขงขันขององคกร 
(competitor) การวิเคราะหลูกคาขององคกร (consumer) การวิเคราะหพันธมิตรที่เอ้ือตอองคการ (collaborator) การ
วิเคราะหบริบทแวดลอมที่เก่ียวของกับองคการ (context) 
 ทฤษฎีแรงจูงใจ การเกิดพฤติกรรมตางๆ เกิดจากการจูงใจซ่ึงเปนหลักเบื้องตนของจิตวิทยาพฤติกรรมเกือบทุก
พฤติกรรมจะตองมีส่ิงเรา คือ ถาไมมีอะไรมาเรารางกายเราการแสดงพฤติกรรมใดๆก็ไมควรจะเกิดขึ้นฉะน้ันส่ิงเราจึงเปน
ตัวการสําคัญหรือเปนองคประกอบหน่ึงที่กอใหเกิดพฤติกรรมหรือเปนตัวจูงใจใหเกิดพฤติกรรม เรียกวา แรงจูงใจ 
 ทฤษฎีไอดา (AIDAS Model) เปนทฤษฎีที่เนนทางดานผูขายที่ตองปฏิบัติการตางๆตามลําดับขั้นปฏิบัติการเพื่อ
ความสําเร็จในการขายผลิตภัณฑ ไดแก ความเอาใจใส ความสนใจ ความตองการ การตกลงซ้ือและความพอใจ (สุโขทัยธรร
มาธิราช, 2536, หนา 9-15) 
 งานวิจัยที่เก่ียวของ  
 ปยะนิตย สัมปทานนท (2550) ศึกษาเรื่อง การส่ือสารการตลาดเพื่อสรางภาพลักษณของศิลปนเพลงบริษัท True 
Fantasia ผลการศึกษาพบวา รูปแบบของการส่ือสารการตลาดเชิงบรูณาการที่บริษัท True Fantasia นําไปใชน้ันมีลักษณะ
การดําเนินงานแผนการตลาดที่ไมไดมุงเนนในเรื่องการออกอัลบั้มเพลงอยางเดียวแตจะตองทําใหศิลปนเกิดคุณคาในตัวเองให
มากที่สุด เพื่อที่จะนําไปตอยอดทางธุรกิจตอไปไดในอนาคต 
 วาริศา ทวีทรัพยอัมพร (2552) ศึกษาเรื่อง การส่ือสารการตลาดผานพริตตี้ ผลการศึกษาพบวา พริตตี้ถือเปน
เครื่องมือการส่ือสารหน่ึงที่องคกรหรือบริษัทผูผลิตสินคา นิยมนํามาประยุกตใชในการทํากิจกรรมทางการตลาดในรูปแบบ
ตางๆและการเลือกใชพริตตี้ที่มีบุคลิกภาพดีสามารถสรางสีสันหรือดึงดูดความสนใจใหกับผูคนใหเขามารวมชมสินคาไดมากกวา
เครื่องมือประเภทอ่ืนๆ 
 ปยา พงศกุลภา (2552) ศึกษาเรื่อง กลยุทธการบริหารศิลปนในยุคผันผวน กรณีศึกษา บริษัท อารเอส จํากัด 
(มหาชน) ผลการศึกษาพบวา ศิลปนจะตองมีรูปลักษณและเอกลักษณเฉพาะตัวที่โดดเดนตลอดจนความสามารถที่ไดรับการ
พัฒนาอยางดีและตองมีภาพลักษณที่เปนคนดีและเปนตัวอยางที่ดีของสังคมจึงเปนที่ยอมรับ 
 ปฐมะทิพย หม่ันประพฤติ (2552) ศึกษาเรื่อง กลยุทธการส่ือสารของศิลปนกับการสรางภาพลักษณตอส่ือมวลชน
ศึกษากรณีศิลปน บริษัท อารเอส จํากัด  (มหาชน) ผลการศึกษาพบวา กลยุทธการส่ือสารเพื่อสรางภาพลักษณของศิลปนตอ
ส่ือมวลชน คือ การยิ้มแยมแจมใส การมีสัมมาคารวะ การพูดจาสุภาพ มีความเสมอตนเสมอปลายการชวยเหลือเก้ือกูลกัน  
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 พิชพงศ โสมกุล (2554) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการจัดการงานศิลปนดานละครของสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 
3 ผลการศึกษาพบวา สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 เนนการนําเสนอเรื่องราวขาวสารดานความบันเทิงเปนหลัก ซ่ึงนักแสดง
เปรียบเสมือนกับสินคาหรือผลิตภัณฑในธุรกิจละคร สถานีโทรทัศนตองสรางใหสินคาชนิดน้ีเปนสินคาที่ประชาชนรูจักยอมรับ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นและความพึงพอใจของกลุมพิธีกรและพริตตี้ที่มีตอการสังกัดบริษัทจัดการศิลปนใน
เขตกรุงเทพมหานคร ครั้งน้ีเปนงานวิจัยครั้งน้ีเปนงานวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methodology) แบงเปน การวิจัยเชิง
คุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีขั้นตอนการวิจัยดังตอไปน้ี  

ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ โดยนําขอมูลจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย
ที่เก่ียวของมาพัฒนาเปนแบบสัมภาษณปลายเปด เพื่อใชเก็บขอมูลเชิงคุณภาพกับผูเช่ียวชาญดานการสังกัดธุรกิจประเภทการ
จัดการศิลปนในประเทศไทย 3 ทาน โดยภายหลังจากการสัมภาษณนําขอมูลและขอเสนอแนะจากแบบสัมภาษณผูเช่ียวชาญ 
มาพัฒนาเพื่อสรางเปนแบบสอบถามเชิงปริมาณ ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่สรางเสร็จไปใหอาจารยที่ปรึกษา และอาจารยประจํา
หลักสูตรตรวจสอบความถูกตองของเครื่องมือ แกไขเพื่อใหแบบสอบถามสมบูรณ  

การกําหนดกลุมประชากรและกลุมตัวอยาง 
ผูวิจัยกําหนดกลุมประชากรสําหรับเก็บขอมูลเชิงปริมาณ คือ กลุมพิธีกรและพริตตี้ในประเทศไทย ใชขั้นตอนการสุม

กลุมตัวอยางแบบ G.W. Cochran ไดจํานวน 385 คน บวกสํารอง 39 คน รวมเปน 424 คน ในระดับความเช่ือม่ันที่รอยละ 
95   

การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บกับกลุมตัวอยาง โดยนําไปแจกในงานแสดงสินคา Commart Next Gen 2015 ซ่ึงเปน

งานมหกรรมแสดงสินคาระดับประเทศ ที่มีกลุมพิธีกรและพริตตี้รวมตัวกันเปนจํานวนมาก 
การวิเคราะหขอมูล 
ในการทําวิจัยเม่ือเก็บรวบรวมขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยางจํานวน 424 ตัวอยาง ทําการลง

รหัสและวิเคราะหดวยโปรแกรม SPSS: Statistical Package for the Social Science Version 22 ไดใชการคํานวณคาสถิติ
วิเคราะหเชิงบรรยาย เพื่ออธิบายลักษณะของกลุมตัวอยางโดยแสดงออกมาในรูปแบบของตารางรอยละ การหาคาเฉล่ียและ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประกอบอธิบายขอมูล 

 
ผลการวิจัย  

  
  ผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบวา พิธีกรและพริตตี้ชอบสังกัดที่มีการเรียนการสอนเฉพาะทาง แสวงหาความกาวหนาใน
ชีวิตและตองการการรับประกันของรายได โดยผูเช่ียวชาญใหทัศนะวาทักษะในการแนะนําสินคามีผลตอการสงสารไปยังกลุม

ผูบริโภค ในอนาคตผลิตภัณฑหรือสินคาจะเปนลักษณะเฉพาะมากขึ้น พิธีกร พริตตี้ จึงตองเพิ่มทักษะการส่ือสารมากขึ้น  
  ผลงานวิจัยเชิงปริมาณพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 93.2 ซ่ึงมากกวาเพศชายรอยละ 6.8 มีชวง
อายุ 22 – 25 ป การศึกษาอยูในชวงระดับปริญญาตรี มีรายได 20,001 - 30,000 บาท พริตตี้คิดเปนรอยละ 54.5 พิธีกรคิด
เปนรอยละ 44.6  

ดานทัศนคติของพิธีกรและพริตตี้ที่มีผลตอการสังกัดบริษัทจัดการศิลปน พบวา กลุมตัวอยางมีความสนใจธุรกิจจัด
กิจกรรมพิเศษ (event) คิดเปนรอยละ 41.3 สวนใหญคิดวาธุรกิจบันเทิงประเภทธุรกิจบริษัทผลิตรายการโทรทัศนมีรายได
สูงสุดทําใหอยากเขาไปมีสวนรวมคิดเปนรอยละ 33.3 ไดรับขาวสารวงการบันเทิงจากส่ือทางเครือขายสังคมออนไลนคิดเปน
รอยละ 12.3 เหตุผลที่เลือกประกอบอาชีพน้ีเพราะรายไดและคาตอบแทนรวมคิดเปนรอยละ 70.2 รูจักบริษัทตัวแทนจัดหา
ศิลปนรวมคิดเปนรอยละ 98.1 เหตุผลที่เลือกอยูบริษัทตัวแทนจัดหาศิลปนเพราะมีการใหผลตอบแทนมากกวาคิดเปนรอยละ 
32.0 ขอดีทําใหไมตองไปหางานดวยตนเองคิดเปนรอยละ 36.8  

ดานความคิดเห็นและความพึงพอใจของพิธีกรและพริตตี้ที่มีผลตอการสังกัดบริษัทจัดการศิลปนโดยรวมอยูในระดับ
มากถึงมากที่สุด เม่ือเรียงลําดับตามคาเฉล่ียจากมากไปนอยพบวา หางานดวยตนเองมากกวาที่จะมีสังกัดบริษัทจัดการศิลปน
ไดรับความสนใจในระดับมากที่สุดเปนอันดับหน่ึง ( x =4.35) รองลงมาคือ มองภาพลักษณของบริษัทจัดการศิลปนเปนที่
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ยอมรับไดรับความสนใจระดับมากที่สุด ( x =4.29) ความสามารถของพิธีกร พริตตี้มีผลตอการทํางานไดรับความสนใจระดับ
มากที่สุด ( x  =4.22) และชองทางในการติดตอการทํางานสวนใหญมาจากชองทาง เชน เฟสบุค เครือขายสังคมทางออนไลน 
(social network) เว็ปไซด (website) ตออาชีพพิธีกร พริตตี้ ไดรับความสนใจในระดับมาก ( x =4.19) ตามลําดับ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 

ผลที่ไดจากการวิจัยทั้งในเชิงคุณภาพและในเชิงปริมาณ ตางไดผลที่สอดคลองตรงกันคือ พิธีกร พริตตี้ จัดเปน
ศูนยกลางที่สามารถสรางจุดสนใจแกกลุมเปาหมายที่มาเขารวมงานและมีสวนชวยกระตุนการซ้ือสินคาของผูบริโภค โดยหาก
สามารถนําเสนอพิธีกร พริตตี้ดวยรูปแบบที่เปนผูเช่ียวชาญที่มีความเขาใจตอผลิตภัณฑ มีความรวดเร็วในการสงขอมูลใหเปนที่
สนใจและงายตอการเขาใจใหผูบริโภคไดรับรู ก็จะทําใหประสบความสําเร็จดวยการจัดธุรกิจการจัดงานการตลาดเชิงกิจกรรม 
(event marketing) มีผูเขาชมเปนจํานวนมาก  

จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีชวงอายุ 22 - 25 ป การศึกษาอยูในชวงระดับ
ปริญญาตรี มีอาชีพอิสระและนักเรียน นักศึกษา มีรายได 20,001 - 30,000 บาท  

ดานทัศนคติของพิธีกรและพริตตี้ที่มีผลตอการสังกัดบริษัทจัดการศิลปน พบวา กลุมตัวอยางมีความสนใจธุรกิจจัด
กิจกรรมพิเศษ (event) มากที่สุดเพราะการจัดงานกิจกรรมพิเศษจะเปนการทํางานที่ระยะเวลาไมนานอีกทั้งยังมีการไดทํางาน
ที่หลากหลายดาน สวนใหญคิดวาธุรกิจบันเทิงประเภทธุรกิจบริษัทผลิตรายการโทรทัศนมีรายไดสูงสุดทําใหอยากเขาไปมีสวน
รวมเพื่อเปนการสรางช่ือเสียงใหกับตนเองใหเปนที่รูจักและเปนที่ยอมรับ มีการใชเครือขายสังคมออนไลนติดตามการรับ
ขาวสาร เหตุผลที่เลือกประกอบอาชีพน้ีเพราะรายไดและคาตอบแทนซ่ึงการทํางานในแตละครั้งจะใชระยะเวลาในการทํางาน
ส้ันและคาตอบแทนจากการทํางานคอนขางสูงจึงทําใหกลายเปนอาชีพที่มีคนอยากเขามาทํางาน สวนใหญมีการรูจักบริษัท
ตัวแทนจัดหาศิลปน เหตุผลที่เลือกอยูบริษัทตัวแทนจัดหาศิลปนเพราะมีการใหผลตอบแทนมากกวา ขอดีทําใหไมตองไปหา
งานดวยตนเอง เน่ืองจากบริษัทตัวแทนจัดหาศิลปนจะมีเครือขายในการติดตอจัดหางานใหกับศิลปนในสังกัดและมีการ
คัดเลือกคนใหเหมาะกับงานในแตละงาน ซ่ึงจะสอดคลองกับงานวิจัยปยา พงศกุลภา (2552) ศึกษาเรื่อง กลยุทธการบริหาร
ศิลปนในยุคผันผวน กรณีศึกษา บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบวา ศิลปนจะตองมีรูปลักษณและเอกลักษณ
เฉพาะตัวที่โดดเดนตลอดจนความสามารถที่ไดรับการพัฒนาอยางดีและตองมีภาพลักษณที่เปนคนดีและเปนตัวอยางที่ดีของ
สังคมจึงเปนที่ยอมรับ  

ดานความคิดเห็นและความพึงพอใจของพิธีกรและพริตตี้ที่มีตอการสังกัดบริษัทจัดการศิลปนโดยรวมอยูในระดับมาก
ถึงมากที่สุด พบวา มีการหางานดวยตนเองมากกวาที่จะมีสังกัดบริษัทจัดการศิลปนไดรับความสนใจในระดับมากที่สุดเปน
อันดับหน่ึงเพราะการหางานดวยตนเองจะไมมีความเส่ียงในการที่จะโดนหักคานายหนาหรือมีการแบงรายไดใหกับบุคคลที่
จัดหางาน รองลงมาคือ มองภาพลักษณของบริษัทจัดการศิลปนเปนที่ยอมรับไดรับความสนใจในระดับมากที่สุด  ความสามารถ
ของพิธีกร พริตตี้ มีผลตอการทํางานเปนอยางมากไดรับความสนใจในระดับมากที่สุดเพราะความสามารถของพิธีกร พริตตี้
เปรียบเสมือนเปนเครื่องมือในการส่ือสารไปสูผูบริโภค และชองทางในการติดตอการทํางานสวนใหญมาจากชองทาง เชน 
เฟสบุค เครือขายสังคมทางออนไลน (social network) เว็บไซต (website) ตออาชีพกลุมพิธีกร พริตตี้ ไดรับความสนใจใน
ระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยวาริศา ทวีทรัพยอัมพร (2552) ศึกษาเรื่อง การส่ือสารการตลาดผานพริตตี้ ผลการศึกษา
พบวา พริตตี้ถือเปนเครื่องมือการส่ือสารหน่ึงที่องคกรหรือบริษัทผูผลิตสินคา นิยมนํามาประยุกตใชในการทํากิจกรรมทางการ
ตลาดในรูปแบบตางๆและการเลือกใชพริตตี้ที่มีบุคลิกภาพดีสามารถสรางสีสันหรือดึงดูดความสนใจใหกับผูคนใหเขามารวมชม
สินคาไดมากกวาเครื่องมือประเภทอ่ืนๆ  
 
ขอเสนอแนะ  
 

1. ควรทําการวิจัยเก่ียวกับทัศนคติของพิธีกร พริตตี้ ที่มีตอบริษัทจัดการศิลปนและความพึงพอใจและการตัดสินใจ
เลือกสังกัดบริษัทจัดการศิลปนของพิธีกร พริตตี้ ที่มีผลตอบริษัทจัดการศิลปนอยางเจาะลึกมากยิ่งขึ้น เพื่อสํารวจความ
เปล่ียนแปลงของขอมูลกระแสตางๆ 

2. ควรทําการวิจัยการสํารวจแนวโนมของชีวิตประจําวันของผูบริโภคที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตที่มีสงผลตอกลุม
พิธีกร พริตตี้ที่ตองรูเรื่องขอมูลของผลิตภัณฑที่จะถายทอดไปสูผูบริโภค 
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บทคัดยอ 
 

การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอการฟงดนตรีประเภทเพลงร็อค มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทัศนคติ
และพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอการฟงดนตรีประเภทเพลงร็อคและศึกษาความพึงพอใจและการตัดสินใจของผูบริโภคที่มีตอ
การฟงดนตรีประเภทเพลงร็อค โดยใชวิธีวิจัยแบบผสมผสานวิจัยเชิงคุณภาพและวิจัยเชิงปริมาณ ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควา
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ นําขอมูลมาพัฒนาเปนแบบสัมภาษณปลายเปด นําขอมูลจากแบบสัมภาษณมาพัฒนา
เพื่อสรางเปนแบบสอบถามเชิงปริมาณ ผูวิจัยกําหนดกลุมประชากรสําหรับเก็บขอมูลเชิงปริมาณเปนกลุมผูบริโภคที่มีตอการฟง
ดนตรีประเภทเพลงร็อคในประเทศไทยโดยใชขั้นตอนการสุมกลุมตัวอยางจํานวน 424 คน ใชสถิติพื้นฐานและสถิติเชิงพรรณา 
ไดแก รอยละ ความถี่ คาเฉล่ีย ผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบวา แนวดนตรีประเภทเพลงร็อคในประเทศไทยยังคงเปนร็อค เพราะ
ดนตรีมีความชัดเจนของดนตรีผานไปก่ีปก็ยังมีความชัดเจน อาจจะอยูในรูปแบบที่เปล่ียนไป และผลงานวิจัยเชิงปริมาณพบวา 
กลุมตัวอยางสามารถฟงเพลงโดยที่ไมสนใจวาศิลปนเปนใครไดรับความสนใจในระดับมากที่สุด รองมาคือ รูปลักษณของแพคเกจ
และการสงเสริมการขาย (Promotion) มีผลตอการซ้ือไดรับความสนใจในระดับมาก เพลงที่ฟงสวนมากโหลดมาจากอินเตอรเน็ต
ไดรับความสนใจในระดับมาก และการชอบชมคอนเสิรตในไลฟเฮาสเพื่อไดบรรยากาศไดรับความสนใจในระดับมาก ตามลําดับ 
 
คําสําคัญ: ดนตรีประเภทเพลงร็อค, การฟงดนตรี, พฤติกรรมการรรับฟงดนตรีร็อค 

 
Abstract 

 
 The study of attitude and behavior towards rock music. The objective was to study the attitudes 
and behavior of consumers, who have to listen to rock music. The Research using a combination of qualitative 
research and quantitative research. The research methodology, the researchers conducted a theoretical 
study and related research. The researchers defined population groups for quantitative data collection is 
a group of consumers who have to listen to the music of rock music in the process of a random sample 
of 424 people using basic statistics and descriptive statistics include percentage, frequency and average. 
The Results of the research showed. Rock music in Thailand remains a rock. Rock music is clear over 
recent year, it also is clear maybe in a form that changed. The design of the package and promotion 
affect buying interest has been high. Listen to music downloaded from the Internet, most attention has 
been on a massive scale and entertainment venues like concerts in the atmosphere to get more attention.  
 
Keywords: music, rock music, behavior of listening to rock music 
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บทนํา 
 

ดนตรีแนวร็อค หรือ ร็อคแอนดโรล (Rock’n Roll) เปนดนตรีที่ประกอบดวย กีตาร กีตารเบส กลอง เปนเครื่อง
ดนตรีหลัก รูปแบบดนตรีงายๆ เนนความหนักแนนในเน้ือหาที่ตองการส่ือ คิดคนขึ้นในคนศตวรรษที่ 60 โดยเอลวิส เพรสลีย 
เปนการผสมผสานของวัฒนธรรมของสองเช้ือชาติ ตอมาไดรับการยกยองและเรียกวาเปน ราชาร็อกแอนดโรล ดนตรีร็อคมีราก
ฐานมาจากดนตรีบลูส ซ่ึงจะมีจังหวะที่หลากหลายและเปนจุดเริ่มตนของดนตรีร็อค ดนตรีร็อคจัดเปนวัฒนธรรมประชานิยมที่
เผยแพรสาระและความบันเทิงไปสูผูรับสารในสังคมโดยผานทางส่ือมวลชนเพลงร็อคเปนส่ือมีอิทธิพลตอความนึกคิดทัศนคติ
และคานิยมของผูรับที่เปนวัยรุนในยุคปจจุบัน โดยมุงเสนอความแปลกใหมเพื่อหนีความจําเจที่มีอยูในเพลงไทย  

พัฒนาการของดนตรีในประเทศไทยไดรับอิทธิพลจากส่ือสารมวลชนในหลากหลายรูปแบบ เชน การนําเทคโนโลยีส่ือ
ส่ิงพิมพตางๆมาประยุกตใชในการสรางส่ือส่ิงพิมพตางๆ เพื่อการเรียนรูดนตรีหรือการบันทึกดนตรีเพื่ออนุรักษไวในรูปแบบของ
วัฒนธรรมลายลักษณโดยการใชส่ือวิทยุ โทรทัศน และส่ืออิเล็คโทรนิค เปนตน ซ่ึงวัฒนธรรมดนตรีผานส่ือสารมวลชนไดทําให
ดนตรีมิใชเปนเพียงดนตรีของผูเลนหรือของปจเจกชน แตดนตรีกลายเปนวัฒนธรรมของมวลชนที่เปนสาธารณะ (Public) และ
สรางปรากฎการณดนตรีที่เรียกวา ดนตรีของมวลชน (Pop Music) ในรูปแบบตางๆกันออกไป 

นอกจากน้ี เทคโนโลยีของส่ือสารมวลชน ไดกอใหเกิดระบบทางวัฒนธรรมดนตรีที่สําคัญคือ อุตสาหกรรมดนตรี โดย
เปนการดําเนินธุรกิจเก่ียวกับดนตรีหรือใชดนตรีเปนสวนประกอบในการทําธุรกิจ จะมีการบันทึกดนตรีเก็บไวในส่ือ (Media) 
ประเภทตางๆ เชน แผนเสียง คาสเซ็ตเทป ซีดี วีซีดี เปนตน และส่ือดนตรีจะมีการนําไปใชประโยชนที่แตกตางกัน ไดแก การ
ถายทอดสด บันทึกการแสดงดนตรีเพื่อเผยแพรในรายการบันเทิงทางโทรทัศน การบันทึกและใชแผนเสียงดนตรีในรายการ
เพลงทางวิทยุ หรือการสรางบันทึกทํานองเพลงตางๆ ลงส่ือดิจิตอลเรียกวา ริงโทน (Ring tone) เปนตน  การใชประโยชนจาก
การหลอมรวมของส่ือ (Convergence Media) ทําใหสามารถเช่ือมโยงส่ือตางๆและเกิดปรากฎการณดนตรีในสังคมใหม ไดแก 
ดนตรีในอินเตอรเน็ต ในเว็บไซตตางๆ ทําใหผูฟงดนตรีมีพื้นที่ที่สามารถจะเปนทั้งผูสรางและผูฟงดนตรี สรางดนตรีดวยตนเอง
ได ส่ือสารดนตรีกับผูอ่ืนไดทั่วโลก 

อาจกลาวไดวา ความเจริญกาวหนาและเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน เปนปจจัยสําคัญที่กอใหเกิดความเปล่ียนแปลงทั้ง
รูปแบบและเน้ือหาสาระ (Message) ของดนตรีในสังคมไทยปจจุบัน การส่ือสารมวลชนทําใหดนตรีมีการเคล่ือนยาย
ฐานความรู เพิ่มชองทางการเผยแพรดนตรี (Channel) สูผูฟงมากขึ้น ขณะเดียวกันขอจํากัดของส่ือแตละประเภทเปนปจจัย
สาเหตุสําคัญในการกําหนดทิศทาง รูปแบบและเน้ือหาของดนตรี วัฒนธรรมดนตรีผานส่ือที่ถูกผลิตซํ้า (Re-production) เพื่อ
สรางกระแสและเปล่ียนแปลงคานิยมทางดนตรีในสังคม รวมไปถึงสุนทรียะของทั้งผูเลน (Sender) และผูรับ (Receiver) ทําให
ดนตรีไดรับการเผยแพรในรูปแบบที่หลากหลาย ไดแก ดนตรีประกอบรายการโทรทัศน ดนตรีสําหรับงานโฆษณา มิวสิควิดีโอ 
ดนตรีประกอบภาพยนตร ดนตรีธุรกิจ หรือดนตรีออนไลน เปนตน จากการพัฒนาของเทคโนโลยีสามารถเปล่ียนโลกใหมีความ
สะดวกรวดเร็วซ่ึงสงผลพฤติกรรมการรับฟงดนตรีของผูฟงมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมที่มีการรับสงสารของดนตรีร็อคใน
รูปแบบแผนเสียง คาสเซ็ตเทป ซีดี วีซีดี การรับชมการแสดงดนตรีที่มารวมสนุกผานงานคอนเสิรตที่เปนศูนยรวมวัฒนธรรม
ของผูที่ชอบดนตรีประเภทแนวร็อค และการฟงดนตรีหรือรับชมการแสดงดนตรีผานทางอินเตอรเน็ตในเว็บไซตตางๆ เชน ยู
ทูป (Youtube) ซ่ึงเปนทางเลือกใหมใหกับผูฟงดนตรีโดยสามารถฟงหรือรับชมดนตรีผานส่ือสารมวลชนและกลายเปน
ศูนยกลางของผูฟงดนตรีแหลงใหมที่อยูในโลกเสมือนจริง (Visual)  

จากเหตุผลความเปนมาขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอการฟง
ดนตรีประเภทเพลงร็อค เพื่อศึกษาความพึงพอใจและการตัดสินใจของผูบริโภคที่มีตอการฟงดนตรีประเภทเพลงร็อคซ่ึงผลของ
การศึกษาจะสามารถนําไปเปนขอมูลใหแกผูที่สนใจจะประกอบธุรกิจที่เก่ียวของไดในอนาคต 
 
วัตถุประสงค  

 
1. เพื่อศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอการฟงดนตรีประเภทเพลงร็อค  
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจและการตัดสินใจของผูบริโภคที่มีตอการฟงดนตรีประเภทเพลงร็อค 
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เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
 
แนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรม (Culture) ทุกส่ิงทุกอยางที่มนุษยคิดประดิษฐขึ้นมาดวยการเรียนรูและรวมใชอยูในหมู

พวกของตน เพื่ออํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิตทั้งที่เปนวัตถุและไมเปนวัตถุ มีลักษณะที่แสดงความเจริญงอกงาม ความ
เปนระเบียบเรียบรอย ศีลธรรมอันดีของประชาชนซ่ึงเปนพฤติกรรม 

แนวคิดเก่ียวกับกลุม การรวมกลุมและเครือขายการส่ือสาร กระบวนการรวมกลุมเปนวิทยาการที่ศึกษาเก่ียวกับกลุม
คนเพื่อนําความรูไปใชในการปรับเปล่ียนเจตคติและพฤติกรรมของคน ซ่ึงจะนําไปสูการเสริมสรางความสัมพันธและการ
พัฒนาการทํางานของกลุมคนใหมีประสิทธิภาพ 
 แนวคิดเก่ียวกับผูรับสาร (Audience Analysis) ผูรับสารเปนองคประกอบทายสุดในกระบวนการส่ือสารที่ประกอบ
ไปดวยผูสงสาร (Source) สาร (Message) ชองทางการส่ือสาร (Channel) และผูรับสาร (Receiver) แนวคิดและการนิยาม
ผูรับสาร (Audience) เปล่ียนแปรไปตามสภาพความเปนจริงของผูรับสาร ตามบริบททางประวัติศาสตร  

แนวคิดเก่ียวกับการเปดรับขาวสาร การเลือกสรรขาวสารของบุคคลเปนส่ิงที่อธิบายถึงพฤติกรรมการส่ือสารของแต
ละบุคคลวาความแตกตางกันทางสภาพสวนบุคคลหรือสภาพจิตวิทยามีผลตอพฤติกรรมการเปดรับขาวสารโดยมีกระบวนการ
เลือกสรร (Selective Process) ที่แตกตางกัน 

แนวคิดเก่ียวกับแฟนและแฟนดอม (Fan and Fandom) ในการศึกษาครั้งน้ีครอบคลุมความหมายลักษณะและ
ประเภทของสมาชิกดังน้ี แฟน (Fans) หมายถึง การรวมเปนกลุมโดยเริ่มเปนแฟนคลับ แฟนดอม (Fandom) หมายถึง กลุม
ยอยเฉพาะของบรรดาแฟนๆสามารถแบงปนความช่ืนชอบในปรากฏการณตางๆได 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการพฤติกรรมผูบริโภค  (Consumer Behavior) การแสดงออกถึงการกระทําของบุคคล
โดยบุคคลหน่ึงในการที่จะใหไดมาซ่ึงสินคาหรือบริการ เพื่อตอบสนองความตองการและความจําเปนของบุคคลน้ัน โดยมี
กระบวนการตางๆ ในการตัดสินใจตั้งแตการคนหาการซ้ือ การใช การประเมินผลการใชผลิตภัณฑและการบริการ 

ทฤษฎีการใชความพึงพอใจ ความรูสึกที่ดีหรือทัศนคติที่ดีของบุคคลซ่ึงมักเกิดจากการไดรับการตอบสนองตามที่ตน
ตองการก็จะเกิดความรูสึกที่ดีตอส่ิงน้ัน ตรงกันขามหากความตองการของตนไมไดรับการตอบสนองความไมพึงพอใจก็จะ
เกิดขึ้น 
 ทฤษฎีการวิเคราะหสถานการณในตลาด (Situation Analysis 5 C’s) ประกอบไปดวย การวิเคราะหองคกร 
(Company) การวิเคราะหคูแขงขันขององคกร (Competitor) การวิเคราะหลูกคาขององคกร (Consumer) การวิเคราะห
พันธมิตรที่เอ้ือตอองคการ (Collaborator) การวิเคราะหบริบทแวดลอมที่เก่ียวของกับองคการ (Context)  
 งานวิจัยที่เก่ียวของ  

Shaleen  (2009) ศึกษาเรื่อง การวิจัยเพื่อศึกษาผลกระทบของเพลงเฮฟว่ีในระดับความกาวราวในนักศึกษา ผล
การศึกษาพบวา วัดความกาวราวโดยใชวิธีการช่ังตนเองรายงานของระดับของการรุกรานในการตอบสนองตอสถานการณที่
อาจเกิดขึ้นในเชิงรุก กลุมที่สองของนักศึกษาวิทยาลัย เพศหญิงและเพศชาย อายุ 17-20 ไดรับแบบสอบถาม หน่ึงในกลุมตอบ
ในขณะที่การฟงเพลงเฮฟว่ีเมทัลที่กลุมอ่ืนๆ ไมไดฟงเพลงใดๆ ผลการวิจัยช้ีใหเห็นวามีความสัมพันธระหวางดนตรีกาวราวและ
การรุกรานในนักศึกษา  

Rea (2010) ศึกษาเรื่อง การตรวจสอบผลกระทบที่แตกตางจากเพลงกับอารมณจากเขารวมประชุม ผลการศึกษา
พบวา ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติหลายระหวางกอนและอารมณความรูสึกโพสตรายงานการทดสอบในแตละ
เง่ือนไขสามเพลง โดยเฉพาะดนตรีคลาสสิกเพิ่มขึ้นความรูสึกของผูเขารวม ขณะที่เพลงเฮฟว่ี เมทัลที่เพิ่มขึ้นความรูสึกของ
ความตึงเครียดและความกังวลใจ เพลงปอปมีผลคลายกับดนตรีคลาสสิกในขณะที่ผูเขารวมประชุมมีการเพิ่มขึ้นในความรูสึก
ของความสะดวกและลดลงในอารมณที่เก่ียวของกับความกังวลและความตึงเครียด  

Weinstein (1991) ศึกษาเรื่อง น่ีคือพระคัมภีรของดนตรีเฮฟว่ีเมทัลสําหรับชาวเมทัลเฮดทั่วโลก ผลการศึกษาพบวา 
หนังสือเลมน้ี ไมไดเปนเพียงหนังสือที่ดีที่สุดแตมีการอางอิงจากเรื่องราวของคนรักในเสียงเพลงเฮฟว่ีเมทัลหนังส่ือเลมน้ีเลาถึง
ความนาทึ่งและใหขอมูลที่สําคัญในการพัฒนาของวงการดนตรีแนวเฮฟว่ีเมทัล  

 
 
 
 



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 
การศึกษาวิจัยเรื่อง ทัศนคติและพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอการฟงดนตรีประเภทเพลงร็อคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ครั้งน้ีเปนงานวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methodology) แบงเปน การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมี
ขั้นตอนการวิจัยดังตอไปน้ี  

ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ โดยนําขอมูลจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เก่ียวของมาพัฒนาเปนแบบสัมภาษณปลายเปด เพื่อใชเก็บขอมูลเชิงคุณภาพกับผูเช่ียวชาญดานธุรกิจประเภทสถานบันเทิงใน
ประเทศไทย 2 ทาน และผูเ ช่ียวชาญดานดนตรีในประเทศไทย 1 ทาน โดยภายหลังจากการสัมภาษณนําขอมูลและ
ขอเสนอแนะจากแบบสัมภาษณจากผูเช่ียวชาญ มาพัฒนาเพื่อสรางเปนแบบสอบถามเชิงปริมาณ ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่สราง
เสร็จไปใหอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยประจําหลักสูตรตรวจสอบความถูกตองของเครื่องมือเพื่อความครอบคลุมของเน้ือหา
ขอมูล แกไขเพื่อใหแบบสอบถามสมบูรณ  

การกําหนดกลุมประชากรและกลุมตัวอยาง 
ขั้นตอนสําหรับเก็บขอมูลเชิงปริมาณ คือ กลุมผูบริโภคที่มีตอการฟงดนตรีประเภทเพลงร็อคในประเทศไทย ใช

ขั้นตอนการสุมกลุมตัวอยางแบบ G.W. Cochran ไดจํานวน 385 คน บวกสํารอง 39 คน รวมเปน 424 คน ในระดับความ
เช่ือม่ันที่รอยละ 95 ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บกับกลุมตัวอยาง โดยนําไปแจกในงานแสดงดนตรี WE CAME AS ROMANS 
LIVE IN BANGKOK และ งาน OUR LAST NIGHT WORLD TOUR IN BANGKOK ซ่ึงเปนงานแสดงดนตรีจากวงดนตรี
ตางประเทศที่มีกลุมผูบริโภคที่มีตอการฟงดนตรีประเภทเพลงร็อครวมตัวกันเปนจํานวนมาก   

การวิเคราะหขอมูล 
ในการทําวิจัยเม่ือเก็บรวบรวมขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยางจํานวน 424 ตัวอยาง ทําการลง

รหัสและวิเคราะหดวยโปรแกรม SPSS: Statistical Package for the Social Science Version 22 ไดใชการคํานวณคาสถิติ
วิเคราะหเชิงบรรยาย เพื่ออธิบายลักษณะของกลุมตัวอยางโดยแสดงออกมาในรูปแบบของตารางรอยละ การหาคาเฉล่ียและ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประกอบอธิบายขอมูล  
 
ผลการวิจัย  
 

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบวา แนวดนตรีประเภทเพลงร็อคในประเทศไทยยังคงเปนร็อค เพราะดนตรีมีความชัดเจน
ของดนตรีผานไปก่ีปก็ยังมีความชัดเจน อาจจะอยูในรูปแบบที่เปล่ียนไป โดยผูเช่ียวชาญใหทัศนะวา  การเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมการรับฟงของผูบริโภคเปล่ียนแปลงไปจากเดิม อดีตมีการฟงเพลงในรูปแบบเทป มีการเปล่ียนแปลงเปนรูปแบบซีดี 
และปจจุบันสามารถฟงเพลงจากอินเตอรเน็ต  
  ผลงานวิจัยเชิงปริมาณพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชายรอยละ 88 ซ่ึงมากกวาเพศหญิงรอยละ 12 มีชวง
อายุ 18 - 21 ป การศึกษาอยูในชวงระดับปริญญาตรีรอยละ 49.5 มีอาชีพนักเรียน นักศึกษารอยละ 76.7 โดยมีรายได 5,001 
- 20,000 บาท รอยละ 35.4  

ดานทัศนคติและพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอการฟงดนตรีประเภทเพลงร็อค พบวา มีความถี่ในการฟงดนตรี
ประเภทเพลงร็อคมากที่สุด 3 – 4 ครั้ง/สัปดาหคิดเปนรอยละ 71.5 ใชเวลาการฟงคนเดียวคิดเปนรอยละ 77.4 เลือกซ้ือซีดี
ประเภทเพลงร็อค 3 – 4 แผน/เดือนคิดเปนรอยละ 41.5 และฟงดนตรีประเภทเพลงแนวร็อค ไดแก ปอปร็อคและบริท 
ร็อครวมแลวมีจํานวน 360 คน หรือคิดเปนรอยละ 7.5  คริสเตียนร็อครวมแลวมีจํานวน 359 คนหรือคิดเปนรอยละ 7.5 และ
เมทัลรวมแลวมีจํานวน 358 คนหรือคิดเปนรอยละ 7.5 ที่ไดรับความนิยมเปนสามอันดับสูงสุด 

ดานความพึงพอใจและการตัดสินใจของผูบริโภคที่มีตอการฟงดนตรีประเภทเพลงร็อคโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือ
เรียงลําดับตามคาเฉล่ียจากมากไปนอยพบวา พบวา กลุมตัวอยางสามารถฟงเพลงโดยที่ไมสนใจวาศิลปนเปนใครไดรับความ
สนใจในระดับมากที่สุด ( x =4.12) รองมาคือ รูปลักษณของแพคเกจและการสงเสริมการขาย (Promotion) มีผลตอการซ้ือ
ไดรับความสนใจในระดับมาก ( x =4.07) เพลงที่ฟงสวนมากโหลดมาจากอินเตอรเน็ตไดรับความสนใจในระดับมาก ( x =4.06) 
และการชอบชมคอนเสิรตในไลฟเฮาสเพื่อไดบรรยากาศไดรับความสนใจในระดับมาก ( x =4.05) ตามลําดับ 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 
ผลที่ไดจากการวิจัยทั้งในเชิงคุณภาพและในเชิงปริมาณ ตางไดผลที่สอดคลองตรงกันคือ ผูบริโภคสวนใหญฟงดนตรี

ผานทางอินเตอรเน็ตเพิ่มขึ้น หากสามารถนําเสนอผลงานดนตรีผานทางอินเตอรมากขึ้นจะทําใหศิลปนเปนที่รูจักไดรวดเร็วและ
มีกลุมผูฟงจําพวกเพิ่มมากขึ้น 

จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางเปนเพศชายมากกวากลุมผูหญิง มีชวงอายุ 18 - 21 ป สถานภาพโสด การศึกษา
อยูในชวงระดับปริญญาตรี มีอาชีพนักเรียน นักศึกษา มีรายได 5,001 - 20,000 บาท  

ดานทัศนคติและพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอการฟงดนตรีประเภทเพลงร็อค พบวา มีความถี่ในการฟงดนตรี
ประเภทเพลงร็อคมากที่สุด  3 – 4 ครั้ง/สัปดาห ใชเวลาการฟงคนเดียว เลือกซ้ือซีดีประเภทเพลงร็อค 3 – 4 แผน/เดือน และ
ฟงดนตรีประเภทเพลงแนวร็อค ไดแก ประเภทปอปร็อคและบริท ร็อค คริสเตียนร็อค และเมทัล ไดรับความนิยมเปนสาม
อันดับสูงสุด ซ่ึงจะสอดคลองกับงานวิจัย Rea  (2010) ไดทํางานวิจัยเรื่องการตรวจสอบผลกระทบที่แตกตางจากเพลงกับ
อารมณจากเขารวมประชุม ผลการศึกษาพบวา ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติหลายระหวางกอนและอารมณ
ความรูสึกโพสตรายงานการทดสอบในแตละเง่ือนไขสามเพลง โดยเฉพาะดนตรีคลาสสิกเพิ่มขึ้นความรูสึกของผูเขารวม ขณะที่
เพลงโลหะหนักที่เพิ่มขึ้นความรูสึกของความตึงเครียดและความกังวลใจ เพลงปอปมีผลคลายกับดนตรีคลาสสิกในขณะที่
ผูเขารวมประชุมมีการเพิ่มขึ้นในความรูสึกของความสะดวกและลดลงในอารมณที่เก่ียวของกับความกังวลและความตึงเครียด  

ดานความพึงพอใจและการตัดสินใจของผูบริโภคที่มีตอการฟงดนตรีประเภทเพลงร็อค พบวา กลุมตัวอยางสามารถ
ฟงเพลงโดยที่ไมสนใจวาศิลปนเปนใครมีความสําคัญไดรับความสนใจในระดับมากที่สุดเปนอันดับหน่ีง รองมาคือ รูปลักษณ
ของแพคเกจและการสงเสริมการขาย (Promotion) มีผลตอการซ้ือ เพลงที่ฟงสวนมากโหลดมาจากอินเตอรเน็ต และการชอบ
ชมคอนเสิรตในไลฟเฮาสเพื่อไดบรรยากาศไดรับความสนใจในระดับมาก ซ่ึงจะสอดคลองกับงานวิจัย Deena Weinstein 
(1991) ไดทํางานวิจัยเรื่องน่ีคือพระคัมภีรของดนตรีเฮฟว่ีเมทัลสําหรับชาวเมทัลเฮดทั่วโลก ผลการศึกษาพบวา หนังสือเลมน้ี 
ไมไดเปนเพียงหนังสือที่ดีที่สุดแตมีการอางอิงจากเรื่องราวของคนรักในเสียงเพลงเฮฟว่ีเมทัลหนังส่ือเลมน้ีเลาถึงความนาทึ่งและ
ใหขอมูลที่สําคัญในการพัฒนาของวงการดนตรีแนวเฮฟว่ีเมทัล  

 
ขอเสนอแนะ  
 

ควรทําการวิจัยเก่ียวกับทัศนคติและพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอการฟงดนตรีประเภทเพลงร็อคผานเครือขายสังคม
ออนไลนเพิ่มเติมเพื่อที่จะไดขอมูลที่เจาะลึกมากยิ่งขึ้น เชน พฤติกรรมการเลือกรับฟงดนตรีประเภทเพลงร็อคผานส่ืออนไลน 
การรับชมการแสดงดนตรีผานทางออนไลนเพื่อเปนแบงปนบนหนาเครือขายสังคมออนไลนตลอดจนการรวมกลุมกิจกรรมตางๆ
บนโลกออนไลน เปนตน 
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บทคัดยอ 
 
 การศึกษามีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสวนประสมทางการตลาดของผูบริโภคที่มีตอธุรกิจแฟช่ันเกาหลีและบริการออกแบบ
การแตงกายเพื่อเสริมบุคลิกภาพเฉพาะบุคคลในเขตกรุงเทพมหานครและเพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอธุรกิจแฟช่ัน
เกาหลีและบริการออกแบบการแตงกายเพื่อเสริมบุคลิกภาพเฉพาะบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชวิธีวิจัยแบบเชิงสํารวจ 
ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาแนวคิดและงานวิจัยที่เก่ียวของ นําขอมูลมาพัฒนาเปนแบบสัมภาษณปลายเปด และนําขอมูลจาก
แบบสัมภาษณมาพัฒนาเพื่อสรางเปนแบบสอบถามเชิงปริมาณ ผูวิจัยกําหนดกลุมประชากรสําหรับเก็บขอมูลเชิงปริมาณเปน
กลุมตัวอยางเพศหญิงและชายในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชการสุมกลุมตัวอยางจํานวน 440 คน  

ผลงานวิจัยเชิงปริมาณพบวา ดานสวนประสมทางการตลาดของผูบริโภคที่มีตอธุรกิจแฟช่ันเกาหลีและบริการ ออกแบบ
การแตงกายเพื่อเสริมบุคลิกภาพเฉพาะบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยดาน ชองทางการ
จัดจําหนายไดรับความสนใจในระดับมากที่สุดเปนอันดับหน่ึง รองลงมาคือ ดานราคา ดานการสงเสริมการขาย ไดรับความสนใจ 
ในระดับมาก และดานผลิตภัณฑ ดานพนักงานขาย ณ จุดขาย ดานการโฆษณา ดานการสงเสริมการตลาด ดานการใหขาวและ
การประชาสัมพันธ และดานการตลาดทางตรงไดรับความสนใจในระดับปานกลาง ตามลําดับ 
 
คําสําคัญ: แฟช่ันเกาหลี, บริการออกแบบการแตงกาย, บุคลิกภาพเฉพาะบุคคล 

 
Abstract 

 
 The study aims to study of consumer behavior and the marketing mix to Korean fashion and the 
individual personality stylist in the Bangkok. The behavior of consumers towards fashion and business 
services. The costume design for individual personality in Bangkok by using survey research. The researchers 
conducted the study and related research. Data was developed as an open-ended interviews and information 
from interviews to develop a quantitative questionnaire. The researchers defined population groups for 
quantitative data collection of the samples and females in Bangkok. The random sample of 440 people. 
 The quantitative study found the marketing side of the consumer to the business and fashion 
design dress to complement individual personality in Bangkok by the channel received the most attention is 
a minor, pricing, promotion, and has been interested in sale advertising and marketing promotion. The 
press and public relations and direct marketing have been interested in the medium, respectively. 
 
Keywords: Korea fashion, personal stylist service and individual personality 
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1. บทนํา 
 
 มนุษยทุกคนจะดํารงชีวิตอยูไดโดยการอาศัยปจจัยที่เอ้ือตอการดํารงชีพ ซ่ึงก็คือปจจัย 4 ไดแก อาหาร เครื่องนุงหม 
(เส้ือผา) ที่อยูอาศัยและยารักษาโรค เม่ือนําเหตุผลตามความตองการของมนุษยมาเช่ือมโยงกับทฤษฎีความตองการ ตาม 
ลําดับขั้นของ Maslow (1987) สรุปไดวา เส้ือผา เครื่องนุงหมถือเปนปจจัยส่ีที่มีความจําเปนตอการดํารงชีวิตของมนุษยและ 
ยังเปนการบงบอกถึงภาพลักษณ สถานภาพทางสังคมที่จะชวยเสริมสรางบุคลิกภาพแสดงใหเห็นถึงรสนิยมของผูสวมใส 
นอกจากน้ีเส้ือผายังเปนสินคาที่มีการเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา ซ่ึงบุคคลที่ตามสมัยนิยมจะไดรับอิทธิพลจากแฟช่ันใหมๆ 
โดยรูปแบบความคิดหรือคานิยมที่ไดรับการยอมรับจากสังคมหมูมากในชวงเวลาหน่ึง จะเรียกวา “แฟช่ัน” ซ่ึงถือวามีอิทธิพล 
ตอชีวิตมนุษยอยางมากและยังเปนตัวกําหนดรูปแบบการบริโภคที่สําคัญ  
 จากความกาวหนาของเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหมทําใหขอจํากัดทางพรมแดนและเวลาหมดไป การไดรับ 
ขอมูลขาวสารดานแฟช่ันจากแหลงขอมูลตางๆ สงผลใหผูบริโภคมีพฤติกรรมในการแตงตัวตามแฟช่ัน ซ่ึงผูบริโภคสวนหน่ึงอาจ 
จะเกิดพฤติกรรมเลียนแบบจากส่ือตางๆที่ไดพบเห็น (ลลิตา คุตตะเทพ, 2543) โดยในเวลาถัดมาไดเกิดกระแสนิยมแฟช่ันการ 
แตงตัวที่เลียนแบบนักแสดง ประกอบกับมีธุรกิจแฟช่ันจากนักออกแบบไทยซ่ึงไดรับความนิยมและประสบความสําเร็จไปถึง 
ตางประเทศ เน่ืองจากมีแบบที่ทันสมัยถูกใจวัยรุนคุณภาพดีและมีเอกลักษณเฉพาะตัว แตแบรนดที่ออกแบบโดยนักออกแบบ 
ไทยมีราคาที่แพงเกินกวากลุมวัยรุนทั่วไปจะมีกําลังทรัพยซ้ือได เม่ือนักแสดงตางนิยมแตงตัวดวยเส้ือผาจากแบรนดที่มีราคาสูง 
ซ่ึงรวมทั้งแบรนดจากตางประเทศและแบรนดไทยทําใหเกิดเปนกระแสนิยม แตเน่ืองจากราคาที่สูง จึงทําให เกิดเปนชองวาง 
การละเมิดลิขสิทธ์ิจากผูผลิตรายอ่ืนๆในตลาดผลิตสินคาเลียนแบบในราคาถูก เม่ือผูบริโภคมีทางเลือกที่ถูกกวา สินคาละเมิด 
ลิขสิทธ์ิจึงเขาสูผูบริโภคทั่วไปไดงายขึ้น แบรนดไทยเจาของลิขสิทธ์ิหลายรายมียอดขายและช่ือเสียงที่ต่ําลง อีกทั้งยังทําใหเกิด 
ความทอแทและธุรกิจตองชะงักตัวอีกดวย เม่ือภายในประเทศยังมีการละเมิดลิขสิทธ์ิกันเองก็เปนเหตุใหธุรกิจแฟช่ันจาก คน
ไทยไมสามารถสรางช่ือเสียงและขยายตลาดสงออกไปยังตางประเทศใหประสบความสําเร็จไดมากพอ 
 ในปจจุบันอาชีพการใหบริการที่ปรึกษาดานการแตงกายเริ่มมีการนําไปสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาหรือบริการตางๆ 
มากขึ้น แบรนดแฟช่ันหลายๆแบรนดเริ่มมีการใหบริการการออกแบบการแตงกายเพื่อเสริมบุคลิกภาพเฉพาะบุคคล เพื่อเปน 
การสรางคุณคาใหแบรนด ซ่ึงอาชีพการใหบริการที่ปรึกษาดานการแตงกายจะมีการนําความรูเก่ียวกับแฟช่ันมาคอยใหคํา 
แนะนําการใหบริการ ซ่ึงถือเปนการสรางความรูสึกใหผูบริโภคม่ันใจที่จะยอมจายเงิน เพื่อใหไดตราสินคาที่ชวยสรางบุคลิก 
ภายนอกจากการแตงตัวในแบบที่ตองการและชวยสรางใหเกิดความม่ันใจในตัวเอง อีกทั้งเรื่องภาพลักษณก็มีบทบาทกับ วิถี
ชีวิตคนมากขึ้น เพราะคนสวนใหญใหความสําคัญและพยายามที่จะสรรหาส่ิงที่จะชวยใหตนเองน้ันดูดีอยูเสมอ เน่ืองจาก เปน
การแสดงถึงความนาเช่ือถือ หลายครั้งคนที่มีความรูความสามารถไมสามารถเติบโตในอาชีพการทํางานไดดี เน่ืองจาก หลาย
คนมักจะยึดติดกับภาพลักษณที่โดดเดนและดูดีของบุคคลน้ันๆ จึงทําใหผูที่มีความสามารถถูกมองขามไปอยางนาเสียดาย 
 การใหบริการที่ปรึกษาดานการแตงกายจึงเปนส่ิงที่นาจะมีอิทธิพลในการสรางคุณคาตราสินคาแฟช่ัน ซ่ึงมีสวนในการ 
เปล่ียนแนวคิด คานิยมและพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค ตราสินคาที่มีบริการที่ปรึกษาดานการแตงกายในปจจุบันน้ันยัง 
ครอบคลุมอยูเพียงตราสินคาในระดับที่คอนขางมีราคาสูง จึงทําใหผูที่ไมมีกําลังทรัพยมากพอ ไมมีแนวทางการเลือกใชสินคาที่ 
เหมาะสมกับตนเอง ซ่ึงเปนสินคาที่ถูกตองตามลิขสิทธ์ิ มีราคาเหมาะสมกับรายได และสามารถสงเสริมบุคลิกภาพใหดูดีขึ้นได 
เชน บุคคลที่เพิ่งเริ่มทํางาน หรือ บุคคลที่มีรายไดปานกลางแตตองการความโดดเดนและบุคลิกภาพภายนอกที่ชวยสราง ความ
ม่ันใจและนําไปสูความกาวหนาในชีวิตได โดยบริการที่ปรึกษาดานการแตงกายมีบทบาทอยางมากในการเปล่ียนทัศนคติ ช้ีนํา
แนวทางการแตงตัวที่เหมาะสมโดยไมตองใชสินคาลอกเลียนแบบและสินคาราคาแพงเกินกวารายได ซ่ึงในปจจุบันตลาด ยัง
ขาดการตอบสนองความตองการของกลุมคนระดับกลางเหลาน้ี  
 จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสวนผสมทางการตลาดและพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอ 
ธุรกิจแฟช่ันเกาหลีและบริการออกแบบการแตงกายเพื่อเสริมบุคลิกภาพเฉพาะบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อใหทราบถึง 
พฤติกรรมและสวนผสมทางการตลาดของผูบริโภคที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ โดยนําผลของการวิจัยมาใชเปนแนว
ทางการวางกลยุทธและนําไปแขงขันในตลาดตอไปได 
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2. วัตถุประสงคในการศึกษา 
 
 2.1 เพื่อศึกษาสวนประสมทางการตลาดของผูบริโภคที่มีตอธุรกิจแฟช่ันเกาหลีและบริการออกแบบการแตงกายเพื่อ 
เสริมบุคลิกภาพเฉพาะบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2.2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอธุรกิจแฟช่ันเกาหลีและบริการออกแบบการแตงกายเพื่อเสริมบุคลิกภาพ 
เฉพาะบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 Maslow (1987) พฤติกรรมของมนุษยเปนจํานวนมากสามารถอธิบายโดยใชแนวโนมของบุคคลในการคนหา
เปาหมายที่จะทําใหชีวิตของเขาไดรับความตองการความปรารถนาและไดรับส่ิงที่มีความหมายตอตนเองในทฤษฎีลําดับขั้น
ความตองการของมาสโลว (Maslow’s Hierarchy of Needs) เม่ือบุคคลปรารถนาที่จะไดรับความพึงพอใจและเม่ือบุคคล 
ไดรับความพึงพอใจในส่ิงหน่ึงแลวก็จะยังคงเรียกรองความพึงพอใจส่ิงอ่ืนๆตอไปซ่ึงถือเปนคุณลักษณะของมนุษยซ่ึงเปนผูที่มี
ความตองการจะไดรับส่ิงตางๆอยูเสมอมาสโลวเช่ือวามนุษยจะตองไดรับการตอบสนองขั้นพื้นฐานคือความตองการทางรางกาย
กอนจึงจะเกิดแรงจูงใจในระดับสูงขึ้นตอไปคือดานความม่ันคงปลอดภัยและความตองการทางสังคมตามลําดับ (Kazekim, 
2013) โดยที่ตามทรรศนะของมาสโลวในเรื่องของทฤษฎีบุคลิกภาพแบบมนุษยนิยม (Humanist Personality Theory)          
มาสโลวมีความเช่ือวาความตองการตามลําดับขั้นทั้งหมดเปนความตองการของมนุษยที่มีมาตั้งแตแรกเกิด เม่ือมนุษยไดรับ 
ความพึงพอใจในลับดับขั้นความตองการขั้นพื้นฐานคือ ไดรับอาหารเพียงพอแลวและมีความปลอดภัยในชีวิตแลว ก็เปนส่ิงที่ 
เช่ือแนไดวามนุษยก็จะถูกจูงใจใหมีความตองการทางสังคมหรือมีความตองการการยอมรับ 
 ในดานของแนวคิดเก่ียวกับตราสินคาและคุณคาของตราสินคา (Brand Equity) วิทวัส รุงเรืองผล (2544) ไดให 
ความหมายของคุณคาตราสินคาไววา ตราสินคาเปนที่ยอมรับและเช่ือถือเปนทุนหรือคุณคาเพิ่มพูนในผลิตภัณฑที่ชวยใน การ
สรางมูลคาใหกับตรายี่หอในมุมมองของผูบริโภค ซ่ึงตราสินคามีบทบาทในการสรางความสําเร็จใหกับสินคาหรือบริการ อยาง
มาก โดยเปนส่ิงสําคัญในการที่จะทําความเขาใจและอธิบายถึงคุณคาของตราสินคาในจิตใจของผูบริโภคและการที่ตราสินคา
ประสบความสําเร็จจึงมีคุณคาทางจิตใจตอผูบริโภคหรือที่เรียกวาคุณคาตราสินคา (Brand Equity) อาทิ ความรูสึก ภาคภูมิใจ
ที่ไดเปนเจาของผูบริโภคมักจะยอมจายเงิน ทีมากขึ้นเพื่อใหไดตราสินคาที่ตองการ คุณคาตราสินคาที่อยูในใจผู บริโภคจึงเปน
เสมือนสัญลักษณหรือหนาที่เชิงสัญลักษณทางสังคมของผูบริโภค  
 Schiffman&Kanuk (1994) มีแนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภควา พฤติกรรมที่ผูบริโภค 
แสดงออกในการแสวงหาสําหรับการซ้ือการใชการประเมินและการจับจายใชสอยซ่ึงสินคาและบริการที่เขาคาดหวังวาจะทําให
ความตองการของเขาไดรับความพอใจ นักการตลาดจําเปนตองศึกษาหลักเกณฑการตัดสินใจ ซ่ึงไดแกปจจัยภายนอกอันเปน 
ผลมาจากปจจัยดานวัฒนธรรมและสังคมปจจัยดานจิตวิทยาถือวาเปนปจจัยภายในรวมทั้งปจจัยสวนบุคคลปจจัยเหลาน้ีมี
ประโยชนตอการพิจารณาลักษณะความสนใจของผูซ้ือที่มีตอผลิตภัณฑโดยจะนําไปปรับปรุงผลิตภัณฑการตัดสินใจดานราคา 
การจัดชองทางการจัดจําหนายและการสงเสริมการตลาดเพื่อสรางใหผูบริโภคเกิดทัศนคติที่ดีตอผลิตภัณฑและบริษัท โดยมี 
การตัดสินใจเปนกระบวนการที่ผูบริโภคตัดสินใจวาจะซ้ือผลิตภัณฑหรือบริการใด และมีปจจัยคือขอมูลเก่ียวกับตัวสินคา 
สังคมและกลุมทางสังคมทัศนคติของผูบริโภคเวลาและโอกาส 
 Spechler (1988) คุณภาพการใหบริการเปนที่ทราบกันดีวาการที่จะทําใหคุณภาพการบริการประสบผลสําเร็จเปน 
ที่พอใจของลูกคาน้ันไมจําเปนตองใชวิธีการที่คิดวาดีที่สุดเพียงวิธีเดียวเทาน้ันในแตละบริษัทก็จะมีกระบวนการหรือระบบงาน
ที่แตกตางกัน โดยทั่วไปแลวแตละกระบวนการจะมีลักษณะเฉพาะตัวที่จะเปนกุญแจไปสูความสําเร็จผูบริหารจะตอง คนหา
ปจจัยสําคัญใหพบและทําการปรับปรุงระบบงานหรือกระบวนการที่เก่ียวของและสรางใหเปนวัฒนธรรมขององคกรโดยใน
ธุรกิจแฟช่ันน้ัน บริการออกแบบการแตงกาย (Personal & Fashion Stylist) มีความสัมพันธของกับคุณคาตราสินคาเน่ืองจาก
ในปจจุบันบริการออกแบบการแตงกายเริ่มมีการนําไปสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาหรือบริการตางๆ มากขึ้นโดยเปน บริการ
เสริมจากตราสินคาแฟช่ันและหางสรรพสินคาตางๆลูกคาทุกทานสามารถโทรนัดหมายสไตลลิสตสวนตัว (Personal Stylist 
หรือ Personal Shopper) ไดโดยการโทรนัดหมายใหมาชวยซ้ือของใหเหมาะสมกับลูกคามากที่สุด และยังชวย ประหยัดเวลา
และพลังงานเพราะลูกคาไมตองเดินเพื่อคนหาสินคา และบอยครั้งที่ผูซ้ืออาจตัดสินใจไมได จึงซ้ือของที่ไมเหมาะ กับตนเองไป 
บริการที่ปรึกษาดานการแตงกายจึงเปนการชวยลูกคาประหยัดเงินและไมซ้ือสินคาพลาด อีกทั้งยังเปนการสราง ประสบการณ
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ใหมๆ ใหลูกคาจนเกิดเปนความจงรักภักดีตอสินคา ตราสินคา สถานที่ และบุคคล ซ่ึงจะเปนการชวยยกระดับ ตราสินคาขึ้นไป
อีก 
 การวิเคราะหสภาวะแวดลอม (SWOT Analysis) นับเปนทฤษฎีหลักที่ขาดไมไดในการทําธุรกิจหลักการสําคัญของ 
SWOT ก็คือการวิเคราะหโดยการสํารวจจากสภาพการณ 2 ดานคือสภาพการณภายในและสภาพการณภายนอก ดังน้ัน การ
วิเคราะห SWOT จึงเรียกไดวาเปนการวิเคราะหสภาพการณ (Situation Analysis) ซ่ึงเปนการวิเคราะหจุดแข็งจุดออน เพื่อให
รูตนเอง (รูเรา) รูจักสภาพแวดลอม (รูเขา) ชัดเจนและวิเคราะหโอกาส-อุปสรรค การวิเคราะหปจจัยตางๆทั้งภายนอก และ
ภายในองคกร โดยมีอีกแนวความคิดที่สําคัญก็คือทฤษฎีเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix 7P) แนวความคิด
เรื่องสวนผสมทางการตลาดน้ีมีบทบาทสําคัญทางการตลาดเพราะเปนการรวมการตัดสินใจทางการตลาดทั้งหมด เพื่อนํามาใช
ในการดําเนินงานเพื่อใหธุรกิจสอดคลองกับความตองการของตลาดเปาหมายเราเรียกสวนผสมทางการตลาดวา 7Ps ซ่ึงองค
ประกอบทั้ง 7 กลุมน้ีจะทําหนาที่รวมกันในการส่ือขาวสารทางการตลาดใหแกผูรับสารอยางมีประสิทธิภาพ 
 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการศึกษาพฤติกรรมและสวนประสมทางการตลาดของผูบริโภคที่มีตอธุรกิจแฟช่ันเกาหลีและ 
บริการออกแบบการแตงกายเพื่อเสริมบุคลิกภาพเฉพาะบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแก งานวิจัยของวนันทร หอวงศรัตนะ 
(2552) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาแฟช่ัน (แบรนดเนม) ผลการศึกษาพบวา เม่ือราคาสินคาแฟช่ัน (แบรนดเนม) 
สูงขึ้น ผูบริโภคกลับซ้ือสินคาดังกลาวเพิ่มขึ้น จึงทําใหความสัมพันธระหวางปริมาณการบริโภคสินคาแฟช่ันกับราคาเปนไปใน 
ทิศทางเดียวกัน อีกทั้งยังพบวาเพื่อนเปนบุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาแฟช่ัน กลาวคือการไดรับคําแนะนํา 
จากเพื่อนทําใหตัดสินใจซ้ือสินคาแฟช่ัน (แบรนดเนม) เพิ่มขึ้น  และผลการศึกษาของพิชัย นิรมานสกุล (2539) เรื่องปจจัยที่มี 
ผลตอพฤติกรรมการซ้ือสินคาแฟช่ันแบรนดเนมตางประเทศ พบวาผูตอบแบบสอบถามแบงเปนเพศหญิง 206 คนและเพศชาย 
200 คน โดยสวนใหญจะอยูในชวงอายุ 20-32 ป มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีอาชีพเปนนักเรียน นักศึกษา มาก
ที่สุดคือ 188 คน และงานวิจัยของเพ็ญนิภา พรพัฒนนางกูร (2551) ศึกษาเรื่องทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผาแฟช่ัน 
นําเขาจากตางประเทศของวัยรุน ผลการศึกษาพบวาสถานที่ที่ไปซ้ือบอยที่สุดคือหางสรรพสินคา สวนใหญจะซ้ือสินคาเดือนละ 
1-2 ครั้ง โดยแตละครั้งจะซ้ือ 1-2 ช้ิน เปนเงินประมาณ 1,001-5000 บาท โดยที่วัยรุนจะเปนผูตัดสินใจเลือกซ้ือเองมากที่สุด 
และจะมีการซ้ือมากที่สุดในชวงที่สินคาลดราคา โดยมีอีกหน่ึงผลการศึกษาของปาลิดา หุเสนีย และ ไกรชิต สุตะเมือง (2556) 
ศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการเลือกใชสินคาแฟช่ันเลียนแบบของกลุมผูเริ่มทํางานใหมในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา 
ผูบริโภคใหความสําคัญกับความคิดเห็นเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาด การใหความสําคัญกับปจจัยดานราคาสินคา 
เหมาะสมกับคุณภาพ กลยุทธการสงเสริมการขายตอการตัดสินใจซ้ือสินคา  
 
4. วิธีดําเนินการศึกษา 

 
 งานวิจัยครั้งน้ีเปนงานวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมีขั้นตอนการวิจัยดังตอไปน้ี  

4.1 ศึกษาคนควาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ  
  4.2 นําขอมูลจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของมาพัฒนาเปนแบบสัมภาษณปลายเปด เพื่อใชเก็บขอมูล 
เชิงคุณภาพกับผูเช่ียวชาญทางดานการออกแบบเส้ือผา (สไตลลิสต) และผูประกอบธุรกิจเก่ียวกับอุตสาหกรรมแฟช่ันจํานวน   
3 ทาน  

4.3 นําขอมูลและขอเสนอแนะจากแบบสัมภาษณผูเช่ียวชาญ มาพัฒนาเพื่อสรางเปนแบบสอบถามเชิงปริมาณ  
4.4 ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่สรางเสร็จไปใหอาจารยที่ปรึกษา และอาจารยประจําหลักสูตรตรวจสอบความถูกตอง 

ของเครื่องมือ แกไขเพื่อใหแบบสอบถามสมบูรณ  
4.5 ผูวิจัยใชการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง โดยลักษณะของกลุมประชากรที่กําหนดสําหรับเก็บขอมูล เชิง

ปริมาณเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย คือ กลุมตัวอยางเพศหญิงและชายในเขต กรุงเทพมหานครที่มีอายุระหวาง 17-
45 ป ซ่ึงมีจํานวนประมาณทั้งส้ิน 2,453,392 คน (ระบบสถิติทางการทะเบียน, 2557) ใชขั้นตอนการสุมกลุมตัวอยางโดย ใช
สูตรของทาโรยามาเน ไดจํานวน 400 คน บวกสํารอง 40 คน รวมเปน 440 คน ในระดับ ความเช่ือม่ันที่ 95  

4.6 ผูวิจัยไดทําการทดสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัยดวยวิธีการนําแบบสัมภาษณใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 คน 
พิจารณาถึงความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคกับแบบสัมภาษณโดยการหาคาสัมประสิทธ์ิ ความสอดคลอง (Index of Item 
– Objective  Congruence : IOC) หลังจากน้ันนําคะแนนของผูเช่ียวชาญมาหาคาดัชนีความสอดคลองฯ โดยใชสูตรของ โร
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วิเนลลี และแฮมเบิลตัน ซ่ึงไดคา IOC เทากับ 0.66 แสดงถึงแบบสัมภาษณที่มีความสอดคลองกับวัตถุประสงค และสามารถ 
นําไปใชในการสัมภาษณตอไปได 

4.7 ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บกับกลุมตัวอยาง โดยนําไปแจกในบริเวณหางสรรพสินคาสยามพารากอนและหาง 
สรรพสินคาสยามแสควรวัน ซ่ึงเปนหางสรรพสินคาที่มีประชากรกลุมตัวอยางมาเลือกซ้ือสินคาและยังเปนหางสรรพสินคา ช้ัน
นําของประเทศที่มีกลุมตัวอยางทั้งหญิงและชายรวมตัวกันเปนจํานวนมาก 

4.8 ผูวิจัยตรวจสอบความครบถวนและความถูกตองของแบบสอบถาม นําไปวิเคราะหผลดวยสถิติพื้นฐานและ สถิติ
เชิงพรรณา ไดแก รอยละ ความถี่ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 

4.9 สรุปผล และอภิปรายผลการวิจัย  
 
5. ผลการวิจัย 
 
 5.1 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ  
  ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบวาในการใชแบบสัมภาษณปลายเปด เก็บขอมูลจากผูประกอบการธุรกิจแฟช่ันทั้ง 3 ทาน 
น้ันมีการใหขอมูลที่ตรงกันในเรื่องของการใหความสําคัญของคุณภาพสินคาและการบริการเปนอันดับแรก และใหความสําคัญ 
กับชองทางการจัดจําหนายหรือเครือขายในการทําธุรกิจรองลงมา สวนในดานของสไตลลิสตน้ันมีการใหความสําคัญกับเรื่อง 
ของการใหบริการที่ตรงกับความตองการของลูกคาแตละบุคคลมากที่สุด รองลงมาเปนการใหความสําคัญกับความเหมาะสม 
ของบุคลิกภาพและสถานการณในละโอกาส ซ่ึงคุณสมบัติของผูที่เปนสไตลลิสตจะตองสรางความม่ันใจใหกับลูกคาไดเปน อยาง
ดีดวย 
 5.2 ผลงานวิจัยเชิงปริมาณ   
  ผลงานวิจัยเชิงปริมาณพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 53.2 มีชวงอายุ 29–39 ปรอยละ 39.3 
การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี รอยละ 52 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รอยละ 51.8 มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 
15,001 บาท–20,000 บาท รอยละ 30.8 มีสถานภาพโสดรอยละ 58.2 
 ดานสวนประสมทางการตลาดของผูบริโภคที่มีตอธุรกิจแฟช่ันเกาหลีและบริการออกแบบการแตงกายเพื่อเสริม
บุคลิกภาพเฉพาะบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( x =3 .38) พบวา ดานชองทางการ จัด
จําหนายมีการจัดแยกประเภทสินคาเปนหมวดหมูชัดเจนไดรับความสนใจในระดับมากเปนอันดับหน่ึง ( x =3 .80) รองลงมา คือ
ดานผลิตภัณฑประเภทของสินคามีความหลากหลายเหมาะกับทุกเพศทุกวัยไดรับความสนใจในระดับปานกลาง ( x =3 .78) 
ดานราคาโดยราคาเหมาะสมใกลเคียงกับยี่หออ่ืนๆไดรับความสนใจในระดับมาก ( x =3.66) ดานการสงเสริมการขายการจัดทํา
บัตรสมาชิกเพื่อใชในการลดราคาสินคา/บัตรสะสมแตมไดรับความสนใจในระดับมาก  ( x =3.56) ดานพนักงานขาย ณ จุดขาย 
ควรมีความรูเรื่องสินคาของพนักงานขายไดรับความสนใจในระดับปานกลาง ( x =3 .34) ดานการโฆษณาโดยการ โฆษณาผาน
ส่ือมวลชน หนังสือพิมพ นิตยสาร โทรทัศน วิทยุกระจายเสียง ไดรับความสนใจในระดับปานกลาง  ( x =3 .32) ดานการสงเสริม
การตลาดไดรับความสนใจในระดับปานกลาง ( x =3.25) ดานการใหขาวและการประชาสัมพันธการใหขอมูล ขาวสารเก่ียวกับ
สินคาผานส่ือตางๆ อยางตอเน่ืองไดรับความสนใจในระดับปานกลาง ( x =3 .23) และดานการตลาดทางตรง การประกาศทาง
เสียงตามสายภายในรานคาไดรับความสนใจในระดับปานกลาง ( x =3.05) ตามลําดับ 
 ดานพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอธุรกิจแฟช่ันเกาหลีและบริการออกแบบการแตงกายเพื่อเสริมบุคลิกภาพเฉพาะ
บุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาเหตุผลในการตัดสินใจซ้ือเพราะราคาของสินคาคิดเปนรอยละ 42.8 และเปนการซ้ือให 
ตนเองคิดเปนรอยละ 46.8 ผูที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือคือตนเองคิดเปนรอยละ 56.8 และซ้ือในชวงเวลาที่มีการจัด 
โปรโมช่ันคิดเปนรอยละ 26.3 การตัดสินใจซ้ือมีการคนหาขอมูลจากส่ือโฆษณาตางๆของรานคาคิดเปนรอยละ 47.8 และไม 
สามารถระบุความถี่ในการซ้ือไดคิดเปนรอยละ 32 ปริมาณโดยเฉล่ียในการซ้ือสินคาในแตละครั้ง 1–2 ช้ินคิดเปนรอยละ 44.2 
ใชงบประมาณโดยเฉล่ียในการซ้ือตอครั้งมากกวา 501 บาทขึ้นไปคิดเปนรอยละ 34 และมีความรูสึกพึงพอใจปานกลาง 
ภายหลังจากการซ้ือและไดใชสินคามากที่สุดคิดเปนรอยละ 43.6 
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6. อภิปรายผลการศึกษา 
 
 ผลที่ไดจากการวิจัยทั้งในเชิงคุณภาพและในเชิงปริมาณตางไดผลที่สอดคลองตรงกันคือ การใหความสําคัญเปน 
อันดับแรกในเรื่องของผลิตภัณฑและชองทางการจัดจําหนาย โดยในดานของการบริการน้ันมีผลที่สอดคลองกันในเรื่องของ 
การมีความรูเรื่องสินคา ความเช่ียวชาญในการใหบริการของพนักงานขายหรือสไตลลิสตผูใหบริการ  
 ดานสวนประสมทางการตลาดของผูบริโภคที่มีตอธุรกิจแฟช่ันเกาหลีและบริการออกแบบการแตงกายเพื่อเสริม
บุคลิกภาพเฉพาะบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง พบวา ดานชองทางการจัดจําหนายในภาพ 
รวมไดรับความสนใจในระดับมากโดยใหความสําคัญกับมีการจัดแยกประเภทสินคาเปนหมวดหมูชัดเจนเปนอันดับหน่ึง 
รองลงมาคือดานผลิตภัณฑในภาพรวมไดรับความสนใจในระดับปานกลาง โดยใหความสําคัญกับประเภทของสินคามีความ
หลากหลายเหมาะกับทุกเพศทุกวัย ดานราคาในภาพรวมไดรับความสนใจในระดับมากโดยใหความสําคัญกับราคาเหมาะสม 
ใกลเคียงกับยี่หออ่ืนๆ ซ่ึงจะสอดคลองกับงานวิจัยของ ปาลิดา หุเสนียและไกรชิต สุตะเมือง (2556) ไดทํางานวิจัยเรื่อง 
แรงจูงใจในการเลือกใชสินคาแฟช่ันเลียนแบบของกลุมผูเริ่มทํางานใหมในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวาผูบริโภค ให
ความสําคัญกับความคิดเห็นเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาด การใหความสําคัญกับปจจัยดานราคาสินคาเหมาะสมกับ 
คุณภาพ กลยุทธการสงเสริมการขายตอการตัดสินใจซ้ือสินคา  
 ดานการสงเสริมการขายในภาพรวมไดรับความสนใจในระดับมากโดยใหความสําคัญกับการจัดทําบัตรสมาชิกเพื่อใช
ในการลดราคาสินคา/บัตรสะสมแตม ดานพนักงานขาย ณ จุดขายในภาพรวมไดรับความสนใจในระดับปานกลาง โดยให 
ความสําคัญกับควรมีความรูเรื่องสินคาของพนักงานขาย ดานการโฆษณา ในภาพรวมไดรับความสนใจในระดับปานกลาง โดย 
ใหความสําคัญกับการโฆษณาผานส่ือมวลชน หนังสือพิมพ นิตยสาร โทรทัศน วิทยุกระจายเสียง  ดานการสงเสริมการตลาด ใน
ภาพรวมไดรับความสนใจในระดับปานกลาง ดานการใหขาวและการประชาสัมพันธในภาพรวมไดรับความสนใจในระดับ ปาน
กลาง โดยใหความสําคัญกับการใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับสินคาผานส่ือตางๆอยางตอเน่ือง และดานการตลาดทางตรง ใน
ภาพรวมไดรับความสนใจในระดับปานกลาง โดยใหความสําคัญกับการประกาศทางเสียงตามสายภายในรานคา ซ่ึงคลายคลึง
กับงานวิจัยของ วนันทร หอวงศรัตนะ (2552) ไดทํางานวิจัยเรื่องพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาแฟช่ัน (แบรนดเนม) ผล
การศึกษาพบวา สินคาและวัสดุที่มีคุณภาพทนทานตอการใชงานมีผลทําใหผูบริโภคเลือกซ้ือสินคาแฟช่ัน เพิ่มขึ้นและหากมี
ความหลากหลายทั้งในดานตราสินคา ประเภทสินคามีใหเลือกบริโภคมากขึ้น ทั้งผูหญิงผูชายเด็กวัยรุน จนกระทั่งผูใหญ อีกทั้ง
ระดับราคาก็มีความหลากหลายเชนกันทําใหผูบริโภคสามารถตัดสินใจเลือกบริโภคสินคาแฟช่ันที่ สนองตอบความตองการของ
ตนเองไดมากขึ้น 
 ดานพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอธุรกิจแฟช่ันเกาหลีและบริการออกแบบการแตงกายเพื่อเสริมบุคลิกภาพเฉพาะ
บุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาเหตุผลในการตัดสินใจซ้ือเพราะราคาของสินคา โดยเปนการซ้ือใหตนเอง ผูที่มีอิทธิพล ใน
การตัดสินใจซ้ือคือตนเอง ซ้ือในชวงเวลาที่มีการจัดโปรโมช่ัน เพราะผูบริโภคจะมีความรูสึกถึงความคุมคาในการซ้ือเม่ือได รับ
สวนลดหรือของแถม ซ่ึงจะทําใหผูบริโภครูสึกเหมือนไดสินคาที่ดีและยังสามารถประหยัดกวาในการซ้ือสินคาที่ไมไดมีการลด 
ราคาหรือชวงจัดโปรโมช่ัน สวนใหญการตัดสินใจซ้ือมีการคนหาขอมูลจากส่ือโฆษณาตางๆของรานคา เน่ืองจากเครือขาย 
สังคมออนไลนเปรียบเสมือนชุมชนที่มีการเติบโตอยางรวดทําใหการคนหาขอมูลจากส่ือโฆษณาตางเปนเรื่องงาย และไมมี 
ความถี่ในการซ้ือที่แนนอน ปริมาณโดยเฉล่ียในการซ้ือสินคาในแตละครั้ง 1–2 ช้ิน ใชงบประมาณโดยเฉล่ียในการซ้ือตอครั้ง 
มากกวา 501 บาทขึ้นไป และมีความรูสึกพึงพอใจปานกลางภายหลังจากการซ้ือและไดใชสินคามากที่สุด ซ่ึงสอดคลองกับ 
งานวิจัยของเพ็ญนิภา พรพัฒนนางกูร (2551)  ไดทํางานวิจัยเรื่องทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผาแฟช่ันนําเขาจาก 
ตางประเทศของวัยรุน ผลการศึกษาพบวาสถานที่ที่ไปซ้ือบอยที่สุดคือหางสรรพสินคา สวนใหญจะซ้ือสินคาเดือนละ 1-2 ครั้ง 
โดยแตละครั้งจะซ้ือ 1-2 ช้ิน เปนเงินประมาณ 1,001-5000 บาท โดยที่วัยรุนจะเปนผูตัดสินใจเลือกซ้ือเองมากที่สุด และจะมี 
การซ้ือมากที่สุดในชวงที่สินคาลดราคา 
 
7. ขอเสนอแนะ 
 
 ควรทําการวิจัยเก่ียวกับปจจัยสวนผสมทางการตลาดและแนวทางความตองการของผูบริโภค เชน ดานบรรจุภัณฑ 
ควรมีการออกแบบตัวผลิตภัณฑที่สวยงาม นาใช เพื่อใหดึงดูดผูบริโภคหรือลูกคากลุมเปาหมาย ราคาที่มีความเหมาะสมกับ 
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คุณภาพ และความเปนเอกลักษณเฉพาะตัวของสินคา ซ่ึงลวนเปนส่ิงที่ผูบริโภคตองการ อีกทั้งยังตองอาศัยการส่ือสารทาง 
การตลาดใหมๆ ที่ทําใหผูบริโภคเกิดการยอมรับและเกิดทัศนคติที่ดีตอคุณลักษณะทางดานตางๆ ของสินคา  
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บทคัดยอ 
 

การศึกษาในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งโครงการธุรกิจสําหรับผูหญิงที่มีรูปรางเกิน
ขนาดมาตรฐาน (plus size) แบบครบวงจร ศึกษาทัศนคติ ความสนใจ ความตองการ พฤติกรรมในการเลือกซ้ือสินคาและ
บริการ ชองทางการรับส่ือ และศึกษาปจจัยดานความสนใจ ความตองการของผูบริโภคตอสินคาและบริการของโครงการ อาศัย
วิธีการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณเชิงลึกและเชิงปริมาณโดยการเก็บแบบสอบถามแบบการสุมแบบอาศัยความ
นาจะเปนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และคํานวณตามสูตรของทาโรยามาเนได 400 คน ผลการศึกษาขอมูลเชิง
คุณภาพ พบวา อุตสาหกรรมแฟช่ันและความงามมีความเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว มีการแขงขันสูง จึงจําเปนตองอาศัย
การศึกษาขอมูลจํานวนมากและอาศัยประสบการณในการประเมินสถานการณ ดานผลการศึกษาขอมูลเชิงปริมาณพบวา 
ผูตอบแบบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 16-35 ป โดยเฉล่ียมีรูปรางปกติจนถึงอวนปานกลาง มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
สินคาแฟช่ัน 1-2 ครั้งตอเดือน ใชเวลา 1-2 ช่ัวโมง และ เลือกซ้ือ 1-4 ช้ิน มีการใชจาย 1,000-3,000 บาท ดานปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟช่ัน ไดแก ราคาและขนาดที่เหมาะสม รูปแบบ และคุณภาพ สถานที่ที่สนใจ ไดแก 
หางสรรพสินคา หรือ ศูนยการคา 
 
คําสําคัญ: ศูนยแฟช่ันและความงาม, รูปรางเกินขนาดมาตรฐาน, พฤติกรรมผูบริโภค, ความตองการ 

 
Abstract 

 
The objectives of this research are to study the possibilities to set up this business project and to 

study consumer’s attitude, interest, needs and behaviors to buy fashion’s products, services, media channel 
for receiving information and to study the factors of interest and needs of consumer towards products and 
services. The collecting data methods are in-depth interview and survey method by distributing questionnaires 
to 400 samples in Bangkok metropolitan region by using probability sampling and calculated from Taro 
Yamane’s formula. The result of interview found that the industries change rapidly and highly competitive 
then it need to assess the situation accurately by using the experience and studying a lot of data. The 
result of survey research found that the major respondents were female aged 16-35 years old, and the 
average bodies were between normal weight through moderate obesity and a habit of buying fashion 
products 1-2 times a month, taking 1-2 hours, purchasing 1-4 pieces and spending 1,000-3,000 baht. The 
factors influencing the decision to purchase fashion products were suitable price and size, style and 
quality. The interested places were department stores or shopping center. 

 
Keywords: fashion and beauty center, plus size, consumer behavior, needs and wants 
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1. บทนํา 
 

พฤติกรรมของผูบริโภคน้ันมีแนวโนมเปล่ียนแปลงไปตามหลายปจจัย อาทิ ส่ิงแวดลอม สังคม และเทคโนโลยี รวมถึง
ปจจัยอ่ืนๆ อยางไรก็ตามการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมผูบริโภคสะทอนถึงการดําเนินชีวิต การเลือกบริโภคทั้งสินคาอุปโภค
และบริโภค นอกจากน้ีแนวโนมที่ผูบริโภคเลือกสินคาและบริการก็มีความแตกตางไปจากเดิม ผูประกอบการเองจึงตองปรับตัว
เพื่อที่จะสามารถประกอบธุรกิจไดอยางเหมาะสมและสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางดี การพิจารณาแนวโนมตางๆ อยางถี่ถวนจะ
สะทอนใหเห็นภาพการเปล่ียนแปลงไปของความตองการของผูบริโภค 

เส้ือผาเปนหน่ึงในปจจัยส่ีของการดํารงชีวิตของมนุษย นอกจากความตองการพื้นฐานอยางการปกคลุมรางกายแลว 
เส้ือผาถือเปนการแสดงออกถึงบุคลิกภาพของผูสวมใส บงบอกสถานะทางสังคม ยังมีสวนประกอบอ่ืนที่ยังบอกถึงความเปน
ตัวตน อาทิ เครื่องประดับ กระเปา รองเทา หรือ การดูแลตัวเอง การบริโภคสินคาแฟช่ันจึงกลายเปนสวนหน่ึงในการใชชีวิต
ของบุคคลทั่วไป  ในเชิงธุรกิจอุตสาหกรรมแฟช่ันมีมูลคาสูง พบวามีการใชเงินไปเพื่อเส้ือผาและรองเทาทั่วโลกประมาณหน่ึง
ลานลานดอลลารตอป (ยุทธิพงศ จิว, 2551: 1) ตัวอยางของส่ิงที่มีอิทธิพลตอการบริโภคสินคาแฟช่ัน ไดแก บุคคลที่มีช่ือเสียง 
นักแสดง นักรอง นางแบบ นักธุรกิจ นอกจากน้ีการเลือกใชผลิตภัณฑน้ันสะทอนความเปนตัวเอง สไตล และคุณภาพของ
ผลิตภัณฑเองก็มีผลตอการตัดสินใจสําหรับสินคาแฟช่ัน (ศูนยพัฒนาผลิตภัณฑแฟช่ัน, 2557: 1) 

สําหรับสินคาแฟช่ันอีกรูปแบบหน่ึงอยางสินคาแฟช่ันขนาดใหญ ปจจุบันโดยมากจะเปนสินคาที่เปนสินคาระดับลาง
และมีราคาไมสูงมากนัก สําหรับสินคาที่มีตราสินคามีจํานวนนอยมาก สินคาที่มีตราสินคาน้ันจะมีขนาดมาตรฐานทั่วไป อาจมี
ถึงขนาดใหญบางแตมีไมมากนัก และไมไดรูจักอยางแพรหลาย ดังน้ันการเลือกซ้ือเส้ือผาสําหรับบุคคลที่มีรูปรางเกินขนาด
มาตรฐานจึงเปนปญหา และสงผลกระทบตอการแตงกายที่จะสะทอนตัวตนบุคคลน้ันดวย ทั้งน้ีจากการสํารวจและประมวลผล
ของโครงการไซทไทยแลนด กลาววา มาตรฐานขนาดของไทย ผูหญิงมี 10 ขนาด ไดแก 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 
และ 46 ดานผูชายมี 9 ขนาด ไดแก  32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 และ 48 (ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงชาติ, 2552: 1) โดยขนาดเกิน 36 เปนตนไปเปนขนาดเกินมาตรฐาน  

ปจจัยที่กลาวมาขางตนและปญหาเรื่องขนาดของเส้ือผาที่ไมสมดุลกับรูปรางของประชากร อีกทั้งปญหาเก่ียวกับตรา
สินคาและขนาดที่คอนขางจํากัด และพรอมกันกับการสรางตราสินคาจะทําใหสินคาและบริการมีความยั่งยืน จึงเห็นถึงโอกาส
การศึกษาความเปนไปไดของโครงการจัดตั้งธุรกิจสําหรับผูหญิงที่มีรูปรางเกินขนาดมาตรฐาน (plus size) แบบครบวงจร ซ่ึง
จะเปนศูนยรวมสําหรับบุคคลที่มีรูปรางเกินขนาดมาตรฐานไดยืนอยางม่ันใจ โดยจะเปนการรวบรวมสินคาและบริการไวเพื่อ
ใหบริการผูหญิงกลุมที่มีรูปรางเกินขนาดมาตรฐานเพื่อใหกลายเปนชุมชนเฉพาะกลุม 
 
2. วัตถุประสงคในการศึกษา 

 
เพื่อศึกษาความเปนไดในการจัดตั้งธุรกิจสําหรับผูหญิงที่มีรูปรางเกินขนาดมาตรฐาน (plus size) แบบครบวงจร และ

เพื่อศึกษาทัศนคติ ความสนใจ ความตองการ รวมทั้งพฤติกรรมในการเลือกซ้ือสินคาและบริการ และชองทางการรับส่ือเก่ียวกับ
สินคาแฟช่ันสําหรับคนที่มีรูปรางเกินขนาดมาตรฐาน (plus size) อีกทั้งเพื่อศึกษาปจจัยดานความสนใจ ความตองการของ
ผูบริโภคตอสินคาและบริการของโครงการธุรกิจสําหรับผูหญิงที่มีรูปรางเกินขนาดมาตรฐาน (plus size) 

 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

3.1 ทฤษฎีความตองการและแรงจูงใจโดย อับราฮัม มาสโลว 
สําหรับทฤษฎีน้ีไดอธิบายลําดับขั้นในความตองการของมนุษยหาขั้นตามลําดับ ไดแก ความตองทางดานรางกาย เปน

ความตองการพื้นฐานที่ตอบสนองความตองการทางดานรางกาย ความตองการทางดานความปลอดภัย เปนความตองการที่จะ
ไดรับความปลอดภัยหรือปกปองทางรางกาย ความตองการทางดานความรักและการยอมรับ เปนความตองที่จะไดรับการ
ยอมรับ ไดรับและใหความรัก ความตองการทางดานการยกยอง เปนความตองที่จะไดรับ ความนับถือ มีตัวตน และไดรับ
สถานะทางสังคม มีช่ือเสียง เกียรติยศ และการนับถือตัวเอง สุดทายคือ ความตองการที่จะประสบความสําเร็จสูงสุดในชีวิต 
เปนความตองการขั้นสูงสุดซ่ึงเปนความตองการของแตละบุคคล (O’Guinn et al., 2009: 116) 
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3.2 แนวคิดพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค 
รูปแบบพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภคเริ่มตนจากมีส่ิงเรามากระตุนจนกอใหเกิดความตองการ จากน้ันจะมีการหา

ขอมูลของสินคาหรือบริการน้ันกอนจะมีการตัดสินใจซ้ือตอไป โดยรูปแบบพฤติกรรมผูซ้ือประกอบไปดวย ส่ิงเรา เปนส่ิงที่เขา
มากระตุนผูซ้ือ กลองดํา หรือ ระบบความตองการ ความรูสึก กระบวนการที่ตัดสินใจที่เกิดจากความคิดและจิตใจของผูซ้ือ 
ปจจัยที่ประกอบกันขึ้นเพื่อตัดสินใจวาจะซ้ือสินคาหรือไม และการตอบสนองตอส่ิงเราเปนอีกหน่ึงในกระบวน โดยการตัดสินใจ
จะมีรูปแบบที่แตกตางกันออกไป เชน หากสินคาที่มีราคาแพงหรือมีความซับซอน อาจจะตองมีการไตรตรองอยางมากกอนจะ
ตัดสินใจซ้ือ เปนตน (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2549: 54) 

 

3.3 แนวคิดเร่ืองอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 
มีหลายปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภคจึงอาจจะแบงไดหลายปจจัยไดแก ปจจัยดานวัฒนธรรม 

ซ่ึงขอน้ีมีอิทธิพลตอผูบริโภคสูงสุด สภาพแวดลอม วัฒนธรรมที่ตางกันทําใหผูบริโภคมีความตองการที่ตางกัน ถัดมา ช้ันสังคม
แสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมของบุคคลในแตช้ันที่แตกตางกันออกไป โดยการแบงช้ันทางสังคมอาจจะใชหลากหลายเกณฑ อาทิ 
อาชีพ การศึกษา รายได ที่อยูอาศัย เปนตน ถัดมา ปจจัยทางสังคม ผูบริโภคจะไดรับอิทธิพลจากสังคมรอบขาง ถัดมาคือ 
ปจจัยสวนบุคคล อาทิ อายุและขั้นของวงจรชีวิต อาชีพ สภาพเศรษฐกิจของบุคคล รูปแบบการดําเนินชีวิต บุคลิกลักษณะและ
แนวคิดของตนเอง สุดทายคือ ปจจัยดานจิตวิทยา สงอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2549: 57) 

 

3.4 แนวคิดเร่ืองตราสินคาและคุณคาของตราสินคา 
ตราสินคาหรือแบรนด หมายถึง ช่ือ คํา สัญลักษณ เครื่องหมาย การออกแบบ หรือ หลายอยางรวมกัน เพื่อระบุหรือ

แสดงถึงสินคาและบริการ ที่แสดงใหเห็นถึงความแตกตางของสินคาจากสินคาชนิดเดียวกันหรือตอบสนองความตองการแบบ
เดียวกัน (Kotler et al., 2012: 263) สําหรับคุณคาของตราสินคา คือ มูลคาคุณคาของตราสินคาที่อยูในใจของผูบริโภค และ
ทําใหตราสินคาน้ันสรางมูลคาใหกับเจาของไดสูง ประกอบดวยองคประกอบหลายอยาง อาทิ การรับรูตอตราสินคาหรือการทํา
ใหผูบริโภคมีตราสินคาอยูในใจและความนึกคิด การรับรูตอคุณภาพสินคาเปนส่ิงแรกที่ผูบริโภคจะสามารถรับรูไดถึงผลิตภัณฑ 
การเช่ือมโยงกับตราสินคาเขากับผลิตภัณฑหรือบริษัท และ ความจงรักภักดีตอตราสินคา (วิทยา จารุพงศโสภณ, 2557: 127) 

 

3.5 แนวคิดและงานวิจัยเร่ืองพฤติกรรมการบริโภคสินคาแฟช่ันของคนไทย 
ในปพุทธศักราช 2557 มูลคารวมของการซ้ือเส้ือผาของผูบริโภคชาวไทยอยูประมาณ 2,763 พันลานบาท  และรอย

ละ 58 ของผูบริโภคชาวไทยจะซ้ือเส้ือผาอยางนอยเดือนละหน่ึงครั้งหรือมากกวา ปจจัยที่มีสวนสําคัญในการตัดสินใจเลือกซ้ือ
เส้ือผาของคนไทยคือ คุณภาพที่ดี รอยละ 93 และผูบริโภคยินดีที่จะจายเงินมากขึ้นหากไดสินคาคุณภาพที่ดีกวาสูง รอยละ 57 
ทั้งน้ีผูบริโภคนิยมซ้ือเส้ือผาที่รานคาริมทางรอยละ 51 และหางสรรพสินคารอยละ 13 อยางไรก็ตามชองทางออนไลนเปน
ชองทางที่ผูบริโภคมีความนิยมสูงขึ้นอยางตอเน่ือง (เนช่ันทีวี, 2557)  

ทั้งน้ีงานวิจัย วนันทร หอวงศรัตนะ (2552) ทําการวิจัยพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาแฟช่ัน พบวาปจจัยที่สงผลตอ
การเลือกซ้ือสินคาที่มีตราสินคาคือ การบริโภคตามกัน เน่ืองจากสินคาประเภทแฟช่ันที่มีตราสินคามีประเภทหลากหลายมาก
ขึ้น สงผลใหผูบริโภคสามารถเขาถึงและตัดสินใจในการเลือกซ้ือเพื่อตอบสนองความตองการของตนเองได ในดานของผูผลิต
สินคาแฟช่ันของไทยควรออกแบบผลิตภัณฑใหมีเอกลักษณชัดเจน จดจําตราสินคาได พรอมทั้งผลิตสินคาที่คุณภาพ ทนทาน
ตอการใชงาน จะสงผลใหผูบริโภคเกิดความจงรักภักดีตอตราสินคาและเกิดการบอกตอ ทําใหเกิดการบริโภคตามกัน 

 

3.6 แนวคิดและงานวิจัยเร่ืองขนาดตัวของคนไทย 
เรื่องจากขนาดตัวหรือไซสของคนไทยมีรูปแบบเฉพาะตัว การเก็บรวบรวมขอมูลจึงเปนประโยชนตออุตสาหกรรม

หรือธุรกิจจําเปนตองใชขอมูล โครงการไซสไทยแลนด ภายใตศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (2552) 
ไดทําการรวบรวมขอมูลรูปรางของคนไทยทั้งเพศชายและหญิง โดยขนาดอยูในระดับกลางซ่ึงคอนไปทางขนาดใหญทั้งหญิง
และชาย โดยคาเฉล่ียของนํ้าหนักของผูหญิงไทย 57.4 กิโลกรัม สวนสูง 157 เซนติเมตร รอบอก 91.09 เซนติเมตร รอบเอว 
79.83 เซนติเมตร และรอบสะโพก 97.8 เซนติเมตร สําหรับผูชาย 68.83 กิโลกรัม สวนสูง 169.46 เซนติเมตร รอบอก 99.20 
เซนติเมตร รอบเอว 84.79 เซนติเมตร และรอบสะโพก 95 เซนติเมตร  

ทั้งน้ีจากการสรุปขอมูล พบวา คาเฉล่ียปริมาณไซสประชากรที่มีรูปรางปกติอยูที่รอยละ 42.3 ในเพศหญิง และรอย
ละ 36.2 ในเพศชาย แตเม่ือรวมคาเฉล่ียแยกเพศหญิงและชายตั้งแตประชากรที่มีรูปราง ทวม อวนปานกลาง อวนมาก จะ
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พบวาคาเฉล่ียรวมในเพศหญิง รอยละ 48 ซ่ึงก็สูงกวาคาเฉล่ียคนมีรูปรางปกติ และอวนปานกลางมีจํานวนรอยละ 24 
นอกจากน้ีคาเฉล่ียรวมในเพศชายอยูที่รอยละ 58.5 ซ่ึงสูงกวาคนรูปรางปกติ และระดับอวนปานกลางมีจํานวนรอยละ 31 จึง
เห็นไดวาจํานวนประชากรที่มีรูปรางเกินขนาดมาตรฐานมีจํานวนมากกวาคนที่มีรูปรางปกติหรือคนรูปรางผอม 

 

3.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
ณัญชคณัส ปานเสมศรี (2551) ทําการวิจัยและศึกษาพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผาแฟช่ันนําเขาจากตางประเทศของ

วัยรุนในสยามสแควร ผลการวิจัยพบวา คาเฉล่ียของการซ้ือคือ 2,148.83 บาท และซ้ือสินคาจํานวน 2 ช้ินตอหน่ึงครั้ง สถานที่
ที่ซ้ือมากที่สุดคือ หางสรรพสินคา ทั้งน้ีผลิตภัณฑ ราคา และชองทางการจัดจําหนายสงผลตอการตัดสินใจซ้ือ นอกจากน้ีวัย
และเพศที่แตกตางกันก็สงผลตอรูปแบบการเลือกซ้ือรวมทั้งปริมาณการใชจายตอครั้ง รวมทั้งการสงเสริมการตลาดดวย 

เพ็ญนิภา พรพัฒนนางกูร (2551) ทํางานวิจัยเรื่องทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผาแฟช่ันนําเขาจากตางประเทศ
ของวัยรุน ผลการวิจัยพบวา เพศหญิงจะมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาแฟช่ันนําเขาจากตางประเทศมากกวาเพศชาย โดย
สถานที่ที่เลือกซ้ือ คือ หางสรรพสินคา โดยมีการใชจายประมาณ 1,001-5000 บาทตอครั้ง และเปนผูตัดสินใจเลือกสินคาดวย
ตนเอง เหตุผลที่ซ้ือสินคาเน่ืองจากรูปแบบของสินคาตรงกับความตองการของตนมากที่สุด ทั้งน้ีชองทางการจัดจําหนายสงผล
ตอการเลือกซ้ือ และผลิตภัณฑสงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ 

เพ็ญนฤมล จะระ (2554) ทําการศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาประเภทเส้ือผาแฟช่ันของ
ผูบริโภคกลุมวัยรุนผานทางระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E- Commerce) ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา กลุม
ตัวอยางมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาแฟช่ันออนไลนนอยกวาเดือนละ 2 ครั้ง และสินคาที่มีการเลือกซ้ือ คือ อัญมณีและ
เครื่องประดับ ทั้งน้ีปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจในการเลือกคือ สินคา ราคา และความปลอดภัยของเว็บไซท การเขาถึงเว็บ
ไซทไดงายและสะดวกจะสงผลตอการตัดสินใจสูง อยางไรก็ตามราคาสินคาก็เปนปจจัยสําคัญตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ 

ลักษณารีย ยิ่งเกรียงไกร (2557) ทํางานวิจัยเรื่องปจจัยที่สงผลตอความตั้งใจซ้ือสินคาแฟช่ันผานทางอินเทอรเน็ต
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่สงผลตอความตั้งใจซ้ือคือ ปจจัยทางสังคม ทางจิตวิทยา และ
สวนบุคคล ทั้งน้ีสินคาแฟช่ันที่มีการเลือกซ้ือผานทางอินเตอรเน็ตคือ เส้ือ กางเกง และกระโปรง อาชีพที่แตงตางกันสงผลตอ
ความตั้งใจซ้ือที่แตกตางกันออกไป ผลการวิจัยยังช้ีใหเห็นวาสินคาแฟช่ันประเภทควรเนนไปที่การสรางความหลากหลายของ
สินคา การสงเสริมการขาย รวมทั้งชองทางการชําระเงินควรมีความหลากหลายเพื่อทําใหผูบริโภคเลือกซ้ือสินคาแฟช่ันมากขึ้น 
 

3.8 การสรุปวรรณกรรมและงานที่ทบทวน 
การศึกษาทฤษฎีความตองการและแรงจูงใจของมนุษยทําใหเขาใจความตองการพื้นฐานในดานตางๆ ที่มนุษย

ตองการ สืบเน่ืองไปจนถึงแนวคิดเรื่องพฤติกรรมการซ้ือและอิทธิพลที่สงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการที่จะเปน
แนวทางตอไปในการที่จะวางแผนโครงสรางธุรกิจของงานวิจัยในครั้งน้ี สําหรับแนวคิดเรื่องตราสินคาและคุณคาของตราสินคา
ที่ในปจจุบันเปนสวนสําคัญ เน่ืองจากการสรางตราสินคาสงผลตอการรับรูและเลือกบริโภคสินคาของผูบริโภคดวย นอกจากน้ี
แนวคิดและงานวิจัยที่เก่ียวของกับพฤติกรรมการบริโภคสินคาแฟช่ันของคนไทยช้ีใหเห็นวา อุตสาหกรรมแฟช่ันของไทยมีมูลคา
สูง คุณภาพสินคา การบริโภคตามกัน ชองทางการจัดจําหนาย และความเปนเอกลักษณสงผลตอการจดจําตราสินคา มีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจบริโภคสินคาแฟช่ันของคนไทย 

ดานแนวคิดและงานวิจัยเรื่องขนาดตัวของคนไทยที่มีรูปแบเฉพาะตัว การกําหนดขนาดซ่ึงเปนประโยชนตอผูจะ
ประกอบธุรกิจที่เก่ียวของกับขนาดตัวอยางธุรกิจแฟช่ัน อีกทั้งจากการสรุปขอมูลยังไดเห็นจํานวนประชากรที่มีรูปรางเกินขนาด
มาตรฐานกับขนาดปกติอีกดวย และสําหรับงานวิจัยอ่ืนที่เก่ียวของกับพฤติกรรม ทัศนคติ ปจจัยตางๆ ที่สงผลตอการบริโภค
สินคาแฟช่ัน ช้ีเห็นวา คุณภาพ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และอ่ืนๆ สงผลตอการตัดสินใจบริโภคสินคาแฟช่ัน อีกทั้งการ
สงเสริมการขาย ตราสินคา และชองทางออนไลนเองก็มีผลตอความเช่ือม่ันของบริโภคสินคาแฟช่ันดวย 

 
4. วิธีการดําเนินการศึกษา 
 

4.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
แหลงขอมูลที่ใชเก็บขอมูลคือ แหลงขอมูลประเภทบุคคล โดยจะทําการศึกษาขอมูลแบบการสัมภาษณเชิงลึก (in-

depth Interview) ผูเช่ียวชาญหรือผูประกอบกิจการที่เก่ียวของกับธุรกิจแฟช่ันและความงาม เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจใน
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การจัดตั้งธุรกิจ อีกทั้งยังเขาใจถึงกลยุทธ ปญหาดานตางๆที่เกิดขึ้นจริง และผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ รวมถึงการสราง
ตราสินคาที่ทําใหดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน 
 

4.2 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
ใชการวิจัยแบบสํารวจ (survey research) โดยการใชการสํารวจความคิดเห็นของกลุมตัวอยางโดยใชแบบสอบถาม 

(questionair) คําถามจะประกอบไปดวยคําถามปลายปด (close-ended question) และคําถามปลายเปด (open 
question) แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหคาทางสถิติ 
 

4.3 กลุมประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 
สําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ คือ สัมภาษณผูบริหาร หรือ ผูประกอบกิจการที่มีความเก่ียวของกับ

ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมแฟช่ันที่มีขนาดปกติและเกินมาตรฐาน และธุรกิจความงาม ทั้งน้ีไดคัดเลือกผูเช่ียวชาญและมีความ
ชํานาญในอุตสาหกรรมจํานวน 2 ทาน 

การวิจัยเชิงปริมาณโดยใชแบบสอบถาม มีสุมตัวอยางโดยใชความนาจะเปน (probability sampling) ทั้งน้ีกลุม
ประชากรที่ศึกษาวิจัยคือ กลุมประชากรเพศหญิงและชายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยขอมูลจากสํานักบริหาร
การทะเบียน กรมการปกครอง (2557) พบวาในปพุทธศักราช 2557 มีประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งส้ิน 
10,624,700 คน จากการคํานวณตามสูตรของทาโรยามาเน (1973) สูตรการคํานวณขนาดกลุมตัวอยางสัดสวน 1 กล ุม โดย
สมมติคาสัดสวนเทากับ 0.5 และที่ระดับความเช่ือม่ัน 95% ไดกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน 
 

4.4 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 

4.4.1 แบบสัมภาษณ 
ไดทําการเตรียมแบบสัมภาษณเพื่อใหไดขอมูลทั้งในภาพกวางและขอมูลเชิงลึก เพื่อเปนแนวทางในการจัดตั้ง

โครงการธุรกิจน้ี สําหรับคําถามที่ใชในการสัมภาษณจะครอบคลุมวัตถุประสงคในการศึกษาขอมูล สวนแรกของคําถามทั่วไป
เก่ียวกับบริษัท การบริหารงาน การสรางแบรนด กลยุทธ แนวทางหรือวิธีการในการดําเนินธุรกิจ สวนที่สองเปนคําถามเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมน้ันๆ ผลกระทบ และวิธีการแกไข และสวนสุดทายคือ ความคิดเห็นเก่ียวกับธุรกิจที่เก่ียวของกับบุคคลที่มีขนาด
เกินมาตรฐาน (plus size) และความเปนไปได ขอเสนอแนะเก่ียวกับโครงการการจัดตั้งธุรกิจน้ี 

 

4.4.2 แบบสอบถาม 
คําถามในแบบสอบถามจะประกอบไปดวยคําถามปลายปดและคําถามปลายเปด ทั้งส้ินจํานวน 400 ชุด และนํา

ขอมูลที่ไดมาแปรผลและวิเคราะหผล ซ่ึงแบบสอบถามสามารถแบงออกไดเปน 3 สวน อันไดแก สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปดาน
ประชากรศาสตร อาทิ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายไดสวนบุคคล สรีระรางกาย สวนที่ 2 คําถามเก่ียวกับทัศนคติ 
ความสนใจ ความตองการ พฤติกรรมในการเลือกซ้ือสินคาและบริการ และชองทางการรับส่ือเก่ียวสินคาแฟช่ันสําหรับคนที่มี
รูปรางเกินขนาดมาตรฐาน โดยเปนแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (check list) และเปนคําถามปลายปด โดยมีคําตอบ
แบบหลายตัวเลือก (multiple choice question) ทั้งน้ีสามารถตอบไดในรูปแบบคําตอบเพียงคําตอบเดียวหรือหลายคําตอบ 
ดานคําถามเก่ียวกับขอมูลเฉพาะดานความสนใจและความตองการของผูบริโภคตอสินคาและบริการของโครงการจัดตั้งธุรกิจน้ี 
ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับของลิเคอรท (Likert) 
 

4.5 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
ไดทําการทดสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัยโดยการหาความเที่ยงของแบบสัมภาษณโดยการนําแบบสัมภาษณให

ผูทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตองในแตละประเด็นคําถาม ภาพรวมดานเน้ือหาภาษาและความครอบคลุม 
ซ่ึงไดแกไขใหมีความถูกตองในเน้ือหาและเปนไปตามวัตถุประสงคในการทําการวิจัย 

การทดสอบแบบสอบถามโดยทดสอบความเที่ยงตรง (validity) ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา ตรวจสอบดาน
ภาษา และความครอบคลุมโดยการหาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (index of item-objective 
congruence: IOC) มีผูทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน เพื่อมาใหคะแนนเปนรายขอคําถามและดูความ
ครอบคลุมในประเด็นคําถามการวิจัย โดยการใหคะแนนรายขอของผูทรงคุณวุฒิจะมี 3 คา คือ ใหคะแนน +1, 0, -1 ซ่ึงผล
คะแนนที่ได ขอที่ไมผานเกณฑตองไดทําการปรับปรุงจนผานเกณฑคาคะแนนดัชนี ทั้งน้ีผูเช่ียวชาญ 3 ทาน ไดทําการพิจารณา
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แบบสอบถามและลงติวา เน้ือหา การใชภาษาและโครงสรางของแบบสอบถามถูกตอง แลวนําแบบสอบถามที่ไดไปทดสอบกับ
กลุมตัวอยางจํานวน 30 คน หลังจากน้ันนําผลที่ไดมาหาความเช่ือม่ันโดยวิธีการหาคาความสอดคลองภายใน (internal 
consistency) ดวยสัมประสิทธแอลฟา (alpha coefficient) ไดคามากกวา 0.7 ซ่ึงอยูในเกณฑยอมรับได ตามวิธีครอนบาค 
(Cronbach) แบบสอบถามที่มีลักษณะมาตราสวนประเมินคา แลวนําผลที่ไดมาปรับปรุงในเรื่องความเที่ยงตรงของเน้ือหาและ
ปรับแกกอนจะทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามตอไป 
 

4.6 กระบวนการในการเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บขอมูลแบบการสัมภาษณน้ัน ผูวิจัยจะทําการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ หรือผูประกอบธุรกิจที่เก่ียวของโดยใชวิธี

ถามคําถามทีละคําถามตามที่ไดเตรียมคําถามไวกอนหนาน้ี โดยผูวิจัยจะเปนผูจดบันทึกคําตอบ และบันทึกเสียงในการ
สัมภาษณ เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหผลในลําดับตอไป 

สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามน้ัน จะทําการเก็บแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางแบบสุมในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยผูวิจัยจะเปนผูแจกแบบสอบถาม ทั้งน้ีการเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถามทําในชวงเดือน 
มิถุนายน พ.ศ. 2558 
 

4.7 การวิเคราะหและประมวลผลขอมูล 
การสําหรับขอมูลเชิงปริมาณที่ไดจากแบบสอบถาม จะไดทําการประมวลผล โดยสําหรับคาสถิติที่ใชในการวิเคราะห

ขอมูล คือ คารอยละ (Percentage) คาเฉล่ียเลขคณิต (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  เพื่อหา
นัยสําคัญในเรื่องที่กําลังศึกษา 
 
5. ผลการศึกษาและสรุปการศึกษา 
 

5.1 ผลสรุปการวิจัยเชิงคุณภาพ 
จากการสัมภาษณผูมีประกอบธุรกิจเก่ียวของกับเส้ือผาที่มีขนาดเกินมาตรฐาน และผูที่ประกอบธุรกิจเก่ียวของกับ

ความงาม พบวา ทั้งอุตสาหกรรมแฟช่ันและความงามมีความเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและตลอดเวลา มีการแขงขันสูง ดังน้ัน
การปรับตัวใหทันกับความเปล่ียนแปลง หรือการหากลยุทธเพื่อรับมือสถานการณไดอยางรวดเร็ว การสรางความแตกตางจะ
ชวยใหธุรกิจที่เก่ียวของกับอุตสาหกรรมเหลาน้ีหนาเดินไปได อีกทั้งยังจําเปนตองมีการประเมินสถานการณอยางแมนยําและ
ชัดเจนโดยอาศัยประสบการณและการศึกษาขอมูลเปนจํานวนมาก นอกจากน้ีแลวการสรางความเช่ือม่ัน สินคาคุณภาพ การ
ใหบริการ จะสงผลใหตราสินคามีความนาเช่ือถือและไดความไววางใจจากกลุมเปาหมายได ประการสําคัญที่สุดคือ การ
สรางสรรคงานที่มีคุณภาพและตรงกับความตองการของลูกคา นอกจากน้ีปจจัยสําคัญตางๆ ก็สอดคลองไปกับผลการ
ศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ อาทิ คุณภาพสินคา ราคาที่เหมาะสม ขนาด รูปแบบและคุณภาพ ลวนเปนปจจัยสําคัญตอการประกอบ
ธุรกิจในดานสินคาแฟช่ันและความงาม การสรางความเช่ือม่ันใหเกิดกับลูกคาทําใหตราสินคาเปนที่จดจําซ่ึงสงผลตอความ
ความนาเช่ือถือและความไววางใจจากกลุมเปาหมายหรือลูกคาได ทั้งน้ีผูใหสัมภาษณไดใหความเห็นวามีความเปนไปไดในการ
จัดตั้งโครงการธุรกิจน้ี 
 

5.2 ผลสรุปการวิจัยเชิงปริมาณ 
ผลการศึกษาและวิเคราะหกลุมตัวอยาง พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง ในชวงอายุ 16-35 ป มี

ระดับการศึกษาอยูในชวงระดับปริญญาตรี มีอาชีพนักเรียน นักศึกษา และพนักงานบริษัทเอกชน และสวนใหญมีรายได
ระหวาง 10,001 บาท ถึง 30,000 บาทตอเดือน นอกจากน้ีแลวกลุมตัวอยางโดยเฉล่ียมีรูปรางปกติจนถึงอวนปานกลาง และ
จากการสอบถามเรื่องปญหาดานสรีระรางกาย อาทิ ตนแขนและขาใหญ สะโพกใหญ หนาอกใหญ โครงสรางใหญ เปนตน 

ในดานทัศนคติ ความสนใจ ความตองการ พฤติกรรมในการเลือกซ้ือสินคาและบริการสําหรับคนที่มีรูปรางเกินขนาด
มาตรฐาน สําหรับสินคาแฟช่ัน กลุมตัวอยางมีการเลือกซ้ือสินคาแฟช่ัน 1-2 ครั้งตอเดือน โดยใชเวลาเลือกซ้ือ 1-2 ช่ัวโมงตอ
ครั้ง และจะเลือกซ้ือจํานวน 1-4 ช้ิน มีการใชจาย 1,000-3,000 บาท สําหรับสินคาดานความงามจะเลือกซ้ือสินคาหรือใช
บริการดานความงามนอยกวา 1 ครั้งตอเดือน และใชเวลานอยกวา 1 ช่ัวโมง ถึง 2 ช่ัวโมง ซ้ือจํานวน 1-2 ช้ินตอครั้ง และมี
การใชจายประมาณ 1,000 บาท ทั้งน้ีพฤติกรรมการไปซ้ือสินคาและบริการน้ัน กลุมตัวอยางไปคนเดียวหรือเพื่อนรวมงาน 
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟช่ันของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคือ ราคาและขนาดที่เหมาะสม อีก
ทั้งรูปแบบและคุณภาพดวย สถานที่ที่กลุมตัวอยางมักไปซ้ือสินคาแฟช่ัน ไดแก หางสรรพสินคนหรือศูนยการคา เหตุผลเพราะ
มีความหลากหลายของสินคาหรือบริการ และสามารถเดินทางไดสะดวกโดยรถสาธารณะ สินคามีเอกลักษณเฉพาะ มีจอดรถ
เพียงพอ ซ่ึงมีความถี่ลดหล่ันการตามลําดับ ทั้งน้ีดานการใหบริการที่จะดึงดูดใจใหมาใชบริการคือ ผูใหบริการมีความเปน
กันเอง อัธยาศัยดี เต็มใจใหบริการ และสามารถแนะนําใหคําปรึกษากับลูกคาไดอยางเหมาะสม ดานรูปแบบการสงเสริมการ
ขายที่ไดรับความนิยมสูงสุดคือ การลดราคา และชองทางการรับขาวสารขอมูลที่ไดรับความสนใจมากที่สุดช่ือชองทาง
อินเตอรเน็ต นอกจากน้ีกลุมตัวจํานวน 256 คน เคยซ้ือสินคาหรือใชบริการผูใหบริการที่เก่ียวของกับผูมีรูปรางเกินขนาด
มาตรฐาน และแหลงใหบริการสินคาสําหรับผู มีรูปรางเกินขนาดมาตรฐานที่ผูตอบแบบสอบถามรูจักสวนใหญ คือ 
หางสรรพสินคาและเว็บไซต ซ่ึงสอดคลองกับพฤติกรรมการเลือกซ้ือกอนหนาที่ซ้ือทางหางสรรพสินคาเปนสวนใหญ 

สําหรับความสนใจตอรูปแบบสินคาและการใหบริการของโครงที่สงผลตอความเปนไปไดในการจัดตั้งโครงการธุรกิจน้ี 
ดานเส้ือผาที่ที่มีขนาดตัวเกินมาตรฐานตราสินคาของโครงการไดรับระดับความสนใจมากที่สุด และสินคาตราสินคาอ่ืนที่
รวบรวมมาไดรับระดับความสนใจมาก ดานการที่มีสไตลิสใหบริการผูมาใชบริการไดรับระดับความสนใจมาก การใหบริการ
แปลงโฉมผูมาใชบริการที่มีขนาดตัวเกินมาตรฐานสวนของการดัดแปลงเส้ือผาโดยผูเช่ียวชาญไดรับความสนใจมากที่สุด และ
หากมีสไตลิสใหคําแนะนําไดรับระดับความสนใจมาก ทั้งน้ีการบริการอ่ืนที่จะไดรวบรวมมาน้ันไดรับความสนใจระดับมาก 
เชนเดียวกับสวนของกิจกรรม นอกจากน้ีแลวรูปแบบการใหบริการทางเว็บไซตเปนที่สนใจมาก โดยภาพรวมแลวน้ันกลุม
ตัวอยางมีความสนใจในโครงการในระดับมาก 

 
6. อภิปรายผลการศึกษา 
 

จากการศึกษาขอมูลพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 81 โดยอายุเฉล่ีย 16-35 ป โดยมีรายไดเฉล่ีย 
10,001-30,000 บาท รอยละ 51.5  และมีสรีระรางกายตั้งแตทวมไปจนถึงอวนมาก มีจํานวน 264 คน หรือคิดเปนรอยละ 66 
จากกลุมตัวอยาง ซ่ึงสูงกวาผูมีรูปรางปกติรอยละ 28 สอดคลองกับการศึกษาของโครงการไซสไทยแลนด ศูนยเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (2552) ที่พบวาประชากรสวนใหญมีรูปรางเกินขนาดมาตรฐานมีสัดสวนมากกวาคน
ปกติทั้งในเพศหญิงและชาย 

ทั้งน้ีในดานทัศนคติ ความสนใจ ความตองการ พฤติกรรมในการเลือกซ้ือสินคาและบริการ และชองทางการรับส่ือ
เก่ียวสินคาแฟช่ันสําหรับคนที่มีรูปรางเกินขนาดมาตรฐาน จากการศึกษาวิจัยจากกลุมตัวอยาง พบวา เลือกซ้ือสินคาแฟช่ัน 1-
2 ครั้งตอเดือน รอยละ 48 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ เพ็ญนฤมล จะระ (2554) ที่ศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาประเภทเส้ือผาแฟช่ันของผูบริโภคกลุมวัยรุนผานทางระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E- Commerce) ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีกลุมตัวอยางพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาแฟช่ันออนไลนนอยกวาเดือนละ 2 ครั้ง ซ่ึงสอดคลองไปใน
ทิศทางเดียวกัน นอกจากน้ีการใชจาย 1,000 - 3,000 บาทตอครั้ง สําหรับสินคาแฟช่ัน กลุมตัวอยางเลือกเดินทางไปซ้ือใน
หางสรรพสินคา รอยละ 58 ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ เพ็ญนิภา พรพัฒนนางกูร (2551) ไดทํางานวิจัยเรื่องทัศนคติ
และพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผาแฟช่ันนําเขาจากตางประเทศของวัยรุน ซ่ึงพบวาเพศหญิงจะมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาแฟช่ัน
นําเขาจากตางประเทศมากกวาเพศชาย โดยสถานที่ที่เลือกซ้ือสินคาคือหางสรรพสินคาและมีการใชจายประมาณ 1,001-
5,000 บาทตอครั้ง 

ในดานปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือสินคาแฟช่ันพบวา ขนาดที่เหมาะสมกับตัว รูปแบบของสินคา คุณภาพ และ
ราคาที่เหมาะสม เปนปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซ้ือจากการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี อีกทั้งความหลากหลายของสินคา การ
ใหบริการ การสงเสริมการขายดวย ซ่ึงสอดคลองกับ ณัญชคณัส ปานเสมศรี (2551) ไดทําการวิจัยและศึกษาพฤติกรรมการซ้ือ
เส้ือผาแฟช่ันนําเขาจากตางประเทศของวัยรุนในสยามสแควร ซ่ึงผลการวิจัยสรุปผลไดวา ผลิตภัณฑและราคา รวมถึงเพื่อน
หรือพนักงานขายสินคาสงผลตอการตัดสินใจซ้ือ การสงเสริมการตลาดก็สงผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ 
 
7. ขอเสนอแนะ 
 

จากการวิเคราะหผลการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพแสดงใหเห็นวา อุตสาหกรรมแฟช่ันและความงามมีการ
เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและตลอดเวลา ส่ิงที่สําคัญในการประกอบธุรกิจประเภทน้ีน้ันคือ การปรับตัวใหทันอยูเสมอ และ
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สามารถคาดการณความเปนไปของแฟช่ันในอนาคตโดยอาศัยขอมูลที่มากพอ ดังน้ันการใหการศึกษาและใหความสําคัญดาน
บุคลากรจึงเปนส่ิงสําคัญอยางยิ่งในการประกอบธุรกิจตอไปในอนาคต  

การอาศัยเทคโนโลยีใหมๆ ใหเขามาเปนสวนหน่ึงในการดึงดูดใจผูบริโภคยุคใหมที่มีความอดทนนอยและมีตัวเลือก
มาก การส่ือสารกับผูบริโภคโดยตรงจากการอาศัยชองทางออนไลน และอ่ืนๆ นอกจากจะชวยใหไดขอมูลที่เก่ียวของกับความ
ตองการและปญหาของผูบริโภคแลว ยังเปนอีกชองทางหน่ึงที่จะสรางสายสัมพันธกับผูบริโภค กอใหเกิดการจดจําตราสินคา 
ซ่ึงสงผลใหเกิดการบริโภคมากขึ้นดวย จากขอมูลในดานประชากรศาสตร พฤติกรรมการใชจาย สถานที่ ผูประกอบธุรกิจควร
ทําใหเกิดความสอดคลองกันเพื่อใหเขาถึงผูบริโภคไดอยางตรงจุด และควรมีการศึกษาขอมูลตางๆ อยางตอเน่ืองอีกดวย 

นอกจากน้ีการสรางพันธมิตรทางธุรกิจที่เก่ียวของกับโครงการธุรกิจน้ี นอกจากจะชวยใหไดเปรียบในเชิงธุรกิจ ยัง
เปนการขยายกลุมของลูกคา การวางแผนกลยุทธและการปรับปรุงแผนการตางๆ อยางตอเน่ือง จะสงผลดีตอโครงการธุรกิจใน
ระยะยาว ทั้งในการพัฒนาและความยั่งยืน อีกทั้งการพัฒนาบุคลากร การใหความรู จะสงผลดีตอภาพรวมของโครงการในเชิง
การบริการ และการนําเอาเทคโนโลยีใหมที่เก่ียวของกับโครงการมาใช จะเปนการสรางความประสบการณใหมใหกับผูบริโภค
และเปนการสรางภาพจําของโครงการในทางที่ดีอีกดวย 
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บทคัดยอ 
 

การศึกษาในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งโครงการธุรกิจการจําหนายและการใหบริการ
รถจักรยานยนตเวสปา (Vespa) เพื่อการสรางชุมชน เวสปา บางนา (Vespa Bangna) อีกทั้งศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภค 
รวมถึงสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการซ้ือสินคาและบริการ โดยใชวิธีการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณเชิงลึก
และเก็บขอมูลเชิงปริมาณดวยการสํารวจความคิดเห็นโดยใชแบบสอบถามแบบสุมจากกลุมประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล พบวา ผูบริโภคมีความเปนปจเจกสูงและหันมาบริโภครถจักรยานยนตประเภทเฉพาะกลุมมากขึ้น โดยกุญแจ
สําคัญที่ทําใหธุรกิจยั่งยืนคือการสรางความสัมพันธอยางตอเน่ืองกับผูบริโภค  ผลการศึกษาดานขอมูลเชิงปริมาณ พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย ชวงอายุ 31- 40 ป มีรายไดระหวาง 20,001 – 30,000 บาทตอเดือน มีพฤติกรรมการ
เลือกบริโภคสินคาและบริการจากความรักและความชอบเปนเหตุผลหลัก และปจจัยหลักที่มีตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและ
บริการของเวสปา คือ ตราสินคา ศูนยบริการแบบครบวงจร กิจกรรมการออกทริปทองเที่ยว และสถานที่รวมกลุมเวสปา 

 
คําสําคัญ: เวสปา, รถจักรยานยนตเฉพาะกลุม, พฤติกรรมผูบริโภค, คาราวาน, ปจเจก 
 

Abstract 
 

The objectives of this research are to study the possibilities to set up the business project of 
Vespa Distribution and Services Center for Creating Vespa Community (Vespa Bangna), and to study 
consumer’s behavior and marketing mix that influence the selection of product and service. The collecting 
qualitative data by using in-depth interview method and quantitative data by using survey method to 
distribute questionnaires to samples in Bangkok metropolitan region. The result of interview shows the 
consumers are more individualistic and more consume niche-type motorcycle then to build a relationship 
continuing with consumers is the key to make the business sustainable. The result of quantitative shows 
the major of respondents were male aged between 31- 40 years old, had an income range 20,001 - 
30,000 baht per month and they consume products and services from their love and passion. The factors 
influencing the decision purchasing goods and services of Vespa are brand, one stop service center, tourist 
trips activities and Interested place for Vespa’s group.  

 
Keywords: vespa, niche-type motorcycle, consumer behavior, caravans, individual 
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1. บทนํา 
 
 ภาวะเศรษฐกิจไทยในป 2558 ปรับตัวดีขึ้น การอุปโภคบริโภคคอยๆกลับมาฟนตัวโดยเฉพาะการใชจายปรับดีขึ้น
ตามความเช่ือม่ันของผูบริโภคหลังจากสถานการณทางการเมืองคล่ีคลาย โดยธนาคารโลกคาดการณวาเศรษฐกิจไทยจะ
ขยายตัวในอัตรารอยละ 3.5  (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2558: 1) เน่ืองดวยสาเหตุการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจน้ี ทําใหเกิดสินคาและบริการตางๆเกิดขึ้นมากมาย รวมถึงสินคาและบริการที่มีอยูแลวน้ันก็ปรับปรุงและ
พัฒนาเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค ดังน้ันความหลากหลายของสินคาและบริการตางๆที่เกิดขึ้นน้ันสงผลให
ผูบริโภคมีทางเลือกที่เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งผูบริโภคในปจจุบันมีความเปนปจเจกบุคคล ซ่ึงตองการสินคาที่มีความเฉพาะเจาะจง 
ไมเหมือนใคร โดยผูบริโภคจะเปนผูมีสิทธิเลือกสินคาใหเขากับตัวเองไมใชใหสินคาน้ันๆมาจํากัดทางเลือกของผูบริโภคแบบ
ยุคสสมัยกอนๆอีกแลว (วิไลพร ทวีลาภพันทอง, 2558: 1)  

รถจักรยานยนตเวสปา (Vespa) เปนอีกหน่ึงสินคาที่สามารถแสดงอัตลักษณของผูบริโภคออกมาไดอยางชัดเจน เวส
ปาเปนรถจักรยานยนตที่ผลิตขึ้นในป ค  .ศ  . 1946 หลังสงครามโลกครั้งที่   2  โดยโรงงาน  (Piaggio) ณ ประเทศอิตาลี ซ่ึงเปนที่
นิยมและมีช่ือเสียงทั่วโลก โดยประเทศไทยไดนําเขาเวสปาอยางเปนทางการในป ค  .ศ  . 1965  จากน้ันไดหายไปจากตลาด
รถจักรยานยนตในประเทศไทยไปถึง 47 ป และในป  2553 รถจักรยานยนตเวสปาไดเขามาทําตลาดในประเทศไทยอีกครั้ง โดย 
บริษัท เวสปอาริโอ  )ประเทศไทย(  จํากัด ซ่ึงมาในรูปโฉมใหมที่ผสมผสานระหวางความคลาสสิคและความทันสมัยแบบพรีเม่ียม 
สูกตเตอร ซ่ึงผลกระทบของการหายไปจากตลาดรถจักรยานยนตของประเทศไทยน้ันทําใหสวนแบงการตลาดถูกครอบครอง
โดยรถจักรยานยนตแบรนดญ่ีปุน (บริษัท เอ .พี .ฮอนดา จํากัด , 2557: 1) แตดวยเทคโนโลยีจากอิตาลีและเสนหเฉพาะตัวของ
เวสปาที่มีความคลาสสิคเหนือกาลเวลาน้ันเปนคุณคาที่รถจักรยานยนตแบรนดอ่ืนๆตามทองตลาดไมสามารถมีไดอยางเวสปา 
จึงเปนเหตุผลที่นาสนใจในการลงทุนระยะยาวกับสินคาและบริการของเวสปาน่ันเอง 

โดยพื้นที่เขตบางนาถูกกําหนดใหเปนพื้นที่ศูนยพาณิชยกรรมสําคัญของกรุงเทพฯ ฝงตะวันออก โดยในอนาคตอีก
ไมก่ีปขางหนามีการคาดการวายานบางนาจะเปนกลายเปนจุดศูนยรวมของความเจริญและเศรษฐกิจแหงใหมของประเทศไทย
(กรุงเทพธุรกิจ, 2558: 1) อีกทั้งการเติบโตของจํานวนประชากรที่เกิดขึ้นมีจํานวนที่สูงขึ้นมากในระยะสามปที่ผานมา 
(สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2558: 1) จึงทําใหพื้นที่เขตบางนาเปนพื้นที่ที่นาลงทุนและขยายธุรกิจน่ันเอง 

ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคและผูที่สนใจเวสปา รวมถึงปจจัยในการเลือกซ้ือ
สินคาและบริการของเวสปา โดยศึกษานําผลการศึกษาและขอมูลที่ไดไปใชกําหนดกลยุทธและการวางแผนการตลาด เพื่อเปน
ประโยชนในการกอตั้งธุรกิจการจําหนายสินคาและการใหบริการเวสปา  (Vespa) เพื่อการสรางชุมชนเวสปา บางนา (Vespa 
Bangna) 
 
2. วัตถุประสงคในการศึกษา 
 

2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการของเวสปา บางนา 
2.2 เพื่อศึกษาสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการของเวสปา บางนา 
2.3 เพื่อศึกษาความเปนไปไดในการสรางชุมชุนเวสปา บางนา อยางยั่งยืน 

 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

3.1 ทฤษฎีความตองการของมาสโลว (Maslow is Theory of Need Gratification) 
ความตองการขั้นพื้นฐานของมนุษยแบงออกเปน 5 ลําดับขั้น ดังน้ี ลําดับแรก คือ ความตองการดานรางกาย 

(Physiological Needs) ลําดับที่สอง คือ ความตองการความม่ันคงปลอดภัย (Safety Needs) ลําดับที่สาม คือ ความตองการ
ความรักและความเปนเจาของ (Belongingness and Love Need) ลําดับที่ส่ี คือ ความตองการเกียรติยศช่ือเสียง  และความ
ภาคภูมิใจ (Self- esteem Need) และความตองการลําดับสุดทายเปนความตองการสูงสุด น่ันคือความตองการตระหนักใน
ตนเอง ตองการที่จะประสบความสําเร็จ (Self-actualization Need) (Kotler., 1997: 10) 
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3.2 แนวคิดพฤติกรรมผูบริโภค 
พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง การแสดงออกของแตละบุคคลที่เก่ียวของโดยตรงกับการใช

สินคาและบริการทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการในการตัดสินใจที่มีผลตอการแสดงออก ประโยชนของการศึกษาพฤติกรรม
ผูบริโภค นักการตลาดวิเคราะหและศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค เพื่อจะไดรูจักและเขาใจผูบริโภคและสามารถใชเครื่องมือทาง
การตลาดใหเปนไปไดโดยมีประสิทธิภาพสูงสุด และหาหนทางแกปญหาทางการตลาดตาง ๆ ใหประสบผลสําเร็จอยางดีที่สุด 
(ดํารงศักดิ์ ชัยสนิท, 2538: 86) 
 

3.3 แนวคิดกระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ (Decision Process)  
กระบวนการตัดสินใจซ้ือ หมายถึง ขั้นตอนในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากสองทางเลือกขึ้นไป  ในกระบวนการซ้ือ

โดยทั่วๆไป ผูบริโภคจะผานขั้นตอนตาง ๆ 5 ขั้นตอน  ดังน้ี ขั้นตอนแรกคือ การรับรูถึงปญหา (Need Recognition) ขั้นตอน
ที่สองคือ การคนหาขอมูล (Information Search) ขั้นตอนที่สามคือ การประเมินผลทางเลือก (Evaluation Alternative 
Solution) ขั้นตอนที่ส่ีคือ การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด (Deciding on the  Appropriate Solution) ขั้นตอนสุดทาย 
คือ การประเมินผลภายหลังการซ้ือ (Post Purchase Evaluation) (สนธยา คงฤทธ์ิ,2554: 118) 
 

3.4 แนวคิดสวนประสมทางการตลาด (Marketing  Mix) 
สวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการใชในการกําหนดกลยุทธการตลาดซ่ึงประกอบดวย 7 สวนประสม ดังน้ี 

ผลิตภัณฑ (Product),ราคา (Price),การจัดจําหนาย (Place),การสงเสริมการตลาด (Promotion),บุคคล (People),การสราง
และนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical  Evidence and Presentation) และกระบวนการ (Process) (ศิริวรรณ เสรี
รัตน, 2541 :150) 

 

3.5 กลยุทธการบริหารลูกคาสัมพันธ (Customer Relationship Management หรือ CRM) 
  CRM คือ ศาสตรหรือกลยุทธการบริหารจัดการความสัมพันธระหวางบริษัทกับลูกคาแบบหน่ึง ซ่ึงถูกออกแบบมาเพื่อ
ชวยใหบริษัท สามารถจัดการกระบวนการตาง ๆ ภายในใหดําเนินการนําเสนอสินคาหรือบริการไดอยางสอดคลองและ
ตอบสนองไดตรงตอความตองการของลูกคา เน่ืองจากปริมาณคูแขงขันในธุรกิจน้ัน ๆ มีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว การ
แขงขันก็ยอมมีความรุนแรงขึ้น ในขณะที่จํานวนลูกคายังเทาเดิม  การบริหารความสัมพันธลูกคาแบบ CRM จึงเกิดขึ้นเพื่อให
ลูกคาเกิดความพึงพอใจสูงสุด นํามาซ่ึงความภักดีของลูกคา สามารถทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้น และมีโอกาสที่จะทํากําไรในระยะ
ยาวอยางตอเน่ือง (ธนัชพร ยงสถิตศักดิ์, 2553: 1) 
 

3.6 กลยุทธการตลาดในเร่ืองของการจัดการประสบการณลูกคา (Customer Experience Management 
หรือ CEM)  
 กลยุทธ CEM เปนกลยุทธที่ถูกนํามาใชในการวิเคราะหหาจุดสัมผัสตางๆที่ลูกคาไดรับประสบการณจากการบริการ
แลวหาทางพัฒนาหรือปรับปรุงการใหบริการที่จุดสัมผัสตางๆ เพื่อใหลูกคาพอใจเพิ่มขึ้นในแตละจุดสัมผัสของการใหบริการ 
เพื่อหวังผลใหลูกคาเกิดความพึงพอใจมากขึ้นไดในภาพรวม โดยการวิเคราะหลูกคาตั้งแตจุดสัมผัสแรกที่ลูกคาไดพบ โดยทุกจุด
ที่ลูกคาไดรับประสบการณที่เกิดจากการนําเสนอน้ันตองถูกกําหนดใหเปนไปในทิศทางเดียวกันและคงตามเอกลักษณของแบ
รนดที่ไดวางไว ไมวาจะเปนเรื่องของโลโก สี สัญญลักษณ เครื่องแบบ บุคลิกภาพของพนักงาน หรือบรรยากาศ 
  

3 .7 กลยุทธการสรางความผูกพันกับลูกคา (Customer Engagement หรือ CE) 
 ในทางการตลาด การสรางใหลูกคามีความผูกพันลึกซ้ึงกับแบรนด คือ การพยายามสรางใหเกิด Customer 
Engagement (CE) ซ่ึงเปนระดับสูงสุดที่ลูกคาจะเกิดความผูกพันทางดานอารมณ  (Emotional Attachment) มีความรักใน
แบรนดน้ัน มีความรูสึกเปนเจาขาวเจาของกับแบรนด และมีแนวโนมที่จะใชตอไปในอนาคตจนช่ัวชีวิตและหาลูกคาเพิ่มใหโดย
ความเต็มใจ (วิเลิศ ภูริวัชร, 2555: 1)   
 

 3.8 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
ณวัฒน วรสงาศิลป (2554)  ไดศึกษาพฤติกรรมและปจจัยทางการตลาดที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือ

รถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ในกรุงเทพมหานคร พบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญมากที่สุดในเรื่องตัวแทน
จําหนายและศูนยบริการแบบครบวงจร 
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ภูริทัต มงคลนวคุณ (2555) ทําการวิจัยและศึกษาปจจัยในการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตเวสปา สรุปผลการวิจัยวา
ปจจัยหลักในการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตเวสปาคือความมีช่ือเสียงและความนาเช่ือถือของตราสินคา ปจจัยรองลงมาคือ
เรื่องราคา และโปรโมช่ัน 

วิชยา ตั้งมีลาภ (2556) เรื่องปจจัยที่มีผลตอการเลือกซ้ือรถจักรยานยนตบิ๊กไบคในจังหวัดเชียงใหม โดยกลุมตัวอยาง
ใหความสําคัญมากที่สุด คือการมีบริการแจงการสงเสริมการขายอยางตอเน่ืองทาง SMS, E-mail, Facebook รองลงมาคือ
การจัดทริปทองเที่ยว และศูนยบริการที่ครบวงจร 
 
4. วิธีการดําเนินการศึกษา 
 

4.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 แหลงขอมูลที่ใชเก็บขอมูลคือ แหลงขอมูลประเภทบุคคล โดยจะทําการศึกษาขอมูลแบบการสัมภาษณเชิงลึก (in-
depth Interview) โดยการสัมภาษณผูผลิต และผูบริโภคอยางละ 1 คน โดยผูผลิตเลือกสัมภาษณบุคคลผูมีประสบการณและ
มีความรอบรูรายละเอียดทั้งภายในองคกร การตลาด และความตองการของกลุมผูบริโภค ผูบริโภคเลือกสัมภาษณผูขับขี่เวสปา
ที่เลือกซ้ือเวสปา รุน GTS 300 ซ่ึงเปนรุนที่มีตัวถังคลายคลึงกับเวสปารุนเม่ือ 50 ปที่แลว และมีราคาสูงมาก ผูบริโภคที่
ตัดสินใจซ้ือรุนน้ีตองมีความรักในแบรนดเวสปาอยางมาก โดยสัมภาษณเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาดที่มีผลกับการา
จําหนายและการตัดสินใจซ้ือ รวมถึงการสรางความสัมพันธกับกลุมผูบริโภคเวสปา เพื่อนําผลวิจัยที่ไดมาใชเปนประประโยชน
ในการสรางความสัมพันธกับผูบริโภคเพื่อการสรางชุมชนเวสปา บางนา (Vespa Bangna) อยางยั่งยืน 
 

4.2 การวิจัยปริมาณ 
 เปนการศึกษาเพื่อใหทราบถึงพฤติกรรมและความพึงพอใจโดยการสํารวจความตองการของผูบริโภค รวมถึงปจจัย
ตางๆในการเลือกซ้ือสินคาและบริการ โดยใชการวิจัยแบบสํารวจ (survey research) ใชการสํารวจความคิดเห็นของกลุม
ตัวอยางโดยใชแบบสอบถาม (questionnaire) โดยคําถามจะประกอบไปดวยคําถามปลายปด (close-ended question) 
และคําถามปลายเปด (open question) แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหคาทางสถิติเพื่อนําผลการวิจัยที่ไดมาใชวางแผน
การตลาด และกําหนดกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ 
 

 4.3 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก ผูบริโภคสินคาและบริการรถจักรยานยนตเวสปา(Vespa) ที่อยูในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ซ่ึงมีจํานวนทั้งส้ิน 2,701 คน (กรมขนสงทางบก, 2557: 1)  

การสุมตัวอยางสําหรับการวิจัยเชิงปริมาณโดยใชแบบสอบถาม กลุมประชากรที่ศึกษาวิจัยคือ ผูบริโภคสินคาและ
บริการรถจักรยานยนตเวสปา )Vespa) ที่อยูในกรุงเทพมหานครฯและปริมณฑล ซ่ึงมีจํานวนทั้งส้ิน 2, 701  คน   )กรมขนสงทาง
บก, 2557) โดยสุมตัวอยางจากการคํานวณตามสูตรของทาโรยามาเน หรือ Yamane (1967) สูตรการคํานวณขนาดกลุม
ตัวอยางสัดสวน 1 กลุม โดยสมมติคาสัดสวนเทากับ 0.5 และที่ระดับความเช่ือม่ัน 95% ไดกลุมตัวอยางจํานวน 349 คน 

กลุมตัวอยางสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพจํานวน 2 คนไดแก ผูผลิตที่มีประสบการณและมีความรอบรูรายละเอียดทั้ง
ภายในองคกร การตลาด และความตองการของกลุมผูบริโภค และผูบริโภคที่ผูขับขี่เวสปาที่เลือกซ้ือเวสปา รุน GTS 300 ซ่ึง
เปนรุนที่มีตัวถังคลายคลึงกับเวสปารุนเม่ือ 50 ปที่แลว และมีราคาสูงมาก ผูบริโภคที่ตัดสินใจซ้ือรุนน้ีตองมีความรักในตรา
สินคาเวสปาอยางมาก โดยสัมภาษณเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการจําหนายและการตัดสินใจซ้ือ รวมถึงการ
สรางความสัมพันธกับกลุมผูบริโภคเวสปา เพื่อนําผลวิจัยที่ไดมาใชเปนประประโยชนในการสรางความสัมพันธกับผูบริโภคเพื่อ
การสรางชุมชนเวสปา บางนา (Vespa Bangna) อยางยั่งยืน  

 

4.4 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 

4.4.1 แบบสัมภาษณ 
ไดทําการเตรียมแบบสัมภาษณผูมีความรู ประสบการณและความเช่ียวชาญในธุรกิจรถจักรยานยนต อันไดแก 
1. ผูผลิต โดยจะสัมภาษณในแงมุมของผูผลิต เพื่อใหไดขอมูลทั้งในภาพกวางและขอมูลเชิงลึกที่เก่ียวของกับ

สวนประสมทางการตลาดและการสรางชุมชนเวสปา บางนา โดยคําถามสามารถแบงได 3 สวน อันไดแก สวนที่ 1 คําถาม



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 

 บูรณาการศาสตรและศิลป งานวิจัยทองถ่ินไทยและประชาคมอาเซียน | 1115 

ทั่วไปเก่ียวกับตลาดรถจักรยานยนตประเภทเฉพาะกลุม สวนที่ 2 คําถามเก่ียวกับการสรางแบรนด สวนที่ 3 คําถามเก่ียวกับ
การสรางชุมชน (community) 

2. ผูบริโภคสินคาและบริการของเวสปา โดยจะสัมภาษณในแงมุมของผูบริโภค เพื่อใหไดขอมูลเก่ียวกับความพึง
พอใจตอสินคาและบริการของเวสปา 

 

4.4.2 แบบสอบถาม 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีคือ แบบสอบถาม (questionair)  โดยคําถามจะประกอบไปดวยคําถามปลายปด 

(close-ended question) และคําถามปลายเปด (open question) ทั้งส้ินจํานวน 349 ชุด และนําขอมูลที่ไดมาแปรผลและ
วิเคราะหผล ซ่ึงแบบสอบถาม สามารถแบงออกไดเปน 3 สวน อันไดแก  สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป (ดานประชากรศาสตร)  ไดแก 
เพศ,อายุ,ระดับการศึกษา,รายไดตอเดือน,อาชีพ สวนที่ 2 คําถามเก่ียวกับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือ
สินคาและบริการของเวสปา สวนที่ 3 คําถามเก่ียวกับขอมูลเฉพาะดาน ความสนใจและความตองการของผูบริโภคตอสินคา
และบริการของเวสปา รวมถึงชุมชนเวสปา บางนา 

 

4.5 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
ไดทําการทดสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัยโดยการหาความเที่ยงของแบบสัมภาษณโดยการนําแบบสัมภาษณให

ผูทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตองในแตละประเด็นคําถาม ภาพรวมดานเน้ือหาภาษาและความครอบคลุม 
ซ่ึงไดแกไขใหมีความถูกตองในเน้ือหาและเปนไปตามวัตถุประสงคในการทําการวิจัย 

การทดสอบแบบสอบถามโดยทดสอบความเที่ยงตรง (validity) ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา ตรวจสอบดาน
ภาษา และความครอบคลุมโดยการหาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (index of item-objective 
congruence: IOC) มีผูทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน เพื่อมาใหคะแนนเปนรายขอคําถามและดูความ
ครอบคลุมในประเด็นคําถามการวิจัย โดยการใหคะแนนรายขอของผูทรงคุณวุฒิจะมี 3 คา คือ ใหคะแนน +1, 0, -1 ซ่ึงผล
คะแนนที่ได ขอที่ไมผานเกณฑตองไดทําการปรับปรุงจนผานเกณฑคาคะแนนดัชนี ทั้งน้ีผูเช่ียวชาญ 3 ทาน ไดทําการพิจารณา 
แบบสอบถามและลงมติวา เน้ือหา การใชภาษาและโครงสรางของแบบสอบถามถูกตอง แลวนําแบบสอบถามที่ไดไปทดสอบ
กับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน หลังจากน้ันนําผลที่ไดมาหาความเช่ือม่ันโดยวิธีการหาคาความสอดคลองภายใน (internal 
consistency) ดวยสัมประสิทธแอลฟา (alpha coefficient) ไดคามากกวา 0.7 ซ่ึงอยูในเกณฑยอมรับได ตามวิธีครอนบาค 
(Cronbach) แบบสอบถามที่มีลักษณะมาตราสวนประเมินคา แลวนําผลที่ไดมาปรับปรุงในเรื่องความเที่ยงตรงของเน้ือหาและ
ปรับแกกอนจะทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามตอไป (สุรพงษ คงสัตย, 2551)  
  

4.6 กระบวนการในการเก็บรวบรวมขอมูล  
 การเก็บขอมูลแบบการสัมภาษณน้ัน ผูวิจัยจะทําการสัมภาษณผูผลิตและผูบริโภค โดยใชวิธีถามคําถามทีละคําถาม

ตามที่ไดเตรียมคําถามไวกอนหนาน้ี โดยผูวิจัยจะเปนผูจดบันทึกคําตอบและบันทึกเสียงในการสัมภาษณ เพื่อนําขอมูลมา
วิเคราะหผลในลําดับตอไป  สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามน้ันจะทําการเก็บแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง
แบบสุมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยผูวิจัยจะเปนผูแจกแบบสอบถาม ทั้งน้ีการเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถาม
ทําในชวงเดือน มิถุนายน พ .ศ . 2558  

 

4.7 การวิเคราะหและประมวลผลขอมูล 
การสําหรับขอมูลเชิงปริมาณที่ไดจากแบบสอบถาม จะไดทําการประมวลผล โดยสําหรับคาสถิติที่ใชในการวิเคราะห

ขอมูล คือ คารอยละ (percentage) คาเฉล่ียเลขคณิต (mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)  เพื่อหา
นัยสําคัญในเรื่องที่กําลังศึกษา 
 
5. ผลการศึกษาและสรุปการศึกษา 
 

5.1 ผลสรุปการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ในดานขอมูลการใหสัมภาษณจากบุคลาการในบริษัทผูนําเขารถจักรยานยนตเวสปาน้ัน พบวาในยุคปจจุบันผูบริโภค

ไมไดตองการซ้ือเพียงสินคาและบริการ แตผูบริโภคน้ันตองการซ้ือความรูสึกที่มีตอสินคาและบริการน้ันๆอีกดวย กลยุทธทาง
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การตลาดจึงตองเปล่ียนแปลงไปตามผูบริโภคอีกดวย แมสินคาและบริการประเภทรถจักรยานยนตเฉพาะกลุมจะเปนที่นิยม
และเติบโตมากในยุคน้ีเปนผลใหกลุมผูบริโภคขยายเพิ่มมากขึ้น การสรางความสัมพันธอยางตอเน่ืองจึงตองทําควบคูไปดวยเพื่อ
การสรางความยั่งยืนใหกับธุรกิจน่ันเอง สวนในแงของผูบริโภคน้ัน พบวาผูบริโภคมีความพึงพอใจกับสินคาและบริการ การ
ตัดสินใจเลือกซ้ือเกิดจากความชอบและความรักในรถประเภทคลาสสิค ยอนยุค แบรนดเวสปาจึงเปนแบรนดอันดับตนๆที่
ตองการ โดยผูบริโภคไดใหความสําคัญกับการจัดโปรโมช่ันดานอัตราดอกเบี้ยและอะไหลตกแตง สําหรับขอเสนอแนะน้ัน
ผูบริโภคมีความคาดหวังอยากใหเวสปามีอัตราเรงที่มากกวาในปจจุบัน 
 

5.2 ผลสรุปการวิจัยเชิงปริมาณ  
ผลการศึกษาและวิเคราะหกลุมตัวอยางทั้งหมดจํานวน 349  ตัวอยาง พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศ

ชาย ชวงอายุ 40 – 31 ป คิดเปนรอยละ 47. 6  โดยมีการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพรับจางทั่วไป ธุรกิจสวนตัว และ
พนักงานบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 30.5 สวนใหญมีรายไดระหวาง 20,001 – 30,000 บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 45.7 
 ในดานความสนใจ ความตองการ พฤติกรรมที่มีผลตอการเลือกซ้ือสินคาและบริการของเวสปา พบวากลุมตัวอยาง
สวนใหญมีพฤติกรรมการเลือกบริโภคสินคาและบริการจากความรักและความชอบเปนหลัก คิดปนรอยละ 41 สวนเหตุผลดาน
ประโยชนการใชสอยเปนเหตุผลที่รองลงมา โดยใหความสําคัญกับรถจักรยานยนตเวสปามากกวาแคยานพาหนะ ซ่ึงปจจัยที่มี
ผลตอการเลือกซ้ือสินคาและบริการของเวสปาสวนใหญคือ ตราสินคา ศูนยบริการ ราคาที่เหมาะสม และรูปลักษณและ
คุณภาพของสินคา โดยผูตอบแบบสอบถามมีความตองการที่จะเลือกซ้ือสินคาและบริการของเวสปาจากตัวแทนจําหนายที่มี
ศูนยบริการ และสวนใหญมีความถี่ในการซ้ือสินคาและบริการ 3-4 ครั้งตอเดือน มีความสนใจในบุคคลหรือเพื่อนที่ขับขี่เวสปา
อยูแลว และเหตุผลที่ทําใหไมตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการของเวสปาสวนใหญน่ันคือ ศูนยบริการแบบครบวงจรมีจํานวนนอย 

สวนประสมทางการตลาด ความสนใจ และความตองการของผูบริโภคตอธุรกิจการจําหนายและการใหบริการ
รถจักรยานยนตเวสปา (Vespa) เพื่อการสรางชุมชนเวสปา บางนา (Vespa Bangna) ดานผลิตภัณฑสวนใหญผูตอบ
แบบสอบถามมีความสนใจในช่ือเสียงของยี่หอรถจักรยานยนตโดยมีคาเฉล่ีย 3.37 ดานราคาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
ตองการใหราคาเหมาะสมกับคุณภาพโดยมีคาเฉล่ีย 3.85 ดานการจัดจําหนายผูตอบแบบสอบถามมีความตองการใหมี
ศูนยบริการทั่วประเทศ สถานที่หางาย สะดวกในการเดินทางโดยมีคาเฉล่ีย 3.99 และสามารถเปนสถานที่รวมตัวของชาวเวส
ปาได ดานการสงเสริมทางการตลาดผูตอบแบบสอบถามตองการใหมีการประชาสัมพันธ ขาวสาร และขอมูลตางๆอยาง
ตอเน่ืองทางชองทางอินเตอรเน็ตโดยมีคาเฉล่ีย 3.84 และตองการใหมีการจัดทําคลับเวสปา มีการจัดโปรโมช่ันในรูปแบบใหมๆ
และการจัดกิจกรรมคาราวาน ทริปทองเที่ยวอยางตอเน่ือง นอกจากน้ียังตองการพนักงานที่เปนกันเอง และมีความรู ความ
เช่ียวชาญ เพื่อสามารถตอบปญหาตางๆไดโดยมีคาเฉล่ีย 4.05 และตองการการใหบริการดวยความถูกตอง รวดเร็ว เสมอภาค
โดยมีคาเฉล่ีย 4.05 

 
6. อภิปรายผลการศึกษา 
 

จากการศึกษาขอมูล พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดระหวาง 20,001 – 30,000 บาทตอเดือน ซ่ึงมีจํานวน 183 
คน คิดเปนรอยละ 45.7 รองลงมาคือรายไดตั้งแต 30,001 บาทขึ้นไปตอเดือนจํานวน 104  คน  จะเห็นไดวากลุมตัวอยางสวน
ใหญมีรายไดสูง ซ่ึงสอดคลองกับบทวิเคราะหทางเศรษฐกิจเก่ียวกับการเติบโตของตลาดรถจักรยานยนตเฉพาะกลุมของ
ศูนยวิจัยกสิกร (2557) โดยวิเคราะหถึงกลุมผูบริโภครถจักรยานยนตเฉพาะกลุมสวนใหญน้ันเปนกลุมผูที่มีกําลังซ้ือ และ
คอนขางไดรับผลกระทบในดานสภาวะเศรษฐกิจที่นอย 

โดยกลุมตัวอยางสวนใหญมีการเลือกซ้ือรถจักรยานยนตเวสปาเพราะความชอบและความรักเปนเหตุผลหลักมากกวา 
70% จํานวน 164  คน คิดเปนรอยละ 41 ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของกรรณิการ อัศวดรเดชา  (2550) ที่ไดกลาววาอารมณ 
(emotions) เปนสภาวะทางจิตใจซ่ึงมีมูลฐานจากส่ิงเรา และเม่ือมีอารมณหน่ึง ๆ อวัยวะในรางกายจะเกิดการเปล่ียนแปลง 
อาจกลาวไดวาอารมณคือ การตอบสนองทั้งทางจิตใจและรางกายตอส่ิงเรา หากไมรุนแรงเราเรียกวา ความรูสึก (feeling) 
อารมณชวยนําพฤติกรรมไปยังเปาหมายบางอยางได 

ในดานสวนประสมทางการตลาด ความสนใจ และความตองการของผูบริโภคตอธุรกิจการจําหนายและการใหบริการ
รถจักรยานยนตเวสปา (Vespa) เพื่อการสรางชุมชนเวสปา บางนา (Vespa Bangna) ดานผลิตภัณฑ พบวากลุมตัวอยางให
ความสําคัญมากที่สุดคือ ช่ือเสียงและยี่หอรถจักรยานยนต ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ ภูริทัต มงคลนวคุณ (2555) 
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ศึกษาปจจัยในการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตเวสปา พบวาปจจัยหลักดานผลิตภัณฑที่ผลตอการเลือกซ้ือคือความมีช่ือเสียง
และความนาเช่ือถือของตราสินคา ในดานราคา พบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญมากที่สุดคือ ราคาที่เหมาะสม ซ่ึงสอดคลอง
กับการศึกษาวิจัยของประภาส จันทรอินทร (2551) ที่ไดศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัวสินใจเลือกซ้ือ
รถจักรยานยนตของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวาในดานราคากลุมตัวอยางใหความสําคัญมากที่สุดคือ ราคา
ที่เหมาะสม ในดานการจัดจําหนาย พบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญมากที่สุดคือ การมีศูนยบริการทั่วประเทศ ซ่ึงสอดคลอง
กับการศึกษาวิจัยของณวัฒน วรสงาศิลป (2554) ตัดสินใจตอการที่มีความสําคัญไดศึกษาพฤติกรรมและปจจัยทางการตลาด
ซ้ือรถจักรยานยนตฮอนดาระบบหัวฉีด PGM-FI ในกรุงเทพมหานคร พบวาในดานชองทางการจัดจําหนาย กลุมตัวอยางให
ความสําคัญมากที่สุดในเรื่องตัวแทนจําหนายและศูนยบริการ ในดานการสงเสริมทางการตลาด พบวากลุมตัวอยางให
ความสําคัญมากที่สุดคือ จัดทําโปรโมช่ันการสงเสริมการขาย กิจกรรมที่สอดแทรกการทํา CSR เขาไป อาทิ เชนคาบัตรเขา
รวมงานคาราวานเวสปาครบรอบ 68 ป ซ่ึงสมทบทุนในโครงการหมวกนิรภัยสําหรับเด็กเปนตน รองลงมาคือทําการสงเสริม
การขายเปนประจําตอเน่ืองและแปลกใหม ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของวิชยา ตั้งมีลาภ (2556) เรื่องปจจัยที่มีผลตอการ
เลือกซ้ือรถจักรยานยนตบิ๊กไบคในจังหวัดเชียงใหม โดยกลุมตัวอยางใหความสําคัญมากที่สุด คือการมีบริการแจงการสงเสริม
การขายอยางตอเน่ืองทาง SMS, E-mail, Facebook  

ในดานพนักงานผูใหบริการ พบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญมากที่สุดคือ การพูดจาเปนกันเองของผูใหบริการ 
รองลงมาคือการสามารถตอบคําถามของลูกคาได ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ ประภาส จันทรอินทร (2551) ที่ไดศึกษา
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนตของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม กลุม
ตัวอยางใหความสําคัญดานพนักงานผูใหบริการมากที่สุดคือ พนักงานออนนอม อัธยาศัยดีและสามารถแนะนําลูกคาได ในดาน
กระบวนการ พบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญมากที่สุดคือ การจําหนายและใหบริการอยางถูกตองรวดเร็ว ซ่ึงสอดคลองกับ
การศึกษาวิจัยของประภาส จันทรอินทร (2551) ที่ไดศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตอสินใจเลือกซ้ือ
รถจักรยานยนตของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม รองลงมาคือ กระบวนการชําระเงินถูกตองและไวใจได ในดาน
กายภาพ พบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญมากที่สุดคือ การออกแบบแบงสัดสวนของพื้นที่ในโชวรูมและศูนยบริการ ซ่ึง
สอดคลองกับผลการวิจัยของวิเชียร วาศณิชชากุล (2554) ที่ไดกลาววาส่ิงแวดลอมทางกายภาพตางๆขององคกรจะช้ีใหเห็นถึง
คุณภาพของการใหบริการหรือเปนส่ิงที่ลูกคาใชเปนเครื่องหมายแทนคุณภาพการใหบริการขององคกร 
 
7. ขอเสนอแนะ 
 

ควรศึกษาภาพรวมของตลาดรถจักรยานยนตเฉพาะกลุมและคูแขงทั้งรายเกาและรายใหมใหมากขึ้น พรอมทั้งลงลึก
ในรายละเอียดขอมูล เพื่อประสิทธิภาพในการวิเคราะหขอมูลและสรุปผลขอมูล ในการเก็บขอมูลในเชิงปริมาณของกลุม
ตัวอยาง ควรเก็บจํานวนตัวอยางในปริมาณที่มากกวาเดิม พรอมทั้งควรใชเวลาในการเก็บขอมูลมากกวาเพิ่มขึ้นเพื่อใหไดขอมูล
ที่มีคาความนาเช่ือถือเพิ่มมากขึ้นและแมนยํามากขึ้น ในการเก็บขอมูลในเชิงคุณภาพน้ันควรเพิ่มจํานวนผูถูกสัมภาษณใหมาก
ขึ้นและเพิ่มเติมในรายละเอียดในคําถาม อาทิ การลงทุน การบริการที่เหมาะสม ความคิดเห็นเม่ือเปรียบเทียบสินคาและ
บริการกับแบรนดอ่ืนๆ เปนตน เพื่อที่จะไดเห็นภาพรวมของธุรกิจที่กวางขึ้นและลึกขึ้น อีกทั้งผลกระทบตางๆทั้งในดานบวก 
และลบ 
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The Study Behavior and Satisfaction with the Decision to use Bicycles and 
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บทคัดยอ 
 
 การศึกษามีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานจําหนายจักรยาน
และอุปกรณเสริม และศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอรานคาเก่ียวของกับจักรยานและอุปกรณเสริม โดยใชวิธีวิจัย
แบบเชิงสํารวจ ผูวิจัยกําหนดกลุมประชากรสําหรับเก็บขอมูลเชิงปริมาณเปนกลุมปนจักรยานในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยใช
ขั้นตอนการสุมกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน  
 ผลงานวิจัยพบวา กลุมผูบริโภคมีความพึงพอใจที่มีตอรานคาเก่ียวของกับจักรยานและอุปกรณเสริม โดยรวมอยูใน
ระดับมากถึงมากที่สุด ไดแก ดานกระบวนการไดรับความสนใจในระดับมากที่สุดเปนอันดับหน่ึง รองลงมาคือ ดานผลิตภัณฑ 
ดานราคา ดานบุคลากร ไดรับความสนใจในระดับมากที่สุด สวนดานการสงเสริมการตลาด ดานชองทางการจัดจําหนายและ
ดานการนําเสนอภาพลักษณทางกายภาพไดรับความสนใจในระดับมาก ตามลําดับ 
 
คําสําคัญ: การปนจักรยาน, ศูนยบริการจักรยาน, อะไหลจักรยาน  
 

Abstract 
 
 The study aims to study the consumers of behavior to influence the decision to use the service 
shops and bike accessories. And the satisfaction of consumers that are available to store bikes and 
related accessories by using survey research. The researcher’s defined population groups for quantitative 
data collection is cycling in Bangkok used the random sample of 400 people. The study found. 
Consumer satisfaction that is available to store bikes and related accessories. The highest, followed by 
the products, pricing, personnel receiving attention at the highest level. In terms of marketing promotion 
the distribution channels and the physical image presentation has been interested in a high level, 
respectively.  
 
Keywords: cycling, bicycle service centre, bicycle parts 
 
1. บทนํา 

 
 อุตสาหกรรมจักรยานในปจจุบันมีประชากรที่ซ้ือจักรยานตั้งแตระดับลางจนถึงระดับตลาดบน โดยตลาดที่ใหญที่สุด 
คือ ตลาด MASS ที่มีราคาจําหนายจักรยานในระดับประมาณ 1,000 - 30,000 บาท กลุมน้ีมีสัดสวนการขายประมาณรอยละ 
60-70 และเปนกลุมที่มีสินคาหลากหลายมากที่สุดสวนประชากรที่ซ้ือจักรยานตลาดบน ราคาอยูที่ 50,000 - 200,000 บาทซ่ึง
มีขนาดตลาดไมใหญเนนมีผูเลนเปนกลุมกอน สวนขณะตลาดที่มีราคาสูงกวาน้ันถึงระดับ 600,000 บาท ถือวาเปนตลาด
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ระดับบนก็มีแตคอนขางนอยมากเหมือนเปนสวนของยอดสามเหล่ียมที่มีประชากรที่ซ้ือจักรยานในราคาระดับน้ีนอย (กรุงเทพ
ธุรกิจออนไลน, 2557) 
 ปจจุบันผูที่อาศัยในกรุงเทพมหานครบางสวนหันมาขับขี่จักรยานเพื่อการเดินทางในชีวิตประจําวัน จากสถิติพบวา
ประเทศไทยมีจํานวนผูใชจักรยานทั่วประเทศ 2,250,000 คน แบงเปนผูใชจักรยานในกรุงเทพฯและปริมณฑล 150,000 คน 
ผูใชจักรยานในจังหวัดอ่ืนๆอีก 2,100,000 คน โดยในจํานวนน้ีมีผูใชจักรยานเพื่อการเดินทางทองเที่ยวมากถึง 260,000 คน 
และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปละ 20-25% (หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ, 2557) ไดมีการสอบถามจากผูประกอบการที่จําหนาย 
จักรยานในยานถนนรามอินทรามีรายไดที่ไดจากจักรยานคิดเปนรอยละ 60-80  ของตนทุนจักรยาน ซ่ึงผูประกอบการจําหนาย
จักรยานไดบอกวาราคาจักรยานขึ้นอยูกับเทรนในปจจุบันและการพัฒนาจักรยานออกมาหลากหลายรูปแบบเพื่อใหสามารถ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภคได  
 อาจกลาวไดวา ปจจุบันเน่ืองดวยผูคนใหความสนใจเรื่องสภาวะรักษโลก ลดใชพลังงานมากขึ้นจนทําใหเกิดกระแสใน
การปนจักรยานเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย ซ่ึงเปนเรื่องที่ดีเพราะขนาดตลาดการขายจักรยานก็มีการขยายตัวมากขึ้น ในภาพรวม
ตลาดจักรยานตั้งแตป 2554 - 2556 พบวา ธุรกิจจักรยานโตขึ้นทุกป ปละประมาณรอยละ 15 - 20 โดยป 2556 มีมูลคา
ตลาดรวมอยูที่ประมาณ 5,000 ลานบาทที่แบงเปนจักรยานระดับบนคิดเปนรอยละ 25 ที่เหลือคือตลาดที่มีขนาดใหญ โดยใน
ไทยมีผูใชจักรยานมากถึง 2.25 ลานคน ไมใชแคครอบครัวละคันแตปจจุบันกลายเปนครอบครัวละ 2-3 คัน ตอครอบครัวในป 
2556 
 จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใช
บริการรานจําหนายจักรยานและอุปกรณเสริม และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคในการใชบริการและส่ิงอํานวยความ
สะดวกตางๆที่มีตอรานคาเก่ียวของกับจักรยานและอุปกรณเสริม ซ่ึงผลของการศึกษาจะสามารถนําไปเปนขอมูลใหแกผูที่
สนใจในการตัดสินใจเลือกซ้ือทราบถึงคุณสมบัติของจักรยานดานคุณภาพและดานราคาที่เหมาะสมและผูสนใจที่จะประกอบ
ธุรกิจที่เก่ียวของไดในอนาคต 
 
2. วัตถุประสงค  
 
 2.1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานจําหนายจักรยานและอุปกรณเสริม 
 2.2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคในการใชบริการและส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆที่มีตอรานคาเก่ียวของกับ
จักรยานและอุปกรณเสริม 
 
3. สมมติฐานในการศึกษา/การวิจัย 
 
 3.1. พฤติกรรมของผูบริโภคมีความตองการแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานจําหนายจักรยานและ
อุปกรณเสริม มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือจักรยานและอุปกรณเสริม 
 3.2. ความพึงพอใจของผูบริโภคมีความตองการแตกตางกันมีผลตอการใชบริการและส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆที่มี
ตอรานคาเก่ียวของกับจักรยานและอุปกรณเสริม  
 
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
 
 4.1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ การแสดงความรูสึกดีใจยินดีของเฉพาะบุคคลในการตอบสนองความ
ตองการในสวนที่ขาดหายไป ซ่ึงเปนผลมาจากปจจัยตางๆที่เก่ียวของ โดยปจจัยเหลาน้ันสามารถสนองความตองการของบุคคล
ทั้งทางรางกายและจิตใจไดเหมาะสมและเปนการแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคลที่จะเลือกปฏิบัติในกิจกรรมน้ันๆ 

4.2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได ซ่ึง
เปนกลุมของเครื่องมือทางการตลาดที่องคกรใชรวมกัน เพื่อตอบสนองความตองการแกกลุมลูกคาเปาหมาย 

4.3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) การกระทําของผูบริโภคขั้นสุดทาย
ที่เก่ียวของกับการเลือกการซ้ือการใชสินคาและบริการเพื่อตอบสนองความจําเปนและความตองกาของผูบริโภคแตละคนใน
ชวงเวลาหน่ึงซ่ึงจะเก่ียวของกับกระบวนการตัดสินใจและมีผลตอการแสดงออก  
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4.4. งานวิจัยที่เก่ียวของ  
 ดวงกมล สงวนศรี และ สุขสมาน สังโยคะ (2558) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงเสริมการปนจักรยานเพื่อออกกําลังกาย
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม สวนทะเลแกว  ผลการศึกษาพบวา เหตุผลที่กลุมตัวอยางเลือกการปนจักรยานเพื่อ
การออกกําลังกายเน่ืองจากเปนวิธีออกกําลังที่ดี การปนจักรยานเปนการออกกําลังกายที่ประหยัดคาใชจาย จักรยานเปน
พาหนะที่เดินทางไดเร็วและบํารุงรักษาไดงาย  
 ดร.ไพบูลย ใสยาวงศ อาจารยสุภาพร คูพิมาย และรองศาสตราจารยอภิรดา สุทธิสานนท (2554) ศึกษาเรื่อง แนว
ทางการอนุรักษพลังงานโดยการใชรถจักรยานภายในมหาวิทยาลัย ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผล
การศึกษาพบวา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่
กําลังศึกษาอยูในปการศึกษา 2552 จํานวน 393 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ สถิติ
ที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, ANOVA วิเคราะหความแตกตางรายคูดวย 
LSD และคาสัมประสิทธ์ิ สหสัมพันธแบบเพียรสัน การวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชคอมพิวเตอร ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป โดย
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
5. วิธีดําเนินการวิจัย 

 
งานวิจัยครั้งน้ีเปนงานวิจัยแบบเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมีขั้นตอนการวิจัยดังตอไปน้ี  
5.1. ศึกษาคนควาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ 
5.2. นําขอมูลจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของมาพัฒนาเปนแบบสัมภาษณปลายเปด เพื่อใชเก็บขอมูล

เชิงคุณภาพกับผูเช่ียวชาญดานประกอบการธุรกิจจักรยาน 3 ทาน  
5.3. นําขอมูลและขอเสนอแนะจากแบบสัมภาษณผูเช่ียวชาญ มาพัฒนาเพื่อสรางเปนแบบสอบถามเชิงปริมาณ  

  5.4. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่สรางเสร็จไปใหอาจารยที่ปรึกษา และอาจารยประจําหลักสูตรตรวจสอบความถูกตอง
ของเครื่องมือ แกไขเพื่อใหแบบสอบถามสมบูรณ  

5.5. ผูวิจัยกําหนดกลุมประชากรสําหรับเก็บขอมูลเชิงปริมาณ คือ กลุมปนจักรยานในเขตกรุงเทพมหานคร ใช
ขั้นตอนการสุมกลุมตัวอยางแบบ G.W. Cochran ไดจํานวน 384 คน บวกสํารอง 16 คน รวมเปน 400 คน ในระดับความ
เช่ือม่ันที่ 95   

5.6. ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บกับกลุมตัวอยาง โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) 
โดยใชวิธีการจับฉลากเขตอัตราสวน 10:1 จากทั้งหมด 50 เขต ไดแก เขตดินแดง เขตพระโขนง เขตสายไหม เขตมีนบุรี เขต
คลองสาน โดยแจกแบบสอบถามจํานวน 80 ชุดในแตละเขต รวมเปน 400 ชุด  โดยผูวิจัยแจกแบบสอบถามดวยตัวเอง 

5.7. ผูวิจัยตรวจสอบความครบถวนและความถูกตองของแบบสอบถาม นําไปวิเคราะหผลดวยสถิติพื้นฐานและสถิติ
เชิงพรรณา ไดแก รอยละ ความถี่ คาเฉล่ีย ใชสถิติทดสอบ Cronbach's Alpha Coefficien 

5.8. สรุปผล และอภิปรายผลการวิจัย  
 

6. ผลการวิจัย  
 
  6.1. ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ  
  ผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบวา ผูประกอบการมีความคิดเห็นคลายคลึงกันกับตนทุนสินคาเฉล่ียไดกําไรจากการขาย 
10 เปอรเซ็น ของสินคา งานบริการไมมีการรับฝากขายสินคาแตมีสินคามือ 2 ขายแตแบบทั้งคัน การทําความสะอาดจักรยาน
มีตั้งแตเฉพาะจุดจุดถึงทั้งคัน เฉพาะราคา 300-500 บาท ทั้งคันอยูที่ 1,300 บาท ตนทุนบริหารคาจางพนังงานที่รานเงินเดือน
เริ่มตนเฉล่ียอยูที่ 13,000-18,000 บาท คา Pr marketing ทางผูประกอบการจะมีการโปรโมททาง social network เปนหลัก 
แลวก็ออกบูธตามงาน และจัดงานโชวสินคาทั่วไป กลุมลูกคาสวนมากกลุมพนังงานออฟฟศเปนหลัก อุปสรรคของ
ผูประกอบการ จะมีคูแขง แลวก็ดานเศรษฐกิจ เปนหลัก สถานที่มีความสําคัญทุก ธุรกิจ ซ่ึงรานที่เปดเปนเสนถนนทางเปดและ
มีคนปนจักรยานกันมากพอสมควร  

6.2. ผลงานวิจัยเชิงปริมาณ   
  ผลงานวิจัยเชิงปริมาณพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชายคิดเปนรอยละ 88.8 มีชวงอายุ 31 - 40 ป
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สถานภาพสมรสคิดเปนรอยละ 51.2 การศึกษาอยูในชวงระดับปริญญาตรี สวนใหญมีรายไดระหวาง 25,001 บาท - 30,000 
บาทคิดเปนรอยละ 54.5 

ดานพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานจําหนายจักรยานและอุปกรณเสริม พบวา 
เหตุผลในการที่เลือกใชบริการรานคาเพราะบริการดีหรือครบถวนคิดเปนรอยละ 38.8 ใชบริการชวงวันหยุดคิดเปนรอยละ 
53.3 โดยตัวเองมีสวนในการตัดสินใจคิดเปนรอยละ 48.0 เวลาเลือกใชบริการตอนเย็น (เวลา17.00 น.) คิดเปนรอยละ 53.3 มี
แหลงขอมูลเลือกใชบริการเพื่อนคิดเปนรอยละ 56  
  ดานความพึงพอใจของผูบริโภคในการใชบริการและส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆที่มีตอรานคาเก่ียวของกับจักรยาน
และอุปกรณเสริมโดยรวมอยูในระดับมากถึงมากที่สุด เม่ือเรียงลําดับตามคาเฉล่ียจากมากไปนอย พบวา ดานกระบวนการ 
(การบริการ) พื้นที่รานคามีความหรูหรา กวางขวาง มีส่ิงอํานวยความสะดวก ไดรับความสนใจในระดับมากที่สุดเปนอันดับหน่ึง 
( x =4.42) รองลงมาคือ ดานผลิตภัณฑหรือบริการการรับสินคาคืนเม่ือสินคามีปญหาไดรับความสนใจในระดับมากที่สุด 
( x =4.37)  ดานราคาเม่ือเปรียบเทียบกับรานอ่ืนถูกกวาไดรับความสนใจในระดับมากที่สุด ( x =4.25) ดานบุคลากรเจาหนาที่
พูดจาสุภาพ เรียบรอย มารยาทดีไดรับความสนใจในระดับมากที่สุด ( x =4.22) ดานการสงเสริมการตลาดมีขายคูปองไดรับ
ความสนใจในระดับมาก ( x =4.18) และดานชองทางการจัดจําหนายอยูใกลที่พักหรือที่ทํางานไดรับความสนใจในระดับมาก 
( x =4.18) ดานการนําเสนอภาพลักษณทางกายภาพพื้นที่รานคามีความหรูหรา กวางขวาง มีส่ิงอํานวยความสะดวก ไดรับ
ความสนใจในระดับมาก ( x =3.59)  ตามลําดับ 
 
7. อภิปรายผลการวิจัย 
 

ผลที่ไดจากการวิจัยทั้งในเชิงคุณภาพและในเชิงปริมาณ ตางไดผลที่สอดคลองตรงกันคือ ใหความสําคัญในดาน
ชองทางการจัดจําหนายที่สะดวกตอการซ้ือของผูบริโภคเปนส่ิงสําคัญ ทําเลที่ตั้งที่มีความเหมาะสมอยูในแหลงชุมชนสามารถ
เดินทางไดสะดวก และการบริการในระดับที่ดี มีคุณภาพ 

จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง มีชวงอายุ 31 - 40 ป มีสถานภาพสมรส 
การศึกษาอยูในชวงระดับปริญญาตรี สวนใหญมีรายไดระหวาง 25,001 บาท - 30,000 บาท  
พฤติกรรมของผูบริโภคที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานจําหนายจักรยานและอุปกรณเสริม พบวา เหตุผลในการที่
เลือกใชบริการรานคาเพราะบริการดีหรือครบถวน มีการเลือกชวงเวลาเลือกใชบริการชวงวันหยุด โดยตัวเองมีสวนในการ
ตัดสินใจ เวลาเลือกใชบริการตอนเย็น (เวลา17.00 น.) สวนใหญไดรับแหลงขอมูลเลือกใชบริการรานจําหนายจักรยานและ
อุปกรณเสริมจากเพื่อน เพราะการปนจักรยานสวนใหญจะมีการปนกันเปนกลุมและเทรนดของกระแสการเอาใจใสดูแลสุขภาพ
ดวยการออกกําลังกายและการทองเที่ยวสําหรับเชิงอนุรักษโดยใชการปนจักรยานไดรับความนิยมเพิ่มมากขึ้น ทําใหรถจักรยาน
ไดรับความนิยมอยางแพรหลาย ซ่ึงจะคลายคลึงกับการศึกษาวิจัยดร.ไพบูลย ใสยาวงศ อาจารยสุภาพร คูพิมาย และรอง
ศาสตราจารยอภิรดา สุทธิสานนท (2554) ศึกษาเรื่อง แนวทางการอนุรักษพลังงานโดยการใชรถจักรยานภายในมหาวิทยาลัย
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 ดานความพึงพอใจของผูบริโภคในการใชบริการและส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆที่มีตอรานคาเก่ียวของกับจักรยาน
และอุปกรณเสริม โดยรวมอยูในระดับมากถึงมากที่สุด พบวา ดานกระบวนการ (การบริการ) ในภาพรวมไดรับความสนใจใน
ระดับมากที่สุดโดยใหความสําคัญกับพื้นที่รานคามีความหรูหรา กวางขวาง มีส่ิงอํานวยความสะดวกเปนอันดับหน่ึงเพราะการ
มีพื้นที่ที่กวางขวางจะทําใหผูบริโภคมีความรูสึกไมแออัดในการเลือกซ้ือสินคาหรือการนําจักรยานมาซอมเน่ืองจากรานจักรยาน
จําเปนที่จะตองใชพื้นที่ในการจัดเรียงสินคา รองลงมา คือ ดานผลิตภัณฑหรือบริการในภาพรวมไดรับความสนใจในระดับมาก
ที่สุดโดยใหความสําคัญกับการรับสินคาคืนเม่ือสินคามีปญหา ดานราคาในภาพรวมไดรับความสนใจในระดับมากที่สุดโดยให
ความสําคัญกับเม่ือเปรียบเทียบกับรานอ่ืนถูกกวา ดานบุคลากรในภาพรวมไดรับความสนใจในระดับมากที่สุดโดยให
ความสําคัญกับเจาหนาที่พูดจาสุภาพ เรียบรอย มารยาทดี เน่ืองจากธุรกิจรานที่เก่ียวของกับจักรยานและอุปกรณเสริมซ่ึงเปน
ธุรกิจที่ใหบริการทําใหบุคลากรจําเปนที่จะตองมีความรูความชํานาญและทักษะเฉพาะดาน ดานการสงเสริมการตลาดใน
ภาพรวมไดรับความสนใจในระดับมากโดยใหความสําคัญกับขายคูปอง ดานชองทางการจัดจําหนายในภาพรวมไดรับความ
สนใจในระดับมากโดยใหความสําคัญกับอยูใกลที่พักหรือที่ทํางานไดรับความสนใจในระดับมาก และดานการนําเสนอ
ภาพลักษณทางกายในภาพรวมไดรับความสนใจในระดับมากโดยใหความสําคัญกับภาพพื้นที่รานคามีความหรูหรา กวางขวาง 
มีส่ิงอํานวยความสะดวก ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยดวงกมล สงวนศรี และ สุขสมาน สังโยคะ  (2558) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่
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สงเสริมการปนจักรยานเพื่อออกกําลังกายภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม สวนทะเลแกว  ผลการศึกษาพบวา เหตุผล
ที่กลุมตัวอยางเลือกการปนจักรยานเพื่อการออกกําลังกายเน่ืองจากเปนวิธีออกกําลังที่ดี การปนจักรยานเปนการออกกําลังกาย
ที่ประหยัดคาใชจาย จักรยานเปนพาหนะที่เดินทางไดเร็วและบํารุงรักษาไดงาย 
 
8. ขอเสนอแนะ  
  
ทําการวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมของผูบริโภคตอการตัดสินใจเลือกซ้ือจักรยาน ปจจัยที่มีความสําคัญตอการเลือกซ้ือจักรยาน 
ไดแก ราคามีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือจักรยาน หากมีการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธผานส่ือ เชน เว็บไซต และส่ือโซเซ่ียล 
ใหความรูเก่ียวกับการขับขี่เบื้องตนสําหรับผูที่เริ่มหัดขับ เปนตน เพื่อจะทําใหไดทราบถึงการรับรูและผลสะทอนจากคุณคาตรา
สินคาโดยรวมและหลากหลายดาน 
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การศึกษาพฤติกรรมและความพงึพอใจของผูบริโภคที่มีผลตอการตดัสินใจเลือกซ้ือเสือ้ผา 
แนวเซมิกตููรในเขตกรุงเทพมหานคร 

The study of consumer behavior and satisfaction in the decision to buy 
Semi-Couture clothing in Bangkok 
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บทคัดยอ 
 
 การศึกษามีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาแฟช่ันแนวเซมิกูตูรใน
เขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาดของผูบริโภคที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา
แฟช่ันแนวเซมิกูตูรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชวิธีวิจัยแบบผสมผสานวิจัยเชิงคุณภาพและวิจัยเชิง ผูวิจัยไดทําการศึกษา
คนควาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ นําขอมูลมาพัฒนาเปนแบบสัมภาษณปลายเปดและนําขอมูลจากแบบ
สัมภาษณมาพัฒนาเพื่อสรางเปนแบบสอบถามเชิงปริมาณ ผูวิจัยกําหนดกลุมประชากรสําหรับเก็บขอมูลเชิงปริมาณเปนกลุม
กลุมตัวอยางผูหญิงที่มีอายุ 20–35 ป ที่มีพฤติกรรมการบริโภคขาวสารทางดานแฟช่ัน โดยใชขั้นตอนการสุมกลุมตัวอยาง
จํานวน 400 คนใชสถิติพื้นฐานและสถิติเชิงพรรณา ไดแก รอยละ ความถี่ คาเฉล่ีย 
 ผลงานวิจัยเชิงปริมาณพบวา ปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาดของผูบริโภคที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ
เส้ือผาแฟช่ันแนวเซมิกูตูรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ไดแก ดานผลิตภัณฑไดรับความสนใจในระดับ
มากที่สุดเปนอันดับหน่ึง รองลงมาคือ ดานการประชาสัมพันธ ดานการสงเสริมการขาย ดานชองทางการจัดจําหนาย และดาน
ราคาไดรับความสนใจในระดับมาก ตามลําดับ 
 
คําสําคัญ: ตราสินคาเส้ือผา, แฟช่ัน, คุณคาตราสินคา, แนวเซมิกูตูร 
 

Abstract 
 
 The study objective 1) to study the behavior of consumers to influence purchase decisions in 
trendy fashion Semi-Couture in Bangkok, 2) to study the marketing mix of consumers to influence the 
decision. Buying Semi-Couture trendy fashion in Bangkok by using a combination of qualitative research, 
research and research. The researcher studied theory and related research. Data was developed as an 
open-ended interviews and information from interviews to develop a quantitative questionnaire. The 
researchers defined population groups for quantitative data collection is women aged 20-35 years were 
the news consumption behavior of fashion. The stage random sample of 400 people using basic 
statistics and descriptive statistics include percentage, frequency, mean.  
 The quantitative study found that marketing mix factors affecting consumers' decision to buy 
Semi-Couture trendy fashion in Bangkok. The overall level of the products are receiving attention at the 
highest level is the highest, followed by public relations. The promotion, the distribution channels and 
the price received much attention in class, respectively. 
 
Keywords: brand clothes, fashion, brand value, semi-couture 



The 8th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 31st March - 1st April 2016  

1126 | Integration of Art and Science toward the Local Research and ASEAN Community 

1. บทนํา 
 

มนุษยทุกคนยอมมีความตองการปจจัยหลักเพื่อความอยูรอด คืออาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย และยารักษาโรค 
ซ่ึงในการดํารงชีวิต ซ่ึงเส้ือผาเครื่องนุงหมเปนอีกปจจัยที่มีผลตอการดํารงชีพของมนุษยโดยความตองการพื้นฐานทางกายภาพ
และในอีกทางหน่ึงเส้ือผายังเปนเรื่องของการแสดงออกของการเปนตัวตนของผูสวมใส รูปแบบความคิดหรือคานิยมที่ไดรับจาก
สังคมหมูมากในชวงเวลาหน่ึงเรียกวาแฟช่ัน และแฟช่ันมีอิทธิพลตอวิถีชีวิตของมนุษย โดยสงผลกระทบในดานตางๆไดแก การ
แตงตัว การทองเที่ยว เปนตน ดังน้ันแฟช่ันจึงกลายเปนตัวกําหนดทั้งรูปแบบและทิศทางการบริโภคที่สําคัญ 

ยุคกอนประวัติศาสตรจะนําส่ิงตางๆ ตามธรรมชาติมาใชหอหุมรางกาย อาทิ หญิงสาวเผาโซบี ที่จะมีเพียงแคการนุง
กระโปรงที่ทําดวยหญาแหง อีกทั้งยังใชผาโพกศีรษะ ชาวโรมันมีการนุงผาถึง 7 ช้ัน พรอมทั้งคาดเชือกใตอก ซ่ึงทําใหดูเขารูป 
ชวงขายาว จะเห็นไดวาการแตงกายของแตละยุคแตละสมัยมีการพัฒนาเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน ดังน้ันเส้ือผาจึงไมใชส่ิงที่เปน
เครื่องหอหุมรางกายเพียงอยางเดียวแตสามารถสะทอนถึงรสนิยมเฉพาะตัวบุคคลเอกลักษณและลักษณะเฉพาะตัว 

ความเปนเอกลักษณหรือลักษณะเฉพาะตัวมนุษย เกิดจากการเรียนรูของมนุษยภายใตสถานการณตาง โดยมีการ
เปดรับความคิดเห็นและมีมุมมองที่แตกตางกันไป ซ่ึงบุคคลในอดีตที่มีเอกลักษณโดนเดนจนกลายเปนที่รูจักและไดรับการ
ยอมรับจากสังคมและเติบโตในธุรกิจของแฟช่ันจนไดรับการยอมรับ อาทิ โคโค ชาเนล สรางสรรคผลงานแฟช่ันโดยดัดแผลง
เส้ือผาผูชายใหเปนเส้ือผาสําหรับผูหญิงยุคใหม คริสเตียน ดิออร สรางสรรคผลงานสําหรับโอกาสพิเศษโดยใชเส้ือผาที่หรูหรา
Giorgio Armani ผลงานเนนสไตลหรู งานออกแบบแฟช่ันของ Vivienne สรางสรรคผลงานโดยความกลาที่มองขามความจําเจ
ตางๆ ทําใหสรางความโดดเดน แอนนา ซุย กลาออกจากรูปแบบเดิมๆดวยการสรางสรรคเพื่อผูหญิงกลุมหน่ึงที่ช่ืนชอบแฟช่ัน
และกลาลองอะไรใหมๆ และ เธียรเตอร แบรนที่มีเอกลักษณสัญชาติไทยที่มีการสรางรูปแบบที่มีความเอกลักษณเฉพาะตัวทํา
ใหเปนที่ยอมรับในสังคม  

จากบุคคลที่กลาวมาขางตน บุคคลเหลาน้ีตางมีความเปนปจเจกและเอกลักษณที่ชัดเจนทําใหกลายเปนนักออกแบบ
หรือดีไซเนอรเปนที่ยอมรับจากสังคม ทําใหแฟช่ันกลายเปนเสมือนชองทางหน่ึงที่สามารถตอบสนองความตองการของตนเอง
ทําใหแสดงออกทางพฤติกรรมตางๆจนพัฒนาเอกลักษณเฉพาะตัวของแตละบุคคลโดยผานการสวมใสเครื่องแตงกายหรือการ
เลือกใชสินคาแฟช่ันตางๆ ในปจจุบันแฟช่ันไดเขามามีบทบาทเก่ียวของกับรูปแบบการดําเนินชีวิตในแตละกิจกรรมหรือแตละ
สถานการณ เชน ชุดทํางาน ชุดออกกําลังกาย ชุดราตรี ชุดพิธีการ เปนตน ซ่ึงผูบริโภคสวนใหญตองการเส้ือผาที่ใสแลวมีความ
โดดเดนและไมเหมือนใคร แตการสรางสรรคหรือรูปแบบผลงานของดีไซเนอรสวนใหญจะไมคอยมีความแตกตางกันมากทําให
เส้ือผาหรือการออกแบบมีรูปแบบที่คลายคลึงกันซ่ึงอาจสงผลใหความเปนเอกลักษณและความโดดเดนของผูสวมใสหายไปซ่ึง
ทําใหผูบริโภคไมไดรับการตอบสนองและอาจจะมีการเปล่ียนไปเลือกใชตราสินคาอ่ืน  
 จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาแฟช่ัน
แนวเซมิกูตูรในเขตกรุงเทพมหานครและศึกษาปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาดของผูบริโภคที่มีผลตอการตัดสินใจ
เลือกซ้ือเส้ือผาแฟช่ันแนวเซมิกูตูรในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผลของการศึกษาจะสามารถนําไปเปนขอมูลใหแกผูที่สนใจจะ
ประกอบธุรกิจหรือนําไปพัฒนาผลิตภัณฑที่ตอบสนองความตองการของผูบริโภคในสวนที่ยังไมไดรับการตอบสนอง ในอนาคต
  
2. วัตถุประสงค  
  
 2.1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาแฟช่ันแนวเซมิกูตูรในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.2. เพื่อศึกษาปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาดของผูบริโภคที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาแฟช่ันแนว
เซมิกูตูรในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  
 3.1. แนวคิดเก่ียวกับแฟช่ัน 
 กาญจนา แกวเทพ (2547, หนา 272-273) ไดใหความหมายของ “แฟช่ัน” เอาไวในขอบเขตที่กวางขวางวาส่ิงที่
แฟช่ันจะเก่ียวของน้ัน คือ เปนเรื่องราววาดวยเส้ือผาของผูหญิงผูชายในวาระโอกาสตางๆในทุกยุคทุกสมัย เปนเรื่องราวการ
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แตงหนาแตงผมรวมทั้งรองเทากระเปาเครื่องประดับเครื่องใชที่ใชประกอบเส้ือผาและเปนเรื่องราววาดวยลักษณะรูปรางของ
บุคคล  
 3.2. แนวคิดเก่ียวกับนิตยสาร 
 (สุรศักดิ์ วิทยารัฐ 2544, หนา 183) นิตยสาร (Magazine) หมายถึง หนังสือซ่ึงออกเปนประจํา อาจเปนรายสัปดาห 
รายปกษ หรือรายเดือน เน้ือหามุงใหความบันเทิง เปนหนังสือที่ใหทั้งความเพลิดเพลิน และความรอบรูไดในเวลาเดียวกัน  
 3.3. แนวคิดเก่ียวกับตราสินคาและคุณคาของตราสินคา (Brand Equity) 
 คุณคาตราสินคาเปนผลกระทบทางการตลาดที่เกิดจากความมีลักษณะเฉพาะ ตัวของตราสินคาและเปนคุณคาเพิ่ม 
(Value Added) ที่ใสเขาไปในผลิตภัณฑ ซ่ึงตราสินคาทําใหเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑโดยเฉพาะคุณคาตราสินคาในสายตาของ
ผูบริโภค ทําใหการศึกษาเก่ียวกับเรื่องคุณคาตราสินคาสวนใหญมักจะเนนไปในมุมมองของผูบริโภคเปนหลัก 
 3.4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) 
ศิริวรรณ เสรีรัตน (2541 ก) พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) หมายถึงพฤติกรรมซ่ึงผูบริโภคทําการคนหาการซ้ือ
การใชการประเมินผลการใชสอยผลิตภัณฑและการบริการซ่ึงคาดวาจะสนองความตองการของเขา สรุปไดวา ผูบริโภคจะ
ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑใดๆก็ตามยอมมีเหตุจูงใจในการซ้ือ มีปจจัยและตัวกําหนด ไดแก ปจจัยภายใน (Internal Factors) 
ปจจัยดานจิตวิทยา (Psychographic Factors) ปจจัยภายนอก (External Factors) และปจจัยสถานการณ (Situation 
Factors) ก็ยอมมีเหตุจูงใจและปจจัยตางๆมาเปนตัวกําหนด  
 3.5. แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับการตลาดเปาหมาย (STP Marketing) 
 แบงสวนของตลาดออกเปนสวนยอย (Segmentation) จากน้ันก็กําหนดตลาดเปาหมายที่ตองการเลือก (Target 
Market) เม่ือเลือกตลาดที่ตองการไดแลว ตอไปก็เปนการวางตําแหนงของผลิตภัณฑในตลาด (Positioning) โดยมีเปาหมาย
เพื่อคนหาลูกคาที่แทจริง (Real Prospects) เพื่อผลักดันไปสูการซ้ือและไดรับประสบการณที่ดี 
 3.6. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารประสบการณลูกคา (Customer Experience Management) 
 การมุงเนนเพื่อการวางแผนงานในกระบวนการใหบริการลูกคา ตลอดจนกระบวนการผลิตสินคาเพื่อใหม่ันใจไดวา 
ลูกคาที่ตกลงใจซ้ือสินคาหรือใชบริการจากองคการแลว ลูกคาจะมีประสบการณในการไดครอบครองสินคาและใชบริการดวย
ความรูสึกพึงพอใจ 
 3.7. ทฤษฎีเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix7P) 
 เสรี วงษมณฑา (2547, หนา 17) ไดใหความหมายของสวนประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่
ควบคุมไดซ่ึงบริษัทใชรวมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย ประกอบดวย ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) 
การจัดจําหนาย (Place) และการสงเสริมการตลาด (Promotion) และตอมามีการเพิ่มเติมอีก 3Ps ไดแก บุคลากร (People) 
ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) กระบวนการ (Process) 
 3.8. ทฤษฎีทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมาสโลว (Maslow’s Hierarchy of Needs) 
 ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการ (Maslow, 1970: 170) (Maslow’s Hierarchical Theory of Motivation) 
Maslow เช่ือวาพฤติกรรมของมนุษยเปนจํานวนมากสามารถอธิบายโดยใชแนวโนมของบุคคล ในการคนหาเปาหมายที่จะทํา
ใหชีวิตของเขาไดรับความตองการ ความปรารถนาและไดรับส่ิงที่มีความหมายตอตนเอง 
 3.9. ทฤษฎีไอดาส (AIDAS Model) 
 เปนทฤษฎีที่เนนทางดานผูขายที่ตองปฏิบัติการตางๆตามลําดับขั้นปฏิบัติการเพื่อความสําเร็จในการขายผลิตภัณฑ 
ไดแก ความเอาใจใส ความสนใจ ความตองการ การตกลงซ้ือและความพอใจ (สุโขทัยธรรมาธิราช, 2536, หนา 9-15) 
 3.10. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 พิมพธวัล แกวเหมือน (2550) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาสําเร็จรูปของวัยรุนตอนปลายสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ปราจีนบุรี ผลการศึกษาพบวา ปจจัยการตลาดที่มีอิทธิพลตอความตองการซ้ือเส้ือผา
สําเร็จรูปของกลุมตัวอยาง คือ ผลิตภัณฑที่มีราคาเฉล่ียตัวละ 295.39 บาท นิยมเลือกซ้ือจากตลาดนัดและกิจกรรมสงเสริมการ
ขายที่ตองการคือ การลดราคาสินคา 
 ณัญชคณัส ปานเสมศรี (2551) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผาแฟช่ันนําเขาจากตางประเทศของ
วัยรุนในสยามสแควร ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑและดานราคามีผลตอพฤติกรรมการ
ซ้ือเส้ือผาแฟช่ันนําเขาจากตางประเทศของวัยรุนในสยามสแควรอยูในระดับมาก สวนดานชองทางการจัดจําหนายและดานการ
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สงเสริมการตลาดราคามีผลตอพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผาแฟช่ันนําเขาจากตางประเทศของวัยรุนในสยามสแควรอยูในระดับปาน
กลาง 
 นาตยา นุชเจริญผล (2556) ศึกษาเรื่องปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือ
สินคาแฟช่ันแบรนดเนมมือสองของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง
อายุระหวาง 20-29 ป ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีสถานภาพสมรสโสด และมีรายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 
15,001-30,000 บาท 
 เพ็ญนิภา พรพัฒนนางกูร (2551) ศึกษาเรื่องทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผาแฟช่ันนําเขาจากตางประเทศของ
วัยรุน ผลการศึกษาพบวา เพศหญิงจะมีพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผาแฟช่ันนําเขาจากตางประเทศมากกวาเพศชายสวนใหญจะซ้ือ
สินคาเดือนละ 1-2 ครั้ง โดยแตละครั้งจะซ้ือ 1-2 ช้ิน เปนเงินประมาณ 1,001-5000 บาท  
 
4. วิธีดําเนินการวิจัย 

 
งานวิจัยครั้งน้ีเปนงานวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methodology) โดยมีขั้นตอนการวิจัยดังตอไปน้ี  

 4.1. ศึกษาคนควาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ  
 4.2. นําขอมูลจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของมาพัฒนาเปนแบบสัมภาษณปลายเปด เพื่อใชเก็บขอมูลเชิง
คุณภาพกับผูเช่ียวชาญดานแฟช่ันจํานวน 3ทาน  

4.3. นําขอมูลและขอเสนอแนะจากแบบสัมภาษณผูเช่ียวชาญ มาพัฒนาเพื่อสรางเปนแบบสอบถามเชิงปริมาณ  
 4.4. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่สรางเสร็จไปใหอาจารยที่ปรึกษา และอาจารยประจําหลักสูตรตรวจสอบความถูกตอง
ของเครื่องมือ แกไขเพื่อใหแบบสอบถามสมบูรณ  

4.5. ผูวิจัยกําหนดกลุมประชากรสําหรับเก็บขอมูลเชิงปริมาณ คือ กลุมตัวอยางผูหญิงที่มีอายุ 20–35 ป ที่มี
พฤติกรรมการบริโภคขาวสารทางดานแฟช่ันและเน้ือหาจากโลกออนไลน ใชขั้นตอนการสุมกลุมตัวอยางแบบ G.W. Cochran 
ไดจํานวน 384 คน บวกสํารอง 16 คน รวมเปน 400 คน ในระดับความเช่ือม่ันที่ 95  

4.6. ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บกับกลุมตัวอยาง โดยใชวิธีการสุมกลุมผูหญิงที่มาเดินภายในหางสยามเซ็นเตอร 
เขตปทุมวัน  

4.7. ผูวิจัยตรวจสอบความครบถวนและความถูกตองของแบบสอบถาม นําไปวิเคราะหผลดวยสถิติพื้นฐานและสถิติ
เชิงพรรณา ไดแก รอยละ ความถี่ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน                        
 4.8. สรุปผล และอภิปรายผลการวิจัย  
 
5. ผลการวิจัย  
 
 5.1. ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ  
 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบวา แฟช่ันการแตงตัวไมมีถูกหรือผิดอยูที่เขากับไลฟสไตลของตัวเอง ทําใหแฟช่ันมีความ
หลากหลายตามความช่ืนชอบของแตละบุคคลยิ่งแปลกแตกตางยิ่งเปนที่นาสนใจ ทําใหเกิดบุคลที่เปนแฟช่ันการแตงตัวตาม
แบบดารา นักแสดง หรือเน็ตไอดอล ซ่ึงจะมีอิทธิพลตอเทรนดแฟช่ันและเปนแรงบันดาลใจในการแตงตัวใหกับผูที่ติดตาม 

5.2. ผลงานวิจัยเชิงปริมาณ  
 ผลงานวิจัยเชิงปริมาณพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 93.8 เพศชายรอยละ 6.3 มีชวงอายุ 18-27 
ป รอยละ 45 การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีรอยละ 49 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนรอยละ 52.8 รายไดตอเดือน 
10,001 - 20,000 บาท รอยละ 58.5 และมีกิจกรรมยามหรืองานอดิเรกเดินเลือกซ้ือสินคา (Shopping) รอยละ 27  

ดานพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาแฟช่ันแนวเซมิกูตูรในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา รูจัก
เส้ือผาแฟช่ันแนวเซมิกูตูรจากแหลงอินเตอรเน็ตรอยละ 59.5 ช่ือเสียงของดีไซเนอรมีผลตอการเลือกซ้ือเส้ือผาแฟช่ันแนวเซมิกู
ตูรรอยละ 50.6 ตราสินคาเส้ือผาแฟช่ันแนวเซมิกูตูรที่ไดรับความนิยมในการซ้ือเธียรเตอรรอยละ 42.5 สาเหตุที่เลือกซ้ือเส้ือผา
แฟช่ันแนวเซมิกูตูรเพราะการออกแบบและดีไซดของเส้ือผาที่มีความแปลกใหมรอยละ 53.8 มีความถี่ในการเดินเลือกซ้ือสินคา 
1–2 วันตอสัปดาหรอยละ 45 ใชเวลาในการเดินเลือกซ้ือสินคา 2–3 ช่ัวโมงรอยละ 69.5 เลือกซ้ือจํานวน 1–2 ช้ินรอยละ 40.8 
คาใชจายเริ่มตน 10,000 บาทขึ้นไปรอยละ 77.3 สถานที่ที่ไปซ้ือสินคาบอยที่สุดคือหางสรรพสินคาสยามเซ็นเตอรรอยละ 
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69.8 เวลาในการเดินเลือกซ้ือสินคาคือเม่ือถึงคราวจําเปนที่ตองใชรอยละ 35.3 อิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟช่ันคือ 
ศิลปน ดารารอยละ 37 และมีการคนหาขอมูลตอการตัดสินใจซ้ือจากทางส่ือโฆษณาตางๆของรานรอยละ 35.5 
 ปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาดของผูบริโภคที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาแฟช่ันแนวเซมิกูตูรในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x =4 .06, S.D.=.70) พบวา ดานผลิตภัณฑมีช่ือเสียง ภาพลักษณของตรา
สินคาไดรับความสนใจในระดับมากที่สุดเปนอันดับหน่ึง ( x =4 .26, S.D.=.76) รองลงมาคือ ดานการประชาสัมพันธเปน
ผูสนับสนุนใหกับรายการโทรทัศนไดรับความสนใจในระดับมาก ( x =4 .25, S.D.= .73) ดานการสงเสริมการขายมีการจัดทํา
บัตรสมาชิกเพื่อใชในการลดราคาสินคาไดรับความสนใจในระดับมาก ( x =4 .23, S.D.=.64) ดานชองทางการจัดจําหนายมีการ
จัดแยกสินคาเปนหมวดหมูไดรับความสนใจในระดับมาก ( x =4 .10, S.D.=.72) และดานราคามีราคาเหมาะสมกับสินคาไดรับ
ความสนใจในระดับมาก ( x =4.03, S.D.=.69) ตามลําดับ 
 
6. อภิปรายผลการวิจัย 
 
 ผลที่ไดจากการวิจัยทั้งในเชิงคุณภาพและในเชิงปริมาณตางไดผลที่สอดคลองตรงกันคือ การออกแบบรูปแบบของ
ผลิตภัณฑใหดูมีความทันสมัย มีความแตกตางแปลกไมเหมือนกับคูแขง โดยเฉพาะรูปแบบของผลิตภัณฑที่มีทรงแปลกๆที่ตาง
จากตราสินคาอ่ืน โดยผูเช่ียวชายใหทัศนะวาการสรางจุดเดนของตราสินคาอยูที่การออกแบบลวดลายที่เปนเอกลักษณ
เฉพาะตัว  
 จากการศึกษาขอมูลพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีชวงอายุ 18-27 ป การศึกษาสูงสุด
ระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดตอเดือน 10,001 - 20,000 บาท และมีกิจกรรมยามหรืองาน
อดิเรกเดินเลือกซ้ือสินคา (Shopping) ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของนาตยา นุชเจริญผล (2556) ไดทํางานวิจัยเรื่องปจจัยดาน
สวนประสมทางการตลาดบริการที่ มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือสินคาแฟช่ันแบรนดเนมมือสองของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงอายุระหวาง 20-29 ป ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน มีสถานภาพสมรสโสด และมีรายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 15,001-30,000 บาท 

ดานพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาแฟช่ันแนวเซมิกูตูรในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา รูจัก
เส้ือผาแฟช่ันแนวเซมิกูตูรจากแหลงอินเตอรเน็ต โดยช่ือเสียงของดีไซเนอรมีผลตอการเลือกซ้ือเส้ือผาแฟช่ันแนวเซมิกูตูร ตรา
สินคาเส้ือผาแฟช่ันแนวเซมิกูตูรที่ไดรับความนิยมคือเธียรเตอร สาเหตุที่เลือกซ้ือเส้ือผาแฟช่ันแนวเซมิกูตูรเพราะการออกแบบ
และดีไซดของเส้ือผาที่มีความแปลกใหมซ่ึงสอดคลองกับบทสัมภาษณของคุณภูไท อสิพงษ (การส่ือสารสวนบุคคล, 31 
พฤษภาคม 2558) กลาวถึง การออกแบบผลิตภัณฑใหดูมีความทันสมัย แตกตางแปลกไมเหมือนที่ใด โดยเฉพาะรูปแบบของ
ผลิตภัณฑที่มีรูปทรงแปลกๆและมีเอกลักษณที่แตกตางจากแบรนดอ่ืนทําใหเปนที่ตองการของผูบริโภค สวนใหญมีความถี่ใน
การเดินเลือกซ้ือสินคา 1–2 วันตอสัปดาห ใชเวลาในการเดินเลือกซ้ือสินคา 2–3 ช่ัวโมง และเลือกซ้ือจํานวน 1–2 ช้ิน 
คาใชจายเริ่มตน 10,000 บาทขึ้นไป ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของเพ็ญนิภา พรพัฒนนางกูร (2551) ไดทํางานวิจัยเรื่องทัศนคติ
และพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผาแฟช่ันนําเขาจากตางประเทศของวัยรุน ผลการศึกษาพบวา เพศหญิงจะมีพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา
แฟช่ันนําเขาจากตางประเทศมากกวาเพศชายสวนใหญจะซ้ือสินคาเดือนละ 1-2 ครั้ง โดยแตละครั้งจะซ้ือ 1-2 ช้ิน เปนเงิน
ประมาณ 1,001-5000 บาท สถานที่ที่ไปซ้ือสินคาบอยที่สุดคือหางสรรพสินคาสยามเซ็นเตอร เวลาในการเดินเลือกซ้ือสินคา
คือเม่ือถึงคราวจําเปนที่ตองใช อิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟช่ันคือ ศิลปน ดารา และมีการคนหาขอมูลตอการตัดสินใจ
ซ้ือจากทางส่ือโฆษณาตางๆของราน  ซ่ึงสอดคลองกับบทสัมภาษณของคุณทวีสิทธ์ิ มันนาค (การส่ือสารสวนบุคคล, 1 
พฤษภาคม 2558) กลาวถึง ศิลปนดาราตองสรางจุดเดนเพื่อใหผูคนจดจํา โดยส่ิงแรกที่ผูคนเห็นและมักถูกจับตามองมากที่สุด 
คือ เส้ือผาและการแตงกาย เม่ือศิลปนดาราแตงตัวภาพลักษณหรือภาพเหลาน้ันจะมีการถูกตีพิมพสงตอไปยังตามส่ือตางๆ 
ดังน้ันการแตงกายที่มีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัวมากเทาไหรยอมที่จะถูกวิจารณมากเทาน้ันไมวาจะเปนไปในทางที่ดีหรือ
ทางลบก็ตาม ซ่ึงก็แลวแตเจตนของศิลปน   
 ปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาดของผูบริโภคที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาแฟช่ันแนวเซมิกูตูรในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก พบวา ดานผลิตภัณฑในภาพรวมไดรับความสนใจในระดับมากที่สุดโดยให
ความสําคัญกับมีช่ือเสียง ภาพลักษณของตราสินคาเปนอันดับหน่ึง เน่ืองจากช่ือเสียงเปนปจจัยในการที่จะส่ือสารเขาถึงกลุม
ผูบริโภคและตราสินคายังเปนคุณคาทางจิตใจ ความรูสึกของผูบริโภค รองลงมาคือ ดานการประชาสัมพันธในภาพรวมไดรับ
ความสนใจในระดับมากโดยใหความสําคัญกับเปนผูสนับสนุนใหกับรายการโทรทัศน ซ่ึงการประชาสัมพันธในรูปแบบการใช
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สินคาแฝงจะสงผลตอความรูสึกของผูบริโภคที่อยากมีความโดดเดนและไดรับการยอมรับ ดานการสงเสริมการขายในภาพรวม
ไดรับความสนใจในระดับมากโดยใหความสําคัญกับมีการจัดทําบัตรสมาชิกเพื่อใชในการลดราคาสินคา ดานชองทางการจัด
จําหนายในภาพรวมไดรับความสนใจในระดับมากโดยใหความสําคัญกับมีการจัดแยกสินคาเปนหมวดหมูเพื่อใหลูกคาที่มาใช
บริการไดรับความสะดวกสบาย และดานราคาในภาพรวมไดรับความสนใจในระดับมากโดยใหความสําคัญกับมีราคาเหมาะสม
กับสินคา ซ่ึงจะคลายคลึงกับงานวิจัยของณัญชคณัส ปานเสมศรี (2551) ไดทํางานวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือ
เส้ือผาแฟช่ันนําเขาจากตางประเทศของวัยรุนในสยามสแควร ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดาน
ผลิตภัณฑและดานราคามีผลตอพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผาแฟช่ันนําเขาจากตางประเทศของวัยรุนในสยามสแควรอยูในระดับมาก 
สวนดานชองทางการจัดจําหนายและดานการสงเสริมการตลาดราคามีผลตอพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผาแฟช่ันนําเขาจาก
ตางประเทศของวัยรุนในสยามสแควรอยูในระดับปานกลาง 
 
7. ขอเสนอแนะ  
 
 ควรทําการวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมของผูบริโภคตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาทัศนคติตอสวนประสมทางการตลาด
บริการเพิ่มจาก 4P’s ใหเปน 7P’sไดแก ดานประโยชนผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานสงเสริม
การตลาด ดานพนักงานหรือบุคลากร ดานลักษณะทางกายภาพและดานกระบวนการแบบเจาะลึกมากยิ่งขึ้นเพื่อจะทําใหได
ทราบถึงการรับรูจากคุณคาตราสินคา 
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บทคัดยอ 

 
 การศึกษาในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อตองการทราบลักษณะธุรกิจของบริษัทผลิตรายการโทรทัศน วิเคราะห ปจจัย
แวดลอมที่มีผลตอการบริหารธุรกิจ กลยุทธการดําเนินงานในดานกระบวนการผลิตรายการ โครงสรางองคกร การตลาดและ
การเงิน เพื่อความอยูรอดของบริษัทและแนวโนมในอนาคต โดยศึกษาจากผูทรงคุณวุฒิทางดานการผลิตรายการโทรทัศนใน
ดานดนตรีและเพลง โดยใชวิธีการสํารวจเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณเชิงลึก ผลการศึกษาพบวา ลักษณะธุรกิจของบริษัทผลิต
รายการโทรทัศนมีการปรับเปล่ียนและกาวหนามากขึ้น ชองที่อยูไดคือชองที่ผลิตเน้ือหาที่หนาแนน โดยการดําเนินงานของ
บริษัทในดานกระบวนการผลิตรายการโทรทัศนน้ัน ผูผลิตจะตองมีความรู ความเขาใจ ทักษะในดานการผลิตและการสราง
องคกรอยางแทจริง รวมไปถึงกลยุทธดานการตลาดที่ผูผลิตตองเลือกกลุมเปาหมายของรายการ พรอมสอดแทรกเน้ือหาสาระ
ความรูเพิ่มเติมดวย ปจจัยสําคัญที่มีผลตอการบริหารธุรกิจของบริษัทผลิตรายการโทรทัศน คือ เน้ือหาและความจริง อีกทั้ง
ผูผลิตควรมีจิตสํานึก จรรยาบรรณและความรับผิดชอบตอสังคม 
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Abstract 
 

The objectives of this study are; to understand the nature of television production company, to 
analyse the factors affecting to the business, to study the companies’s operation strategy including 
production process, organisation structure, marketing, financing and future trends. The collecting data 
method of this qualitative research by using in-depth interview of five interviewees who involved with 
the television production business. The result found that overview of television production company has 
modified and more progressive. The television production process requires knowledge and skills in 
operation to create true enterprise and also including marketing strategies. The producer must choose 
right target and insert more knowledge on the programs. The important factors that affect the business 
are content and real. The producers should have a conscience, ethics and social responsibility. 
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1. บทนํา 
 

ส่ือโทรทัศนถือเปนส่ือที่มีอิทธิพลตอความคิดและการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของประชาชนเปนอยางมาก จากการ
รับชมรายการที่ใหขอมูลขาวสาร (information) ความบันเทิง (entertainment) การศึกษา (education) และสงเสริมความ
เขาใจตางๆ ใหเกิดขึ้นในสังคมที่สงผานมาทางรูปแบบและเน้ือหาในรายการที่ทางสถานีโทรทัศนจัดขึ้น โทรทัศนจึงมีบทบาท
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สําคัญในการส่ือสารและการใหบริการประชาชนในหลายๆ ดาน สําหรับสถานการณโทรทัศนในประเทศไทยน้ัน ไดมีการ
เปล่ียนแปลงไปอยางมาก เริ่มจากการเปดประมูลทีวีดิจิตอล โดย สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) เม่ือวันที่ 26-27 ธันวาคม พ.ศ. 2556 น้ัน ทาง กสทช. ไดอนุมัติใบอนุญาตทีวี
ดิจิตอลและเริ่มทดลองออกอากาศเปนครั้งแรกเม่ือเดือน เมษายน 2557 และมีผลบังคับใชใบอนุญาตทีวีดิจิตอลเม่ือ วันที่ 25 
เมษายน 2557 และมีการออกอากาศทีวีดิจิตอลครบทั้ง 24 ชองเปนตนมา  
 ส่ือโทรทัศนน้ันมีเน้ือหารายการที่หลากหลายเพื่อใหประชาชนไดเลือกสรรและสามารถรับชมไดตามความพึงพอใจ
ของผูบริโภค ซ่ึงรายการที่มีมาตั้งแตอดีตมาจนถึงปจจุบันน้ัน คือรายการที่เก่ียวกับรายการดนตรีและเพลง (Music) เม่ือ
พิจารณาจากทางดานดนตรีส่ือโทรทัศนเปนส่ือที่ทําใหดนตรีไดแสดงบทบาทที่หลากหลายขึ้นหลายประการ เชน การปรับ
ประยุกตดนตรีใหเขากับธรรมชาติ แตในอีกดานที่กําลังประสบปญหาอยู คือ วงการดนตรีในประเทศไทย  เน่ืองจากการพัฒนา
อยางรวดเร็วของเทคโนโลยี รวมทั้งรูปแบบของรายการดนตรียุคปจจุบันยังไมตอบโจทยผูบริโภค ซ่ึงสมัยกอนเรารูจักดนตรีใน
แงสุนทรียศาสตรและการศึกษา และจะหาชมดนตรีไดไมงายนัก แตในปจจุบันเปนยุคโลกาภิวัฒน ความเจริญทางดานการคา
ความเจริญทางดานเทคโนโลยี เราจึงสามารถหาชมดนตรีไดโดยงาย (เสาวนีย สังฆโสภณ, 2553) อีกทั้งแนวความคิดทัศนคติ
ของมนุษยเราเปล่ียนแปลงไป จึงสงผลให ดนตรีมีความเปล่ียนแปลงตามระบบสังคมที่กาวสูความเปนทุนนิยมมากขึ้น จากที่
ดนตรีเปนเพียงงานศิลปะ ก็ไดเปล่ียนสูพาณิชยเพื่อตอบสนองระบบทุนนิยม ดังกลาว (นภดล ทิพยรัตน, 2550) 
 จะเห็นไดวาปจจุบันน้ันรายการที่มีเน้ือหาสาระเก่ียวกับดนตรีน้ัน ถือไดวามีจํานวนนอยมากเม่ือเทียบกับรายการที่
นําเสนออยูทางส่ือโทรทัศน อีกทั้งรูปแบบของรายการประเภทดนตรีในปจจุบันยังไมสามารถตอบโจทยผูบริโภคได อีกทั้ง
ปจจุบันน้ันดนตรีและเพลงโดนตีเปนในเรื่องของคอมมูนิตี้ (community) ซ่ึงตางจากสมัยกอนที่ดนตรีและเพลงน้ันสามารถ
เปรียบเทียบและตีออกมาเปนคุณคาได ความเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วน้ี ทําใหผูบริโภคสวนใหญน้ัน โหยหาถึงดนตรีสมัยกอน 
ซ่ึงจะเห็นไดจากผูคนสวนใหญจะหยิบนําดนตรีเกาๆ ขึ้นมาฟง เพื่อยอนชวงเวลารําลึกถึงอดีต โดยเม่ือนําปญหาของรายการ
โทรทัศนที่มีเน้ือหาสาระเก่ียวกับดนตรีที่มีจํานวนนอยมาก และปญหาของดนตรีในยุคปจจุบันที่เกิดจากการพัฒนาอยาง
รวดเร็วของเทคโนโลยี มารวมกัน ดังน้ันจึงเปนโอกาสที่ผูศึกษาจะไดทําการศึกษาเรื่องจัดตั้งบริษัทผลิตรายการโทรทัศนที่
เก่ียวกับดนตรี หรือใชเปนแนวทางในการจัดตั้งบริษัทผลิตรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาสาระเก่ียวกับดนตรี เพื่อเพิ่มทางเลือก
และความหลากหลายใหแกผูบริโภค รวมทั้งใหขอมูลที่มีความนาเช่ือถือและมีความถูกตอง ที่จะสามารถดึงดูดและสรางความ
บันเทิง รวมทั้งตอบสนองความตองการของผูบริโภค โดยเนนถึงคุณคาของดนตรีและเพลง และเปน Base ในการสรางสรรค
ผลงานและคุณคาของชีวิตในวงการธุรกิจ เพื่อหวังจะพัฒนาวงการดนตรีและโทรทัศนในประเทศไทยตอไป 
 
2. วัตถุประสงคในการศึกษา 
 
 เพื่อศึกษาลักษณะธุรกิจของบริษัทผลิตรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาเก่ียวกับดนตรี ศึกษากลยุทธการดําเนินงานของ
บริษัทในดานกระบวนการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาเก่ียวกับดนตรี ดานการสรางองคกร ดานการตลาดและดานการเงิน 
เพื่อความอยูรอดของบริษัทผลิตรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาเก่ียวกับดนตรี โดยศึกษาและวิเคราะหปจจัยส่ิงแวดลอมที่มีผลตอ
การบริหารธุรกิจของบริษัท อนาคตและความเปนไปไดของธุรกิจในการดําเนินการจัดตั้งบริษัทผลิตรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหา
เก่ียวกับดนตรี 
 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 3.1 ทฤษฎีความตองการของมนุษย 
 ความตองการของมนุษยสามารถแบงออกไดเปน 5 ระดับ (ประสิทธ์ิ ไหมสีเสน, 2550) ไดแก ความตองทางดาน
รางกาย เปนความตองการพื้นฐานที่ตอบสนองความตองการทางดานรางกาย ถัดมาคือ ความตองการทางดานความปลอดภัย 
เปนความตองการที่จะไดรับความปลอดภัยหรือปกปองทางรางกาย ถัดมาคือ ความตองการทางดานความรักและการยอมรับ 
เปนความตองที่จะไดรับการยอมรับ ไดรับและใหความรัก ถัดมาคือ ความตองการทางดานการยกยอง เปนความตองที่จะไดรับ 
ความนับถือ มีตัวตน และไดรับสถานะทางสังคม มีช่ือเสียง เกียรติยศ และการนับถือตัวเอง สุดทายคือ ความตองที่ประสบ
ความสําเร็จสูงสุดในชีวิต เปนความตองการขั้นสูงสุดซ่ึงเปนความตองการของแตละบุคคล (Maslow, Motivation and 
personality, 1954) 
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3.2 ทฤษฎีการจูงใจของแม็คไกร 
 แม็คไกร (McGuire) ไดพัฒนาระบบการจําแนกประเภทของแรงจูงใจที่มีลักษณะช้ีเฉพาะโดยนําหลักดานจิตวิทยามา
ใชมีโดยแบงออกดังน้ี (Hawkins, Best and Coney, 1998) ความตองการความสอดคลองกัน (need for consistency) เปน
ความตองการของผูบริโภคที่ตองการใหทุกดานทุกสวนของตนเอง สอดคลองกลมกลืนซ่ึงกันและกัน ,ความตองการทราบ
เหตุผลที่เปนที่มาของส่ิงตางๆ (need to attribute causation) เปนความตองการเพื่อที่จะทราบวาใคร หรืออะไรเปนสาเหตุ
ที่ทําใหส่ิงตางๆ เกิดขึ้นและส่ิงที่เกิดขึ้นน้ันจะเกิดผลในทางที่ดีหรือไมดีกับตัวเอง ,ความตองการที่จะสามารถจําแนกส่ิงตางๆ 
ได (need to categorize) เปนความตองการของทุกคน ที่จะสามารถจําแนกขอมูล และประสบการณใหมีความหมายที่เขาใจ
ได และสามารถนํามาใชประโยชนอยางใดอยางหน่ึงได ,ความตองการที่จะสามารถบอกความหมายโดยนัยได (need for 
cues) แรงจูงใจน้ีจะสะทอนออกมาในรูปแบบของความตองการที่สามารถสังเกตเห็น ส่ิงบอกเหตุหรือสัญลักษณตางๆ ,
ตองการความมีอิสรภาพ (need for independence) คือ ความตองการความมีอิสรภาพหรือการปกครองตนเอง (self-
government) ตองการที่จะทําตามแนวทางของตนเอง แลวทั้งมีความตองการเปนตัวของตัวเอง ,ความตองการส่ิงแปลกใหม 
(need for novely) เปนความตองการของทุกคนที่จะแสวงหาความแปลกใหม เพื่อหลีกเล่ียงความจําเจและซํ้าซาก ,ความ
ตองการแสดงตนเองใหประจักษ (need for self-expression) แรงจูงใจน้ีจะเก่ียวของกับความตองการเพื่อแสดงความเปน
ตนเอง ,ความตองการเพื่อปองกันตัวเอง (need for ego-defense) ความตองการเพื่อปกปองคุมครองตนเอง เปนแรงจูงใจให
บุคคลน้ันปองกันภาพลักษณของตนเอง (self-image หรือ self-concept) ,ความตองการไดรับการเสริมแรง (need for 
reinforcement) เรามักจะไดรับแรงกระตุนใหกระทําบางส่ิงบางอยางบอยๆดวยเหตุผล เพราะวา เราไดรับความพึงพอใจอัน
เปนรางวัล (reward) ในการกระทําเชนน้ัน ,ความตองการความรักความผูกพัน (need for affiliation) เปนความตองการของ
บุคคลที่อยากจะชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เพื่อสรางความรักความผูกพันใหเกิดขึ้นกับผูอ่ืนที่เปนสมาชิก ,ความตองการยึดถือ
บุคคลอ่ืนที่ช่ืนชอบเปนตัวแบบ (need for modeling) ความตองการลักษณะน้ีจะเปนการสะทอนใหบุคคลมีแนวโนมที่จะ
แสดงพฤติกรรมตางๆ ไปตามรูปแบบของบุคคลอ่ืนที่ตนเองช่ืนชอบ จึงเปนแรงจูงใจใหตนเองประพฤติปฏิบัติตาม 
 

 3.3 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปดรับส่ือ 
 การเลือกเปดรับส่ือของแตละบุคคลน้ัน มีวัตถุประสงคในการเลือกรับขาวสารหรือการบริโภคขาวสารของผูรับสาร
โดยแนวทางการสํารวจส่ือมวลชน (จิราภรณ สุวรรณวาจกกสิกิจและคณะ, 2547) สรุปไดวา การเปดรับส่ือมวลชนน้ันหมายถึง
ความบอยครั้งในการเปดรับระยะเวลา ชวงเวลารวมไปถึงจํานวนส่ือมวลชนที่ใชในการเปดขาวสาร 
 

 3.4 แนวคิดเกี่ยวกับดนตรี 
 ดนตรีน้ันเปนงานศิลปะที่มนุษยสรางขึ้นโดยอาศัยเสียงเปนส่ือในการถายทอดความรูสึกของศิลปน ซ่ึงเสียงดนตรีเปน
เสียงที่มีงดงามและนํามาเรียบเรียงอยางมีศิลปะ จึงกลายมาเปนบทเพลง โดยเราสามารถแยกความแตกตางระหวางเสียงดนตรี
กับเสียงอ่ืนๆ ได คือ เสียงดนตรีน้ันจะเปนเสียงที่ประดิษฐและสรางสรรคขึ้น โดยอาศัยความงดงามของเสียง ศิลปนผูสราง
เสียงน้ันจะใสอารมณความรูสึกลงไปในเสียง เพื่อทําใหเสียงมีเกิดอารมณและความรูสึกทางศิลปะ สวนเสียงอ่ืนๆ ที่ไมใช
เสียงดนตรีน้ันจะเปนเพียงแคเสียงที่ขาดคุณสมบัติทางดานศิลปะ ขาดความรูสึกอารมณ หรือแมแตความอยาก ส่ิงเหลาน้ีจะ
ถูกถายทอดลงไปในดนตรี ซ่ึงเปนคุณสมบัติที่สําคัญของศิลปะ โดยอารมณในดนตรีสามารถเปรียบเหมือนกับอารมณของชีวิต 
ศิลปนจะถายทอดลงไปในผลงาน ดนตรีที่มีอารมณจะส่ือสารออกไปกระทบกับความรูสึกของผูชมหรือผูฟงได ศิลปนที่เกงและ
มีผลงานดีน้ัน ยอมมีโอกาสที่จะถายทอดส่ือสารอารมณไปยังผูฟงไดดี (สุกรี เจริญสุข,2532) 
 

 3.5 สุนทรียศาสตรและปรัชญาของศิลปะ 
 สุนทรียศาสตร คือ ศาสตรหลายๆศาสตรมารวมกัน ซ่ึงศาสตรตางๆที่เขามาเก่ียวของหรือมีความสัมพันธในเบื้องตน 
คือ ปรัชญา (Philosophy) โดยสามารถแบง ปรัชญา ออกไดเปน 4 สาขา ดังน้ี (พระมหา ดร.จิตติภัทร อจลธมฺโม และพระ 
ดร.หัสดี กิตฺตินนฺโท, ม.ป.ป.) อภิปรัชญา (Metaphysics) ,ญาณวิทยา (Epistemology) ,จริยปรัชญา (Ethics) ,ตรรกวิทยา 
(Logics) โดยทั้ง 4 สาขาน้ี เรียกวา ปรัชญาบริสุทธ์ิ (Pure philosophy) ซ่ึงสวนของสุนทรียศาสตรน้ันถือวาเปนปรัชญา
ประยุกต (Applied philosophy) สุนทรียศาสตรน้ันเปนแขนงหน่ึงของปรัชญา โดยสามารถแยกปรัชญาออกไดเปนอีก 3 สวน 
คือ หลักการของความจริง (Ontology) ,หลักการของความรู (Epistemology) และหลักการของคุณคา (Axiology) โดย
สุนทรียศาสตรน้ันจะอยูในสวนของ หลักการของคุณคา (Axiology) ซ่ึงเก่ียวของกับความงาม ความพอเหมาะพอดี ของส่ิงที่
มนุษยสรางสรรคขึ้นในสังคม (พระมหา ดร.จิตติภัทร อจลธมฺโม และ พระ ดร.หัสดี กิตฺตินนฺโท, ม.ป.ป.)  
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 ปรัชญาของศิลปะ หมายถึง ความรูถึงหลักการแนวคิด แนวทางที่ผูปฏิบัติงานศิลปะ หรือศิลปนทุกสาขาตองใช
รวมกัน ซ่ึงสามารถนํามาสรางสรรคผลงานของตนได โดยการ นําหลักสุนทรีศาสตรมาชวยในการศึกษา หรือการนําแคบางสวน
มาสรางสรรคผลงาน โดยส่ิงเหลาน้ีสามารถนํามาผสมผสานเพิ่มเติมไดดวยสุนทรีภาพ ที่มีผลเกิดจากงานศิลปะโดยเฉพาะ 
อยางไรก็ตาม ทั้งสุนทรีศาสตรและปรัชญาของศิลปะน้ัน ถือวาอยูในกรอบของศิลปะอยูเชนเดียวกัน แตแตกตางกันไปในบาง
ดานและบางหนาที่ รวมทั้งจุดมุงหมายที่แตกตางกันออกไป 
 

 3.6 ทฤษฎีและแนวคิดสวนประสมทางการตลาด 
 สวนประกอบที่สําคัญของกลยุทธทางการตลาดมี4 ประการไดแก Product, Price, Place, Promotion เรียกวา 
สวนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือเรียกส้ันๆ วา 4P’s โดย 4P’s น้ันเปนเครื่องมือในการสนองความพึงพอใจของ
ผูบริโภคและทําใหบรรลุวัตถุประสงคของบริษัทน้ันๆ จากความหมายขางตน สามารถสรุปไดวา สวนประสมทางการตลาด 
หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่สามารถควบคุมได ซ่ึงเปนเครื่องมือที่บริษัทจะใชเพื่อตอบสนองและสรางความพึงพอใจใหแก
กลุมเปาหมาย 
  

3.7 ทฤษฎีไอดาส (AIDAS) 
 ทฤษฎีไอดาสเปนกระบวนการคา โดยสามารถแบงลําดับขั้นตอนออกเปน 5 ขั้นตอนไดดังน้ี (ธีรพล สิริวันต,2557) 
      3.7.1 การสรางความสนใจ (Attention: A) หมายถึง การสรางเพื่อใหลูกคาเกิดความสนใจ ซ่ึงในทางโทรทัศน
น้ัน เปรียบไดกับการสรางความสนใจเพื่อใหผูชมน้ันเกิดความสนใจในรายการหรือส่ิงที่เรากําลังนําเสนอ 
      3.7.2 การเราความสนใจ (Interest: I) หมายถึง การเราเพื่อใหเกิดความสนใจในผลิตภัณฑหรือบริษัท ในทาง
โทรทัศนน้ันเปรียบไดคือ เม่ือกระแสของรายการเริ่มมีผูชมติดตามแลว เราก็จะตองทําการสรางกระแสโดยการเราความสนใจ
ใหผูชมเกิดความอยากติดตามรายการของเราเพิ่มขึ้นไปอีก 
      3.7.3 การสรางความปรารถนา (Desire: D) หมายถึง การกระตุนเรงเรา เพื่อใหลูกคาเกิดความสนใจมากยิ่งขึ้น
จนกลายเปนความปรารถนา ซ่ึงในทางโทรทัศนน้ัน การสรางความปรารถนาที่จะทําใหผูชมอยากรับชมน้ัน สามารถทําได 
      3.7.4 การตัดสินใจ (Action: A) น้ันขั้นตอนที่ทําใหลูกคาน้ันตัดสินใจซ้ือและบริการ ในทางโทรทัศนน้ัน เม่ือเรา
ไดดําเนินกระบวนการตางแลว และแนใจวาเราทําออกมาไดอยางดีแลวน้ัน จะสามารถทําใหผูชมตัดสินใจที่จะรับชมรายการ
โทรทัศนตามที่รอคอย 
      3.7.5 การสรางความพอใจ (Satisfaction: S) คือลําดับขั้นตอนที่เสริมสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา โดยใน
ดานของโทรทัศนน้ัน เม่ือรายการไดเราไดรับการตอบรับจากผูชม ก็ความที่จะมีการสรางความสัมพันธกับผูชมอยางตอเน่ือง
เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับผูชม 
 
4. วิธีการดําเนินการศึกษา 
 

 4.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
แหลงขอมูลที่ใชเก็บขอมูลคือ แหลงขอมูลประเภทบุคคล โดยจะทําการศึกษาขอมูลแบบการสัมภาษณเชิงลึก (in-

depth interview) ผูทรงคุณวุฒิและผูเช่ียวชาญที่มีสวนเก่ียวของกับการบริหารงานธุรกิจสายโทรทัศนและการผลิตรายการ
โทรทัศนที่มีเน้ือหาสาระเก่ียวกับดนตรีและเพลง เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในการจัดตั้งธุรกิจ เขาใจถึงกลยุทธ ปญหาดาน
ตางๆที่เกิดขึ้นจริง รวมถึงการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน 

 

 4.2 กลุมประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 
      4.2.1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยผูศึกษาทําการเก็บขอมูลจากแหลงขอมูลประเภทบุคคล จากการ
สัมภาษณผูมีความรูและความเช่ียวชาญเก่ียวกับการผลิตรายการโทรทัศน ซ่ึงมีหนาที่สรางสรรค และผลิตรายการใหผูชมไดรับ
ชม โดยผูศึกษาไดคัดเลือกผูใหสัมภาษณขอมูลโดยพิจารณาจาก ผูทรงคุณวุฒิและผูที่มีสวนเก่ียวของกับการบริหารงานธุรกิจ
สายโทรทัศนและการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาสาระเก่ียวกับดนตรีและเพลง 
      4.2.2 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผูศึกษาไดรวบรวมขอมูลจากการเอกสารงานวิจัยวารสารส่ือส่ิงพิมพ 
และส่ืออิเล็กทรอนิกสรวมถึงบทความตางๆที่มีเน้ือหาเก่ียวกับการผลิตรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาสาระเก่ียวกับดนตรี เพื่อนํา
ขอมูลมาเปนแนวทางในการศึกษาและวิเคราะห 
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 4.3 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  
 การศึกษาโครงการครั้งน้ี ผูศึกษาไดใชเครื่องมือในการวิจัย คือ การสัมภาษณแบบเจาะลึกโดยทําการสัมภาษณผูที่
เช่ียวชาญและมีความเก่ียวของกับการผลิตรายการที่มีเน้ือหาสาระเก่ียวกับดนตรีและเพลง เพื่อใหทราบถึง ทิศทางการผลิต 
การดําเนินการผลิต ตลอดจนความคิดเห็นตางๆ และแนวโนมของอุตสาหกรรมโทรทัศนในยุคดิจิตอลเพื่อนําไปพัฒนาการ
บริหารจัดการใหสมบูรณและเปนไปได โดยลักษณะของแบบสัมภาษณจะเปนคําถามปลายเปด ซ่ึงผูศึกษามีการกําหนดหัวขอ
คําถามเพื่อใหการสัมภาษณตรงตามวัตถุประสงคของการศึกษา ดังน้ี 

4.3.1 ขอมูลพื้นฐานทั่วไป เชน แนวโนมของอุสาหกรรม  
4.3.2 ขอมูลการทํางาน เชน คุณสมบัติของผูผลิตรายการโทรทัศนที่มีควรมี 
4.3.3 ขอมูลการทํางานของฝายผลิตรายการโทรทัศ เชน ทิศทางในการผลิตรายการโทรทัศน รูปแบบของ

รายการโทรทัศน  
4.3.4 ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดตั้งโครงการน้ี 
 

 4.4 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 ผูศึกษาไดทําการทดสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย โดยการนําเสนอแบบสัมภาษณใหกับอาจารยที่ปรึกษาแนะนํา 
และตรวจสอบแกไขความถูกตองในเน้ือหา 
 

 4.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 หลังจากที่เก็บขอมูลเรียบรอยแลว ผูวิจัยจะศึกษาวิเคราะหขอมูลที่ไดมา ซ่ึงจะนําขอมูลจากการสัมภาษณแหลง
บุคคล คือ การสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิและมีความเช่ียวชาญในการผลิตรายการ ดนตรีและเพลง ทางโทรทัศน ซ่ึงจะไดขอมูล
เก่ียวกับปจจัยตางๆทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งแนวคิดตางๆเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจสายโทรทัศน และการผลิตรายการ
โทรทัศนประเภทดนตรีและเพลง  
 

 4.6 การวิเคราะหขอมูลและประมวลผลขอมูล 
 รายงานวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นที่มีตอรายการที่มีเน้ือหาสาระเก่ียวกับดนตรี เพื่อใชประกอบการศึกษาดําเนิน
โครงการจัดตั้งบริษัทผลิตรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาสาระเก่ียวกับดนตรี โดยมีการแบงผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน 2 สวน 
ดังน้ี 
 สวนที่  1 ผลวิเคราะหขอมูลสัมภาษณเชิงลึกผูผลิตรายการโทรทัศนที่มีเ น้ือหาสาระเก่ียวกับดนตรี 5 ทาน 
ประกอบดวย คุณทศพร แตงเหลือง คุณพรสุดา จินตรานันท คุณณัฐภัทร เรืองชาญ คุณณัฐฏฎา เรียบรอยเจริญ และคุณ
คุณากรณ สุวะมินทร 
 สวนที่ 2 ขอมูลกรณีศึกษา จากการไดสํารวจรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาสาระเก่ียวกับดนตรีและเพลงในประเทศไทย 
รายการที่ไดรับความนิยมและถือวาเปนรายการดนตรีที่มีเอกลักษณชัดเจน จนเปนที่จดจําน้ัน แบงออกเปน 4 รายการ ไดแก 
รายการโลกดนตรี รายการบันเทิงคดี รายการดนตรี กวี ศิลป และรายการ 7สีคอนเสิรต โดยทั้ง 4 รายการน้ี แตละรายการมี
ความสําคัญตองานวิจัยในดานการศึกษาถึงรูปแบบของรายการที่เก่ียวกับดนตรีและเพลง รวมทั้งลักษณะตางๆที่เปนปจจัยของ
รายการที่เก่ียวกับดนตรีและเพลง 
 
5. ผลการศึกษาและสรุปการศึกษา 
 

 จากผลการศึกษาพบวา ในปจจุบันน้ัน ลักษณะธุรกิจของบริษัทผลิตราการโทรทัศนในประเทศไทย ถือวามีการ
ปรับเปล่ียนและกาวหนามากขึ้น ซ่ึงการเขามาของทีวีดิจิตอล ในเมืองไทยถือวาเปนส่ิงที่แปลกใหมสําหรับคนไทย คนทั่วไป
คอนขางใหความสนใจ จึงถือวาเปนจุดเปล่ียนสําคัญของการแขงขันในธุรกิจทีวีในประเทศไทย ที่ถูกผูกขาดมาอยางยาวนาน
โดยชองทีวีอะนาล็อกเพียงไมก่ีชอง ซ่ึงปจจุบันทีวีดิจิตอลน้ันแทบไมตางกับฟรีทีวี ชองที่อยูไดน้ันคือชองที่ผลิตเน้ือหา 
(Content) ที่หนาแนน โดยกลยุทธในการดําเนินงานของบริษัทในดานกระบวนการผลิตรายการโทรทัศนน้ัน ผูผลิตจะตองมี
ความรู ความเขาใจและทักษะ ในดานการผลิตและการสรางองคกรอยางแทจริง รวมไปถึงการจัดการดานการตลาดผูผลิต
จะตองเลือกกลุมเปาหมายของรายการ เพื่อตอบสนองความตองการของกลุมผูรับชม พรอมทั้งสอดแทรกเน้ือหาสาระความรู
เพิ่มเติมเขามาดวย ซ่ึงการจัดการตางๆน้ันจะตองมาจากประสบการณ และการวางแผนระยะยาว โดยปจจัยสําคัญที่มีผลตอ
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การบริหารธุรกิจของบริษัทผลิตรายการโทรทัศน คือ ปจจัยในดานเน้ือหา (Content) การนําเสนอในรูปแบบที่แปลกใหม และ
ความจริง (real) ซ่ึงตองนําเสนออยางครอบคลุม อีกทั้งผูผลิตควรมีจิตสํานึก จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบตอสังคม ทั้งน้ี
ผูใหสัมภาษณไดใหความเห็นวามีความเปนไปไดในการจัดตั้งโครงการธุรกิจน้ี 

 
 6. อภิปรายผลการศึกษา 
 
 จากการศึกษาโครงการจัดตั้งบริษัทผลิตรายการโทรทัศนที่มีเน้ือหาสาระเก่ียวกับดนตรีน้ัน พบวา ปจจุบันผูรับชม
หรือผูบริโภคน้ันมีความสนใจและตองการรับชมเน้ือหา (Content) ที่เปนความจริง (Real) คนรับชมตองการดูอะไรที่ดูแลว
สบายใจ มีความบันเทิง ผอนคลาย ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ ศาโรจน ศักดิ์อุดมขจร และ ณักษ กุลิสร (2557) ไดศึกษา
เรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจโดยรวมของผูชมรายการของสถานีโทรทัศนเคเบิ้ลทีวี ชอง Pop Channel ใน
กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางในการวิจัยคือ ผูใชบริการในคอนโดมีเนียม และจากการวิจัยพบวา มีระยะเวลาเฉล่ียในการ
รับชมอยูที่ 3.94 ช่ัวโมงตอวัน ใหความสนใจกับรายการเพลงในชวงวันจันทรถึงศุกร ทั้งน้ียังสอดคลองกับการศึกษาการวิจัย
เรื่อง พฤติกรรมการรับชมละครโทรทัศน  ของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ของ นันทสิทธ์ิ แกวทิพยเนตร 
(2555) พบวา พฤติกรรมาการรับชมโทรทัศนโดยสวนใหญของ นักศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน 254 คน ทั้งเพศหญิงและ
ชาย เลือกที่จะชมรายการโทรทัศนหรือละครที่ เบาสมอง มีความบันเทิงและความผอนคลาย และรับชมในชวงเวลา 18.01-
22.30 น. และสถานีที่รับชมละครโทรทัศนมากที่สุดคือ ไทยทีวีสีชอง 3 และชอง 7 ตามลําดับ 
 
7. แนวทางในการแกไข ขอเสนอแนะ  
 
 จากการศึกษาพบวา รายการที่มีเน้ือหาสาระเก่ียวกับดนตรีและเพลง ในปจจุบันมีจํานวนลดลงในอุตสาหกรรม
โทรทัศน แมวาจะมีการเกิดของสถานีโทรทัศนและชองใหมๆมากขึ้นก็ตาม ซ่ึงส่ิงสําคัญของรายการที่มีเน้ือหาสาระเก่ียวกับ
ดนตรีและเพลง คือ คุณภาพและเน้ือหาของรายการ เปนส่ิงที่สถานีโทรทัศนจะเลือกรายการเขาไปออกอากาศ รวมไปถึง
บริษัทที่ผลิตรายการโทรทัศนน้ัน จําเปนตองมีการวางแผนการลงทุน และการผลิตที่ดีจึงจะประสบความสําเร็จในอุตสาหกรรม
โทรทัศน ในดานกระบวนการจัดตั้งบริษัทผลิตรายการโทรทัศน ควรมีความรูในการประกอบธุรกิจอยางครบถวน ทุกดาน ไม
ควรมีความรูในเฉพาะดานใดดานหน่ึง แตควรจะมีความรูในกระบวนการผลิตและกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการศึกษาใหมากยิ่งขึ้น อีกทั้งควรศึกษาและคนควาวิธีการดําเนินธุรกิจบันเทิงใหมากยิ่งขึ้น เพื่อนํามาประยุกตใชกับบริษัท 
และศึกษาในดานการบริหารทางการเงินเพื่อผลิตรายการโทรทัศนใหออกมามีผลประกอบการที่สามารถทําใหบริษัทสามารถ
ดํารงอยูไดอยางที่สุด 
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บทคัดยอ 
 
การศึกษางานวิจัยน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเปนไปไดของการจัดตั้งโครงการธุรกิจกรีน แคปซูลโฮสเทล เพื่อ

รักษาวิถีชุมชน และศึกษาการตัดสินใจในการใชบริการโฮสเทลโดยใชวิธีการวิจัยแบบเชิงปริมาณ โดยนําขอมูลเชิงลึกมาสราง
แบบสอบถามเพื่อเก็บขอมูลจากนักทองเที่ยวชาวตางชาติโดยสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 26-30 ป และมีภูมิลําเนาที่ South 
East Asia มีประสบการณการเขาพักโฮสเทล 1-2 ครั้ง มีสมาชิกรวมเดินทาง 2 คน รูปแบบหองพักเปนหองพักรวม ลักษณะ
หองพักที่เลือกใชบริการมีลักษณะแบงสัดสวนเปนหอง นิยมจองหองพักผานเว็บไซต www.agoda.com และเหตุผลในการ
เลือกหองพักคือราคา สวนการตัดสินใจในการใชบริการที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมากที่สุดคือเรื่องความปลอดภัย
ระหวางเขาพัก 
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Abstract 
 
The purposes of this research are to study the feasibility of setting up a “Green Capsule Hostel” 

project in order to preserve the community lifestyle and to study customers’ decision making process in 
choosing a hostel to stay. The researcher used quantitative research method for this research. The 
questionnaires were formulated from the insights found from the literature review before being distributed to 
the respondents.  The majority of respondents for this research are female, foreign tourists who aged 
between 26-30 years old. and their domicile is South East Asia. These respondents have had the 
experience of staying in a hostel once or twice and usually with 2 accompanied members. The room 
type that they chose is usually dormitory style which has separate rooms inside. Majority of the 
respondents book the hostels from Agoda’s website. Majority of the respondents were based on the 
price of the hostel. 
 
Keywords: capsule hostel, foreign tourists, preserve the community lifestyle, green space 
 
1. บทนํา 
 

 ในปจจุบันการทองเที่ยวมีบทบาทสําคัญสําหรับการสรางรายไดใหกับประเทศโดยเปนหน่ึงของนโยบายรัฐบาลทาน
พลเอกประยุทธ จันทรโอชา โดยการสงเสริมการทองเที่ยวน้ันเห็นวาจํานวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เขามา นับจากเม่ือ 4 ปที่
ผานมา ในป 2554 มีจํานวนนักทองเที่ยว 19,230,470 คน และใน 2557 มีจํานวนนักทองเที่ยว 24,779,768  คน  
นักทองเที่ยวที่มีจํานวนมากที่สุดคือ จีน มาเลเซีย และ ญ่ีปุน พบวา นักทองเที่ยวกลุมน้ีเกือบทั้งหมดขยายตัว โดยเฉพาะจีน ที่
ขยายตัวถึงรอยละ 112.47 สวนนักทองเที่ยวรัสเซียหดตัวรอยละ 59.78 (สรุปสถานการณนักทองเที่ยว, 2558) 
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ซ่ึงผลการสํารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสตเฮาส พ.ศ. 2557 พบวา โรงแรมและเกสตเฮาสทั่วประเทศมี
จํานวน 10,018 แหง (กลุมประชาสัมพันธ สํานักสถิติพยากรณ, 2558) 

โฮสเทล (Hostel) คือหองพักราคาประหยัดที่นิยมในหมูนักทองเที่ยวแบ็คแพ็คเกอร(Backpacker) มุงเนนสําหรับ
นักทองเที่ยวที่มีคาใชจายในการทองเที่ยวต่ํา โดยในหน่ึงหองจะสามารถพักไดทั้งหมด 4 - 8คน ลักษณะหองนํ้าจะเปนหองนํ้า
รวม หองพักผอนใชรวมกัน รวมถึงหองครัวที่จะมีอุปกรณครัวคอยบริการสําหรับแขกผูเขาพักอาศัย 

ในปจจุบันกรุงเทพมหานครยังขาดพื้นที่สีเขียวจํานวนมาก เพราะความเจริญเติบโตในทุกๆดาน สงผลตอมลพิษทาง
อากาศรวมถึงความแออัดของที่อยูอาศัย จึงทําใหพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานครไมเพียงพอตอความตองการของประชาชน 
และบริเวณซอยสุขุมวิท 36 จากปากซอยคือถนนสุขุมวิท จนถึงทายซอยจะพบถนนพระราม4 บริเวณน้ีเปนพื้นที่อยูใจกลาง
กรุงเทพมหานคร ถาเรียงจากดานหนาซอยน้ัน จะเปนพื้นที่เกาของคนในชุมชนไดทยอยขายที่ดินใหกับนายทุนเพื่อทําเปน
คอนโดมิเนียม ดานกลางซอยก็เริ่มมีการปรับพื้นที่ ถมที่ดิน เพื่อจะขายที่ดินใหกับนายทุนเพื่อที่จะสรางคอนโดมิเนียมเชนกัน  

ดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงเล็งเห็นถึงการสรางธุรกิจโรงแรมขึ้นมาเปนโครงการจัดตั้ง กรีน แคปซูลโฮสเทลเพื่อ
รักษาวิถีชุมชน เปนโรงแรมขนาดเล็กแหงใหม (Hostel) ที่สรางประสบการณแนวใหมคงวัฒนธรรมของชุมชนเดิมภายใต
โครงการเพื่ออนุรักษส่ิงแวดลอมโดยทําใหโฮสเทลเปนพื้นที่สีเขียวในเขตกรุงเทพมหานครและดํารงไวซ่ึงวิถีชิวิตของชุมชน โดย
ใชโครงสรางตึกเกาบริเวณชุมชนเปนโครงสราง จึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจในการจัดตั้งธุรกิจน้ีขึ้นมาเพื่อศึกษาความเปนไปได 
ประกอบกับการรักษาซ่ึงวัฒนธรรมของชุมชน ในบริเวณน้ันใหชุมชนเองมีรายได และไมใหเกิดการรุกลํ้าพื้นที่เพื่อนําไปสราง
อาคารสูง เชนคอนโดมิเนียม อาคารสํานักงาน เพื่อเก็บรักษาพื้นที่ของชุมชนใหมีคุณคาและมูลคาสูงสุดจนกวาจะเกิดการ
เปล่ียนรูปแบบและเปนจุดศูนยกลางของการพักผอนในรูปแบบการเขาถึงวัฒนธรรมของชุมชน  

 
2. วัตถุประสงคในการศึกษา 
 

เพื่อศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งโครงการธุรกิจกรีน แคปซูลโฮสเทล เพื่อรักษาวิถีชุมชน รวมทั้งเพื่อทราบแผน
กลยุทธในการจัดตั้งโครงการธุรกิจกรีน แคปซูลโฮสเทล เพื่อรักษาวิถีชุมชน และเพื่อศึกษาถึงการตัดสินใจในการใชบริการกรีน 
แคปซูลโฮสเทลเพื่อรักษาวิถีชุมชน 

 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

3.1 แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม  
อุตสาหกรรมที่พักแรมมีความจริญรุงเรืองมากกวา 2,000 ป กอนการกําเนิดพระเยซูคริสต ในยุคกอน ค.ศ. 400 กรุง

เอเธนส เปนศูนยกลางของการเดินทางโพนทะเล โดยมีหลักฐานบงช้ีวาโรงเตี๊ยม (INN) เปนธุรกิจที่ใหบริการดานที่พักสําหรับ
กลาสีเรือที่เดินทางแวะมา นอกจากกลาสีเรือแลวนักเดินทางสวนใหญในยุคน้ันจะเปนนักแสวงบุญทางศาสนา และที่พักสมัย
น้ันแทบไมมีมีอะไรเลย มีเพียงแคที่กันแดด กันฝน และไมมีอาหารไวรองรับ ในศตวรรษที่ 16-18 ยุคน้ีมีการปรับปรุงพัฒนาที่
พักแรมในเรื่อของคุณภาพ ซ่ึงเกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะประเทศอังกฤษมีการกอสรางโรงเตี๊ยมในทําเลที่เหมาะสมขึ้น ตาม
เสนทางของรถมา เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทาง และยกระดับเปนสถานที่พบปะสังสรรคแกคนช้ันสูงในทองถิ่น 
ตลอดจนใชบริการอยางอ่ืน เชน ใชจัดพิธีแตงงาน เปนตน การออกแบบอาคารจะเปนรูปส่ีเหล่ียม แบงพื้นที่เปนสวนตาง ๆ 
โดยแยกสวนที่พักออกจากสวนการขายอาหาร และเครื่องดื่ม ลักษณะเชนน้ีจึงมีการนําคําวา Hotel  มาใช ซ่ึงเปนคํามาจาก
ภาษาฝรั่งเศส มีความหมายวา คฤหาสน หรืออาคารขนาดใหญโดยเริ่มใชกันราวปลายศตวรรษที่ 18 หลังจากน้ันโรงแรมใน
ยุโรป ไดมีการพัฒนาเปนโรงแรมที่หรูหรามากขึ้น ทั้งดานการออกแบบตกแตงภายในการเสนอความสะดวกสบายตาง ๆ ใหแก
ลูกคา (วิลสัน และ ซัววาทอร, 2004/2547) 

 

3.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการทองเที่ยว  
Levitt (พิบูล ทีปะปาล, 2543, หนา 109) ไดกลาวไววา กอนที่มนุษยจะแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหน่ึงออกมา

จะมีมูลเหตุที่จะทําใหเกิดพฤติกรรมเสมอซ่ึงมูลเหตุดังกลาวจะเปนตัวกระตุน เรงเราจิตใจ ทําใหเกิดความตองการ และจาก
ความตองการจะทําใหเกิดแรงจูงใจใหแสดงพฤติกรรมในที่สุด ซ่ึงมีลักษณะเปนขั้นตอนหรือเปนกระบวนการ เรียกวา 
“กระบวนการของพฤติกรรม” (Process of behavior) 3 ประการดังน้ี  1. พฤติกรรมจะเกิดขึ้นไดจะตองมีสาเหตุทําใหเกิด 
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(caused) 2. พฤติกรรมจะเกิดขขึ้นไดจะตองมีส่ิงจูงใจหรือแรงกระตุน (motivated) 3. พฤติกรรมที่เกิดขึ้นยอมมุงไปสู
เปาหมาย (goal-directed)  

 

3.3 แนวคิดเกี่ยวกับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด (7Ps) 
พิบูล ทีปะบาล (2545, หนา 42) สวนประสมทางการตลาด เปนแนวความคิดที่สําคัญอยางหน่ึงทางการตลาด 

เพราะการบริหารการตลาดเพื่อสรางความพอใจใหกับลูกคา นักการตลาดจะใชสวนประสมทางการตลาดเปนเครื่องมือหลัก ซ่ึง
จะตองพัฒนาใหสอดคลองกับกลุมเปาหมาย (target market)   

สวนประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่สามารถควบคุมได นํามาใชรวมกันเพื่อตอบสนองความ
พึงพอใจของลูกคากลุมเปาหมาย (Kotler, 1997, p. 92) สวนประสมทางการตลาด (The Marketing Mix) เปนแนวคิดที่
สําคัญทางการตลาดสมัยใหมซ่ึงแนวความคิดเรื่องสวนผสมทางการตลาดน้ีมีบทบาทสําคัญทางการตลาดเพราะเปนการรวม
การตัดสินใจทางการตลาดทั้งหมดเพื่อนํามาใชในการดําเนินงานเพื่อใหธุรกิจสอดคลองกับความตองการของตลาดเปาหมาย 
โดยสวนผสมทางการตลาดน้ีเรียกวา 7 Ps ซ่ึงองคประกอบทั้ง 7 กลุมน้ีจะทําหนาที่รวมกันในการส่ือสารทางการตลาดใหแกผู
รับสารอยางมีประสิทธิภาพดังมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 1. ผลิตภัณฑ (product) 2. ราคา (price) 3. ชองทางการจัดจําหนาย 
(place) 4. การสงเสริมทางการตลาด (promotion) 5. บุคคล (people) 6. สรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 
(physical evidence and presentation) 7. กระบวนการ (process) 

 

3.4 แนวคิดเกี่ยวกับการจูงใจและการตัดสินใจ 
การจูงใจเปนวิธีการกระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมตามวัตถุประสงค บุคคลจะแสดงพฤติกรรมมาไดตองมีแรงจูงใจ

ที่เปนความตองการหรือแรงขับที่อยูภายในตัวบุคคค (อรุณี ลอมเศรษฐี, 2554)  
การตัดสินใจ (decision making) หมายถึงกระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหน่ึง จากหลาย ๆ ทางเลือกที่ได

พิจารณา หรือประเมินอยางดีแลววาเปนทางใหบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายขององคการ การตัดสินใจเปนส่ิงสําคัญ และ
เก่ียวของกับ หนาที่การบริหาร หรือการจัดการเกือบทุกขั้นตอน ไมวาจะเปนการวางแผน การจัดองคการ การจัดคนเขาทํางาน 
การประสานงาน และการควบคุม 

 

3.5 พื้นที่สีเขียว 
 ศูนยวิจัยปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใหคํานิยามเก่ียวกับ “พื้นที่สีเขียวในเขตชุมชนเมือง” โดย
หมายถึง พื้นที่โลงวางในเขตเทศบาล ซ่ึงมีพืชพรรณเปนองคประกอบหลัก ไดรับการจัดการตามหลักวิชาวนวัฒนวิทยาและ
หลักการทางภูมิสถาปตย เพื่อเสริมสรางภูมิทัศนใหเอ้ืออํานวยตอการพักผอนหยอนใจและเพื่อเสริมสรางสภาพแวดลอมของ
เมือง อันจะทําใหชุมชนเมืองเปนเขตพื้นที่สีเขียวที่รมรื่นสวยงามและนาอยูตลอดไป (สรอยสุข พงษพูล, 2550) โดยในเขต
ชุมชนเมืองยังมีพื้นที่ที่มีศักยภาพและมีความเหมาะสมที่จะนํามาพัฒนาเปนพื้นที่สีเขียวอยางยั่งยืน ไดแก พื้นที่วางรกราง 
พื้นที่สวนราชการ พื้นที่สวนศาสนสถาน พื้นที่สถานศึกษา พื้นที่ ลานกิจกรรมของชุมชน พื้นที่วางภายหลังการพัฒนา
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ พื้นทีวางตาม อาคารบานเรือนและสถานประกอบการของเอกชน เปนตน 

 

3.6 วิถีชุมชน 
 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย กลาวถึงวิถีชุมชนในลักษณะแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมในประเทศไทย ซ่ึงมีอยู
มากมายทั่วทุกภาค เชน ตลาดนํ้าโบราณในภาคกลาง ซ่ึงนับเปนสถานที่เรียนรูวิถีชีวิตชาวบานยานการคาริมนํ้าสมัยอดีตไดดี 
ที่รูจักกันทั่วก็คือตลาดรอยป สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี สําหรับบนดอยอินทนนท จังหวัดเชียงใหม มีพื้นที่เรียนรูวิถีวัฒนธรรม
ชาวไทยภูเขาที่บานอางกาหลวง สวนในอําเภออุมผาง จังหวัดตาก มีหมูบานปะละทะซ่ึงเหมาะสําหรับศึกษาวิถีชีวิตของ
ชาวปกากะญอ หรือกะเหรี่ยง หรือวิถีชีวิตชาวสวน ที่บานคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึงชาวบานทําสวนผสมกลมกลืนอยูใน
ผืนปา หรือชาวเลกับพี่นองชาวเกาะพิทักษ จังหวัดชุมพร ส่ิงสําคัญของการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมไปตามภูมิภาคตางๆ คือ 
นักทองเที่ยวตองใหความเคารพวิถีชุมชนทองถิ่น ตองศึกษาขอหามและปฏิบัติตามอยางเครงครัด ทั้งน้ีเพื่อความงดงามของ
วัฒนธรรมทองถิ่นที่จะคงอยูคูเมืองไทยตลอดกาล (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย อางใน กาญจนา แสงล้ิมสุวรรณ และศรันยา 
แสงล้ิมสุวรรณ, 2555) 
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3.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
อรุณี ลอมเศรษฐี (2555) ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของนักทองเที่ยวชาวตางชาติในการเลือกใช

บริการที่พักในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา สวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการที่พักของ
นักทองเที่ยวชาวตางชาติเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ดานที่พักและการบริการ  
 บริรักษ รัตนาวังเจริญ (2555) ไดทําการศึกษาการวิเคราะหศักยภาพของธุรกิจที่พักแรมโฮสเทลในอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา ผูเขาพักสวนใหญเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง ชวงอายุสวนใหญ25-41 ป เปน
ชาวตางชาติมากกวาคนไทย พฤติกรรมของกลุมตัวอยางผูเขาพักโฮสเทลในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม พบวาสวนใหญทราบ
ขอมูลเก่ียวกับที่พักโฮสเทลน้ันๆ โดยผานทางอินเตอรเน็ต และมีบางสวนที่ทราบจากการแนะนําโดยเพื่อน หรือสมาชิกภายใน
ครอบครัว สาเหตุที่เขาพัก สวนใหญคือเพื่อการทองเที่ยวและพักผอน ผูเขาพักสวนใหญมีความพึงพอใจในการเขาพักโฮสเทล
ในระดับดียกเวน โฮสเทลบานชาญ ซ่ึงคะแนนความพึงพอใจสวนใหญอยูในระดับปานกลางเน่ืองจากเปนโฮสเทลที่เพิ่งเปด
ใหบริการในระยะเวลาไมนานนักเม่ือเทียบกับโฮสเทลอ่ืนๆในกลุมตัวอยาง 
 พุทธิมา อัครวิวัฒน (2552) ไดทําการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจดานปจจัยการตลาดของนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติ ในการเขาพักบานดินสอบูติคโฮสเทล ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนบุคคลของนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เขาพักใน
บานดินสอบูติคโฮสเทลนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เขาพักเปนหญิงและชายในสัดสวนใกลเคียงกัน สวนใหญอายุ 21-30 ป เปน
ชาวยุโรป ผลการวิเคราะหพฤติกรรมในการเขาพักบานดินสอ บูติคโฮสเทลมีความสัมพันธกับปจจัยสวนบุคคลของนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติ พบวาพฤติกรรมดานงบประมาณที่คาดวาจะใชจายมีความสัมพันธกับระดับการศึกษา พฤติกรรมดานระยะเวลา
ในการเขาพักบานดินสอบูติคโฮสเทลเฉล่ียมีความสัมพันธกับอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ 
และความพึงพอใจดานปจจัยการตลาดของบานดินสอบูติคโฮสเทลของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ แตกตางกันตามปจจัยสวน
บุคคลของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ พบวานักทองเที่ยวที่มีสัญชาติจําแนกตามทวีปที่ตางกัน มีความพึงพอใจตอปจจัย
การตลาดแตกตางกันถึง 4 ดาน ไดแก ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการส่ือสาร และดานผูใหบริการ 

ธนาวุฒิ ศุภางคะรัตน (2552) ไดทําการศึกษาปจจัยการตลาดที่สงผลถึงพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวตางชาติใน
การเขาพักโฮสเทลในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา นักทองเที่ยวชาวตางชาติเขาพักโฮสเทลมากที่สุดโดยแบงตาม
ขอมูลสวนบุคคลคือ เพศชาย อาชีพพนักงานเอกชนและระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี สวนปจจัยทางการตลาดที่
นักทองเที่ยวชาวตางชาติใหความสําคัญในการเขาพักโฮสเทลมากที่สุดคือ ดานราคา ดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพและ
กระบวนการใหบริการ 

 
4. วิธีการดําเนินการศึกษา  
 

การวิจัยเรื่องโครงการธุรกิจกรีน แคปซูลโฮสเทล เพื่อรักษาวิถีชุมชน เปนการผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพ 
และการวิจัยเชิงปริมาณ 

4.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
 แหลงขอมูลที่ใชเก็บขอมูลคือ แหลงขอมูลประเภทบุคคล โดยจะทําการศึกษาขอมูลแบบการสัมภาษณเชิงลึก (In-

depth Interview) ผูเช่ียวชาญหรือผูประกอบกิจการโฮสเทล เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในการจัดตั้งธุรกิจ อีกทั้งยังเขาใจ
ถึงกลยุทธ ปญหาดานตางๆที่เกิดขึ้นจริง และผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ  
 

4.2 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
 ใชการวิจัยแบบสํารวจ (Survey Research) โดยการใชการสํารวจความคิดเห็นของกลุมตัวอยางโดยใชแบบสอบถาม 
(Questionair) คําถามจะประกอบไปดวยคําถามปลายปด (Close-Ended Question) และคําถามปลายเปด (Open 
Question) แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหคาทางสถิติ 
 

4.3 กลุมประชากรและการวิธีการสุมกลุมตัวอยาง 
เลือกกลุมตัวอยางจากผูประกอบการโฮสเทลบริเวณถนนสุขุมวิท สําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ คือ 

สัมภาษณผูบริหาร หรือ ผูประกอบกิจการที่มีความเก่ียวของกับธุรกิจโฮสเทล  
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การสุมตัวอยางสําหรับการวิจัยเชิงปริมาณโดยใชแบบสอบถาม กลุมประชากรที่ศึกษาวิจัยคือ กลุมตัวอยางของกลุม
นักทองเที่ยวชาวตางชาติ ที่ใชบริการโฮสเทลบริเวณถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร จากขนาดประชากรที่ไมทราบจํานวน
แนนอน โดยใชสูตรการคํานวณของ W.G.Cochran โดยกําหนดระดับคาความเช่ือม่ันรอยละ 95 และระดับคาความ
คลาดเคล่ือนรอยละ 5 โดยจะไดจํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด 385 ตัวอยาง  
 

4.4 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

คําถามในแบบสอบถามจะประกอบไปดวยคําถามปลายปดและคําถามปลายเปด ทั้งส้ินจํานวน 385 ชุด และนําขอมูล
ที่ไดมาแปรผลและวิเคราะหผล ซ่ึงแบบสอบถามสามารถแบงออกไดเปน 3 สวน อันไดแก สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบ
แบบสอบถาม เพื่อทราบขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน ภูมิลําเนา 
แบบสอบถามที่มีหลายคําตอบใหเลือก (Multiple Choices Question) สวนที่ 2 ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมของนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติเพื่อทราบถึงความตองการของผูเขาใชบริการโฮสเทล ของผูตอบแบบสอบถาม ใชคําถามประเภทคําถามที่มีหลาย
คําตอบใหเลือก (Multiple Choices Question) สวนที่ 3 ขอมูลเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาดของนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติตอการเขาใชบริการโฮสเทลเปนการสํารวจในลักษณะของลิเคิรทสเกล (Likert Scale) สวนที่ 4 การตัดสินใจในการ
ใชบริการกรีน แคปซูลโฮสเทลเพื่อรักษาวิถีชุมชนเปนการสํารวจในลักษณะของลิเคิรทสเกล (Likert Scale) 

 
4.5 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
ความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษา และผูทรงคุณวุฒิ เพื่อ

ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลตามมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพ ในดานความเที่ยง (Reliability) ความเปน
ปรนัย (Objective) คาอํานาจจําแนก (Discrimination Power) คาความยาก (Difficulty) (เกรียงศักดิ์ สุวรรณวัจน, 2551)  

 ความเช่ือม่ัน ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try-Out) กับกลุมตัวอยางจํานวน 30 ชุด กับ
กลุมตัวอยาง เพื่อหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม ใชวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Coefficient) โดยวิธีการ
คํานวณของครอนบัค (Cronbach) (กัลยา วานิชยบัญชา, 2546) คาอัลฟาที่ไดแสดงถึงระดับความคงที่ของแบบสอบถาม โดย
จะมีคาระหวาง 0 1 คาที่ใกลเคียงกับ 1 แสดงวามีความเช่ือม่ันสูง ซ่ึงในที่น้ีไดคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามในภาพรวม
เทากับ 0.860 ซ่ึงพบวาคาความเช่ือม่ันอยูในระดับสูง ดังน้ันจึงใชแบบสอบถามฉบับน้ีไปใชในการศึกษาวิจัยตอไป 
 

4.6 กระบวนการในการเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามน้ัน จะทําการเก็บแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางแบบสุมกลุมตัวอยางของ

กลุมนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ที่ใชบริการโฮสเทลบริเวณถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร โดยผูวิจัยจะเปนผูแจกแบบสอบถาม 
ทั้งน้ีการเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถามทําในชวงเดือน สิงหาคม 2557 - สิงหาคม 2558 
 

4.7 การวิเคราะหและประมวลผลขอมูล 
สําหรับขอมูลเชิงปริมาณที่ไดจากแบบสอบถาม คาสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ (Percentage) 

คาเฉล่ียเลขคณิต (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   
  
5. ผลการศึกษาและสรุปการศึกษา 
 

5.1 ผลสรุปการวิจัยเชิงปริมาณ 
 ผลการศึกษาและวิเคราะหกลุมตัวอยางทั้งหมดจํานวน 385 ตัวอยาง ขอมูลดานประชากรศาสตร พบวา ผูตอบ
แบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 26-30 ป สถานภาพโสด ระดับการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงาน
เอกชน มีรายได 1,000 – 1,499 USD ตอเดือน และมีภูมิลําเนาที่ South East Asia ดานพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวตาว
ชาติ ที่เคยมีประสบการณการเขาพักโฮสเทล 1-2 ครั้ง มีสมาชิกรวมเดินทาง 2 คน ระยะเวลาในการเขาพัก 1-2 คืน รูปแบบ
หองพักเปนหองพักรวม ลักษณะหองพักที่เลือกใชบริการมีลักษณธแบงสัดสวนเปนหอง ไมเคยใชบริการอาหารเชาของโรงแรม 
นิยมจองหองพักผานเว็บไซต www.agoda.com ชําระเงินทางบัตรเครดิต และเหตุผลในการเลือกหองพักคือราคา 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมากที่สุด ในดานผลิตภัณฑคือความสะอาดของ
หองพัก รองลงมาคือ สภาพของหองพัก ส่ิงอํานวยความสะดวกครบครัน รูปแบบหองพักที่หลากหลายของโฮสเทล และขนาด
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ของหองพัก ในดานราคาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญเก่ียวกับ ราคาหองพักเหมาะสมกับระยะเวลาที่เขาพัก รองลงมา
คือ ราคาหองพักที่หลากหลาย ความเหมาะสมของราคาหองพักที่เม่ือเปรียบเทียบกับส่ิงอํานวยความสะดวก ความเหมาะสม
ของราคาหองพักเม่ือเปรียบเทียบกับโฮสเทลแหงอ่ืน และมีการกําหนดราคาหองพักและบริการที่ชัดเจน ในดานของสถานที่ตั้ง 
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญเก่ียวกับ ทําเลที่ตั้งเหมาะสมใกลสถานีรถไฟฟา รองลงมาคือทําเลที่ตั้งเดินทางสะดวก งาย
ตอการเดินทาง สถานที่ตั้งของโฮสเทลเหมาะสม ใกลแหลงทองเที่ยว / แหลงชุมชน และสถานที่ตั้งของโฮสเทลใกลรานคา 
รานอาหาร ในดานการสงเสริมทางการตลาดผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญเก่ียวกับ การลดราคาหองพักมีผลตอการ
ตัดสินใจเขาพัก รองลงมาคือ การรวมบริการระหวางหองพักกับการบริการอ่ืนๆมีผลตอการตัดสินใจเขาพัก การประชาสัมพันธ
โฮสเทลใหเปนที่รูจัก และการทําทัวรจักรยานมีผลตอการตัดสินเขาพัก ในดานลักษณะทางกายภาพผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญเก่ียวกับ ความสะอาดภายในหองนํ้ารวม รองลงมาคือ ระบบรักษาความปลอดภัย เชนตูเก็บของนักทองเที่ยว
ระบบกุญแจคียการดพื้นที่โดยรอบๆบริเวณโฮสเทล บรรยากาศภายในหองพักไมแออัด สภาพแวดลอมภายในโฮสเทล มี
หองรับแขก ส่ิงอํานวยความสะดวก เปนระเบียบสวยงาม และมีพื้นที่สีเขียวลอมรอบภายในอาคาร  ดานพนักงานใหบริการ
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญเก่ียวกับ พนักงานยิ้มแยมแจมใส สุภาพ เปนมิตร รองลงมาคือ มีความรูความเขาใจในงาน
บริการ มีความสามารถในการส่ือสารดวยภาษาตางประเทศ และใหบริการลูกคาอยางเทาเทียมกัน ในดานกระบวนการบริการ
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญเก่ียวกับ ความสะดวกสบายในการชําระเงินคาหองพัก รองลงมาคือ สามารถจองผาน
เว็บไซตได ความแมนยําของระบบการจองหองพัก และความรวดเร็วของขั้นตอนการลงทะเบียนเขาและออกหองพัก 

ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอการตัดสินใจในการใชบริการ โดยมีลําดับความสําคัญจากระดับมากที่สุดไป
จนถึงนอยที่สุด คือความปลอดภัยระหวางการเขาพัก รองลงมาคือ ราคาที่สมเหตุสมผล ความสะดวกสบายของที่พัก การ
บริการของพนักงานตองรับ ควมสะดวกสบายในการเดินทาง ส่ิงอํานวยความสะดวกภายในโฮสเทล การตกแตงภายในโฮสเทล 
และลําดับสุดทายคือพื้นที่สีเขียวภายในโฮสเทล 
 
6. อภิปรายผลการศึกษา 
 
 การศึกษาขอมูลพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 70.1 โดยเฉล่ียอายุ 26 – 30 ป มีสถานภาพโสด 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับการศึกษาอยูในชวงระดับปริญญาตรี รอยละ 70.6 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน รอย
ละ 36.9  โดยมีระดับรายไดตอเดือน 1,000 - 1,499 USD และภูมิลําเนา South East Asia รอยละ 60.3  จํานวนสมาชิกใน
การรวมเดินทางเขาพัก 2 คน  โดยเลือกพักในรูปแบบหองพักรวม รอยละ 59.7 จองหองพักผานเว็บไซต www.agoda.com  
รอยละ 60.8  ทั้งน้ีกลับมีผลที่ตรงขามกับงานวิจัยของบริรักษ รัตนาวังเจริญ (พ.ศ. 2555) ไดศึกษาวิเคราะหศักยภาพของ
ธุรกิจที่พักแรมโฮสเทลในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม และ งานวิจัยของธนาวุฒิ ศุภางคะรัตน (2552) ที่ไดทําการศึกษาปจจัย
การตลาดที่สงผลถึงพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวตางชาติในการเขาพักโฮสเทลในเขตกรุงเทพมหานคร  ที่กลุมประชากรสวน
ใหญจะเปนเพศชาย แตในขอมูลดานอายุ การศึกษาสูงสุด และรายได ผลที่ไดจากการวิเคราะหสอดคลองกลับงานวิจัยขางตน
ทั้งส้ิน 

ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับผลิตภัณฑในเรื่องของความสะอาดของหองพักประกอบกับราคาหองพัก
เหมาะสมกับระยะเวลาที่เขาพัก ในดานสถานที่ตั้งผูตอบแบบสอบถามตองการทําเลที่ตั้งเหมาะสมใกลสถานีรถไฟฟา รวมถึง
การลดราคาหองพักมีผลตอการตัดสินใจเขาพักเชนกัน โดยส่ิงที่ตองการมากที่สุดคือความสะอาดภายในหองนํ้ารวม ในดาน
พนักงานใหบริการตองการ พนักงานยิ้มแยมแจมใส สุภาพ เปนมิตร และในสวนของการบริการคือความสะดวกสบายในการ
ชําระเงินคาหองพัก ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอการตัดสินใจในการใชบริการคือ ความปลอดภัยระหวางการเขาพัก 
ราคาสมเหตุสมผล พื้นที่สีเขียวภายในโรงแรม ซ่ึงใหผลที่แตกตางจากงานวิจัยของธนาวุฒิ ศุภางคะรัตน (2552) ที่ได
ทําการศึกษาปจจัยการตลาดที่สงผลถึงพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวตางชาติในการเขาพักโฮสเทลในเขตกรุงเทพมหานคร 
และพุทธิมา อัครวิวัฒน ที่ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจดานปจจัยการตลาดของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ในการเขาพัก
บานดินสอบูติคโฮสเทล (2552)  ที่นักทองเที่ยวชาวตางชาติจะใหความสําคัญในการเขาพักมาที่สุดในดานราคา  
 
 
 
 



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 
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7. ขอเสนอแนะ 
 
 จากการวิเคราะหผลการวิจัยน้ันควรจะตองมีแนวคําถามของขอมูลกรีนแคปซูลโฮสเทลในเชิงลึกมากขึ้น เพื่อใหได
ขอมูลชัดเจนและตรงเปาหมายมากขึ้น รวมทั้งจัดหาขอมูลและกลุยทธของโฮสเทลตางๆ เพื่อเปนขอมูลสําหรับการทํากรีน
แคปซูลโฮสเทลใหมีความแตกตางและโดดเดนจากโฮสเทลทั่วไป เพื่อตอบโจทยกลุมเปามหมายมากขึ้น เพื่อที่จะไดเห็น
ภาพรวมของธุรกิจที่กวางและลึกขึ้น อีกทั้งผลกระทบตางๆทั้งในดานบวกและลบของธุรกิจน้ี ควรศึกษาภาพรวมของ
อุตสาหกรรมใหกวางขึ้นรวมถึงการศึกษาคูแขงที่มากขึ้นกวาเดิม พรอมทั้งลงลึกในรายละเอียดขอมูลเพื่อนําปสูการรักษาวิถี
ชุมชนอยางยั่งยื่น เพื่อใหการวิเคราะหขอมูลและการวางแผนตอไปน้ันเปนไปอยางดีเยี่ยมและเหมาะสม 
 
8. เอกสารอางอิง 
 
เกรียงศักดิ์ สุวรรณวัจน.  (2551).  การตรวจสอบคุณภาพคูมือเก็บรวบรวมขอมูล.  พิษณุโลก:สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

พิษณุโลก เขต 1. 
กัลยา วานิชยบัญชา.  (2546).  การวิเคราะหสถิติ: สถิติสําหรับการบริหารและวิจัย.  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
กาญจนา แสงล้ิมสุวรรณ และศรันยา แสงล้ิมสุวรรณ.  (2550).  การทองเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรม อยางยั่งยืน.  สืบคนจาก 

http://www.bu.ac.th/knowledgecenter/executive_journal/  oct_dec_12/pdf/aw019.pdf. 
ธนาวุฒิ ศุภางคะรัตน.  (2552). ปจจัยการตลาดที่สงผลถึงพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวตางชาติใน การเขาพักโฮสเทลในเขต

กรุงเทพมหานคร.  การคนควาแบบอิสระปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
บริรักษ รัตนาวังเจริญ.  (2555).  การวิเคราะหศักยภาพของธุรกิจที่พักแรมโฮสเทลในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม.  การ

คนควาแบบอิสระปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
พิบูล ทีปะปาล.  (2543).  การบริหารการตลาดยุคใหมในศตวรรษที่21.  กรุงเทพฯ: รุงเรืองสาสนการพิมพ 
พิบูล ทีปะปาล.  (2545).  หลักการตลาด: ยุคใหมในศตวรรษที่ 21.  กรุงเทพฯ: มิตรสัมพันธกราฟ ฟค. 
พุทธิมา อัครวิวัฒน.  (2552).  พฤติกรรมและความพึงพอใจดานปจจัยการตลาดของนักทองเที่ยว ชาวตางชาติ ในการเขา

พักบานดินสอบูติคโฮสเทล.  การคนควาแบบอิสระปริญญา มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
วิลสัน, จี. เอส. และ ซัววาทอร, แอล. ซี.  (2547).  การบริหารและการจัดการงานโรงแรม [Hotel and Motel 

management and Operations] (บังอร ฉัตรรุงเรือง และ วรพล วัฒนเหลืองอรุณ, ผูแปล).  กรุงเทพฯ: เพียรสัน 
เอ็ดดูเคช่ัน อินโดไชนา. (ตนฉบับพิมพป ค.ศ. 2004) 

สรุปสถานการณนักทองเที่ยวชาวตางชาติ มีนาคม 2558. (2558). สืบคนจาก
http://newdot2.samartmultimedia.com/home/details/11/222/24367. 

สถิติฯเผยตางชาติเขาพักโรงแรมมากกวาคนไทย. กลุมประชาสัมพันธ สํานักสถิติพยากรณ.  (2558). สืบคนจาก 
http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/news/activity/A01-05-58-2.pdf. 

สรอยสุข พงษพูล.  (2550).  แนวทางการเพิ่มพื้นที่สเขียวในกรุงเทพมหานคร.   สืบคนจาก   
http://chm-thai.onep.go.th. 

อรุณี ลอมเศรษฐี.  (2555).  ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของนักทองเที่ยวชาวตางชาติในการเลือกใช บริการที่พักในเขต
กรุงเทพมหานคร.  การคนควาแบบอิสระปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 

Kotler, P.  (1997).  Marketing management: analysis, planning implementation and 
 control (9th ed.).  New Jersey: Asimmon &Schuster. 
 
 
 
 
 
 
 



The 8th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 31st March - 1st April 2016  

1146 | Integration of Art and Science toward the Local Research and ASEAN Community 

การศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีผลตอการตดัสนิใจบริโภคน้ําชา 
ของผูบรโิภคในกรุงเทพมหานคร  

A Study of Marketing Mix Factors (7Ps) Influencing the Decision to Drink Tea 
among Consumers in Bangkok 

 
ณัฏฐประชา สิริกาณจนวงศ และณัฎฐณิชา ณ นคร 

 
สาขาการจัดการสาระและการสรางคุณคา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

siamkhamhom@hotmail.com 
 

บทคัดยอ 
 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคดังน้ี 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคนํ้าชาของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร         
2) เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีผลตอการตัดสินใจบริโภคนํ้าชาของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
3) เพื่อศึกษาความเปนไปไดในการดําเนินโครงการจัดตั้งธุรกิจรานนํ้าชาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชวิธีวิจัยแบบสํารวจ 
ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ นําขอมูลมาพัฒนาเปนแบบสัมภาษณปลายเปดและนํา
ขอมูลจากแบบสัมภาษณมาพัฒนาเพื่อสรางเปนแบบสอบถามเชิงปริมาณ ผูวิจัยกําหนดกลุมประชากรสําหรับเก็บขอมูลเชิง
ปริมาณเปนกลุมผูบริโภคนํ้าชาที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร โดยใชขั้นตอนการสุมกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน ใชสถิติ
พื้นฐานและสถิติเชิงพรรณา ไดแก รอยละ ความถี่ คาเฉล่ีย 

ผลงานวิจัยเชิงปริมาณพบวา ปจจัยสวนผสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจบริโภคนํ้าชาของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ซ่ึงดานที่ผูบริโภคมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดคือ ดานชองทาง
การจัดจําหนาย รองลงมาคือ ดานกระบวนการใหบริการ ดานลักษณะทางกายภาพ ดานพนักงาน ดานราคา ดานผลิตภัณฑ 
และดานสงเสริมการขาย  ในระดับมาก ตามลําดับ 
 
คําสําคัญ: นํ้าชา, การสงเสริมการตลาด, สวนประสมทางการตลาด 
 

Abstract 
 
 The objectives of this research were 1) to study the consumers behavior in relation to consumption 
of tea among consumers in Bangkok, 2) to determine the marketing mix factors (7Ps) influencing their 
decision to drink tea, and 3) to examine the possibility in starting a tea room business in Bangkok 
metropolitant. The researcher conducted a survey research by exploring the principles, theories, and 
related studies in order to develop some open-ended interview questions and create a set of quantitative 
questionnaires. The population in this study included 400 tea consumers residing in Bangkok, selected by 
means of random sampling. The statistical data analysis was conducted by using descriptive statistics 
including percentage, mean, and standard deviation. 
 The results from the study revealed that the overall influence of the marketing mix factors on 
the decision of consumers in Bangkok to drink tea was at a high level. The most influential factor was 
place, followed by process, physical evidence, people, price, product, and promotion respectively. 
 
Keywords: tea, promotion, marketing mix 
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1. บทนํา 
 

ชาเปนช่ือเรียกของพืชชนิดหน่ึงที่นิยมนํามาทําเปนเครื่องดื่ม ที่มีผูบริโภคมากที่สุดเปนอันดับสองของโลกรองจากนํ้า
ซ่ึงเปนที่นิยมอยางแพรหลายของผูบริโภคทั่วโลก ไมวาจะเปนชาวเอเชีย เชน จีน ญ่ีปุน หรือแมแตชาวยุโรป ซ่ึงชาที่นิยมดื่มกัน
ในปจจุบันน้ีมี 3 ประเภทใหญ ๆ คือ ชาดํา ชาเขียว และชาอูหลง โดยจีนเปนชนชาติแรกที่เริ่มนําชามาทําเปนเครื่องดื่ม มีการ
ผลิตชาและทําไรชามานานกวา 2000 ปมาแลว ซ่ึงมีเรื่องเลาวาในเมืองจีนเกิดการระบาดของอหิวาตกโรค ผูคนลมตายกันมาก 
มีหมอจีนคนหน่ึงสังเกตเห็นวา สาเหตุของโรคระบาดมาจากนํ้าสกปรกที่ชาวบานใชดื่มกิน จึงพยายามหาวิธีที่จะใหชาวบานหัน
มาดื่มนํ้าตมสุกแทนนํ้าดิบ โดยทดลองนําใบไมหลายชนิดมาตมนํ้ารอน เพื่อใหมีกล่ินหอมและรสดีชวนดื่ม เม่ือชาวบานดื่มนํ้า
ชากันมากขึ้น โรคหาก็คอยๆ หมดไปในที่สุด ตั้งแตน้ันมาชาวจีนก็นิยมดื่มนํ้าชาในชีวิตประจําวันมาจนปจจุบัน (ที่มา 
http://www.bbrtv.com/2010/0419/4596.html) 

ในป 1861 ดร.เอ็ดเวิรด สมิท กลาววา การบริโภคชาที่เพิ่มสูงขึ้นอยางกาวกระโดดของประชากรโลก เปนขอพิสูจนที่
สะทอนใหเห็นวาชาเปนเครื่องดื่มที่มีรสชาติที่นาพึงพอใจ และมีประโยชนตอสุขภาพ ไดรับการยกยองใหเปนเครื่องดื่มที่มี
ประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการไมพึงประสงคตางๆ ไดแบบครอบจักรวาลมาแตครั้งประวัติศาสตร ซ่ึงมีตั้งแตอาการงวง
เหงาหาวนอน ไมสดช่ืนกระปรี้กระเปรา อาการหวัด อาการปวดศีรษะ อาหารไมยอย บํารุงผิว และชวยพัฒนาระบบภูมิคุมกัน
ใหมีประสิทธิภาพ (ศักดิ์ บวร, 2549, หนา 7) 

ชาไมใชเปนเพียงเครื่องดื่มยอดนิยมเทาน้ัน แตยังไดช่ือวาเปนเครื่องดื่มอมตะ เพราะจากการวิจัยสมัยใหมมีการ
ยืนยันมากขึ้นเรื่อยๆวา ชาชวยชะลอความแก ทําใหอายุยืนยาวได  โดยเฉพาะชาเขียว ชาเขียวเปนชาประเภทหน่ึงที่ไมผาน
การหมัก ทําใหไมสูญเสียคุณคาทางโภชนาการที่เปนองคประกอบที่มีประโยชนตอสุขภาพ ซ่ึงมีหลายงานวิจัยไดยืนยันวาในชา
เขียวมี Caffeine ซ่ึงชวยใหสมองสดช่ืนแจมใส และมี Catechin ชวยปองกันการเกิดโรงมะเร็ง ลดความเส่ียงจากโรคหลอด
เลือดหัวใจตีบ ลดคอเลสเตอรอลในเลือดและรักษาสุขภาพในชองปากไดดี (Pastore and Fratellone, 2006)  

สําหรับในประเทศไทย มีการปลูกชามากในจังหวัดเชียงราย เพราะชาจะเจริญเติบโตไดดีในภูมิประเทศเปนภูเขาสูง 
และมีอุณหภูมิความเย็นที่เหมาะสม ในสวนของคนไทยน้ันรูจักการบริโภคนํ้าชาตั้งแตสมัยสุโขทัย การบริโภคนํ้าชาเปนสวน
หน่ึงของวัฒนธรรมการตอนรับแขกบานแขกเรือน มิตรสหาย ตลอดจนเปนเครื่องดื่มที่ดื่มกันในชีวิตประจําวัน ดวยตัวชาน้ัน
เหมาะกับสังคมไทยที่เม่ือดื่มแลวรูสึกสดช่ืน รานนํ้าชาไมไดทําหนาที่เปนแครานดื่มนํ้าชา แตยังทําหนาเปนสถานที่พบปะมิตร
สหาย ตลอดจนเปนสถานที่แสดงออกทางความคิดเห็นของกลุมตางๆ พฤติกรรมการบริโภคนํ้าชาตั้งแตสมัยโบราณเปนการ
บริโภคในรูปแบบการชงชาดื่มเองและไมมีสวนผสมของนํ้าตาล ซ่ึงการดื่มชาที่ชงเองนอกจากจะไดรับรสชาติและกล่ินหอมแท
จากชาแลวยังไดรับประโยชนจากสารตานอนุมูลอิสระที่ดีกวาเครื่องดื่มชาเขียวสําเร็จรูป  

ชาเขียวพรอมดื่มเปนเครื่องมืออีกชนิดหน่ึงที่ไดรับการตอบรับจากผูบริโภคเปนอยางสูงเพราะกระแสการรับ
วัฒนธรรมจากญ่ีปุน ดวยรสชาติความอรอย แกกระหาย ทําใหรูสึกสดช่ืน รวมไปถึงเทคนิคการโฆษณาผลิตภัณฑเครื่องดื่มชา
เขียว หรือขอมูลตาง ๆ เก่ียวกับสรรพคุณของชาเขียวที่มีตอรางกาย เปนแรงจูงใจทําใหเกิดกระแสการบริโภคชาเขียวเพิ่มขึ้น 
ถาจะดื่มเพื่อที่จะไดรับประโยชนจากสารโพลีฟนอล อาจจะตองดื่มหลายขวดตอวัน ซ่ึงแทนที่จะไดประโยชนอาจทําใหเสีย
สุขภาพ เพราะชาพรอมดื่มเปนนํ้าชาที่เจือจาง ที่ปรุงแตงกล่ินและรสดวยนํ้าตาล หากดื่มมาก ๆ อาจทําใหเกิดโรคอวน และ
การบริโภคชาเขียวสําเร็จในปริมาณสูง ติดตอกันเปนเวลานานสามารถสงผลเสียตอตับได ซ่ึง การดื่มชาเพื่อใหไดรสชาติที่ดี 
และมีสรรพคุณอยางเต็มที่น้ัน จึงตองดื่มชาดวยวิธีการชงและดื่มขณะที่ยังอุนอยู ซ่ึงขอมูลความรูเหลาน้ีเริ่มมีกระแสการดื่มชา
ชงเกิดขึ้น ไมวาจะเปนชาเขียว ชาอูหลง รวมถึงชาสมุนไพร และยังมีแนวโนมการเจริญเติบโตอยางตอเน่ือง  

ในปจจุบันการเขาใจพฤติกรรมของผูบริโภคน้ันจึงตองใชกลยุทธทางการตลาด ซ่ึงไดแก สวนประสมทางการตลาด 
4Ps คือ ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) การสงเสริมการตลาด (Promotion) พนักงาน 
(People) ลักษณะทางกายภาพ (Physical) กระบวนการใหบริการ (Process) เปนตัวกําหนดการวางแผนกลยุทธทาง
การตลาด โดยคํานึงถึงความตองการของผูบริโภคเปนหลัก 
 จากเหตุผลและความสําคัญที่ไดกลาวไปในขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมและปจจัยสวนประสม
ทางการตลาด(7Ps) ที่มีผลตอการตัดสินใจบริโภคนํ้าชาของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผลการศึกษาจะเปนแนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพของชาไทยใหมีคุณภาพเทียบเทาชาในตางประเทศ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการใหบริการรานนํ้าชาใหมี
ประสิทธิภาพไดมากยิ่งขึ้น 
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2. วัตถุประสงค  
 
 2.1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคนํ้าชาของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 2.2. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่ มีผลตอการตัดสินใจบริโภคนํ้าชาของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 
 2.3. เพื่อศึกษาความเปนไปไดในการดําเนินโครงการจัดตั้งธุรกิจรานนํ้าชาในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  
 3.1. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค (Theory of Consumer Behavior) 
 พฤติกรรมของผูบริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง การแสดงออกของแตละบุคคลที่เก่ียวของโดยตรงกับการ
ใชสินคาและบริการทาง เศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการในการตัดสินใจที่มีผลตอการแสดงออก 
 3.2. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือ (The Buyer-Decision Process) 
 Schiffman and Kanuk (1994, p. 659) ไดใหความหมายของกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค หมายถึง 
ขั้นตอนในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากสองทางเลือกขึ้นไปพฤติกรรมผูบริโภคจะพิจารณาในสวนที่เก่ียวของกับกระบวนการ
ตัดสินใจ ทั้งดานจิตใจ (ความรูสึกนึกคิด) และพฤติกรรมทางกายภาพ การซ้ือเปนกิจกรรมดานจิตใจ และกายภาพซ่ึงเกิดขึ้น
ในชวงระยะเวลาหน่ึง กิจกรรมเหลาน้ีทําใหเกิดการซ้ือ และเกิดพฤติกรรมการซ้ือตามบุคคลอ่ืน 
 3.3. แนวความคิดทฤษฎีเก่ียวกับการใหบริการ (Service) 
 การบริการ คือ การใหความชวยเหลือหรือการดําเนินการเพื่อประโยชนของผูอ่ืนการบริการที่ดีผูรับบริการจะไดรับ
ความประทับใจและเกิดความช่ืนชมองคกร อันเปนการสรางภาพลักษณที่ดีแกองคกรเบื้องหลังความสําเร็จของทุกงาน มักจะมี
งานบริการเปนเครื่องมือในการสนับสนุน ไมวาจะเปนงานประชาสัมพันธงานบริการวิชาการตางๆ ตลอดทั้งความรวมมือ รวม
แรงรวมใจจากเจาหนาที่ทุกระดับซ่ึงจะตองชวยกันขับเคล่ือนพัฒนางานบริการใหมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 3.4. แนวความคิดทฤษฎีเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการ (Service quality) 
 คุณภาพการใหบริการ เปนมโนทัศนและปฏิบัติการในการประเมินของผูรับบริการโดยทําการเปรียบเทียบระหวาง
การบริการที่คาดหวัง (expectation service) กับการบริการที่รับรูจริง (perception service) จากผูใหบริการ ซ่ึงหากผู
ใหบริการสามารถใหบริการที่สอดคลองตรงตามความตองการของผูรับบริการหรือสรางการบริการที่ มีระดับสูงกวาที่
ผูรับบริการไดคาดหวัง จะสงผลใหการบริการดังกลาวเกิดคุณภาพการใหบริการซ่ึงจะทําใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจจาก
บริการที่ไดรับเปนอยางมาก 
 3.5. แนวความคิดทฤษฎีเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ 
 สวนประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่สามารถควบคุมได ซ่ึงบริษัทนํามาใชรวมกันเพื่อ
ตอบสนองความพึงพอใจของลูกคากลุมเปาหมาย (Kotler, 1997, p.92) สวนประสมทางการตลาด (The Marketing Mix) 
เปนแนวคิดที่สําคัญอยางทางการตลาดสมัยใหม ซ่ึงแนวคิดเรื่องสวนประสมทางการตลาดน้ี มีบทบาทสําคัญทางการตลาด 
เพราะเปนการรวมการตัดสินใจทางการตลาดทั้งหมด เพื่อนํามาใชในการดําเนินงาน เพื่อใหธุรกิจสอดคลองกับความตองการ
ของตลาดเปาหมาย เราเรียกสวนผสมทางการตลาดวา 7Ps ซ่ึงประอบไปดวย ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การ
สงเสริมการตลาด พนักงาน ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการ องคประกอบทั้ง 7 กลุมน้ี จะทําหนาที่รวมกันในการส่ือ
ขาวสาร ทางการตลาดใหแกผูรับสารอยางมีประสิทธิภาพ 
 3.6. งานวิจัยที่เก่ียวของ  
 งามพิศ ฐิติพรรณกุลและคณะ (2542) ทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคชา บริเวณพื้นที่
สํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางไดจัดลําดับความสําคัญที่ปจจัยดานรสชาติของชา เปนส่ิง
สําคัญในการตัดสินใจบริโภคชาในปจจุบัน สําหรับดานความสัมพันธระหวางปจจัยดานคุณภาพโดยตรงจากคุณสมบัติของชา 
ไดแก ประเภท และความหลากหลายของชารวมถึงรสชาติของชาแลว พบวามีความสัมพันธอยางยิ่งกับความสนใจเลือกบริโภค
ชาในรานขายชา  
 นภดล เจริญวิริยะธรรม (2551) ทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจของ
ผูบริโภคในการเลือกใชบริการรานอาหารญ่ีปุนในศูนยการคา ในกรุงเทพมหานคร จากผลการศึกษาพบวา คาเฉล่ียรวมของแต
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ละปจจัยมีคาเฉล่ียอยูในระดับความสําคัญมาก โดยปจจัยที่มีคาเฉล่ียอยูในระดับสําคัญมาก คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานราคา 
ดานการจัดจําหนาย ดานกระบวนการ ดานบุคคล ดานลักษณะทางกายภาพ ซ่ึงในดานบุคคลมีคาเฉล่ียสูงที่สุด สวนดานการ
สงเสริมการตลาดมีคาเฉล่ียอยูในระดับความสําคัญปานกลาง 
 ชนชญาน จันทรธิวัตรกุล (2549) ทําการศึกษาเรื่อง รูปแบบการดําเนินชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเพื่อ
สุขภาพของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร จากผลการศึกษาพบวา กลุมผูปฏิวัติตัวเพื่อสุขภาพ กลุมคํานึงถึงสุขภาพ กลุมรักสวย
รักงาม กลุมไมใสใจสุขภาพ กลุมบั่นทอนสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร อยูในระดับต่ํา และพบวา แตกตางกันตามลักษณะ
ประชากรในดานเพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และระดับการดูแลสุขภาพ แตไมแตกตางกันตามอายุ อาชีพ รายได 
และสถานะสุขภาพ รูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ไดจากการวิจัยครั้งน้ีมีเพียงสองกลุมที่มี
ความสัมพันธในทางบวกกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ ไดแก  กลุมปฏิวัติตัวเพื่อสุขภาพ มีความสัมพันธกับ
การบริโภคผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพประเภทอุปกรณเพื่อสุขภาพ และกลุมละเลยสุขภาพมีความสัมพันธกับการบริโภคผลิตภัณฑ
เพื่อสุขภาพประเภทอาหารเสริม เน่ืองจากตองการชดเชยในสวนของการกระทํากิจกรรมสงเสริมสุขภาพที่ขาดหายไป เชน การ
ออกกําลังกาย การพักผอนที่เพียงพอ เปนตน สวนรูปแบบการดําเนินชีวิต กับทัศนะคติที่มีตอผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพไมพบ
ความสัมพันธแตอยางใด 
 ชุติมา กุลวัฒน (2546) ทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการดําเนินธุรกิจรานกาแฟสดในเขต
กรุงเทพมหานคร จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจรานกาแฟสด ปจจัยที่มี
ความสําคัญมากที่สุด เปนอันดับ 1 ไดแก ปจจัยทางดานพนักงานขายและการบริการรองลงมา ไดแก ปจจัยทางดานสถานที่ 
คือที่จอดรถ ความสะอาดของราน และบรรยากาศภายในราน สําหรับอันดับ 3 ไดแก ปจจัยทางดานผลิตภัณฑ ซ่ึงมี
ความสําคัญอยูที่รสชาติของรานกาแฟสด สวนอันดับ 4 ไดแก ปจจัยทางดานราคา ควรตั้งราคาตอแกวไมเกิน 30 บาท และ
อันดับ 5 ไดแก ปจจัยทางดานการสงเสริมการตลาด ควรมีคูปองสะสมแตมเพื่อแลกของรางวัลและทําอยางตอเน่ือง 
 ผองศรี ไพฑูรยเนรมิต (2540) ทําการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการบริโภคกาแฟของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
จากผลการศึกษาพบวา ผูบริโภคสวนใหญ ดื่มเปนสวนใหญประมาณ 1 แกว ตอวัน ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจตอการ
ตัดสินใจดื่มกาแฟสําเร็จรูป คือรสชาติ ตรา ยี่หอ ราคา แตในกาแฟกระปอง ปจจัยที่มีผลตอการซ้ือคือ รสชาติและความ
สะดวก สําหรับสถานที่ซ้ือ จะพบวานิยมซ้ือรานคาทั่วไปและในเรื่องความภักดีตอตราสินคา จะมีสูงมากในผลิตภัณฑกาแฟ 
สวนเรื่องความคิดเห็นพบวา สวนใหญคิดวาการดื่มกาแฟเปนอันตรายตอสุขภาพ และกาแฟก็เปนเครื่องดื่มที่ฟุมเฟอย 
 
4. วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การวิจัยครั้งน้ี มุงศึกษาความคิดเห็นของผูบริโภคนํ้าชาที่มีตอการตัดสินใจเลือกดื่มนํ้าชาในกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ

ตั้งแต 15 ปขึ้นไป โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน ซ่ึงใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental 
Sampling)  
  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม แบงเปน 4 สวน คือ 

 สวนที่ 1 สอบถามขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยสอบถามเก่ียวกับเพศ  
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายไดตอเดือน 
 สวนที่ 2 ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมในการบริโภคนํ้าชาของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 สวนที่ 3 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีผลตอการตัดสินใจบริโภคนํ้าชาของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 สวนที่ 4 การตัดสินใจบริโภคนํ้าชาของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยใชวิธีการแจกแบบสอบถามใหแกผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยไดแบบสอบถาม

สมบูรณกลับคืนจํานวน 400 ชุด คิดเปนรอยละ 100  
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ สถิติเชิงพรรณนาไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และมีเกณฑ

การแปลคาคะแนนเฉล่ีย ไดแก คาเฉล่ียระหวาง 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับความคิดเห็นนอยที่สุด คาเฉล่ียระหวาง 1.81 – 
2.60 หมายถึง ระดับความคิดเห็นนอย คาเฉล่ียระหวาง 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง คาเฉล่ียระหวาง 
3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก คาเฉล่ียระหวาง 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สุด 
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5. ผลการวิจัย  
 

  ผลงานวิจัยเชิงปริมาณพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 59.5 มีอายุระหวาง 26-35 ป รอยละ 
36.0 สถานภาพสมรส รอยละ 56.5 การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี รอยละ 61.5 มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทหรือองคกร
เอกชน รอยละ 30.0 และมีรายไดตอเดือนมากกวา 30,000 บาท รอยละ 46.0  

ดานพฤติกรรมการบริโภคนํ้าชาของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผูบริโภคสวนใหญมีความถี่ในการบริโภค
นํ้าชา 2 - 3 ครั้งตออาทิตย รอยละ 54.8 บริโภคนํ้าชาในชวงเวลาทํางานมากที่สุด รอยละ 44.0 ประเภทของนํ้าชาที่บริโภค
บอยที่สุด คือ ชาดํา รอยละ 31.5 ลักษณะของรานนํ้าชาที่ช่ืนชอบแบบเคารเตอรมีที่น่ัง รอยละ 42.0 ราคาของนํ้าชาตอแกวที่
คิดวาเหมาะสม 40 - 54 บาท รอยละ 41.8 เลือกที่จะดื่มชาในสถานที่อ่ืนๆ เชน รานชาโดยตรง สถานีรถไฟฟา มหาวิทยาลัย 
รอยละ 26.8 บุคคลที่มีผลตอการเลือกรานนํ้าชา คือ ตัวของผูดื่มเอง รอยละ 55.8 และเหตุผลที่ใชบริการรานนํ้าชา เพราะ
ตั้งใจมาดื่มชา รอยละ 37.0 
 ดานปจจัยสวนผสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจบริโภคนํ้าชาของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก ( x =4.00) พบวา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายที่ตั้งของรานหาไดงาย ทําเลที่ตั้งสะดวกแกการ
เดินทางไปใชบริการ มีความสําคัญอยูในระดับมากที่สุดเปนอันดับหน่ึง  ( x =4 .24) รองลงมาคือ ปจจัยดานกระบวนการ
ใหบริการดวยความถูกตองและแมนยํา มีความสําคัญอยูในระดับมาก  ( x =4 .16) ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพในเรื่องของ
ความสะอาดของสถานที่ รวมทั้งอุปกรณที่ใชชงชา และเครื่องมือที่ใชมีความทันสมัย มีความสําคัญอยูในระดับมาก ( x =4 .14) 
ปจจัยดานพนักงานมีความกระตือรือรนในการใหบริการ มีความสําคัญอยูในระดับมาก  ( x =4 .05) ปจจัยดานราคามีความ
เหมาะสมกับคุณภาพของนํ้าชา มีความสําคัญอยูในระดับมาก ( x =4 .02)  ปจจัยดานผลิตภัณฑในเรื่องของรสชาติและความ
หอมของนํ้าชา มีความสําคัญอยูในระดับมาก ( x =3.97) และปจจัยดานสงเสริมการขายในการสะสมยอด เพื่อแลกของรางวัล
และการโฆษณาทางส่ือตางๆ เชน แผนพับ ใบปลิว และอินเตอรเน็ต มีความสําคัญอยูในระดับมาก ( x =3.45) ตามลําดับ  
 
6. อภิปรายผลการวิจัย 
 
 จากการศึกษากลุมตัวอยางจํานวน 400 คน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 26-35 
ป สถานภาพสมรส การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทหรือองคกรเอกชน และมีรายไดตอเดือน
มากกวา 30,000 บาท 
 ดานพฤติกรรมการบริโภคนํ้าขาของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผูบริโภคสวนใหญมีความถี่ในการบริโภค
นํ้าชา 2 - 3 ครั้งตออาทิตย บริโภคนํ้าชาในชวงเวลาทํางานมากที่สุด ประเภทของนํ้าชาที่บริโภคบอยที่สุด คือ ชาดํา ลักษณะ
ของรานนํ้าชาที่ช่ืนชอบแบบเคารเตอรมีที่น่ัง ราคาของนํ้าชาตอแกวที่คิดวาเหมาะสม 40 - 54 บาท เลือกที่จะดื่มชาในสถานที่
อ่ืนๆ เชน รานชาโดยตรง, สถานีรถไฟฟา, มหาวิทยาลัย บุคคลที่มีผลตอการเลือกรานนํ้าชา คือ ตัวของผูดื่มเอง เหตุผลที่ใช
บริการรานนํ้าชา เพราะตั้งใจมาดื่มชา ผลสรุปดังกลาวมีความสอดคลองกับงานวิจัย เรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ
เลือกใชบริการรานกาแฟวาวี ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  รัตนากร สิทธิทรัพยโภคิน (2555) พบวา ผูบริโภคมี
พฤติกรรมการใชบริการสินคารานกาแฟวาวี สวนใหญใชเปนจุดนัดพบ โดยเขามาใชบริการประมาณ 3 – 4 ครั้งตอสัปดาห ใช
บริการชวงเวลา 13.00 – 15.59 ใชบริการ 1 ช่ัวโมง และมีคาใชจายในการซ้ือสินคาประมาณ 101 – 150 บาทตอครั้ง 
 ดานปจจัยสวนผสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจบริโภคนํ้าชาของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก พบวา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก  
ที่สุด โดยใหความสําคัญกับทําเลที่ตั้งสะดวกแกการเดินทางไปใชบริการเปนอันดับหน่ึง ผลดังกลาวมีความสอดคลองกับ
งานวิจัยของ พรชัย ม่ังคั่ง (2555) ไดทํางานวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟสดของผูบริโภคใน
เขตบางแสน จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวา  ผูบริโภคมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูในระดับสําคัญมาก ในเรื่องของ ที่ตั้งราน
สามารถไดงาย ทําเลที่ตั้งอยูใกลที่ทํางาน สถานศึกษา และมีที่จอดรถสะดวก เพียงพอ 
 ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับ โดยใหความสําคัญกับการ
ใหบริการดวยความถูกตองและแมนยํา ผลดังกลาวมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ ศศิธร วงศหนอนอย (2554) ไดทํา
งานวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของผูใชบริการที่มีตอคุณภาพการใหบริการของหอประชุมธํารง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผลการวิจัยพบวา ดานการใหความม่ันใจแกผูรับบริการโดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ เจาหนาที่ผูใหบริการมี
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ทักษะความรู ความสามารถในการใหบริการ อีกทั้งยังใหการบริการดวยความสุภาพ และมีมารยาทที่ดีในการใหบริการ ซ่ึง
เปนไปตามแนวคิดของพาราซูราแมน (Parasuraman et al., 1985, p. 41) ที่วา ความเช่ือม่ันไววางใจไดน้ันบุคลากรผูให
บริการมีความสามารถในการปฏิบัติงานทําใหผูรับบริการรูสึกวาเปนที่พึ่งได และการใหบริการมีความถูกตองแมนยํา สมํ่าเสมอ 
 ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก  โดยใหความสําคัญกับ
ความสะอาดของสถานที่และอุปกรณที่ใชชงชา ผลดังกลาวมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ พิโรดม สุขัคคานนท (2556) ได
ทํางานวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมในการบริโภคชา ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคให
ความสําคัญปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ อยูในระดับมากที่สุด ในเรื่องของสถานที่สะอาดและมีที่จอดรถกวางขวาง 
 ปจจัยดานพนักงาน ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก โดยใหความสําคัญกับความ
กระตือรือรนในการใหบริการ ผลดังกลาวมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ วันวิสา  แสงอรุณ และจิรวัฒน  โรจนาคม (2556) 
ไดทํางานวิจัยเรื่อง การศึกษาการใหบริการลูกคาของธนาคารออมสิน สาขากระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบวา
ผูใชบริการใหความสําคัญปจจัยดานพนักงานอยูในระดับมาก ในเรื่องของนักงานมีมารยาท และอัธยาศัยที่ดีในการใหบริการ มี
การตอนรับดวยความสุภาพออนโยน บริการดวยความถูกตองแมนยํา รวมทั้งใหความใสใจและมีความกระตือรือรนในการ
ใหบริการ 
 ปจจัยดานราคา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก โดยใหความสําคัญกับราคามีความ
เหมาะสมกับคุณภาพของนํ้าชา ผลดังกลาวมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ ธิดาวรรณ จงเกรียงไกร (2557) ไดทํางานวิจัย
เรื่อง พฤติกรรมการบริโภคชาผลไมโอชายะของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา  ผูบริโภคใหความสําคัญปจจัย
ดานราคาในระดับมาก ในเรื่องของราคาเหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณ รวมทั้งราคามีความเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกับ
ยี่หออ่ืน 
 ปจจัยดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก โดยใหความสําคัญกับรสชาติและ
ความหอมของนํ้าชา ผลดังกลาวมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ ประวิน แสงศรัณย (2550) ไดทํางานวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผล
ตอกาแฟสดจากรานกาแฟสดในเขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคมีความคิดเห็นโดยภาพรวม
เฉล่ียอยูในระดับสําคัญมาก โดยใหความสําคัญในเรื่องของรสชาติและความหอมของกาแฟ จึงเสนอแนะใหผูประกอบการกล่ิน
และรสชาติของชาใหคงมีคุณภาพอยูเสมอ 
 ปจจัยดานสงเสริมการขาย ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก โดยใหความสําคัญกับการ
สะสมยอดเพื่อแลกของรางวัล และการโฆษณาทางส่ือตางๆ เชน แผนพับ ใบปลิว และอินเตอรเน็ต ผลดังกลาวมีความ
สอดคลองกับงานวิจัยของ มัทวัน กุศลอภิบาล (2555) ไดทํางานวิจัยเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรม
การใชบริการรานกาแฟสดของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคใหความสําคัญปจจัยดานการ
สงเสริมการขาย อยูในระดับมาก ในเรื่องการใชส่ือโฆษณาที่มีความดึงดูดใจ การจัดกิจกรรมพิเศษตางๆ ในชวงเทศกาล และ
การใชคูปองสะสมเพื่อแลกสินคาหรือลดราคา รวมทั้งการแจกของแถม 
 
7. ขอเสนอแนะ  
 

1. ทําการศึกษากับประชากรกลุมตัวอยางอ่ืนๆ และจังหวัดใหญๆ อาทิเชน เชียงใหม นครราชสีมา 
นครศรีธรรมราช เปนตน เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชบริการและซ้ือชาของผูบริโภคในพื้นที่เหลาน้ี ที่อาจจะเปล่ียนไปและเปน
การรองรับการเปดเศรษฐกิจอาเซียนอีกดวย 

2.  ทําการศึกษาถึงปจจัยดานอ่ืนๆ เชน ปจจัยดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตามแนวโนมการพัฒนาธุรกิจ
ของตลาด ในขณะน้ัน เพื่อการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงทางนโยบายเชิงรุกของคูแขงในขณะน้ัน 
 
8. กิตติกรรมประกาศ 
 
 การศึกษาคนควารายงานวิจัยฉบับน้ีสามารถสําเร็จลุลวงได ดวยความกรุณาอยางสูงจากดร. ณัฎฐณิชา ณ นคร 
อาจารยที่ปรึกษาโครงการ ดร.ปเตอร กัน ประธานที่ปรึกษาหลักสูตร และดร.ชัยฤทธ์ิ ทองรอด ที่กรุณาใหคําแนะนํา ให
คําปรึกษา ขอคิดเห็นตางๆ ในการวิจัยพรอมทั้งพิจารณาตรวจแกไข ปรับปรุงงานวิจัยของขาพเจาจนสําเร็จลุลวงดวยดี ตลอด
ระยะเวลาทําวิจัย ผูทําวิจัยรูสึกซาบซ้ึงในความกรุณาของคณาจารยทุกทาน จึงขอกราบของพระคุณไว ณ โอกาสน้ีดวย 
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 ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณผูที่มีสวนรวมในการทําวิจัยและใหขอมูลตางๆ ตลอดจนถึงผูตอบแบบสอบถามทุกทาน ที่
ใหความรวมมือในการเก็บขอมูลครั้งน้ี  
 และสุดทายน้ีขอขอบคุณ เพื่อนๆและบรรดาพี่นองทุกทานที่ยอมสละเวลาอันมีคามาเปนกําลังสําคัญในการชวยแจก
แบบสอบถามเพื่อเก็บขอมูล และใหความชวยเหลือในดานตางๆ จนทําใหงานวิจัยฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
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บทคัดยอ 
 
การศึกษาพฤติกรรมในการจัดงานเล้ียงสังสรรคและทัศนคติที่มีตอสินคาใหความบันเทิงแบบใหมของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานครเปนการศึกษาเชิงสํารวจโดยมีวัตถุประสงค 1) เพื่อตองการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคในการจัดงานเล้ียง
สังสรรค และ 2) เพื่อศึกษาทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอสินคาใหความบันเทิงแบบใหม โดยมีกลุมประชากรที่ตองการศึกษาเปน
ประชาชนที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่มีขนาด 400 คน ทั้งน้ีใชวิธีการสุมตัวอยางดวยวิธีการ
สุมแบบบังเอิญ (accidental sampling) โดยจะเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง ณ หางสรรพสินคา รถไฟฟา BTS รถไฟฟาใตดิน 
MRT ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล โดยหา คารอยละ คาเฉล่ียเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เปนการวิเคราะหขอมูลตามลักษณะของตัวแปร  
 ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญจะมีฐานะทางสังคมปานกลางถึงสูง สวนใหญมีพฤติกรรมในการจัดงาน
เล้ียงในระดับความถี่ตอป ปานกลางถึงนอย ซ่ึงจะนิยมจัดงานเล้ียงสังสรรคในขนาดกลางที่รองรับผูรวมงาน 11 ถึง 40 คน 
สถานที่ที่กลุมตัวอยางสวนใหญจัดงานเล้ียงสังสรรค คือ โรงแรม รีสอรท สโมสร บาน และ รานอาหาร ทั้งน้ีกลุมตัวอยางสวน
ใหญจะทํากิจกรรมในงานเล้ียงสังสรรค โดยการรับประทานอาหารรวมกัน ดื่มเครื่องดื่มสังสรรค รองคาราโอเกะ ฟงเพลง เตน 
ซ่ึงจะใชโอกาสในการจัดงานเล้ียงสังสรรคในชวงวันหยุดสุดสัปดาห วันหยุดนักขัตฤกษ จัดเล้ียงประจําปและวันเกิด อีกทั้ง
ชวงเวลาการจัดงานเล้ียงสังสรรคสวนใหญจะอยูที่ 1-6 ช่ัวโมง และนิยมจัดงานเล้ียงรวมกับครอบครัวและเพื่อน  

ผลการศึกษาดานทัศนคติที่มีตอสินคาใหความบันเทิงแบบใหม ซ่ึงเปนอุปกรณใหความบันเทิงนอกสถานที่ คือ อาง
นํ้าสปาแบบพองลม ถังนํ้าแข็งอเนกประสงค โตะบอลและโตะปงปองจาก cardboard boxพบวากลุมตัวอยางมีทัศนคติเชิง
บวกตอสินคา ราคา ชองทางจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาดซ่ึงมีคาเฉล่ียเลขคณิตอยูในเกณฑการแปลความหมายขอมูลที่
แสดงผลของทัศนคติออกมาในเชิงบวกในสินคาทุกประเภท โดยมี คาเฉล่ีย = 3.41 – 5.00 

 
คําสําคัญ: อุปกรณใหความบันเทิงนอกสถานที่, งานเล้ียงสังสรรค, สินคาใหความบันเทิง 
 

Abstract 
 
The study of behavior on party and attitude towards new entertainment products of customers 

in bangkok is aimed to study human behaviors in party circumstances and research human attitudes 
towards new products of entertainment equipment. With the aim of studying is to collect the sample of 
400 populations in bangkok on a basis of a random sample by accidental sampling method. The sample 
is taken from shopping malls, BTS Sky Train and MRT subway in bangkok and being used by analyzing 
the statistics from the value of percentage, average and standard deviation for each variable.  
 The results of this study show thatthe most of the sample are from middle to high class. The 
majority of them have parties in the frequency of moderate to few levels a year. The middle size of 
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party supporting 11 to 40 people is mostly preferred. The venues where are chosen by the majority of 
samples are hotels, resorts, clubs, homes and restaurants. As per the activities of this sample, they 
mostly have meals, drink, sing, listen to music and dance together on the occasion of weekends, 
holidays, annual parties and birthday parties. About the duration, it is mostly set in 1 to 6 hours a time. 
And they preferably to invite their families and friends for parties.  
 The results of studying attitude towards new entertainment products which are outdoor 
entertainment equipment such as inflatable spa, multi-purpose cooler and table soccer game and table 
tennis game made by cardboard boxes found that the sample have positive attitude to these products 
by : price, distribution channels, and marketing promotion. The arithmetic mean is verified to data 
interpretation that results to the positive attitude towards all types of products by mean 3.41 – 5.00 
 
Keywords: outdoor entertainment equipment, party, entertainment products 
 
1. บทนํา 
 
 ในธุรกิจการนําเสนอสินคานวัตกรรมใหมพรอมกับการเขาสูตลาดใหมเปนโอกาสที่จะชวยใหประสบความสําเร็จทาง
ธุรกิจไดเปนอยางดี สินคานวัตกรรมที่ผูศึกษามองเห็นโอกาสทางธุรกิจ คือ สินคาประเภทอุปกรณใหความบันเทิงนอกสถานที่
เน่ืองจากเปนหมวดหมูสินคาที่มีความเก่ียวของกับการใหความบันเทิงไดหลากหลายรูปแบบ เชน การใชชีวิตนอกบาน การทํา
กิจกรรมนอกบาน ซ่ึงเปนการสงเสริมใหมีการเขาสังคมระหวางคนครอบครัวรวมทั้งหมูเพื่อน เปนตน อีกทั้งส่ิงบันเทิงเปนส่ิงที่
มนุษยมีความตองการ เพราะการบริโภคส่ิงบันเทิงเปนการผอนคลายจากความเครงเครียดในการทํางาน และเปนการใหรางวัล 
ใหความสุขกับชีวิต ซ่ึงผลสะทอนที่ช้ีใหเห็นถึงความตองการส่ิงบันเทิง คือ การเติบโตของธุรกิจที่เก่ียวของกับความบันเทิง เชน 
อุตสาหกรรมส่ือบันเทิง จากรายงานความกาวหนาฉบับที่ 2 ของโครงการศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมส่ือ
บันเทิง พบวา อุตสาหกรรมส่ือบันเทิงในป 2555 มีมูลคาตลาดมากกวา 151,558 ลานบาท  ซ่ึงคาดการวาจะมีการเติบโตเฉล่ีย
รอยละ 8.7 ในป 2556-2560  (เรวดี แกวมณี, ม.ป.ป.,: 1)  
 ปจจัยตอมาที่แสดงใหเห็นความนาสนใจสินคานวัตกรรมประเภทอุปกรณใหความบันเทิงนอกสถานที่คือ การแขงขัน
ในกลุมตลาดน้ียังมีต่ํา จากการศึกษากลุมสินคาที่ ใช สําหรับใหความบันเทิงในงานเล้ียงสังสรรคมีการแขงขันต่ํา คือ 
ผูประกอบการสวนใหญนําเสนอสินคาที่มีความเหมือนคลายกันในการตอบสนองความตองการส่ิงบันเทิงในงานเล้ียงสังสรรค 
การเขาสูตลาดใหมที่มีการแขงขันต่ํา เปนการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจดวยการเขาไปในตลาดที่เปนนานนํ้าสีคราม คือ “พื้นที่ใน
ตลาดที่ยังไมมีการจับจองเปนการสรางความตองการและโอกาสเติบโต สรางผลกําไรมหาศาล” (คิม และ มูบลอน, 
2005/2549: 5) 
 ในปจจุบันสินคาใหความบันเทิงแบบใหมที่จัดเปนอุปกรณใหความบันเทิงนอกสถานที่ คือ อางนํ้าสปาแบบพองลม 
ถังนํ้าแข็งอเนกประสงค โตะบอลและโตะปงปองจาก cardboard boxเปนสินคาที่มียังไมมีจําหนายในตลาดประเทศไทย และ
ไมมีบริการใหเชาในธุรกิจงานเล้ียงสังสรรค ผูศึกษามองเห็นวาเปนโอกาสในการประกอบธุรกิจเพื่อตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภคและสรางความแตกตางทางธุรกิจจากคูแขงขันดวยสินคาใหความบันเทิงแบบใหมและบริการที่ครบวงจรดานอุปกรณ
ใหความบันเทิงนอกสถานที่(One Stop Product & Service for Outdoor Entertainment)จึงเปนที่มาของการทําวิจัยใน
หัวขอ “การศึกษาพฤติกรรมในการจัดงานเล้ียงสังสรรคและทัศนคติที่มีตอสินคาใหความบันเทิงแบบใหมของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร”เพื่อนําขอมูลที่ไดไปปรับใชในการวางแผนธุรกิจนําไปสูการพัฒนาการจัดจําหนายสินคาและบริการใหตรงตอ
พฤติกรรมและทัศนคติของผูบริโภค ซ่ึงมุงเนนไปยังกลุมผูบริโภคที่มีความตองการหลักเก่ียวกับ “ความสนุกและความบันเทิง” 
สําหรับในเล้ียงสังสรรค ปารตี้ งานเล้ียงขนาดเล็ก และกิจกรรมเพื่อความบันเทิงสําหรับครอบครัว หรือ กลุมเพื่อน 
 
2. วัตถุประสงคการศึกษา 
 
 2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคในการจัดงานเล้ียงสังสรรค 

2.2 เพื่อศึกษาทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอสินคาใหความบันเทิงแบบใหม 
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3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

3.1 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับเรื่องของทัศนคติ จะประกอบไปดวยหัวขอดังตอไปน้ี คือ ความหมายของทัศนคติ 
องคประกอบของทัศนคติประเภทของทัศนคติการวัดทัศนคติมาตราวัดทัศนคติการสรางมาตรการวัดของลิเคิทสเกลและ 
ประโยชนของการวัดทัศนคติ 

3.2 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับเรื่องสวนผสมทางการตลาด ซ่ึงประกอบไปดวยเรื่อง สินคา (Product) ราคา (Price) 
ชองทางการจัดจําหนาย (Place) การสงเสริมการตลาด (Promotion) 

3.3 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับเรื่องพฤติกรรมผูบริโภค โดยมีการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับเรื่อง ความหมายของ
พฤติกรรมผูบริโภค , กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค , โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค , ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
ผูบริโภค , ปจจัยภายนอก (สังคมวัฒนธรรม) ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูบริโภค , ปจจัยสวนบุคคลที่มีอิทธิตอพฤติกรรม
ผูบริโภค , ปจจัยภายใน (ปจจัยดานจิตวิทยา) ที่มีผลตอพฤติกรรมผูบริโภค , บทบาทของผูบริโภคที่เก่ียวของกับการตัดสินใจ
ซ้ือ , รูปแบบสถานการณซ้ือที่สําคัญ และ การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค 

3.4 งานวิจัยที่เก่ียวของ คือ งานวิจัยเรื่อง ความคิดเก่ียวกับแนวทางการพัฒนางานจัดเล้ียงของโรงแรมสวนดุสิต
เพลส มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต (ปภัสมน เวชกิจ, 2553) เปนการศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหาร 
พนักงาน และผูรับบริการงานจัดเล้ียง เก่ียวกับแนวทางการพัฒนางานจัดเล้ียงของโรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสติ ในดานบริการของพนักงาน ดานอาหารงานจัดเล้ียง และดานรูปแบบงานจัดเล้ียง 

 
4. วิธีการดําเนินการศึกษา 
 

การศึกษาพฤติกรรมในการจัดงานเล้ียงสังสรรคและทัศนคติที่มีตอสินคาใหความบันเทิงแบบใหมของผูบริโภคใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร เปนการวิจัยเชิงสํารวจ  (survey research) กลุมประชากรเปาหมาย คือ ประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู
ในเขตกรุงเทพมหานคร การสุมตัวอยางใชวิธีการสุมตัวอยางแบบการสุมโดยบังเอิญ (accidental sampling) โดยจะเก็บ
ขอมูลจากกลุมตัวอยาง ณ หางสรรพสินคา รถไฟฟา BTS รถไฟฟาใตดิน MRT ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

4.1 ขนาดกลุมตัวอยางประชากรที่ตองการศึกษาเปนประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีจํานวน
ประชากรที่ตองการศึกษาน้ันมีขนาดที่ไมแนนอน เน่ืองจากปจจัยการยายถิ่นฐานที่สงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางขนาด
ประชากรอยางตอเน่ือง ดังน้ันจึง ใชสูตรของ Cochran เพื่อหาขนาดของกลุมตัวอยาง จากการแทนคาในสูตรจะไดขนาดกลุม
ตัวอยางเทากับ 385 คน ผูศึกษาตองการเก็บขอมูลเพื่อปองกันขอมูลที่เก็บไดจากการตอบแบบสอบถามเสียหาย ผูศึกษาจึง
กําหนดใหกลุมตัวอยางของการวิจัยมีจํานวนเทากับ 400 คน 

4.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งน้ี คือ แบบสอบถามปลายปด โดยโครงสราง
ของแบบสอบถามฉบับสมบูรณประกอบดวย 3 สวนดังน้ี 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป แบบสอบถามขอมูลทั่วไป ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ที่อยูอาศัย  
สวนที่ 2 พฤติกรรมการจัดงานเล้ียงสังสรรค  
สวนที่ 3 ทัศคติที่มีตอสินคาใหความบันเทิงแบบใหม   
4.3 การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยครั้งน้ีเก็บขอมูลแบบปฐมภูมิ ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล 

จํานวน 400 ชุด โดยมีเจาหนาที่ภาคสนามทําหนาที่เก็บขอมูลแทนผูศึกษา ณ หางสรรพสินคา สถานีรถไฟฟา BTS และ สถานี
รถไฟฟา MRT ของจังหวัดกรุงเทพ โดยเจาหนาที่จะคอยช้ีแจงขอสงสัยจากกลุมตัวอยางเก่ียวกับเรื่องคําถามหรือเน้ือหาตางๆ 
ในแบบสอบถาม และใหกลุมตัวอยางอานแบบสอบถามและตอบแบบสอบถามดวยตัวเอง  

4.4 การวิเคราะหขอมูลวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติSPSS เพื่อวิเคราะหขอมูลจากกลุมตัวอยางที่ตอบ
แบบสอบถาม โดยจะวิเคราะหออกมาในเชิงปริมาณ หรือ ผลที่เปนสถิติ  และสรุปผลการศึกษาขอมูลจากกลุมตัวอยางและ
นําไปใชในการวางแผนธุรกิจ 
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5. ผลการศึกษา 
 

5.1 ขอมูลทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 
 ขอมูลทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถามรอยละ 75 เปนเพศชาย หรือมีจํานวน 300 คน สวนเพศหญิงมี
จํานวน 100 คน โดยผูตอบแบบสอบถามรอยละ 73.4  มีรายไดตั้ง 25,001 บาทขึ้นไป สวนผูมีรายไดระหวาง 15,000 – 
25,000 บาท มีจํานวนรอยละ 26.8  โดยผูตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญมีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีถึงปริญญา
โท รอยละ 86.3 ทั้งน้ีผูตอบแบบสอบถาม ที่มีที่อยูอาศัยเปนบานเดี่ยวรอยละ 76.5 รองลงมาคือ อาคารพาณิชย / ตึกแถว 
รอยละ 10.3  อันดับที่ 3 คือ คอนโดมิเนียม รอยละ 6.8  ทาวนเฮาส รอยละ 4.5  และ อพารทเมนท / หองเชา รอยละ 2  
จากขอมูลทางประชากรศาสตรของผูตอบสอบถาม โดยสวนใหญจะมีฐานะทางสังคมปานกลางถึงสูง 

5.2 พฤติกรรมการจัดงานเล้ียงสังสรรค 
 ผูตอบแบบสอบถามจะเปนเจาภาพจัดเล้ียงสังสรรค จํานวน 1- 3 ครั้งตอป คิดเปนรอยละ 31.0รองลงมาคือ 4- 6 
ครั้งตอป  รอยละ 30.8 ถัดมาคือ จัดงานจํานวน 7 – 10 ครั้งตอป  รอยละ 10.5 และมากกวา 10 ครั้งตอป รอยละ 2.3 จาก
ขอมูลจะสรุปไดวา ผูตอบสอบถามโดยสวนใหญ มีพฤติกรรมในการจัดงานเล้ียงในระดับความถี่ตอป ปานกลางถึงนอย หรือ 
คิดเปนรอยละ 72.3 
 ขนาดในการจัดงานเล้ียงสังสรรคของผูตอบสอบถาม จะมีขนาดกลางรองรับผูรวมงาน 11 – 40 คน รอยละ 73.2 
รองลงมาคือขนาดเล็กรองรับผูรวมงาน 2-10 คน รอยละ 16  สวนที่เหลือคือผูที่จัดงานขนาด ใหญ หรือรองรับผูรวมงานตั้งแต 
40 คนขึ้นไป รอยละ 10.8  สรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญจะนิยมจัดงานในขนาดกลาง  
 สถานที่จัดงานเล้ียงสังสรรคของผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 23 จะจัดที่โรงแรม รอยละ 22 จัดที่รีสอรท รอยละ 19 
จัดที่สโมสร รอยละ 16 จัดที่บานของผูตอบแบบสอบถาม รอยละ13.3 จัดที่รานอาหาร และรอยละ 6.8 จัดที่อ่ืนๆ จึงสรุปได
วา สถานที่ที่ผูตอบแบบสอบถามนิยมจัดงานเล้ียง จะเปนสถานที่นอกบานของ 
 กิจกรรมในงานเล้ียงสังสรรคของผูตอบแบบสอบถามจะประกอบไปดวย การรับประทานอาหารรวมกัน ดื่มเครื่องดื่ม
สังสรรค รองคาราโอเกะ ฟงเพลง เตน รับชมภาพยนตร และทํากิจกรรมอ่ืนๆ ทั้งน้ีผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ รอยละ 85.6 
นิยมรับประทานอาหารรวมกัน ดื่มเครื่องดื่มสังสรรค และรองคาราโอเกะ ฟงเพลง เตน 
 ผูตอบแบบสอบถามจะจัดงานเน่ืองในโอกาส วันหยุดสุดสัปดาห รอยละ 25.8 รองลงมาคือ วันหยุดนักขัตฤกษ รอย
ละ 25.5 ถัดมาเน่ืองในโอกาส จัดเล้ียงประจําป รอยละ 26 ถัดมาเน่ืองในโอกาสวันเกิด รอยละ 16.3 ถัดมาเน่ืองในโอกาสงาน
ประเพณี รอยละ 5.3 และเน่ืองในโอกาสอ่ืนๆ รอยละ1.3  
 ระยะเวลาในการจัดงานเล้ียงสังสรรคของผูตอบสอบถาม รอยละ 44.5 ใชเวลาในการจัดงาน 4-6 ช่ัวโมง รองลงมา
ใชเวลาในการจัดงาน  1-3 ช่ัวโมง หรือรอยละ 41.8 และ มากกวา 6 ช่ัวโมงรอยละ 13.8 จึงสรุปไดวาโดยสวนใหญจะใชเวลา
ในการจัดงานในระดับนอยถึงปานกลาง หรือ 1-6 ช่ัวโมง เปนรอยละ 86.3  
 การจัดงานเล้ียงสังสรรคผูตอบแบบสอบถามจะนิยมจัดกับแฟนหรือคูสมรส รอยละ 33.5 จัดกับพอแม ญาติพี่นอง 
รอยละ 31.3 จัดรวมกับเพื่อน รอยละ 24.8 และจัดรวมกับคนรูจัก รอยละ 10.5 โดยสรุปผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะจัด
งานเล้ียงสังสรรครวมกับครอบครัว และเพื่อน รอยละ 89.6 
5.3 ทัศนคติที่มีตอสินคาใหความบันเทิงแบบใหม 
 โดยสรุปทิศทางของทัศนคติของผูตอบสอบถามแสดงผลอยางชัดเจนวา ผูตอบแบบสอบถามมีทัศนคติที่ดีตอสินคาให
ความบันเทิงแบบใหม ทั้ง 3 ประเภท คือ อางนํ้าสปาพองลม ถังนํ้าแข็งเอนกประสงค และโตะบอล โตะปงปองจากกระดาษ 
cardboard Box ผูตอบแบบสอบถามมีทัศนคติที่ดีตอสินคาในแงของคุณสมบัติ รูปลักษณภายนอก การรับประกัน การบริการ 
ตราสินคา  ราคา ชองทางจัดจําหนาย และรูปแบบในการสงเสริมการตลาด ที่บริษัทจะจัดทําขึ้นในอนาคต  
 ผลการวิจัยแสดงขอมูลสนับสนุนความไปเปนไดในการจัดจําหนายสินคาของบริษัท ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความเปนไปได
ในการใหบริการเชาของสินคาเหลาน้ีดวย เพราะการใหบริการเชามีราคาถูกกวาการ-ซ้ือ จึงมีแนวโนมที่ลูกคาจะยอมรับกรณีที่
สินคาเหลาน้ีมีการใหบริการเชาเพื่อจัดงานเล้ียงสังสรรค 
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6. อภิปรายผลการศึกษา 
 

6.1 การอภิปรายผลดานพฤติกรรมการจัดงานเล้ียงสังสรรคของผูบริโภค  
 ผลวิจัยแสดงใหเห็นถึงลักษณะทางประชากรศาสตรวา ผูตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญจะมีฐานะทางสังคมในระดับ
ปานกลางถึงระดับสูง สะทอนจากลักษณะที่อยูอาศัย ฐานรายได การศึกษาที่สูง ซ่ึงปจจัยทางประชากรศาสตรเปนปจจัยที่มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมของผูบริโภคในการจัดงานเล้ียงสังสรรค สอดคลองกับ แนวคิดดานปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
ผูบริโภค (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2550: 235)  คือ ปจจัยทางดานวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค ทั้งน้ีจะ
ประกอบไปดวย (1) วัฒนธรรมพื้นฐาน (2) วัฒนธรรมยอย (3) ช้ันสังคม โดยผลการวิจัยดานพฤติกรรมมีสวนที่สอดคลองกับ
แนวคิด ในดานปจจัย ช้ันสังคม หรือ social class ซ่ึงการจัดงานเล้ียงสังสรรคกลายเปนกิจกรรมหน่ึงของผูบริโภคที่มีลักษณะ
ชนช้ันทางสังคมอยูในกลุมชนช้ันกลางและกลุมชนช้ันสูง อีกทั้งยังสอดคลองกับผลการวิจัยในดานพฤติกรรมการจัดงานเล้ียง
สังสรรคอีกวา ผูตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญจะนิยมจัดงานเล้ียงสังสรรคนอกสถานที่ ซ่ึงโดยสวนใหญเปนสถานที่ที่มี
คาใชจายสูง คือ โรงแรม รีสอรท สโมสร และรานอาหาร จึงเปนส่ิงที่ช้ีชัดวา ปจจัยดานชนช้ันทางสังคมมีอิทธิพลตอพฤติกรรม
ในการจัดงานเล้ียงสังสรรคของผูบริโภค 
 นอกจากน้ีประเด็นดานปจจัยทางสังคมที่สงผลตอพฤติกรรมการจัดงานเล้ียงสังสรรค ยังสอดคลองกับทฤษฏี
แรงจูงใจของมาสโลวอีกดวย (Maslow, n.d.อางใน ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2550: 238) ในเรื่องของ ความตองการ 5 
ระดับ โดยจะอยูในความตองการระดับที่ 3 คือ ความตองการดานสังคม (social needs) หรือ ความตองการความรักและการ
ยอมรับเปนสวนหน่ึงของสังคม ทั้งในแงของการใหและไดรับความรัก และ ความตองการระดับที่ 4 คือ ความตองการการยก
ยอง (esteem Needs) เปนความตองการการยกยองสวนตัว (self esteem) การไดรับความนับถือ (recognition) และมี
สถานะทางสังคม โดยความตองการทั้ง 2 ระดับ เปนระดับความตองการที่จะเกิดขึ้นในกลุมผูบริโภค หรือ กลุมคนที่มีฐานะ
ทางสังคม หรือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยจะเปนกลุมคนที่ไดรับการตอบสนองความตองการในดานความตองการทางรางกาย 
และความตองการความปลอดภัยและม่ันคงแลว จึงเกิดความตองการในระดับ 3 และ 4 ขึ้นตามลําดับ สงผลมาสูการ
แสดงออกทางพฤติกรรมในการจัดงานเล้ียงสังสรรคเพื่อตอบสนองความตองการในระดับที่ 3 แล ระดับที่ 4 ตามทฤษฏีของ
มาสโลว 
 แตทั้งน้ีจะไมสอดคลองกับงานวิจัย เรื่อง ความคิดเก่ียวกับแนวทางการพัฒนางานจัดเล้ียงของโรงแรมสวนดุสิตเพลส 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ปภัสมน เวชกิจ, 2553: 76) ซ่ึงพบวาผูที่ใชบริการจัดงานเล้ียงที่โรงแรมสวนดุสิตเพลสน้ัน มีชน
ช้ันในสังคมอยูในกลุมชนช้ันลาง โดยสะทอนจากฐานรายไดตอเดือนที่อยูในระดับ 10,001-15,000 บาท ซ่ึงจะคัดแยงกับ
ผลงานวิจัยของผูศึกษาที่พบวาผูตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญเปนกลุมสังคมชนช้ันกลาง โดยสะทอนจากฐานรายไดที่อยูใน
ระดับ25,001 บาทขึ้นไป  
 การศึกษาพฤติกรรมการจัดงานเล้ียงสังสรรคของผูบริโภค จะมีผลที่มีความสอดคลองออกไปในทิศทางเดียวกัน น่ัน
คือ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะนิยมจัดงานเล้ียงรวมกับ คูรักหรือคูสมรส พอแม ญาติพี่นอง เพื่อน โดยสวนใหญจะเลือก
โอกาสในการจัดงานเล้ียงสังสรรคใน วันหยุดสุดสัปดาห วันหยุดนักขัตฤกษ จัดเล้ียงประจําป ซ่ึงจะมีกิจกรรมที่นิยมทําโดยสวน
ใหญในการจัดงานเล้ียงสังสรรค คือ การรับประทานอาหารรวมกัน การดื่มเครื่องดื่มสังสรรค รองคาราโอเกะ ฟงเพลง และ 
เตน โดยจะมีการใชเวลาจัดกิจกรรมสวนใหญอยูที่ 1-6 ช่ัวโมง อีกทั้งมีขนาดในการจัดงานเล้ียงสังสรรคสวนใหญในขนาดกลาง 
คือ ขนาดรองรับผูรวมงาน 11 - 40 คน ผลของงานวิจัยที่เรียงรอยกันน้ันแสดงใหเห็นถึงความสอดคลองกับแนวคิดเรื่องปจจัย
ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2550: 235) ที่สูงมาก คือ ปจจัยดานสังคม เปนปจจัยที่
เก่ียวของและมีอิทธิพลโดยตรงตอพฤติกรรมของผูบริโภค จากกลุมที่บุคคลเขาไปเก่ียวของดวย คือ กลุมปฐมภูมิ (Primary 
Groups) ซ่ึงเปนกลุมคนที่มีการติดตอกันอยางสมํ่าเสมอแบบไมเปนทางการ คือ ครอบครัว เพื่อน  

6.2 การอภิปรายผลดานการศึกษาทัศนคติที่มีตอสินคาใหความบันเทิงแบบใหมของผูบริโภค  
 จากผลงานวิจัยในดานของทัศนคติที่มีตอสินคาใหความบันเทิงรูปแบบใหม ผูตอบแบบสอบถามมีทัศนคติที่ดีตอ
สินคาใหความบันเทิงรูปแบบใหม ทั้ง 4 ผลิตภัณฑ คือ อางนํ้าสปาพองลม, ถังนํ้าแข็งเอนกประสงค, โตะบอลและโตะปงปอง
จาก cardboard Box โดยผลงานวิจัยแสดงใหเห็นถึงทัศนคติที่ดี ซ่ึงผูตอบสอบถามไดใหระดับความคิดเห็นที่สะทอนถึง
ทัศนคติตอในเชิงบวก ตอคุณสมบัติของสินคาในดานการตอบสนองความตองการของแตละผลิตภัณฑ ระยะเวลารับประกัน
สินคาของแตละผลิตภัณฑ ความเช่ือม่ันตอตราสินคาของของแตละผลิตภัณฑ รูปลักษณความสวยงามของแตละผลิตภัณฑ 
ความเหมาะสมทางดานราคาสินคาของแตละผลิตภัณฑ ชองทางจัดจําหนายของบริษัท และการสงเสริมการตลาดของบริษัท 
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ผลงานวิจัยน้ีสอดคลองกับแนวคิดเรื่อง ประเภทของทัศนคติ (ศุภลักษณ สุขอราม, 2552: 5) ในองคประกอบของ ทัศนคติเชิง
บวก หรือ ทัศนคติที่ดี ซ่ึงเปนลักษณะของทัศนคติที่จะชักนําใหบุคคลแสดงออกมาในทางที่ดีตอส่ิงใดส่ิงหน่ึง ไมวาจะเปน
บุคคล องคกร หรือส่ิงของ เม่ือผลงานวิจัยแสดงใหเห็นถึงทัศนคติในเชิงบวกของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอสินคาและสวนผสม
การตลาดทั้งหมด จึงเปนปจจัยที่จะสามารถนําไปคาดการณไดวา เม่ือสินคาไดถูกนําเขาสูตลาดอยางเต็มรูปแบบแลว ผูตอบ
สอบถามจะมีการแสดงออกในทางที่ดีตอสินคาและบริษัท ซ่ึงอาจสงผลตอพฤติกรรมในการซ้ือสินคาได หรือ การบอกตอ
เรื่องราวของผลิตภัณฑของบริษัทใหกับสังคมของผูบริโภคเองไดในอนาคต  
 ทั้งน้ีจะสอดคลองกับแนวคิดเรื่อง ประโยชนของการวัดทัศนคติ (มณฑกาญจน วิจิตรสกลธ, 2552 อางใน ภิรมย 
เจริญผล, 2538: 168 ) ที่ไดอธิบายองคประกอบหน่ึงที่จะทําใหไดประโยชนจากการวัดทัศนคติ คือ เพื่อทํานายพฤติกรรมของ
บุคคล จากทิศทางของทัศนคติที่ได จึงทําใหผูศึกษาสามารถนําผลวิจัยที่ได ไปทํานายพฤติกรรมของผูบริโภค นําไปสูการ
วางแผนการตลาดของบริษัทที่เหมาะสมกับงานวิจัยที่ไดตอไป ซ่ึงผลวิจัยในดานทัศนคติของผูตอบสอบถามที่แสดงออกมาใน
เชิงบวกน้ัน จะเปนขอมูลอางอิงเพื่อยืนยันวาสวนผสมทางการตลาดที่บริษัทอุปกรณใหความบันเทิงนอกสถานที่จะนําเขาสู
ตลาดประเทศไทย มีความเปนไปไดสูงที่จะไดรับการตอบสนองที่ดี อันจะนํามาสูยอดขายใหเปนไปตามที่คาดการณไวได อีกทั้ง
ยังสอดคลองกับแนวคิด เรื่อง โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2550: 233) เก่ียวกับปจจัยของส่ิง
กระตุน ซ่ึงส่ิงกระตุนทางการตลาดจะเปนส่ิงกระตุนภายนอกที่นักการตลาดสามารถจัดส่ิงกระตุนเหลาน้ี เพื่อใหผูบริโภคเกิด
ความตองการผลิตภัณฑ และ เปนการสรางเหตุจูงใจใหเกิดการซ้ือสินคาได ผลงานวิจัยที่แสดงออกถึงทัศนคติเชิงบวกตอ
สวนผสมทางการตลาดที่จัดขึ้นน้ัน ทั้งในดานของผลิตภัณฑ ราคา ชองทางจัดจําหนาย และ การสงเสริมการตลาด ช้ีใหเห็นถึง
ความสําเร็จในการจัดส่ิงกระตุน เพื่อใหการความตองการผลิตภัณฑอีกดวย 
 
7. สรุปผล 
 
 การศึกษาพฤติกรรมในการจัดงานเล้ียงสังสรรคและทัศนคติที่มีตอสินคาใหความบันเทิงแบบใหมของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ทําใหไดขอมูลที่สามารถนําไปใชประโยชนในการกําหนดตลาดเปาหมาย (market targeting) นําไปสูการ
ออกแบบสวนผสมทางการตลาด คือ สินคาและบริการ ราคา ชองทางจัดจําหนาย การสงเสริมทางการตลาด เพื่อใหการดําเนิน
ธุรกิจมีกลุมเปาหมายที่ชัดเจนสอดคลองกับพฤติกรรมและทัศนคติของผูบริโภค  
 
8. ขอเสนอแนะ 
 
 การนําผลของขอมูลเรื่องการศึกษาพฤติกรรมในการจัดงานเล้ียงสังสรรคและทัศนคติที่มีตอสินคาใหความบันเทิง
แบบใหมของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครไปใชในการดําเนินธุรกิจน้ันจะตองดําเนินการโดยเร็ว หรือ ในขณะที่สภาพแวดลอม
ทาการแขงขันยังไมเปล่ียนแปลง เพราะการศึกษาครั้งน้ีไดทําการศึกษาอยูภายใตสภาพแวดลอมที่วา สินคาใหความบันเทิง
แบบใหมเปนสินคาที่ยังไมมีในตลาดประเทศไทย ไมมีผูประกอบการรายใดจัดจําหนายและใหบริการ ในกลุมตลาดธุรกิจงาน
เล้ียงสังสรรค เม่ือใดก็ตามที่สภาวะการแขงขันของธุรกิจเปล่ียนไป คือ มีผูประกอบรายอ่ืนนําเสนอสินคาและบริการที่เหมือน
คลายกัน จํานวนของผูประกอบการในธุรกิจที่นําเสนอสินคาและบริการลักษณะเดียวกันเพิ่มมากขึ้น สภาวะการแขงขันทาง
ธุรกิจจะเปนปจจัยหน่ึงที่สงผลกระทบใหขอมูลดานพฤติกรรมและทัศนคติของผูบริโภคเปล่ียนแปลงไปดวย 

กลุมตัวอยางที่ศึกษาในครั้งน้ีเปนกลุมตัวอยางของผูบริโภคที่เปนตัวแทนประชากรที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร ใน
การใชประโยชนจากขอมูลเพื่อดําเนินธุรกิจจะสามารถใชไดเฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเทาน้ัน เน่ืองจากลักษณะ
พฤติกรรมและทัศนคติของผูบริโภคในจังหวัดอ่ืนๆ ของประเทศน้ัน อาจมีความแตกตางกันออกไป ซ่ึงมีปจจัยมาจากดาน
ประชากรศาสตรที่แตกตางกัน 

ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไปควรมีการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางเพิ่มขึ้น และควรใชวิธีสุมตัวอยางโดยเก็บ
ขอมูลจากกลุมตัวอยางตามเขตใหทั่วกรุงเทพมหานคร เพื่อความครอบคลุมลักษณะของประชากรกรุงเทพมหานคร ในกรณีที่
ตองการขยายธุรกิจไปยังพื้นที่ตลาดในจังหวัดอ่ืนๆ ของประเทศไทย ควรมีการศึกษาขอมูลเฉพาะเจาะจงในแตละจังหวัดเพื่อ
ความสอดคลองกับพฤติกรรมและทัศนคติของประชากรในพื้นที่น้ันๆ และเพื่อความแมนยําของการนําขอมูลไปใชในดานธุรกิจ
ทั้งการกําหนดกลุมตลาดเปาหมาย รวมถึงการวางแผนทางการตลาด 
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การศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคและปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตดัสนิใจใชบรกิาร  
รถกาแฟและบริการเคลื่อนที่ของทรูในเขตกรุงเทพมหานคร 

The Study of Consumer Behavior and Marketing Factors that Affect the 
Decision to Use the Service. True Mobile Coffee Service in Bangkok  

 
สถาพร จริฐาชฎายุ และปเตอร กัน 

 
สาขาวิชาการจัดการสาระและการสรางคุณคา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

mojito.topez@gmail.com 
 

บทคัดยอ 
 

การศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคและปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจใชบริการรถกาแฟและบริการ
เคล่ือนที่ของทรูในเขตกรุงเทพมหานคร เปนการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณมีวัตถุประสงคของการศึกษาเพื่อศึกษา
พฤติกรรมผูบริโภคและศึกษาปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจใชบริการรถกาแฟและบริการเคล่ือนที่ของทรูโดยนํา
แนวคิดเก่ียวกับสวนผสมทางการตลาด (Marketing Mix (4Ps)) มาเปนแนวทางในการศึกษา 

ใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึกผูมีสวนเก่ียวของกับรานทรูคอฟฟจํานวน 3 คน และเก็บแบบสอบถาม 386 ชุดโดยใช
วิธีการสุมแบบงาย ใชสถิติเชิงพรรณนาไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย  
  ผลวิจัยพบวาลูกคามีความตองการที่ยังไมไดรับการตอบสนองอยู คือไมตองการเดินทางไปไกลจากบานเพื่อที่จะตอง
ไปชําระคาบริการของทรู ปจจัยดานการตลาดที่ลูกคาใหความสําคัญคือรสชาติกาแฟ และ ราคาตองมีความเหมาะสมกับ
คุณภาพของสินคา 
 
คําสําคัญ: รถกาแฟเคล่ือนที่, สวนผสมทางการตลาด, รูปแบบบริการที่เปนเอกลักษณ 

 
Abstract 

 
 The Study of Consumer Behavior and Marketing Factors that Affect the Decision to Use the 

Service. True Mobile Coffee Service in Bangkok is a qualitative research and quantitative objectives of 
education for study of consumer behavior and study of factors that affect the decision to use the service 
True Mobile Coffee Service Center by bringing the concept of the marketing mix (4Ps) to guide the study 

Using in-depth interviews by interviewing those involved True Coffee of 3 peoples using simple 
random sampling of 386 kits descriptive statistics including the average percentage.  

The research found that customers are demanding that has not been the response. Is not want 
to travel far from home, So that will have to pay a fee of True. The marketing factors that customer 
focus is the taste of coffee and the price must be appropriate to the quality of the product. 

 
Keywords: mobile coffee truck, marketing mix, unique service 
 
1. บทนํา 
 

ในชวงระยะเวลา 2-3 ปที่ผานมาธุรกิจรานกาแฟไดรับความนิยมเปนอยางยิ่ง ดังจะเห็นไดจาก มีธุรกิจรานกาแฟ
ขนาดเล็กและขนาดกลางเปดใหมเปนจํานวนมาก รวมทั้งการขยายสาขาของธุรกิจ รานกาแฟรายใหญไมวาจะเปน บริษัท สตาร
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บัคส คอฟฟ (ประเทศไทย) จํากัด หรือการเขามาเปด สาขาใหมของแบรนดดังจากตางประเทศ ไมวาจะเปน “คอฟฟ บีน 
แอนด ที ลีฟ” นําเขามาโดยกลุม ศรีชวาลา ซ่ึงเปนแบรนดรานกาแฟพรีเม่ียมสัญชาติอเมริกาอายุมากกวา 50 ปหรือ “คอฟฟ
เวิลด” ของบริษัท จีเอฟเอ (GFA) หรือ “บลูคัพ” แบรนดรานกาแฟพรีเม่ียมของคายเอสแอนดพี หรือ “คอฟฟ คลับ” แบรนด
รานกาแฟพรีเม่ียมจากออสเตรเลียที่มี "กลุมบริษัทไมเนอร" เปนเจาของ ที่ตางทยอยเขามาเปดสาขาในไทยตลอดชวง 1-2 ปที่
ผานมา (“ตลาดรานกาแฟ”, 2556) 

พันธกิจของกลุมทรู (ป 2557 - 2562) กลุมทรูมุงม่ันขยายเครือขายบริการ ทั้งในรูปใชสายและไรสาย เพื่อให
ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศไทย โดยภายในระยะเวลา 5 ปน้ี ทั่วทุกภาคของประเทศไมต่ํากวารอยละ 90 จะสามารถเขาถึง
แหลงความรู ขอมูล ขาวสาร รวมถึงการเช่ือมตอโลกอินเทอรเน็ตไดอยางสะดวกสบายยิ่งขึ้น  

จากที่มาของปญหาและพันธกิจของทรูดังกลาวน้ีผูศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาความเปนไปไดใน การลงทุนธุรกิจราน
กาแฟ ในรูปแบบรถกาแฟและบริการเคล่ือนที่ของทรู โดยมีสมมุติฐานวาเม่ือ บริษัทมีบริการที่หลากหลายแลวการสรางความ
พึงพอใจรวมถึงการใหบริการหลังการขายจึงเปนเรื่องสําคัญที่จะตองคํานึงถึง ซ่ึงสอดคลองกับผลวิจัยของ ประภาพร วงศขจร
ไพบูลย (2551) พบวา ลูกคาที่มาใชบริการของศูนยบริการ ทรู คอรปอเรช่ันจํากัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลบางนา มีความพึง
พอใจตอคุณภาพบริการความสะดวกและรวดเร็ว เชน ระยะเวลาในการรอเรียกบริการ และ การจัดพนักงานกับจํานวน
เคานเตอรใหเพียงพอกับการบริการลูกคา ในระดับปานกลางเทาน้ัน ตางจากความพึงพอใจดานอ่ืนที่มีความพึงพอใจในระดับที่
ดี ดังน้ันผูศึกษาจึงนําแนวคิดนวัตกรรมรถกาแฟพรอมบริการเคล่ือนที่ของทรูมาเปนแนวทางในการตอบสนองตอความตองการ
และแกปญหาใหผูบริโภคตามสมมุติฐานดังกลาว 

 
2. วัตถุประสงคในการศึกษา/การวิจัย 
 

2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคที่มีตอการใหบริการของทรู เพื่อนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการ
บริการผานรูปแบบรถกาแฟเคล่ือนที่  

2.2 เพื่อศึกษาปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจใชบริการรถกาแฟและบริการเคล่ือนที่ของทรูโดยนํา
แนวคิดเก่ียวกับสวนผสมทางการตลาด Marketing Mix (4Ps) มาเปนแนวทางในการศึกษา 

 
3. สมมติฐานในการศึกษา/การวิจัย  
 

3.1 พฤติกรรมผูบริโภคมีอิทธิพลตอการตัดสินเขาใชบริการรถกาแฟและบริการเคล่ือนที่ของทรู 
3.2 ปจจัยดานการตลาดมีอิทธิผลตอการตัดสินใจใชบริการรถกาแฟและบริการเคล่ือนที่ของทรู 
 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

4.1 ทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค 
ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภคที่ไดศึกษาน้ัน ครอบคลุมความหมายพฤติกรรมผูบริโภค ปจจัยที่มีอิทธิพลตอผูบริโภค และ

กลุมเปาหมายของพฤติกรรมผูบริโภค ดังตอไปน้ี 
ความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค สําหรับคําวา “พฤติกรรมผูบริโภค” มีผูใหความหมายดังน้ี 

พฤติกรรมผูบริโภค (London & Bitta, 1993: 619) หมายถึง กระบวนการตัดสินใจและกิจกรรมทางกายภาพที่บุคคลกระทํา
เม่ือเขาทําการประเมิน (Evaluating) แสวงหาและครอบครอง (acquiring) การใช (using) หรือการบริโภค (consuming) 
สินคาและบริการ (goods and services) 
 พฤติกรรมผูบริโภค (Shiffman & Kanuk, 1997: 92) หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลในการคนหา (searching) การ
ซ้ือ (purchasing) การใช (using) การประเมิน (evaluating) และการดําเนินการ (disposing) เก่ียวกับสินคาและบริการ โดย
คาดหวังวาส่ิงเหลาน้ันจะสามารถตอบสนองความตองการของตนได 

4.2 เปาหมายของพฤติกรรมผูบริโภค 
เปาหมายของพฤติกรรมผูบริโภค คือ การตัดสินใจซ้ือ (ศุภร เสรรัตน, 2545, หนา 19) ซ่ึงมีขั้นตอนดังน้ี 
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1. ผูบริโภคตองตัดสินใจอันดับแรกวาจะซ้ือสินคาหรือไม (whether to purchase at all or not) ผูบริโภคสามารถ
ตัดสินใจไดกอน หรือหลังความตองการ ถาผูบริโภคมีความตองการ ก็จะมีการแสวงหาขอมูล ขาวสาร เพื่อประเมินดูวาจะทํา
การซ้ือสินคาหรือไม 

2. ผูบริโภคจะตองตัดสินใจตอไปวาจะซ้ืออะไร (what to purchase) เปนการตัดสินใจที่จะเลือกสินคาที่ตองการ
โดยตรง ผูบริโภคจะแสวงหาผลประโยชนที่จะไดรับจากซ้ือสินคา หรือบริการ ซ่ึงความพอใจจะเกิดขึ้นเม่ือไดเปนเจาของสินคา
น้ัน 

3. ผูบริโภคจะตองตัดสินใจวาจะซ้ือสินคาเม่ือไหร (when to buy) เปนการตัดสินใจของระยะเวลาในการซ้ือ 
ชวงเวลาในการซ้ือจะแตกตางกันไปสําหรับสินคาแตละชนิด 

4. ผูบริโภคตองตัดสินใจวาจะซ้ือสินคาที่ตองการจากที่ไหน (where to purchase) เปนการพิจารณาตัดสินใจวา จะ
ซ้ือสินคาที่ตองการจากที่ใด ซ่ึงมีผลตอราคาของสินคาวาจะมีราคาถูกหรือแพงการไปซ้ือสินคาจะเปนการตัดสินใจที่สําคัญมาก
ที่สุดของผูบริโภค 

5. จะซ้ือสินคาโดยวิธีใด (how to purchase) เปนการตัดสินใจซ้ือสินคาดวยเงินสด หรือเงินเช่ือ รูปแบบของพาหนะ
ที่ใชในการไปซ้ือ 

4.3 แนวคิดเก่ียวกับสวนผสมทางการตลาด Marketing Mix หรือ 4Ps  
ทฤษฎีสวนประสมทาง การตลาด สวนประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมไดซ่ึงใชรวมกัน

เพื่อสนอง ความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย อันประกอบดวย (Kotler, 2000: 148-150)  
1. ผลิตภัณฑ (product) คือ ส่ิงที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความตองการของลูกคาให พึงพอใจ ผลิตภัณฑที่เสนอ

ขายอาจจะมีตัวตนหรือไมมีก็ไดผลิตภัณฑจึงประกอบดวยสินคา บริการ ความคิด สถานที่องคกร หรือบุคคล ผลิตภัณฑตองมี
อรรถประโยชนมีคุณคาในสายตาของลูกคา จึง จะมีผลใหผลิตภัณฑขายได  

2. ราคา (price) คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ราคาเปนตนทุน (cost) ของลูกคา ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวาง
คุณคา ผลิตภัณฑกับราคาผลิตภัณฑน้ัน ถาคุณคาสูงกวาราคา ลูกคาก็ จะตัดสินใจซ้ือ ดังน้ันผูกําหนดกลยุทธดานราคาตอง
คํานึงถึง  

2.1 คุณคาที่รับรู (perceived value) ในสายตาของลูกคา ซ่ึงตองพิจารณาวา การยอมรับของลูกคาใน
คุณคาผลิตภัณฑวาสูงกวาราคาผลิตภัณฑน้ัน  

2.2 ตนทุนสินคาและคาใชจายที่เก่ียวของ  
2.3 การแขงขัน  
2.4 ปจจัยอ่ืนๆ  

3. การจัดจําหนาย (placeหรือ distribution) หมายถึง โครงสรางของชองทางซ่ึง ประกอบดวยสถาบันและกิจกรรม 
ใชเพื่อเคล่ือนยายผลิตภัณฑและบริการจากองคการไปยังตลาด สถาบัน ที่นาผลิตภัณฑออกสูเปาหมาย คือ สถาบันการตลาด 
สวนกิจกรรมที่ชวยในการกระจายสินคา ก็คือ การขนสง การคลังสินคา และการเก็บสินคาคงคลัง การจ าหนาย ประกอบดวย  

3.1 ชองทางการจัดจําหนาย (channel of distribution) หมายถึง เสนทางที่ ผลิตภัณฑและกรรมสิทธ์ิที่
ผลิตภัณฑถูกเปล่ียนมือไปยังตลาด ในระบบชองทางการจัดจําหนายจึงประกอบดวยผูผลิต คนกลาง ผูบริโภค หรือ
ผูใชทางอุตสาหกรรม  

3.2 การสนับสนุนการกระจายตัวสินคาสูตลาด (marketing logistics) หมายถึง กิจกรรมที่เก่ียวของกับ
การเคล่ือนยายตัวผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภค หรือผูใชทาง อุตสาหกรรม การขายสินคาจึงประกอบดวย การ
ขนสง การเก็บรักษาสินคา การคลังสินคา และการ บริหารสินคาคงเหลือ 
4. การสงเสริมการตลาด (promotion) เปนการติดตอส่ือสารเก่ียวกับขอมูลระหวางผูขาย กับผูซ้ือ เพื่อสรางทัศนคติ

และพฤติกรรมการซ้ือ การติดตอส่ือสารอาจใชพนักงานขาย ทําการขาย (Personal Selling) และการติดตอส่ือสารโดยไมใชคน 
(non personal selling) เครื่องมือในการ ติดตอส่ือสารมีหลายประการ ซ่ึงอาจเลือกใชหน่ึงหรือหลายเครื่องมือ ตองใช
หลักการเลือกใช เครื่องมือส่ือสารแบบประสมประสานกัน (integrated marketing communication) โดยพิจารณา ความ
เหมาะสมกับลูกคา ผลิตภัณฑคูแขงขัน โดยบรรลุจุดมุงหมายรวมกันได เครื่องมือสงเสริมที่สําคัญมีดังน้ี  

4.1 การโฆษณา (advertising) เปนกิจกรรมในการเสนอขาวสารเก่ียวกับ องคการและผลิตภัณฑบริการ 
หรือความคิด ที่ตองมีการจายเงินโดยผูอุปถัมภรายการ กลยุทธในการ โฆษณาจะเก่ียวของกับ กลยุทธการสรางสรรค
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งานโฆษณา (creative strategy) และกลยุทธวิธีการ โฆษณา (advertising tactics) และกลยุทธส่ือ (media 
strategy) 

 4.2 การขายโดยใชพนักงานขาย (personal selling) เปนกิจกรรมการแจง ขาวสารและจูงใจตลาดโดยใช
บุคคล  

 4.3 การสงเสริมการขาย (sale Promotion) หมายถึง กิจกรรมการสงเสริมที่ นอกเหนือ จากการโฆษณา 
การขายโดยใชพนักงาน การใชขาวและการประชาสัมพันธซ่ึงสามารถกระตุนความสนใจ ทดลองใชหรือการซ้ือโดย
ลูกคาขั้นสุดทายหรือบุคคลอ่ืนในชองทางสงเสริมการขาย  

4.4 การใหขาวและประชาสัมพันธ (publicity and public relation) การให ขาว เปนการเสนอความคิด
เก่ียวกับสินคาหรือบริการที่ไมตองมีการจายเงิน สวนการประชาสัมพันธ หมายถึง ความพยายามที่มีการวางแผน โดย
องคการหน่ึงเพื่อสรางทัศนคติที่ดีตอองคการ ใหเกิดกับ กลุมหน่ึงกลุมใด  

4.5 การตลาดทางตรง (direct marketing) และการตลาดเช่ือมตรง (online marketing) เปนการ
ติดตอส่ือสารกับกลุมเปาหมายเพื่อทําใหเกิดการตอบสนองโดยตรง หรือใช วิธีการตาง ๆ ที่นักการตลาดใชสงเสริม
ผลิตภัณฑโดยตรงกับผูซ้ือและทําใหเกิดการตอบสนองในทันที ซ่ึงประกอบดวย การขายทางโทรศัพท การใชจดหมาย
โดยตรง การใชแคตตาล็อก การขายทาง โทรทัศนวิทยุ หรือ หนังสือพิมพ  
 

5. วิธีดําเนินการศึกษา/การวิจัย 
 

การศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคและปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจใชบริการ รถกาแฟและบริการคล่ือน
ที่ของทรูในเขตกรุงเทพมหานคร ใชแนวทางการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยศึกษาขอมูลในการ
สัมภาษณเชิงลึกแบบมี โครงสราง (in-depth interview) ประกอบดวยผูบริหารทรู ทั้งหมด 3 ทาน โดยแบงโครงสรางการ 
สัมภาษณเปน 3 ดาน ไดแก  

1. ขอมูลดานการบริหารจัดการธุรกิจทรูคอฟฟ  
2. ขอมูลดานการบริหารจัดการธุรกิจของทรูที่มีความเก่ียวของเช่ือมโยงกับทรูคอฟฟ  
3. ขอมูลทัศนคติของผูปฏิบัติงานโดยตรงที่เก่ียวของกับการบริการจัดการหนารานทรูและทรู คอฟฟ หลังจากน้ันนํา

ผลจากการศึกษามาวิเคราะหเปนแนวทางในการทําแบบสอบถามสําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
เพื่อใหทราบถึง พฤติกรรม รวมถึงปจจัย ทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจใชบริการที่อาจมีผลตอการตัดสินใจเขาไปใช
บริการรานกาแฟ ทรูคอฟฟในรูปแบบรถกาแฟและบริการเคล่ือนที่ของทรูโดยไมทราบจํานวนที่แนนอนจึงเลือกกลุมตัวอยางที่
ใชในการศึกษาคือผูบริโภค กาแฟในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จํานวน 386 ตัวอยาง ใชวิธีการสุมแบบงาย (Simple Random 
Sampling) ในการเก็บขอมูล โดยแบงเปน  

1. กลุมลูกคาทรูคอฟฟในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร  
2. กลุมประชาชนทั่วไปที่มีโอกาสในการบริโภคกาแฟ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร  
เครื่องมือที่ใช คือบทสัมภาษณ และ แบบสอบถาม ใชสถิติเชิงพรรณนา บรรยายลักษณะของ ขอมูลของกลุมตัวอยาง 

ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย เพื่อแปลความหมายขอมูลของแบบสอบถาม สําหรับทํานายแนวโนมพฤติกรรมการใชบริการรถกาแฟ
และบริการเคล่ือนที่ของทรู  

 
6.ผลการศึกษา/การวิจัย สรุปผลการศึกษา/การวิจัย  
 

จากการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคและปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจใชบริการ รถกาแฟและบริการ
เคล่ือนที่ของทรูในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถาม 386 คน สวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 239 คน
หรือคิดเปนรอยละ 61.9 ชวงอายุ 31 – 40 ป จํานวน 160 คนหรือคิดเปนรอยละ 41.5 รองลงมาอายุ 20 – 30 ป จํานวน 
154 คน สวนใหญประกอบอาชีพ พนักงานบริษัท จํานวน 184 คนหรือคิดเปนรอยละ 47.7 มีรายไดเฉล่ีย 20,001 - 30,000 
บาท จํานวน 123 คนหรือคิดเปนรอยละ 31.9 

ดานพฤติกรรมในการเลือกซ้ือกาแฟของผูบริโภค ผูตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มจําพวกกาแฟ ชา 
ช็อคโกแลต หรือนํ้าผลไมจํานวน 322 คนหรือคิดเปนรอยละ 83.4 ความถี่ในการดื่มตอหน่ึงสัปดาหคือ ดื่ม 3 – 4 ครั้ง จํานวน 
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121 คนหรือคิดเปนรอยละ 37.6 รองลงมาดื่ม 1-2 ครั้ง จํานวน 113 คนหรือคิดเปนรอยละ 35.1 รานที่ช่ืนชอบมากที่สุด คือ 
ราน Starbuck จํานวน 211 คนหรือคิดเปนรอยละ 20.4 รองลงมาเปนราน True Coffee จํานวน 152 คนหรือคิดเปนรอยละ 
14.7 เลือกเหตุผลที่เลือกรานคาที่ช่ืนชอบมากที่สุด คือ รสชาติของเครื่องดื่มจํานวน 242 คนหรือคิดเปนรอยละ 20.6 สะดวก
ในการเดินทาง ใกลบาน ใกลที่ทํางาน จํานวน 220 คนหรือคิดเปนรอยละ 18.8 ชนิดเครื่องดื่มที่นิยมดื่มมากที่สุด คือกาแฟสด
รูปแบบตางๆ จํานวน 237 คนหรือคิดเปนรอยละ 42.5 ส่ือที่มีผลตอการเลือกใชบริการมากที่สุด คือ อินเตอรเน็ต (Facebook, 
Line, Google Ads, Youtube...) จํานวน 268 คนหรือคิดเปนรอยละ 39.8 รองลงมานิตยสาร จํานวน 122 คนหรือคิดเปน
รอยละ 18.1 ดังน้ันจึงสรุปไดวาผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิงมีพฤติกรรมในการดื่มกาแฟเปนประจําและเลือกที่จะใชบริการ
ราน Starbuck และราน True Coffee ดวยเหตุผลช่ืนชอบรสชาติของเครื่องดื่มและความสะดวกในการเดินทางเปนจํานวน
มาก 

ดานปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการซ้ือสินคาหรือใชบริการของผูบริโภค ปจจัยทางดานคุณภาพสินคาและ
บริการที่ทําใหผูตอบแบบสอบถามตัดสินใจซ้ือสินคาหรือใชบริการรถกาแฟเคล่ือนที่พบวา มีรสชาติดี หอม กลมกลอม อยูใน
ระดับมากที่สุด (MAEN = 4.72) ปจจัยความคุมคาทางดานราคา พบวา ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา อยูใน
ระดับมากที่สุด (MEAN = 4.54) ปจจัยทางดานสถานที่และบรรยากาศทั่วไปของรานพบวา การมีบริการ WiFi ภายในราน อยู
ในระดับมากที่สุด (MEAN = 5.00) รองลงมาคือ ความสะดวกในการเดินทางและบรรยากาศที่ผอนคลาย ไดพักผอน (MEAN = 
4.68) ปจจัยทางดานโปรโมช่ันสงเสริมการขายพบวามีของแจกของแถมอยู ในระดับมากที่สุด (MEAN = 4.23) ดังน้ันจึงสรุปได
วาปจจัยดานการตลาดที่มีอิทธิผลตอการตัดสินใจใชบริการ พบวา รสชาติดี หอม กลมกลอม มีอิทธิพลตอการตัดสินใจมาก 
 
7.อภิปรายผลการศึกษา/การวิจัย 
 

ปจจัยดานการตลาดมีอิทธิผลตอการตัดสินใจใชบริการรถกาแฟและบริการเคล่ือนที่ของทรู โดย พบวา รสชาติดี หอม 
กลมกลอม มีอิทธิพลตอการตัดสินใจมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ พิริยะ วิจักขณาพันธุ (2546) การศึกษาปจจัยทาง
การตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการรานกาแฟระบบแฟรนไชนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ปจจัย
ทางดานผลิตภัณฑกลุมลูกคาใหความสําคัญกับรสชาติกาแฟมากที่สุด สวนปจจัยความคุมคาทางดานราคา พบวา ราคามีความ
เหมาะสมกับคุณภาพของสินคา มีอิทธิพลมากที่สุด สอดคลองกับงานวิจัยของ วรพจน เหมศิริ (2554) การศึกษาความเปนไปได
ในการลงทุนธุรกิจรานกาแฟในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา ปจจัยดานราคา มีผลตอการตัดสินใจมาก ซ่ึงผูบริโภคให
ความสําคัญในเรื่องราคาไมแพงเม่ือเปรียบเทียบกับรานอ่ืน และราคาเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ ปจจัยทางดาน
สถานที่และบรรยากาศทั่วไปของราน พบวา การมีบริการ wifi ภายในราน มีอิทธิพลอยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ความ
สะดวกในการเดินทางและบรรยากาศที่ผอนคลาย ไดพักผอน สอดคลองกับผลวิจัยของ อมรวรรณ ไชยขาว (2553) แผนธุรกิจ
รานกาแฟสดคอฟฟ ไอซ่ี พบวาผูบริโภคใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการรานกาแฟในดานสถานที่มาก
ที่สุด ผูบริโภคคิดวารานกาแฟสดมีบริการไมเพียงพอและตองการรานกาแฟสดที่ทันสมัยมีส่ิงอํานวยความสะดวก ภายในราน
ควรมีโตะเกาอ้ีที่สวยงาม ดานชองทางจัดจําหนายใหความสําคัญกับรานกาแฟที่อยูในทําเลที่มีการคมนาคมสะดวก และ
สอดคลองกับผลการวิจัยของ ภาวิณี นาคสวัสดิ์ (2553) โอกาศทางการตลาดของธุรกิจรานกาแฟแบบพรีเม่ียมในจังหวัด
นนทบุรี พบวา รานกาแฟแบบพรีเม่ียมที่มีลักษณะรานที่สะอาด สะดวกสบายเปนลักษณะที่กลุมตัวอยางพึงประสงคมากที่สุด 
รองลงมาคือ การมี wifi ใหบริการ ปจจัยทางดานโปรโมช่ันสงเสริมการขายพบวา มีของแจกของแถมอยูมีอิทธิพลมากที่สุด 

 
8.ขอเสนอแนะ 
 

สําหรับผูที่จะศึกษาในครั้งตอไปควรจะนําปจจัยที่ผูวิจัยไมไดศึกษาในครั้งน้ีมาศึกษาเพิ่มเติม เชน ปจจัยทางดานการผลิต 
ปจจัยดานการจัดการ การเลือกใชกลยุทธการตลาดของบริษัทผูผลิตมือถือที่ถือวาเปนกลุมลูกคาหลักในดานสนับสนุนส่ือ
โมษณาติดรถ กลุมตัวอยางที่เปนผูมาใชบริการจริงในแตละสาขา เพื่อศึกษาวามีปจจัยอ่ืนใดที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการของ
รถกาแฟและบริการเคล่ือนที่ของทรู 
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9. กิตติกรรมประกาศ 
 

ขาพเจาขอกราบขอบพระคุณอาจารยที่ปรึกษา กรรมการผูเช่ียวชาญ อาจารยทุกทานที่ไดใหความกรุณาเสียสละเวลาช้ีแนะ
แนวทาง ชวยดูแล แนะนําอบรมส่ังสอน ถายถอดวิชาความรู จนการวิจัยน้ีสําเร็จเสร็จสมบูรณ 

สุดทายน้ีหากในการศึกษาครั้งน้ีมีสวนที่เปนประโยชนใดก็ตามขาพเจาขอมอบความดีน้ีไวกับครูอาจารย มารดาและยายผู
เปนที่รัก รวมทั้งผูมีอุปการะคุณทุกทานแตหากมีขอผิดพลาดประการใดขาพเจาขอนอมรับไวแตเพียงผูเดียว 
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การวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอการเขาใชบริการศูนยสุขภาพไทยสัปปา

ยะกลุมตัวอยางประชากรวัยทํางาน จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามปลายปดและแบบสอบถามมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คาความถี่ คารอยละคาเฉล่ีย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย
พบวาการเขาใชบริการ สถานฝกโยคะผูเขาใชบริการฝกเพื่อใหเกิดสุขภาพที่ดีฝกเพียงสัปดาหละ 1 ครั้ง มีคาใชจายครั้งละ         
ไมเกิน 1,000 บาท ศูนยบริการนวดจัดกระดูกเขาใชบริการเพื่อรักษาขอตอที่ผิดรูปและเคล่ือนหลุด ศูนยบริการนวดแผนไทย
เขาใชบริการเพื่อความผอนคลายเขาใชบริการ 1 ครั้งตอเดือนมีคาใชจายครั้งละ ไมเกิน 1,000 บาทปจจัยที่มีผลตอการเลือกใช
ศูนยสุขภาพผูบริโภคใหความสําคัญในแตละปจจัยการตลาด 7ps อยูในระดับมากที่สุด ดานทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอการจัด
ใหมีการประเมินสภาพความพรอมของรางกายกอนเริ่มฝกโยคะเห็นดวยในระดับปานกลางที่จะจัดใหมีการประเมินสภาพ
รางกายกอนฝกโยคะในศูนยสุขภาพทั้งน้ีเพราะเห็นวานาจะมีสวนชวยปองกันการเกิดการบาดเจ็บในระหวางที่ฝกโยคะได 
 
คําสําคัญ: ไทยสัปปายะ, นวดแผนไทย, โยคะ, นวดจัดกระดูก, ศูนยสุขภาพ 
 

Abstract 
 

This research aims to study the attitudes and behavior of customers, with access to the Thai 
Spaya Center. The sample Working-age population in the total of 400 people used a closed-ended 
questions and scales five levels inquire. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, 
average and the standard deviation.The research found that consumers intended to enter Thai Spaya 
Center. In Yoga practice, most users access the service aims to train to achieve good health by practicing 
a week one time, and cost not more than 1,000 baht a massage center held the bones of the service is 
intended. To maintain joint deformities and dislodged. Massage center in Thailand, is intended for 
relaxation both service models, use the service one time per month and the cost was not more than 
1,000 baht, the study of factors affecting the choice of a health center found that the majority of 
consumers to the importance of each factor 7ps market is at the highest level. On the issue of the 
attitude of consumers towards the provision of assessment, availability of body parts before starting 
yoga, they are agreeing with moderate to arrange an assessment Yoga exercises in the health center. 
 
Keywords: Thai Spaya, Thailand massage, yoga, chiropractors, health center 
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1. บทนํา 
 
            การฝกโยคะเปนการบําบัดและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวมเปนทางเลือกหน่ึงของการแพทยทางเลือกที่เปนที่นิยม
แพรหลายอยางมากในปจจุบัน ในสังคมใหความสนใจที่จะเขาฝกโยคะเพื่อเสริมสรางสุขภาพรางกายและเพื่อพัฒนาชีวิตใหดีใน
ทุกๆดาน ทั้งรางกายและจิตใจ ดังน้ันสุขภาพรางกายที่พรอมจึงควรเปนส่ิงสําคัญและเปนเรื่องที่จําเปนที่เราควรใหความสําคัญ
เปนอันดับแรกกอนการเริ่มฝกโยคะเพื่อลดขอจํากัดของการฝกโยคะและทําใหตัวผูฝกม่ันใจที่จะฝกโยคะมากขึ้นและสามารถ
ชวยปองกันรางกายซ่ึงอาจเกิดอันตรายจากการบาดเจ็บในระหวางที่ฝกได (มานพ ประภาสานนท.2552) ดังน้ันเราจะเห็นไดวา 
ทางแกไขหรือรักษาใหอวัยวะแข็งแรงขึ้นทางหน่ึงคือ เราตองจัดโครงสรางรางกายใหอยูในแนวปกติ หรือปองกันไมใหเกิดการ
เบี่ยงเบนไปมากขึ้น ซ่ึงจะทําไดอยางงายๆดวยตัวผูปวยเอง แตตองใชเวลาพอสมควรเชนเดียวกับการเกิดโรคที่ใชเวลาคดโคง
มานานกอนเกิดอาการ การปรับสมดุลโครงสรางรางกายจึงมีความจําเปนที่ตองปฏิบัติทันที  (ประสิทธ์ิ คงทรัพย.2558) การจัด
กระดูกหรือไคโรแพคติค (Chiropacticช่ือเรียกในตางประเทศ) ตางกันที่ช่ือเรียกแตวิธีการรักษาคลายและใกลเคียงกัน เปน
การปรับความสมดุลของกระดูก มีหลักแนวคิดอยูวาแนวกระดูกสันหลังเปนแนวที่มีความสําคัญเพราะมีเสนประสาทที่แยกไป
เล้ียงรางกายถึง 31 คู มีไขสันหลังว่ิงไปเช่ือมตอสมอง เสนประสาท 31 เสนคูไปเล้ียงรางกายและถากระดูกสันหลังตัวน้ีมันคด 
มันบิด มันเบี้ยวหรือมันเล่ือนก็จะทําใหเกิดโรคตางๆเพราะฉะน้ันเขาจึงมีความคิดวาจะตองปรับกระดูกสันหลังน้ีใหกับมา
เขารูปเดิม จะเนนการจัดกระดูกเรื่องของคอ และแนวกระดูกสันหลัง การนวดไทยเปนอีกศาสตรหน่ึงที่มีสวนชวยในการปรับ
สมดุลของรางกาย หมายถึงการตรวจประเมิน การวินิจฉัย การบําบัด การปองกันโรค การสงเสริมสุขภาพ และการฟนฟู
สุขภาพ ดวยวิธีการกด การคลึง การบีบ การจับ การดัด  การประคบ การอบ หรือวิธีการอ่ืนตามศิลปะการนวดไทย หรือการ
ใชยาตามกฎหมายวายา ทั้งน้ีดวยกรรมวิธีการแพทยแผนไทย (ความหมายตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 
2542 แลประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 เรื่องการเพิ่มประเภทการนวดไทยในสาขาการแพทยแผนไทย) 
                ดังน้ันจากขอมูลที่ผูศึกษาไดศึกษามา ผูศึกษามีความสนใจที่จะนําเอาศาสตรของการปรับสมดุลโครงสรางรางกาย
เพื่อมาชวยลดขอจํากัดและปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่ทําการฝกโยคะโดยใชหลักของการปรับเพื่อใหเขาที่ผอน
คลายเพื่อใหยืดหยุนและเริ่มตนฝกดวยความพรอมดวยศาสตรที่จะทําการศึกษาและนํามาใชก็คือศาสตรการนวดจัดกระดูก
และศาสตรการนวดแผนไทยเพราะทั้งสองศาสตรมีความสัมพันธในเรื่องของการปรับสมดุลของสรีระรางกายกลาวคือการนวด
จะชวยใหเน้ือเยื่อบริเวณที่กระดูกคดงอคลายตัวออกเพื่อที่จะชวยใหการจัดกระดูกงายขึ้นซ่ึงการนําทั้งสองศาสตรเขามาใชใน
การบําบัดจึงเปนแนวทางของการรักษาแบบองครวม ดังน้ันจึงจําเปนตองศึกษาเพื่อใหทราบถึงทัศนคติและพฤติกรรมของ
ผูบริโภคตอการเขาใชบริการศูนยสุขภาพ ซ่ึงจะไดนําผลการศึกษาที่ไดไปใชในการจัดตั้งรูปแบบธุรกิจตอไป 
 
2. วัตถุประสงค 
 
         1.  เพื่อศึกษาขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการเขาใชศูนยสุขภาพโยคะ การนวดจัดกระดูก การนวดแผนไทย 
         2.  เพื่อศึกษาขอมูลทางดานทัศนคติเก่ียวกับศูนยฝกโยคะที่มีการประเมินสภาพรางกายกอนฝกดวยศาสตรการจัด
กระดูกและศาสตรการนวด 
         3.  เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการสถานฝกโยคะที่มีการประเมินสภาพรางกายกอนฝกดวยศาสตรการจัด
กระดูก และศาสตรการนวดแผนไทย 

 
 3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

แนวคิดธุรกิจศูนยสุขภาพแบบองครวม ไดมีงานวิจัยสนับสนุนแนวคิดการจัดตั้งธุรกิจน้ีซ่ึงสอดคลองกับสภาพการ
เติบโตในปจจุบันของธุรกิจศูนยสุขภาพ วรินทรา ศิริสุทธิกุล และคณะ ,2557 แนวคิดธุรกิจสุขภาพองครวมในประเทศไทยยัง
อยูในระยะเริ่มตนของการเติบโต จึงมีผูประกอบการดานสุขภาพ ทั้งใน รูปแบบสปา คลีนิค ศูนยสุขภาพ หรือ โรงพยาบาลทั้ง
เอกชนและรัฐบาล ใหความสนใจในการขยายตลาด จากรูปแบบเดิมของ สปาไทย ซ่ึงจะเนนการดูแลสุขภาพเฉพาะสวน มา
เปนการดูแลสุขภาพแบบองครวม (Holistic Wellness)  ดังน้ัน การใหการจํากัดความแนวคิด “ธุรกิจสุขภาพองครวมของ
ไทย” จึงถือเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญในการสงเสริมการ ขยายธุรกิจสุขภาพองครวมและการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการบริการ
ของธุรกิจน้ี สวนปจจัยสูความสําเร็จในทัศนะของ ผูประกอบการน้ัน ปจจัยที่สําคัญที่สุดคือดานบุคลากร เน่ืองจากไดรับการ
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ยอมรับจากนานาชาติในดานช่ือเสียง ทั้งบุคลากรทาง การแพทย เชน แพทย และ พยาบาล และบุคลากรประจําสถาน
ประกอบการสปา (Spa Therapist) ที่มีความเช่ียวชาญ นอกจากน้ี นักทองเที่ยวตางชาติยังช่ืนชอบการใหบริการโดยผู
ใหบริการชาวไทย เน่ืองจากวัฒนธรรมไทยมีความออนโยน ผูใหบริการมีมิตรไมตรีจิตรตอนักทองเที่ยวที่มาเยือนทุกชาติ ซ่ึง
เปนเอกลักษณความเปนไทย (Thainess) ที่ไมตองปรุงแตง จึงทําใหประเทศไทยไดเปรียบในดานทรัพยากรบุคคล ผูใหบริการ
ซ่ึงถือเปนขอไดเปรียบในธุรกิจสุขภาพองครวมซ่ึงเปนธุรกิจที่เนน การบริการเปนสําคัญ  
 
  4. วิธีดําเนินการศึกษา 
 
        การดําเนินการวิจัยในครั้งน้ีมุงศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอการเขาใชบริการศูนยสุขภาพไทยสัปปายะ 
กลุมตัวอยางคือ ประชากรวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน 
          เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม แบงเปน 5 สวน ไดแก 
                สวนที่ 1   ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 
                สวนที่ 2   ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการฝกโยคะ การจัดกระดูก การนวด 
                สวนที่ 3   ขอมูลทางดานทัศนคติเก่ียวกับศูนยฝกโยคะที่มีการประเมินสภาพรางกายกอนฝกดวยศาสตรการจัด
กระดูกและศาสตรการนวด 
                สวนที่ 4   ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการสถานฝกโยคะที่มีการประเมินสภาพรางกายกอนฝกดวยศาสตร
การจัดกระดูก และศาสตรการนวดบําบัด 
                สวนที่ 5   เก่ียวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
            การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยทําการแจกแบบสอบถามใหกับกลุมประชากรวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร และรับ
แบบสอบถามกลับมาโดยสมบูรณ จํานวน 400 ชุด คิดเปน 100% 
         สถิติที่ในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่  คารอยละ คาเฉล่ีย และ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และมีเกณฑการแปลคา
คะแนนเฉล่ีย ไดแก ระดับคาเฉล่ียตั้งแต 4.21 – 5.00 คะแนน หมายความวา มากที่สุด  ระดับคาเฉล่ียตั้งแต 3.41 - 4.20  
คะแนน หมายความวา มาก ระดับคาเฉล่ียตั้งแต 2.61 – 3.40 คะแนน หมายความวา ปานกลาง  ระดับคาเฉล่ียตั้งแต 1.81 – 
2.60 คะแนน หมายความวา นอย ระดับคาเฉล่ียตั้งแต 1.00 – 1.80 คะแนน หมายความวา นอยที่สุด  
          การทดสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย การทดสอบความถูกตองของแบบคําถามที่ใชในการสัมภาษณและแบบสอบถาม
ที่ใชในการเก็บขอมูล โดยผูศึกษาไดนํารูปแบบของคําถามสงใหอาจารยที่ปรึกษาไดพิจารณาถึงความตรงทางดานโครงสราง
เน้ือหา ตรวจสอบความเปนปรนัยความสามารถในการนําไปใชของขอคําถามแตละขอในการที่จะส่ือสารไดตรงตามจุดมุงหมาย
และทําใหไดคําตอบที่ตรงกับวัตถุประสงคของการวิจัย และการทดสอบดวยวิธีการตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถาม 
(Validity Test) วาคําถามแตละขอในแบบสอบถามสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตองการศึกษาหรือไหมเปนการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ที่เปนเครื่องมือของงานวิจัย เพื่อยืนยันวางานวิจัยน้ีสามารถใชไดจริง โดย
ดําเนินขั้นตอนลักษณะ Try-out คือการตรวจสอบในครั้งเดียวเปนความทดสอบความเที่ยงตรงและความเหมาะสมของเน้ือหา
ทั้งหมดเพื่อปรับปรุงแกไขตนฉบับของแบบสอบถามใหมีความเหมาะสมกอน ดวยการคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง
ระหวางขอคําถามกับเน้ือหา (Item Objective Congruence Index—IOC) ที่ตองไดคาเฉล่ียไมต่ํากวา 0.50 โดยผานทาง
ผูทรงคุณวุฒิ ทาน  จากน้ันจึงนําแบบทดสอบไปทดลองใชสอบถามกับกลุมตัวอยางที่มีสถานะใกลเคียงกับตัวอยางจริงจํานวน 
30 ชุด แลวทําการทดสอบหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability Test) และทําการตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity Test) โดยใช

สัมประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha-α)ผลการวิเคราะหไดคาความเช่ือม่ันเทากับ .8871 
        
 5. ผลการศึกษา/สรุปผลการศึกษา 
 
          1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จากผลการศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 35-44 ป คิดเปนรอยละ 34 
สถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 64 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 60.80 อาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน คิดเปน
รอยละ 70 มีรายไดอยูในชวงระหวาง 10,000 -30,000 บาท คิดเปนรอยละ 70 
          2. ดานพฤติกรรมการใชบริการศูนยฝกโยคะ การจัดกระดูก และการนวด สรุปผลการศึกษาเปนดังน้ี  
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                  2.1 ศูนยฝกโยคะ เหตุผลในการเลือกฝกโยคะ สวนใหญจะฝกเพื่อสุขภาพ คิดเปนรอยละ 35 รองลงมาเพื่อฝก
สมาธิและเพื่อคลายเครียด คิดเปนรอยละ 30  ความถี่ในการฝกจะฝกสัปดาหละ 1 ครั้ง คิดเปนรอยละ 42 และคาใชจายตอ
ครั้งจะอยูที่ราคาต่ํากวา 1,000 บาท คิดเปนรอยละ 56 
                  2.2 สถานบริการจัดกระดูก สาเหตุในการเขารับบริการสวนใหญ ขอตอผิดรูปและเคล่ือนหลุด คิดเปนรอยละ 
35รองลงมาเก่ียวกับความเจ็บปวดและกลามเน้ือเกร็ง คิดเปนรอยละ 30 ความถี่ในการเขารับบริการ 1 ครั้งตอเดือน คิดเปน
รอยละ 45 และคาใชจายตอครั้งอยูที่ราคาต่ํากวา 1,000 บาท คิดเปนรอยละ 54 
                  2.3 สถานบริการการนวดแผนไทย เหตุผลในการเขาใชบริการสวนใหญ เพื่อความผอนคลาย คิดเปนรอยละ 52 
รองลงมาเพื่อบําบัดอาการบาดเจ็บ คิดเปนรอยละ 17  ความถี่ในการเขาใชบริการ 1 ครั้งตอเดือน คิดเปนรอยละ 44 และ
คาใชจายตอครั้งอยูที่ราคา ต่ํากวา 1,000 บาท คิดเปนรอยละ 66 
           3. ขอมูลทางดานทัศนคติที่มีตอศูนยฝกโยคะที่จัดใหมีการประเมินสภาพความพรอมของรางกายกอนเริ่มฝกโยคะ ผล
การศึกษาสรุปวาโดยสวนใหญแลวผูตอบแบบสอบถามไมเคยเขารับการประเมินสภาพความพรอมของรางกายกอนฝกโยคะคิด
เปนรอยละ 80 แตก็มีความคิดเห็นสวนใหญเห็นดวยวาการประเมินสภาพความพรอมของรางกายกอนเริ่มฝกโยคะจะมีสวน
ชวยปองกันการเกิดการบาดเจ็บจากการฝกโยคะได คิดเปนรอยละ 45 และมีความตองการในระดับปานกลางที่อยากจะใหนํา
วิธีการประเมินสภาพความพรอมกอนการฝกโยคะมาเปนสวนหน่ึงของการฝกไวบริการในศูนยฝกโยคะ คิดเปนรอยละ 35 
           4. ขอมูลทางดานปจจัยทางการตลาด (Marketing 7Ps) ที่มีผลตอการเลือกใชบริการศูนยฝกโยคะ สรุปผลไดวา กลุม
ตัวอยางประชากรใหความสําคัญกับปจจัยตางๆ  ตอไปน้ี      
                   4.1  บุคลากร/ผูฝกสอนตองมีคุณภาพ  อยูในระดับมากที่สุด (     = 4.50 ) 
                   4.2  สถานที่ฝกตองสะอาดมีเครื่องมือและอุปกรณที่ทันสมัย  อยูในระดับมากที่สุด (     = 4.40 ) 
                   4.3  มีการใหบริการที่ดี มีขอมูลใหบริการที่ครบถวนทันสมัย อยูในระดับมากที่สุด (    = 4.40 ) 
                   4.4  มีการใหทดลองใชบริการฟรีและโปรโมช่ันตางๆที่นาสนใจ อยูในระดับมากที่สุด (     = 4.20 ) 
                   4.5  มีบริการเสริมที่นาสนใจ อยางเชน การประเมินสภาพความพรอมรางกายกอนการเริ่มฝกโยคะ  
                           อยูในระดับมากที่สุด (     = 4.60 ) 
                   4.6  ราคา/คาบริการที่เหมาะสม อยูในระดับมากที่สุด (    = 4.30 ) 
                   4.7  สถานที่ตั้งประกอบการสะดวกตอการไปใชบริการ อยูในระดับมาก (    = 4.20 ) 
           5. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามบางสวน เสนอแนะใหมีการตกแตงสถานที่ฝก
ใหสวยงามและโดดเดน ทําเลที่ตั้งควรสะดวกแกการเดินทาง และภายในศูนยฝกควรจัดใหมีพยาบาลประจําศูนยหรือสถาน
ที่ตั้งควรอยูใกลสถานพยาบาล ทั้งน้ีเพราะเม่ืออาการบาดเจ็บในขณะที่ฝกจะไดรักษาพยาบาลไดทัน และสุดทายจํานวนผูฝก
โยคะตอรอบไมควรมีมากเกินไปเพราะครูผูฝกจะดูแลไมทั่วถึง 
 
 6.  อภิปรายผลการศึกษา 
 
                  จากผลการวิจัยคนพบวาพฤติกรรมการเขาใชบริการศูนยสุขภาพไทยสัปปายะของกลุมตัวอยางประชากรที่ได
ทําการศึกษาสามารถอธิบายไดวา ในสถานฝกโยคะสวนใหญผูเขาใชบริการมีวัตถุประสงคฝกเพื่อใหเกิดสุขภาพที่ดีโดยฝกเพียง
สัปดาหละ 1 ครั้งและมีคาใชจายครั้งละไมเกิน 1,000 บาท ในศูนยบริการนวดจัดกระดูกสวนใหญเขาใชบริการมีวัตถุประสงค
เพื่อรักษาขอตอที่ผิดรูปและเคล่ือนหลุด สวนใหญเขาใชบริการ 1 ครั้งตอเดือนและมีคาใชจายครั้งละ ไมเกิน 1,000 บาท ใน
ศูนยบริการนวดแผนไทยสวนใหญผูเขาใชบริการมีวัตถุประสงคเพื่อความผอนคลาย สวนใหญเขาใชบริการเพียง 1 ครั้งตอ
เดือนและมีคาใชจายไมเกินครั้งละ 1,000 บาท จากผลการวิจัยดังกลาวช้ีใหเห็นวาประชากรวัยทํางานสวนใหญยังคงให
ความสําคัญเก่ียวกับการดูแลสุขภาพทั้งในดานการสงเสริมสุขภาพทีดี การดูแลรักษาใหหายจากการเจ็บปวยและการพัก
รางกายเพื่อใหเกิดความผอนคลาย แตทั้งน้ีก็ยังมีขอจํากัดในเรื่องของเวลาและเรื่องคาใชจายที่มีสวนสัมพันธกับรายได ที่
คาใชจายตองไมสูงมากเกินไป ดังน้ันการที่จะจัดตั้งศูนยสงเสริมสุขภาพตองคํานึงถึงเรื่องคาบริการและเรื่องของสถานที่ตั้งที่
จะตองสะดวกตอการเดินทางที่จะเอ้ืออํานวยใหกับกลุมวัยทํางานไดสะดวกสําหรับการเดินทางไปใชบริการ (เพชรารัตน เจริญ
มิตร. 2558)   
          เม่ือพิจารณาในประเด็นดานทัศนคติที่กลุมผูบริโภคมีตอศูนยฝกโยคะที่จะจัดใหมีการประเมินสภาพความพรอมของ
รางกายกอนฝกโยคะผลการวิจัย พบวา ผูบริโภคสวนใหญยังไมเคยไดรับบริการในดานน้ีมากอนแตสวนใหญมีความเห็นดวย
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ปานกลางที่ศูนยฝกโยคะจะนําวิธีการนวดแผนไทยและการนวดจัดกระดูกเขามาประเมินสภาพรางกายกอนเริ่มฝกโยคะเพื่อ
ชวยปองกันการเกิดอาการบาดเจ็บในระหวางที่ฝกโยคะได ขอน้ีมีความสอดคลองกันกับขอคิดเห็นของประสิทธ์ิ คงทรัพย 
ผูทรงคุณวุฒิทางดานการแพทยแผนไทย  
           ทางดานปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเขาใชบริการศูนยสุขภาพผลการวิจัยพบวาปจจัยที่สําคัญที่ผูบริโภคให
ความสําคัญในระดับมากที่สุด ตามหลักปจจัยทางการตลาด (Marketing Mix  7’p) เปนดังน้ี คือ ดานบุคลากร/ผูฝกสอน ตอง
มีคุณภาพ สถานที่ใบริการตองสะอาดและมีเครื่องมืออุปกรณที่ทันสมัย มีการใหบริการที่ดีจากพนักงาน มีการใหทดลองใช
บริการฟรีและโปรโมช่ันพิเศษที่นาสนใจ มีบริการเสริมพิเศษมาใหบริการ มีการตั้งราคาที่เหมาะสม และสถานที่ตั้งตองสะดวก
ตอการเดินทาง  
           ดานขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาศูนยสุขภาพในดานรูปแบบการจัดการ ตามความคิดเห็นของกลุมผูบริโภคมี พบวาสวน
ใหญใหขอแนะนํากรณีที่ศูนยสุขภาพที่จัดใหมีการฝกสอนโยคะควรจะจัดใหมีเจาหนาที่พยาบาลไวคอยดูแลใกลชิดภายในศูนย
เพื่อจะไดชวยเหลือไดทันในเวลาที่มีการบาดเจ็บเกิดขึ้น และหองฝกสอนไมควรมีจํานวนผูฝกมากเกินไปทั้งน้ีจะทําใหครูฝกดูแล
ไดไมทั่วถึง 
           จากผลขอมูลที่ไดจากการศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมผูบริโภคตอการเขาใชศูนยสุขภาพไทยสัปปายะบริการนวด
แผนไทย โยคะ นวดจัดกระดูก  การใสใจและมุงเนนการบริการที่มีคุณภาพทั้งดานผลิตภัณฑและดานบุคลากรเปนส่ิงสําคัญ
ทั้งน้ีเพื่อสรางใหเกิดความพึงพอใจสูงสุดใหกับลูกคาที่เขามาใชบริการศูนยสุขภาพและจะเปนการสรางความเปนเอกลักษณ ให
กลุมลูกคาทั้งชาวไทยและชาวตางชาติใหเปนที่จดจําและเกิดความประทับใจ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยชุมชนของ วรินทรา ศิริ
สุทธิ และคณะ,2557  
           ตามนโยบายสนับสนุนจากรัฐบาลที่มุงเนนการพัฒนาธุรกิจสปาไทยใหมีมาตรฐานและสามารถแขงขันไดในระดับ
สากลเพื่อรองรับการเขาสูตลาดการคาเสรี ประชาคมอาเซียน (AEC) ศูนยสุขภาพควรวางแผนการจัดการในดานตางๆ ทั้งดาน
บุคลากร ดานผลิตภัณฑ ดานแผนการตลาด ดานพันธมิตร ใหมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาที่ทางภาครัฐไดวางแผน
ยุทธศาสตรไว คือ การแขงขันไดในระดับสากลและความเปนหน่ึงในบริการดานสุขภาพในระดับอาเซียน ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยชุมชนของ วรินทรา ศิริสุทธิ และคณะ,2557   
 
7. ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 
          1)  ควรมีการศึกษาเรื่องความรูความเขาใจของผูบริโภคในเรื่องของการดูแลสุขภาพเพิ่มเติมเพื่อที่จะไดขอมูลสวนน้ัน
มาประกอบขอคิดเห็นที่กลุมตัวอยางไดตอบแบบสอบถามกลับมาเพิ่มมากขึ้นวาที่จริงแลวมีความเขาใจกับประเด็นคําถามมาก
นอยแคไหนเพื่อจะไดผลวิจัยที่มีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น  
          2 ) ควรมีการศึกษาในเรื่องของรูปแบบการบริการดานสุขภาพที่กลุมผูบริโภคมีความสนใจหรือเปนกิจวัติประจําวันที่
เขาใชบริการอยูแลวเพิ่มเติม ทั้งน้ีเพื่อจะไดทราบถึงแนวทางที่เราสามารถนําขอมูลไปประกอบการจัดตั้งศูนยสุขภาพและจะได
โอกาสทางการตลาดใหมๆเพิ่มเติมดวย        
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บทคัดยอ 

 
การวิจัยเรื่องสภาพการเรียนรูดวยวิธีการเรียนรูจากการวิจัยเปนฐานรายวิชาเทคนิคการบริหารของนักศึกษาชั้นปที่ 3 

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการเรียนรูดวยวิธีการเรียนรูจากการวิจัยเปนฐานรายวิชา
เทคนิคการบริหารของนักศึกษาชั้นปที่ 3 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร  

กลุมเปาหมายในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักศึกษาชั้นปที่ 3 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 จํานวน 5 หมูเรียน รวมทั้งหมด 166 คน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย แบบสังเกต และแบบสอบถาม 

ผลการวิจัย พบวา  
1.  นักศึกษามีความสนใจติดตามงานและสงรายงานที่ไดรับมอบหมายไดสําเร็จ  
2.  นักศึกษาสวนใหญมีพัฒนาการในการเรียนรูดีขึ้นและสามารถนําเสนอผลการศึกษาของตนเองจากการลงพื้นที่ได

ดีมากขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับวิธีการเรียนการสอนแบบบรรยายอยางเดียว 
3.  ดานทัศนคติของนักศึกษาที่มีตอสภาพการเรียนรูดวยวิธีการเรียนรูจากการวิจัยเปนฐานรายวิชาเทคนิคการบริหาร 

พบวา นักศึกษามีทัศนคติอยูในระดับเห็นดวยมาก  
 

คําสําคัญ: การเรียนดวยวิธีการเรียนรูจากการวิจัยเปนฐาน, รายวิชาเทคนิคการบริหาร, โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร 
 

Abstract 
 
The current instructional learning by research based learning in administrative techniques of 

student at 3 years of Public Administration Program. The research has one objective to study the current 
instructional learning by research based learning in administrative techniques. This sample of research is 
student in Public Administration Program, class of administrative techniques semester 2/2556. The tools 
of research compose of observation and questionnaire.  

The results indicate that 
1. The students are interesting the report and send the report on time. 
2.  Most students have better improving and present the report very well than lecture. 
3.  Attitudes of students to research based learning in administrative techniques in high level. 
 

Keywords: research based learning, administrative techniques, Public Administration Program 
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1. ความสําคัญและความเปนมาของปญหาการวิจัย 
 
การศึกษาเปนปจจัยที่สําคญัในการสรางสรรคความเจริญกาวหนา และแกไขปญหาตาง ๆ ในสังคมเปนกระบวนการ

ที่ชวยใหคนไดพัฒนาตนเองตลอดชวงชีวิต ชวยในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถดานตางๆ ที่จะดํารงชีพและประกอบ
อาชีพไดอยางมีความสุข รูเทาทันการเปล่ียนแปลงตลอดจนรวมเปนพลังสรางสรรคการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนอีกดวย 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ไดใหคําจํากัดความของการศึกษาไวใน 

มาตรา 4 วา “การศึกษา หมายความวา กระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการ
ถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองค
ความรูอันเกิดจากสภาพแวดลอม สังคม การเรียนรูและปจจัยเก้ือหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต” ดังน้ันการจัด
การศึกษาจึงตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญาความรู และคุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข (มาตรา 6) การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียน
ทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมให
ผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (มาตรา 22) (วุทธิศักดิ ์โภชนุกูล, 2552: 1) 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.  2542 มาตรา 24 ใหความสําคัญกับการจัดการศึกษา กระบวนการจัดการ
ศึกษาตองยึดหลักการที่วาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนสําคัญที่สุดและตองสงเสริมให
ผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ และใหสถานศึกษา และหนวยงานที่เก่ียวของ ดําเนินการดังน้ี 
1) จัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
2) ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตใชความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา 3) จัด
กิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติใหทําได คิดเปนทําเปน รักการอาน และเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง 
4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆอยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรมคานิยมที่ดีงาม 
และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา 5) สงเสริมใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม ส่ือการสอน และ
อํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิด การเรียนรูและมีความรอบรูรวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการ
เรียนรูทั้งน้ี ผูสอน และผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากส่ือการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ และ 6) 
จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่มีการประสานความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝาย 
เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ และใหสถาบันการศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
สงเสริมใหอาจารยผูสอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตระดับการศึกษาและในการวิจัยครั้งน้ี
ผูสอนไดมีการจัดการเรียนแบบอาศัยการวิจัยเปนฐานการเรียนรู (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542: 12-16)    

จากเหตุผลขางตนเปนที่มาของความสนใจในการศึกษาวิจัยเรื่องสภาพการเรียนรูดวยวิธีการเรียนรูจากการวิจัยเปน
ฐานรายวิชาเทคนิคการบริหารของนักศึกษาชั้นปที่ 3 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร เพื่อใหการจัดการเรียนการสอน
สงเสริมสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูที่ทําใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพของผูเรียนและผูสอนสามารถจัดบรรยากาศการ
เรียนการสอนไดตามเน้ือหาวิชาในหลักสูตรของสถาบันการศึกษาไดตามความเหมาะสม และประกอบกับการจัดการเรียนการ
สอนในระดับปริญญาตรีที่ผานมา พบวา นักศึกษาขาดทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ ทําใหนักศึกษาไมสามารถอธิบาย
ปรากฏการณที่เกิดขึ้นและเลือกเทคนิคทางการบริหารมาใชในการแกปญหาในองคการไดอยางเปนรูปธรรม การวิจัยในครั้งน้ี
เปนการศึกษาวิธีการเรียนการสอนแบบแบบอาศัยการวิจัยเปนฐานการเรียนรูเพื่อใหนักศึกษามีสวนรวมในการเรียนการสอน
และสามารถนําแนวคิดที่ไดเรียนรูในรายวิชาเทคนิคการบริหารมาใชในการวิเคราะหปญหาองคการใหมากที่สุด และกอใหเกิด
ประสิทธิภาพในการเรียนและการสอนตอไป 
 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 
เพื่อศึกษาสภาพการเรียนรูดวยวิธีการเรียนรูจากการวิจัยเปนฐานรายวิชาเทคนิคการบริหารของนักศึกษาชั้นปที่ 3 

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร  
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3. ประชากร 
 
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักศึกษาชั้นปที่ 3 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 ที่ศึกษาในรายวิชาเทคนิคการบริหาร จํานวน 5 
หมูเรียน รวมทั้งหมด 166 คน 
 
4. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยและการเก็บรวบรวมขอมูล 

 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย มีดังน้ี 
1. แบบสังเกตพฤติกรรมกลุม  
2. แบบสอบถาม 
ผูวิจัย ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังน้ี  
1. จัดสภาพหองเรียนใหเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 
2. นักศึกษาเขาหองเรียนตามวันเวลาในชั่วโมงสอนตามตารางสอน 

  3. ทําการจัดกลุมใหกับนักศึกษาโดยแตละกลุมมีสมาชิก 3-5 คนและมอบหมายหัวขอการวิจัย ใหกับนักศึกษาเพื่อ
วางแผนการเก็บขอมูลและนําเสนอขอมูลหนาชั้นเรียนตามวันและเวลาที่กําหนดในแนวการจัดการเรียนรู  

4. อาจารยชี้แจงวัตถุประสงคการเรียนการสอน รายละเอียดการเรียนการสอน และเน้ือหาวิชาในหองเรียน  
5. ทําการสังเกตและบันทึกผลการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมทางการเรียนการสอนของนักศึกษา 
6. ทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามเพื่อนําไปวิเคราะหขอมูลตอไป 

 
5. การวิเคราะหขอมูล 
  

การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลสองสวน สวนแรกเปนการวิเคราะหทางเน้ือหาจากการสังเกตและสวนที่สอง
วิเคราะหทัศนคติของนักศึกษาที่มีตอสภาพการเรียนรูดวยวิธีการเรียนรูจากการวิจัยเปนฐานรายวิชาเทคนิคการบริหาร โดยใช

คาเฉล่ีย ( ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 

6. สรุป 
 

ผลการสังเกตพฤติกรรมกลุมและผลการวิเคราะหแบบสอบถามสามารถสรุปผลไดดังน้ี 
1. นักศึกษามีความสนใจติดตามงานและสงรายงานที่ไดรับมอบหมายไดสําเร็จ โดยนักศึกษาจํานวน 5 หมูเรียน 

จําแนกเปนนักศึกษากลุมมีผลการเรียนดี-ดีมาก ไดแก หมูเรียน 54/69 กลุมนักศึกษามีผลการเรียนปานกลาง-ดี ไดแก หมู
เรียน 54/70, 54/71 และกลุมนักศึกษามีผลการเรียนคอนขางต่ํา-ปานกลาง ไดแก หมูเรียน 54/72 และ 54/73 และเม่ือ
สังเกตจากพฤติกรรมการสงงาน นักศึกษาหมูเรียน 54/71 มีความสนใจติดตามงานและสามารถดําเนินงานที่ไดรับมอบหมาย
ไดสําเร็จ 

2. นักศึกษาสวนใหญมีพัฒนาการในการเรียนรูดีขึ้นและสามารถนําเสนอผลการศึกษาของตนเองจากการลงพื้นที่ไดดี
มากขึน้เม่ือเปรียบเทียบกับวิธีการเรียนการสอนแบบบรรยายอยางเดียว จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนในชวง 8 สัปดาห 
พบวา นักศึกษามีความตั้งใจในการเรียนดี และมีซักถามเม่ือมีขอสงสัย สัปดาหที่ 9-14 เปนการสอดแทรกกิจกรรมการเรียนรู
จากการปฏิบัติดวยการกําหนดปญหาเชนในองคการที่แตกตางกันมีการนําหลักธรรมาภิบาลไปใชแตกตางกันหรือไม สัปดาหที่ 
15-16 ขั้นของการสะทอนผลกลับ พบวา นักศึกษาทั้ง 3 กลุมขางตนไดลงพื้นที่และเก็บรวบรวมขอมูลมานําเสนอหนาชั้นเรียน 
ผลการศึกษา พบวา ทักษะที่ไดรับการพัฒนามากที่สุดคือ การตัดสินใจ การคิดวางแผนในการทํางานอยางเปนขั้นตอนและเปน
ระบบเพื่อใหงานวิจัยสําเร็จไดทันระยะเวลาที่จํากัด รองลงมา คือ ทักษะการวิเคราะหขอมูล การสืบคนขอมูล และทักษะการ
เขียนและการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการเขียนรายงาน การวิเคราะหขอมูล รวมไปถึงการนําเสนอผลการวิจัยนอกจากน้ี
ไดมีผูเรียนบางกลุมแสดงความคิดเห็นวา ไดพัฒนาทักษะการทํางานรวมกับเปนทีมและการทํางานรวมกับผูอ่ืน ขอดีของการ
เรียนโดยลงมือทําวิจัย ผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นวา การลงมือทํางานวิจัยทําใหเขาใจวิธีการทําวิจัยและขั้นตอนการทําวิจัยได



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 

 บูรณาการศาสตรและศิลป งานวิจัยทองถ่ินไทยและประชาคมอาเซยีน | 1177 

ดีกวาการบรรยายหองเรียน โดยเฉพาะขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลที่ไดมีประสบการณตรงในการขอความรวมจากกลุม
ตัวอยางไดเรียนรูเพิ่มเติมจากงานวิจัยเพื่อนกลุมอ่ืนๆ ในชั้นเรียน ทําใหไดความรูที่หลากหลายเก่ียวกับการทําวิจัย นอกจากน้ี
ยังไดเห็นถึงความรวมมือของสมาชิกในกลุมระหวางที่รวมกันทําวิจัยไดรูคําตอบทางเทคนิคการบริหารที่ตองการทราบและ
นําไปประยุกตใชกับการทํางานได เชน การวิจัยเชิงสํารวจจะทราบความตองการของคนสวนใหญ นอกจากน้ี ผูเรียนไดแสดง
ความคิดเห็นตอตัวผูสอนวา อาจารยผูสอนคอยใหคําปรึกษาทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียนอยางสมํ่าเสมอ 

3. ดานทัศนคติของนักศึกษาที่มีตอสภาพการเรียนรูดวยวิธีการเรียนรูจากการวิจัยเปนฐานรายวิชาเทคนิคการบริหาร 

พบวา นักศึกษามีทัศนคติอยูในระดับเห็นดวยมาก (  = 3.27, S.D=0.38) 
 

7. อภิปรายผล 
 
ผลการสังเกตพฤติกรรมกลุมและผลการวิเคราะหแบบสอบถามสามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 
1. นักศึกษามีความสนใจติดตามงานและสงรายงานที่ไดรับมอบหมายไดสําเร็จ สอดคลองกับ โสภา ชูพิกุลชัย (2528: 

111) ที่ไดใหความหมายของพฤติกรรมวาเปนการกระทําหรือกิจกรรมที่นักเรียนแสดงออกในการเรียน การตอบสนองหรือ
ปฏิกิริยาที่นักเรียนมีตอประสบการณ ส่ิงแวดลอมในขณะที่เรียนดวย ดังน้ันพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนขึ้นอยูกับ
ประสบการณของนักเรียนเปนสําคัญ ซ่ึงจากการนําแนวคิดวิธีการเรียนรูจากการวิจัยเปนฐานมาใชในการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาเทคนิคการบริหารสงผลใหนักศึกษามีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียน ใสใจและสนใจในการคนควาหาขอมูล
มากขึ้น ในขณะที่เรนน และลารเซน (Wrenn and Larsen, 1969: 5-11) กลาวถึง พฤติกรรมการเรียนวาเปนนิสัยในการ
เรียน พฤติกรรมที่นักเรียน นักศึกษา ประพฤติปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ ประกอบดวยสมาธิในการเรียน วิธีการอานและการจด
คําบรรยาย การวางแผนการเรียนหรือการแบงเวลาเรียน การทบทวนบทเรียน และเจตคติที่มีตอการเรียน ซ่ึงสอดคลองกับ  
ศรีสมร พุมสะอาด (อางถึงใน พวงผกา คันธรัตน, 2541) ไดใหความหมายของนิสัยการเรียน คือ พฤติกรรมที่นํามาปฏิบัติให
เกิดประโยชนตอการเรียน และปฏิบัติฝกฝนเปนประจําจนกลายเปนนิสัยโดยเฉพาะวิธีการเรียน การทํางานที่เก่ียวของกับการ
เรียน การใชเวลาในการเรียนอยางถูกตองเหมาะสม ซ่ึงจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 5 หมูเรียนที่จําแนก
เปน 3 กลุม พบวา มีพฤติกรรมการเรียนที่แตกตางกันไป 

2. นักศึกษาสวนใหญมีพัฒนาการในการเรียนรูดีขึ้นและสามารถนําเสนอผลการศึกษาของตนเองจากการลงพื้นที่ไดดี
มากขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับวิธีการเรียนการสอนแบบบรรยายอยางเดียว สอดคลองกับ จุฑา ธรรมชาติ (2552) ที่ไดศึกษาเรื่อง 
การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบใชวิจัยเปนฐานในรายวิชาวิจัยทางการศึกษา มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใชวิจัยเปนฐานในรายวิชาวิจัยทางการศึกษา ผลการศึกษา พบวา 1) รูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนโดยใชวิจัยเปนฐานสามารถทําไดหลากหลายวิจัย และจําแนกไดหลากหลายรูปแบบ ไดแก การนําผลการวิจัยมา
จัดการเรียนรู และการสอนกระบวนการวิจัยใหแกผูเรียน หรือ การใชผลการวิจัยในการจัดการเรียนการสอน การสังเคราะห
การวิจัย การรวมทําโครงการวิจัย และการทําวิจัยดวยตนเอง 2) ผลการใชการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐานที่มีตอ
คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน ใน 4 ดาน คือ ความรูพื้นฐานการวิจัย ทักษะการคิดแกปญหาดวยการวิจัย เจคติตอการ
วิจัย คุณลักษณะของนักวิจัย พบวา การจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยออกแบบไวชวยสงเสริม คุณลักษณะที่พึงประสงคทั้ง 4 ดานใน
ระดับมาก 
 3. ดานทัศนคติของนักศึกษาที่มีตอสภาพการเรยีนรูดวยวิธีการเรียนรูจากการวิจัยเปนฐานรายวิชาเทคนิคการบริหาร 

พบวา นักศึกษามีทัศนคติอยูในระดับเห็นดวยมาก (  = 3.27, S.D=0.38) สอดคลองกับทัศนีย บุญเติม (2546) ที่ไดศึกษา
การจัดการเรียนการสอนโดยใชวิจัยเปนฐาน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความรู ความคิด และความรูสึกของผูเรียนและผูสอน
รายวิชา 214755 การพัฒนาหลักสูตรการสอนวิทยาศาสตรในระดับโรงเรียน โดยทดลองจัดการเรียนการสอนแบบที่อาศัยการ
วิจัยเปนฐานตามแนวคิดการสอนแบบ RBL ของสมหวัง พิธยานุวัฒน และทัศนีย บุญเติม (2545) ผลการศึกษา พบวา ผูเรียน
มีความรู เน้ือหาวิชาเปนที่นาพอใจ ผูเรียนสามารถจัดทําชิ้นงานไดตามเกณฑที่ผูสอนกําหนด ผูเรียนไดสะทอนผลวาเกิด
ความคิดในดานตางๆ เชน ดานคุณธรรมความเปนครู ดานแนวทางการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และมีความพึง
พอใจกับแนวทางการสอนมาก แมจะมีภาระงานคอนขางมาก สวนผูสอนมีผลสะทอนวา การสอนในภาพรวมเปนที่นาพอใจ 
แตยังมีรายละเอียดบางจุดที่ตองปรับปรุง เชน เทคนิคการเรียนผานเครือขายและการควบคุมเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 
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8. ขอเสนอแนะ 
 

8.1 ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
8.1.1 ผูสอนควรระบุหัวขอและวิธีการศึกษาใหชัดเจนและอธิบายตอนักศึกษาอยางเปนขั้นตอน 
8.1.2 ควรมีการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษากอนกําหนดหัวขอการวิจัย 
8.1.3 มหาวิทยาลัยควรจัดสถานที่และเจาหนาที่ใหเพียงพอตอการใหบริการทั้งหองสมุด หองคนควาและระบบ

สารสนเทศเพื่อการเรียนรู 
 

8.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
8.2.1 ควรใชเครื่องมือการวิจัยใหหลากหลายมากขึ้นและมีงบสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียนอยางตอเน่ือง 
8.2.2 ควรเปรียบเทียบผลการวิจัยอยางเปนระบบกับวิธีการวิจัยอ่ืน 
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บทคัดยอ 
 

กระแสเศรษฐกิจแบบโลกาภิวัตน มีอิทธิพลตอประเทศตาง ๆ รวมทั้งประเทศไทย ไดกอใหเกิดคําถามใหมในการบริหาร
จัดการภาครัฐของไทย ซ่ึงยังคงยึดกรอบแนวคิดรัฐประศาสนศาสตรกระแสหลัก ผูเขียนสะทอนคําถามใหมน้ีผานความเปล่ียนแปลง
ตาง ๆ 3 มิติ น่ันคือ ประการแรก มิติทางคุณภาพชีวิต ประชาชนไดเพิ่มแรงกดดันในขอเรียกรองที่เพิ่มขึ้นทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพที่หลากหลายตอภาครัฐ ตัวอยางสําคัญ ดานการคมนาคมอันเปนเสนเลือดสําคัญที่นําไปสูการขับเคล่ือนทางเศรษฐกิจ
และการเพิ่มคุณภาพชีวิตในยุคน้ี ประการที่สอง มิติดานการศึกษา กระแสโลกาภิวัตนไดกอใหการขยายพื้นทั้งในเชิงการแขงขัน
และในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนเพื่อตอบโจทยระบบเศรษฐกิจแบบการคาเสรี ทัศนคติของประชาชนที่
เปล่ียนแปลงไปตามอุดมการณแบบเสรีนิยมใหมที่ตองการมีศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ความสามารถส่ือสาร
ดวยเทคโนโลยีที่กาวหนา การใหความสําคัญกับภาษาอังกฤษและภาษาในกลุมภูมิภาค ประการที่สาม มิติในดานความม่ันคง
ของชีวิต ประชาชนในกระแสโลกาภิวัตนเรียกรองการเขาถึงบริการทางการแพทย คาดหวังใหรัฐตอบสนองในฐานะเปนรัฐสวัสดิการ
มากขึ้น ในขณะที่รัฐเองก็ตองเผชิญหนากับตนทุนทางสาธารณะสุขที่เพิ่มขึ้นทุกป เน่ืองจากสังคมที่เปล่ียนแปลงไปสูการเปน
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Abstract 

 
This article presents overview of globalization economy influence in Thailand that make change in 

economy social and political structural. That create new questions in main stream Thai- public administration. 
Author have presented this new questions in 3 main dimensions, first in quality of life dimension, there 
are more variety and more quantity which increase pressure to public administration, because the quality of 
life is the main point to drive on economic development. Second in education dimension, the globalization 
make a large change on Thai-education system, they open more space, more competition, one the other 
side, they became education-business, of course, conform to both free trade economy and also Neo Liberalism 
that aim for potential citizen in globalize economy. Third in security of life dimension, Thai people demand, 
main point, is more social welfare, but the government has more cost to manage public health care program 
on senior society in nowadays. That all the new questions challenge on Thai main-stream public administration 
in globalization economy. 
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บทนํา 
 

เปนที่ยอมรับกันทั่วไปวานับวันกระแสโลกาภิวัตน จะยิ่งทวีความชัดเจนและมีอิทธิพลตอประเทศตางๆมากยิ่งขึ้น 
กลาวอยางสรุปในเชิงรูปธรรมคือ การที่โลกาภิวัตนไดเชื่อมโยงกระแสโลก ไมวาประเทศน้ันจะอาแขนรับดวยความเต็มใจ
หรือไมก็ตาม โลกาภิวัตนไดสรางแรงกดดันอยางยิ่งยวดตอกระแสตางๆอันไดแก การแสการคาเสรี (free trade) กระแสการ
อนุรักษส่ิงแวดลอม กระแสสิทธิมนุษยชน( human Right) และกระแสประชาธิปไตย (democracy) สถานการณโลกาภิวัตน
จึงเปนกระแสที่กําลังทาทายการบริหารงานภาครัฐไปทั่วโลก และแนนอนรวมทั้งประเทศไทย เน่ืองเพราะทั้งสองกระแสได
กอใหเกิดความเปล่ียนแปลงขึ้นในสังคมไทยอยางไมเคยเปนมากอน ทั้งในอัตราเรงและขยายพื้นที่ทางการเมืองการบริหารหรือ
กลาวอีกอยางคือการทาทายครั้งใหมตอบริบทแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตรกระแสหลักน่ันเอง โลกาภิวัตนไดใหกอเกิดความ
เปล่ียนแปลงใดขึ้นบาง ผูเขียนขอเสนอประเด็นคําถามใหมในสถานการณน้ีที่สําคัญใน 2 ประเด็นใหญๆ กลาวคือ 

1. โลกาภิวัตนไดกอใหเกิดกระแสการบริโภคใหม รวมทั้งความตองการของพลเมือง ในนามของผูบริโภคผลผลิตและ
บริการภาครัฐใหมๆในมิติตางๆอยางกวางขวาง ทั้งในเชิงพื้นที่การใหบริการและอัตราความเร็วความถี่ในการใชผลผลิตและ
บริการ (อัลวิน และ ไฮดี้ ทอฟฟเลอร, 2552: 263-279) 

การที่ประเทศไทยไดถูกจัดใหเปนในกลุมประเทศกําลังพัฒนาประเทศกําลังพัฒนามาตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งที 2 
ในขณะเดียวกันประเทศเพื่อนบานอ่ืนๆหลายประเทศในเอเชียก็ถูกจัดกลุมอยูเชนเดียวกับไทยมา ไมวาจะเปน มาเลเซีย 
สิงคโปร ฮองกง ไตหวัน เกาหลีใต แมอาจมีขอถกเถียงของนักวิชาการบางคนในเรื่องความหมายของคําวา “พัฒนา” วาเปน
วาทกรรมหน่ึงที่มีความหมายกํากวม ไมชัดคงที่ (ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร, 2554: 17-19) อยางไรก็ตามหากยึดตาม
ความหมายในกระแสหลักที่มองในเชิงรายไดเฉล่ียและคุณภาพชีวิตประชากรเปนหลัก เม่ือระยะเวลาผานไปกวาครึ่งศตวรรษ 
ประเทศเพื่อนบานเอเชียตางๆเหลาน้ันกลับสามารถพัฒนาความเจริญกาวหนา ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ยกระดับ
ไปสูประเทศพัฒนาแลวไมวาจะเปนเกาหลีใต ฮองกง ไตหวัน สิงคโปร หรือก่ึงประเทศพัฒนาแลวในกรณีประเทศมาเลเชีย แต
ประเทศไทยกลับยังคงถูกจัดจัดอยูในกลุมประเทศกําลังพัฒนาเชนเดิม ทั้งๆที่ในชวงทศวรรษที่ 80 ประเทศไทยเคยไดรับการ
ยกยองและคาดการณวาจะเปนหน่ึงในหาเสือเอเชีย หรือหน่ึงในกลุมประเทศนิกส (NIC: Newly Industrial Countries) แต
ปจจุบันประเทศไทยกลับถูกมองวาเปนคนปวยของเอเชีย จากการไดติดตามการพัฒนาของรัฐไทยทั้งในเชิงการสังเกต และการ
เปรียบเทียบในตัวอยางการคุณภาพชีวิต หรือการบริหารงานภาครัฐกับประเทศตางๆ คําถามตางๆก็เกิดขึ้นตั้งแตเรื่องที่ใกลชิด
กับการดําเนินชีวิตของประชาชน การใชบริการสาธารณะ กฎระเบียบของสังคม รวมถึงความกาวหนาของระบบการเมือง การ
มีเสรีภาพทางความคิด และการพัฒนาประชาธิปไตยอันสัมพันธกับการบริหารงานภาครัฐน้ัน ประเทศไทยเรากลับมีปญหาอยู
หลายดานที่เกิดซํ้าๆมาตั้งแตยุคแรกๆของการเริ่มแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สะทอนใหเห็นเปนเพราะความลา
หลังในเชิงกรอบความคิดตรรกะของฝายระดับบริหารในทุกระดับ ของผูมีหนาที่รับผิดชอบภาคหรือไม กลาวอีกนัยหน่ึงอาจ
เปนเพราะเปนปจจัยเชิงโครงสรางของกระบวนการบริหารงานภาครัฐทั้งโครงสรางที่ทําใหเกิดลาหลังในการพัฒนาในเกือบทุก
มิติ น่ันคือแรงปะทะโดยตรงกรอบแนวคิดกระแสหลักของรัฐประศาสนศาสตรไทย 

2. ไดกอใหเกิดขอเรียกรองถึงความยุติธรรมและความเทาเทียมกันของคนในสังคมอยางกวางขวาง 
อันเปนผลโดยตรงของกระแสโลกาภิวัตน ซ่ึงมีบริบทของโอกาสเขาถึงขาวสารและเทคโนโลยีตางๆอยางเทาเทียม

และเสมอภาคเปนแกนกลางแหงความเปล่ียนแปลง เทคโนโลยี่ตางๆ โดยเฉพาะอยางในเชิงการส่ือสาร ไดสรางกระแสความ
เปล่ียนตอสังคมอยางมหาศาล ราคาคาใชจายอุปกรณส่ือสาร อาทิ โทรศัพทมือถือ หรือ คอมพิวเตอรสวนบุคคล ที่ครั้งหน่ึงเคย
เปนของคนกลุมนอยผูมีรายไดสูง แตในปจจุบันเปนสินคาที่ใครก็สามารถเปนเจาของได การขยายตัวของการเชื่อมโยงขอมูล 
ขาวสาร หรือ ความรูตางๆกวางขวาง ไรขีดจํากัด ตางๆเหลาน้ีไดคอยๆทําใหประชาชนในสังคมทุกกลุมเชื่อมโยงสัมพันธกัน
อยางไมเคยปรากฎมากอน อันกอใหเกิดความคาดหวังถึงสังคมที่เทาเทียม (สรวิช ชัยนาม, 2555: 275-296) โดยเฉพาะใน
บริบทของระบบเศรษฐกิจทุนนิยม ที่ประชาชนผูบริโภคคาดหวังตอ สินคา และบริการ ไมวาจะเปนผลิตผลของภาคเอกชนหรือ
ภาครัฐ ที่มีมาตราฐาน ยุติธรรม อยางเทาเทียมกัน ซ่ึงเล่ียงหลีกไมพนผูบริหารงานของรัฐที่ตองใชกรอบแนวคิดทางรัฐ
ประศาสนศาสตรใหมที่ในการทํางานทั้งในเชิงการกําหนดนโยบายและการนําไปปฏิบัติ ใหทันตอความเปล่ียนแปลงอยางใหญ
หลวง ดังที่นักรัฐประศาสนศาสตรแนวรัฐประศาสนศาสตรใหม (New Public Administration) แกรี่ แอล. วอมสลีย ไดเคย
ตั้งขอสังเกตวาการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหมน้ัน จะตองประสานส่ิงที่ขัดแยงกันไวดวยกัน กลาวอีกนัยหน่ึงคือในดานหน่ึง
ตองสรางเสรีภาพและความยุติธรรมใหเกิดขึ้นสวนในอีกดานหน่ึงตองประสานการแทรกแซงของรัฐกับการพัฒนาของระบบทุน
นิยม (แกรี่ แอล. วอมสลีย, 2546 : 19) 
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ดวยเหตุน้ีผูเขียนขอทดลองเสนอมุมมองหรือการตั้งคําถามใหมในบางประเด็นตอมิติการบริหารงานของภาครัฐ ซึ่ง
ผูบริหารงานภาครัฐตองเผชิญภายใตกรอบแนวคิดรัฐประศาสนศาสตรเดิม และปรากฏการณของปญหาก็ยังคงซํ้ารอยเดิมของ
การพัฒนาจนทําใหการพัฒนาโดยภาพรวมของประเทศไทยไมไดรับการยอมรับ กลาวอีกนัยหน่ึงคือความหยุดน่ิงและยังคงเปน
ปญหาสังคมซํ้าๆเชนเดิม 
 
ในมิติดานคุณภาพชีวิต 
 
 ดานคมนาคม ในหลายประเทศในเอเชียที่เคยมีระดับการพัฒนาที่ไลเล่ียกับไทย ตางมีการยกระดับการพัฒนาการไป
เกือบทุกประเทศ ไมวาจะเปน จีน ฮองกง สิงคโปร เกาหลีใต ไตหวัน (เอนก เหลาธรรมทัศน, 2558: 70-105)  

ตัวอยางรูปธรรมที่สะทอนความลาหลังซ่ึงใกลชิดชีวิตประชาชนทั่วไป คือ ระบบรถโดยสารประจําทางสาธารณะน้ัน 
ประเทศที่กลาวถึงทั้งหมดไดยกระดับไปสูการใชบัตรเติมเงินอีเล็กโทรนิกส หรือระบบการหยอดเหรียญ ในเครื่องจายเงิน
อัตโนมัติบริเวณทางประตูออก ดานขางเจาหนาที่ขับรถโดยสาร อีกทั้งยังมีทางเลือกการซ้ือบัตรเหมาจายรายวันหรือมากกวา 
ซ่ึงสะดวกแกประชาชนหรือนักทองเที่ยวผูโดยสาร ทีส่ามารถใชบัตรเหมาจายอีเลกโทรนิคเพียงการแตะสัมผัสเครื่องรับขอมูล
ในชั่ววินาที และสามารถใชบริการโดยไมจํากัดในระหวางวันที่ระบุตามบัตร สรางสะดวกใหแกทั้งนักทองเที ่ยวตางชาติและ
ประชาชนทุกวัย ที่ไมตองกังวลตอการใชเงินสดจายคาโดยสาร การคิดคํานวณคาโดยสารตามระยะ(ในกรณีรถปรับอากาศของ
ไทย) โดยไมจําเปนตองใชพนักงานเก็บคาโดยสารคอยเดินแทรกในรถในการเก็บคาโดยสารรายบุคคล ที่ทําใหส้ินเปลืองการจาง
พนักงานเพิ่ม ทั้งยังอาจเกิดการรั่วไหลของการเก็บคาโดยสาร ไมรวมปญหาจุบจิบในเรื่องมารยาทของพนักงานเก็บคาโดยสาร 
การทอนเงินและอ่ืนๆในการบริงานบุคคล  

ปญหาการตรงตอเวลาของรถโดยสารประจําทาง การไมยอมจอดรับสงผูโดยสารตามสถานี ปญหาการขับรถเร็ว การ
ขับอยางประมาท ปราศจากความรับผิดชอบตอผูโดยสาร ซ่ึงปรากฎอยูเปนประจําของรถโดยสารสาธารณะของไทย จนมีการ
รองเรียนอยูเสมอๆ อันอาจเน่ืองมาจากสวนหน่ึงคือการสัมปทานเสนทางกับรถรวมที่ขาดความใสใจตอความปลอดภัยของ
ผูโดยสาร และไมมีการควบคุมที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในทางปฏิบัติตอรถรวมสาธารณะเหลาน้ัน จนเปนผลใหเกิดอุบัติเหตุ
ของรถโดยสารสาธารณะอยูบอยครั้ง ซ่ึงปรากฎอยูเปนประจําของรถโดยสารสาธารณะของไทย จนมีการรองเรียนอยูเสมอๆ ก็
สะทอนใหเห็นถึงแนวคิดที่บริหารงานแบบกระแสหลักที่ยังคงปญหาเดิมๆซํ้าๆอยูเชนเดิม 

ปญหาในเรื่องการบริหารรถไฟที่ถูกผูกขาดการบริหารโดยรัฐวิสาหกิจ ที่อยูในสภาพเกา ระบบเทคโนโลยีลาหลัง มี
อุบัติเหตุเกิดขึ้นบอยครั้ง คงปฏิเสธไดยากวาเราไมสามารถจัดการบริการไดอยางมีประสิทธิภาพเทียบเทาในหลายประเทศ
เพื่อนบานที่กลาวมา ในขณะที่หลายประเทศไดมีระบบรถไฟความเร็วสูงมาเปนระยะเวลาหลายปแลว อาทิ เกาหลีใต ไตหวัน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศญ่ีปุนทีมีบริการระบบรถไฟความเร็วสูง (ชิงกันเซง)มาแลวกวา 50 ป เม่ือเทียบกับในขณะที่ความ
ตองการการคมนาคม ขนสง ที่มีคุณภาพตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ และสังคม ก็ทําประชาชนผูบริโภคเรียกรองทางเลือก
ในการเดินทางทั้งในแงของการเดินทางเพื่อประกอบอาชีพ หรือเพื่อคุณภาพชีวิตดานตางๆ ที่จําเปนตองยกระดับใหรองรับทั้ง
ในเชิงปริมาณและคุณภาพ แตหนวยงานที่รับผิดชอบยังคงใชกรอบความคิดการบริหารภาครัฐกระแสหลักแบบเดิมซ่ึงตามไม
ทันตอความเปล่ียนแปลง นับวันขอเรียกรองของกลุมผูบริโภคใหมก็เสียงดังมากขึ้น อันเปนผลสืบเน่ืองมาจากเศรษฐกิจโลกาภิ
วัตนที่ทําใหตนทุนตางๆถูกลง เกิดสายการบินตนทุนต่ําขึ้นมารองรับมากมาย คนไทยจํานวนมากสามารถเดินทางไป
ตางประเทศ และไดมีโอกาสไดพบเห็นสัมผัส และใชบริการระบบรถไฟที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ตรงเวลา ในราคาที่
สมเหตุผล คําถามใหมจึงเกิดตามมาอยางไมมีทางหลีกเล่ียงจนกลายเปนแรงกดดนัตอผูบริหารภาครัฐ แตดูเหมือนจะยังเชื่องชา 
ในอดีตรัฐบาลสมัยบางสมัยจะพยายามริเริ่มโครงการดานคมนาคมใหมภายใตโจทยใหมของประชาชนผูบริโภค แตก็ตองลมไป
ดวยเหตุผลทางการเมืองบางประการ แมในรัฐบาลปจจุบันไดพยายามหยิบยกขึ้นมาพิจารณาใหม แตยังคงอยูในขั้นตอนเพียง
เริ่มเจรจา กรณีหากการเจรจาสําเร็จและสามารถเริ่มดําเนินการกอสรางระบบเดินรถไฟขึ้นใหมก็ยังคงตองใชเวลาอีกนานตาม
สมควร แนวคิดการบริหารภาครัฐในกรอบรัฐประศาสนศาสตรกระแสหลักน้ัน จึงดูจะไมสามารถไลตามกระแสที่เปล่ียนแปลง
ความเรียกรองตองการที่ขยายตัวอยางรวดเร็ว นักรัฐประศาสนศาสตรบางคนตั้งขอสังเกตวาการศึกษาดานนโยบายสาธารณะ
ของไทยสวนใหญมันเนนการวิเคราะหนโยบายมากกวาการเสนอแนะนโยบาย (มยุรี อนุมานาชธน, 2553: 12) กลาวอีกอยาง
คือยังขาดแนวคิดเชิงรุกและการริเริ่มสรางสรรคน่ันเอง นักรัฐประศาสนศาสตรกระแสหลักไทยจําเปนตองปรับกรอบแนวคิด
ใหมเพื่อออกแบบระบบบริหารภาครัฐที่มีกลไกที่มีประสิทธิภาพและองคกรที่เขมแข็ง องคกรแบบรัฐวิสาหกิจแบบกระแสหลัก
ที่เปนโครงสรางอยางระบบราชการถูกวิพากษวิจารณอยางหนักวาไมมีประสิทฺธิภาพตามไมทันตอกลไกตลาด ประชาชนเริ่ม
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รูสึกส้ินหวังตอกรอบการทํางานแบบโครงสรางระบบราชการ (อัมพร ธํารงลักษณ, 2553: 295-308) นอกจากน้ียังตองเปน
องคกรที่โปรงใสมีความชอบธรรม (legitimacy) ประชาชนสามารถมีสวนรวมและตรวจสอบการทํางาน ตอการดําเนิน
โครงการขนาดใหญ(mega project) ไปพรอมกัน โดยไมยึดติดกับกรอบองคกรแบบรัฐวิสาหกิจเดิมๆที่ยังติดกรอบการทํางาน
แบบราชการ ในหลายกรณีก็ตองมีแรงกดดันจากประชาชนผูบริโภคกอน ซ่ึงทําใหกวาจะผลักดันโครงการตางๆไดนั ้นตองมี
ตนทุนคาใชจายที่สูงขึ้นตามเงื่อนไขสภาวะเศรษฐกิจ ตามระยะเวลาเงินเฟอที่สูงขึ้น สุดทายเปนตนทุนทางสังคมที่เราจะไดมี
ระบบการคมนาคมที่ทันสมัยทันตอเทคโนโลยีที่กาวหนา ที่ลาชาออกไป ทั้งยังไมนับในสวนเปนผลกระทบในมิติเชิงคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน นักวิชาการรัฐศาสตรแนวทางการเมืองภาคประชาชนบางคนเสนอความเห็นวาโครงสรางการเมืองในระบบ
รัฐสภาปกติ ไมอาจตอบสนองขอเรียกรองตองการของประชาชนในยุคปจจุบันไดอยางเพียงพออีกตอไป จําเปนตองมีการเมือง
ภาคประชาชนเปนคูขนานที่เปนพื้นที่ใหประชาชนสามารถสรางแรงผลักดันเชิงนโยบายตอภาครัฐ จึงจะสามารถผลักดันขอ
เรียกรองตองการประชาชนไดทั่วถึงมากขึ้น (เสกสรรค ประเสริฐกุล, 2548) 

โดยสรุปหลายประเทศทั่วโลกที่ประสบความสําเร็จในในการบริหารการพัฒนา ลวนตระหนักดีวา การพัฒนาเสนทาง
คมนาคมของประชาชนน้ันเปนปจจัยสําคัญหน่ึงในการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ ตัวอยางที่ชัดเจนที่สุด คือประเทศญ่ีปุนที่
สามารถขับเคล่ือนประเทศไปสูการยอมรับเปนประเทศพัฒนาแลวในทุกมิติ ปจจัยสําคัญหน่ึงคือการพัฒนาเสนทางคมนาคมทั้ง
ทางหลวง รถไฟทองถิ่น รถไฟความเร็วสูง ระบบรถโดยสารสาธารณะทั่วทั้งประเทศอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพอยางยิ่ง ซ่ึง
น่ันก็หมายความถึงการที่ผูบริหารหรือผูมีหนาที่รับผิดชอบมีกรอบความคิดเชิงรัฐประศาสนศาสตรที่สามารถรองรับโจทยใหม
ของการบริหารงานภาครัฐที่เก่ียวเน่ืองกับการบริการสาธารณะ นอกจากน้ันประเทศที่ประสบความสําเร็จตามมาติดๆ ไดแก 
เกาหลีใต ไตหวัน สิงคโปร ฮองกง มาเลเซีย 
 
มิติในเชิงระบบการศึกษา 
 
 แมนโยบายในการใหความสําคัญกับการศึกษาของประเทศในหลายรัฐบาล ถูกใหความสําคัญในระดับสูงทั้งในแง
ขนาดของกระทรวง จํานวนบุคคลากร และงบประมาณ โดยเฉพาะดานงบประมาณประจําปที่ ไดรับในแตละป 
กระทรวงศึกษาธิการก็อยูในลําดับตนๆมาโดยตลอด แตประเทศไทยกลับประสบปญหาคุณภาพในการศึกษามาโดยตลอด 
เชนกัน จากการสํารวจคุณภาพในการศึกษาของไทยในสิบประเทศอาเซียน โดย World Economics Forum ในป ค.ศ.2013 
ประเทศไทยมีคุณภาพระบบการศึกษาในอันดับ 7 ของประเทศในอาเซียน (มติชนออนไลน, 2556) ก็สะทอนใหเห็นถึงปญหา
ของระบบการศึกษาไทย ซ่ึงอาจไมใชปญหาในเชิงงบประมาณ หากแตนาจะเปนปญหาในเชิงกรอบความคิดของนโยบาย หรือ
อาจกลาวไดวาเปนปญหาปรัชญาการศึกษาของไทย ที่เก่ียวของกับแนวความคิดกระแสหลักของการพัฒนาโดยโครงสราง 
ปญหาคือที่ผานมาดูเหมือนทุกรัฐบาลก็ใหความสําคัญกับการบริหารหรือนโยบายการศึกษาของประเทศมาโดยตลอดเมื ่อ
พิจารณาในมิติของงบประมาณ ผูเขียนขอเสนอมุมมองในระดับกวางวา ที่ผานมาเปนการตั้งคําถามตอปญหาการศึกษาของ
ประเทศไทยผิด แตควรตั้งคําถามใหม กลาวคือ 
  1. นโยบายการศึกษาของประเทศไทยขาดความตอเน่ืองเชื่อมโยง จากระดับประถม มัธยม ระดับมหาวิทยาลัย และ
ระดับบัณฑิตศึกษา กลาวคือ การศึกษาของไทยในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษายังคงเนนการศึกษาแบบทองจํา และ
เนนไปที่ระเบียบการประพฤติตน การแตงกายใหอยูในระเบียบ ควบคุมเขมงวดแมกระทั่งเสรีภาพในตัวของนักเรียนไทยเอง 
อาทิ การบังคับการตัดผมเกรียนของนักเรียนชาย หรือไวผมยาวไมเกินหูของนักเรียนหญิง แมจะมีกระแสความคิดที่พยายาม
แกไขยกเลิกกฏระเบียบดังกลาว แตยังคงเปนแนวปฏิบัติทั่วไปของครูและโรงเรียนตางๆทั่วประเทศ โดยเฉพาะโรงเรียนใน
สังกัดของรัฐ กิจกรรมเชิงบังคับที่เปนประเพณีประจําป ที่มีโรงเรียนและครู อาจารยคอยกํากับ ควบคุม แตกลับไมคอยมี
กิจกรรมที่เนนทักษะ การคิดริเริ่ม ความคิดสรางสรรคโดยตัวนักเรียนเอง ตางๆเหลาน้ีอาจเปนปจจัยสาเหตุใหนักเรียนไทยไม
กลาคิด ไมกลาแสดงออก หรือถูกครอบงํามากจนไมกลาคิดนอกกรอบ เพราะในเม่ือเขายังไมสามารถกําหนดตัดสินใจขั้น
พื้นฐานตอรางกายของเขาเองได ก็อาจจะตั้งขอสังเกตไดวานักเรียนไทยก็ไมอยูในบรรยากาศที่จะคิดอะไรสรางสรรคนอกเหนือ
ส่ิงรอบตัวไดเชนกัน 
 2. ในระดับอุดมศึกษา สถานการณอาจไมแตกตางกันมากนัก นโยบายรัฐไทยเราประสบความสําเร็จในดานเชิง
ปริมาณ นับตั้งแตกรอบความคิดในการพัฒนาตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ที่ มุงเนนสูการพัฒนาอุตสาหกรรม การริเริ่ม
จัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 1 ในป พ.ศ.2504 (ติน ปรัชญพฤทธ์ิ, 2555: 411-413) ก็มุงเนนการสราง
ประชากรที่มีการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศสูการเปนประเทศอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยและ
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สถาบันการศึกษาตางๆถูกจัดตั้งขึ้นอยางมากมาย ทั้งในสังกัดของรัฐ และมหาวิทยาลัยเอกชน จนทําใหจํานวนคนจบปริญญา
ตรีของประเทศไทยนับวาอยูในระดับสูง แตกลับประสบปญหาบัณฑิตวางงาน หรือทํางานต่ํากวาวุฒิอยูจนถึงปจจุบัน ในบาง
สาขากลับขาดแคลนอยางหนัก ในขณะที่บางสาขากลับมีจํานวนเกินความตองการของตลาดแรงงาน บัณฑิตของไทยถูกจัด
อันดับในเชิงคุณภาพที่ไมนาพึงพอใจนัก นักศึกษาไทยจํานวนมากที่แมหลักสูตรวิชาเรียนบังคับภาษาตางประเทศ อาทิ 
ภาษาอังกฤษ แตมักไมสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษไดดีพอ ยิ่งเม่ือกระแสการคาเสรีผลักดันใหประเทศไทยตองรวมกลุม
ประเทศในภูมิภาค อาทิ กลุม AEC ซ่ึงจะเริ่มแนวปฏิบัติรวมกันตั้งแตป พ.ศ.2559 เปนตนไป ภาษาอังกฤษจะกลายเปน
ความจําเปนในการติดตอกับประเทศในกลุม ยังไมนับรวมถึงภาษาประเทศในกลุมภูมิภาคเดียวกันก็ยังหาบัณฑิตที่เรียนดานน้ี
ไดนอย ยิ่งสะทอนใหเหน็วาการบริหารจัดการภาครัฐในมหาวิทยาลัยตางๆยังคงตองปรับตัวอยางหนักเพื่อรับมือกับคําถามใหม
ของสถานการณโลกที่เปล่ียนแปลงไป กรอบความคิดเดิมๆของสถาบันการศึกษาหรือผูบริหารสถาบันการศึกษาอาจไมเพียงพอ
ตอการตอบคําถามใหมอีกตอไป ปญหาหลายประการที่ประสบของบรรดาอาจารยในมหาวิทยาลัยหลายแหง คือนักศึกษายัง
ยึดติดอยูกับการศึกษาในระดับประถม มัธยม ที่ขาดกรอบความคิดการศึกษาดวยตนเอง ในหลายมหาวิทยาลัย นักศึกษามี
กิจกรรมจากการริเริ่มสรางสรรคของตนเองนอย มักมีเพียงกิจกรรมเชิงบังคับที่มหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรกําหนดวาจะตองเขา
รวม เปนตน ในสวนกรอบแนวคิดเชิงบริหารจัดการในสถาบันการศึกษา ก็มีสวนเพิ่มแรงกดดันตอปญหามากขึ้นไมวาจะเปน
เรื่องของการประเมินคุณภาพที่มีหลายเสียงสะทอนถึงความไมตรงกับโจทยปญหาคุณภาพนักศึกษาไทย หลายคนสะทอนถึง
การตองใชเวลากับการตรวจสอบเอกสารมากกวาการไดไปคนควาหาความรูเพื่อสอนนักศึกษา  
 3. ระดับบัณฑิตวิทยาลัย กําลังเผชิญหนากับคําถามใหมของแนวคิดแบบการคาเสรีและอุดมการณแบบเสรีนิยมใหม
ที่พยายามขยายขอบเขตกลไกตลาดเสรีเขาสูพื้นที่ใหมคือ ดานการศึกษา ซ่ึงความเปล่ียนแปลงน้ีนําไปสูการแขงขันในธุรกิจ
การศึกษา ยิ่งทําใหคําถามใหมของคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตหรือแมกระทั่งในทุกระดับทวีความซับซอนมากขึ้นไปอีก 
กลับมาที่ประเด็นคุณภาพนักศึกษา เรายังคงขาดนักศึกษาที่กลาตั้งคําถามที่ทาทาย อันเปนตรรกะที่สําคัญยิ่งในการศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา ในทางสังคมศาสตร นักศกึษาจํานวนมากยังขาดตรรกะในการมองปญหาทางสังคม ซ่ึงเปนที่มาของความ
ไมสามารถตั้งหัวขอในทางวิจัยของสาขาที่เขาศึกษาได สืบเน่ืองมาจากความคุนเคยของของนักศึกษาไทยตั้งแตชั้นประถมเปน
ตน ซ่ึงไมไดถูกกระตุนใหซักถาม สงสัย ถูกอยางมักลวนมีคําตอบในระบบระเบียบมาตัง้แตเขายังอยูในวัยเรียนรู สงสัย ความที่
ถูกควบคุม อยูในกรอบมากจนเกินไป จึงทําใหเขาขาดความคิดริเริ่ม หรือกลาตั้งคําถามในบางเรื่อง อันเปนสิ่งจําเปนหรืออาจ
เรียกไดวาเปนหัวใจของการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก ทั้งน้ีผูเขียนตั้งคําถามในประเด็นน้ีวา เปนปญหาระดับ
เชิงโครงสรางของระบบบริหารงานภาครัฐของไทย ที่ยังไมมีพื้นที่ใหกับเสรีภาพทางวิชาการอยางเพียงพอ และปญหาเชิง
โครงสรางการบริหารภาครัฐหรือจะเรียกในชั้นน้ีก็คือ แนวคิดการบริหารตามกรอบรัฐประศาสนศาสตรกระแสหลักของไทย ยัง
ไมสามารถสรางหลักประกัน การมีเสรีภาพในการคิด การพูด การแสดงออกแบบวิชาการไดแมแตกับตัวอาจารยผูสอนเองก็
ตาม เราจึงจะหวังใหการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาบรรลุเปาหมายเชิงคุณภาพภายใตการบริหารงานดวยกรอบคิดแบบรั ฐ
ประศาสนศาสตรกระแสหลักอยางเดิมจึงเปนเรื่องยากอยางยิ่ง  
 
มิติความม่ันคงทางสังคม  
 
 ภายใตระบบเศรษฐกิจแบบโลกาภิวัตน ที่มีกระแสแนวคิดเสรีนิยมใหม เปนแรงเสริมการขับเคล่ือนไปสูภาพใหมของ
บริบททางธุรกิจ กลาวอยางสรุป เสรีนิยมใหมคือ ความพยายามแกไขปญหาของทุนนิยมโลกาภิวัตนที่ชงักงันมาตั้งแตชวง 
ทศวรรษ 1970 โดยมีอังกฤษ ในยุคสมัยของอดีตนายกรัฐมนตรี นางมารกาเร็ท แทชเชอร และสหรัฐอเมริกา ในยุคของอดีต
ประธานาธิบดี โรนัล แกน ไดพยายามแกไขปญหาความชงักงันทางเศรษฐกิจ และปญหาขอขัดแยงระหวางฝายบริหารและฝาย
แรงงานที่ยืดเยื้อของรัฐวิสาหกิจตางๆโดยเฉพาะในอังกฤษ โดยมีแกนกลางแนวคิดวา คุณภาพชีวิตของมนุษยจะไดรับการ
สงเสริมใหดีที่สุด ดวยการปลดปลอยเสรีภาพและทักษะในการประกอบการของปจเจกบุคคล กลาวอยางงายคือ แนวคิดเสรี
นิยมใหมคือการสรางความเขมแข็งใหกับผูประกอบการ ในดานกรรมสิทธ์ิเอกชน อํานาจการตัดสินใจ ผานการคาเสรี โดยรัฐ
เขาสรางหลักประกันน้ี (เดวิด ฮารวี, 2555: คํานํา3)  
 กลาวอีกนัย โลกาภิวัตนซ่ึงเปดทางใหกลไกตลาดเขามาทําหนาที่ในมิติดานดานสวัสดิการสังคมมากขึ้นหรือทั้งหมด 
ซ่ึงในบริบทรัฐประศาสนศาสตรกระแสหลักของไทยยังคงมองวาเปนภาระกิจของรัฐเปนหลัก ไมวาจะเปนสมัยอดีตรัฐบาลของ 
ดร.ทักษิน ชินวัตร ในโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค ซ่ึงแมไดรับการยอมรับวาเปนนโยบายที่ใหประโยชนตอประชาชนในภาพ
ใหญมาตลอดเกือบสองทศวรรษอยางไมเคยมีมากอน ทําใหประชาชนทุกคนสามารถเขาถึงการบริการดานสาธารณะสุขได ทั้ง
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ยังไดรับคํายกยองจากองคกรตางๆทั้งประเทศและตางประเทศ แตในปจจุบันโครงการดังกลาวกลับถูกหยิบยกขึ้นมาเปน
ประเด็นในการวิพากษวิจารณถึงความเหมาะสมในเชิงเศรษฐกิจของกระแสโลกาภิวัตน และเสรีนิยมใหมในยุคปจจุบัน ดวย
กรอบการคิดแบบกลไกตลาด ที่มองตนทุนและผลการดําเนินการ โดยใหนํ้าหนักในฐานะเปนความม่ันคงทางสังคมของ
ประชาชนนอยลง แมพิจารณาในเชิงตรรกะ การสรางเสริมความม่ันคงใหประชาชนน้ันคือการความพยายามในสรางสมดุลใน
เชิงความยุติธรรมทางสังคมใหกับผูเสียภาษีใหทั้งในทางตรงและทางออม กลาวอีกนัยหน่ึงประชาชนผูเสียภาษีทุกคนลวนได
อุทิศกําลังแรงกายแรงใจในการทํางานเพื่อการพัฒนาของประเทศไมวาในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง อยางไรก็ดีแมเปนเพียง
คําถามใหมจากผูบริหารภาครัฐที่ยังไมมีขอยุติ ในความเปนจริงคําถามในลักษระตรรกะเชนน้ีไดเกิดขึ้นในประเทศพัฒนาแลว
เชนสหรัฐอเมริกา แม บิล เกดส เคยใหความเห็นวา ระบบทุนนิยมควรที่จะสามารถใชเปนประโยชนที่ยั่งยืนในการตอบสนอง
และสนับสนุนปรับปรุงชีวิตความเปนอยูของคนที่ไมมีกําลังซ้ือซ่ึงก็คือคนที่ไมไดรับประโยชนอยางเต็มที่ในพลังของตลาด (ไม
เคิล คินสลีย, 2553: 34) เปนตัวอยางอันดีที่แสดงใหเห็นการปะทะกันระหวางแนวคิดการบริหารงานภาครัฐที่อยูบนฐานคิดรัฐ
ประประศาสนศาสตรกระแสหลัก กับคําถามหรือโจทยใหมจากกระแสโลกาภิวัตน โดยมีประชาชนเปนผูมีสวนไดสวนเสีย  

โดยสรุป เราคงตองยอมรับวาความเปล่ียนแปลงในมิติเชิงสังคม เศรษฐกิจ ในสถานการณโลกาภิวัตน และเสรีนิยม
ใหมไดส่ันคลอนมิติความม่ันคงทางสังคม ที่เคยใหความเชื่อมันกับประชาชนในระดับหน่ึง จึงเปนหนาที่ของนักรัฐประศาสน
ศาสตรที่จะนําเสนอกรอบความคิดใหม หรือกลาวอีกอยางคือนักรัฐประศาสนศาสตรไทยจะตองใชชุดเหตุผลหรือชุดตรรกะชุด
ใหมในกระบวนการบริหารงานภาครัฐ แตยังคงยืนอยูบนจุดยืนการใหบริการที่เปนประโยชนในกิจกรรมสาธารณะ ความม่ันคง
ทางสังคม และเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกันก็ตองปะทะประสานกับสถานการณโลกาภิวัตนที่เปดทางใหกับกลไกตลาด ความมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล ที่สัมพันธกับความสามารถในการบริหารตนทุนของรัฐ ในขณะเดียวกันก็ตองตอบสนองคุณภาพชีวิต
ของประชาชนที่นับวันจะยิ่งขยายขอบเขต จํานวน และการเรงกระชั้นของระยะเวลาที่กําหนด ตามกระแสโลกาภิวัตน ซ่ึง
เปล่ียนแปลงไปอยางที่ยากจะหลีกเล่ียงได  
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          เปาหมายของการศึกษามีดังตอไปน้ี 1) เพื่อศึกษารูปแบบการปกครองทองถิ่นของประเทศญ่ีปุน และ 2) เพื่อศึกษาชุมชน
เขมแข็งกับวัฒนธรรมญ่ีปุน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ การเรียบเรียงจากวรรณกรรมที่เก่ียวของผนวกกับประสบการณตรง
ในประเทศญ่ีปุนของผูเขียน 
         หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เปนตนมา ระบบการปกครองของประเทศญ่ีปุน แบงออกเปน 2 สวนคือ สวนกลาง และสวนทองถิ่น 
โดยรูปแบบการปกครองทองถิ่นในประเทศญ่ีปุนจะแบงเปน 2 ชั้นประกอบดวย จังหวัด และ เทศบาล ซ่ึงมีสถานะที่เทาเทียมกัน
และใหความรวมมือในการบริหารทองถิ่นตามสวนแบงหนาที่ของตน 
         ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของการปกครองทองถิ่นของประเทศญ่ีปุน นอกเหนือจากรูปแบบการปกครองทองถิ่นของ
ประเทศญ่ีปุนแลว (มิติทางการปกครอง) ส่ิงที่มีผลตอความสําเร็จของการปกครองทองถิ่นของประเทศญ่ีปุนอีกประการหน่ึง 
คือ ชุมชนเขมแข็งของประเทศญ่ีปุน (มิติทางวัฒนธรรม)  ผูเขียนไดนําเสนอแนวคิดองคประกอบของประชาชนที่เขมแข็ง (Elements 
of a Strong Civil Society) 6 ประการที่ใชในการตรวจสภาพพลังของการดําเนินชีวิตเพื่อสวนรวมและความเขมแข็งของชุมชนที่
กําหนดโดยเดวิด แมทธิวส (1996) มาอธิบายถึงอัตลักษณของชุมชนเขมแข็งของทองถิ่นญ่ีปุน ซ่ึงประกอบไปดวย ชุดความคิด
ที่บอกถึงการกระทําของประชาชน ความสัมพันธของประชาชนกับสถาบันโครงสรางพื้นฐานของประชาชน ลักษณะของภาวะผูนํา 
ความรูสึกถึงความเปนชุมชน และกระบวนการเรียนรูและการตัดสินใจในเรื่องสวนรวม โดยผูเขียนไดนําตัวอยางจากประสบการณตรง
ในประเทศญ่ีปุนของผูเขียนมาประกอบการอธิบายเพื่อใหเขาใจในแนวคิดชุมชนเขมแข็งของประเทศญ่ีปุนไดชัดเจนมากขึ้น 
 
คําสําคัญ: การปกครองทองถิ่น, ประเทศญ่ีปุน 
 

Abstract 
 
       The objectives of this study were: 1) to study forms of local government of Japan and 2) to study 
community strength and Japanese cultures. The tool used is the rewriting of involved literature combined 
with the author’s direct experiences in Japan. 
       After World War II, the government of Japan is divided into two parts: national government and local 
government. The local government system in Japan consists of two tiers: prefectures and the municipalities 
which the status is equal and cooperates in local administration according to their share of duties.     
       Factors contributing to the success of the local government of Japan, apart from the form of local 
government in Japan (Political dimension), the another factor which affects the success of the local 
government of Japan is community strength of Japan (Culture dimension); the author presents the six 
elements of a strong civil society which is used to check the power of life to participate and strengthen 
their communities by David Mathews (1996); this describes the identity of the local communities of Japan 
which consists of the mindset indicating the actions of individuals, relationship of public and institutions, 
the public infrastructure, style of leadership, the sense of community, and the norms of cooperation learning 
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and decision process about public matters. The author takes an example from author’s direct experiences 
in Japan to explain the concept of community strength of Japan for more clearly understanding. 

 
Keywords: local government, Japan 

 
1. บทนํา 
 

การคนหาหลักและมิติใหมในอนาคตของการปกครองทองถิ่น หรือการบริหารจัดการทองถิ่นสมัยใหมจําเปนตองมี
บทเรียนจากประเทศที่พัฒนาแลว ประเทศหน่ึงที่ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางจากทั่วโลกวามีรูปแบบการบริหารจัดการ
ทองถิ่นที่ไดรับความสําเร็จอยางมากประเทศหน่ึงคือประเทศญ่ีปุน ซ่ึงความสําเร็จน้ีมิไดเกิดจากการมีระบบและรูปแบบการ
ปกครองทองถิ่นที่ดีและเหมาะสมกับทองถิ่นน้ันๆเพียงอยางเดียว แตความสําเร็จน้ีเกิดขึ้นจากผูคนในชุมชนน้ันๆครอบคลุมทั้ง
ทั้งประชาชนและผูนําทองถิ่นเปนอีกหน่ึงปจจัยหลักที่สําคัญ   

เดนน่ีส อี. บ็อปลิน  กลาวถึงความหมายของ “ชุมชน” วาเก่ียวของกับ การรวมตัวกันของหนวยสังคมและที่อยูอาศัย 
ที่ขึ้นอยูกับขนาดของกลุม โดยใชคําเรียกที่แตกตางกันออกไป เชน ละแวกบาน หมูบาน เมือง นคร และมหานคร(Dennies E. 
Poplin, 1979, p. 3) อาศัยอยูรวมกันในอาณาเขตบริเวณหน่ึง อาศัยทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณน้ันในการดํารงชีวิต  มี
วัตถุประสงคอยางใดอยางหน่ึงรวมกัน มีการเรียนรูรวมกันและการถายทอดภูมิปญญา  มีการส่ือสารติดตอกัน  มีความรูสึกเปน
พวกเดียวกัน  รวมถึงมีการจัดการเพื่อใหเกิดความสําเร็จตามเปาหมายที่ชุมชนมีความตองการรวมกัน สวน”ชุมชนเขมแข็ง”จะ
เปนชุมชนที่มีลักษณะเปนสังคมรวมตัวรวมคิดรวมทํา มีเศรษฐกิจเขมแข็ง สามารถอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
มีระบบสวัสดิการชุมชนที่เขมแข็งไมทอดทิ้งกัน มีความปลอดภัยในชีวิตและทัพยสิน ปลอดภัยจากสารพิษ มีสันติภาพมีระบบ
พลังงานทางเลือกของชุมชนที่ไมรบกวนส่ิงแวดลอม มีระบบการส่ือสารภายในชุมชนอยางสมดุล มีระบบการศึกษาชุมชนเชน
ศูนยการเรียนรู หองสมุดเพื่อชุมชน ศูนยเด็กและอ่ืนๆที่ครบสมบูรณ (ประเวศ วะสี, 2010: หนา5-7) ในกรณีของประเทศญ่ีปุน
ยังรวมถึงการมีความรัก ความสามัคคี จงรักภักดีตอชุมชน ทุกคนใฝเรียนรู มุงพัฒนาตนเองใหมีพลังความคิด พลังสติปญญา 
เพื่อการพึ่งพาตนเองไดในทุกดาน รูจักวางแผนจัดการทรัพยากร แกไขปญหาตาง ๆ ในชุมชนไดดวยตนเอง มุงหวังประโยชน
สวนรวมมากกวาประโยชนของปจเจกบุคคล มีเสถียรภาพและสันติสุข ลักษณะชุมชนเขมแข็งน้ีเปนเรื่องปกติในสังคมญ่ีปุนทุก
ทองถิ่น 

การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนอยูบนพื้นฐานของกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่น มีการพัฒนา
ไปสูความเขมแข็งของชุมชนในมิติตาง ๆ เชน มิติทางดานเศรษฐกิจ เปนการผลิตและการบริโภคในชุมชน มิติทางดานสังคม
และองคกรชุมชนเปนการจัดการและการบริหารองคกรชุมชน มิติทางดานวัฒนธรรมการเรียนรูเปนการอนุรักษและสืบทอด
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น มิติทางดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเปนการใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเปนตน 
ซ่ึงในการสรางความเขมแข็งของชุมชน อาจพัฒนาความเขมแข็งไดเพียงบางมิติ เน่ืองจากกระบวนการและเงื่อนไขที่นําไปสู
ความเขมแข็งในแตละมิติของแตละชุมชนมีความแตกตางกัน (กองศึกษาและเผยแพรการพัฒนา, 2544: หนา 2-3) 

บทความน้ี ผูเขียนไดเรียบเรียงจากวรรณกรรมที่เก่ียวของผนวกกับประสบการตรงของผูเขียน จึงมีบทความ
สอดแทรกตัวอยางจากประสบการที่พบเจอโดยตรงในสังคมญ่ีปุนในจุดที่ผูเขียนเห็นจะสามารถเพิ่มความเขาใจมากขึ้นใน
วัฒนธรรมญ่ีปุนที่เปนสวนสําคัญตอการพัฒนาการปกครองทองถิ่นในประเทศญ่ีปุน 
 
2. รูปแบบการปกครองทองถิ่นของประเทศญี่ปุน 
 

ประเทศญ่ีปุนประกอบดวยเกาะนอยใหญหลายพันเกาะ มีเกาะใหญ 4 เกาะคือเกาะฮอกไกโด เกาะฮอนชู เกาะชิโกกุ 
และเกาะคิวชู ตั้งเรียงรายยาวขนานชายฝงตะวันออกของทวีปเอเซีย จากเกาะใตสุดจนถึงเกาะเหนือสุดยาว 3,800 กิโลเมตร 
พื้นที่สวนใหญเปนภูเขา แตชาวญ่ีปุนนิยมตั้งบานเรือนในบริเวณชายฝงและที่ราบภายในเกาะ ทําใหเกิดชุมชนนอยใหญกระจาย
ทั่วประเทศ มีขุนเขาเปนฉากก้ันทําใหแตละทองถิ่นมีลักษณะตองพึ่งตนเอง มีสําเนียงภาษา ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมที่มี
ลักษณะเฉพาะตัว 

โครงสรางการบริหารราชการแผนดินของเทศญ่ีปุนแบงออกเปน 2 สวน คือ การบริหารราชการสวนกลาง และการ
บริหารราชการสวนทองถิ่น (ไมมีสวนภูมิภาคเหมือนประเทศไทย) การบริหารราชการในสวนกลางใชรูปแบบรัฐสภา ที่มี



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 

 บูรณาการศาสตรและศิลป งานวิจัยทองถ่ินไทยและประชาคมอาเซยีน | 1187 

นายกรัฐมนตรีรับผิดชอบในการบริหารสูงสุดบริหารงานผานกระทรวง มาจากเสียงสนับสนุนสวนใหญในสภา การบริหาร
ราชการในสวนทองถิ่นของญ่ีปุน แบงออกเปน 2 ระดับ โดยมีผูวาราชการจังหวัดและนายกเทศมนตรีเปนหัวหนาฝายบริหาร
ราชการมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง โครงสรางและรูปแบบดังกลาวน้ีเกิดจากรัฐธรรมนูญฉบับ ค.ศ.1947 ที่ราง
โดยคณะยึดครองจากประเทศสหรัฐอเมริกาในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ไดระบุหลักการ “ความ
เปนอิสระของทองถิ่น (Local Autonomy)” โดยใหความสําคัญกับการกระจายอํานาจสูทองถิ่น มีอิสระปกครองตนเองตาม
หลักการของระบอบประชาธิปไตย (นครินทร เมฆไตรรัตน, 2546: หนา 189-191) 

 
         รูปภาพที่ 1 โครงสรางการบริหารราชการของญ่ีปุน 

ที่มา: นครินทร เมฆไตรรัตน, 2456: หนา 191 
 
เม่ือดูถึงโครงสรางการปกครองสวนทองถิ่นของญ่ีปุนจะสามารถแบงออกไดเปน 2 รูปแบบคือ รูปแบบทั่วไป และ

รูปแบบพิเศษ  ในสวนของแบบทั่วไปแบงออกเปนเขตจังหวัด ประกอบดวย โตะ (To) โดะ(Do) ฟู(Fu) เคน(Ken) (ใน
ภาษาอังกฤษจะเรียกวา Prefecture โดยชื่อเรียกของเขตจังหวัดในภาษาญ่ีปุนที่แตกตางกัน เน่ืองดวยเหตุผลทาง
ประวัติศาสตร) และเขตเทศบาลแบงออกเปนชิ (city) โช(town) ซง(village) เขตจังหวัดอยูในระดับสูงกวาเทศบาล และเขต
จังหวัดอยูเหนือเทศบาลแตไมมีอํานาจปกครองเทศบาลแตอยางใด นอกจากน้ีการปกครองทองถิ่นรูปแบบพิเศษยังถูกกําหนด
ขึ้นภายใตการปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบทั่วไป เชน เขตพิเศษ (Special Wards/Ku), สหภาพองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(Cooperatives of Local Authorities/Jimu – kumiai), เขตทรัพยสิน (Property Wards), องคกรพัฒนาทองถิ่น (Local 
Development Corporations) (กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย JICA, 2545: หนา 2-18 ถึง 2-20) 

รูปแบบการปกครองทองถิ่นขางตนสรางความเจริญกาวหนาของทองถิ่นในประเทศญ่ีปุนทําใหประเทศกําลังพัฒนา
หลายประเทศมองรูปแบบและพยายามในการดําเนินการเลียนแบบ เพื่อนํามาพัฒนาทองถิ่นของประเทศของตน แตเน่ืองจาก
ส่ิงที่เคยทําสําเร็จในเขตหน่ึงอาจจะไมสามารถเลียนแบบจนไดรับความสําเร็จไดในอีกเขตหน่ึง แตละสังคมมีพื้นฐานและที่มา
รวมทั้งขอจํากัดทางวัฒนธรรมและสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน ฉะน้ันในการศึกษาบทเรียนชุมชนเขมแข็งของประเทศญ่ีปุนเพื่อ
นํามาพัฒนาทองถิ่นในประเทศไทย จึงควรศึกษาถึงวัฒนธรรมของชาวญ่ีปุนประกอบควบคูไป 
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3. ชุมชนเขมแข็งกับวัฒนธรรมญี่ปุน 
 

อิจิโร ซึรุโอกะกลาวถึงลักษณะจําเพาะของชาวญ่ีปุนวามีอยู 3 ลักษณะคือ (Ichiro Tsuruoka, 2002: P.358-360) 
เม่ือชาวญ่ีปุนมีโอกาสรวมตัวจะพยายามสรางความเขาใจซ่ึงกันและกันตามพื้นฐานที่หลากหลายของตําแหนงทางสังคมและ
อายุ มีการปฏิบัติตอกันดวยความระมัดระวังถายทอดออกมาดวยภาษาพูดที่แสดงถึงความเกรงใจและสุภาพ อิจิโร ซึรุโอกะ
กลาววาซ่ึงส่ิงเหลาเกิดขึ้นเน่ืองจากชาวญ่ีปุนใหความสําคัญกับความสัมพันธระหวางตําแหนงในสังคมหรืออายุที่สูงต่ําตางกัน 
ตัวอยางเชน รุนนอง(Kohai) จะใหความเคารพตอรุนพี่ (Sempai) โดยแสดงออกมาทั้งภาษาพูดและการปฏิบัต ิ

ชาวตะวันตกจะเนนยึดถือความเห็นสวนตัวและความม่ันใจของตนเองเปนหลักแสดงความคิดเห็นและความนึกคิดของ
ตนเองเปนหลักโดยไมเคารพตอความคิดเห็นของฝายตรงขาม  แตสําหรับชาวญ่ีปุนจะเคารพความคิดและความรูสึกของฝายตรง
ขามและปฏิบัติหรือพูดคุยโดยคํานึงถึงความรูสึกของฝายตรงขามเสมอ นอกจากน้ีชาวญ่ีปุนจะไมแสดงความชัดเจนของคําพูด 
“ใช” หรือ “ไมใช” อีกดวย โดยชาวญ่ีปุนจะปฏิบัติเชนน้ีในขณะที่หวังวาฝายตรงขามก็จะปฏิบัติเชนน้ีตอตน 
เชนเดียวกัน ลักษณะพิเศษน้ีเปนไปตามพื้นฐานของวัฒนธรรมที่ถายทอดมาตั้งแตโบราณที่จะพยายามในการหลีกเลี่ยงความ
ขัดแยงเทาที่ทําได ในกรณีน้ีผูเขียนประสบกับปญหาอยางมากในชวงที่เดินทางไปศึกษาที่ประเทศญ่ีปุนในชวงแรกๆจนบางครั้ง
ตองขอคํายืนยันจากฝายตรงขามวาเปน Yes หรือ No เพื่อขอคําตอบชัดเจนอีกครั้ง  

ชาวญ่ีปุนใหความเคารพตอการปรับสมดุลระหวางมนุษยกับธรรมชาติ แมแตรูปแบบของสวนและส่ิงกอสราง ซ่ึงชาว
ญ่ีปุนจะพยายามในการใชประโยชนจากธรรมชาติตามสภาพเดิมที่เปนอยูโดยไมทําลาย ในกรณีน้ีผูเขียนมีโอกาสเดินทางไปทั่ว
ทุกเกาะในประเทศญ่ีปุนดวยโอกาสตางๆ และไดเห็นถึงสภาพธรรมชาติในประเทศญ่ีปุนที่ยังคงไดรับการรักษาไวซ่ึงความ
สวยงามตลอดเวลา แมดอกซากุระที่บานเพียงปละหน่ึงครั้งในชวงฤดูใบไมผลิเดือนเมษายนของทุกป ชาวญ่ีปุนจะไมเด็ดดอก
ซากุระออกจากตนโดยเด็ดขาดเพื่อเก็บรักษาไวชมจนกวาดอกซากุระจะรวงจากตนซากุระเองเขียนบทความกรุณาตรวจ
บทความอยางรอบคอบ กอนสงใหคณะกรรมการฯ พิจารณา จะทําใหบทความของทานมีคุณภาพสูงและผานการพิจารณาได
งายขึ้น 

ลักษณะจําเพาะของชาวญ่ีปุนขางตนมาจากวัฒนธรรมที่สืบทอดมาตั้งแตอดีตสงเปนมรดกสูคนรุนหลัง สรางเปน
ชุมชนเขมแข็งของชาวญ่ีปุนในปจจุบัน องคประกอบอันจําเปนของการมีวิถีชีวิตของชุมชนที่เขมแข็งในแนวคิดของเดวิด แม็ท
ทิวส ประกอบไปดวย ชุดความคิดที่บอกถึงการกระทําของประชาชน (mind-sets of mentalities) ความสัมพันธของ
ประชาชนกับสถาบัน (public relationship) โครงสรางพื้นฐานของประชาชน (civic infrastructure) ลักษณะของภาวะผูนํา 
(leadership)  และ ความรูสึกถึงความเปนชุมชน(reconnect citizens with their community) และ กระบวนการเรียนรู
และการตัดสินใจในเรื่องสวนรวม (civic learning) (David Mathews, 1996: P.3-4) แนวคิดดังกลาวสอดคลองกับวิถีชีวิต
ของชุมชนในทองถิ่นประเทศญ่ีปุน ซ่ึงผูเขียนจะขอกลาวถึงตอไป 

 
3.1 ชุดความคิดที่บอกถึงการกระทําของประชาชน  
ส่ิงที่กําหนดพฤติกรรม ความสัมพันธทางสังคม และการกระทําในชุมชน ประชาสังคมที่เขมแข็งของพลเมือง

จําเปนตองตระหนักถึงความเชื่อมโยงของทุกภาคสวนในสังคม การยอมรับความคิดเห็นอยางกวางขวาง ตลอดจนแนวคิดที่วา
ชาวบานก็มีศักยภาพที่จะแกปญหาของตนเองได และเม่ือมองถึงวิถีชวิีตสาธารณะทีเขมแข็งของชุมชนทองถิ่นญ่ีปุนแลว ผูเขียน
พบวา ชาวญ่ีปุนมีชุดความคิด (mind-sets) ที่มีผลตอชุมชนเขมแข็งของญ่ีปุน ซ่ึงเกิดขึ้นจากการมีสังคมอยูรวมเปนกลุม สราง
ใหเกิดจิตสํานึกสาธารณะรวมเปนกลุมที่ชาวญ่ีปุนเรียกอยางเปนทางการ ”Shudan Ishiki (จิตสํานึกความเปนกลุม)” 

แนวคิดน้ีเกิดขึ้นเน่ืองจากมนุษยไมสามารถที่จะดํารงชีวิตไดเพียงลําพัง แตจะตองใชชีวิตรวมกับมนุษยคนอ่ืนๆใน
ลักษณะและรูปแบบตางๆ ซูซุมุ คุราซาวะเรียกสังคมที่มีลักษณะการดํารงชีวิตรวมกันของมนุษยน้ีวาเปน “สังคมเขตพื้นที่ 
(Chiiki Shakai)” (Susumu Kurasawa and other, 2004: P.9) จึงถือวาเปนเรื่องธรรมชาติที่ชาวญ่ีปุนจะมีจิตสํานึกการ
รวมกลุม ซ่ึงลักษณะดังกลาวของชาวญ่ีปุนในเรื่องจิตสํานึกการรวมกลุมน้ีมีลักษณะเดนคือ (1 ) เคารพซ่ึงกันและกัน ( 2 ) เชื่อ
ใจซ่ึงกันและกัน ( 3 ) ใหความสําคัญกับความสัมพันธที่มีตอกัน  (Gopal Bhargava, 2001: P.2-3) 

จิตสํานึกความเปนกลุมของชาวญ่ีปุน(Japanese group Consciousness) หรือShudan Ishikiในภาษาญ่ีปุน 
สอดคลองกับมิติของหลักการมีสวนรวมในการบริหารจัดการที่ดีตามแนวคิดธรรมาภิบาล ในสังคมญ่ีปุนประชาชนมีจิตสํานึก
การรวมกลุมและสรางความกลมกลืนภายในกลุมไดมากกวาการอยูแบบปจเจกบุคคล ชาวญ่ีปุนสวนใหญจะพิจารณาวาพลังที่
สําคัญคือการยึดม่ันตอคุณคาของกลุมที่พวกเขารวมอยู ความจงรักภักดีที่มีตอกลุม สรางจิตสํานึกรวมเปนหน่ึงเดียวกันในดาน
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ตางๆ สมาชิกในกลุมจะสรางความเคยชินของระเบียบในการปฎิบัติทางสังคมของพวกเขาเอง และจิตสํานึกกลุมกลายเปน
รากฐานของสังคมญ่ีปุน คําจํากัดความของจิตสํานึกความเปนกลุมในพจนานุกรมภาษาญ่ีปุน (Kokugo Jiten) แสดงใหเห็นถึง
จิตสํานึกที่มาจากสองสวนคือ ( 1 ) เปนจิตสํานึกกลุมของชาวญ่ีปุนที่เกิดขึ้นจากความตองการเขารวมเปนสวนหน่ึงของกลุม 
และ ( 2 ) จิตสํานึกกลุมของชาวญ่ีปุนที่รูสึกวาตนเองมีจุดเหมือนหรือสอดคลองกับผูคนในกลุมเสมือนเปนพวก 
เดียวกัน (Gopal Bhargava, 2001: P.2-3) 

ซูซุมุ คูราซาวะกลาววาสังคมเขตพื้นที่ตามขนบธรรมเนียมประเพณีของญ่ีปุน ในกรณีของชุมชนหมูบานของชาวญ่ีปุน
ที่เกิดจากพื้นฐานของการใชชีวิตแบบเกษตรกร ซ่ึงมีอาชีพในการทํานา มีชีวิตที่อยูกับนํ้าและภูเขารวมกัน ส่ิงรวมกันที่เห็นชัดส่ิง
หน่ึงคือนํ้าที่ใชในการเกษตรและชีวิตประจําวัน ซ่ึงไมสามารถจะจัดเตรียมนํ้าที่เฉพาะครอบครัวตนเองได เน่ืองจากความจําเปน
ในการจัดเตรียมส่ิงที่ไมสามารถขาดไดตออาชีพ ผูคนในชุมชนหมูบานจึงมีความจําเปนตองรวมกันจัดเตรียมนํ้าเพื่อรวมกันใช 
รักษาไวซ่ึงแหลงนํ้ารวมกันไมวาจะมาจากแมนํ้าหรือจัดเก็บเปนบอเก็บนํ้าก็ตาม และดูแลเสนทางไหลของนํ้ารวมกัน คงรักษาให
มีนํ้าใชตลอดป ทําใหสามารถเริ่มทํานาไดเปนครั้งแรก (Susumu Kurasawa and other, 2004: P.10) 

จากวิถีทางน้ี  เพื่อการแกปญหารวมกัน เกิดเปนประเพณีและวัฒนธรรมที่ตองทําส่ิงตางๆรวมกัน แมแตสิ่งอ่ืนที่ไม
เก่ียวของกับการเกษตรก็นําแนวคิดน้ีมาใชปฏิบัติ เชนการสรางโครงสรางกลุมที่เก่ียวของกับการซอมสรางหลังคาบานในหมูบาน 
ซ่ึงเม่ือมีการซอมสรางหลังคา สมาชิกจากบานตางๆ จะเขารวมซอมสรางหลังคาใหกับบานหลังที่จําเปนตองซอมแซมเรียง
ตามลําดับเชนปน้ีบานหลัง A    ปหนาบานหลัง B   ตามลําดบัไป ผูเขียนไดเห็นวิถีชีวิตลักษณะน้ีที่หมูบานชิรากาวะ ที่จังหวัดงิ
ฟุ ซ่ึงเปนหมูบานที่ยังคงรักษาวิถีชีวิตเชนน้ีไวอยางม่ันคงทั้งเรื่องการซอมแซมหลังคาและการใชนํ้าเพื่อการเกษตร เปนวิถีชีวิตที่
เก้ือกูลตอกัน ชวยเหลือกันตลอดเวลา (ปจจุบันหมูบานน้ีเปนมรดกโลก)  

ลักษณะขางตนเปนการรวมกันจัดการและแกไขปญหา วิถีชีวิตชุมชนหมูบานจะอยูรวมกันและเพิ่มส่ิงที่จําเปนในการ
จัดการกับและแกไขปญหารวมกัน ผูคนในชุมชนหมูบานที่โยกยายออกนอกเขตพื้นที่หมูบานจึงมีนอย ความสัมพันธระหวาง
บานกับบานเกิดความสนิทสนมกัน ไมวาจะเปนดานสังคม ดานการใชชีวิตประจําวัน หรือดานสภาพแวดลอมที่เก่ียวของก็ตาม 
วิถีชีวิตที่แสดงถึงการรวมกลุมก็ยังไดรับการรักษาไวอยางเขมแข็ง เกิดเปนชุมชนเขมแข็งที่มีอยูในทุกหมูบานในประเทศญ่ีปุน 
(Susumu Kurasawa and other, 2004: P.11-12) 

แนวคิดจิตสํานึกความเปนกลุมของชาวญ่ีปุนสอดคลองกับแนวคิดของแอดวินโอไลนชาวเวอร (Edwin O. 
Raischauer, 1977: P.133) เขาใหตัวอยางกรณีการเขาทํางานในองคการของชาวญ่ีปุนวาไมใชเปนเพียงการทําสัญญาผูกพัน
กันเพื่อคาจางเทาน้ัน แตหมายถึงการเขาไปเปนสวนเดียวกันกับหนวยสังคมที่ใหญขึ้นกวากลุมครอบครัว หรืออีกนัยหน่ึงเปน
การตอบสนองความตองการที่จะเปนสวนหน่ึงของส่ิงที่ยิ่งใหญและมีความสําคัญ มีความภูมิใจและมีความจงรักภักดีตอองคการ 
ทั้งฝายบริหารและฝายแรงงานตางไดรับความภาคภูมิใจจากองคกรของตนเอง องคการภาคเอกชนตางๆจะรวมตัวกันเปน
หอการคา หรือสหพันธองคการเศรษฐกิจ(เคดันเรน) ทางแพทยรวมตัวเปนกลุมวิชาชีพ เกษตรกรรวมตัวเปนสหกรณการเกษตร
ในรูปแบบเดียวกัน แอดวินโอไลนโอชาวเวอรเรียกชาวญ่ีปุนวาเปน “มนุษยองคการ(Organization man)” ที่สมบูรณ   

บางทีเราอาจจะรูสึกวาชาวญ่ีปุนมีสัญชาติญาณของการรวมกลุม แตความจริงแลว จิตสํานึกความเปนกลุมของชาว
ญ่ีปุนถือวาเปนปรากฏการที่ปฏิบัติโดยทั่วไปในสังคมญ่ีปุนทุกชุมชน จิตสํานึกความเปนกลุมของชาวญ่ีปุนเปรียบไดกับฝูงปลาที่
วายนํ้าตามกันอยางเปนระเบียบในทิศทางเดยีวกัน เม่ือเจอกับกอนหินก็จะหลบไปพรอมๆกันอยางเปนระเบียบ และเม่ือมีกอน
หินหลนลงมาจากที่สูงลงในนํ้าฝูงปลาจะชะงักหรือแตกแถวออก แตในไมชาก็จะกลับวายตามๆกันเปนแถวอยางมีระเบียบอีก
ครั้ง  

จิตสํานึกความเปนกลุมมีผลตอแบบแผนความสัมพันธของชาวญ่ีปุนในทุกดาน เห็นไดจากสุภาษิตโบราณของญ่ีปุนที่
กลาววา”ตะปูที่โผลออกมาจะถูกตีกลับลงไป” (Deru Kugi wa Utareru) หมายถึงชาวญ่ีปุนตองเขาสูการรวมกลุม ฉะน้ันตะปู
ที่โผลออกนอกกลุมตองตีใหกลับเขากลุมเสมอ ชาวญ่ีปุนจะยกยองผูที่รวมมือรวมใจกันทํางานเปนกลุม ความมีเหตุผลและการ
เขาอกเขาใจผูอ่ืน นอกจากน้ียังมีความกลมกลืนเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน เขาใจซ่ึงกันและกัน ส่ิงเหลาน้ีเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ จาก
การปรึกษาหารือของกลุมหรือในรูปคณะกรรมการ มีความเห็นพองตองกันกําหนดดวยมติเอกฉันทกลายเปนเปาหมายรวมกัน 
จิตสํานึกความเปนกลุมเกิดขึ้นจากสวนลึกๆในจิตใจชาวญ่ีปุนที่ปลูกฝงมาตั้งแตวัยเด็ก ผูเขียนเคยสอบถามเพื่อนชาวญี่ปุนเก่ียว
เรื่องน้ี ไดคําตอบวาการอยูเปนกลุมของพวกเขาเกิดจากการสอนมาตั้งแตวัยเด็กในโรงเรียนระดับประถม โดย มีกิจกรรม
มากมายในวิชาเรียนที่ตองรวมทําเปนทีมตั้งแตกลุมเล็กจนถึงกลุมใหญ ทุกคนใหความรวมมือเหมือนเปนหนาที่โดยไมมีการ
ปฏิเสธการเขารวม เขาเพิ่มเติมวาเสมือนกับเด็กที่ยังเปนไมออนที่ดัดไดงายกวาไมแก กิจกรรมกลุมมีมากจนสรางเปนจิตสํานึก
ของการมีสวนรวม มีจิตสาธารณะ ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เปนทีมเวิรคทางสังคมที่สมบูรณแบบ สงผลถึงการทํางานเปนทีม
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เวิรคที่ดีในธุรกิจและอุตสาหกรรมของญ่ีปุนเม่ือพวกเขาเติบโตขึ้นมา สามารถผลิตสินคาที่มีคุณภาพปอนสูตลาดโลก สรางพลัง
ทางเศรษฐกิจใหแกประเทศชาติ และในชุมชนทองถิ่นก็เชนเดียวกัน ประชาชนมีจิตสํานึกการรวมกลุม ดําเนินกิจกรรมแบบมี
สวนรวม เปนทีมเวิรคเพื่องานสวนรวมหรือมีจิตสาธารณะสามารถพัฒนาสังคมทองถิ่น ไดอยางมีประสิทธิภาพ กลายเปนชุมชน
เขมแข็งในที่สุด  

แตในบางกรณี จิตสํานึกความเปนกลุมก็มีมุมลบเชนเดียวกัน เน่ืองจากเพื่อใหกลุมสามารถดําเนินการไปไดเปนอยางดี
โดยปราศจากปญหาตางๆ ชาวญ่ีปุนในชุมชนจะพยายามหลีกเล่ียงการเผชิญหนากันโดยตรงระหวางผูมีความเห็นไมตรงกัน 
ความเห็นที่ไมตรงกันจะไมนํามาวิจารณกัน แตจะระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็นโดยมองวาคนอ่ืนๆมีทาทีตอบสนองตอ
ความเห็นน้ันอยางไร การเสนอความคิดเห็นมักเสนอกันโดยออม พูดเปนนัยๆ โดยชาวญ่ีปุนจะเขาใจความหมายจากความรูสึก
ซ่ึงกันและกันเอง หลีกเล่ียงความขัดแยงกอนที่จะบานปลาย ผูเขียนไดเห็นลักษณะพิเศษน้ีบอยครั้งในที่ประชุม เม่ือพนักงาน 2 
ฝายเกิดขอโตแยงกัน ในเรื่องงาน ผูบริหารชาวญ่ีปุนเขาไกลเกล่ีย แตดวยอุปนิสัยดังกลาวที่พูดสรุปโดยออมแบบเปนนัย ทํา
ใหผลไกลเกล่ียยิ่งเลวรายลงไดเชนกัน จนบางครั้งผูเขียนตองขอเปล่ียนสถานะในที่ประชุมจากหนาที่ของที่ปรึกษามาเปนผู
สรุปผลการไกลเกล่ียที่ชัดเจน ฟนธง แบบไทยๆ  

ชาวญ่ีปุนเรียกลักษณะพิเศษน้ีวา “ศิลปะการควบคุมภายใน”(Haragei) เปนการเรียกการตอบโตกันทางความรูสึกนึก
คิดโดยไมใชคําพูด ชาวญ่ีปุนไมไววางใจคําพูด เน่ืองจากเห็นวาคําพูดบอกไดแตส่ิงผิวเผินเทาน้ัน ไมสามารถบอกถึงความรูสึก
ภายในซ่ึงกันและกันไดเทากับทาทางหรือวิธีอ่ืนที่ไมใชคําพูด ดังน้ันชาวญ่ีปุนจึงเชื่อวาการพูดไมมีความจําเปน แมจะเงียบน่ิง
สามารถส่ือความหมายของการส่ือสารได และในทางตรงกันขามหากพูดโดยระมัดระวังหรือพูดแบบตรงไปตรงมาตามที่ตนคิด 
อาจทําใหกระทบกระเทือนจิตใจของฝายตรงขามหรือผูอ่ืน เปนการทําลายบรรยากาศที่ดีของกลุมหรือทําลายความสัมพันธที่
กลมกลืน มีคําพังเพยมากมายในภาษาญ่ีปุนที่แสดงใหเห็นลักษณะพิเศษน้ีของชาวญ่ีปุน เชน”ปากสามารถนําไปสูความเลวราย
ได(Kuchi wa wazawai no moto)” “ความเงียบคือดอกไมที่มีคุณคา (Iwana ga hana)” หรือ “ส่ือสารจากใจถึงใจ(Ishin-
Denshin)” ซ่ึงมีความหมายที่แสดงถึงอุปนิสัยโดยทั่วของชาวญ่ีปุน (Roger J. Davies and Osamu Ikeno, 2002: P.195) แต
ในมุมลบ กรณีการติดตอธุรกิจระหวางประเทศ ชาวตางชาติอาจมองชาวญ่ีปุนวาพูดจาออมคอมเหมือนมีอะไรซอนเรน หรือ
หลอกลวงไดเชนกันหากไมเขาใจวัฒนธรรมของชาวญ่ีปุนดพีอ 

ทั้งน้ี จะดวยเหตุใดก็ตาม ชาวญ่ีปุนใหความสําคัญกับการอยูเปนกลุมมากกวาปจเจกบุคคล จนชาวญ่ีปุนสามารถใช
ชีวิตอยูรวมเปนหมูเหมือนฝูงปลาที่วายตามกัน อันเปนผลใหชุมชนเกิดความสามัคคีทําใหการปกครองทองถิ่นในประเทศญ่ีปุน
ไดรับความสําเร็จอยางที่เห็นกันในปจจุบัน 

 
3.2 ความสัมพันธของประชาชนกับสถาบัน 
เปนความสัมพันธของผูคนที่หลากหลายบนฐานแหงความรวมมือซ่ึงไมจํากัดเฉพาะคนคุนหนา หรือมีความสนใจ

เหมือนกันเทาน้ัน มีประวัติหรือคําบอกเลาของชาวบานเก่ียวกับการชวยเหลือกันและกันในการแกปญหาชุมชน มีการทํา
กิจกรรมที่ตองอาศัยความรวมมือหลายฝายรวมกัน และเม่ือมองถึงวิถีชีวิตสาธารณะทีเขมแข็งของชุมชนทองถิ่นญี ่ปุนแลว 
ผูเขียนพบวา ชุมชนทองถิ่นญ่ีปุนมีความสัมพันธของประชาชนกับสถาบันที่เขมแข็งมาก ซ่ึงเกิดขึ้นจากชาวญ่ีปุนมีลักษณะ
เฉพาะตัวในเรื่องแนวคิด “คนภายใน (Naka) กับ คนภายนอก (Soto)”ที่จะขอกลาวตอไปน้ี 
         ในกรณีมิติดานภูมิศาสตร อาจกลาวไดวาความเปนเกาะและการอยูโดดเดี่ยวของประเทศญ่ีปุนทําใหเกิดการรวมตัว
เหนียวแนนกลายเปนประเทศที่มีวัฒนธรรมแบบเดียวกัน แสดงออกในกรอบเดียวกันของกลุม เกิดการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน
ตั้งแตภายในครอบครัว ภายในชุมชน และ ภายในหมูบานเพื่อปองกันอันตรายจากภายนอกชุมชนของตนเอง จนในที่สุดเกิดการ
แบงออกเปน “คนภายในกลุม”(ชาวญ่ีปุนจะเรียกวาคนภายในกลุมวา uchi)และ “คนภายนอกกลุม”(ชาวญ่ีปุนจะเรียกคน
ภายนอกกลุมวา soto)ขึ้นในสังคมญ่ีปุน  

คนภายในกลุม(uchi) ในความหมายของชาวญ่ีปุนคือคนที่อยูภายในครอบครัวเดียวกันหรืออยูในชุมชนหรือหมูบาน
เดียวกัน อยูในองคการเดียวกัน หรืออยูในประเทศเดียวกัน สําหรับคนภายนอกกลุม(soto) จะใหความหมายคนที่อยูนอกชุมชน
ของตน แนวคิดน้ีชาวญ่ีปุนระดบัผูใหญในกลุมระดับตางๆจะพยายามสอนทุกคนในกลุม เพื่อตองการแยกคนในกลุมออกจากคน
นอกกลุมใหชัดเจน และสอนใหรูจักการเกรงใจตอคนภายนอกกลุม โรเจอร เจ เดวีส และโอซามุ อิเคดะกลาววาการพัฒนาของ
การส่ือสารโดยไมใชคําพูดเปนความแตกตางที่โดดเดนในสังคมญ่ีปุนระหวางคนภายในกลุม(uchi)กับคนภายนอกกลุม(soto)  
(Roger J. Davies and Osamu Ikeno, 2002: P. 195) สอดคลองกับแนวคิดของ โยโกะ ฮาเซงาวะ กลาววาคนภายในกลุม
(uchi) กับ คนภายนอกกลุม(soto) สะทอนออกทางภาษาพูดในสังคมญ่ีปุน กลาวคือเม่ือชาวญ่ีปุนคุยกับคนภายนอกกลุมจะใช



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 

 บูรณาการศาสตรและศิลป งานวิจัยทองถ่ินไทยและประชาคมอาเซยีน | 1191 

ภาษารูปแบบสุภาพดวยความเกรงใจ ไมกลาพูดตรงๆในส่ิงที่อาจทําใหฝายตรงขามกระทบกระเทือนใจ ผูรับฟงจะสามารถ
เขาใจไดทันทีจากรูปแบบภาษาญ่ีปุนที่ใช (Yoko Hasenaga, 2010: P.1) ตัวอยางหน่ึงของความเกรงใจตอคนภายนอกของชาว
ญ่ีปุน ผูเขียนพบวาชาวญ่ีปุนจะโคงขอบคุณซ่ึงกันและกัน กลับไปมา เม่ือฝายหน่ึงโคงขอบคุณ อีกฝายหน่ึงจะโคงตอบ และการ
โคงน้ีไมมีที่ส้ินสุด หากคนใดคนหน่ึงไมหยุดกอนอีกคนหน่ึง แสดงใหเห็นถึงลักษณะของการเกรงอกเกรงใจที่มีตอฝายตรงขามที่
ถือวาเปนคนภายนอกกลุม   

ญ่ีปุนเปนสังคมที่มีการปฏิบัติกันดวยความเกรงใจ ดังน้ันชาวญ่ีปุนจึงมีการใชคําพูดอยางเหมาะสมโดยคําพูดที่ใชกับ
คนภายในจะเปนคําพูดที่ออกมาจากใจจริง (Honne) แตคําพูดที่ใชกับคนภายนอกจะเปนคําพูดใชเพื่อแสดงตอหนาดวยความ
เกรงใจ (Tatemae) จะเห็นวาคนภายในกลุมจะไดรับการปฏิบัติจากคนในกลุมเดียวกันดวยความจริงใจตอกัน ในขณะที่การ
ปฏิบัติตอบุคคลภายนอกมีความเกรงใจ เปนรูปแบบพิเศษของความสัมพันธเชิงสาธารณะที่นําสูชุมชนเขมแข็งของทองถิ่นญ่ีปุน 
 

3.3 โครงสรางพื้นฐานของประชาชน  
การเปดและคนหาพื้นที่สาธารณะ ทั้งที่เปนพื้นที่เชิงกายภาพและพืน้ที่ทางสังคม (public sphere) ที่ใหผูคนมีโอกาส

พบปะแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน ถือเปนเรื่องของการจัดหาโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญ ทั้งน้ี หมายรวมถึง เครือขายที่เชื่อม
ความสัมพันธของปจเจกบุคคล กลุม องคกร สถาบันที่หลากหลายของสังคมเขาดวยกัน และรวมถึงการเปดพื้นที่ในการ
แลกเปล่ียนเรียนรูในสังคมอีกดวย และเม่ือมองถึงวิถีชีวิตสาธารณะทีเขมแข็งของชุมชนทองถิ่นญ่ีปุนแลว ผูเขียนพบวา ชุมชน
ทองถิ่นญ่ีปุนมีโครงสรางพื้นฐานของประชาชนที่เขมแข็งมาก ซ่ึงเกิดขึ้นจากโครงสรางพื้นฐานของการดํารงชีวิตที่มาจากพื้นฐาน
ของศาสนา โดยเฉพาะลัทธิขงจ้ือที่นํามาใชสรางจิตสํานึกใหแกชาวญ่ีปุน 

ประเทศญ่ีปุนใชศาสนากําหนดโลกทัศนและวางกรอบความคิดในสังคมญ่ีปุน ศาสนาที่เผยแพรในประเทศญ่ีปุนจึง
เปนกลไกในการควบคุมสังคมเพื่อสรางความเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน โดยศาสนาชินโตเนนพิธีกรรมที่เก่ียวกับความอุดมสมบูรณ 
ความบริสุทธ์ิ การเจริญเติบโต และสงผานแตละชวงชีวิต สวนพุทธศาสนาจะดูแลเรื่องความเจ็บปวย ความตายและการศึกษา 
ทําใหครบวงจรชีวิต อิทธิพลของจริยธรรมขงจ้ือทําใหเกิดความกลมเกลียว และศาสนาคริสตชวยในการหาชองวางในสังคม  

ลัทธิขงจ้ือตรงกับอุดมการณทางวัฒนธรรมที่มีอยูในใจชาวญ่ีปุน รัฐบาลญ่ีปุนใชหลักจริยธรรมของขงจ้ือในการจัด
ระเบียบทางสังคมและการเมืองของประเทศในสมัยโชกุนโทกุงะวะอันเปนชวงที่จริยธรรมขงจ้ือแพรหลายในประเทศญี่ปุน โดย
ญ่ีปุนจะเนนคานิยมของหนาที่ ความภักดี และความสําเร็จ ลัทธิขงจ้ือไมมีแนวคิดเก่ียวกับเทพ ไมมีพระ มีพิธีกรรมทางศาสนา
นอย มีแตแนวปฏิบัติ คือ คิดถูก มีชีวิตถูก ชีวิตจะดีหรือชั่วขึ้นอยูกับความภักดีตอผูปกครอง ความกตัญูตอพอแม ลัทธิขงจ้ือ
เปนลัทธิที่เนนความสุขของการอยูรวมกันของครอบครัวและของสังคม ขงจ้ือใหทุกคนรักพอแมมากกวาคนอ่ืน  มีความตายก็มี
การเกิด ดังน้ันเม่ือปจเจกบุคคลตายลูกหลานจะอยูตอไป ลัทธิขงจ้ือเนนความตอเน่ืองของชีวิตครอบครัวและความกตัญู มอง
คนในฐานะเปนสมาชิกของครอบครัวมากกวาปจเจกบุคคล ครอบครัววางขอจํากัดตางๆสําหรับสมาชิกครอบครัวกลาวคือลัทธิ
ขงจ้ือจะใหความสําคัญตอความตอเน่ืองของชีวิตโดยผานครอบครัว รูถึงสกุลของตน รูตนตอของบรรพบุรุษเปนเรื่องสําคัญ ชาว
ญ่ีปุนมองวาผูเสียชีวิตที่ทําคุณประโยชนใหแกประเทศจะกลายเปนเทพ (Kami) ยกตัวอยางที่เห็นไดชัดเจนในความเชื่อน้ีคือ
กรณีของศาลเจายะซุกุนิ (Yasukuni Shrine) ศาลเจาที่สรางอุทิศใหแกผูเสียชีวิตในสงคราม ซ่ึงเกิดเปนขอขัดแยงขึ้นกับจีนที่
เห็นวาผูเสียชีวิตที่ศาลเจายะซุกุนิเปนอาชญากรสงครามทําลายประเทศจีน ควรไดรับการลงโทษ ไมใชเทพอยางที่ชาวญ่ีปุนมอง 

“ขงจ้ือ” เปนชาวเมืองชานตงในปจจุบัน ผูใหกําเนิดลัทธิขงจ้ือในชวงกอนคริสตศักราช 551-497 หลักธรรมสําคัญ
ของขงจ้ือเนนในเรื่องของมนุษนิยมหรือมนุษยธรรม สงเสริมการแสวงหาใฝรู ยกยองความกตัญูกตเวทีตอบรรพชนและผูมี
พระคุณ สนับสนุนการใชคนดีมีศีลธรรม ใหความสําคัญจตอจารีตประเพณี วัฒนธรรม มีหลักปรัชญาเนนศีลธรรมและจริยธรรม
เพื่อใชเก่ียวกับทางโลกทางสังคม โดยชาวญ่ีปุนรับลัทธิขงจ้ือมาเสริมสรางและสนับสนุนระบบการปกครองเรื่องชาตินิยม ความ
รักชาติ และหวงแหนในศิลปวัฒนธรรมของประเทศญ่ีปุน (กําจร สุนพงษศรี, 2551: หนา 14) โดยลัทธิขงจ้ือเปนทั้งศาสนาและ
คุณธรรม หลังจากเขาไปในญ่ีปุนความเปนศาสนาเจือจางลง เน่ืองจากพุทธศาสนามีสวนทําใหลัทธิขงจ้ือมีความสําคัญนอยลง 
แตในภายหลัง โชกุนไดนําหลักจริยธรรมของขงจ้ือใชในการจัดระเบียบทางสังคมและการเมืองเพื่อสรางความเปนปกแผนของ
ประเทศ โดยใชการศึกษาเปนส่ือเพื่อเสริมสรางคานิยมเหลาน้ีใหคงอยูตอไป กลายเปนพื้นฐานของพฤติกรรมที่ถูกตองตามหลัก
จริยธรรมในสังคมญ่ีปุนตอมาในปจจุบัน 
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3.4 ลักษณะของภาวะผูนํา และ ความรูสึกถึงความเปนชุมชน  
ชุดความคิด(mind-sets)ของชุมชนจะเปนตัวกําหนดวิธีปฏิบัติที่จะชวยเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน เชน หาก

ชุมชนเชื่อวาพวกเขาสามารถที่จะแกปญหาของตนเองไดโดยไมตองรอรับความชวยเหลือจากภายนอก พวกเขาก็จะชวยกันใน
การแกไขปญหาของตนเอง กระบวนการดังกลาวมีหลายขั้นตอน ตั้งแตการกําหนดปญหาและขอบเขต การพิจารณาไตรตรอง
อยางรอบดานและพินิจพิเคราะห (deliberation) การตัดสินใจ การลงมือปฏิบัติ การประเมินผลประชาสังคมที่เขมแข็งและ
ความเปนผูนํา (leadership) จึงหมายถึง ความสามารถในการจัดการหรือกระตุนเพื่อเสริมกระบวนการเหลาน้ีใหเปนไปอยาง
เหมาะสม และเม่ือมองถึงวิถีชีวิตสาธารณะทีเขมแข็งของชุมชนทองถิน่ญ่ีปุนแลว ผูเขียนพบวา ชุมชนทองถิ่นญ่ีปุนมีวิถีแหงการ
ปฏิบัติเก่ียวกับผูนําและความรูสึกความเปนชุมชนที่เขมแข็งมาก ซ่ึงเกิดขึ้นจากวิถี บูชิโด (วิถีแหงนักรบ)ในสังคมนักรบซามูไร
ของญ่ีปุนโบราณ สงตอเปนมรดกสูคนรุนหลัง 

วิถีบูชิโด(วิถีแหงนักรบ) ซ่ึงเริ่มมาตั้งแตสมัยคามกุระ และกลายเปนระบบจริยธรรมของชนชั้นนักรบที่ไดรับ
ความสําเร็จอยางสูงโดยมีหลักฐานสนับสนุนจากแนวคิดปรัชญาของศาสนา วิถีแหงนักรบหรือบูชิโดใหความสําคัญกับ ความ
จงรักภักดี เสียสละตนเอง ความยุติธรรม มีหิริโอตตัปปะ มารยาทที่ดี ความบริสุทธ์ิ ความพอประมาณ ความ
ประหยัด วิญญาณการตอสู รักเกียรติ รักพวกพอง (Ichiro Tsuruoka, 2002: P.360) 

เสฐียร พันธรังษี กลาวถึง บูชิโด  วามีความหมายตามตัวอักษรวา “ยุทธจริยา” หรือ เรียกอีกอยางวามรรคาของ
นักรบ (The way of the knight) เปนวินัยและธรรมจรรยาของนักรบญ่ีปุน (เสฐียร พันธรังษี, 2535: หนา 18) บูชิโด ไมได
เปนตําราที่เขียนกันขึ้นไวเปนลายลักษณหลักฐานแตเปนธรรมจรรยาของนักรบโบราณ คือ ซามูไร ที่ส่ังสอนและปฏิบัติสืบตอกัน
มาตั้งแตญ่ีปุนปกครองดวยระบอบศักดินาสวามิภักดิ์ครองนคร (Feudalism) ระหวาง พ.ศ. 1643-1843 กลายเปนลัทธิประจํา
ชาติของประเทศญ่ีปุนในที่สุด  

เม่ือดูความหมายตามหลักภาษาญ่ีปุน คําวา “Bushido武士道” แปลวา วิถีทางของนักรบ (Bushido : Bushi 

武士= นักรบ Do道 = วิถีทาง) เปนหลักจริยธรรมที่นักรบตองปฏิบัติ หลักบูชิโดน้ีสืบทอดกันมาโดยประเทศญ่ีปุนในสมัย
น้ันแบงออกเปนแควนอิสระมีเจาผูครองแควน (Daimyo) เปนผูปกครองในแบบรัฐบาลทหาร โดยมีซามูไร (Samurai) เปน
บริวาร ความม่ันคงของเจาผูครองแควน (Daimyo) ตองอาศัยความจงรักภักดีของซามูไร จึงสรางหลักจริยธรรมบูชิโดน้ีสําหรับ
นักรบขึ้น เปนหลักการและแนวปฏิบัติของซามูไร ที่ยึดหลักความจงรักภักดี เสียสละตนเอง ความยุติธรรม มี
หิริโอตตัปปะ มารยาทที่ดี ความบริสุทธ์ิ ความพอประมาณ ความประหยัด วิญญาณการตอสู รักเกียรติ รักพวกพองเปนแนว
ในการปฏิบัติตน 

บูชิโด มีจุดกําเนิดจากการผสมผสานความเชื่อทางพุทธศาสนานิกายเซน คําสอนของขงจ้ือ และศรัทธาในลัทธิชินโต 
โดยศาสนาพุทธเชื่อเรื่องการตายแลวเกิดใหม ผูยึดถือบูชิโดจึงไมกลัวอันตรายและความตาย สวนนิกายเซนเนนการทําสมาธิเพื่อ
บรรลุนิพพานสอนใหคนรูจักตนเองและไมยึดติดกับตัวตน มีหลักคําสอนสําคัญในเรื่องของวิธีการที่ทําใหจิตสงบ ใชเซนในการ
ฝกเพื่อขับไลความกลัว ความไมแนนอนใจและความผิดพลาด สวนชินโต จะชวยสรางความจงรักภักดีและความรักชาติใหแกบูชิ
โด มีการบูชาบรรพบุรุษและนับถือจักรพรรดิดุจเทพเจาและจงรักภักดีตอเจานาย ชินโตสอนใหเชื่อวาแผนดินญี่ปุนเปนสถานที่
ศักดิ์สิทธ์ิและที่สถิตของเทพและวิญญาณของบรรพบุรุษ ซามูไรจึงมีความรักชาติและศรัทธาที่จะปกปองแผนดินของตนอง สวน
บทบาทของลัทธิขงจ๊ือที่มีผลตอบูชิโดของซามูไรคือ การเนนความสําคัญในการรักษาความสัมพันธที่มีตอผูปกครองใหได ซ่ึงน่ี
คือความจงรักภักดีที่ซามูไรแสดงตอเจานายของตนเอง ขงจ้ือสอนใหเชื่อในโลกของมนุษย ส่ิงรอบตัวและครอบครัว หลัก
ปรัชญาเหลาน้ีหลอมใหบูชิโดกลายมาเปนบทอบรมส่ังสอนและปฏิบัติกันมาในหมูชาวญ่ีปุน จนกลายเปนรูปวิญญาณ  (spirit) 
และสายเลือด (blood) โดยผานการอบรมและปฏิบัติตามยุทธจริยาบูชิโด เราสามารถสรุปแกนแทหลักของจริยธรรมบูชิโด
(Main article Virtues)แบงออกเปน 7 ประการคือ (1) ความชอบธรรม (Rectitude) (2) ความกลาหาญ(Courage) (3) ความ
เมตตากรุณา (Benevolence) (4) ความเคารพนับถือ (Respect)  (5) ความจริงใจซ่ือสัตยสุจริต (Honesty) (6) ชื่อเสียง
เกียรติยศ (Honor)  (7) ความจงรกัภักดี (Loyalty) และแกนแทรองของจริยธรรมบูชิโด(Associated Virtues)  3 ประการคือ 
(8) กตัญูตอบรรพชน (Filial Piety)  (9) ภูมิปญญา (Wisdom) (10) ดูแลผูสูงอายุ (Care for aged) (Inazo Nitobe, 2004: 
P.34) แกนแทของจริยธรรมบูชิโดเหลาน้ีมีกับความสัมพันธ 5 ประเภท ระหวาง เพื่อนกับเพื่อน พี่กับนอง สามีกับภรรยา พอ
กับลูกและเจานายกับลูกนองซ่ึงเปนความสัมพันธที่ซามูไรยึดถือมา ยึดหลักความยุติธรรม ความจริงใจ ความซ่ือสัตยสุจริต และ
การควบคุมตนเอง ในจํานวนน้ีความยุติธรรมถือเปนหลักการสําคัญหน่ึงของซามูไรและเชื่อวาความจริงใจและความซ่ือสัตยทํา
ใหชีวิตมีคุณคา ในภาษาญ่ีปุนมีคําพูดแสดงความเกรงใจและความซ่ือสัตยของซามูไรวา "Bushi no ichibun" (pride of 
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Samurai) หมายถึงความเชื่อใจและความจริงใจของนักรบ ซามูไรจึงมีสัจจะวาจาเปนศักดิ์ศรีแหงตน ควบคุมตัวเองไมออนไหว 
ไมแสดงอาการไมวาเจ็บหรือยินดี ไมบนไมรองไห สงบน่ิงทั้งการกระทําและจิตใจ ยุทธจริยาเหลาน้ีชวยสรางคนญ่ีปุนใหเปนคน
ทําประโยชนใหแกชาติและพระมหาจักรพรรดิของตนแมคนญ่ีปุนจะประสบปญหาใด ๆ สงอิทธิพลตอรูปแบบวัฒนธรรมของ
ประเทศญ่ีปุนโดยรวมจนถึงปจจุบัน  

บูชิโดยังดํารงอยูในสังคมญ่ีปุน แมในระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 นักบินหนวยกามิกาเซะ(ลมแหงเทวะ) สามารถสละ
ชีวิตเพื่อแผนดินเกิดได แมหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 กองทัพญ่ีปุนจะถูกสลายไป แตเกิดเปนนักรบรุนใหมที่เรียกวา นักธุรกิจ 
ที่ยึดถือบูชิโดและทํางานใหบริษัทอยางจงรักภักดี ซามูไรพันธุใหมอุทิศตนและเวลาใหแกองคกรยิ่งกวาครอบครัวของตน แมแต
ผูคนในชุมชนสังคมทองถิ่น ฝายปกครองทองถิ่นหรือผูนําทองถิ่นยึดถือบูชิโดและปฏิบัติงานใหชุมชนทองถิ่นอยางจงรักภักดี 
ซามูไรพันธุใหมเหลาน้ีอุทิศตนและเวลาใหแกองคการที่ตนอยูอยางเต็มที่ ตัวอยางหน่ึงที่มีอยูทั่วไปในประเทศญ่ีปุนของผูนํา
ทองถิ่นที่มีจิตวิญาณบูชิโดฝงลึกอยูในจิตใจ ผูเขียนมีโอกาสทําหนาที่ลามภาษาญ่ีปุนจังหวัดโออิตะเกาะคิวชูประเทศญ่ีปุนกับ
คณะศึกษาดูงานในโครงการศึกษาดูงานชุมชน“โออิตะ”ณ ประเทศญ่ีปุนในปพศ.2551 ภายใตโครงการพัฒนาการเกษตรตาม
แนวทฤษฎีใหม โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (กิจกรรมศูนยเครือขายปราชญชาวบานและศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชน)ของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีโอกาสไดใกลชิดกับผูนําทองถิ่นที่มีความเปนบูชิโดอยางเชน Morihiko 
Hiramatsu  

Kimoto Shoji  ผูอํานวยการสํานักงาน International Oita One Village One Product Exchange, Japan 
กลาวถึง Morihiko Hiramatsu วาไดรับเลือกเปนผูวาราชการของจังหวัดโออิตะอยูทางตะวันตกของเกาะคิวชูในป 1979 
จังหวัดน้ีมีพื้นที่สวนใหญเปนภูเขาและที่ราบสูงและกวาง มีชื่อเสียงดานนํ้าพุรอน(Onsen)  Morihiko Hiramatsu สามารถ
สรางใหเกิดการเพิ่มรายไดเพิ่มรายไดและเกิดความรูสึกภาคภูมิใจในทองถิ่นตนเองแกประชาชนในจังหวัดโออิตะ ดวยความเปน
ผูนําที่รักทองถิ่น ยอมสละเพื่อสวนรวม(http://www.apecovop.org/ebs01-1.asp?todir=15) 

หลังจาก Morihiko Hiramatsu พนจากตําแหนงผูราชการจังหวัดโออิตะ เขารับตําแหนงประธานกรรมการสงเสริม
การแลกเปล่ียนนานาชาติ หน่ึงหมูบานหน่ึงผลิตภัณฑ (One Village One Product : OVOP)  เขาไดกลาวถึงแนวคิดการ
พัฒนาสินคา OVOP เพื่อทองถิ่นของเขาวามาจากแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาธุรกิจชุมชนของโออิตะ 
ประกอบดวยแนวคิดเพื่อการเปล่ียนจากสังคมที่มุงรายไดประชาชาติ (GNP) เปนหลัก  ไปสูสังคมที่มุงความพึงพอใจมวลรวม
ประชาชาติ (GNS) เปนหลัก  โดยมีเปาหมาย เพื่อใหคนในชนบทมีรายไดดีขึ้น และพัฒนาทองถิ่นใหมีความภาคภูมิใจในตนเอง 
และแนวคิดเพื่อการผสมผสานระหวางการพัฒนาทองถิ่นจากภายนอก เชน การลงทุนจากตางประเทศ และการพัฒนาจาก
ภายในทองถิ่น เชน ทรัพยากร  วัฒนธรรมและภูมิปญญาของทองถิ่น เพื่อปรับปรุงมาตรฐานความเปนอยูของชุมชน Morihiko 
Hiramatsu กําหนดหลักปรัชญา OVOP  ประกอบดวย (1) คิดระดับโลกแตทําระดับทองถิ่น (Think Globally, Act Locally) 
หมายถึงผลิตสินคาที่คง กล่ิน สี และวัฒนธรรมของทองถิ่น ที่สามารถเขาถึงรสนิยมของผูบริโภคไดทั่วประเทศและทั่วโลก (2) 
เปนอิสระ พึ่งพาตนเอง และคิดอยางสรางสรรค (Self-reliance and Creativity)  กิจกรรมตาง ๆ ตองมาจากความตองการ
ของคนในทองถิ่นโดยตรง โดยหนวยงานของรัฐมีหนาที่เพียงใหการสนับสนุนเทคโนโลยีและการตลาดเทาน้ัน (3) การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development)                                                                                                                                                                

ความเปนผูนําทองถิ่นที่เต็มเปยมไปดวยความเปนบูชิโดของ Morihiko Hiramatsuแสดงออกมาจากความพยายาม
ในการทุมเทอยางเต็มที่ในการพัฒนาจังหวัดโออิตะใหพัฒนาทั้งมิติดานสังคมและมิติดานเศรษฐกิจ สรางทั้งจิตสํานึกความเปน
กลุม รวมแรงรวมใจและรายไดของทองถิ่นโดยผานการอบรมสูชุมชน เขาจัดตั้งโรงเรียนภาคค่ํา ฝกอบรมผูทํางานตอนกลางวัน
ในเขต    โออิตะซ่ึงมี 12 โซน ๆ ละ 1 แหง  ผูเขารับการฝกอบรมมีทั้งเกษตรกร  แมบาน เจาหนาที่สหกรณ   ครู และ
ขาราชการ  ไมมีตํารา แตเปนการเชิญผูประสบความสําเร็จมาบรรยาย หลักสูตร 2 ป นอกจากน้ียังมีโรงเรียนสอนเฉพาะทาง 
เชน สอนดานการเกษตร  การปศุสัตว   การคา และการทองเที่ยว เปนตน  กลุมแมบานเกษตรในภูมิภาค จะมีบทบาทสําคัญ
ในการแปรรูป  การเปดรานจําหนาย รวมทั้งการวิจัยผูบริโภค เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑโดยยึดหลักการ  ผลิตในพื้นที่  บริโภค
ในพื้นที่ เพื่อส่ิงแวดลอมและสุขภาพที่ดี   
 

3.5 กระบวนการเรียนรูและการตัดสินใจในเร่ืองสวนรวม 
เปนกระบวนการเรียนรูจากการทํางานรวมกัน ลักษณะของการเรียนรูจะตองมีคุณคาตอการสรางสรรคความเปน

ชุมชน น่ันคือ การเรียนรูรวมกับคนอ่ืน สนองตอบตอความสนใจรวมกันหรือตอการแกไขปญหาของชุมชน กระบวนการเรียนรูน้ี
จะยังนําไปสูการเปล่ียนแปลงของ mind-sets ขึ้นเรื่อย ๆ อีกดวย และเม่ือมองถึงวิถีชีวิตสาธารณะทีเขมแข็งของชุมชนทองถิ่น
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ญ่ีปุนแลว ผูเขียนพบวา ชุมชนทองถิ่นญ่ีปุนมีวิถีแหงการปฏิบัติที่เขมแข็งมาก ซ่ึงเกิดขึ้นจากการจัดกระบวนการเรียนรูอยางเปน
ระบบ ประกอบกับชาวญ่ีปุนเปนกลุมชนทีส่นใจและรักในการอานอยูตลอดเวลา โดยเห็นไดจากเวลาขึ้นรถไฟฟา (เชนสายยามา
โนเทะในกรุงโตเกียว) หรือรถไฟใตดิน ชาวญ่ีปุนที่เดินทางไปมา แมตองยืนเกาะราวภายในตูรถไฟเน่ืองจากที่น่ังเต็มก็ตาม มือ
ของพวกเขาที่วางจะถือหนังสืออานดวยความตั้งใจตลอดการเดินทาง 

ยุคของการรณรงค “ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง(Machidukuri)”ของประเทศญ่ีปุน มีความเชื่ออยูวาปญหาหรือ
ประเด็นสภาพแวดลอมในการดํารงชีวิตในทองถิ่น ไมมีใครที่จะเขาใจและรับรูไดมากกวาผูคนในชุมชนทองถิ ่นน้ันๆอยาง
แนนอน เน่ืองจากเปนผูมีสวนไดสวนเสียโดยตรงกับพื้นที่น้ันๆ ซ่ึงหมายความวายุทธศาสตรการพัฒนาเมือง(Machidukuri)น้ัน
ตองมีแนวคิดของการเขามีสวนรวมของผูคนในชุมชนน้ันๆ คํานึงถึงการปรับปรุง การจัดเตรียมเพื่อสภาพแวดลอมที่ใกลเคียงกับ
ความเปนอยูมากที่สุด เปนการปฏิบัติจริงที่นําไปสูการยกระดับการยืนหยัดดวยตนเองและยึดชุมชนทองถิ่นของพวกเขาเปน
แกนหลักสําคัญ(Susumu Kurasawa and other, 2004: P.57) 

เชอรี่ อาร อัลสเตนในปคศ. 1969 เขียนบทความเรื่อง “A Ladder of Citizen Participation” เขาไดแบงแยก
ระดับการกําหนดนโยบายของชุมชนทองถิ่นออกเปน 8 ระดับ ดังรูปภาพตอไปน้ี (Sherry R. Arnstein, 1969: P.217) 

 
 

รูปภาพที่ 2 ระดับการเขารวมของคนในชุมชนตามแนวคิดของ Sherry R. Arnstein  
ที่มา: Sherry R. Arnstein “A Ladder of Citizen Participation” 1969, AIP JOURNAL July, 1969: P.217 

 
จากภาพจะเห็นวา การรักษาพยาบาลและการจัดการจะอยูในระดับของการไมเขามีสวนรวมของประชาชน และการ

ปลอบใจ การปรึกษาหารือ และการใหขอมูลเทาน้ันที่อยูในระดับการรูปแบบการเขามีสวนรวม และสุดทาย การดูแลตนเอง 
การเสริมสรางพลังอํานาจ และการเปนหุนสวนจะอยูในระดับของสิทธิอํานาจประชาชน ในความเปนจริงแลวประเทศญ่ีปุน 
ระดับการเขามีสวนรวมเปนการปฎิบัติเพื่อพิธีกรรมเปนการแสดงความคิดเห็นเทาน้ัน จะไมสามารถดําเนินกิจกรรมใดๆไดเลย
หากปราศจากการมอบอํานาจและสิทธิในการเขามีสวนรวมเพื่อการกําหนดนโยบายที่เก่ียวของรวมกัน ดังน้ัน ในมุมมองของนัก
คิดชาวญ่ีปุน อากิระ ทามุระ ไดแบงระดับการเขามีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นเปน 9 ระดับดังน้ี (1) ความสนใจ (2) ความรู (3) 
นําเสนอความคิดเห็น (4) ความคิดเห็นและการตอบสนอง (5) การประชุมพิจารณาแนวทางนําเสนอ (6) การอภิปรายในกลุม



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 

 บูรณาการศาสตรและศิลป งานวิจัยทองถ่ินไทยและประชาคมอาเซยีน | 1195 

ประชาชน (7) การนําเสนอแผนจากประชาชน (8) การจัดการจากประชาชน (9) การบริหารจากประชาชน โดยเริ่มตนจากการ
สรางใหเกิดความสนใจ จากน้ันรับขอมูลขาวสาร ออกเสียงแสดงความคิดเห็น ยกระดับจิตสํานึกพรอมทั้งการเขารวมประชุม
พิจารณาอยางเปนระบบ นําไปสูการเขารวมกันตัดสินใจกําหนดแผนและกําหนดนโยบายโดยประชาชน กอนการเริ่มดําเนินการ 
นอกจากน้ี อากิระ ทามุระยังนําเสนอกระบวนการที่จําเปนเพื่อการสรางนโยบาย โดยแบงออกเปน 7 ขั้นตอนคือ (1) การคนพบ
หัวขอ (2) การพิจารณานโยบาย (3) การนําเสนอแนวทางนโยบาย (4) ปรับแตงและพิจารณาแนวทางนโยบาย (5) กําหนด
แนวทางนโยบาย (6) ดําเนินการตามนโยบาย (7) บริหารควบคุม หากการเขารวมในระดับของการนําเสนอแนวทางนโยบาย
ขั้นตอนที่ (3) เกิดขึ้นจริง อันดับแรกการปฏิบัติรวมกันระหวางภาครัฐและภาคประชาชนจะเปนไปไดอยางแนนอน กลาวคือเขา
เห็นวาการเขามีสวนรวมในสวนกอนหนาน้ีเปนส่ิงสําคัญ ดังน้ัน ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง (Machidukuri) ของประเทศญ่ีปุน
ที่ผานมา ประชาชนในทองถิ่นจะเขามีสวนรวมตั้งแตกระบวนการตนๆ และจําเปนตองกระจายอํานาจและสิทธิในการตัดสินใจ
ใหแกประชาชนในทองถิ่นน้ันๆอยางเต็มที่ (Akira Tamura, 2003: P.127-128) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองจําเปนตองมีกระบวนสรางความรูของชุมชน อากิระ ทามุระ กลาววาประชาชนจะยืนหยัด
ไดดวยตนเองจําเปนตองใหการศึกษาตั้งแตวัยเด็ก (Akira Tamura 2003 หนา 131) ดังคําพังเพยโบราณของชาวญ่ีปุนที่อยูใน
จิตสํานึกของชาวญ่ีปุนมาตั้งแตอดีตวา “แมหินที่มีความเย็นเพียงใด หากไดน่ังทับนานถึงสามปก็สามารถทําใหหินน้ันอุนขึ้นได
แนนอน” (Ishi no ue nimo sannen) และ “เรียนรูส่ิงใหมตองเริ่มจากเรียนรูส่ิงเกาใหเขาใจอยางถองแท” (Onko-Chishin) 
คําพังเพยโบราณของญ่ีปุนเหลาน้ีแสดงใหถึงเห็นวาจิตสํานึกของชาวญ่ีปุนที่คิดเสมอวากระบวนการสรางความรูในชุมชนตอง
อาศัยความอดทน ใชเวลาสรางสมความรู ตั้งแตวัยเด็กและตองเรียนรูตั้งแคความรูพื้นฐานใหเขาใจอยางถองแทกอนการเรียนรู
ส่ิงใหมเพื่อการพัฒนาที่ดีกวา (Yoshikazu Ikeda, 1995: P.192) 

แนวคิดขางตนสอดคลองกับซูซุมุ คุราซาวะ เขากลาววาการปฎิบัติจริงจังในเรื่องยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง
(Machidukuri)ของสั งคมญ่ีปุน มีประชาชนในทองถิ่ นเขารวมสนับสนุน ซ่ึงหมายถึ ง”ยุทธศาสตร การพัฒนาคน
(Hitodukuri)”เปนส่ิงจําเปนที่ตองทําควบคูไปดวย ยุทธศาสตรการพัฒนาคน(Hitodukuri)เปนหัวขอที่มีความสําคัญไมเพียง
เฉพาะประชาชนในทองถิ่นเทาน้ัน แตรวมไปถึงการปฏิรูปจิตสํานึกของเจาหนาในหนวยราชการทองถิ่นและผูนําทองถิ ่นดวย 
ชาวญ่ีปุนมักกลาวเสมอวา “ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองคือยุทธศาสตรการพัฒนาคน” ฉะน้ันในประเทศญ่ีปุนการพัฒนาเมือง
จะครอบคลุมถึงการฝกอบรมใหการศึกษาตอทรัพยากรมนุษย เพื่อการดําเนินการพัฒนาเมืองไดอยางจริงจัง กลาวคือมีความ
จําเปนที่ตองใหความสําคัญตอการศึกษาแก คนที่พัฒนาเมืองของทองถิ่นน้ันๆ (Susumu Kurasawa and other 2004 P. 61) 

ในประเทศญ่ีปุน แนวคิดการพัฒนาคนเพื่อการพัฒนาเมือง ทําใหทองถิ่นตางๆจําเปนตองเปดโรงเรียนพัฒนาเมือง 
หลักสูตรพัฒนาเพื่อประชาชน เวิรคชอปพัฒนาเมือง เปนตน แตละทองถิ่นจะดําเนินการในรูปแบที่หลากหลายแตกตางและ
ไดรับความสําเร็จเปนสวนใหญ การดําเนินการน้ีไมเพียงเฉพาะกับกลุมKey Personในทองถิ่นเทาน้ัน แตครอบคลุมไปถึง
หลักสูตรการฝกอบรมและเวิรคชอปเพื่อสรางแนวคิดการพัฒนาเมืองใหแกเยาวชนตั้งแตวัยเด็กและผูพิการในทองถิ่น 
กลายเปนลักษณะพิเศษที่จะเห็นไดทั่วไปในทองถิ่นญ่ีปุน กระจายโอกาสการเรียนรู การเขามีสวนรวมในรูปแบบของโรงเรียน
พัฒนาเมือง ตัวอยางหน่ึงที่ซูซุมุ คุราซาวะกลาวอางอิงถึงคือเมืองยามาโต จังหวัดคานางาวะ ประเทศญ่ีปุน มีการกอตั้ง
โรงเรียนสรางเมืองยามาโตเพื่อวัตถุประสงคในการใหการศึกษาตอ Key Person ของการพัฒนาเมือง และสรางคําขวัญวา 
“เมืองของพวกเราตองพัฒนาดวยมือของพวกเราเอง” กลายเปนคําขวัญหลักที่ประชาชนในทองถิ่นเมืองยามาโตยึดถือ และให
การศึกษาพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อการพัฒนาเมืองอยางจริงจัง ปจจุบันโรงเรียนพัฒนาเมืองของเมืองยามาโต จังหวัดคานา
งาวะมีหลักสูตรที่เปดสอน 3 หลักสูตร คือ “หลักสูตรพื้นฐานการพัฒนาเมือง” “หลักสูตรผูชํานาญการระดับกลางเพื่อการ
พัฒนาเมือง” และ “หลักสูตรผูชํานาญการระดับสูงเพื่อการพัฒนาเมือง” ปคศ.1997 เริ่มรับนักศึกษาหลักสูตรพื้นฐานพัฒนา
เมือง และหลังจากน้ันรับสมัครเพิ่มทุกปการศึกษา ถึงรุนที่ 3 มีนักศึกษาเกือบ 100 คนที่เขารวมอบรมในหลักสูตร ทรัพยากร
มนุษยที่จบการศึกษาจากหลักสูตรน้ีจะออกมาเปนบคุคลากรสําคัญเขาสูกระบวนการพัฒนาเมืองอยางเปนระบบ ออกไปสราง
กลุมวิจัยตางๆที่เก่ียวของกับปญหาการพัฒนาเมืองในมิติตางๆ เขาไปเปนคณะกรรมการพิจารณายุทธศาสตรพัฒนาเมืองและ
อ่ืนๆ ประเทศญ่ีปุนทุมเทอยางเต็มที่ในการพัฒนาคนเพื่อการพัฒนาเมืองอยางแทจริง (Susumu Kurasawa and other, 
2004: P.62) และน่ีก็คงเปนอีกหน่ึงปจจัยหลักที่ทําใหชุมชนในประเทศญ่ีปุนเกิดความเขมแข็งสามารถพัฒนาชุมชนทองถิ่นสู
ความม่ังคั่งและม่ันคงดวยความรวมมือของผูคนในทองถิ่นอยางที่เห็นในปจจุบัน จนกลายเปนตนแบบของการพัฒนาทองถิ่นที่
ทุกประเทศใหความสนใจ 
 



The 8th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 31st March - 1st April 2016  

1196 | Integration of Art and Science toward the Local Research and ASEAN Community 

4. บทสรุป 
 

การพัฒนาเพื่อความเจริญกาวหนาและสรางชุมชนเขมแข็งในทองถิ่นรวมทั้งพัฒนาสูการปกครองทองถิ่นที่เปนเลิศ
จําเปนตองมีบทเรียนจากประเทศที่พัฒนาแลว ประเทศหน่ึงที่ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางจากทั่วโลกวามีรูปแบบการ
บริหารจัดการทองถิ่นที่ไดรับความสําเร็จอยางมากประเทศหน่ึงคือประเทศญ่ีปุน โดยมิติดานโครงสรางการบริหารราชการ
แผนดินของประเทศญ่ีปุนที่เกิดจากรัฐธรรมนูญฉบับ ค.ศ.1947 จะแตกตางจากประเทศไทย กลาวคือประเทศญ่ีปุนแบง
โครงสรางออกเปน 2 สวนในขณะที่ประเทศไทยแบงเปน 3 สวน และมิติดานการบริหารราชการ ประเทศญ่ีปุนมีการบริหาร
ราชการสวนกลางที่ไมมีอํานาจปกครองหรือส่ังการบริหารราชการสวนทองถิ่นไดเลย แตมิติที่สอดคลองกับประเทศไทยคือมิติ
ดานนโยบายที่ใหความสําคัญกับการกระจายอํานาจสูทองถิ่นเชนเดียวกัน แตรูปแบบการปกครองทองถิ่นที่สรางความ
เจริญกาวหนาของทองถิ่นที่สําเร็จในประเทศหน่ึงอาจจะไมสามารถเลียนแบบจนไดรับความสําเร็จไดในอีกประเทศหน่ึง สาเหตุ
เน่ืองจากสังคมมีพื้นฐานและขอจํากัดทางวัฒนธรรมและสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน ซ่ึงอาจกลาว 

ไดอีกนัยหน่ึงวา ความสําเร็จของการพัฒนาน้ันเกิดขึ้นจากปจจัยของมิติดานอ่ืนๆที่มิใชมิติดานโครงสราง ดานการ
บริหารหรือดานนโยบายเทาน้ัน เชนมิติดานวัฒนธรรม ฉะน้ันในการศึกษาบทเรียนชุมชนเขมแข็งของประเทศญ่ีปุนจึงควรศึกษา
ถึงมิติดานวัฒนธรรมของชาวญ่ีปุนประกอบควบคูไปดวย ซ่ึงลักษณะจําเพาะของชาวญ่ีปุนที่มีลักษณะคือ การใหความสําคัญกับ
ความสัมพันธตางระดับ เชนรุนพี่กับรุนนอง การเคารพตอความคิดและความรูสึกของฝายตรงขามเสมอ การเคารพและรักษา
ธรรมชาติโดยสรางสมดุลระหวางมนุษยกับธรรมชาติ ลักษณะจําเพาะของชาวญ่ีปุนเหลาน้ีมาจากวัฒนธรรมที่สืบทอดมาตั้งแต
อดีตสงเปนมรดกสูคนรุนหลัง สรางเปนชุมชนเขมแข็งของชาวญ่ีปุนในปจจุบัน  

องคประกอบอันจําเปนของชุมชนเขมแข็งของปะเทศญ่ีปุนในมิติดานวัฒนธรรมประกอบไปดวยมิติดานวัฒนธรรมที่
สรางแนวคิดหรือจิตใจที่มุงม่ัน (mind-sets of mentalities) มิติวัฒนธรรมที่สรางความสัมพันธเชิงสาธารณะ (public 
relationship) มิติทางวัฒนธรรมที่สรางโครงสรางพื้นฐานสาธารณะ(civic infrastructure) มิติดานวัฒนธรรมที่สรางวิถีแหง
การปฏิบัติ (practices) และมิติดานวัฒนธรรมที่สรางกระบวนการเรียนรู (civic learning) โดย แนวคิดหรือจิตใจที่มุงม่ันใน
ประเทศญ่ีปุนเกิดขึ้นจากการมีสังคมอยูรวมเปนกลุม สรางใหเกิดจิตสํานึกสาธารณะรวมตัวเปนกลุมที่ชาวญ่ีปุนเรียกอยางเปน
ทางการ ”Shudan Ishiki (จิตสํานึกความเปนกลุม)”  ความสัมพันธเชิงสาธารณะในประเทศญ่ีปุนเกิดขึ้นจากชาวญ่ีปุนมี
ลักษณะเฉพาะตัวในเรื่องแนวคิด “คนภายใน (Naka) กับ คนภายนอก (Soto)” โครงสรางพื้นฐานสาธารณะในประเทศญ่ีปุน
เกิดขึ้นจากโครงสรางพื้นฐานของการดํารงชีวิตที่มาจากพื้นฐานทางศาสนาโดยเฉพาะอยางลัทธิขงจ้ือที่นํามาใชสรางจิตสํานึก
ใหแกชาวญ่ีปุน วิถีแหงการปฏิบัติในประเทศญ่ีปุนเกิดขึ้นจากวิถี บูชิโด (วิถีแหงนักรบ)ในสังคมนักรบซามูไรของญ่ีปุนโบราณสง
ตอเปนมรดกสูคนรุนหลัง และกระบวนการเรียนรูในประเทศญ่ีปุนเกิดขึ้นจากการจัดกระบวนการเรียนรูอยางเปนระบบ 
ประกอบกับชาวญ่ีปุนเปนกลุมชนที่สนใจและรักในการอานอยูตลอดเวลา 

มิติดานวัฒนธรรมเหลาน้ีเปนปจจัยหลักที่ทําใหชุมชนในประเทศญ่ีปุนเกิดความเขมแข็งสามารถพัฒนาชุมชนทองถิ่น
สูความม่ังคั่งและม่ันคงดวยความรวมมือของผูคนในทองถิ่น จนกลายเปนตนแบบของการพัฒนาทองถิ่นที่ทุกประเทศใหความ
สนใจ  
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บทคัดยอ 
 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีจุดประสงคเพื่อตรวจสอบความเปนไปไดเก่ียวกับการปฏิบัติงานในแผนปฏิบัติงาน
แบบคูขนานกันระหวางประชาชนกับผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น และเพื่อแสวงหาแนวทางการสรางวัฒนธรรมองคกร
ใหมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานกระบวนการบริหารไดแก การวางแผนงาน การจัดองคกร การจัดคณะปฏิบัติงาน 
การส่ังการ การประสานงาน การรายงานผล การปฏิบัติงาน และการเงินงบประมาณ กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษามีจํานวน 
95 คน แบงเปนผูเชี่ยวชาญ 20 คน เปนผูปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 35 คน และเปนประชากรทั่วไป 40 คน 
โดยการสุมอยางงายได 4 อําเภอจาก 7 อําเภอของจังหวัดนครปฐม จากน้ันสุมอยางงายแตละอําเภอใน 4 อําเภอ เพื่อใหได
ผูเชี่ยวชาญ ผูปฏิบัติงานและประชาชนทั่วไป รวมกันเทากับ 95 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางเก่ียวกับ
กระบวนการบริหาร (POSDCoRB) และเปนแบบสังเกตพฤติกรรมเก่ียวกับกระบวนการบริหาร รวมทั้งการสนทนากลุมยอย 
แลววิเคราะหขอมูลแบบสรางขอสรุปที่เรียกวาแบบอุปนัย (Analytic Induction) ปรากฏผลการวิจัยดังน้ี มีความเปนไปได
มากทีเดียวที่ประชาชนจะมีสวนรวมปฏิบัติงานคูขนานกับผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะในดานการวางแผนงาน 
ดานการประสานงาน และดานการเงินการงบประมาณ สวนดานที่มีความเปนไปไดระดับปานกลางก็มีดานการรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน สวนที่มีความเปนไปไดนอย แตดานการจัดองคกรดานคณะผูปฏิบัติงาน และดานการวินิจฉัยส่ังการ 
 สําหรับการแสวงหาแนวทางที่พึงประสงคในการเสรอมสรางวัฒนธรรมองคกรดานกระบวนการบริหาร พบวามี 4 แนวทาง 
คือ แนวทางแรกคือ การประชาพิจารณ (Public Hearing) โดยการออกหนังสือเปนลายลักษณอักษรเชิญประชุม สําหรับดาน
การวางแผนงานของแตละหมูบานอยางสมํ่าเสมอ 
 แนวทางที่สองคือการแตงตั้งประชาชนใหเขามามีสวนรวมกันตรวจสอบและถวงดุลอํานาจการปฏิบัติงานทางราชการ 
(Check & Balance) ทุกครั้งที่มีงานกอสรางขององคกรปกครองและแนวทางที่สามคือ การแตงตั้งประชาชนเขามามีสวนรวม
เปนคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรขององคกรประจําป (Evaluation Board) สวนแนวทางสุดทาย คือ 
การเชิญประชาชนใหเขารวมฟงการประชุมสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกครั้งที่มีการประชุมสภา (Local Assembly) 
ทั้งน้ี เพื่อติดตามความเคล่ือนไหว และการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นรวมกัน 
 
คําสําคัญ: กระบวนการบริหาร, ประชาพิจารณ, ถวงดุลอํานาจ, ประเมินผลงาน  
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Abstract 
  
 This Study was qualitative research and the purpose was to examine the participation of people 
in operation plan implementation side with the local organization administrator; and to find the guidelines of 
new organization culture of administration process such as organizing, staffing, directing, coordinating, 
reporting and budgeting. The sample drew for 20 persons, the casual informant group from 35 persons 
and the general informant group from 40 peoples, simple random from sampling being used. This study 
used three instruments: interview form, observation from and focus group form. The data has been 
analysed using the analytic induction. The data collected revealed the followings: there were more 
possibility about administration process which the participation of people in operation plan implementation 
process which the participation of people in operation plan implementation side by side with the local 
organization administrator and there were four guideline of new organization culture: the guidelines of public 
hearing, the guideline & balance board, the guideline of evaluation board and the guideline of local 
assembly hearing for the participation of local development. 
 
Keywords: administration process, public hearing, balance of power, evaluation 

 
1. บทนํา 
 
 สังคมมนุษยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ลวนตองการอยูอาศัยรวมกันเปนกลุมเปนสังคมทั้ง ส้ิน โดยตางก็มี
ความสัมพันธตอกันรวมถึงมีการจัดระเบียบสังคมภายในกลุมสังคมน้ันๆ มีการชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน ทําใหเห็นวาสังคม
น้ันมีความสําคัญอยางยิ่งตอมนุษย การปฏิบัติตอกันในการดําเนินชีวิตประจําวัน รวมไปถึงพิธีกรรมตางๆ ของมนุษยแตละ
เผาพันธุก็แตกตางกันออกไปในแตละสังคมซ่ึงสอดคลองกับอริสโตเติ้ล (Aristotle) นักปราชญชาวกรีกไดกลาวไววามนุษยเปน
สัตวสังคม (Social animal) ๖สมศักดิ์  ศรีสันติสุข.2251:1) สําหรับองคประกอบของสังคมน้ัน ประกอบดวยองคประกอบ
ตอไปน้ี 
 1. การอยูรวมกันเปนกลุม (Group Living) โดยมีคนมากกวา 2 คน ขึ้นไปที่อยูรวมกันเปนกลุมเปนพวก 
 2. การมีอาฯเขตที่อยูรวมกัน (Territory) กลาวคือมีอาณาเขตมีบริเวณดินแดนในความรับผิดชอบซ่ึงเปนที่ทราบกันใน
สมาชิก อาจกําหนดเปนหลักเขต หรืออํานาจกําหนดเพื่อเปนที่ทราบภายในระหวางสมาชิกภายในสังคมเชนสังคมภาคเหนือ สังคม
ภาคกลาง สังคมภาคอีสานเปนตน บางครั้งอาณาเขตบริเวณอาจกําหนดแบบรวมๆ เชน สังคมชนบท สังคมเมือง 
 3. การรูจักเปนพวกเดียวกัน ไมมีความรังเกียจกีดกัน (Absence of discrimination) คือสมาชิกภายในสังคมรูจักกัน 
ทราบวาสมาชิกคนไหนอยูในสังคมใด เชน ในสังคมชนบทสมาชิกภายในสังคมตองรูจักกันหมด 
 4. มีการติดตอระหวางกัน (Interaction) โดยสมาชิกในสังคมจะมีการติดตอซ่ึงกันและกันจําเปนตองมีการพูดคุย
พบปะกันเพือ่นําไปสูความสัมพันธทางสังคม 
 5. มีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน (Relationship) คือ ความสัมพันธระหวางสมาชิกที่เกิดขึ้นภายในสังคม ความสัมพันธ
ก็ยอมมีความแนนแฟนเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน เม่ือมีความสัมพันธใกลชิดเขาอกเขาใจกันเปนระยะเวลานานๆ ความผูกพันก็จะ
เกิดขึ้น การชวยเหลือเก้ือกูลกันก็เกิดขึ้น 
 6. การแบงหนาที่และความรวมมือกัน (Division of Labor and Cooperation) เปนลักษณะทางสังคมที่สมาชิกใน
สังคมตระหนักในภาระหนาที่ตามความรูความสามารถของตนจึงมีหนาที่การงานแตกตางกันออกไป และมีความรวมมือซ่ึงกันและ
กันจึงจะทําใหการงานสําเร็จไดดวยดี เชน สังคมจะกําหนดใหชาวนามีความรูความชํานาญเฉพาะการทํานา ผูทีเ่รียนจบแพทยตาม
โรงพยาบาลหรือคลินิกสวนตัว  
 7. การมีระบบความคิด ความเชื่อ คานิยม บรรทัดฐาน (Idea, Belief, Value, Norms) ทั้งที่สมาชิกในสังคม จะได
นําไปประพฤติปฏบิัติอยางเมาะสม 
 8. การมีที่ใหบริการตอบสนองความตองการของสมาชิกในสังคม (Institution) คือ สถาบันในสังคมที่เปนตัวกําหนด
หนาที่แบบแผนการดําเนินชีวิต มีบุคคลที่ดําเนินการและมีสถานที่ที่จะทําการใหบรรลุตามวัตถุประสงคของสถาบันน้ัน สถาบันทาง
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สังคมที่สําคัญดังน้ี สถาบันครอบครัว สถาบันเศรษฐกิจ สถาบันทางการเมืองการปกครอง สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา และ
สถาบันทางการสาธารณสุขเปนตน (สมศักดิ์  ศรีสันติสุข.2551 : 2-5) 
 นอกจากองคประกอบของสังคม การอยูรวมกันของมนุษยเปนสังคม เปนกลุมหมูพวกดังกลาวขางตันน้ันแลว หาก
พิจารณาใหลึกลงไปจะเห็นไดวา การที่มนุษยจําเปนตองอยูรวมกันในสังคม มีระบบคิด มีความเชื่อ มีคานิยม มีบรรทัดฐาน การ
ดําเนินชีวิตที่สอดคลองกันในแตละหมู แตละเผาพันธุ ลวนแตเก่ียวของกับวัฒนธรรมทั้งส้ิน แตละสังคมยอมมีวัฒนธรรมของ
ตนเอง วัฒนธรรมเปนเสมือนเครื่องชี้หรือแนวทางแหงการกระทําหรือพฤติกรรมของมนุษยในสังคมหรือกลาวอีกนัยหน่ึงไดวา 
วัฒนธรรม คือ ตนเหตุสําคัญที่เปนตัวยึดเหน่ียวเกาะเก่ียว สังคมมนุษยชาติใหอยูรวมกันอยางม่ันคง มีวิถีชีวิตที่คลายคลึงกัน
ชวยเหลือเก้ือกูล เอ้ือเฟอเผ่ือแผ มีความผูกพันกอใหเกิดการรวมตัวกันทางสังคมมนุษย รวมไปถึงการสงตอการพัฒนาชาติ
บานเมืองทองถิ่นใหเจริญกาวหนาสืบไปโดยปราศจากขอสงสัย คลางแคลงใจซ่ึงกันและกันก็เพราะคําวา วัฒนธรรมน่ีเองในทาง
ตรงกันขามหากนําเรื่องอ่ืนมาเปนตัวนําในการพัฒนาสังคมมนุษย  
 เพราะวาวัฒนธรรม (Culture) คือทุกส่ิงทุกอยางที่แสดงออกถึงวิธีของมนุษยในสังคม ของกลุมใด กลุมหน่ึง หรือสังคม
ใดสังคมหน่ึง ซ่ึงมนุษยไดคิดสรางระเบียบ กฎเกณฑวิธีในการปฏิบัติรวมทั้งการจัดระเบียบตลอดจนระบบแนวคิด ความเชื่อ 
คานิยม ความรู และเทคโนโลยีตางๆ และการเปล่ียนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นโดยไดวิวัฒนาการสืบทอดกันมาอยางมีแบบแผน  
(คณาจารยมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.2551 : 4) ดังกลาวแลวน้ีถือไดวา วัฒนธรรม คือตนเหตุสําคัญตอการรวมกลุม
การรวมกลุมของสังคมของสังคมมนุษยยิ่งกวาน้ันหากพิจารณาถึงปฏิสัมพันธทางวัฒนธรรม (Culture interaction) ก็ยังมีลักษณะ
ที่สอดคลองและขัดแยงกันรวมถึงมีรายละเอียดที่แตกตางกันไปเชน การปรับปรุง (Adaptation) การสรางสรรคทางวัฒนธรรม 
(Acculturation) การผสมผสานกลมกลืนทางวัฒนธรรม (Cultural assimilation) การบูรณาการทางวัฒนธรรม (Cultural 
integration) และความขัดแยงทางวัฒนธรรม (Cultural conflit) (อัมรา พงศาพิชท.2549 : 15-22) น่ีคือความสําคัญของการวิจัย
เรื่อง วัฒนธรรมองคกร 
 สังคมมนุษยในโลกน้ีในแตละประเทศ รวมถึงสังคมมนุษยในประเทศไทยตางก็มีความคลายคลึงกันโดยภาพรวม สวน
รายละเอียดแตละทองถิ่นอาจแตกตางกันทั้งน้ีขึ้นอยูกับ บริบทที่แตกตางกันออกไปของแตละสังคมแตละทองถิ่นเปนตัวกําหนด
พฤติกรรมของมนุษยในสังคมน้ันเอง โดยเฉพาะองคกรปกครองทองถิ่นไทย ซ่ึงกระจายกันอยูตามพื้นที่ทุกภาคของประเทศไทย 
รวม 7853 แหง จําแนกเปน 

ตารางที่ 1 แสดงประเภทและจํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นของไทย 
ประเภทขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 

1. องคการบริหารสวนจังหวัด 76 
2. เทศบาล 2436 

- เทศบาลนคร 30 
- เทศบาลเมือง 174 
- เทศบาลตําบล 2232 

3. องคกรปกครองบริหารสวนตําบล 5339 
4. องคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ 2 

- กรุงเทพมหานคร 1 
- เมืองพัทยา 1 

 
 ที่มา : (www.dig.go.th) ยิ่งมีความยากลําบากเปนทวีคูณที่จะควบคุมกํากับดูแลการใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นทั้งหลายไดดําเนินการไปตามตัวบทกฎหมาย บริหารจัดการดวยความโปรงใส สุจริต ยุติธรรม สรุปไดวาไมวาจะเปน
สังคมมนุษยในสังคมใด ทั้งระดับประเทศ ระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองพึ่งพาอาศัยวัฒนธรรมเปนตัวกําหนด
พฤติกรรมของมนุษยในสังคมทั้งส้ินดังน้ันจึงตองจัดระเบียบสังคม กําหนดพฤติกรรมที่พึงประสงคของสังคมขึ้นมาเพื่อให
สมาชิกในสังคมถือปฏิบัติเปนวัฒนธรรมไปในที่สุด 
 อยางไรก็ตาม การปกครองในระบอบประชาธิปไตยก็ถือวาเปนรูปแบบการปกครองที่ดีที่สุดในปจจุบัน เม่ือ
เปรียบเทียบกับระบบการปกครองประเทศรูปแบบอ่ืนๆ เชน แบบเผด็จการ แบบสมบูรณาญาสิทธิราชย เปนตน และยังเปน
รูปแบบการปกครองที่อารยะประเทศทั้งหลายใชปกครองดังกลาวเหลาน้ันสําหรับประเทศไทยไดเปล่ียนแปลงรูปแบบการ



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 
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ปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย มาเปนรูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตั้งแต 24 มิถุนายน 2475เปนตนมา 
ถึงกระน้ันก็ยังตองมีการพัฒนาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยกันอยางตอเน่ืองสืบตอไป แมจะมีการแบงกลุมแบงสีมีการ
ทุจริตฉอราษฎรบังหลวงอยางตอเน่ืองสืบไป แมจะมีการแบงกลุมแบงสีมีการทุจริตฉอราษฎรบังหลวงกันก็ตาม ก็ถือเปน
ขั้นตอนหน่ึงๆ ของการพัฒนาการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงนานาอารยะประเทศก็ตองผานกระบวนการขั้นตอน
ดังกลาวน้ีมาแลวทั้งส้ิน 
 กระบวนการหรือขั้นตอนการพัฒนาระบอบการปกครองประชาธิปไตยอีกประการหน่ึง ที่ถือวาสําคัญที่สุดก็คือ 
การกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) กระจายเต็มพื้นที่ทุกตําบลของประเทศไทย เม่ือประมาณ 15 ป ผานมาแลว 
ซ่ึงมีจํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 7,853 แหง จําแนกเปน 1) องคการบริหารสวนจังหวัด 76 แหง 2) เทศบาล 
2436 แหง (ซ่ึงรวมทั้งเทศบาลนคร 30 แหง, เทศบาลเมือง 174 แหง และเทศบาลตําบล 2,232 แหง 3) องคกรบริหารสวน
ตําบล 5,339 แหง 4) องคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ 2 แหง ไดแก กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา การกระจาย
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหครอบคลุมพื้นที่ทุกตําบลทั่วประเทศไทย ก็คือ การเปดเกมรุกในการกระจายอํานาจการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย และการปลูกฝงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการปลูกฝงการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยสูประชาชนในระดับรากหญาน่ันเอง เพื่อความม่ันคงและสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยใหเกิดขึ้น
ในประเทศไทยอยางถาวรหยั่งรากลึกถึงประชาชนทุกระดับชั้น น่ีคือความสําคัญของการวิจัย 
 แตประเด็นปญหาสําคัญของการวิจัยครั้งน้ีก็คือ การทุจริตฉอราษฎรบังหลวงยังดํารงอยูทั้งการปกครองใน
ระดับประเทศและในระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่น จะเห็นไดจากขาวครางทางหนาหนังสือพิมพและส่ือประเภทอ่ืนๆ ที่
เก่ียวของกับการทุจริตฉอราษฎรบังหลวง รวมทั้งการฟองคดีความกันอยางกวางขวาง แมแตบุคคลระดับประเทศ เชน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงบางกระทรวงยังถูกพิพากษาจากศาลสถิตยุติธรรม ใหตองจําคุกเพราะการทุจริตฉอราษฎรบังหลวง 
เหตุการณดังกลาวเกิดขึ้นทั้งในอดีตและปจจุบันอยางตอเน่ืองและปจจุบันการทุจริตฉอราษฎรบังหลวงก็ยังดํารงอยู จะเห็นได
จากคดีความเก่ียวกับปญหาดังกลาวยังเกิดขึ้นกับองคการบริหารสวนตําบลหลายแหง คดีความตางๆ ที่ยังคงคางการพิจารณา
อยูที่ศาลสถิตยุติธรรมก็ยังคงอยู และบางคดีความก็ตัดสินโดยพลการกันเองก็มีส่ิงเหลาน้ีคือสัญญาณอันตรายที่จะตองแสวงหา
หนทางแกไขกันตั้งแตชวงแรกๆ ของการกอตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อปองกันมิใหปญหาบานปลายซ่ึงสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่มีสาระสําคัญดําเนินการทางการเมืองที่ขาดความโปรงใส ไมมี
คุณธรรมจริยธรรมและระบบการตรวจสอบ การใชอํานาจที่ลมเหลวจึงไดมีบทบาทที่มุงเนนการทําใหบานเมืองมีความโปรงใสมี
คุณธรรมจริยธรรมโดยกําหนดในหมวด 13 จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐสาระสําคัญใน
หมวด 13 มาตรา 279 ระบุใหมีการจัดทําประมวลจริยธรรมเพื่อเปนมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
ขาราชการ และเจาหนาที่ของรัฐแตละประเภทรวมทั้งไดกําหนดโทษของการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม 
ใหถือเปนการกระทําความผิดทางวินัย และในมาตรา 280 ยังไดกําหนดใหผูตรวจการแผนดินมีอํานาจหนาที่เสนอแนะหรือให
คําแนะนําในการจัดทําหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรม 
 สํานักงานผูตรวจการแผนดิน จึงไดมอบใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (สํานักงาน ก.ถ.) เรงรัดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําประมวลจริยธรรมของฝาย
ขาราชการประจําใหแลวเสร็จโดยเร็วภายในหน่ึงปนับตั้งแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญน้ี เพื่อใหขาราชการและลูกจางของ
องคการปกครองสวนทองถิ่นมีหลักการและแนวทางปฏิบัติงานเพื่อเปนเครื่องกํากับความประพฤติของตนในการปฏิบัติอยางมี
คุณธรรมและจริยธรรม โดยประมวลจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ประกอบดวย
องคประกอบที่สําคัญ 3 สวน ไดแก  
 1) มาตรฐานทางจริยธรรม 
 2) กลไกและระบบในการดําเนินการเพื่อใหการบังคับใชเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 3) ขั้นตอนการลงโทษ (สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น.2551 : 1-3) 
 น่ีคือประเด็นปญหาที่แสดงใหเห็นวาในปจจุบันการทุจริตฉอโกงราษฎรบังหลวงยังคงดําเนินอยูในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ดังน้ันสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (สํานักงาน ก.ถ.) จึงรวมกับหนวยงาน
ที่เก่ียวของจัดทําคูมือแนวทางการจัดประมวลจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทํา
ประมวลจริยธรรมตั้งแตปพุทธศักราช 2551ประกอบกับผูวิจัยไดดํารงตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลมา 1 สมัย (ป
พุทธศักราช 2547-2551) จึงมองเห็นปญหาดังกลาวแลวน้ีอยางชัดเจน 
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 จึงเห็นวาควรรวมในการแกไขปญหาดังกลาวมาแลวขางตนน้ัน ดวยการศึกษาวิจัยเรื่อง “วัฒนธรรมองคกร : การมี
สวนรวมของประชาชนในการปฏิบัติงานคูขนานกับผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่พึง
ประสงคแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครปฐม” โดยประชาชนทั่วไปในทองถิ่นแตละตําบล คือ คนกลางที่จะ
เปนผูพิจารณาความเหมาะสมในการตรวจสอบความโปรงใสการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหง เพราะ
นักการเมืองทองถิ่นทั้งน้ีเพื่อนําขอคนพบบางสวนเผยแพรใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น นําไปพิจารณาปรับแกไขปญหา
ตามสมควรแกสภาพของแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่นเทาที่จะปฏิบัติได เพื่อประโยชนสูงสุดแกระบอบการปกครอง
ประชาธิปไตยของเราสืบไป 
 
2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 
 1. เพื่อศึกษาความเปนไปไดเก่ียวกับการปฏิบัติงานในแผนปฏิบัติงานแบบคูขนานกันระหวางประชาชนกับผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 2. เพื่อการศึกษาแสวงหาแนวทางการสรางวัฒนธรรมองคกรดานกระบวนการบริหาร ไดแกการวางแผนบริหาร
จัดการ การจัดองคกร การจัดคณะบุคคลปฏิบัติงานการส่ังการ การประสานงาน การรายงานผลการปฏิบัติงานและการจัดสรร
งบประมาณประจําป 
 
3. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 

แนวทฤษฎทีี่เกี่ยวของ 

- ทฤษฎีการแพรากระจายทางวัฒนธรรม 

- ทฤษฎีการมีสวนรวม 

- ทฤษฎีกระบวนการบริหาร 

ศึ ก ษ า ก ร ะ บ ว น ก า ร บ ริ ห า ร แ บ บ 
คูขนานระหวางผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นกับประชาชนดังนี ้

- การบริหาร 

- การจัดการองคกร 

- การจัดคณะผูปฏิบัติงาน 

- การส่ังการ 

- การประสานงาน 

- การรายงานผล 

- การงบประมาณ 

ประเด็นปญหาการวิจัย 

- การฉอราษฎรบังหลวง 

- ขาดจริยธรรมทาง 

การเมือง 

ไดแนวทางการสรางวัฒนธรรม
อง ค ก ร ด าน กร ะบ วน กา ร
บริหาร 

เพื่อแกปญหาการทุจริตฉอราษฎรบังหลวงและสงเสริมการพัฒนาทองถิ่นอยาง
แทจริง 

(3) 

(2) 

(4) 
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4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 การศึกษาวิจัยเรื่องวัฒนธรรมองคกร การมีสวนรวมของประชาชนในการปฏิบัติงานคูขนานกันกับผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่พึงประสงคแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดนครปฐมเปน
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ละทําการเก็บขอมูลภาคสนาม (Field Study) มีรายละเอียดในการศึกษาวิจัย 
ดังน้ี 
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ี ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพทางวัฒนธรรม (Culture Qualitative Research) โดยเก็บรวบรวม
ขอมูลจากเอกสาร (Document) เก็บรวบรวมขอมูลจากภาคสนาม (Field Study) โดยการสังเกตการณสัมภาษณ การสนทนา
กลุม และนําขอมูลมาวิเคราะห สวนพื้นที่ในการศึกษาวิจัย เรื่องน้ีผูศึกษาวิจัยสุมคัดเลือกพื้นที่การศึกษาจากจังหวัดนครปฐม 
เน่ืองจากมีองคกรบริหารสวนตําบล และเทศบาลตําบล รวมทั้งส้ิน 112 แหงสุมได 20 แหง โดยสุมได 4 อําเภอ 7 อําเภอ แลว
สุมองคกรปกครองสวนทองถิ่นได 20 แหง จาก 4 อําเภอดังกลาว สําหรับประชากรและกลุมตัวอยางมีรายละเอียดดังน้ี 
 ประชากรที่ใชศึกษาแบงเปน 3 กลุมคือ 
   1. ผูรูไดแก ครู-อาจารยผูบริหารและทองถิ่นอําเภอตางๆ รวมทั้งอาจารยสอนวิชารัฐศาสตร 
ในมหาวิทยาลัย 
   2. ผูปฏิบัติไดแก คณะผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   3. ผูใหขอมูลทั่วไป 
 สวนกลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยรวมทั้งส้ิน 102 คน แบงออกไดดังน้ี  
  1. กลุมผูรู (Key Informants) ใชวิธีเก็บขอมูลโดยการสังเกต การสัมภาษณการสนทนากลุม จํานวน 22 
คน ไดแก ครูอาจารย ผูบริหาร ผูศึกษาทําการคัดเลือกตัวอยางดวยการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) แบง
ออกเปน 3 กลุมดังน้ี 
   1) ครู-อาจารย ผูสอนในโรงเรียนตางๆ จํานวน 9 คน 
   2) อาจารยผูสอนวิชารัฐศาสตร ในมหาวิทยาลัย จํานวน 9 คน 
   3) ทองถิ่นอําเภอตางๆ 4 คน 
  2. กลุมผูปฏิบัติ (Casual Informants) ใชวิธีการเก็บขอมูลโดยการสังเกต การสัมภาษณ การสนทนากลุม 
จํานวน 40 คน จาก 20 หนวย ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสุมได 20 แหงๆ ละ 2 คน 
  3. กลุมประชาชนทั่วไป (General Informants) ใชวิธีการเก็บขอมูลโดยการสังเกต การสัมภาษณ รวม 40 
คน รวมกลุมตัวอยางทั้งส้ิน 102 คน 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เครื่องมือใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ประกอบดวย 
   1. แบบสังเกต (Observation) ใชสังเกตสภาพแวดลอมทั่วไปที่เปนขอมูลพื้นบานของกลุม
ตัวอยาง 
   2. แบบสัมภาษณ (Interviews) เปนแบบสัมภาษณเพื่อใชสัมภาษณกลุมผูรู กลุมปฏิบัติและกลุม
ผูใหขอมูลทั่วไปในพื้นที่ศึกษาวิจัยที่กําหนด 
   ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานทั่วไปเก่ียวกับสถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพในปจจุบัน 
และอายุผูใหสัมภาษณ 
   ตอนที่ 2 เปนคําถามเก่ียวกับความเปนไปไดในการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร 
   ตอนที่ 3 เปนคําถามหลักเก่ียวกับการแสวงหาแนวทางที่พึงประสงคในการเสริมสรางวัฒนธรรม
องคกร 
  3. แบบสนทนากลุม (Focused Group Guideline) ใชสําหรับจัดการสนทนากลุม เพื่อสนทนาหาขอสรุป
ความชัดเจนใหครอบคลุมความมุงหมายของการวิจัยรวมวิเคราะหจุดเดน จุดดอย ความเหนือและความแตกตาง โดยกําหนด
ผูเขารวมสนทนากลุมประมาณ 7-8 คน ในแตละพื้นที่ 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
  การศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ผูศึกษาวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยยึดหลักขอมูลที่มีลักษณะสอดคลองกับความมุง
หมายของการวิจัย สามารคตอบคําถามของการวิจัยไดตามที่กําหนดไวมีวิธีการเก็บขอมูลตอไปน้ี 
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  1. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary) ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมจากเอกสารงานวิจันหรือที่มีการศึกษาไว
จากหนวยงานราชการ เอกชนและสถาบันการศึกษา ประเภทหนังสือ ตํารารายงานการประชุม งานวิจัยปริญญานิพนธ ภาค
นิพนธ การศึกษาคนควาอิสระอินเทอรเน็ตและวีดีทัศนในประมวลความรูภาคนิพนธ การศึกษาคนควาอิสระอินเทอรเน็ต ละใน
ประโยชนความรูเก่ียวกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมแนวคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยามานุษยวิทยา ขอมูลพื้นฐานเน้ือหาเก่ียวกับ
พื้นที่ทําการวิจัย การถายทอกองคความรู ความเปนมาการเปล่ียนแปลงพัฒนาการการปกครองสวนทองถิ่น โดยรวบรวมแยก
ประเด็นไวตามเน้ือหา 
  2. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Day=ta) ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมภาคสนามจากพื้นที่ที่ทําการศึกษา
วิจัย โดยวิธีการสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non3Particcipant Observation) การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) 
การสนทนากลุม (Focused Group) โดยผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 
   1. การสังเกตแบบไม มีสวนรวม (Non-Participant Observation) เปนการสังเกต
สภาพแวดลอมทั่วไปในการจัดการแสดงนาฏศิลปรวมสมัยและอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 
   2. การสัมภาษณเชงิลึก (In-depth Interview) ผูศึกษาวิจัยไดดําเนินการสัมภาษณกลุมผูรู กลุม
ผูปฏิบัติเก่ียวกับขอพื้นฐานของกลุมโดยเชิญผูเก่ียวของรวมการสนทนากลุม กลุมละ 7-8 คน ในแตละพื้นที่เพื่อสนทนาหา
ขอสรุปความชัดเจนใหแนวคิดครอบคลุมความมุงหมายของการวิจัย 
  การจัดการกระทําขอมูล 
   ผูศึกษาวิจัยดําเนินการจัดการกระทําขอมูล โดยนําขอมูลที่ไดมาจากการศึกษาเอกสารและขอมูล
จากการลงพื้นที่ภาคสนามแยกตามความมุงหมายของการวิจัยมาจัดกระทําขอมูล ดังน้ี 
   1. นําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดจากเอกสารตางๆ มาศึกษาอยางละเอียดและดําเนินการจัดระบบ
หมวดหมู ตามความมุงหมายของการศึกษาวิจัยที่กําหนดไว 
   2. นําขอมูลจากการลงพื้นที่ภาคสนาม ที่เก็บรวบรวมไดจากการสังเกต การสัมภาษณ และการ
สนทนากลุมในแถบบันทึกเสียงมาถอดความแยกประเภท จัดหมวดหมูและสรุปสาระสําคัญตามประเด็นที่ทําการศึกษาวิจัย 
   3. นําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดจากเอกสาร ขอมูลภาคสนามที่รวบรวมไดจากการสังเกต การ
สัมภาษณและการสัมมนากลุม มาตรวจสอบความถูกตองเพื่อความสมบูรณละในการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ผู
ศึกษาวิจัยตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลกอนการวิเคราะห 
  การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลดําเนินการเปน 4 ระยะดวยกันคือ 
  1. วิเคราะหปญหา, ความตองการ. จุดออน, จุดแข็งของการมีสวนรวมเก่ียวของกับกระบวนการบริหาร 
POSDCoRB ทั้งหมด 
  2. ออกแบบและยกราง แนวทางที่พึงประสงค 4 ดาน เพื่อแกปญหาดังกลาวได 4 แนวทางดังน้ี 
   1) การเปดโอกาสใหมีการประชาพิจารณ (Public Hearing)  
   2) เชิญชวนประชาชนใหเขามารวมสังเกตการณประชุมสภาทองถิ่นอยางสมํ่าเสมอ (Local 
Assembly Hearing) 
   3) แตงตั้งประชาชนเขามามีสวนรวมเปนคณะกรรมการควบคุมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน 
(Check & Balance) 
   4) เชิญชวนประชาชนรวมเปนคณะกรรมการประเมินผล การปฏิบัติงานประจําป (Evaluation) 
 
3. เชิญชวนผูเชี่ยวชาญ ผูปฏิบัติงาน และประชาชนทั่วไปประมาณ 18 คน ประชุมปฏิบัติการวิพากษวิจารณ แนวทางที่พึง
ประสงค 4 ประการ   
  4. แกไขปรับปรุง 4 แนวทางใหสมบูรณครบถวนมีความกระชับขึน้ไดขอสรุป 4 แนวทางที่ประชาชนจะเขา
มามีสวนรวมปฏิบัติงานคูขนานกับผูบริหารองคการปกครองสวนทองถิ่น 
 
 
 
 



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 

 บูรณาการศาสตรและศิลป งานวิจัยทองถ่ินไทยและประชาคมอาเซยีน | 1205 

5. ขอคนพบ (Finding) 
 
 การแสวงหาแนวทางที่พึงประสงคในการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร ทั้งดานการมีสวนรวม 4 ดาน ในเรื่องที่เก่ียวกับ
กระบวนการบริหาร POSDCoRB ปรากฏรายละเอียดผลการวิเคราะหดังน้ี 
 1. ดานการวางแผน (Planning) พบวาแนวทางที่ควรจะดําเนินการมากที่สุดคือผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตองออกหนังสือเชิญประชาชนผูเก่ียวของมาประชุมเพื่อประชาพิจารณ (Public Hearing) เก่ียวกับโครงการกิจกรรมตางๆ ที่
เปนแผนงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ของแตละหมูบานตามแผนงานที่กําหนด เพื่อแสวงหาขอตกลงความลงตัวทั้งดาน
การตัดสินใจรวมกันผลประโยชนที่พึงจะไดรวมกัน รวมถึงการประเมินผลสําเร็จของงานรวมกันถือเปนการวางแผนรวมกัน
ลวงหนากอนลงมือปฏิบัติงานจริงในภาคสนามของแตละป 
 2. ดานการจัดองคกร (Organizing) พบวา แนวทางที่ควรจะดําเนินการมากที่สุดคือ การเปดโอกาสใหประชาชนเขา
มามีสวนรวมในการประเมินผลการจัดองคกร โดยผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตงตั้งประชาชนรวมประเมินผลการจัด
องคกรกับคณะผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นในสวนที่เก่ียวกับระบบการปฏิบัติงานในองคกร หนาที่และบทบาทของ
บุคลากรที่ใหแกประชาชน และการมีสวนรวมปฏิบัติงานคูขนานที่สําคัญอีกประการหน่ึงคือ การมีคําส่ังมอบหมายใหประชาชน
รวมเปนคณะกรรมการควบคุมการปฏิบัติงานเปนคณะกรรมการตรวจรับงาน รวมคณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อ
ตรวจสอบและถวงดุล (Check & Balance) การปฏิบัติงานองคกรปกครองมากที่สุด เพราะไดสะทอนใหเห็นถึงการปฏิบัติ
ภารกิจและผลของการปฏิบัติงานตามภารกิจดังกลาว 
 3. ดานคณะผูปฏิบัติ (Staffing) พบวาการมีสวนรวมของประชาชนที่จะปฏิบัติงานคูขนานกับผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นคือการมีสวนรวมในการประเมินผล คณะผูปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในสวนที่เก่ียวของ
กับการบริหารงานบุคคล วาปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจที่กําหนดไวหรือไมอยางไร มีพฤติกรรมที่สงผลในทางบวกหรือในทางลบ
แกประชาชนอยางไรก็ตามแนวทางการเชิญประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการประเมินผลบุคลากรในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ถือวาเหมาะสมที่สุด 
 4. ดานการวินิจฉัยส่ังการ (Directing) พบวาประชาชนควรไดมีสวนรวมปฏิบัติงานคูขนานกับการบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเรื่องการประเมินผล  สรุปการวินิจฉัยส่ังการเปนลายลักษณอักษรอยางเปนทางการ เพื่อสะทอนการ
วินิจฉัยส่ังการของผูบริหารองคกรวาเปนไปดวยความถูกตอง ชอบธรรมระเบียบวิธีปฏิบัติของทางราชการมากนอยเพียงใด 
 5. ดานการประสานงาน (Coordinating) พบวาประชาชนควรไดมีสวนรวมปฏิบัติงานคูขนานกับผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในสวนที่เก่ียวของกับการประสานงานโดยมีแนวทางการประสานงานติดตอส่ือสัมพันธพบปะ (Group 
Meeting) อยางไมเปนทางการโดยผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูเชื้อเชิญตัวแทนประชาชนเขามามีสวนรวนตาม
วาระอันสมควรอยางตอเน่ืองเพื่อสงเสริมสัมพันธไมตรีระหวางประชาชนกับผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเขมแข็ง
ม่ันคงตอกัน 
 6. ดานการรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป (Reporting) พบวาประชาชนควรไดมีสวนรวมประชุมประจําปเม่ือส้ิน
งบประมาณแตละปเพื่อประชาชนไดมีสวนรับทราบถอยแถลงผลการปฏิบัติงานของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยาง
เปนทางการ เพื่อตรวจสอบและทบทวนผลการปฏิบัติงานโครงการตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งน้ีเพื่อจะได
แสวงหาลูทางในการสงเสริมงานและแกไขปรับปรุงใหดีขึ้นในโอกาสตอไป โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นเชิญประชาชนรวม
ปรับปรุงประจําป 
 7. ดานการเงินงบประมาณ (Budgeting) พบวาประชาชนควรมีโอกาสประเมินผลการปฏิบัติงานในสวนที่เก่ียวกับ
การใชจายงบประมาณประจําปเม่ือเปรียบเทียบกับแผนการใชจายเงินงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งน้ีเพื่อ
การกระตุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดระมัดระวังดูแลเก่ียวกับการวางแผนจัดสรรงบประมาณลวงหนาใหรัดกุม การ
จัดทําบัญชีรายรับรายจายงบประมาณอยางถูกตองเปนปจจุบันรวมถึงการควบคุมกํากับดูแลและการตรวจสอบความโปรงใส
เก่ียวกับการเงินงบประมาณขององคกรโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตงตั้งตัวแทนประชาชนรวมเปนคณะกรรมการการ
ประเมินดวยการเงินงบประมาณดังกลาว 
 จากการศึกษาเรื่องน้ีพบวา ในกระบวนการบริหารดังกลาวซ่ึงประกอบดวย 7 สวนยอย ตั้งแตการวางแผนบริหาร
จัดการ การจัดองคกรการจัดคณะผูปฏิบัติงาน การส่ังการ การประสานงาน การรายงานผลปฏิบัติงาน และการจัดสรร
งบประมาณประจําป มีแนวทางสําคัญ 4 แนวทางที่จะชวยใหประชาชนมีสวนรวมปฏิบัติงานคูขนานกับผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น กอใหเกิดการพัฒนาตอทองถิ่นอยางสมเหตุสมผล และเปนประโยชนสูงสุดตอทองถิ่นอยางแทจริงไดแก 
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 แนวทางที่ 1 เปดโอกาสใหมีการประชาพิจารณ (Public Hearing) ในทุกหมูบานในการวางแผนปฏิบัติงานประจํา
ทุกป ประชาชนจะไดมีสวนรวมในการตัดสินใจในโครงการสําคัญของหมูบานและการเปดโอกาสใหประชาชนเขาไปมีสวนรวม
ในการควบคุมกํากับดูแลการปฏิบัติงานโครงการรวมถึงการตรวจรับงานดวยซ่ึงกอใหเกิดผลสําเร็จของโครงการดังกลาวเปน
ประโยชนตอประชาชนอยางแทจริงทั้งน้ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองออกหนังสือเปนทางการแจงใหประชาชนผูเขารวม
กิจกรรมไดทราบลวงหนาพอสมควรกระบวนการบริหารที่เก่ียวของกับการประชาพิจารณก็จะครอบคลุมทั้งดานการวาง
แผนการประสานงานการจัดองคกร การส่ังการ และผูปฏิบัติงาน โดยเนนไปที่การวางแผน และการประสานงานสําคัญ 
 แนวทางที่ 2 การใหประชาชนไดมีโอกาสเขารวมการประชุมสภาทองถิ่น (Local Assembly Hearing) ทุกนัด ทั้งน้ี
การใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการใหขอมูล การมีสวนรวมในการตัดสินใจการใหความรวมมือปฏิบัติงานรวมทั้ง
ประโยชนที่ประชาชนจะพึงไดรับอยางแทจริง การประเมินผลการพิจารณางาน โครงการตางๆ ที่เก่ียวกับทองถิ่นเพื่อพัฒนา
ประชาชนพัฒนางานพัฒนาทองถิ่นไปพรอมๆ กันถือเปนวัฒนธรรมองคกรที่พึงประสงคอยางยิ่ง อีกทั้งยัง เปนการควบคุม
พฤติกรรมของผูบริหารและสมาชิกสภาตําบลใหเปนไปอยางยุติธรรม กอใหเกิดการพัฒนากันอยางโปรงใส ไมมีผลประโยชน
แอบแฝงหรือทับซอนแตประการใดทั้งน้ีประธานสภาตองจัดทําหนังสือเชิญตัวแทนประชาชนอยางเปนทางการเชนผูใหญบาน 
กํานัน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน เปนตน นอกจากน้ียังมีตัวแทนประชาชนอยางไมเปนทางการ เชน ภูมิปญญา
ชาวบาน อดีตผูบริหารโรงเรียน อดีตทหาร ตํารวจ เปนตน เขารับฟงการประชุมสภาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอยาง
สมํ่าเสมอและตอเน่ือง ตลอดไปสําหรับความรวมมือเขารับฟงการประชุมสภาก็จะครอบคลุม กระบวนการบริหารที่เก่ียวกับ 
การวางแผนบริหารจัดการ การจัดองคกร การจัดคณะผูปฏิบัติงาน การส่ังการ การประสานงาน ไปพรอมๆ กัน 
 แนวทางที่ 3 การใหประชานไดเขามาเปนกรรมการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานรวมกันกับเจาหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในการควบคุมงานโครงการ (Check & Balance) เปนคณะกรรมการตรวจรับงานรวมกับเจาหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูออกคําส่ังแตงตั้ง เพื่อประชาชนจะไดมีสวนรวมใน
การปฏิบัติงานรวมกัน มีสวนรวมในผลประโยชนที่ทองถิ่นควรจะไดรับ และมีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อ
ความโปรงใส การตรวจสอบไดอยางตรงไปตรงมาซ่ึงจะครอบคลุมกระบวนการบริหารในสวนที่เก่ียวกับ การจัดองคกรการจัด
คณะผูปฏิบัติงาน การวินิจฉัยส่ังการ การประสานงาน การเงินงบประมาณ เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบ
ความโปรงใสในการดําเนินงานโครงการ ประโยชนที่จะเกิดกับทองถิ่นอยางแทจริงรวมถึงการมีสวนรวมประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไปในตัว 

 แนวทางที่ 4 การแตงตั้งตัวแทนประชาชนในทองถิ่นซ่ึงเปนตัวแทนที่เปนทางการ เชน ผูใหญบาน กํานัน แพทย 
ประจําตําบล เปนตน และตัวแทนที่ไมเปนทางการ เชน ภูมิปญญาชาวบาน อดีตผูบริหารโรงเรียน อดีตทหาร ตํารวจที่
ชาวบานนับถือ เปนตน มารวมเปนคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป (Evaluation Board) เพื่อประเมิน
สรุปผล การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในรอบปที่ผานมาทุกป แลวรายงานประชาชนใหทราบถึงความ
เจริญกาวหนา และปรับปรุงแกไขสวนที่บกพรองโดยกําหนดตัวบงชี้ (Indicators) ที่ตองการจะประเมิน กําหนดกฎเกณฑ 
(Relative Criterion) ของแตละตัวบงชี้วาจะใหคะแนนเต็มตัวบงชี้ก่ีคะแนนและตองกําหนด เกณฑในการประเมินผล
(Absolute Criterion) เอาไวดวยวาเกณฑการประเมินผลขั้นต่ําสุด ตองไดคะแนนรวมไมต่ํากวารอยละเทาใดของคะแนนเต็ม 
เชน ตองไดคะแนนรวมไมต่ํากวารอยละ 72 หรือรอยละ 80 จึงจะผานการประเมินเปนตน 
 โดยผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูออกคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป
อยางเปนทางการ แลวแจงใหคณะกรรมการทราบลวงหนาพอสมควรสําหรับแนวทางที่ 4 ที่เก่ียวกับคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงาน และการจัดสรรงบประมาณประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยวิธีน้ีจะกอใหเกิดการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการปฏิบัติงานคูขนานกับผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งในดานการตัดสินใจรวมกัน การปฏิบัติงาน
รวมกันผลประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับทองถิ่นรวมกันและเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมประเมินผลองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอยางเปดเผยถือเปนการสรางวัฒนธรรมทองถิ่นที่นาชื่นชมยินดีอยางยิ่ง. 
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บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชวิธีการสังเกตการตอบสนองตอกระบวนการสอนดานการวิจัยที่ไดพัฒนาขึ้นมา
ลวงหนาตามแนวคิด Iceberg model ของ McClelland โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการพัฒนาสมรรถนะดานการวิจัยของ
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร โดยใช Iceberg 
model เปนฐานของการศึกษา โดยใชนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 9 คน เปนกลุมตัวอยาง กลุมตัวอยาง
เหลาน้ีสามารถแบงตามชวงอายุออกไดเปน 3 กลุม ไดแก กลุมอายุ 31 - 40 ป กลุมอายุ 41 - 50 ป และกลุมอายุ 51 ปขึ้นไป 
การศึกษาน้ีไดนํา 5 คุณลักษณะของสมรรถนะตามแนวคิด Iceberg model มาเปนฐานของการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการวิจัย 
โดยแยกแนวการสอนใหมีลักษณะสอดคลองกับ คุณลักษณะดาน Knowledge, Skill, Social role, Self image และ Trait 
โดยใช Motive เปนเครื่องมือสนับสนุน การพัฒนาปรับรูปแบบวิธีการสอนวิจัยตามแนวทางที่จัดทําขึ้นน้ี ไดแบงแยกสวนหลักของ
ระเบียบวิธีการวิจัยออกเปน 3 สวน ไดแก สวนที่ 1 การวิจัยเชิงปริมาณ สวนที่ 2 การวิจัยเชิงคุณภาพ และสวนที่ 3 การฝกปฏิบัติ
ทําการวิจัย จากการวิเคราะหผลดวยวิธีสังเกตการณและการประเมินขอเขียนที่กลุมตัวอยางรายงาน พบวา กลุมตัวอยางมีความเครียด
ตอความพยายามทํารายงานของสวนที่ 1 และสวนที่ 2 โดยอาจจะซอนความรูสึกทอแทไวในจิตสํานึก เม่ือถึงขั้นตอนในสวนที่ 3 
ไดใชคุณลักษณะ Motive ตามแนวคิด Iceberg model มาเปนเครื่องมือสนับสนุน กระตุนใหมีจิตสํานึกถึง Knowledge, Skill, 
Self-Concept, Trait และ Motive ที่ซอนอยูในภายในของกลุมตัวอยาง ปรากฏวา การทํารายงานวิจัยมีประสิทธิภาพแตกตาง
จากการทํารายงานครั้งแรกอยางมีนัยยะ แสดงใหเห็นถึงกลุมตัวอยางสามารถนําสมรรถนะที่ซอนอยูออกมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 
เปนการสรุปใหเห็นวา สมรรถนะดานการวิจัยของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สามารถพัฒนาได ถาอาจารย
ผูสอนใหความสําคญัและนําคุณลักษณะของสมรรถนะตามแนวคิด Iceberg model ของ McClelland มาใชใหเกิดประโยชน 

 

คําสําคัญ: รัฐประศาสนศาสตร, สมรรถนะ, การพัฒนาสมรรถนะดานการวิจัยของนักศึกษา 
 

Abstract 
 

The objective of this study was to study the research competency development of MPA program 
students: Rajamangala University of Technology Rattanakosin by using the McClelland's Iceberg Model. 
The study was the qualitative research using the observation methodology. Data collected from 9 MPA 
program students of Rajamangala University of Technology Rattanakosin. The study used the 5 characteristic 
of Iceberg model such as knowledge, self-concept, trait and motive as the base for developing the new 
research teaching model and using motive as the support mechanism. The new research teaching model 
was divide into 3 parts 1) quantitative research, 2) qualitative research and 3) research practice. The results 
of the study found that the first 2 parts of teaching, students was stress, however, the study on the 3rd 
part of the students found that they were more comfortable and showed significantly their own abilities 
of writing their research reports. The final result showed that this sample group was able to improve 
their research competency through the Iceberg model efficiency.  

 

Keywords: Public Administration, competency, research competency development of MPA program students 
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1. บทนํา 
 

จากการที่โลกไดกาวเขาสูศตวรรษที่ 21 เม่ือป ค.ศ. 2000 (Year 2000) ที่รูจักกันวาเปนยุคโลกาภิวัตน 
(Globalization) ที่กอใหเกิดความเปล่ียนแปลงอยางมากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งดานเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ จนกอใหเกิด
ประโยคที่พูดกันจนติดปากคนทั้งโลกวา เปนยุคโลกไรพรมแดน(ทางการคา) ความกาวหนาและความเปล่ียนแปลงทาง
เทคโนโลยีครั้งสําคัญน้ีไดกอใหเกิดการปรับตัวขององคการตางๆทั่วโลก ที่ตองปรับตัวเพื่อความอยูรอดและการแสวงหา
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่มากขึ้นจากการไดเปรียบทางเทคโนโลยีที่สูงกวา การปรับตัวขององคการเหลาน้ีไดทุมเท
ความสําคัญใหกับ นโยบายและยุทธศาสตร การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การสรางเครือขายพันธมิตร ฯลฯ  

อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตนที่แพรกระจายออกไปทั่วโลกดังกลาว ไดกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงดานการพัฒนา
บุคลากรขนาดใหญ ทุกองคการตองการบุคลากรที่มีคุณวุฒิ ความรูความสามารถ สามารถพัฒนางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตนน้ีไมไดสงผลถึงเฉพาะองคการเทาน้ันแตยังมีผลตอบุคลากรขององคการตางๆอีกดวย 
บุคลากรเหลาน้ีตองแสวงหาความรูเพิ่มเติมเพื่อการมีงานทํา มีความเจริญกาวหนา และมีความสําเร็จในอนาคต สถานการณน้ี
จึงสงผลทําใหเกิดความตองการแสวงหาวิชาความรูเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัยจนกอใหเกิดธุรกิจการศึกษากระจายไปทั่วโลก 

ประเทศไทยก็ไดรับอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตนเชนกัน มีบุคลากรขององคการตางๆ ทั้งในสวนของภาครัฐและ
เอกชนเปนจํานวนมาก เขาใจถึงผลกระทบของความเปล่ียนแปลงน้ีที่จะมีผลถึงตนเองโดยตรง จําเปนตองปรับตัวรับกับ
สถานการณน้ีดวยการเขามาศึกษาหาความรูเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัยตางๆ ซ่ึงสรุปไดวา การเขามาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 2 ของบุคลากรขององคการตางๆ ไมไดเกิดจากความตองการพัฒนาน้ีจึงมีไมเพียงพอ แตกระแสความกดดันดังกลาวเปน
ส่ิงผลักดันใหกลุมบุคลากรเหลาน้ีตองแสวงหาองคความรูใหมๆสถานการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเหลาน้ีไมไดเกิดขึ้นเพราะบุคลากร
เหลาน้ีตองการจะเพิ่มพูนความรูของตนเองโดยตรง แตเกิดจากอิทธิพลความเปล่ียนแปลงของกระแสโลกขางตน ดังน้ัน การ
เตรียมความพรอมตอการเขามาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยครั้งที่ 2 น้ีจึงมีไมเพียงพอ แตกระแสความกดดันดังกลาวเปนส่ิง
ผลักดันใหกลุมบุคลากรเหลาน้ีตองแสวงหาองคความรูใหมๆ 

เหตุการณเหลาน้ี หากพิจารณาในเชิงนโยบายจะพบวา กระแสการพัฒนาเหลาน้ีจะเกิดประโยชนอยางมากตอการ
พัฒนา ประเทศ สังคม และชุมชน อยางไรก็ตาม จากปญหาความไมพรอมของนักศึกษาใหมเหลาน้ีเปนอุปสรรคตอการนําองค
ความรูใหมๆที่จะไดจากมหาวิทยาลัยไปพัฒนาตอใหเกิดประโยชนตอบานเมืองดังกลาวมาแลว ซ่ึงนับไดวาเปนการสูญเสีย
ประโยชนของประเทศอยางมหาศาล  

การที่บุคลากรขององคการตางๆ สนใจศึกษาตอเพิ่มเติมน้ี เม่ือพิจารณาจากแนวคิด Iceburg model ของ 
McClelland ก็จะพบลักษณะของกลุมบุตลากรเหลาน้ีคลายกับสภาพของภูเขานํ้าแข็งที่ลอยนํ้าตามแนวคิดน้ี โดยสวนที่ลอย
นํ้าคือสวนที่เขาตองการเขามาแสวงหาจากมหาวิทยาลัย แตสวนที่ยังจมอยูใตนํ้าคือประสพการณ ซ่ึงหากสามารถกระตุนใหมี
การนําออกมาใชควบคูกับองคความรูจากมหาวิทยาลัย ก็จะกอใหเกิดความม่ันใจในการศึกษา การนําความรูที่ไดรับจาก
มหาวิทยาลัยไปพัฒนาสรางองคความรูใหม เกิดประโยชนอยางมหาศาลตอองคการน้ันๆ และรวมไปถึงการพัฒนาประเทศดวย 

เน่ืองจากขณะน้ีผูวิจัยเปนอาจารยพิเศษสอนวิชาระเบียบวิธีวิจัย ซ่ึงเปนวิชาที่นักศึกษาสวนใหญไมถนัดและเรียน
อยางไมมีความสุข จึงสนใจที่ตองการวิจัยหาแนวทางดึงสวนที่ยังอยูใตนํ้าของนักศึกษาออกมาใชใหเกิดประโยชน จึงเลือกที่จะ
ศึกษาเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะดานการวิจัยของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

 
2. วัตถุประสงคในการวิจัย 
 

เพื่อศึกษาการพัฒนาสมรรถนะดานการวิจัยของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ตามแนวคิด Iceburg model ขอ ง McClelland  

 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษางานของภัทรษมน รัตนางกูร (2552 : 2) เรื่อง วิเคราะหปญหาของระบบการศึกษาไทย 
กับการแกปญหาของรัฐบาลประเด็นนโยบายเรียนฟรี 15 ป ซ่ึงสรุปไดวา ระบบการศึกษาไทยจะมีอุปสรรคปญหาสําคัญอยู 5 
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ประการคือ 1. ปญหาครูอาจารย ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาของประเทศสวนใหญ ยังขาดความเขาใจที่แทจริงวา 
การปฏิรูปการศึกษาที่แทจริงคือการเปล่ียนแปลงอยางถึงราก ซ่ึงจําเปนตอง เปล่ียนแปลงวิธีคิด วิธีทํางานของผูบริหาร
การศึกษาและครูอาจารย ตลอดจนการเปล่ียนแปลงหลักสูตร 2. ปญหาการขาดภาวะผูนําที่ตระหนักถึงรากเหงาและ
ความสําคัญของปญหาการปฏิรูปการศึกษา โดยมองปญหาการศึกษาที่เชื่อมโยงกับเรื่องอ่ืนในสังคมแบบเปนองครวม และรูจัก
จัดลําดับความสําคัญเรงดวนของปญหา เพื่อกอใหเกิดการผลักดันตอการเปล่ียนแปลงโดยสามารถปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบได
อยางแทจริง 3. ปญหาระบบคัดเลือก การบริหารและการใหความดีความชอบครูอาจารย ผูบริหารและ บุคลากรทางการศึกษา 
อยูภายใตระบบราชการแบบรวมศูนย จึงกลายเปนอุปสรรคตอการปฏิรูปทางการศึกษา ทําใหครูอาจารย ผูบริหารสวนใหญ
ทํางานตามหนาที่ไปวันๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งไมมีการแขงขัน การตรวจสอบและประเมินผล เพื่อประสิทธิภาพของงานอยาง
แทจริง 4. ปญหาดานประสิทธิภาพการใชงบประมาณการศึกษาในแงคุณภาพของผูจบการศึกษา ทุกระดับต่ํากวาหลาย
ประเทศ ทั้งๆที่การจัดสรรงบประมาณการศึกษาของรัฐบาล คิดเปนสัดสวนตอผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศอยูในเกณฑสูง
เม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนๆ 5. ปญหาระบบการประเมินผลและการสอบแขงขันเพื่อรับการคัดเลือกเรียนตอในมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งการศึกษาระดับอ่ืนๆ ยังเปนเพียงการสอบแบบปรนัย เพื่อวัดความสามารถในการจําขอมูล ซ่ึงมีความขัดแยงกับแนวคิด
ปฏิรูปการเรียนรูแบบใหมที่เนนการใหรูจักคิดวิเคราะหและสังเคราะหเปน ซ่ึงงานวิจัยเรื่องน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของพันธ
ศักดิ์ พลสารัมย (2543 : 14) เรื่องการปฏิรูปการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา:การพัฒนากระบวนการเรียนรูในระดับ
ปริญญาตรี ที่สรุปใหเห็นวา การเรียนรูของผูเรียนไดรับผลกระทบจากปรัชญาในการจัดการศึกษาระดับโลกในเรื่องการเรียนรู
ตลอดชีวิต การเรียนรูอยางตอเน่ือง และการเนนผู รียนเปนสําคัญ โดยมีขอเสนอแนะวา รัฐควรกําหนดเปนนโยบายของ
สถาบันอุดมศึกษาที่จะปรับเปล่ียนเปนการเรียนรูเพื่อกระตุนใหเกิดความกระตือรือรน โดยเผยแพรความคิดกระจายไปสู
สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ตั้งงบประมาณสนับสนุน และจัดใหมีองคกรระดับชาติที่มีหนาที่เปนคลังขอมูลเก่ียวกับการสอน 
สวนในระดับสถาบันจะตองดําเนินการใหครบทุระบบทั้งดาน การบริหารงบประมาณ และ ทรัพยากร ดานการปรับเปล่ียน
องคกรใหดํา เนินการสอดคลอง ดานการปรับเปล่ียนผูเรียนใหมีบทบาทเปนผูแสวงหาและเรียนรูดวยตนเอง และดานการ
ปรับเปล่ียนผูสอนจากการใหทุนการสอน มีผูเชี่ยวชาญเปนที่ปรึกษา และอบรมใหความรูดานการสอน ที่เปนธรรมชาติของ
ผูเรียน และหลักการสอนระดับอุดมศีกษา 

การศึกษาดานสมรรถนะ (Competency) ผูวิจับไดศึกษาผลงานของ McClelland (1993 อางในสุกัญญา รัศมีธรรม
โชติ 2549 : 4) ที่เปรียบบุคลิกลักษณะของคนเปรียบเสมือนภูเขานํ้าแข็ง โดย สวนที่อยูเหนือนํ้า สามารถสังเกตเห็นไดงาย
ไดแก ทักษะ ซ่ึงหมายถึง ส่ิงที่บุคคลรูและสามารถทําไดเปนอยางดี เชน ทักษะการอาน ทักษะการฟง เปนตน และ ความรู ซ่ึง
หมายถึง ส่ิงที่บุคคลรูและเขาใจในหลักการ แนวคิดเฉพาะดาน ไดแก การ มีความรูดานการตลาด การเมือง เปนตน อีกสวนที่
สําคัญคือ สวนที่อยูใตนํ้าที่ สังเกตเห็นไดยาก ไดแก บทบาททางสังคม (Social Role) ซ่ึงหมายถึง ส่ิงที่บุคคลตองการส่ือให
บุคคลอ่ืนในสังคมเห็นวา เขามีบทบาทอยางไรตอสังคม เชน ชอบชวยเหลือผูอ่ืน เปนตน ปจจัยตอมาคือ ภาพพจนที่รับรูตัวเอง 
หมายถึง ภาพพจนที่บุคคลมองตัวเองวาเปนอยางไร เชน เปนผูนํา ผูเชี่ยวชาญ ผูตาม เปนตน และ ปจจัยสุดทายคือ อุปนิสัย 
ซ่ึงหมายถึง ลักษณะนิสัยใจคอของบุคคลที่เปนพฤติกรรมถาวร เชน เปนคนใจเย็น เปนคนออนนอมถอมตน เปนต น 
McClelland ไดเสนอเพิ่มเติมวา ส่ิงเหลาน้ีจะสําเร็จฃงไดตองนํา แรงกระตุน (Motive) ซ่ึงหมายถึง พลังขับเคล่ือนที่เกิดจาก
ภายในจิตใจของบุคคล ที่จะสงผลกระทบตอการกระทํา เชน การเปนคนที่มีความตองการผลสําเร็จ มาสนับสนุน เปนตน ส่ิง
ตางๆเหลาน้ี จึงจะออกมา 
 
4. วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่องน้ีเปนการวิจัย เชิงคุณภาพ (Qualitative research) ใชรูปแบบของการสังเกตุการณตอบสนอง 
(Observation) เปนหลัก โดยมีการศึกษาทางเอกสาร (Documentary research) และการประเมิน (Evaluation) มา
สนับสนุน โดยมีขั้นตอนของการวิจัยดังน้ี 

1.1 ศึกษา คนควา และรวบรวมขอมูลจากเอกสารขั้นปฐมภูมิ (primary sources) 
1.2 ศึกษา คนควา และรวบรวมขอมูลจากเอกสารขั้นทุติยภูมิ (secondary sources) 
1.3 พัฒนารูปแบบกระบวนการสอนดานการวิจัยที่สอดคลองกับ แนวคิด Iceburg model ของ McClelland  
1.4 นํากระบวนการสอนฯ ที่พัฒนาขึ้น ไปทําการสอนกลุมตัวอยาง 
1.5 สังเกตุการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม (Behavior chance) ของกลุมตังอยาง 
1.6 นําผลที่ไดรับมาวิเคราะห 
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1.7 สรุปผลการวิจัย 
 

5. ผลการวิจัย 
 

การศึกษาน้ีผูวิจัยไดศึกษาผลงานของ David C. McClelland เก่ียวกับแนวคิดเรื่อง Competency โดยเฉพาะ
บทความเรื่อง Testing for Competence Rather Than Intelligence (1973) ซ่ึงมีสาระสําคัญตอนหน่ึงระบุวา IQ (ที่
ประกอบดวย ความถนัด ความเชี่ยวชาญทางวิชาการความรู และ ความมุงม่ันสูความสาเร็จ) ไมใชตัวชี้วัดที่ดีของผลงาน และ 
ความสําเร็จโดยรวม แต Competency จะเปนส่ิงที่สามารถคาดหมายความสาเร็จในงานไดดีกวา จึงไดนํา 5 คุณลักษณะ
สําคัญของสมรรถนะในแนวคิด Iceburg model มาเปนฐานของการพัฒนาหลักสูตรการวิจัย โดยแยกแนวการสอนใหมี
ลักษณะสอดคลองกับ คุณลักษณะดาน Knowledge Skill Self-Concept Trait และใช Motive เปนเครื่องมือสนับสนุน การ
พัฒนาปรับรูปแบบวิธีการสอนวิจัยตามแนวทางที่จัดทําขึ้นน้ี โดยไดตกลงกับผูสอนทานอ่ืนขอแบงแยกสวนหลักของวิชา
ระเบียบวิธีวิจัยออกเปน 3 สวน ไดแก สวนที่ 1 การวิจัยเชิงปริมาณ(สอนตามหลักการ) สวนที่ 2 การวิจัยเชิงคุณภาพ(สอนตาม
หลักการ) และ สวนที่ 3 การฝกปฎิบัติทําการวิจัย (Research exercise) เปนการผึกใหนักศึกษาถายทอดส่ิงที่ตองการจะ
นํามาเขียนเปนสาระนิพนธ เปนการดึงเอาสมรรถนะที่ซอนอยูขึ้นมาใช โดยกอนการสอนในสวนที่ 3 ไดใหนักศึกษาประเมิน
ตัวเองถึงองคความรูที่ไดจากสวนที่ 1 และ สวนที่ 2 ในรูปแบบ Survey research แบบปลายปด ซ่ึงสรุปไดวา องคความรูที่
กลุมตัวอยางไดรับขากการสอนตามปกติอยูในระดับปานกลาง-ต่ํา ผลการประเมินน้ีเปนไปตามสมมุติฐานที่คาดการณไว 
เน่ืองจากนักศึกษาทั้งหมดจบการศึกษาระดับปริญญาตรีมาเปนเวลามากกวา 5 ป และไมไดทํางานในสายงานทางวิชาการ จึง
ทําใหองคความรูทีเ่คยไดรับสูญหายไป  

ตอจากน้ัน ผูวืจัยไดถายทอดแนวคิดในเชิง Competency เขาไป โดยนํา Motive เขามาใชดวยการชี้ใหเห็นส่ิงที่
สังคมคาดหวังในสมรรถนะของมหาบัณฑิต เชน การเปนผูนําทางการคิด การสรางและการส่ือสารผลงาน ฯลฯ และใหกลุม
ตัวอยางน้ีเขียนเคาโครงงานวิจัยจากประสบการณของเขาที่ตองการจะถายทอดออกมาเปนสาระนิพนธ ผลปรากฎวา กลุม
ตัวอยางทั้งหมดสามารถกล่ันเอาประสบการณออกมาเขียนเปนเคาโครงงานวิจัยที่ตองการจะพัฒนาตอไปได แตรูปแบบของ
กระบวนการวิจัยไมถูกตองตามหลักการวิจัย ขอมูลของการทดสอบน้ีแสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางไมมีความม่ันใจตอองค
ความรูที่ไดรับจากสวนที่ 1 และ สวนที่ 2 ซ่ึงจะกอใหเกิดปญหามากเม่ือตองเขียนสาระนิพนธจริง ทําใหตองเสียเวลาในการ
เรียนเพิ่มขึ้นโดยไมจําเปน 

ขั้นตอนตอไป ผูวิจัยไดนําบทเรียนในสวนที่ 1 และ สวนที่ 2 มาทบทวนใหมเปนรายขอตามหลักการทําวิจัย โดยนํา
เคาโครงงานวิจัยชิ้นแรกที่กลุมตัวอยางทําขึ้นมาเปรียบเทียบกับหลักการวิจัยในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อใหเห็นจุด
ผิดพลาดที่เปนขอเท็จจริงในการเขียนเคาโครงงานวิจัย ส่ิงที่คาดหวังในขั้นตอนน้ีคือตองการใหกลุมตัวอยางไดประสบการณ
ตรงจากขอผิดพลาดของผลงานของเขาที่จะนําไปสูขบวนการแกไขผลงานที่ตองพัฒนาขึ้นมาใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
ฝกใหกลุมตัวอยางตั้งคําถามปญหาเชิงเดี่ยว (single problem) ดวยการกําหนดประเด็นปญหาตามสภาพความเปนจริงที่
เกิดขึ้น เม่ือเสร็จส้ินขั้นตอนการชีนํ้าในชวงน้ี ไดมอบหมายใหกลุมตัวอยางไปพัฒนาเคาโครงงานวิจัยขึ้นมาใหม ผลปรากฎวา 
จากการวิเคราะหผลพบวา การเขียนเคาโครงการวิจัยตามหลักการวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพแตกตางจากการทํารายงานครั้ง
แรกอยางมีนัยยะ แสดงใหเห็นถึงกลุมตัวอยางสามารถขุดสมรรถนะที่ซอนอยูขึ้นมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
6. สรุปผลการวิจัย 
 

จากการวิจัยการพัฒนาสมรรถนะดานการวิจัยของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต :กรณีศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรสรุปไดดังน้ี 

1. จากการสัมภาษณเชิงลึกพบวา กลุมตัวอยางทั้งหมดสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาเปนเวลาตั้งแต 5 ปขึ้น
ไป และไมไดทํางานในสายวิชาการ จึงทําใหองคความรูดานการวิจัยสูญหายไปคอนขางมาก อยางไรก็ตาม กลุมตัวอยางเลาน้ีมี
จุดเดนของการมีประสบการณตรงในการทํางานในองคการตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ซ่ึงหากสามารถพัฒนาสมรรถนะดาน
การวิจัยไดสําเร็จก็จะเกิดประโยชนตอการพัฒนาองคการน้ันๆ เปนอยางมาก 
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2. จากการใชวิธีการ Survey research พบวา กลุมตัวอยางมีความเขาใจหลักการวิจัยจากการสอนในสวนที่ 1 และ 
สวนที่ 2 อยูในระดับ ปานกลาง – ต่ํา และการสัมภาษณเชิงลึกพบวา กลุมตัวอยางคอนขางเครียดตอการตองทํารายงานสาร
นิพนธในอนาคต 

3. จากการใช Motive ตามแนวคิด Iceburg model ของ McClelland กระตุนกลุมตัวอยาง พบวา ไดเพิ่มพลัง
ใหกับกลุมตัวอยาง มีความกระตือรือรนตองการแสดงศักยภาพดานการวิจัยของตัวเองและสามารถถายทอดออกมาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

จึงสรุปไดวา สมรรถนะดานการวิจัยของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตสามารถพัฒนาได หาก
อาจารยผูสอนใหความสําคัญและนํา คุณลักษณะของสมรรถนะตามแนวคิด Iceburg model ของ McClelland มาพัฒนาใช
ใหเกิดประโยชน  

 
7. กิตติกรรมประกาศ 
 

ผูวิจัยขอขอบคุณ ดร.อํานวย บุญรัตนไมตรี ผูอํานวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ที่ใหโอกาสในการสอนวิชาระเบียบวิธีวิจัย ดร. มนูญ 
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จนถึงปจจุบัน 
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บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ขาราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดนครปฐม และ 2) เปรียบเทียบระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของขาราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดนครปฐม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ขาราชการ
ศาลยุติธรรมในจังหวัดนครปฐม จํานวน 80 คน ไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นตามสัดสวน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
เปนแบบสอบถามที่สรางขึ้นโดยผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน          
การทดสอบที และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
   ผลการวิจัยพบวา 

1.  ระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดนครปฐม        

ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 0.68, S.D. = 0.14) เม่ือจําแนกเปนรายดาน พบวา ดานประเมินพฤติกรรมตามหลักสมรรถนะ

ของขาราชการศาลยุติธรรม มีความรูความเขาใจอยูในระดับมาก ( X = 0.72, S.D. = 0.18) สวนดานประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน 

มีความรูความเขาใจอยูในระดับปานกลาง ( X = 0.64, S.D. = 0.17)    
2.  ขาราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดนครปฐมที่มีเพศ อายุ ระยะเวลาในการรับราชการ การสังกัดหนวยงานและการรับรูขอมูล

ขาวสารตางกัน จะมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
คําสําคัญ: ความรูความเขาใจ, การประเมินผลการปฏิบัติงาน, ขาราชการศาลยุติธรรม, จังหวัดนครปฐม 
 

Abstract 
 

This research aimed to: 1) study level of knowledge and understanding of the Performance 
Appraisal System (PAS) of Judicial Service Officers in Nakhon Pathom Province; and 2) compare level of 
knowledge and understanding of the Performance Appraisal System (PAS) of Judicial Service Officers in 
Nakhon Pathom Province as classified by personal factors. The research samples were 80 Judicial Service 
Officers in Nakhon Pathom Province derived by proportional stratified random sampling. The research 
instrument was a questionnaire constructed by the researcher. The statistics used for data analysis were 
percentage, mean, standard deviation, t-test and one-way analysis of variance. 

The findings of this research were as follows: 
1. Level of knowledge and understanding of the Performance Appraisal System (PAS) of Judicial 

Service Officers in Nakhon Pathom Province was overall at the high level ( X = 0.68, S.D. = 0.14). When 
considering in each aspect, it was found behavioral or competency-based assessment in the performance         
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of Judicial Service Officers was ranked at the high level of knowledge and understanding ( X = 0.72, S.D. = 

0.18), followed by the work achievement ( X = 0.64, S.D. = 0.17)  aspect which was rated at a moderate 
level of knowledge and understanding. 

2. Judicial Service Officers in Nakhon Pathom Province with differences in gender, age, years of 
government employment, work department and affiliated organizations, and news and information 
exposure had different knowledge and understanding of the Performance Appraisal System (PAS) with 
statistical significance at 0.05. 
 
Keywords:  knowledge and understanding, the Performance Appraisal System (PAS), judicial service 

officers, Nakhon Pathom Province 

 
1. บทนํา 
 

การประเมินผลการปฏิบัติงานจัดเปนกระบวนการสําคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษยที่เก่ียวของกับการจางงาน 
หากมีการจางงานก็ตองมีการจายคาตอบแทน ซ่ึงนายจางยอมจะประเมินลูกจางของตนวาปฏิบัติงานนาพอใจมากนอยเพียงไร 
หรือคุมคากับคาจางหรือไม เพื่อจะจายคาตอบแทนในอัตราที่เหมาะสม หลายประเทศจึงไดพยายามพัฒนาระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานในรูปแบบตางๆ โดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐ พบวาปญหาที่เกิดขึ้นในการประเมินผลงานคือ การที่ไม
สามารถใชระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิผล อาจสืบเน่ืองมาจากขอบกพรองในการ
วางระบบ การนําไปใช และการดําเนินการ นอกจากน้ีแลวยังพบสาเหตุของความลมเหลวในการประเมินผลงานระดับองคกร 
คือ การไมใหความสําคัญและไมแสดงใหเห็นถึงการยอมรับตอผลที่ไดมาจากการประเมินผลงาน ไมมีการบังคับใชขอมูลที่ไดจาก
การประเมินอยางจริงจัง และเห็นวาเปนเพียงกิจกรรมประจําปที่ฝายจัดการตองทําไปตามประเพณี ไมมีมาตรฐานในเรื่อง
บทบาทหนาที่ของผูประเมินและความถี่ในการประเมิน ระบบสวนใหญพัฒนาขึ้นโดยฝายทรัพยากรบุคคลหรือที่ปรึกษา
ภายนอก โดยไมไดเปดโอกาสสอบถามความคิดเห็นของผูใชระบบ (ปยวัฒน  แกวกัณฑรัตน, 2553: 25) 

 ในระบบราชการไทยไดมีการเปล่ียนแปลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการจากรูปแบบเดิมปรับเปนรูปแบบใหมตาม
กฎ ก.พ. วาดวยการเล่ือนเงินเดือน พ.ศ. 2552 (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, 2552: 1-48) ในปงบประมาณ 
2553 (1 ตุลาคม 2552 ถึง 31 มีนาคม 2553) เริ่มมีการนําแนวคิดและกระบวนการ “การบริหารผลการปฏิบัติงาน” มาใช
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซ่ึงประกอบดวยการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานตามที่ทําขอตกลงกันไวโดยกําหนดตัวชี้วัดผลงาน
และคาเปาหมาย และพฤติกรรมที่แสดงออกในการปฏิบัติราชการโดยกําหนดสมรรถนะมาใชในสวนราชการ เพื่อพัฒนาระบบ
และเครื่องมือที่สะทอนความเปนจริงและเอ้ือประโยชนแกผูใช และการสรางความรูความเขาใจใหแกผูใชทั้งผูประเมินและผูถูก
ประเมิน ซ่ึงผูใชถือไดวาเปนสวนประกอบที่สําคัญมากที่สุดเพราะระบบใด ๆ ไมวาจะสมบูรณเพียงใด หากผูใชขาดความรูความ
เขาใจและการยอมรับที่จะปรับเปล่ียนระบบและเครื่องมือ ระบบน้ันคงจะไมมีประโยชน (พีระพัฒน  พจนสมพงษ, 2555: 1)  
 ศาลยุติธรรมในจังหวัดนครปฐม ประกอบดวยหนวยงานหลัก 4 แหง ไดแก สํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค 7 ศาล
จังหวัดนครปฐม ศาลแขวงนครปฐม และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม สํานักงานศาลยุติธรรมจังหวัดนครปฐม 
ไดมีการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการโดยใหผูพิพากษาหัวหนาศาลทําหนาที่ประเมิน
ผูอํานวยการ ผูอํานวยการทําหนาที่ประเมินหัวหนาสวนงาน/กลุมงาน และหัวหนาสวนงาน/กลุมงานทําหนาที่ประเมิน
ผูใตบังคับบัญชาในสวนหรือกลุมงานน้ัน ๆ จากการสัมภาษณบุคคลที่เก่ียวของ (เจาพนักงานศาลยุติธรรม จังหวัดนครปฐม, 
2558: สัมภาษณ) พบวา ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดนครปฐมที่ผานมาประสบ
ปญหามากมาย นับตั้งแตมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการรูปแบบใหมจนถึงปจจุบัน ผูประเมินสวนใหญขาดความรูความ
เขาใจในกระบวนการและวิธีการประเมิน ไมใหความสําคัญกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ยังยึดติดกับระบบเดิมโดยให
ความสําคัญกับคุณลักษณะหรือหัวขอการประเมินบางขอมากเกินไปจนมองขามความสําคัญของคุณลักษณะอ่ืน ๆ มีอคติ
ลําเอียง สวนผูรับการประเมินก็ไมยอมรับผลการประเมินโดยนําผลการประเมินของตนเองไปเปรียบเทียบกับเพื่อนรวมงานใน
สวนงานหรือกลุมงานอ่ืน ๆ ซ่ึงมีลักษณะงานที่แตกตางกันโดยไมเชื่อวาวิธีการประเมินจะเกิดความเปนธรรมใหกับตนเอง 
นอกจากน้ีปญหาอีกสวนหน่ึงที่ทําใหเกิดความระมัดระวังเก่ียวกับความรูสึกตอผูรับการประเมินในทุกระดับ คือ ในสวนของ
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การจัดสรรวงเงินที่ใชในการเล่ือนเงินเดือน (สมโภชน ตั้งเจริญ, 2558: สัมภาษณ) กลายเปนประเด็นปญหาเรื่องการจัดสรร
วงเงินใหกับหนวยงานมีความแตกตางกันในเรื่องเงินที่จัดสรรใหไมเทากันของหนวยงานเม่ือผลการประเมินระดับดีเดนของ
สํานัก/กองหน่ึง อาจจะไปเทากับระดับดีมากหรือนอยกวาของอีกหนวยงานสํานักหรือกองอ่ืนเน่ืองจากมีชวงคะแนนตางกัน 
จากการจัดสรรเงินที่แตกตางของแตละสํานักหรือกองน้ีสงผลใหมีการเปรียบเทียบกันระหวางหนวยงานในสวนของผลการ
ประเมินผลสมรรถนะหลัก 5 ดาน ไดแก ดานการมุงผลสัมฤทธ์ิ ดานจิตสํานึกในการใหบริการ ดานส่ังสมความเชี่ยวชาญในงาน
อาชีพ ดานจริยธรรม และดานการทํางานเปนทีม ซ่ึงผูบังคับบัญชาเปนผูใหคะแนนตามพฤติกรรมที่ปฏิบัติงานของผูรับการ
ประเมินซ่ึงเปนผูใตบังคับบัญชาดวยความระมัดระวังเก่ียวกับความรูสึกของผูรับการประเมินโดยเกรงวา หากประเมินตาม
ความเปนจริงตามพฤติกรรมของผูรับการประเมินของแตละบุคคล จะทําใหผูรับการประเมินรูสึกตอตาน ไมยอมรับ ไมเชื่อฟง 
การบังคับบัญชายาก หรือมีความคิดวาจะทําใหผูใตบังคับบัญชาของตนเองเสียเปรียบมีคะแนนต่ํากวาผูรับการประเมินในสวน
งานหรือกลุมงาน การประเมินเชิงพฤติกรรมการแสดงออกน้ันจึงเปนเรื่องยาก หากผูประเมินและผูรับการประเมินขาดความรู
ความเขาใจในแนวทางการประเมินสมรรถนะในเบื้องตน หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และ
กระบวนการประเมินผล หรือไมทําขอตกลงในการประเมินกอนจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานลวงหนา อาจสงผลใหเกิด
ปญหาเม่ือถึงเวลาประเมิน ดังน้ันการกําหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicator :KPI) จะตองชัดเจนเพื่อสามารถวัดผล
การปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง ปญหาที่พบมากที่สุดคือ การกําหนด KPI สวนใหญเนนเชิงปริมาณโดยมีหนวยวัดเปนจํานวน
รอยละและระยะเวลา มากกวาการกําหนด KPI ในเชิงคุณภาพซ่ึงมีหนวยวัดเปนระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบงาน 
และระดับประสิทธิภาพในการจัดทําแผน จึงทําใหไมอาจจําแนกความแตกตางระหวางผูปฏิบัติงานไดมากนัก  ทั้งน้ี อาจเกิด
จากปริมาณงานของสวนงาน/กลุมงานไมเทากัน โดยลักษณะงานของสวนงานหรือกลุมงานจะเทนํ้าหนักคะแนนไปที่ฝายใด
ฝายหน่ึงมากกวา ทําใหเกิดความรูสึกวาไมยุติธรรม ฝายที่งานมีปริมาณนอยรูสึกวาไมใชความผิดของตนที่มีปริมาณงานนอย
กวา รวมถึงการกําหนดตัวชี้วัดที่มากหรือนอยไมเทากันดวย จากสาเหตุของปญหาที่กลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
ระดับความรูความเขาใจและเปรียบเทียบระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ
ศาลยุติธรรมในจังหวัดนครปฐมจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
 
2. วัตถุประสงคในการวิจัย  
 

 2.1 เพื่อศึกษาระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการศาลยุติธรรมใน
จังหวัดนครปฐม 
 2.2 เพื่อเปรียบเทียบระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการศาลยุติธรรม
ในจังหวัดนครปฐม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

 จากวัตถุประสงคดังกลาวนําไปสูประโยชนที่ผูวิจัยคาดวาจะไดรับคือ ทําใหทราบระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดนครปฐม และปจจัยสวนบุคคลของขาราชการศาลยุติธรรมใน
จังหวัดนครปฐมที่สงผลตอระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
 

แนวคิดและเอกสารทางวิชาการที่เก่ียวของซ่ึงผูวิจัยไดศึกษามาน้ัน สามารถสรุปรายละเอียด ดังน้ี 
3.1 แนวคิดเก่ียวกับความรู ความเขาใจ หมายถึง เรื่องราวขอเท็จจริง ที่เกิดจากการศึกษาคนควา  หรือจาก

ประสบการณทางตรงหรือทางออม โดยไดนําความรู กับความจําเก่ียวกับเรื่องราวขอเท็จจริง ที่อาจมีผลตอพฤติกรรมที่
แสดงออกของบุคคล (อรทิพา  เชื้อแดง, 2550: 30) ในการศึกษาครั้งน้ีเปนการวัดความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการประเมินผล
การปฏิบัติงาน ซ่ึงหมายถึง ความรูความเขาใจของขาราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดนครปฐม เก่ียวกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการศาลยุติธรรม ประกอบดวยการประเมินผล
สัมฤทธ์ิของงาน และการประเมินพฤติกรรมตามหลักสมรรถนะ 

3.2 แนวคิดเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน เปนกระบวนการที่องคการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคล
ตามลักษณะงานที่ทําเพื่อหาคุณคาของบุคคลในแงของการปฏิบัติงาน และสมรรถภาพในการพัฒนาตนเองวาไดผลเทาท่ีควร จะ
ทําไดหรือดอยกวา หรือดีกวาที่คาดหมายและคุมคาเงินเดือนที่กําหนดไวสําหรับตําแหนงน้ัน ๆ หรือไม โดยอาศัยหลักเกณฑ
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และวิธีการตาง ๆ ตามเกณฑมาตรฐานผลงานที่ผูบังคับบัญชาซ่ึงเปนผูประเมินและผูปฏิบัติงานซ่ึงเปนผูรับการประเมิน กําหนด
รวมกันไวตั้งแตตนในรอบการประเมินเพื่อประโยชนในการพิจารณาความดีความชอบแกผูปฏิบัติงานและการพัฒนาบุคลากร
ตอไปในอนาคต (สํานักคณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรม, 2553: 15) ดังน้ัน การวัดระดับความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน” จึงหมายถึง การวัดความรูความเขาใจของขาราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดนครปฐม เก่ียวกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการศาลยุติธรรม ประกอบดวย การ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน และการประเมินพฤติกรรมตามหลักสมรรถนะ 

3.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการศาลยุตธิรรมและกฎหมายที่เก่ียวของ 
ในการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยไดนําแนวคิดและกระบวนการการบริหารผลการปฏิบัติงานตามกฎ ก.พ. วาดวยการเล่ือน

เงินเดือน พ.ศ. 2552 (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, 2553: 1-48) มาใชโดยอนุโลมดวยการกําหนดเปน
หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการศาลยุติธรรมใหหนวยงานในสังกัด ซ่ึงยึดถือปฏิบัติในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการศาลยุติธรรมโดยอาศัยอํานาจตามระเบียบคณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมวา
ดวยการบริหารงานบุคคลของสํานักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544 ขอ 3 ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 มาตรา 76 วรรคหน่ึง และเพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการเปนไปโดยโปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได 
ในการประชุมครั้งที่ 12/2553 เม่ือวันที่ 23 กันยายน 2553 (สํานักงานศาลยุติธรรม, 2553: 1-35) ประกอบดวย 1) การ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน งานที่ปรากฏในคํารับรองการปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติราชการประจําป งานตามหนาที่ความ
รับผิดชอบหลัก งานที่ไดรับมอบหมายพิเศษซ่ึงไมใชงานประจํา 2) การประเมินพฤติกรรมตามหลักสมรรถนะของขาราชการ
ศาลยุติธรรม ไดแก ดานการมุงผลสัมฤทธ์ิ ดานจิตสํานึกในการใหบริการ ดานส่ังสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ดานจริยธรรม 
และดานการทํางานเปนทีม 

3.4 งานวิจัยที่เก่ียวของ 
งานวิจัยที่เก่ียวของกับความรู ความเขาใจ อาทิ งานวิจัยของอรทิพา เชื้อแดง (2551: บทคัดยอ) ศึกษาความรูความ

เขาใจ และการปฏิบัติตามการประกันสังคมของนายจางที่มีตอลูกจางตั้งแต 1 - 9 คนในเขตจังหวัดสระบุรี ผลการศึกษาพบวา 
นายจางสวนใหญมีความรูในระดับปานกลาง จากการเปรียบเทียบการปฏิบัติตามการประกันสังคม พบวา เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ตําแหนงหนาที่ในสถานประกอบการ ระยะเวลาเขาสูระบบการประกันสังคมแตกตางกันมีการปฏิบัติตามแตกตางกัน 
ยกเวนจํานวนลูกจางแตกตางกันมีการปฏิบัติตามไมแตกตางกันและการปฏิบัติตามการประกันสังคมแตกตางกัน มีความรูความ
เขาใจดานประกันสังคมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวน
บุคคลกับความรูความเขาใจดานการประกันสังคม พบวา อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาเขาสูระบบการประกันสังคมมี
ความสัมพันธกับความรูความเขาใจดานประกันสังคม ยกเวนเพศ ตําแหนงหนาที่ในสถานประกอบการและจํานวนลูกจางไมมี
ความสัมพันธกับความรูความเขาใจดานการประกันสังคม  

นอกจากน้ียังพบวางานวิจัยของวีระชัย เฮงษฎีกุล (2551: บทคัดยอ) ศึกษาความรูความเขาใจและปจจัยในการมีสวน
รวมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหวยออ อําเภอลอง จังหวัดแพร อยูในระดับปานกลาง และเปรียบเทียบ
ประชาชนที่มีลักษณะสวนบุคคลที่แตกตางกันมีความคิดเห็นตอปจจัยการมีสวนรวมทางเมืองของประชาชน ไมแตกตางกันทุก
ดาน และงานวิจัยของลําดวน เรือนโนวา (2552: บทคัดยอ) ศึกษาความรูความเขาใจและปญหาในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจาหนาที่ทองถิ่นในเขตอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย พบวา 
เจาหนาที่ทองถิ่นเกือบครึ่งหน่ึงมีความรูความเขาใจอยูในระดับต่ํา โดยมีความรูความเขาใจมากที่สุดเก่ียวกับคณะกรรมการ
ขอมูลขาวสารของราชการ มีหนาที่ใหคําปรึกษาแกหนวยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ และมีความรูความ
เขาใจนอยที่สุดเก่ียวกับในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐมีคําส่ังไมใหเปดเผยขอมูลขาวสารที่มีผลกระทบตอสถาบันพระมหากษัตริย
หรือความม่ันคงของชาติคําส่ังดังกลาวน้ีใหถือเปนที่สุด ผูรัองขอใหเปดเผยจะอุทธรณมิได จากการเปรียบเทียบพบวาเจาหนาที่
ทองถิ่นที่มีเพศ อายุ ระยะเวลาในการทํางานตางกัน มีความรูความเขาใจไมแตกตางกัน และเจาหนาที่ทองถิ่นที่มีระดับ
การศึกษาตางกัน มีความรูความเขาใจแตกตางกัน 

สวนงานวิจัยที่เก่ียวของกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ไดแก งานวิจัยของเติมใจ  โคตรดก (2552: บทคัดยอ) เปน
เรื่องความคิดเห็นเก่ียวกับระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ พบวา พนักงานสวนใหญมี
ความรูความเขาใจในเรื่องระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และการรับรูในเรื่องลักษณะของผูประเมินอยูใน
ระดับสูง พนักงานที่มีลักษณะสวนบุคคลในเรื่องชวงอายุที่แตกตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานแตกตางกัน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 สวนลักษณะบุคคลอ่ืน ๆ และการรับรูที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
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ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน พนักงานเห็นวา หนวยงานควรมีคณะกรรมการกลางในการพิจารณาเพื่อให
การประเมินผลการปฏิบัติงานมีมาตรฐานเดียวกัน และขยายชองทางในการประเมินใหรอบดานมากยิ่งขึ้น หนวยงานควรนําผล
การประเมินที่ไดรับไปใชในงานพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้น  

งานวิจัยของวิทยา วีระประดิษฐ (2553: บทคัดยอ) ศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ขาราชการศาลยุติธรรมในสํานักอํานวยการประจําศาลฎีกา พบวา ขาราชการที่มีลักษณะทางประชากรศาสตรแตกตางกัน มี
ความคิดเห็นเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานไมแตกตางกันในภาพรวมและรายดานทั้ง 3 ดานคือ วิธีการประเมิน ผู
ประเมินและผูรับการประเมิน จึงไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว สําหรับงานวิจัยของญาณิกา โตคํานุช (2554: บทคัดยอ) ได
วิเคราะหการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม พบวา การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติไมมีประสิทธิผลในทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานการยอมรับ ขาราชการตํารวจทั้ง 7 สายงานไมยอมรับ
เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน เน่ืองจากการที่เครื่องมือมีลักษณะที่กําหนดมาจากสวนกลาง ไมครอบคลุมลักษณะงาน
ของแตละสายงาน ปจจัยที่ใชในการประเมินมีลักษณะเปนนามธรรม ดานความยุติธรรม ขาราชการตํารวจทั้ง 7 สายงานมี
ความเห็นวาเครื่องมือน้ีไมสามารถสรางความยุติธรรมในการพิจารณาความดีความชอบได เน่ืองจากปจจัยที่นํามาใชในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานไมสามารถครอบคลุมลักษณะงานของทุกสายงานไดและจากระบบอุปถัมภที่มีบทบาทแทรกแซง
กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานตลอดมา ดานความเปนสวนตัว ขาราชการ 5 สายงาน ไดแก สายงานปองกันและ
ปราบปราม สืบสวน จราจร อํานวยการ พิสูจนหลักฐาน มีความเห็นวา ปจจัยสวนตัวดานหน้ีสินที่นํามาใชในการประเมินผล
การปฏิบัติงานเปนการละเมิดความเปนสวนตัวและสุดทายคือ ดานความจําเพาะเจาะจง ขาราชการตํารวจทั้ง 7 สายงานมี
ความเห็นวา เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติไมมีความจําเพาะเจาะจง ไมมีลักษณะที่บงชี้
ถึงวัตถุประสงคขององคกรแตอยางใด 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของดังกลาวขางตน กําหนดเปนกรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัยไวดังน้ี 

    ตัวแปรอิสระ                                               ตัวแปรตาม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
กรอบแนวคิดดังกลาวขางตนประกอบดวยตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ผูวิจัยนิยามศัพทไวดงัตอไปน้ี 

 การประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานของขาราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดนครปฐม ทางดาน
ปริมาณ คุณภาพ ความรวดเร็วตรงตามเวลาที่กําหนด ความประหยัด ความคุมคาของการใชทรัพยากรหรือมีผลสําเร็จของ
ผลงานในรอบการประเมินวาไดผลตามคาเปาหมายของการปฏิบัติในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือทั้ง 3 ลักษณะงาน 

ปจจัยสวนบุคคล 
 

1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพ 
4. ระดับการศึกษา 
5. ระดับตําแหนง 
6. ระยะเวลาในการรับราชการ 
7. อัตราเงินเดือน 
8. สังกัดหนวยงาน 
9. การรับรูขาวสาร 

 

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ขาราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดนครปฐม 

1. การประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน 
1.1 งานที่ปรากฏในคํารับรองการปฏิบัติ     
ราชการ/แผนปฏิบัติราชการประจําป 
1.2 งานตามหนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

 1.3 งานที่ไดรับมอบหมายพิเศษซ่ึงไมใช 
    งานประจํา 
2.การประเมินพฤติกรรมตามหลักสมรรถนะของขาราชการศาล
ยุติธรรม 
    2.1 ดานการมุงผลสัมฤทธ์ิ 
    2.2 ดานจิตสํานึกในการใหบริการ 
    2.3 ดานส่ังสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
    2.4 ดานจริยธรรม 
    2.5 ดานการทํางานเปนทีม 
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ประกอบดวยงานที่ปรากฏในคํารับรองการปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติราชการประจําป งานตามหนาที่ความรับผิดชอบหลัก 
และงานที่ไดรับมอบหมายพิเศษซ่ึงไมใชงานประจํา  

 งานที่ปรากฏในคํารับรองการปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติราชการประจําป หมายถึง ขอตกลงรวมกันระหวางผูประเมิน
กับผูรับการประเมิน เพื่อกําหนดตัวชี้วัดระดับความสําเร็จที่เกิดขึ้นจาการปฏิบัติงานตามนโยบายผูบริหารและยุทธศาสตรศาล
ยุติธรรมที่เปนแนวทางหรือกรอบที่กําหนดขึ้นเพื่อใชในการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายซ่ึงถูกกําหนดไวในแผนปฏิบัติงาน
ประจําป 

  งานตามหนาที่ความรับผิดชอบหลัก หมายถึง ขอตกลงที่จัดทําขึ้นระหวางผูประเมินกับผูรับการประเมิน เพื่อกําหนด
ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จที่เกิดขึ้นจาการปฏิบัติงานตามภาระงานและงานอ่ืน ๆ ที่มอบหมาย 

 งานที่ไดรับมอบหมายพิเศษซ่ึงไมใชงานประจํา หมายถึง ขอตกลงที่จัดทําขึ้นระหวางผูประเมินกับผูรับการประเมิน 
เพื่อกําหนดตัวชี้วัดระดับความสําเร็จที่เกิดขึ้นจาการปฏิบัติงานตามภาระงานและงานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย ไดแก งาน
โครงการ ซ่ึงไมใชงานประจําตามแบบบรรยายลักษณะงานของแตละตําแหนงน้ัน ๆ 

 การประเมินพฤติกรรมตามหลักสมรรถนะ หมายถึง ผูประเมินสังเกตพฤติกรรมของผูรับการประเมินที่แสดงออกที่
เห็นเดนชัดตามสมรรถนะหลักของขาราชการศาลยุติธรรม 5 ดาน ประกอบดวยการมุงผลสัมฤทธ์ิ จิตสํานึกในการใหบริการ 
การส่ังสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ จริยธรรม และการทํางานเปนทีม  

 การมุงผลสัมฤทธ์ิ หมายถึง การแสดงพฤติกรรมของผูรับการประเมินที่มีความมุงม่ันตั้งใจทํางานดวยความละเอียด
รอบคอบตรงตอเวลาและรับผิดชอบที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการใหดีหรือใหเกินมาตรฐานที่มีอยู โดยมาตรฐานน้ีอาจเปนผลการ
ปฏิบัติงานที่ผานมาของตนเอง หรือเกณฑวัดผลสัมฤทธ์ิที่สํานักงานศาลยุติธรรมกําหนดขึ้น อีกทั้งยังหมายรวมถึงการสรางสรรค
พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเปาหมายที่ยากและทาทายชนิดที่อาจไมเคยมีผูใดสามารถกระทําไดมากอน 

 จิตสํานึกในการใหบริการ หมายถึง การแสดงพฤติกรรมของผูรับการประเมินที่มีความเขาใจในคุณลักษณะ และ
วิธีการบริการที่ดีและมีประสิทธิภาพ ความมุงม่ันตั้งใจในการสงมอบบริการที่ดีและมีคุณภาพ ตลอดจนสามารถเขาใจความ
ตองการหรือปญหาที่แทจริงของผูรับบริการ หรือประชาชน และสามารถดําเนินการหรือแกไขปญหาหรือใหคําปรึ กษาที่
สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการหรือประชาชน 

 การส่ังสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ หมายถึง การแสดงพฤติกรรมของผูรับการประเมินที่มีการขวนขวาย สนใจใฝรู 
พัฒนาศักยภาพความรูความสามารถของตนในการปฏิบัติหนาที่ราชการเพื่อส่ังสมพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง อีกทั้งรูจักพัฒนา 
ปรับปรุง ประยุกตใชความรูเชิงวิชาการและเทคโนโลยีตาง ๆ เขากับการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ   

 จริยธรรม หมายถึง การแสดงพฤติกรรมของผูรับการประเมินในการครองตนและประพฤติปฏิบัติถูกตองเหมาะสม 
ซ่ือสัตย โปรงใส ยึดม่ันในหลักการทั้งตามหลักกฎหมาย และคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนหลักจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน
โดยมุงประโยชนของศาลยุติธรรมและประเทศชาติมากกวาประโยชนสวนตน ทั้งน้ี เพื่อธํารงรักษาศักดิ์ศรีแหงอาชีพราชการ   

 การทํางานเปนทีม หมายถึง การแสดงพฤติกรรมของผูรับการประเมินถึงความตั้งใจจริงในการทํางานรวมกับคนอ่ืน 
โดยมีเปาหมายรวมกัน สรางกลุมบุคคล อาศัยความสัมพันธรวมมือประสานกันพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน มีความจริงใจตองาน
และผูรวมงาน เพื่อใหเกิดพลังในการปฏิบัติงานจนเกิดสัมฤทธ์ิผลตามเปาหมาย รวมทั้งการสรางความสัมพันธอันดีในทางสังคม
ระหวางบุคคลทั้งภายในและภายนอกองคกร มีเครือขายในการปฏิบัติงาน 

 ปจจัยสวนบุคคล หมายถึง คุณลักษณะสวนตัวของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับ
ตําแหนง ระยะเวลาในการรับราชการ อัตราเงินเดือน สังกัดหนวยงาน และการรับรูขาวสารสถานภาพ 
  
4. วิธีดําเนินการวิจัย  
 

การศึกษาเรื่องความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการศาลยุติธรรมในจังหวัด
นครปฐม เปนรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาระดับความรูความเขาใจและเปรียบเทียบความรูความเขาใจที่สงผลตอการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดนครปฐม ระยะเวลาการศึกษาระหวางเดือนมีนาคม 2557 ถึง
เดือนมีนาคม 2558  ประชากรในการศึกษาคือ ขาราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดนครปฐมซ่ึงสังกัดหนวยงาน 4 แหง ไดแก 
สํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 7 สํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดนครปฐม สํานักงานประจําศาลแขวงนครปฐม และ
สํานักงานประจําศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม จํานวน 99 คน โดยใชสูตรของยามาเน (Yamane) แลวจําแนก
แบงชั้นตามสัดสวนไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 80 คน   



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
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 การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเปนเครื่องมือในการสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของ
ขาราชการ โดยคําถามมีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ และวัดระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของขาราชการศาลยุติธรรม ลักษณะคําถามเปนแบบเลือกตอบ “ถูก” หรือ “ผิด” โดยดําเนินการตรวจคุณภาพของเครื่องมือ
ตามขั้นตอนและหลักการวิจัยโดยนําขอคําถามที่สรางขึ้นไปใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบคุณภาพความตรงดาน
เน้ือหาของคําถามแลวหาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (Index of item Objective Congruence: 
IOC) รวมทั้งพิจารณาภาษาที่ใชวาสามารถเขาใจงายและเหมาะสมกับกลุมตัวอยางที่จะใชศึกษาหรือไม หลังจากน้ันนํามา
ปรับปรุงโดยเลือกเฉพาะขอที่มีคา IOC เทากับ 1.00 ไดขอคําถามทั้งหมด 24 ขอ แกไขคําถามแลวจัดแบบสอบถามตาม
ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิและอาจารยที่ปรึกษา ตรวจสอบคาอํานาจจําแนกของตัวแปรความรูความเขาใจเก่ียวกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดนครปฐม มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.50 - 0.72 คุณภาพ
ดานความเที่ยงเทากับ .90 และหาความเชื่อม่ันโดยนําแบบสอบถามไปทําการทดลองใช (try-out) จากขาราชการศาลยุติธรรม
ในจังหวัดนครปฐม ที่ไมถูกสุมเปนกลุมตัวอยาง 50 คน และนําไปหาความเชื่อม่ันดวยการวิเคราะหเพื่อตรวจสอบคุณภาพดาน
ความเที่ยง โดยใชคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) คุณภาพดานความเที่ยงเทากับ .90 จึงนําไป
เก็บรวบรวมขอมูล เม่ือไดรับแบบสอบถามคืนมาทั้งหมดแลวนํามาคัดเลือกฉบับที่สมบูรณเพื่อวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ดังน้ี 1) อธิบายลักษณะโดยทั่วไปของขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
โดยสถิติการแจกแจงความถี่ คารอยละ 2) อธิบายระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ขาราชการ โดยใชสถิติคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3) อธิบายปจจัยสวนบุคคลของขาราชการที่มีผลตอระดับความรู
ความเขาใจตอระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการ ดวยการทดสอบโดยใชการทดสอบคาที สําหรับปจจัยดาน
เพศและการรับรูขอมูลขาวสาร และการใชการทดสอบคาเอฟ วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวโดยกําหนดคานัยสําคัญทาง
สถิติที่ใชการวิเคราะหขอมูล กําหนดไวที่ระดับ .05 สําหรับปจจัยดานอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับตําแหนง 
ระยะเวลาในการรับราชการ อัตราเงินเดือน และสังกัดหนวยงาน  
 
5. สรุปผลการวิจัย  
 

ในการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคไดดังน้ี 
5.1 ระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดนครปฐม  

     ผลการวิจัยระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการในภาพรวมพบวา ความรู

ความเขาใจเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการอยูในระดับมากและเกาะกลุมกัน ( X = 0.68, S.D.= 0.14)  
เม่ือจําแนกเปนรายดาน โดยเรียงระดับความรูความเขาใจจากมากไปหานอยเปนดังน้ี ดานประเมินพฤติกรรมตามหลัก

สมรรถนะของขาราชการมีความรูความเขาใจอยูในระดับมาก ( X = 0.72, S.D.= 0.18) รองลงมา คือ ดานประเมินผลสัมฤทธ์ิ

ของงาน มีความรูความเขาใจอยูในระดับปานกลาง ( X = 0.64, S.D.= 0.17)    
5.2 เปรียบเทียบระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการศาลยุติธรรมใน

จังหวัดนครปฐม โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
ผลการวิจัยเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลที่สงผลตอระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพบวา ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ อายุ ระยะเวลาในการรับราชการ การสังกัด
หนวยงาน และการรับรูขอมูลขาวสารของขาราชการที่แตกตางกัน จะสงผลตอความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สําหรับปจจัยสวนบุคคลดานสถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับตําแหนงและ
อัตราเงินเดือนของขาราชการมีระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
 
6. อภิปรายผลการวิจัย  
 

6.1 ผลการวิเคราะหระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการศาลยุติธรรมใน
จังหวัดนครปฐมในภาพรวมพบวา ขาราชการศาลยุติธรรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานระดับมาก 
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ไมสอดคลองกับวิทยา วีระประดิษฐ (2553) พบวา ขาราชการศาลยุติธรรมในสํานักอํานวยการประจําศาลฎีกามีความคิดเห็นใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวม และรายดานทั้ง 3 ดาน ซ่ึงประกอบดวย วิธีการประเมิน ผูประเมิน และผูรับการ
ประเมิน อยูในระดับเห็นดวยปานกลาง ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากขาราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดนครปฐมสวนใหญไดรับขอมูล
ขาวสารเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เทาเทียมกัน มีความเชี่ยวชาญประสบการณการปฏิบัติงานในแตละดานที่เทา
เทียมกันจึงทําใหภาพรวมของขาราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดนครปฐมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานระดับมาก 

6.2 ผลการวิเคราะหระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการศาลยุติธรรมใน
จังหวัดนครปฐม เม่ือจําแนกเปนรายดานพบวา องคประกอบของความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มี
ระดับมาก คือ ดานประเมินพฤติกรรมตามหลักสมรรถนะของขาราชการ ไมสอดคลองกับเติมใจ โคตรดก (2552)  ทั้งน้ี อาจ
เน่ืองจากการปฏิบัติงานของขาราชการสวนใหญเม่ือเขาราชการมาปฏิบัติงานในหนาที่จะไดรับการอบรมพัฒนาจนเกิดความรู
ความเขาใจและสะสมความชํานาญ ความเชี่ยวชาญประสบการณการปฏิบัติงาน มีความเขาใจวัฒนธรรมองคกรและไดรับขอมูล
ขาวสารที่เก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เทาเทียมกันในแตละหนวยงาน ดวยเหตุน้ีจึงทําใหขาราชการโดยภาพรวมมี
ความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก  

6.3 ผลจากการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางดานเพศพบวา ปจจัยดานเพศที่แตกตางกัน จะสงผลตอ
ความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไมสอดคลองกับการศึกษาของ
ลําดวน เรือนโนวา (2552) ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากลักษณะงานที่ปฏิบัติตองอาศัยทักษะในการเจรจา การรับฟง การคิด การ
ตัดสินใจและการสรุปขอเท็จจริงตาง ๆ จึงทําใหความแตกตางของเพศสงผลตอระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินผล
การปฏิบัติงานที่แตกตางกัน 

 6.4 ผลจากการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางดานอายุพบวา ปจจัยดานอายุที่แตกตางกัน จะสงผลตอ
ความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของอรทิพา เชื้อ
แดง (2551) พบวา อายุในสถานประกอบการแตกตางกันมีผลตอความรูความเขาใจและการปฏิบัติงานการประกันสังคมของ
นายจางที่มีตอลูกจางที่แตกตางกัน ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากลักษณะการปฏิบัติงานของขาราชการสวนมากเปนงานดานที่มีหนาที่
ที่แตกตางกันตามภารกิจในตําแหนงน้ันและมีสับเปล่ียนหมุนสลับหนาที่ในตําแหนงอ่ืน ๆ ไมมากนัก จึงทําใหมีการส่ังสมความ
ชํานาญและเชี่ยวชาญในหนาที่ที่ปฏิบัติงานในเชิงการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานและพฤติกรรมตามหลักสมรรถนะของ
ขาราชการของคนที่อายุมากจะมีประสบการณความชํานาญและความเชี่ยวชาญมากกวาคนที่มีอายุนอยกวา จึงทําใหความ
แตกตางของอายุสงผลตอระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน  

 6.5 ผลจากการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยดานสถานภาพพบวา ปจจัยดานสถานภาพไมสงผล
ตอความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับการศึกษาของวีระชัย 
เฮงษฎีกุล (2551: บทคัดยอ) ทั้งน้ี อาจเน่ืองจากการปฏิบัติงานของขาราชการสวนใหญไดรับขอมูลขาวสารที่เก่ียวกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่เทาเทียมกันในแตละหนวยงาน อีกทั้งในลักษณะการปฏิบัติงานในหนาที่ความรับผิดชอบมิไดเก่ียว
ไดเก่ียวของกับสถานะครอบครัว ดวยเหตุน้ีจึงทําใหความแตกตางดานสถานภาพของขาราชการไมสงผลตอระดับความรูความ
เขาใจเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 6.6 ผลจากการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยดานระดับการศึกษาพบวา ปจจัยดานระดับ
การศึกษา ไมสงผลตอความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับ
การศึกษาของวีระชัย เฮงษฎีกุล (2550) ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากเม่ือจบการศึกษาและไดรับการบรรจุแตงตั้งใหเขาราชการมา
ปฏิบัติงานในหนาที่จะไดรับการอบรมพัฒนาจนเกิดความรูความเขาใจและสะสมความชํานาญ ความเชี่ยวชาญประสบการณ
การทํางาน มีความเขาใจวัฒนธรรมองคกร เกิดเปนองคความรูในการปฏิบัติงาน และความตองการองคการ ดวยเหตุน้ีจึงทําให
ความแตกตางดานระดับการศึกษาของขาราชการไมสงผลตอระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แตกตางกัน 

6.7 ผลจากการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยดานระดับตําแหนงพบวา ปจจัยดานระดับตําแหนง
งาน ไมสงผลตอความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับการศึกษาของ
วิทยา วีระประดิษฐ (2553) พบวาขาราชการศาลยุติธรรมที่มีประเภทตําแหนงที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นในการประเมินผล
การปฏิบัติงานไมแตกตางกัน ไมสอดคลองกับการศึกษาของอรทิพา เชื้อแดง (2551) ทั้งน้ี อาจเน่ืองจากการปฏิบัติงานของ
ขาราชการสวนใหญเม่ือเขาราชการมาปฏิบัติงานในหนาที่จะไดรับการอบรมพัฒนาจนเกิดความรูความเขาใจและสะสมความ
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ชํานาญ ความเชี่ยวชาญประสบการณการทํางาน มีความเขาใจวัฒนธรรมองคกรและไดรับขอมูลขาวสารที่เก่ียวกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่เทาเทียมกันในแตละหนวยงาน ดวยเหตุน้ีจึงทําใหความแตกตางดานระดับตําแหนงของขาราชการ
ไมสงผลตอระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

6.8 ผลจากการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยดานระยะเวลาในการรับราชการพบวา ปจจัยดาน
ระยะเวลาในการรับราชการที่แตกตางกัน จะสงผลตอความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ไมสอดคลองกับการศึกษาของลําดวน เรือนโนวา (2552) ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากลักษณะการปฏิบัติงานของขาราชการ
สวนมากเปนงานที่มีหนาที่ที่แตกตางกันตามภารกิจในตําแหนงน้ันและมีสับเปล่ียนหมุนสลับหนาที่ในตําแหนงอ่ืน ๆ ไมมากนัก 
จึงทําใหมีการสะสมความชํานาญ ความเชี่ยวชาญและประสบการณในหนาที่ที่ปฏิบัติงานในเชิงการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน
และพฤติกรรมตามหลักสมรรถนะของขาราชการ หากขาราชการมีระยะเวลาในการรับราชการมากจะมีประสบการณในการ
ปฏิบัติงานใหเกิดความชํานาญและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานมากกวาขาราชการที่มีระยะเวลาในการรับราชการนอยกวา 
สงผลดีตอความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดวยเหตุน้ีจึงทําใหความแตกตางของดานระยะเวลาในการ
รับราชการ สงผลตอระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานทีแ่ตกตางกัน 

6.9 ผลจากการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยดานอัตราเงินเดือนพบวา ปจจัยดานอัตราเงินเดือน 
ไมสงผลตอความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับการศึกษาของวีระ
ชัย เฮงษฏีกุล (2550) พบวา รายไดของประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ที่แตกตางกันจะมีระดับความรูความเขาใจในการมีสวนรวม
ทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหวยออ ไมแตกตางกัน ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากอัตราเงินเดือนของขาราชการศาล
ยุติธรรมมีความเหมาะสมกับคาครองชีพ เพียงพอกับความตองการ ทําใหสามารถอุทิศเวลาใหกับทางราชการและไมจําเปนที่
จะตองเอาเวลาราชการไปแสวงหาผลประโยชนเพื่อดํารงตนเอง อีกทั้งวัฒนธรรมองคกรขาราชการศาลยุติธรรมในการดํารงชีพ
จะมีความเปนอยูแบบสมถะไมคอยเขาสังคมมากนักตางกับองคกรอ่ืน จึงจึงมีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีพโดยไมเดือนรอน
มากนัก ดวยเหตุน้ีจึงทําใหความแตกตางดานอัตราเงินเดือนของขาราชการไมสงผลตอระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  

6.10 ผลจากการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยดานการสังกัดหนวยงานพบวา ปจจัยดานการ
สังกัดหนวยงานทีแ่ตกตางกัน จะสงผลตอความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ไมสอดคลองกับการศึกษาของญาณิกา โตคํานุช (2553: 102) พบวา การประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติเน่ืองจากการที่เครื่องมือมีลักษณะที่กําหนดมาจากสวนกลางไมครอบคลุมลักษณะงานของแตละสายงาน ปจจัยที่ใชใน
การประเมินมีลักษณะเปนนามธรรม  ดานความยุติธรรมพบวาขาราชการตํารวจทั้ง 7 สายงาน มีความเห็นวา เครื่องมือน้ีไม
สามารถสรางความยุติธรรมในการพิจารณาความดีความชอบไดเน่ืองจากปจจัยที่นํามาใชในการประเมินผลการปฏิบัติงานไม
สามารถครอบคลุมลักษณะงานของทุกสายงาน  ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากการสังกัดหนวยงานของขาราชการแตละหนวยงานมี
การสงเสริมความรูที่ตางกัน การรับรูขอมูลขาวสารของขาราชการในแตละสังกัดหนวยงานเก่ียวกับดานการประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ของงานและพฤติกรรมตามหลักสมรรถนะของขาราชการ มีความแตกตางกัน ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับผูบริหารของแตละสังกัด
หนวยงาน ดวยเหตุน้ีจึงทําใหความแตกตางดานการสังกัดหนวยงาน สงผลตอระดับความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินผล
การปฏิบัติงานที่แตกตางกัน 
 
7. ขอเสนอแนะ  
 

7.1 ขอเสนอแนะในการวิจัยครัง้น้ี ดังน้ี 
        7.1.1 หนวยงานควรใหความสําคัญในการสงเสริมความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ใหกับขาราชการ โดยแจงขอมูลขาวสารผานชองทางการจัดฝกอบรม การประชุมชี้แจง การจัดทําคูมือ การแจงเวียน ที่เก่ียวกับ
ดานการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานใหเทาเทียมกันของขาราชการในทุกสังกัด โดยมุงเนนใหเกิดความรูความเขาใจในการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป งานในหนาที่ความรับผิดชอบและงานตามที่ไดรับมอบหมายพิเศษเพิ่มมากขึ้นจาก
เดิม เพื่อใหขาราชการมีความรูความเขาใจในดานการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานใหมากขึ้นกวาเดิม อันเปนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใหสูงมากยิ่งขึ้น  
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              7.1.2 หนวยงานควรใหการสงเสริมสนับสนุนโดยจัดอบรมทักษะในการเจรจา การรับฟง การคิด การตัดสินใจ
และการสรุปขอเท็จจริงตาง ๆ ใหกับขาราชการเพื่อใชในการปฏิบัติงานใหเกิดใหมีความรูความเขาใจในเรื่องดังกลาวที่ไม
แตกตางกัน 
        7.1.3 ผูบังคับบัญชาควรมอบหมายงานที่เก่ียวแผนปฏิบัติงานและงานกิจกรรมโครงการหรืองานพิเศษมากขึ้น 
ตลอดจนมอบหมายใหผูที่มีอายุมากเปนพี่เล้ียงใหคําแนะนํา หรือมีการสับเปล่ียนหมุนเวียนระหวางกันโดยมีชวงระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานในหนาที่น้ัน ๆ ไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อใหขาราชการที่มีอายุนอยกวาไดมีการส่ังสมความชํานาญและเชี่ยวชาญใน
หนาที่ที่ปฏิบัติงานในเชิงการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานและพฤติกรรมตามหลักสมรรถนะของขาราชการที่ไมแตกตางกันกับผูที่
มีอายุมากกวา 
        7.1.4 ผูบริหารควรใหขาราชการที่มีระยะเวลาในการรับราชการนอยไดมีโอกาสเขารวมประชุมอบรมสัมมนา ฝก
ปฏิบัติงาน สงเสริมการเรียนรูดวยตนเองในทุกรูปแบบโดยเฉพาะการสนับสนุนการรับรูขอมูลขาวสารอยางเต็มที่ รวมถึงการ
สับเปล่ียนหมุนเวียนระหวางกันหรือใหขาราชการศาลยุติธรรมที่มีระยะเวลาในการรับราชการมากเปนผูสอนงานถายทอด
ความรู ทักษะ ประสบการณ และทัศนคติที่ดีใหกับขาราชการที่มีระยะเวลาในการรับราชการนอยกวา ใหเกิดกระบวนทัศนและ
วัฒนธรรมในการปฏิบัติงานที่วัดผลงานไดอยางมีประสิทธิภาพที่ไมแตกตางกัน 
        7.1.5 ผูบริหารควรจัดประชุมรวมกันเพื่อกําหนดแผนพัฒนาขาราชการโดยเฉพาะการสนับสนุนการรับรูขอมูล
ขาวสารใหขาราชการไดมีโอกาสในการรับรูขอมูลขาวสารผานชองทางการฝกอบรม สัมมนา ประชุมชี้แจง การคนควาผาน
ระบบสารสนเทศ จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน  ฝกปฏิบัติงาน สงเสริมการเรียนรูดวยตนเองในทุกรูปแบบ การสับเปล่ียน
หมุนเวียนระหวางกัน การจัดใหมีผูสอนงานถายทอดความรู ทักษะ ประสบการณ และทัศนคติที่ดี และการจัดทําหลักเกณฑ
ตัวชี้วัดประเมินผลที่ใชในการประเมินปฏิบัติงานใหชัดเจน ทําใหสามารถวัดผลการปฏิบัติงานไดจริงมีมาตรฐานเดียวกัน และนํา
ผลการประเมินการปฏิบัติงานของขาราชการมาปรับปรุงแกไขปญหาความรูความเขาใจที่จะสงผลใหมีความเชื่อม่ันในระบบการ
ประเมินมากขึ้น อีกทั้งเพื่อแกไขปญหาความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานของขาราชการใหมีความรูความเขาใจในงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําป งานในหนาที่ความรับผิดชอบและงานตามที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ รวมถึงความสามารถใน
แสดงพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามหลักสมรรถนะที่มุงผลสัมฤทธ์ิ มีจิตบริการ ส่ังสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ มีจริยธรรม
และมีการทํางานเปนทีม ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานอีกแนวทางหน่ึง 
        7.1.6 ผูบริหารควรสนับสนุนพิจารณาความดีความชอบใหมีความกาวหนาในตําแหนงหนาที่และมีอัตราเงินเดือน
ที่เพิ่มสูงขึ้น จะกระตุนใหขาราชการเกิดการพัฒนาในการปฏิบัติงานอยางเต็มกําลังความรูความสามารถเสียสละทุมเท พยายาม
ปรับปรุงและปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายของหนวยงานอยางตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

7.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
        7.2.1 การวิจัยครั้งน้ีเปนเพียงการวิจัยเชิงสํารวจ เพื่อศึกษาระดับของความรูความเขาใจเก่ียวกับระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลวามีผลตอความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
หรือไมเทาน้ัน ในการศึกษาครั้งตอไปผูวิจัยควรที่จะวิจัยเชิงทดลอง โดยสรางสถานการณส่ิงแวดลอมตาง ๆ ใหเปนไปตาม
ทฤษฎี แลวพิจารณาความรูความเขาใจที่จะเกิดขึ้นวา เปนไปตามทฤษฎีหรีอไม 
        7.2.2 ผูวิจัยควรศึกษาแนวทางการสงเสริมความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อหา
รูปแบบในการสงเสริมความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานโดยศึกษาเปรียบเทียบในกลุม
ขาราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดนครปฐมกับกลุมขาราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดอ่ืน ๆ ที่อยูในสังกัดสํานักงานอธิบดีผู
พิพากษาภาค 7 เดียวกัน 
 
8. เอกสารอางอิง 
 
กฎ ก.พ. วาดวยการเล่ือนเงินเดือน พ.ศ. 2552.  (2552).  ราชกิจจานุเบกษา (เลมที่ 126). ตอนที่ 78 ก (15 ตุลาคม). 
เจาพนักงานศาลยุติธรรม จังหวัดนครปฐม. (2558). สัมภาษณ, 18 มกราคม 2558. 
เติมใจ  โคตรดก.  (2552).  ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน สถาบันจุฬาภรณ.  

วิทยานิพนธปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
รามคําแหง. 



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 

 บูรณาการศาสตรและศิลป งานวิจัยทองถ่ินไทยและประชาคมอาเซยีน | 1223 

ปยวัฒน  แกวกัณฑรัตน.  (2553).  การพัฒนากลยุทธการจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยในกํากับของ
รัฐ: กรณีศึกษาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

ผูอํานวยการสํานักงานศาลจังหวัดนครปฐม.(2558).  สัมภาษณ, 20 มกราคม 2558. 
พีรพัฒน  พจนสมพงษ.  (2555).  การถายทอดกลยุทธดวยวิธีการแบบดุลยภาพของสวนพัฒนาบุคคลกองการเจาหนาที่กรม

พัฒนาที่ดิน.  วิทยานิพนธปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

ลําดวน  เรือนโนวา.  (2553). ความรูความเขาใจและปญหาในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 ของเจาหนาที่ทองถิ่นในเขตอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย . การศึกษาอิสระปริญญารัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน.  (2552).  การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเล่ือนเงินเดือนของ
ขาราชการพลเรือนสามัญ. กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน.   

สํานักคณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรม.  (2553).  คูมือการบริหารผลการปฏิบัติราชการและเล่ือนเงินเดือนสําหรับ
ขาราชการศาลยุติธรรม.  กรุงเทพฯ: สํานักคณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรม.   

อรทิพา  เชื้อแดง.  (2548).  ความรู ความเขาใจ และการปฏิบัติตามการประกันสังคมของนายจางที่มีตอลูกจางตั้งแต 1-9 
คน ในเขตจังหวัดสระบุรี.  วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



The 8th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 31st March - 1st April 2016  

1224 | Integration of Art and Science toward the Local Research and ASEAN Community 

ทัศนคติของคูความที่มีตอกระบวนการไกลเกลี่ยขอพพิาทในศาลจังหวัดนครปฐม 
The Attitude of Litigants toward the Meadiation Process  

in Nakhon Pathom Provincial Court 
 

รุงนภา เพงรุงเรืองวงษ* และณัฐสุดา อุนบริบรูณ 
 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
*roong001@hotmail.com  

 
บทคัดยอ 

 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ระดับทัศนคติของคูความที่มีตอกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลจังหวัด

นครปฐม และ 2) เปรียบเทียบทัศนคติของคูความที่มีตอกระบวนการ ไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลจังหวัดนครปฐม จําแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคล กลุมตัวอยางไดแก คูความในศาลจังหวัดนครปฐม จํานวน 364 คน ไดมาโดยการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบที และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับทัศนคติของคูความที่มีตอกระบวนการ
ไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลจังหวัดนครปฐมมีระดับทัศนคติภาพรวม อยูในระดับมาก ( X  = 3.64, S.D. =  0.94) เม่ือจําแนกเปน
รายดาน พบวา มีทัศนคติอยูในระดับมาก ไดแก ดานการประชาสัมพันธ ( X  3.79, S.D. = 0.85) ดานการใหบริการ ( X = 
3.66, S.D. = 1.05) ดานวิธีการไกลเกล่ีย( X = 3.62, S.D. = 0.89) สวนทัศนคติอยูในระดับปานกลาง ไดแก ดานคุณสมบัติ
ของผูไกลเกล่ีย ( X  = 3.50, S.D. = 1.00) และ 2) คูความที่มีเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ รายได สถานะของ
คูความ การรับรูขอมูลขาวสาร ประสบการณ ความรู ความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการไกลเกล่ีย ตางกัน มีระดับทัศนคติที่
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
คําสําคัญ: ทัศนคติ, กระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาท, ศาลจังหวัดนครปฐม 
 

Abstract 
 

This objectives of this research are: 1) to study the attitude level of litigants toward the mediation 
process in Nakhon Pathom Provincial Court; and 2) to compare litigants’ attitude toward the mediation 
process in Nakon Pathom Provincial Court classified by individual factors. The representative sample is a 
group of 364 litigants in  Nakhon Pathom Provincial Court obtained by quota sampling. The research tool 
is the questionnaire prepared by the researcher. The statistics used in analysis are the percentage, the 
average, the standard deviation the t-test and the one-way analysis of variance (one-way ANOVA). The 
findings of this research showed: 1) The attitude level of litigants toward the mediation process in Nakhon 
Pathom Provincial Court high in overall ( X = 3.64, S.D. = 0.94). Classification in different aspects finds 
that the attitude level is high in public relations ( X = 3.79, S.D. = 0.85), services ( X = 3.66, S.D. = 1.05) and 
mediation methods ( X = 3.62, S.D. = 0.89). The attitude level is moderate  for qualifications of mediators 
( X  = 3.50, S.D. = 1.00); and 2) litigants with different genders, education levels, occupations, income, 
status of litigants,  information acquisition, experiences, understanding of the mediation process will 
have different attitude levels at a statistical significance of .05 

 
Keywords: attitude, mediation process, Nakhon Pathom Provincial Court 
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1. บทนํา 
 

 สังคมไทยปจจุบันพบวามีปญหาความขัดแยงลักษณะตาง ๆ ปรากฏขึ้นมากมาย ปญหาความขัดแยงสวนใหญเกิดจาก
ความขัดแยงสวนบุคคลแลวขยายวงกวางขึ้นไปสูระดับกลุมบุคคล เปนความขัดแยงเชิงโครงสรางของแตละเหตุการณที่มีความ
เก่ียวพันกันในเชิงเหตุและปจจัย ตลอดจนผลที่เกิดขึ้นที่ไดส่ังสมสืบเน่ืองกันมาอยางสลับซับซอน อันนําไปสูความขัดแยงของคน
หมูมากอยางยากที่จะหาทางออกและยากเกินกวาที่จะมีใครมาตัดสินใหเปนที่ยุติไดโดยงาย นอกเสียจากคูความขัดแยงจะเกิด
ความรูสึกสมานฉันทหรือลดราวาศอกใหแกกันและกัน สถานการณความขัดแยงจึงจะลดลงและเลิกราไปไดในที่สุด (ยงยุทธ  
วงศภิรมยศานติ์, 2549: 14) ปจจุบันศาลยุติธรรมจะใชกระบวนการการไกลเกล่ียเพื่อระงับขอพิพาทมาเปนแนวทางในการ
ดําเนินกระบวนการยุติธรรมคูขนาน เพื่อปรับใชเสริมกระบวนการยุติธรรมแบบเดิม สงเสริมและพัฒนาระบบการระงับขอ
พิพาททางเลือกดวยการไกลเกล่ียขอพิพาทเพื่ออํานวยความยุติธรรมทางเลือกแกประชาชน (สํานักงานศาลยุติธรรม, 2555: 7) 
โดยมีเปาหมายสําคัญในการยุติขอพิพาทใหเปนไปโดยสะดวก รวดเร็ว และเปนธรรม นอกเหนือจากการสืบพยานและพิพากษา
คดีแลว การไกลเกล่ียคดีในศาลยังเปนวิธียุติขอพิพาทอีกวิธีหน่ึงที่ศาลในประเทศตาง ๆ นําไปใช เน่ืองจากเปนวิธีการที่มีความ
สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยคูความสามารถเจรจายุติขอพิพาทไดดวยความพึงพอใจรวมกัน ไมมีฝายใดแพหรือชนะ 
ถือวาคูความทั้งสองฝายชนะดวยกันทั้งคู (win–win situation) ยุติความขัดแยงและทําใหสัมพันธภาพคืนดีดังเดิม ลดปญหา
ของสังคมและปญหาครอบครัว ประหยัดเวลาและคาใชจาย ลดปริมาณคดีของศาล เกิดความปรองดองขึ้นในสังคม 
นอกจากน้ันทั้งสองฝายยังสามารถรักษาความสัมพันธตอไปได ซ่ึงนับวาเปนวิธีการหน่ึงที่ชวยกอใหเกิดความสงบสุขในสังคม 
กรณีน้ีแสดงใหเห็นวาการไกลเกล่ียขอพิพาทที่ศาลยุติธรรมหากดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพทําใหปริมาณคดีลดลง การนํา
ระบบไกลเกล่ียไปใชในศาลจึงเปนมาตรการที่มีความจําเปนอยางยิ่งในการแกไขหรือบรรเทาปญหาดังกลาว จะชวยใหการ
บริหารจัดการคดีของศาลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ศาลยุติธรรมจึงมีนโยบายสําคัญใหศาลยุติธรรมตาง ๆ ทั่วประเทศ มีระบบ
ไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลควบคูไปกับการพิจารณาคดีเพื่อเปนทางเลือกใหแกประชาชนผูมีอรรถคดีในการยุติขอพิพาทดวย
ตนเอง 

        ศาลยุติธรรมถือเปนองคกรหลักที่ทําหนาที่ระงับขอพิพาทความขัดแยงของประชาชน การพิจารณาพิพากษาคดีของ
ศาลทั้งคดีแพงและคดีอาญาจึงเปนภารกิจหลัก ศาลหรือผูพิพากษาอาศัยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงและประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเปนแมบทในการดําเนินกระบวนการพิจารณา ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวกําหนดให
ศาลดําเนินการน่ังพิจารณาคดีติดตอกันไปเทาที่สามารถจะทําไดโดยไมตองเล่ือนคดีจนกวาจะเสร็จการพิจารณาและพิพากษา
คดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 37 และไมวาการพิจารณาคดีจะไดดําเนินไปแลวมากนอยเพียงใด ศาลมี
อํานาจที่จะไกลเกล่ียใหคูความไดตกลงกันไดหรือประนีประนอมยอมความกันในขอพิพาทน้ัน ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง มาตรา 20 (ชัยยุทธ วัชรานนท, 2548: 24-37) แตเดิมในทางปฏิบัติการพิจารณาคดีแตละวันศาลนัด
พิจารณาคดีวันละหลายเรื่อง ทําใหผูพิพากษาไมมีเวลาเพียงพอที่จะดําเนินการไกลเกล่ียขอพิพาทไดทุกคดี หากไมสามารถ
พิจารณาคดีใหแลวเสร็จไดภายในวันเดียว ศาลจะเล่ือนการพิจารณาออกไปไมมีการกําหนดวันนัดพิจารณาเพื่อไกลเกล่ียขอ
พิพาทอันเปนผลทําใหคดีคางการพิจารณา ประกอบกับศาลยตุิธรรมยังไมสามารถบริหารจัดการคดีใหสามารถลดปริมาณคดีที่
คางการพิจารณาได นอกจากน้ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 236 ยังกําหนดใหการน่ังพิจารณาคดีของ
ศาลตองมีผูพิพากษาครบองคคณะ ผูพิพากษาที่เปนองคคณะจึงตองรวมกันน่ังพิจารณาคดีโดยไมสามารถแยกกันน่ังพิจารณา
คดีไดเชนที่เคยปฏิบัติ ทําใหศาลจะตองใชเวลาในการพิจารณาพิพากษาคดีมากขึ้นกวาเดิม (สํานักงานศาลยุติธรรม, 2549: 7) 
ขณะที่จํานวนผูพิพากษาและบุคลากรของศาลมิไดเพิ่มขึ้นตามสัดสวนที่สอดคลองกันกับภาระที่เพิ่มขึ้น ก็จะสงผลกระทบตอ
การใหความเปนธรรมแกประชาชน รวมทั้งความเชื่อม่ันในระบบศาลดวย (Justice injustice) เม่ือป พ.ศ. 2544 ศาลยุติธรรม
ไดออกระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมวาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาท จํานวน 2 ฉบับ คือ ระเบียบคณะกรรมการ
บริหารศาลยุติธรรมวาดวยการระงับขอพิพาททางการเงิน พ.ศ. 2544 (สํานักงานศาลยุติธรรม, 2544: 105) ซ่ึงมีเน้ือหา
เก่ียวกับการไกลเกล่ียคดีเก่ียวกับขอพิพาททางการเงิน จะชวยใหสามารถยุติลงไดภายในเวลาอันรวดเร็วและสงผลใหการแกไข
ปญหาเศรษฐกิจของประเทศสามารถดําเนินตอไปอยางราบรื่น และคูมือการจัดระบบไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลตามขอกําหนด
ของประธานศาลฎีกา (ขอกําหนดของประธานศาลฎีกาวาดวยการไกลเกล่ีย, 2554: 19) สงผลใหกระบวนการทํางานของศาล
ยุติธรรมเปล่ียนแปลงไปหลายประการ อาทิ มีการพัฒนาระบบงานศาลยุติธรรมและพัฒนาผูไกลเกล่ียใหมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น 
เปนตน   
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        โดยทั่วไปเม่ือเกิดความขัดแยงขึ้นในสังคมมักจะกลายเปนขอพิพาทอันนําไปสูคดีฟองรองในศาลยุติธรรมเพื่อชวย
วินิจฉัยชี้ขาด อันเปนเหตุใหมีปริมาณคดีขึ้นสูศาลแตละปเปนจํานวนมากและมีแนวโนมที่จะสูงขึ้นเปนลําดับ กอใหเกิดเปน
ภาระในการบริหารจัดการคดีของศาล การระงับขอพิพาทที่เกิดขึ้นไมวาจะเปนขอพิพาทที่เก่ียวกับสิทธิและหนาที่ทางแพงหรือ
ขอพิพาททางอาญานับวันมีแนวโนมที่จะสูงขึ้นเปนลําดับ ผลการศึกษาสถิติคดีของศาลจังหวัดนครปฐม ป พ.ศ. 2553 พบวา มี
คดีแพงจํานวน 1,537 คดี คางการพิจารณา 385 คดี ปพ.ศ. 2554 จํานวน 1,417 คดี คางการพิจารณา 300 คดี ปพ.ศ. 2555 
มีคดีจํานวน 1,727 คดี คางการพิจารณา 389 คดี  ปพ.ศ. 2556 จํานวน 1,576 คดี คางการพิจารณา 353 คดี (สถิติคดีศาล
จังหวัดนครปฐม, 2556) ขอมูลทางสถิติดังกลาวแสดงใหเห็นวาคดีจะมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นไปอีก อันเน่ืองจากปญหาสภาพ
เศรษฐกิจสงผลใหจํานวนคดีของศาลเพิ่มสูงขึ้น ศาลจังหวัดนครปฐมจึงไดกําหนดนโยบายใหมีการดําเนินงานเก่ียวกับการไกล
เกล่ียขอพิพาทตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมวาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาท พ.ศ. 2544 และฉบับแกไข พ.ศ. 
2547 และอีกฉบับหน่ึง คือ ขอกําหนดของประธานศาลฎีกาวาดวยการไกลเกล่ีย พ.ศ. 2554 (สํานักงานศาลยุติธรรม, 2554: 
46) กําหนดใหมีศูนยไกลเกล่ียประจําศาล เพื่อดําเนินงานไกลเกล่ียของศาลใหเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ 
สงเสริมและสนับสนุนการนําวิธีการระงับขอพิพาททางเลือกโดยเฉพาะการไกลเกล่ียขอพิพาทถูกนํามาใชอยางแพรหลาย 
เพื่อใหมีการไกลเกล่ียตามที่ผูรับผิดชอบราชการศาลหรือองคคณะผูพิพากษามอบหมายหรือมีคําส่ัง แตเน่ืองจากการไกลเกล่ีย
จะประสบความสําเร็จไดจะตองไดรับความรวมมือของคูความซ่ึงประกอบดวย โจทก จําเลย ทนายโจทก ทนายจําเลย ซ่ึงเปน
คูความในคดีเปนสําคัญ  

จากการสัมภาษณบุคคลที่เก่ียวของ (ทนายความ, 2557: สัมภาษณ) ไดแสดงทัศนคติเก่ียวกับกระบวนการไกลเกล่ีย
ขอพิพาทในศาลจังหวัดนครปฐมวา กระบวนการไกลเกล่ียมีขอดีคือ ไดพบจําเลยและมีโอกาสไดพูดคุยกับจําเลยกอน แตขอเสีย
คือ จําเลยมาไมตรงตอเวลา ทําใหเสียเวลา สถานที่จัดหองไกลเกล่ียมีนอยเกินไปไมเพียงพอตอปริมาณคดี สวนผูไกลเกล่ียควร
จัดผูที่มีความรูความสามารถความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในการไกลเกล่ียคดี นอกจากน้ียังมีมุมมองที่เปนประโยชนตอการบริหาร
จัดการกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลจังหวัดนครปฐมอีกมากมาย  ดังน้ัน ทัศนคติหรือความคิดเห็นของคูความจึงมี
ความสําคัญตอกระบวนการไกลเกล่ียเปนอยางมาก ทั้งน้ี เน่ืองจากทัศนคติเปนเรื่องที่เก่ียวกับความคิด ความเขาใจ ความรูสึก 
ความเชื่อของบุคคล ที่เกิดจากประสบการณ การเรียนรู และมีแนวโนมที่จะแสดงความรูสึกน้ันออกมาทางพฤติกรรม การศึกษา
ทัศนคติของคูความจะทําใหเห็นถึงพฤติกรรมที่คูความจะแสดงออกซ่ึงความตองการในการไกลเกล่ีย การใหความรวมมือใน
กระบวนการไกลเกล่ีย อันจะทําใหบรรลุวัตถุประสงคในการไกลเกล่ียเพื่อระงับขอพิพาทที่มีประสิทธิภาพ สามารถรักษา
สัมพันธภาพระหวางคูความและธรรมเนียมในการปฏิบัติที่จะอยูรวมกันในสังคม การเห็นความชัดเจนของขอมูลที่เปน
ขอเท็จจริงจะทําใหเกิดความเขาใจระหวางกันของคูความ ทําใหเกิดความรวมมือในการแกปญหาของขอพิพาท เกิดความพอใจ
ของคูความทั้งสองฝาย อีกทั้งสามารถรักษาศักดิ์ศรีของแตละฝายไวได ตลอดถึงการมีคาใชจายต่ํา ในทางตรงกันขาม หาก
คูความมีทัศนคติที่ไมดีตอกระบวนการไกลเกล่ีย คูความไมใหความรวมมือในการไกลเกล่ียจะทําใหงานไกลเกล่ียไมประสบ
ผลสําเร็จ จึงเห็นควรศึกษาทัศนคติของคูความที่มีตอกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลจังหวัดนครปฐม ซ่ึงขอมูลที่ไดจาก
งานวิจัยจะเปนประโยชนตอการพัฒนากระบวนการระงับขอพิพาทดวยวิธีการไกลเกล่ียแกคูความ รวมทั้งชวยใหการบริหาร
จัดการคดีของศาลจังหวัดนครปฐมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
         ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาทัศนคติของคูความที่มีตอกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลจังหวัด
นครปฐม และเปรียบเทียบทัศนคติของคูความที่มีตอกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลจังหวัดนครปฐม จําแนกตามปจจัย
สวนบุคคล 
 
2. วัตถุประสงคในการวิจัย  
 

2.1 เพื่อศึกษาระดับทัศนคติของคูความที่มีตอกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลจังหวัดนครปฐม  
       2.2 เพื่อเปรียบเทียบทัศนคติของคูความที่มีตอกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลจังหวัดนครปฐม จําแนกตาม

ปจจัยสวนบุคคล  
จากวัตถุประสงคดังกลาวจะทําใหไดขอมูลเก่ียวกับทัศนคติของคูความที่มีตอกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาล

จังหวัดนครปฐม เพื่อนําไปประกอบการพิจารณาดําเนินการตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอการไกลเกล่ียขอพิพาท และไดขอมูล
ความแตกตางทัศนคติของคูความที่มีตอกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลจังหวัดนครปฐม 
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3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
 

การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดศึกษาและทบทวนแนวความคิดและเอกสารทางวิชาการที่เก่ียวของ ดังน้ี 
3.1.1 แนวคิดเก่ียวกับทัศนคติ   
ทัศนคติ เปนเรื่องเก่ียวกับความคิด ความเขาใจ ความรูสึก ความเชื่อของบุคคล ที่เกิดจากประสบการณ การเรียนรู ที่

แสดงความรูสึกน้ันออกมาทางพฤติกรรม ซ่ึงตอบสนองตอส่ิงน้ันตามความคิด ความรูสึกของตน สามารถวัดทัศนคติไดจากการ
สังเกต การสัมภาษณ การใชแบบสอบถาม และผลการวัดทัศนคติจะแสดงออกในทางบวกหรือทางลบ เห็นดวยหรือไมเห็นดวย
หรือทัศนคติที่บุคคลไมแสดงความคิดเห็นก็ได ปจจัยที่มีความสัมพันธกับทัศนคติตามแนวคิดและทฤษฎีดานประชากรศาสตร 
(ศิริวรรณ  เสรีรัตน, 2538: 41) ดังน้ี 1) เพศ ความแตกตางทางเพศ ทําใหบุคคลมีพฤติกรรมของการติดตอส่ือสารตางกัน คือ 
เพศหญิงมีแนวโนมมีความตองการที่จะสงและรับขาวสารมากกวาเพศชาย ในขณะที่เพศชายไมไดมีความตองการที่จะสงและรับ
ขาวสารเพียงอยางเดียวเทาน้ัน แตมีความตองการที่จะสรางความสัมพันธอันดีใหเกิดขึ้นจากการรับและสงขาวสารน้ันดวย 
นอกจากน้ีเพศหญิงและเพศชายมีความแตกตางกันอยางมากในเรื่องความคิด คานิยม และทัศนคติ ทั้งน้ี เพราะวัฒนธรรมและ
สังคมกําหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไวตางกัน 2) อายุ เปนปจจัยที่ทําใหคนมีความแตกตางกันในเรื่องของ
ความคิดและพฤติกรรม คนที่อายุนอยมักจะมีความคิดเสรีนิยม ยึดถืออุดมการณและมองโลกในแงดีมากกวาคนที่อายุมาก 
ในขณะที่คนอายุมากมักจะมีความคิดที่อนุรักษนิยม ยึดถือการปฏิบัติ ระมัดระวัง มองโลกในแงรายกวาคนที่มีอายุนอย 
เน่ืองมาจากผานประสบการณชีวิตที่แตกตางกัน ลักษณะการใชส่ือก็ตางกันคนที่มีอายุมากมักจะใชส่ือเพื่อแสวงหาขาวสารอ่ืน 
ๆ มากกวาความบันเทิง 3) การศึกษา เปนปจจัยที่ทําใหคนมีความคิด ทัศนคติ คานิยม และพฤติกรรมแตกตางกัน คนที่มี
การศึกษาสูงจะไดเปรียบอยางมากในการเปนผูรับสารที่ดีเพราะเปนผูมีความกวางขวางและเขาใจสารไดดี แตจะเปนคนที่ไมเชื่อ
อะไรงายๆ ถาไมมีหลักฐานหรือเหตุผลเพียงพอ ในขณะที่คนที่ไดรับการศึกษานอยมักจะใชส่ือประเภทวิทยุ โทรทัศนและ
ภาพยนตร หากผูมีการศึกษาสูงมีเวลาวางพอก็จะใชส่ือส่ิงพิมพ วิทยุ โทรทัศนและภาพยนตร แตหากมีเวลาจํากัดก็มักจะ
แสวงหาขาวสารจากส่ือส่ิงพิมพมากกวาประเภทอ่ืน และ 4) สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึง รายได สถานภาพทาง
สังคม และอาชีพ มีอิทธิพลอยางสําคัญตอปฏิกิริยาของผูรับสารที่มีตอผูสงสารเพราะแตละคนมีวัฒนธรรม ทัศนคติ คานิยม 
เปาหมายและประสบการณที่ตางกัน ปจจัยบางอยางที่เก่ียวของกับตัวผูรับสารแตละคน เชน ปจจัยทางจิตวิทยาและสังคมจะมี
อิทธิพลตอการรับขอมูลขาวสาร เปนตน 

3.1.2  แนวคิดการจัดระบบไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมวาดวยการไกล
เกล่ียขอพิพาท พ.ศ. 2544 และฉบับแกไข พ.ศ. 2547 และขอกําหนดของประธานศาลฎีกา วาดวยการไกลเกล่ีย พ.ศ. 2554 

การไกลเกล่ียขอพิพาท เปนเรื่องเก่ียวกับวิธีการระงับขอพิพาทที่มีบุคคลที่สามเขามาชวยเหลือใหคูความเจรจาตอรอง
กันไดสําเร็จหรือ “ผูไกลเกล่ีย” คอยเปนผูเสนอแนะในการทําหนาที่ชวยเหลือในการส่ือสารขอมูลความคิด ประสานความเขาใจ
ใหกับทั้งสองฝาย และขณะเดียวกันก็จะตองพยายามหาแนวทางแกไขปญหาที่ทั้งสองฝายนาจะยอมรับมาเสนอ และหาทาง
ออกใหกับคูพิพาทในการเจรจาตอรองระงับขอพิพาทระหวางคูกรณีหรือคูความเพื่อใหสามารถแกไขขอขัดแยงเพื่อบรรลุ
ขอตกลงที่เหมาะสม  ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมวาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาทไดวางแนวทางการจัดระบบ
ไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลมีสาระสําคัญพอสรุปไดวา กระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลประกอบดวยคุณสมบัติของผูไกล
เกล่ีย วิธีการไกลเกล่ีย การประชาสัมพันธ และการใหบริการ จากแนวคิดขางตน สรุปไดวาทัศนคติของคูความที่มีตอ
กระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาท หมายถึง ความคิดเห็น คานิยม บุคลิกภาพ และพฤติกรรมการรับรูของคูความที่มีตอ
กระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลจังหวัดนครปฐม ซ่ึงจะเปนไปในเชิงเห็นดวยหรือไมเห็นดวย  ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก 
ดานคุณสมบัติของผูไกลเกล่ีย  ดานวิธีการไกลเกล่ีย  ดานประชาสัมพันธ  และดานการใหบริการ(สํานักงานศาลยุติธรรม, 
2556: 2-26) 

3.1.3  งานวิจัยทีเ่ก่ียวของ 
งานวิจัยของกิจติญา  นุนลอย (2552: บทคัดยอ) ไดศึกษาทัศนคติของราษฎรที่มีตอการอนุรักษาทรัพยากรปาไม

บริเวณอุทยานแหงชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน จังหวัดราชบุรี เพื่อศึกษาทัศนคติของราษฎรบริเวณอุทยานแหงชาติเฉลิม
พระเกียรติไทยประจัน จังหวัดราชบุรีที่มีตอการอนุรักษทรัพยากรปาไม  และความแตกตางของทัศนคติของราษฎรที่มีสภาพ
ทั่วไปตอการอนุรักษทรัพยากรปาไม พบวา 1) ราษฎรที่มีเพศตางกันมีทัศนคติตอการอนุรักษทรัพยากรปาไม ตางกันอยางมี
นัยสําคัญ 2) ราษฎรบริเวณอุทยานแหงชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน จังหวัดราชบุรี ที่มีอายุตางกันมีทัศนคติตอการอนุรักษ
ทรัพยากรปาไม ตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ 3) ราษฎรที่มีสถานภาพสมรสตางกันมีทัศนคติตอการอนุรักษทรัพยากรปาไม 
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ตางกันอยางมีนัยสําคัญ 4) ราษฎรที่มีชาติพันธุตางกัน มีทัศนคติตอการอนุรักษทรัพยากรปาไม ตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ 5) 
ราษฎรที่มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนตางกัน มีทัศนคติตอการอนุรักษทรัพยากรปาไม ตางกันอยางมีนัยสําคัญ 6) ราษฎรที่มี
ระดับการศึกษาตางกัน มีทัศนคติตอการอนุรักษทรัพยากรปาไม ตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ 7) ราษฎรบริเวณอุทยานแหงชาติ
เฉลิมพระเกียรติไทยประจัน จังหวัดราชบุรี ที่มีอาชีพตางกัน มีทัศนคติตอการอนุรักษทรัพยากรปาไมตางกันอยางมีนัยสําคัญ  
8) ราษฎรที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือนตางกัน มีทัศนคติตอการอนุรักษทรัพยากรปาไม ตางกันอยางมีนัยสําคัญ 9) ราษฎรที่มี
ระยะเวลาในการตั้งถิ่นฐานตางกัน มีทัศนคติตอการอนุรักษทรัพยากรปาไม ตางกันอยางมีนัยสําคัญ ผูศึกษาเสนอแนะ 1) ควร
ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรปาไมเพื่อนําผลการศึกษามาใชเปนแนวทางในการ
สงเสริมใหราษฎรมีสวนรวมมากขึ้น 2) ควรศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหราษฎรมีทันคติที่ดีในการอนุรักษ
ทรัพยากรปาไม 3) ควรวิจัยเชิงคุณภาพเขามาศึกษา  

ในขณะเดียวกับงานวิจัยของเดชพยัคฆ  ลินทมิตร (2552: บทคัดยอ) ศึกษาทัศนะของผูนําทองถิ่นตอการดําเนินชีวิต
ของประชาชนภายใตรัฐธรรมนูญ ฯ 2550 เพื่อศึกษาระดับทัศนะของผูนําสวนทองถิ่นตอการดําเนินชีวิตของประชาชนภายใต
ภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลที่สงผลตอทัศนะของผูนําสวน
ทองถิ่นตอการดําเนินชีวิตของประชาชนภายใตภายใตรัฐธรรมนูญ ฯ 2550  พบวา การเปรียบเทียบระดับทัศนะของผูนําสวน
ทองถิ่นตอการดําเนินชีวิตของประชาชนภายใตรัฐธรรมนูญ ฯ 2550 ผูนําสวนทองถิ่นทั้งชายและหญิง มีทัศนะตอการดําเนิน
ชีวิตของประชาชนภายใตรัฐธรรมนูญ ฯ 2550  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ  และเปรียบเทียบระดับทัศนะของผูนําสวนทองถิ่น
ตอการดําเนินชีวิตของประชาชนภายใตรัฐธรรมนูญฯ 2550 โดยจําแนกตามอายุพบวา ผูนําสวนทองถิ่นที่อายุต่ํากวา 30 ป, 30-
40 ป, 41-50 ป, 60 ปขึ้นไป มีทัศนะตอการดําเนินชีวิตของประชาชนภายใตรัฐธรรมนูญ ฯ 2550 และดานสิทธิเสรีภาพและ
การมีสวนรวมของประชาชนของผูนําสวนทองถิ่นมีทัศนะตอการดําเนินชีวิตของประชาชนภายใตรัฐธรรมนูญ ฯ 2550 แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญ  และจําแนกตามอาชีพ พบวา ผูนําสวนทองถิ่นที่มีอาชีพเกษตรกรรม ราชการ/รัฐวิสาหกิจ คาขาย รับจาง 
นักธุรกิจ อาชีพอิสระ และอ่ืนๆ มีทัศนะของผูนําตอการดําเนินชีวิตของประชาชนภายใตรัฐธรรมนูญ ฯ 2550 โดยรวมและราย
ดานทุกดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ และจําแนกตามการรับรูขอมูลขาวสาร พบวา ผูนําสวนทองถิ่นที่มีการรับรูขาวสารมี
ทัศนะของผูนําตอการดําเนินชีวิตของประชาชนภายใตรัฐธรรมนูญ ฯ 2550 แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ  

งานวิจัยของจุฑารัตน  เสือแกว (2553: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธกับทัศนคติของพนักงานตอ
โครงการพัฒนาบุคคลากรในการปฏิบัติงานโดยวิธีการเรียนรูดวยตนเองของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในกลุม
เครือขายนครหลวง 1 พบวา ทัศนคติของพนักงานตอโครงการ ฯ ในทุกดานอยูในระดับเห็นดวย โดยดานการเรียนรู คาเฉล่ีย  
4.18 ดานองคการคาเฉล่ีย  3.99 ดานบุคลากร คาเฉล่ีย 3.97 ดานความรู คาเฉล่ีย 4.05 และดานเทคโนโลยี คาเฉล่ีย  4.04  
ปญหาและอุปสรรคของพนักงานตอโครงการ ฯ ในทุกดานอยูในระดับนอย โดยดานการเรียนรู คาเฉล่ีย  2.18 ดานองคการ 
คาเฉล่ีย 2.19 ดานบุคลากร คาเฉล่ีย 2.14 ดานความรู คาเฉล่ีย  2.11 และดานเทคโนโลยี คาเฉล่ีย 2.01 ปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับทัศนคติของพนักงานตอโครงการ ฯ โดยภาพรวม ไดแก ปญหาและอุปสรรคของโครงการฯ ดานความรู ดาน
การเรียนรู ดานองคการ และดานเทคโนโลยี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

งานวิจัยของนวลจันทร  ทัศชัยกุล (2547: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของคูความตอการระงับขอพิพาทดวย
การไกลเกล่ียของศาลยุติธรรม พบวา คูความกลุมตัวอยางอายุระหวาง 41 -50 ป มีจํานวนมากที่สุดรอยละ 64 การศึกษาสวน
ใหญระดับปริญญาตรี รอยละ 69.2 อาชีพรับราชการและทํางานรัฐวิสาหกิจมีจํานวนรอยละ 29.8 และรอยละ 26.6 รายไดต่ํา
วา 10,000 บาท จํานวนมากสุดรอยละ 29.8 รายไดมากกวา 30,000 บาท มีเพียงรอยละ 6.7 เทาน้ัน ขอมูลเกี่ยวกับความรู
ความเขาใจ คูความกลุมตัวอยางมีความรูโดยตรงรอยละ 41.4 และความรูโดยออมรอยละ 42.9 มีประสบการณ มี 3 ระดับคือ 
สูง กลาง และต่ํา คิดเปนจํานวนรอยละ 76..40.1 และรอยละ 52 ขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นในดานวิธีการ ผลการไกลเกล่ีย
และบทบาทของผูพิพากษาทําหนาทีไ่กลเกล่ียความคิดเห็นเก่ียวกับวิธีการ คูความเห็นดวยในทางบวกรอยละ 39.1 ผลการไกล
เกล่ีย คูความเห็นดวยในทางบวกรอยละ 98 ความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของผูพิพากษาในทางบวกมีจํานวนรอยละ 45.6 ทั้งน้ี 
ใชเกณฑดูจากครึ่งหน่ึงของจํานวนขอคําถาม เม่ือพิจารณาโดยรวมคูความกลุมตัวอยางเห็นดวย รอยละ 92.9 และเม่ือพิจารณา
เปนรายขอ ขอมูลที่ไดผูพิพากษาใหความยุติธรรมรอยละ 84 ผูพิพากษาใชคําพูดดวยอารมณ และใชคําพูดเชิงบังคับมีจํานวน
เทากันคือรอยละ 22.9 และรอยละ 62.6 คูความกลุมตัวอยางตอบวารูสึกเกรงกลัวผูพิพากษาผูทําหนาที่ไกลเกล่ียขอพิพาทและ
ผูพิพากษาใชคําพูดโนมนาวชักชวนรอยละ 52.5 ขอมูลที่นาสนใจกอนการฟองคด ีศาลควรเขาไกลเกล่ีย คําตอบเห็นดวยคิดเปน
จํานวนรอยละ 79.3 ผลการพิสูจนสมมติฐานระดับการศึกษา มีความสัมพันธกับประสบการณการใหคําปรึกษาระงับขอพิพาท
แกญาติ คูความกลุมตัวอยางมีรายไดและประสบการณตางกันจะมีความรูความเขาใจและความคิดเห็นในการไกลเกลี่ยระงับขอ
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พิพาทแตกตางกัน คูความกลุมตัวอยางมีประสบการณตางกันจะมีความรูความเขาใจและความคิดเห็นแตกตางกันโดยมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ .05 แตคูความกลุมตัวอยางที่มีรายไดตางกันจะมีความคิดเห็นในบทบาทของผูพิพากษาทําหนาที่ไกลเกล่ีย
ไมแตกตางกัน และระดับการศึกษาของคูความกลุมตัวอยางไมมีความสัมพันธกัน การเปนคนกลางระงับขอพิพาทแกคูกรณี และ
ไมมีความสัมพันธกับการเคยใหคําปรึกษาระงับขอพิพาทแกเพื่อน ขอเสนอแนะของผูวิจัยมีดังน้ี ศาลควรมีการประชาสัมพันธ
และเผยแพรเอกสารวิชาการเก่ียวกับหลักการและประโยชนของการไกลเกล่ียขอพิพาทแกคูความคดีแพงโดยทั่วไปโดยเฉพาะ
ความรูความเขาใจโดยตรงพรอมคําอธิบาย  ควรจัดใหมีเจาหนาที่ประจําตอบคําถามแกคูความที่สงสัยเก่ียวกับขอพิพาทคดีแพง
ทั้งหลักการและประโยชนของการไกลเกล่ียและขอสงสัยอ่ืนที่เก่ียวของ เพื่อจะเปนการชวยใหคูความคดีแพงทั้งหลายเขาใจ
ชัดเจนเพื่อจะไดตัดสินใจขอใหศาลไกลเกล่ียขอพิพาท ฝายประชาสัมพันธควรใหความรูแกคูความคดีแพงที่มาศาลในแตละวัน
ดวยการจัดแสดงภาพ ขั้นตอน วิธีการ และผลของการไกลเกล่ียดวยการแสดงภาพเปนรูปแบบการจัดนิทรรศการขนาดเล็ก 
รูปภาพจะเปนการส่ือสารที่นาสนใจไดอีกวิธีหน่ึง ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป 1) ควรวิจัยขยายขอบเขตของประชากรเพิ่ม
มากขึ้นเพื่อศึกษาปญหาเก่ียวกับการไกลเกล่ียขอพิพาทไดกวางขวางชัดเจนและมีคุณคาแกการวิจัย 2) ปจจุบันศาลยุติธรรมได
คัดเลือกบุคคลภายนอกทําหนาทีไกลเกล่ียขอพิพาทแทนผูพิพากษา ควรศึกษาวิจัยความคิดเห็นของคูความคดีแพ งที่มีตอ
บุคคลภายนอกผูทําหนาที่ไกลเกล่ียระงับขอพิพาทดวย  

สวนงานวิจัยของวชิราพรรณ  นามโลมา (2549: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง ปญหาการไกลเกล่ียขอพิพาทของศาลจังหวัด
รอยเอ็ด โดยใชกลุมตัวอยางจากผูเก่ียวของกับการไกลเกล่ียขอพิพาทโดยรวม ผูบริหารและบุคลากรของศาล และทนายความ 
และผูไกลเกล่ียสวนมากเห็นวามีปญหาการไกลเกล่ียขอพาทของศาลจังหวัดโดยรวมและเปนรายดานอยูในระดับปานกลาง สวน
คูความฝายโจทกและคูความฝายจําเลยเห็นวามีปญหาโดยรวม และเปนรายดาน 5 ดาน อยูในระดับมาก คือ ดานการเผยแพร
ประชาสัมพันธ ดานสถานที่ไกลเกล่ีย ดานกระบวนการ/วิธีไกลเกล่ีย ดานคูความที่เขาสูการไกลเกล่ีย และดานอ่ืน ๆ และมี
ปญหาดานคุณสมบัติผูไกลเกล่ียอยูในระดับปานกลาง ผูเก่ียวของกับการไกลเกล่ียขอพิพาทที่มีสถานภาพแตกตางกัน มีระดับ
ปญหาการไกลเกล่ียขอพิพาทของศาลจังหวัดโดยรวมและเปนรายดานทุกดานแตกตางกัน  

สําหรับงานวิจัยของสงวน  พรอิชยานนท (2553: บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอระบบการไกลเกล่ียขอพิพาท
ของศาลแขวงสมุทรปราการ เพื่อศึกษาปญหาและแนวทางแกไขเก่ียวกับปจจัยที่สงผลตอระบบการไกลเกล่ียขอพิพาทของศาล
แขวงสมุทรปราการ พบวา ปจจัยที่สงผลตอระบบการไกลเกล่ียขอพิพาทของศาลแขวง ไดแก คูความ กระบวนการไกลเกล่ียขอ
พิพาท ผูประนีประนอม และศูนยไกลเกล่ียขอพิพาท ผูศึกษามีขอเสนอแนะเก่ียวกับระบบการไกลเกล่ียขอพิพาทที่สําคัญคือ 
สํานักงานศาลยุติธรรมควรกําหนดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือกบุคคลภายนอกที่ไดรับการแตงตั้งเปนผูประนีประนอมใหเปน
มาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกผูพิพากษาสมทบ ควรเพิ่มศักยภาพและบทบาท
ของนิติกรประจําศูนยไกลเกล่ียขอพิพาทใหมีความรูความเชี่ยวชาญพิเศษเก่ียวกับการไกลเกล่ียขอพิพาทเพื่อใหเปนที่ปรึกษา
เก่ียวกับขอกฎหมายใหแกผูประนีประนอมและสามารถทําหนาที่เปนผูไกลเกล่ียขอพิพาทรวมกับผูประนีประนอมในคดีตาง ๆ ที่
มีประเด็นขอพิพาทยุงยากและซับซอนได และควรเพิ่มบทบาทใหนิติกรประจําศูนยไกลเกล่ียขอพิพาททําหนาที่เปนผูชวยผู
พิพากษาในการสอบถามคูความเก่ียวกับขอกฎหมายและประเด็นขอพิพาทในคดีที่ตกลงกันไมได  เชน การรับประเด็นขอพิพาท
บางขอหรือคําทาของคูความแลวทํารายงานเสนอผูพิพากษาเจาของสํานวน สํานักงานศาลยุติธรรมควรเรงรัดให มีการออก
กฎหมายรองรับระบบการไกลเกล่ียขอพิพาทในรูปแบบของพระราชบัญญัติวาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาทเพื่อเปนการยกระดับ
ความสําคัญของระบบการไกลเกล่ียและเพิ่มประสิทธิภาพในการระงับขอพิพาทใหแกประชาชน การกําหนดรายละเอียด
เก่ียวกับสิทธิและประโยชนที่ผูประนีประนอมจะไดรับจากการอุทิศตนทําหนาที่ชวยเหลือศาลยุติธรรมในการไกลเกล่ีย รวมทั้งมี
บทบัญญัติเก่ียวกับสิทธิประโยชนและคาตอบแทนของนิติกรประจําศูนยไกลเกล่ียขอพิพาทไมใหดอยกวานิติกรที่ปฏิบัติงานใน
ตําแหนงเจาพนักงานคดีหรือนิติกรประจําหนวยราชการอ่ืน ๆ ที่ไดรับเงินประจําตําแหนง สํานักงานศาลยุติธรรมควร
ประชาสัมพันธระบบการไกลเกล่ียขอพิพาทใหแกคูความและประชาชนใหมากยิ่งขึ้น จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของกับการ
ไกลเกล่ียขอพิพาทในประเทศ พบวา ปจจัยที่สงผลตอระบบการไกลเกล่ียขอพิพาท ไดแก คูความ กระบวนการไกลเกล่ียขอ
พิพาท ผูประนีประนอม และศูนยไกลเกล่ียขอพิพาท  และการเผยประชาสัมพันธระบบการไกลเกล่ียขอพิพาทใหแกคูความและ
ประชาชนใหมากยิ่งขึ้น  

ในขณะที่งานวิจัยของกมลวรรณ  ตันเรืองศรี (2553: บทคัดยอ) ไดศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการในการไกล
เกล่ียขอพิพาทในชั้นศาล : ศึกษาเฉพาะกรณี ศาลอาญา ศาลแพง และศาลแขวงพระนครเหนือ พบวา มี 4 วิธีใหญ ๆ คือ การ
เจรจาตอรอง การอนุญาโตตุลาการ การประนีประนอมยอมความ กลุมประชากรเห็นวาดานกระบวนการไกลเกล่ีย/วิธีการไกล
เกล่ีย อยูในระดับมาก การไกลเกล่ียทําใหคูความรักษาสัมพันธภาพอันดีและเปนกันเองทั้งสองฝายไมมีฝายใดแพฝายใดชนะ มี
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ความนาเชื่อถือประหยัดเวลา หากกระบวนการไกลเกล่ียไมสามารถสรางความพึงพอใจใหคูความทั้งสองฝายเพื่อเขาสู
กระบวนการไกลเกล่ียก็จะทําใหการไกลเกล่ียขอพิพาทที่ศาลไดมีการนําระบบไกลเกล่ียมาใชในศาล เพื่อแกไขปญหาคดีลนศาล
ที่จะชวยลดภาระการบริหารจัดการคดีไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร และหากการประชาสัมพันธใหคูความไดรับรูกระบวนการ
ไกลเกล่ียขอพิพาทไมเพียงพอ คูความไมเขาใจถึงกระบวนการวิธีการไกลเกล่ีย รวมทั้งประโยชนของการไกลเกล่ียก็จะทําใหไม
สามารถระงับขอพิพาทที่เกิดขึ้นได รองลงมาคือ ความพึงพอใจดานสถานที่ พบวา ดานการสรางบรรยากาศการไกลเกล่ียและ
สรางสัมพันธภาพระหวางคูความ ผูไกลเกล่ียจะตองสรางบรรยากาศในการไกลเกล่ียและสรางสัมพันธภาพระหวางคูความให
แตกตางจากการพิจารณาคดีดวยการทําใหรูปแบบของการเจรจาตกลงกันเอง รวมทั้งสถานที่ไกลเกล่ียก็ควรจัดตั้งใหเปนสัดสวน
อยูในจุดที่ไมพลุกพลาน ซ่ึงสงผลใหเปนการสรางความคุนเคยและลดความตึงเครียด การสรางสัมพันธภาพระหวางคูความจะทํา
ใหเกิดความเชื่อถือไววางใจในตัวผูไกลเกล่ียและเชื่อม่ันในระบบ ดานความเหมาะสมของบุคลากร พบวา ควรเปนผูที่มีความ
ชํานาญในการไกลเกล่ีย หากขาดผูที่มีความชํานาญก็จะทําใหการไกลเกล่ียไมประสบผลสําเร็จได 

       จากการศึกษาแนวคิดที่เก่ียวของกับทัศนคติของคูความที่มีตอกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลจังหวัดนครปฐม 
รวมทั้งงานวิจัยที่เก่ียวของกับระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมวาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาท พ.ศ. 2544 และฉบับ
แกไข พ.ศ. 2547 และการจัดระบบไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลตามขอกําหนดของประธานศาลฎีกา วาดวยการไกลเกล่ีย พ.ศ. 
2554 (2554: 19) มาประยุกตใชเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยดังน้ี 

    ตัวแปรอิสระ                                               ตัวแปรตาม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
จากกรอบแนวคิดดังกลาวขางตน ผูวิจัยใหนิยามตัวแปรไวดังตอไปน้ี 

 ทัศนคติของคูความที่มีตอกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาท หมายถึง  ความคิดเห็น ความเชื่อ ความรูสึกและพฤติกรรม
ของคูความที่มีตอกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลจังหวัดนครปฐม ซ่ึงจะเปนไปในเชิงเห็นดวยหรือไมเห็นดวย  
ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก ดานคุณสมบัติของผูไกลเกล่ีย ดานวิธีการไกลเกล่ีย  ดานประชาสัมพันธ  ดานการใหบริการ 

        ดานคุณสมบัติของผูไกลเกล่ีย หมายถึง คุณสมบัติของผูไกลเกล่ียตามระเบียบ คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วา
ดวยการไกลเกล่ียขอพิพาท พ.ศ. 2544 และขอกําหนดของประธานศาลฎีกา วาดวยการไกลเกล่ีย พ.ศ. 2554 ประกอบดวย ผู
ไกลเกล่ียหรือผูประนีประนอม ตองมีอายุไมต่ํากวาสามสิบปบริบูรณ  การศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีและมีประสบการณในการ
ทํางานมาไมนอยกวาหาป หรือมีประสบการณในการทํางานสาขาตาง ๆ ไมนอยกวาสิบป  ผานการอบรมหลักสูตรเทคนิคหรือ
วิธีการไกลเกล่ีย มีประสบการณดานการไกลเกล่ียไมนอยกวาสิบคดี  ไมเปนผูมีประวัติเส่ือมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี ไม
เปนผูประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือกระทํากิจการใดอันอาจกระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหนาที่ผูประนีประนอมประจําศาล 
ไมเปนผูมีหน้ีสินลนพนตัว ไมเปนบุคคลที่ศาลส่ังใหเปนคนไรความสามารถหรือคนไรความสามารถ ไมเคยรับโทษจําคุกโดยคํา
พิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไมเปน ผูพิพากษาสมทบตาม

ปจจัยสวนบุคคล 
 

1. เพศ 
2. อายุ 
3 ระดับการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. สถานภาพ 
6. รายได  
7. สถานะของคูความ 
8. การรับรูขอมูลขาวสาร 
9. ประสบการณ 
10. ความรู ความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการไกล
เกล่ีย 
 

ทัศนคติของคูความที่มีตอกระบวนการไกล
เกล่ียขอพิพาทในศาลจังหวัดนครปฐม 

 
1. ดานคุณสมบัติของผูไกลเกล่ีย 
2. ดานวิธีการไกลเกล่ีย 
3. ดานประชาสัมพันธ 
4. ดานการใหบริการ 



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 

 บูรณาการศาสตรและศิลป งานวิจัยทองถ่ินไทยและประชาคมอาเซยีน | 1231 

พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพยสินฯ และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานกลาง 
และการดํารงตนตามประมวลจริยธรรมที่คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมกําหนด                                                                                                                                                                                    

        ดานวิธีการไกลเกล่ีย หมายถึง วิธีการไกลเกล่ียตามขอกําหนดของประธานศาลฎีกา วาดวยการไกลเกล่ีย พ.ศ. 2554 
ซ่ึงประกอบดวย การจัดใหมีศูนยไกลเกล่ียขอพิพาทประจําศาล เจาหนาที่ประจําศูนยไกลเกล่ียขอพิพาท คณะกรรมการ
บริหารงานไกลเกล่ียประจําศาล การจัดหองประชุมสําหรับการไกลเกล่ียขอพิพาท การจัดคดีเขาสูระบบไกลเกล่ียขอพิพาทใน
ศาล การแตงตั้งและการขึ้นทะเบียนเปนผูประนีประนอมประจําศาล การดําเนินการไกลเกล่ียโดยผูประนีประนอม การส้ินสุด
กระบวนการไกลเกล่ีย 
   ดานประชาสัมพันธ หมายถึง การเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลความรูดานการไกลเกล่ียขอพิพาทใหแกประชาชน 
โดยจัดทําเอกสารส่ือส่ิงพิมพ ไดแก คําแนะนําการติดตอราชการศาล แผนพับ ปายประชาสัมพันธ 

       ดานการใหบริการ หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการในการดําเนินการในศูนยไกลเกล่ียขอพิพาท เพื่อตอบสนอง
ความตองการของคูความใหไดรับความรูความเขาใจ และความสะดวกสบายหรือเกิดความพึงพอใจจากผลของการกระทําน้ัน   

        ปจจัยสวนบุคคล หมายถึง องคประกอบที่มีความสัมพันธกับทัศนคติของคูความที่มีตอกระบวนการไกลเกล่ีย ไดแก 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ รายได สถานะของคูความ การรับรูขอมูลขาวสาร ประสบการณ ความรู  ความ
เขาใจเก่ียวกับกระบวนการไกลเกล่ีย 

 
4. วิธีดําเนินการวิจัย  
 

การวิจัยเรื่อง ทัศนคติของคูความที่มีตอกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลจังหวัดนครปฐม เปนการวิจัยเชิง
สํารวจ (survey research) เปนการศึกษาระดับทัศนคติของคูความที่มีตอกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลจังหวัด
นครปฐม ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมวาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาท พ.ศ. 2544 และฉบับแกไข พ.ศ. 2547 
และการจัดระบบไกลเกล่ียขอพิพาทในศาล ตามขอกําหนดของประธานศาลฎีกา วาดวยการไกลเกล่ีย พ.ศ. 2554  
ประกอบดวย 4 ดานคือ ดานคุณสมบัติของผูไกลเกล่ีย ดานวิธีการไกลเกล่ีย ดานประชาสัมพันธ ดานการใหบริการ ประชากรที่
ศึกษา คือ  คูความที่เขาสูกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลจังหวัดนครปฐม ไดแก ทนายโจทก จํานวน 1,641 คน ทนาย
จําเลย จํานวน 1,641 คน โจทก จํานวน  1,641 คน และจําเลย จํานวน 1,641 คน รวมทั้งส้ิน จํานวน 6,564 คน (สถิติคดีที่
เขาสูกระบวนการไกลเกล่ียของศาลจังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2552-2556) ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 364 คน ตามตาราง
กําหนดขนาดตัวอยางของเครจซ่ีและมอรแกน ที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 และดําเนินการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวนโดย
ใชคูความเปนชั้นภูมิในการแบง ไดแก จําแนกเปนทนายโจทก  91 คน ทนายจําเลย   91 คน โจทก 91 คน และจําเลย 91 คน 
ระยะเวลาการศึกษาตั้งแตเดือน ธันวาคม 2557 ถึง กุมภาพันธ 2558  

 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเปนการสอบถาม แบงออกเปน 3 สวน ดังน้ี สวน
ที่ 1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยางทีมี่ตอกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลจังหวัดนครปฐม ประกอบดวย เพศ  
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส  รายได สถานะของคูความ การรับรูขอมูลขาวสาร และประสบการณ ขอคําถาม
เปนแบบตรวจสอบรายการ สวนที่ 2 ระดับทัศนคติของคูความที่มีตอกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลจังหวัดนครปฐม 
โดยมีตัวเลือกมีลักษณะเปนมาตรประมาณคาแบบลิเคิรท สเกล (likert scales) และสวนที่ 3 เก่ียวกับความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลจังหวัดนครปฐม ประกอบดวยคําถามเปนแบบเลือกตอบ “ถูก” หรือ “ผิด” โดย
ดําเนินการตรวจคุณภาพของเครื่องมือตามขั้นตอนและหลักการวิจัยดวยการหาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับ
จุดประสงค (IOC) และนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงและแกไขแลวไปทดลองใช (try out) กับคูความที่มีตอกระบวนการไกลเกล่ีย
ขอพิพาทในศาลแขวงนครปฐม ที่ไมถูกสุมเปนกลุมตัวอยางจํานวน 50 คน มาคํานวณหาความเชื่อม่ัน โดยใชคาสัมประสิทธ์ิ
แอลฟา ดวยวิธีของครอนบาค (Cronbach) ไดคาคุณภาพดานความเที่ยงคํานวณไดเทากับ .83 คาอํานาจจําแนกของตัวแปร 
อยูระหวาง 0.62 – 0.86 คุณภาพดานความเชื่อม่ันเทากับ .92 ทดสอบการแจกแจงปกติมีคาเฉล่ียเทากับ 3.84 คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.89 และคา n เทากับ 364   

การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร และใชสถิติในการวิเคราะห ดังน้ี 1)
การวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคล ใชการหาคาความถี่และคารอยละ 2) การวิเคราะหระดับทัศนคติของคูความที่มีตอ
กระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลจังหวัดนครปฐม ดานคุณสมบัติของผูไกลเกล่ีย ดานวิธีการไกลเกล่ีย ด านการ
ประชาสัมพันธ และดานการใหบริการ ใชการหาคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3) การเปรียบเทียบทัศนคติของคูความที่
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มีตอกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลจังหวัดนครปฐม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ใชสถิติในการทดสอบหาคาความ
แตกตางระหวางตัวแปรที่แบงออกเปน 2 กลุมใชการทดสอบที ไดแก เพศ สวนตัวแปรที่มี 3 กลุมขึ้นไปใชการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว ไดแก อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส รายได สถานะของคูความ การรับรูขอมูลขาวสาร 
ประสบการณ และความรูความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการไกลเกล่ีย และวิเคราะหความแตกตางระหวางคาเฉล่ียโดยนํามา
ทดสอบคาเฉล่ียเปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ  
 
5. สรุปผลการวิจัย  
 
    ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 
           5.1 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 240 คน คิดเปน รอยละ 65.90 และเพศหญิง จํานวน 124 คน คิดเปน
รอยละ 34.10 สวนใหญมีอายุ 31 - 40 ป จํานวน 149 คน คิดเปนรอยละ 40.90  รองลงมาอายุต่ํากวา 30 ป จํานวน 87 คน คิดเปน
รอยละ 23.90 อายุ 41 - 50 ป จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 20.10 และมีอายุ 51 ปขึ้นไป จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 15.10 
ตามลําดับ มีสถานภาพโสด จํานวน 201 คน คิดเปน รอยละ 55.20 รองลงมามีสถานภาพสมรสจํานวน 139 คน คิดเปน รอยละ 
38.20  และหมาย/หยาราง จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 6.60 ตามลําดับ มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 248 คน คิดเปน
รอยละ 68.10  รองลงมามีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 16.70 ปริญญาโทขึ้นไปจํานวน  55 คน 
คิดเปน รอยละ 15.10 ตามลําดับ สวนใหญมีอาชีพทนายความ จํานวน 182 คน คิดเปนรอยละ 50.00 รองลงมามีอาชีพรับจาง 
จํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 22.80 ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 60  คน คิดเปนรอยละ 16.50 คาขาย/ธุรกิจสวนตัว จํานวน 
36 คน คิดเปนรอยละ 9.90 และเกษตรกร จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 0.80 ตามลําดับ สวนใหญมีรายได 10,000–20,000 บาท 
จํานวน 153 คน คิดเปนคิดเปนรอยละ 42.00 รองลงมามีรายได 20,001–40,000 บาท จํานวน 126 คน คิดเปนรอยละ 34.60 
รายไดนอยกวา 10,000 บาท จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 12.90 รายได  40,001 บาทขึ้นไป จํานวน 38 คน คิดเปน รอยละ 
10.30 ตามลําดับ เปนทนายโจทก ทนายจําเลย โจทกและจําเลย จํานวนกลุมละ 91 คน คิดเปนรอยละ  25.00 เทา ๆ กัน กลุม
ตัวอยางสวนใหญไมเคยมีประสบการณในการไกลเกล่ียจํานวน 162 คน คิดเปน รอยละ 44.50 มีประสบการณ 1 – 5 ครั้ง จํานวน 
119 คน คิดเปน รอยละ 32.70  ประสบการณ 6 ครั้ง  ขึ้นไป จํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 22.80 ตามลําดับ สวนใหญไดรับรู
ขาวสารจากเจาหนาที่ศาล จํานวน 262 คน คิดเปนรอยละ 32.27 จากเอกสาร/แผนพับ/หนังสือ/เชิญชวน จํานวน 200 คน คิดเปน 
รอยละ 24.65 บอรด/ปายประชาสัมพันธ จํานวน 171 คน คิดเปนรอยละ 21.08 เพื่อน/บุคคลทั่วไป จํานวน 89 คน คิดเปน รอยละ 
10.97 อินเตอรเน็ต จํานวน 57คน คิดเปนรอยละ 6.97 โทรทัศน/วิทยุนอยที่สุด จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 4.06 สวนใหญมี
ความรู ความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการไกลเกล่ียระดับนอย จํานวน 201 คน คิดเปน รอยละ 55.20 มีความรูความเขาใจระดับปาน
กลาง จํานวน 151 คน คิดเปน รอยละ 41.50 มีความรูความเขาใจระดับมาก จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 3.30 ตามลําดับ 

5.2 ระดับทัศนคติของคูความที่มีตอกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลจังหวัดนครปฐมโดยภาพรวม อยูในระดับมาก 
( X  = 3.64, S.D. =  0.94) เม่ือจําแนกเปนรายดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังน้ี ทัศนคติของคูความที่มีระดับมาก คือ 
ดานการประชาสัมพันธ ( X  3.79, S.D.  = 0.85) ดานการใหบริการ ( X = 3.66, S.D. = 1.05) ดานวิธีการไกลเกล่ีย ( X = 
3.62, S.D. = 0.89) สวนดานคุณสมบัติของผูไกลเกล่ีย มีทัศนคติของคูความอยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.50, S.D. = 1.00) 
           5.3 ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ ทั ศ น ค ติ ข อ ง คู ค ว า ม ที่ มี ต อ ก ร ะ บ ว น ก า ร ไ ก ล เ ก ล่ี ย ข อ พิ พ า ท ใ น ศ า ล 
จังหวัดนครปฐม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา คูความที่มีเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส รายได สถานะ 
การรับรูขอมูลขาวสาร ประสบการณ ความรู ความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการไกลเกล่ียตางกัน มีทัศนคติที่แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนคูความที่มีอายุตางกันมีทัศนคติตอกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลจังหวัดนครปฐม
ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05  
 
6. อภิปรายผลการวิจัย  
 

จากการศึกษา เรื่อง ทัศนคติของของคูความที่มีตอกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลจังหวัดนครปฐม สามารถ
อภิปรายผลตามวัตถุประสงคไดดังน้ี 
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        6.1 ทัศนคติของคูความที่มีตอกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลจังหวัดนครปฐม พบวาโดยภาพรวม อยูในระดับ
มาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากเชนเดียวกัน ยกเวนดานคุณสมบัติของผูไกลเกล่ีย ที่ระดับทัศนคติของ
คูความที่มีตอกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลจังหวัดนครปฐมอยูในระดับปานกลาง ผูวิจัยอภิปรายไดดังน้ี  

       6.1.1 ผลการศึกษาระดับทัศนคติดานคุณสมบัติของผูไกลเกล่ีย พบวาอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับ
การศึกษาของวชิราพรรณ  นามโลมา (2549) พบวา กลุมตัวอยางเห็นวาปญหาดานคุณสมบัติผูไกลเกล่ียของศาลจังหวัด
รอยเอ็ดอยูในระดับปานกลาง คือความสามารถในการควบคุมกระบวนการไกลเกล่ีย  ความสามารถในการเจรจาไกลเกลี่ย การ
ใชคําพูดในการเจรจา การวางตัวเปนกลาง ความเขาใจกระบวนการไกลเกล่ีย และบุคลิกภาพภายนอกและการแตงกายของผู
ไกลเกล่ีย ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากผูไกลเกล่ียหรือผูประนีประนอมเปนบุคคลภายนอกที่มีความรูและประสบการณในการทํางาน 
และมีการจัดทําประมวลจริยธรรมของผูไกลเกล่ียสําหรับเปนแนวทางการปฏิบัติในการดําเนินงานไวเทาน้ัน แตยังไมไดมี
หลักเกณฑคัดสรรเปนการเฉพาะ ถึงแมวาผูไกลเกล่ียไดรับการอบรมทางดานขอกฎหมายและแนวทางในการไกลเกล่ีย แตไมมี
ระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับผูไกลเกล่ียที่ชัดเจนแตอยางใด และที่สําคัญผูไกลเกล่ียตองทําตัวใหเกิดความความเล่ือมใส ศรัทธา การ
วางตัว การแสดงออก จะตองใชจิตวิทยาสามารถครองใจคูความผูเขารับการไกลเกล่ียทั้งสองฝาย ผูไกลเกล่ียตองรูสภาพปญหา
แหงคดี มีความรูรอบตัว ทําใหคูความเห็นวา ผูไกลเกล่ียมีความพรอมสามารถที่จะชวยแกไขปญหาและหาทางออกให จึงทําให
คูความมีความเชื่อถือ ดวยเหตุน้ี จึงอาจทําใหทัศนคติดานคุณสมบัติของผูไกลเกล่ียของคูความในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

       6.1.2 ผลการศึกษาระดับทัศนคติดานวิธีการไกลเกล่ีย พบวาอยูในระดับมาก สอดคลองกับการศึกษาของ 
กมลวรรณ  ตันเรืองศรี (2553) พบวา กลุมตัวอยางเห็นวาดานกระบวนการ/วิธีการไกลเกล่ีย ของศาลอาญา ศาลแพง ศาล
แขวงพระนครเหนือ สวนใหญมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก เห็นวาการไกลเกล่ียของศูนยไกลเกล่ียมีความนาเชื่อถือ 
ระยะเวลาในการไกลเกล่ียรวดเร็ว ประหยัดเวลา ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจาก  คูความที่เขาสูกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทของศาล
จังหวัดนครปฐม สวนมากมีความตองการหาคนกลางที่นาเชื่อถือชวยแกปญหาใหที่มีความเขาใจและสามารถที่จะหาทางออกให
คูความได และมีความพึงพอใจในกระบวนการไกลเกล่ีย การไกลเกล่ียในศูนยไกลเกล่ียมีหองไกลเกล่ียแยกตางหากจากหอง
พิจารณาคดีมีลักษณะเปนหองประชุมบรรยากาศแบบเปนกันเอง ทําใหประหยัดเวลาและคาใชจาย จึงอาจทําใหระดับทัศนคติ
ของคูความดานวิธีการไกลเกล่ียอยูในระดับมาก   

      6.1.3 ผลการศึกษาระดับทัศนคติดานประชาสัมพันธ พบวาอยูในระดับมาก สอดคลองกับการศึกษาของ ของ 
วชิราพรรณ  นามโลมา (2549) พบวา กลุมตัวอยางเห็นวาปญหาดานประชาสัมพันธของศาลจังหวัดรอยเอ็ดอยูในระดับมาก  
การประชาสัมพันธผานส่ือวิทยุโทรทัศน การจัดกิจกรรมเผยแพรเก่ียวกับการไกลเกล่ีย ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากการประชาสัมพันธ
ของศาลจังหวัดนครปฐมสามารถเขาถึงประชาชนโดยการประชาสัมพันธผานเคเบิ้ลทีวีทองถิ่นและรวมกิจกรรมนอกสถานที่กับ
จังหวัดนครปฐม เคล่ือนที่ทุกเดือน ๆ ละครั้ง   มีการเผยแพรประชาสัมพันธความรูดานไกลเกล่ียผานเว็บไซตศาลจังหวัด
นครปฐม จึงอาจทําใหระดับทัศนคติของคูความดานประชาสัมพันธอยูในระดับมาก 

             61.4 ผลการศึกษาระดับทัศนคติดานการใหบริการ พบวาอยูในระดับมาก สอดคลองกับกมลวรรณ  ตันเรืองศรี 
(2553: บทคัดยอ) พบวา ผูรับบริการในการไกลเกล่ียขอพิพาทในชั้นศาลของศาลอาญา ศาลแพง และศาลแขวงพระนครเหนือ 
มีความพึงพอใจในกระบวนการไกลเกล่ียในภาพรวมระดับมาก ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากการไกลเกล่ียทําใหคูความไดรับความ
สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและคาใชจาย และสามารถรักษาสัมพันธภาพอันดีของคูวาม ไมมีฝายใดแพฝายใดชนะ ผูไกล
เกล่ียมีความนาเชื่อถือ กระบวนการไกลเกล่ียไดเปดโอกาสใหคูความไดพูดคุยกันโดยมีคนกลางผูไกลเกล่ียคอยชวยเหลือในการ
เจรจาตอรองและหาความตองการที่แทจริงของคูความ ทําใหคูความลดความขัดแยงลงได จึงอาจทําใหระดับทัศนคติของ
คูความดานการใหบริการอยูในระดับมาก      

6.2. ผลการเปรียบเทียบทัศนคติของคูความที่มีตอกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลจังหวัดนครปฐม จําแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคล พบวา คูความที่มีเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส รายได สถานะของคูความ การรับร ูขอมูล
ขาวสาร ประสบการณ และความรู ความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการไกลเกล่ียตางกัน มีระดับทัศนคติที่แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สําหรับอายุของคูความที่ตางกันมีระดับทัศนคติตอกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลจังหวัด
นครปฐมไมแตกตางกัน ผูวิจัยเสนอการอภิปรายเปนรายดาน ดังน้ี 

       6.2.1 ดานเพศ คูความที่มีเพศตางกัน มีทัศนคติตอกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับศิริวรรณ เสรีรัตน (2538: 41) ไดกลาวถึงปจจัยที่มีความสัมพันธกับทัศนคติ ความแตกตาง
ของเพศทําใหบุคคลมีพฤติกรรมของการติดตอส่ือสารตางกัน กลาวคือ เพศหญิงมีแนวโนมความตองการที่จะสงและรับขาวสาร
มากกวาเพศชาย ในขณะที่เพศชายไมไดมีความตองการที่จะสงและรับขาวสารเพียงอยางเดียวเทาน้ัน แตมีความตองการที่จะ
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สรางความสัมพันธอันดีใหเกิดขึ้นจากการรับและสงขาวสารน้ันดวย นอกจากน้ีเพศหญิงและเพศชายมีความแตกตางกันอยาง
มากในเรื่องความคิด ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากคานิยม วัฒนธรรมและสังคม กําหนดบทบาทหนาที่ของเพศชายและเพศหญิงไว
ตางกัน ประกอบกับลักษณะงานตองอาศัยทักษะในการเจรจา การรับฟง การคิด การตัดสินใจ และการสรุปขอเท็จจริงตาง ๆ 
จึงอาจทําใหความแตกตางระหวางเพศสงผลตอระดับทัศนคติของคูความที่มีตอกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทที่แตกตางกัน  

       6.2.2 ดานอายุ คูความที่มีอายุตางกันมีทัศนคติของคูความที่มีตอกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลจังหวัด
นครปฐม ไมแตกตางกัน สอดคลองกับกิจติญา  นุนลอย (2552) ไดศึกษาทัศนคติของราษฎรที่มีตอการอนุรักษาทรัพยากรปาไม
บริเวณอุทยานแหงชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน จังหวัดราชบุรี พบวา ราษฎรที่มีอายุตางกันมีทัศนคติตอการอนุรักษ
ทรัพยากรปาไมไมแตกตางกัน ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากคูความที่เขาสูกระบวนการไกลเกล่ียสวนมากมีอายุอยูในชวงวัยทํางาน จะ
มีความเขาใจในขั้นตอนและกระบวนการไกลเกล่ียเหมือนกัน จึงทําใหความแตกตางของอายุไมสงผลตอทัศคติของคูความ 

     6.6.3 ดานระดับการศึกษา คูความที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีทัศนคติของคูความที่มีตอกระบวนการไกลเกล่ีย
ขอพิพาทในศาลจังหวัดนครปฐม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05  ไมสอดคลองกับนวลจันทร ทัศชัยกุล (2547) ที่
ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของคูความตอการระงับขอพิพาทดวยการไกลเกล่ียของศาลยุติธรรม พบวา ระดับการศึกษาของคูความ
มีความสัมพันธกับประสบการณการใหคําปรึกษาระงับขอพิพาทแกญาติ ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากการศึกษาตางกันทําใหพื้นฐาน
ความคิด กระบวนการกลอมเกลา อบรมทางการศึกษา สถานศึกษา ครู อาจารย วิชาที่ศึกษา ประสบการณทางการศึกษา และ
วิธีคิดตางกัน ดวยเหตุน้ี จึงอาจทําใหความแตกตางดานระดับการศึกษาสงผลตอทัศนคติของคูความที่มีตอกระบวนการไกล
เกล่ียขอพิพาทในศาลจังหวัดนครปฐม แตกตางกัน  

       6.2.4 ดานอาชีพ คูความที่มีอาชีพตางกันมีทัศนคติที่มีตอกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลจังหวัดนครปฐม 
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับศิริวรรณ เสรีรัตน (2538) ไดกลาวถึงปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
ทัศนคติไววา อาชีพมีอิทธิพลอยางสําคัญตอปฏิกิริยาของผูรับสารที่มีตอผูสงสารเพราะแตละคนมีวัฒนธรรม ทัศนคติ คานิยม 
เปาหมายและประสบการณที่ตางกัน ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากอาชีพในแตละสายงานมีขอกฎหมายที่ไมเหมือนกันทําใหทักษะและ
ความชํานาญในการใชกฎหมายแตกตางกันตามสายอาชีพ ดวยเหตุน้ี จึงอาจทําใหความแตกตางดานอาชีพสงผลตอทัศนคติของ
คูความที่มีตอกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลจังหวัดนครปฐมแตกตางกัน 

       6.2.5 ดานสถานภาพ คูความที่มีสถานภาพสมรสตางกันมีทัศนคติที่มีตอกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาล
จังหวัดนครปฐม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับกิจติญา  นุนลอย (2552) ไดศึกษาทัศนคติ
ของราษฎรที่มีตอการอนุรักษทรัพยากรปาไมบริเวณอุทยานแหงชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน จังหวัดราชบุรี พบวา ราษฎร
ที่มีสถานภาพสมรสตางกันมีทัศนคติตอการอนุรักษทรัพยากรปาไม ตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากสถานภาพ
ของครอบครัว ประสบการณในการดํารงชีวิต และมุมมองความคิดของแตละบุคคลแตกตางกันออกไป มีทัศนคติที่ตางกัน ดวย
เหตุน้ี จึงอาจทําใหความแตกตางดานสถานภาพสมรสสงผลตอทัศนคติของคูความที่มีตอกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทที่
แตกตางกัน 

       6.2.6 ดานรายได คูความที่มีรายไดตางกันมีทัศนคติที่มีตอกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลจังหวัด
นครปฐม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับผลการศึกษาของนวลจันทร  ทัศนชัยกุล (2547) 
พบวา คูความที่มีรายไดแตกตางกันจะมีความคิดเห็นในบทบาทของผูพิพากษาทําหนาที่ไกลเกล่ียแตกตางกัน ทั้งน้ี อาจ
เน่ืองมาจากผูที่มีรายไดสูง มีสถานภาพทางการเงินที่ดีกวา การใชจายคลองตัวกวามากกวาผูมีรายไดนอยกวา  ดวยเหตุน้ี จึง
อาจทําใหความแตกตางดานรายไดสงผลตอระดับทัศนคติของคูความที่มีตอกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทที่แตกตางกัน  

        6.2.7 ดานสถานะคูความ คูความที่มีสถานะคูความตางกันมีทัศนคติที่มีตอกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทใน
ศาลจังหวัดนครปฐม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับผลการศึกษาของสงวน พรอิชยานนท 
(2553) พบวา ปจจัยที่สงผลตอระบบการไกลเกล่ียขอพิพาทของศาล ไดแก คูความ กระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาท ผู 
ประนีประนอม และศูนยไกลเกล่ียขอพิพาท ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากคูความทีเ่ขาสูกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาท มีมุมมองในคดี
ของตนตางกันในลักษณะแหงคดีที่คูความมีขอพิพาทแตกตางกัน มุมมองในแตละคดีของคูความแตละฝายและประเด็นขอ
พิพาทมีความยุงยากซับซอนตางกัน  ดวยเหตุน้ี จึงอาจทําใหความแตกตางดานคูความสงผลตอระดับทัศนคติของคูความที่มีตอ
กระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทที่แตกตางกัน        

       6.2.8 ดานประสบการณ คูความที่มีประสบการณตางกันมีทัศนคติที่มีตอกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาล
จังหวัดนครปฐม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับผลการศึกษาของนวลจันทร  ทัศนชัยกุล 
(2547) พบวา คูความที่มีประสบการณตางกันจะมีความรู ความเขาใจ และความคิดเห็นในการไกลเกล่ียระงับขอพิพาทแตกตาง
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กัน ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากคูความที่เขาสูกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทที่มีประสบการณในการไกลเกล่ียขอพิพาท จะไดรับ
ความรู ความเขาใจในกระบวนการไกลเกล่ีย และการรับรูขอมูลขาวสารของคูความเก่ียวกับกระบวนการไกลเกล่ียที่ตางกัน 
ขึ้นอยูกับแตละคนมีความสนใจในขอมูลขาวสารและผูที่เคยมีประสบการณในการไกลเกล่ียที่เกิดจากการเรียนรูดวยตนเอง จน
เกิดความรู ความเขาใจจากส่ิงที่ไดพบจากประสบการณนํามาเปนทัศนคติของตน สวนผูที่ไมมีประสบการณในการไกลเกล่ียมา
กอนอาจจะยังไมเขาใจหรืออาจจะเขาใจในกระบวนการไกลเกล่ียนอยกวาผูที่มีประสบการณมากกวา ดวยเหตุนี้ จึงอาจทําให
ความแตกตางดานประสบการณของคูความ สงผลตอทัศนคติของคูความทีมี่ตอกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทที่แตกตางกัน     

       6.2.9 ดานการรับรูขอมูลขาวสาร คูความที่ไดรับขอมูลขาวสารจากแหลงขอมูลขาวสารที่แตกตางกันมีทัศนคติ
ตอกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลจังหวัดนครปฐมที่แตกตางกัน ประสบการณตางกันมีทัศนคติที่มีตอกระบวนการไกล
เกล่ียขอพิพาทในศาลจังหวัดนครปฐม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไมสอดคลองกับผลการศึกษาของเดช
พยัคฆ  ลินทมิตร (2552) ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากคูความที่ไดรับขอมูลขาวสารจากแหลงขอมูลขาวสารที่ตางกัน จะไดรับความรู 
ความเขาใจในกระบวนการไกลเกล่ีย และการรับรูขอมูลขาวสารของคูความเก่ียวกับกระบวนการไกลเกล่ียที่ตางกัน ขึ้นอยูกับ
แตละคนมีความสนใจในขอมูลขาวสารและการเรียนรูดวยตนเอง ดวยเหตุน้ี จึงอาจทําใหคูความที่ไดรับขอมูลขาวสารจาก
แหลงขอมูลขาวสารที่ตางกัน  สงผลตอทัศนคติของคูความที่มีตอกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทที่แตกตางกัน     

             6.2.10 ดานความรู  ความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการไกลเกล่ีย คูความที่ มีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
กระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทตางกัน มีทัศนคติตอกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลจังหวัดนครปฐม แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับผลการศึกษาของจุฑารัตน  เสือแกว (2553) พบวาปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
ทัศนคติของพนักงานตอโครงการพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานโดยวิธีการเรียนรูดวยตนเองโดยภาพรวม ไดแก ปจจัยดาน
ความรู ดานการเรียนรู ดานองคการ และดานเทคโนโลยี  ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากบุคคลที่มีความรูความเขาใจเก่ียวกระบวนการ
ไกลเกล่ียขอพิพาทมากอาจจะมีทัศนคติที่เปนความรูสึกทางบวก สวนบุคคลที่ไมมีความรูหรือมีความรูนอยเก่ียวกับกระบวนการ
ไกลเกล่ียขอพิพาท อาจจะไมเขาใจในกระบวนการไกลเกล่ียจึงทําใหมีทัศนคติทางลบ ดวยเหตุน้ี อาจทําใหความแตกตางดาน
ความรู ความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการไกลเกล่ียที่ตางกันสงผลตอระดับทัศนคติของคูความที่มีตอกระบวนการไกลเกล่ียขอ
พิพาทที่แตกตางกัน        
 
7. ขอเสนอแนะ  
 

จากการวิจัยทัศนคติของคูความที่มีตอกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลจังหวัดนครปฐม มีขอเสนอแนะ ดังน้ี 
 7.1 ขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งน้ี 
           7.1.1 ศาลควรเผยแพรประชาสัมพันธความรูดานการไกลเกล่ียใหแพรหลายเพื่อปรับทัศนคติของคูความและ

ประชาชนใหมีความรูความเขาใจในกระบวนการและประโยชนของการไกลเกล่ียขอพิพาท 
      7.1.2 ศาลควรสงเสริมความรู ความเขาใจใหแกประชาชน เพื่อสรางเสริมทัศนคติของประชาชนและคูความที่มี

ตอกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลใหดียิ่งขึ้น 
      7.1.3 ศาลควรสงเสริมบทบาทนิติกรประจําศูนยไกลเกล่ีย ใหเขารับการอบรมความรูดานกฎหมายที่เก่ียวของกับ

การไกลเกล่ียขอพิพาท ไดมีความรูสามารถในการใหคําแนะนําแกผูไกลเกล่ียไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
      7.1.4 ศาลควรเพิ่มศักยภาพผูไกลเกล่ียอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง จัดใหมีการประชุมหรือถายทอดความรูและ

ประสบการณหรือเสนอปญหาในการไกลเกล่ียที่ผูไกลเกล่ียไดพบ เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูใหผูไกลเกล่ียไดมีประสบการณ
และมุมมองที่สามารถจะชวยหาทางออกใหแกคูความได 

 7.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
            7.2.1 ผูวิจัยควรวิจัยทัศนคติของคูความที่มีตอกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลในเชิงคุณภาพ 
      7.2.2 ผูวิจัยควรศึกษาความพึงพอใจของคูความตอคุณสมบัติของผูไกลเกล่ีย 

                  7.2.3 ผูวิจัยควรศึกษาแนวทางการสงเสริมทัศนคติแกคูความที่เก่ียวของกับการไกลเกล่ีย โดยเปรียบเทียบกลุม
คูความที่มีอาชีพ ระดับการศึกษา หรือปจจัยอ่ืนที่สงผลแตกตางกัน  
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บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) กระบวนการปฏิบัติงานเก่ียวกับประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 2) ปญหา
อุปสรรคของกระบวนการปฏิบัติงานเก่ียวกับประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ และ 3) แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานเก่ียวกับ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เปนการวิจัยเอกสารและการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางเปนเครื่องมืออ
ในการศึกษา เก็บรวบรวมขอมูลแบบเจาะลึกจากผูเชี่ยวชาญที่มีความรูเก่ียวกับประสิทธิผลการปฏิบัติราชการที่เปนพนักงาน
เทศบาลตําบลหลักหา และประชาชนที่เปนแกนนําชุมชน จํานวนทั้งส้ิน 59 คน  
 ผลการวิจัย พบวา 
 1.  กระบวนการปฏิบัติงานเก่ียวกับประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประสบความสําเร็จอยูในระดับมากที่สุด ไดแก 
กระบวนการปฏิบัติงานเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการ ประสบความสําเร็จอยูในระดับปานกลาง ไดแก กระบวนการปฏิบัติงาน
ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการและดานการพัฒนาองคการ สวนที่ประสบความสําเร็จอยูในระดับนอยที่สุด ไดแก 
กระบวนการปฏิบัติงานดานประสิทธิผลตามแผนพัฒนาเทศบาล 
 2.  ปญหา อุปสรรค ของกระบวนการปฏิบัติงานเก่ียวกับประสิทธิผลการปฏิบัติราชการดานแผนพัฒนาของเทศบาล 
คือการกําหนดโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนามากเกินไป ดานคุณภาพการใหบริการ คือขาดการมีสวนรวมจากภาคประชาชน
ในการวางแผนการใหบริการ ดานการปฏิบัติราชการ คือการจัดประชุมระหวางผูบริหารเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการมีนอยเกินไป ดานการพัฒนาองคการ คือไมสามารถสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรในการสงเสริม
ใหไดศึกษาตอในระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
 3. แนวทางพัฒนาการดําเนินงานเก่ียวกับประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ไดแก จัดโครงการหรือกิจกรรมใหสอดคลอง
กับแผนพัฒนามากที่สุด จัดตั้งผูนําชุมชนใหเขามามีบทบาทในการประสานงานระหวางเทศบาลกับชุมชนจัดประชุมระหวางผูบริหาร
เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการใหมากขึ้นจัดโครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร   
               
คําสําคัญ: กระบวนปฏิบัติงาน, ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ, แนวทางพัฒนาการดําเนินงาน 
 

Abstract 
 

This research aimed to: 1) study the operation process of effectiveness of local government 
performance; 2) study problems and obstacles of the operation process of effectiveness of local government 
performance; and 3) study development guidelines for effectiveness of local government performance. 
The research instruments were carried out using documents study and qualitative research methodology 
based on the structured interview form. The research gathered all the in-depth information from experts 
with in-depth knowledge of effectiveness of local government performance. The research samples were 
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59 municipal employees under Lakha Sub-district Municipality, Ban Phaeo District, Samutsakhon Province 
and the people who were appointed to be community leaders. 

The findings of this research were as follows: 
1.  The highest level of success in aspect of the operation process of effectiveness of local 

government performance was the operation process of service quality which was rated at the highest 
level, followed by the operation process of efficiency of local government performance and organizational 
development which were rated at a moderate level. Whereas, the lowest level of success was the operation 
process of effectiveness of local government performance in following up and monitoring the sub-district 
development planning. 

2.  Problems and obstacles of the operation process of effectiveness of local government 
performance consisted of the following aspects: the sub-district development planning aspect (excessively 
organizing the projects or activities for following up and monitoring the sub-district development planning); 
service quality aspect (lack of people’s participation in planning services); local government performance 
aspect (holding fewer administrator's meetings to improve effectiveness of local government performance); 
organizational development aspect (unable to support and request budget allocation from related 
government sector to develop qualified municipal employees to pursue further studies beyond the 
Bachelor's degree) 

3.  Development approach for effectiveness of local government performance were as follows: 
organizing the projects or activities which are most compatible with the sub-district development planning; 
appointing community leader who plays roles in the collaboration between sub-district municipality and 
communities; organizing administrator's meetings to greatly improve effectiveness of local government 
performance; and organizing employee training and development programs. 
 
Keywords: operation process, effectiveness of local government performance, development guidelines 
 
1. บทนํา 

 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการเปนมาตรการหน่ึงที่กํากับการปฏิบัติราชการของไทยตามที่ไดมีการกําหนดไวใน

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เริ่มใชครั้งแรกในปงบประมาณ พ.ศ. 
2547 ถือเปนกลไกสําคัญในการยกระดับความสามารถและมาตรฐานการทํางานของระบบราชการภายใตเปาประสงคของการ
พัฒนาระบบราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน อันเปนสวนหน่ึงในยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย ทั้งน้ี เพื่อเชื่อมโยง
เขากับระบบประเมินผลที่วัดผลสําเร็จของภารกิจหรือโครงการ โดยการสรางแรงกระตุนจูงใจในการปฏิบัติราชการใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไดแก การจัดสรรเงินรางวัลที่ไมเปนตัวเงินใหแกสวนราชการและบุคลากรที่บรรลุผลสัมฤทธ์ิตาม
เกณฑที่กําหนดไว ซ่ึงในการบริหารราชการสวนทองถิ่นไดดําเนินการในลักษณะเดียวกัน โดยเรียกวา “เงินประโยชนตอบแทน
อ่ืนสําหรับขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ”โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 33 (1) แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 แตหลังจากที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไดอาศัยอํานาจ
ตามมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 กําหนดเปนแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546 - 2550) ไดวางเงื่อนไขใหสวนราชการตาง ๆ นําระบบบริหารมุงผลสัมฤทธ์ิมา
ประยุกตใชอยางจริงจัง จึงทําใหทุกสวนราชการตองกําหนดวัตถุประสงค เปาหมายการดําเนินการ ตัวชี้วัด ผลสัมฤทธ์ิของงาน
อยางเปนรูปธรรม วิธีการวัดผลสัมฤทธ์ิ และขอตกลงผลงาน ซ่ึงจัดทําทุกระดับลดหล่ันกันลงมา 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการเปนขอกําหนดซ่ึงเปนสวนสําคัญของประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการ 
เปรียบเสมือนกติกาที่กํากับทิศทางการดําเนินงานใหสอดคลองและสนับสนุนตอยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทยใน
องครวม โดยที่กรอบการประเมินเปนการสรางความผูกพันตอองคการที่จะตองมีการดําเนินการตามแผนการปฏิบัติราชการ
ภายใต 4 มิติหลัก ไดแก ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ คุณภาพการใหบริการ และการพัฒนาองคการ ซ่ึงเปนการนําเอาแนวคิด



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 

 บูรณาการศาสตรและศิลป งานวิจัยทองถ่ินไทยและประชาคมอาเซยีน | 1239 

การบริหารองคการที่ใหความสําคัญกับส่ิงที่เปนตัวเงินและที่ไมใชตัวเงิน รวมทั้งการวัดผลงานและตัวบงชี้ศักยภาพมาปรับประยุกต
ใหเปนมิติหลักเพื่อกํากับทิศทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และเปนเครื่องมือการบริหารรัฐกิจสมัยใหมที่จะชวยใหเกิดการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามนัยมาตรา 3 (1) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติม 
ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เชน ดาน
ภาระรับผิดชอบ (accountability) เพื่อตอบคําถามหรือใหขอมูลแกประชาชนเก่ียวกับการใชอํานาจรัฐ และการใชเงินแผนดิน
วากอใหเกิดประสิทธิผล ความคุมคา ประสิทธิภาพ และคุณภาพการใหบริการหรือไม อยางไร และเพื่อเกิดโอกาสใหประชาชน
มีสวนรวมในการตัดสินใจและการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ตลอดจนใหบุคลากรทุกระดับใน
องคการมีสวนรวมและรับผิดชอบตอการปฏิบัติตามยุทธศาสตรและภารกิจหลักขององคการโดยมุงหวังจะเปนการยกระดับ
ความสามารถและมาตรฐานการทํางานของระบบราชการใหสูงขึ้นอยางมีดุลยภาพ 

การบริหารงานทองถิ่น ถือเปนรูปแบบราชการสวนทองถิ่นภายใตการกํากับดูแลของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย ไดกําหนดหลักเกณฑการประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขึ้นใหมใหสอดคลองกับสวนราชการ
สวนกลางและสวนภูมิภาค โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 จึงกําหนดใหนําคะแนนการประเมินการบริหารจัดการที่ดีของกรม 
รวมกับคะแนนการประเมินผลความพึงพอใจของการใชบริการจากหนวยงานที่เปนกลางมาเปนเกณฑการประเมินการบริหาร
จัดการที่ดีของปงบประมาณที่ลวงมาแลวไมนอยกวารอยละ 60 และจะตองผานการประเมินประสิทธิผลขององคการ 4 มิติ 
ไดแก มิติดานประสิทธิผลตามแผนพัฒนาทองถิ่น มิติดานคุณภาพการใหบริการ มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
และมิติดานการพัฒนาองคการ โดยตองผานการประเมินไมต่ํากวารอยละ 75 ของคะแนนประเมินรวมทั้งหมดขององคการ จึง
จะสามารถนําผลการประเมินดังกลาวมากําหนดอัตราประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษไดในการสรางแรงจูงใจและจัดสรร
งบประมาณทั้งที่เปนตัวเงินและไมใชตัวเงินในการปฏิบัติราชการขององคการและบุคลากร ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 30 
กันยายน 2546 ที่ไดเห็นชอบในหลักการและรายละเอียดของแนวทางและวิธีการในการสรางแรงจูงใจเพื่อเสริมสรางการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามที่ ก.พ.ร. เสนอ โดยกําหนดใหทุกสวนราชการพัฒนาการปฏิบัติราชการและทําขอตกลงผลงาน
กับผูบังคับบัญชาและคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลและจะไดรับส่ิงจูงใจตามระดับของผลงานตามที่ตกลง เพื่อ
เสริมสรางความรวมมือรวมใจในการปฏิบัติราชการใหเกิดประสิทธิภาพและมุงสูเปาหมายเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 
เทศบาลตําบลหลักหา อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร เปนองคการปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหน่ึงที่มีการประเมินผล
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกําหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ ตั้งแตป พ.ศ. 2549 ซ่ึงพบวาผลการประเมิน
ในแตละปมีความแตกตางกัน โดยสามารถเปรียบเทียบไดจากสรุปผลการประเมินผลประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตําบลหลักหา อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2556 ดังตารางตอไปดังน้ี  
 
ตารางที่ 1  ผลการประเมินประสิทธิผลการปฏบิัติราชการ 

คะแนนตามมิติและตัวช้ีวัด (80 คะแนน) 
มิติ
ที่ 

มิติการประเมิน 
 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ป 52 

คะแนน 
ป 53 

คะแนน 
ป 54 

คะแนน 
ป 55 

คะแนน 
ป 56 

1 ดานประสิทธิผลตามแผนพัฒนา 
ของเทศบาล 

15 13 
 

12 12 14 11 

2 ดานคุณภาพการใหบริการ 25 23 23 24 22 19 
3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติ 

ราชการ 
20 14 14 18 15 16 

4 ดานการพัฒนาองคการ 20 19 19 19 19 20 
คะแนนการประเมินการบริหารจัดการที่ดี

ของปที่ผานมา 
20 16 14 18 14 16 

รวมคะแนน 100 85 82 91 84 82 
ที่มา รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2552-2556 
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จากตารางดังกลาวแสดงใหเห็นวา ผลการประเมินผลประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขางตนเปนขอมูลเชิงปริมาณ
ทั้งหมด ไมใชขอมูลเชิงคุณภาพ จึงทําใหไมทราบถึงกระบวนการปฏิบัติงาน ปญหา อุปสรรค เก่ียวกับการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตําบลหลักหา อําเภอบานแพวจังหวัดสมุทรสาครไดอยางชัดเจน จึงไมสามารถนําไปแกไข ปรับปรุง และหาแนว
ทางการพัฒนาการปฏิบัติราชการของเทศบาล ซ่ึงถาหากทราบกระบวนการปฏิบัติงาน ปญหา อุปสรรคเก่ียวกับประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการก็จะสามารถกําหนดแนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการ
สรางแรงจูงใจใหแกองคการและบุคลากรทั้งที่เปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน ดวยสภาพปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความ
สนใจศึกษากระบวนการปฏิบัติงานที่เก่ียวกับประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ อุปสรรคของกระบวนการปฏิบัติงานเก่ียวกับ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการอยางไร และแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานเก่ียวกับประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของ
เทศบาล เพื่อนําผลที่ไดรับจากปญหา อุปสรรค และกระบวนการปฏิบัติงานเก่ียวกับประสิทธิผลการปฏิบัติราชการมาแกไข 
ปรับปรุง และพัฒนาองคการในการเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติราชการอยางตอเน่ืองและสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล 
รวมทั้งเปนขอมูลใหกับผูบริหารนําไปพิจารณาเพื่อกําหนดทิศทางและเปาหมายเชิงยุทธศาสตรมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถ
ยกระดับคุณภาพการบริหารงานโดยมุงผลสัมฤทธ์ิเพื่อประโยชนสุขของประชาชนโดยแทจริง 
 
2. วัตถุประสงคในการวิจัย  
 

    2.1  เพื่อศึกษากระบวนการปฏิบัติงานที่เก่ียวกับประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ของเทศบาลตําบลหลักหา อําเภอ
บานแพว จังหวัดสมุทรสาคร 

          2.2  เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค ของกระบวนการปฏิบัติงานเก่ียวกับประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ตําบลหลักหา อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร 

          2.3  เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานเก่ียวกับประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลหลักหา 
อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร  

          จากวัตถุประสงคดังกลาวนําไปสูประโยชนที่ผูวิจัยคาดวาจะไดรับคือ ทําใหไดขอมูลเก่ียวกับปญหา อุปสรรค และ
กระบวนการปฏิบัติงานที่เก่ียวกับประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลหลักหา อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร 
ตลอดจนขอเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงานเก่ียวกับประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลหลักหา อําเภอ
บานแพว จังหวัดสมุทรสาคร 

 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
 

ผูวิจัยไดรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่เก่ียวของ เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาโดยแบงเปนประเดน็ตาง ๆ 
ดังน้ี 

3.1  แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผลและประสิทธิภาพ “ประสิทธิผล”เปนการทํางานใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค
ที่กําหนดไวขององคการโดยมีการใชทรัพยากรทางการบริหารใหเกิดประโยชนสูงสุดทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ สวน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของแตละบุคคลเกิดจากสภาพภูมิหลังของแตละคนที่ไมเหมือนกัน สภาพรางกายจิตใจ 
การศึกษา ความรูความสามารถ ความถนัด โดยมีปจจัยสนับสนุนใหเกิดความแตกตางจากการประเมินของผูบังคับบัญชาแลวให
คะแนนออกมาในระดับตํ่า ปานกลาง และระดับสูง ซ่ึงมีผลตอการปรับเปล่ียนวิธีการทํางานใหขาราชการผูน้ันมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานที่มากขึ้นเรื่อย ๆ สวนคําวา“ประสิทธิภาพ”สามารถมองได 2 แงมุมคือ ในเชิงธุรกิจ ประสิทธิภาพจะหมายถึง
ความสัมพันธระหวางปจจัยนําเขา (input) กับผลผลิต (output) ที่ไดรับ หากการใชวัตถุดิบที่เปนปจจัยนําเขาในการผลิตที่นอย 
และระบบใหผลผลิตมีมูลคาสูงกวา มูลคาของวัตถุดิบตั้งตนบวกกับคาดําเนินการโดยที่มูลคาของผลผลิตยิ่งสูงกวาการลงทุนมาก
เทาใด ยอมแสดงถึงประสิทธิภาพที่สูงของการผลิตน้ัน แตถามองในอีกแงหน่ึงในเชิงของการปฏิบัติงานจะหมายถึง ผลการ
ปฏิบัติงานที่เกิดจากการทํางานที่ถูกตอง รวดเร็วขึ้นกวาเดิม และทันตามกําหนดเวลา นอกจากน้ียังตองใชทรัพยากรทั้งคนและ
อุปกรณไดอยางเหมาะสม คุมคา เกิดประโยชนสูงสุด รวมทั้งมีการนําเทคนิคตาง ๆ เขามาใชเพื่อชวยลดขั้นตอนการทํางานลง 
ทําใหเกิดความสะดวกมากขึ้นงานตาง ๆ สามารถเสร็จไดทันตามกําหนดเวลา กอใหเกิดความพึงพอใจตอผูรับบริการและเกิด
การสูญเสียตอทรัพยากรนอยที่สุด ซ่ึงถาผลการปฏิบัติงานดีก็ถือวามีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูง (ภรณี กีรติบุตร, 2529: 
65) 
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3.2  แนวคิดเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานคือการวัดเพื่อใหทราบวาผลการ
ปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานแตละคนไดผลเปนประการใด แลวนําเอาผลที่วัดไดน้ันมาประเมินคาวามีคาเปนอยางไร เพื่อใชประ
โยชนในการบริหารงานงานบุคคลใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว เชน เพื่อพิจารณาความดีความชอบ เล่ือนขั้นเงินเดือน
ประจําปหรือเพื่อพัฒนาบุคคลการแจงผลการประเมินใหผูถูกประเมินทราบผลการปฏิบัติงานของตนวามีขอเดนขอดอยอยางไร 
เพื่อจะไดปรับปรุงการทํางานของตนใหดีขึ้น และผลการประเมินยังจะเปนเครื่องชวยพิจารณาหาความตองการในการฝกอบรม
ดวย เปนตน ดังน้ัน การประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลหลักหา ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2542 จึงแบงออกเปน 4 ดาน ไดแก ดานแผนพัฒนาของเทศบาล ดานคุณภาพการใหบริการ 
ดานการปฏิบัติราชการ และดานการพัฒนาองคการ (กระทรวงมหาดไทย, 2549) 

3.3  แนวคิดเก่ียวกับวิเคราะหปญหาอุปสรรคตามหลัก SWOT Analysis การวิเคราะหโดยการประเมิน
สภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคการ ระบุสถานการณจากการประเมินสภาพแวดลอม จึงเรียกไดวาเปนการวิเคราะห
สภาพการณ ซ่ึงเปนการวิเคราะหจุดแข็ง (S-strengths) และจุดออน(W-weaknesses) เพื่อใหรูตนเอง (รู เรา) รู จัก
สภาพแวดลอม (รูเขา) ชัดเจน และวิเคราะหโอกาส (O-opportunities) และอุปสรรค (T-threats) การวิเคราะหปจจัยตาง ๆ 
ทั้งภายนอกและภายในองคการ ซ่ึงจะชวยใหผูบริหารขององคการทราบถึงการเปล่ียนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกองคการ 
ทั้งส่ิงที่ไดเกิดขึ้นแลว และแนวโนมการเปล่ียนแปลงในอนาคต รวมทั้งผลกระทบของการเปล่ียนแปลงเหลาน้ีที ่มีตอองคการ 
และจุดแข็ง จุดออน และความสามารถดานตาง ๆ ที่องคการมีอยู ซ่ึงขอมูลเหลาน้ีจะเปนประโยชนอยางมากตอการกําหนด
วิสัยทัศน กลยุทธและการดําเนินตามกลยุทธระดับองคการที่เหมาะสมตอไป ประโยชนของการวิเคราะห SWOT จะชวยให
เขาใจไดวามีอิทธิพลตอผลการดําเนินงานขององคการอยางไร จุดแข็งขององคการจะเปนความสามารถภายในที่ถูกใชประโยชน
เพื่อการบรรลุเปาหมาย ในขณะที่จุดออนขององคการจะเปนคุณลักษณะภายในที่อาจจะทําลายผลการดําเนินงาน โอกาสทาง
สภาพแวดลอมจะเปนสถานการณที่ใหโอกาสเพื่อการบรรลุเปาหมายองคการ ในทางกลับกันอุปสรรคทางสภาพแวดลอมจะเปน
สถานการณที่ขัดขวางการบรรลุเปาหมายขององคการ (ชูเพ็ญ วิบูลสันต,ิ 2550: 10) 

3.4  แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการบริหาร Gulick and Urwick (อางถึงใน อรทัย จัตุรัส, 2553: 16) ไดใหความเห็น
วา กระบวนการบริหารหรือเรียกโดยยอวา POSDCoRB น้ันประกอบดวยการวางแผน (Planning) การจัดองคการ 
(Organizing) การบริหารงานบุคคล (Staffing) การอํานวยการ (Directing) การประสานงาน (Co-ordinating) การรายงานผล 
(Report) และงบประมาณ (Budgeting) 

3.5  กระบวนการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลหลักหา ประกอบดวยการวางแผน การจัดองคการ การ
บริหารงานบุคคล การอํานวยการหรือการส่ังการ การประสานงาน การรายงานผล งบประมาณ โดยยึดหลักการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามหลักเกณฑในประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สมุทรสาคร ครั้งที่ 12/2553 เม่ือวันที่ 23 ธันวาคม 2553 ซ่ึงมีมติในที่ประชุมใหกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน โดยใชหลักการที่จะประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานบน
พื้นฐานของผลสําเร็จและผลสัมฤทธ์ิของงานเปนหลัก คํานึงถึงคุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงาน
ที่ไดปฏิบัติมาแลว และคํานึงถึงความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการ
รักษาวินัยที่เหมาะสมกับการเปนพนักงานเทศบาล (กระทรวงมหาดไทย, 2553) 

3.6  งานวิจัยที่เก่ียวของ ไดแก ภรณี กีรติบุตร (2529) ใหทัศนะเรื่องประสิทธิผลขององคการ (organizational 
effectiveness) หมายถึง ความมากนอยของการที่องคการในฐานะเปนระบบทางสังคมสามารถบรรลุถึงวัตถุประสงคไดโดย
ทรัพยากรและหนทางที่มีอยู โดยไมทําใหทรัพยากรและหนทางเสียหาย และโดยไมสรางความตึงเครียดที่ไมสมควรแกสมาชิก 
ซ่ึงมาตรการที่ใชในการวัดประสิทธิผลขององคการตั้งอยูบนวิธีการและเปาหมายโดยเกณฑบงชี้ในการวัดประสิทธิผล คือ 
ความสามารถในการผลิตขององคการ ความยืดหยุนขององคการในรูปของความสําเร็จในการปรับตัวเขากับการเปล่ียนแปลง
ภายในองคการและความสําเร็จในการปรับตัวเขากับการเปล่ียนแปลงซ่ึงเกิดขึ้นนอกองคการ และการปราศจากความกดดัน 
หรือการขัดแยงรุนแรงระหวางกลุมยอยในองคการระหวางหนวยงานในองคการ 

อุดมพร สุคนธฉายา (2547: 1) กลาวถึงการศึกษาประสิทธิผลของการใหบริการประชาชนกรุงเทพมหานคร พบวา 
ประสิทธิผลการใหบริการประชาชนผูมาขอรับบริการแบบศูนยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จน้ัน ประชาชนมีความพอใจตอการ
บริการแบบศูนยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จอยูในระดับมาก เม่ือมาวิเคราะหรายดานแลวพบวา ประชาชนมีความพอใจในดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดานสถานที่ใหบริการอยูในระดับมาก สําหรับดานกระบวนการใหบริการดานบุคลากรประชาชนมีความ
พอในระดับปานกลาง  
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งานวิจัยของพระจริญ จิรสุโภ (2552) ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองบาง
กรวย จังหวัดนนทบุร”ี ผลการศึกษา พบวา เทศบาลมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือ
พิจารณารายละเอียดแตละดาน พบวา มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยูในระดับมากทุกดาน สวนปญหาในการ
บริหารงาน พบวา บุคลากรบางสวนยังไมทราบขอกฎหมายหรือขอบัญญัติตาง ๆ เก่ียวกับการบริหารงานในแตละสวนของ
เทศบาล บุคลากรบางสวนยังเห็นแกประโยชนสวนตนมากกวาประโยชนสวนรวม และบางสวนยังเห็นแกพวกพองของตนเอง 
การทํางานในบางเรื่องไมคอยเปดโอกาสใหทองถิ่นเขามามีสวนรวม บุคลากรบางสวนปฏิบัติงานตามความรูสึกของตนเองโดยไม
คํานึงถึงผลงานที่ออกมาการจัดสรรงบประมาณของเทศบาลไมครอบคลุมทุกพื้นที่ แนวทางในการบริหารงานคือ เทศบาลควร
จัดอบรมใหบุคคลบางสวนที่ยังไมทราบในขอกฎหมายหรือขอบัญญัติตาง ๆ เก่ียวกับการบริหารงาน เพื่อใหการบริหารงานของ
เทศบาลไปในทิศทางเดียวกันคือ ยึดหลักความถูกตองตามกฎหมายและหลักเกณฑที่ชอบธรรม เทศบาลควรสรางทัศนคติดาน
คุณธรรมและจริยธรรมใหเกิดขึ้นแกบุคลากร สงเสริมใหบุคลากรเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน เสริมสราง
ความสามัคคีใหเกิดขึ้นแกบุคลากร เทศบาลควรเปดเผยงบประมาณประจําปในการนําไปใชจายในแตละดานและการนํา
งบประมาณไปใชน้ันใหมีความคุมคากับประโยชนที่ประชาชนจะไดรับ กระบวนการบริหารงานของเทศบาลน้ันพรอมที่จะ
ตรวจสอบได เทศบาลควรเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการบริหารงาน เพื่อใหการบริหารงานมีความชัดเจนและ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บุคลากรควรปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบตอสังคมและใหบริการตาง ๆ ดวยความจริงใจ เทศบาล
ควรจัดสรรงบประมาณในการบริหารงานใหมีความคุมคาเกิดประโยชนตอการพัฒนาชุมชน และจัดสรรงบประมาณไปพัฒนา
ชุมชนใหทั่วถึงตามความเรงดวนของชุมชนโดยไมคํานึงถึงคะแนนเสียงในการเลือกตั้ง 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของมาประยุกตเปนกรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย ดังน้ี 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

  

กระบวนการ 
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับประสิทธิผล

การปฏิบัติราชการ 
 
- การวางแผน (Planning) 
- การจัดองคการ (Organizing) 
- การบริหารงานบุคคล(Staffing) 
- การส่ังการ (Directing) 
- การประสานงาน  
  (Co- ordination) 
- การรายงานผล (Report) 
- งบประมาณ (Budgeting) 
 

 

ประสิทธิผล 
การปฏิบัติราชการ 

 
 
   - ดานแผนพัฒนา 
     ของเทศบาล 
   - ดานคุณภาพ 
     การใหบริการ 
   - ดานการปฏิบัติราชการ 
   - ดานการพัฒนาองคกร 

 

ปญหาอุปสรรค 
ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

ประสิทธิผล 
การปฏิบัติราชการ 

  
 - จุดแข็ง (Strengths) 
 - จุดออน (Weaknesses) 
 - โอกาส (Opportunities) 
 - อุปสรรค (Threats) 

 

 

 

แนวทางการพัฒนาการดําเนินการ 
เกี่ยวกับประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 

 
 - ดานแผนพัฒนาของเทศบาล 
   - ดานคุณภาพการใหบริการ 
    - ดานการปฏิบัติราชการ 
    - ดานการพัฒนาองคกร 
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จากกรอบแนวคิดขางตน ผูวิจัยกําหนดความหมายของตัวแปรไวดังตอไปน้ี 
   ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่บรรลุเปาหมายในดานการบริหารงานของ

เทศบาล 4 ดาน คือ ดานแผนพัฒนาของเทศบาล ดานคุณภาพการใหบริการ ดานการปฏิบัติราชการ และดานการพัฒนา
องคการ 

          ดานแผนพัฒนาของเทศบาล หมายถึง เทศบาลมีการจัดทําแผนพัฒนาสามปที่ เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาของเทศบาล และหนังสือส่ังการที่เก่ียวของ 

          ดานคุณภาพการใหบริการ หมายถึง เทศบาลมีระดับความสําเร็จของความพึงพอใจจากประชาชนในเรื่องการ
ใหบริการอยูที่รอยละ 50 ขึ้นไป มีการใหบริการประชาชนในวันหยุดราชการ 

มีการใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาระบบราชการ และใหบริการประชาชนดวยความโปรงใสไมทุจริต 
          ดานการปฏิบัติราชการ หมายถึง เทศบาลสามารถบริหารเงินงบประมาณใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง

และมีความคุมคาในการใชเงินงบประมาณ มีมาตรการประหยัดพลังงาน และไมมีการดําเนินโครงการที่ไมถูกตองตามระเบียบ
และกฎหมาย 

          ดานการพัฒนาองคการ หมายถึง เทศบาลมีการพัฒนาใหพนักงานไดรับการฝกอบรมในงานที่เก่ียวของกับตําแหนง
พัฒนาความรูโดยการสงเสริมใหพนักงานไดรับการศึกษาในระดับปริญญาตรี เพื่อนําความรูความสามารถที่ไดรับการพัฒนามา
ใชในการใหบริการประชาชนใหเกิดประโยชนสูงสุด 

          กระบวนการปฏิบัติงาน หมายถึง กระบวนการดําเนินงานเก่ียวกับการปฏิบัติงานดานประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลตําบลหลักหา อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร ประกอบดวย การวางแผน การจัดองคการ การ
บริหารงานบุคคล การอํานวยการหรือการส่ังการ การประสานงาน การรายงานผล งบประมาณ 

          การวางแผน (Planning) หมายถึง การวางแผนปฏิบัติงาน ในการปฏิบัติงานดานประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 
ของเทศบาลตําบลหลักหา อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร 

          การจัดองคการ (Organizing) หมายถึง การจัดโครงสรางในการบริหารงาน ในการปฏิบัติงานดานประสิทธิผลการ
ปฏิบัติราชการ ของเทศบาลตําบลหลักหา อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร 

          การบริหารงานบุคคล (Staffing) หมายถึง การบริหารงานบุคคล ในการปฏิบัติงานดานประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการ ของเทศบาลตําบลหลักหา อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาครประกอบดวย 1) การพัฒนาบุคลากร 2) จัดบุคลากรใน
การปฏิบัติงาน 

          การอํานวยการหรือส่ังการ (Directing) หมายถึง การมอบหมายงาน การส่ังการและการกําหนดหนาที่ความ
รับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานดานประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลหลักหา อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร 

          การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การประสานงาน ในการปฏิบัติงานดานประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
เพื่อกําหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษของเทศบาลตําบลหลักหา อําเภอบานแพวจังหวัดสมุทรสาคร 

          การรายงานผล (Reporting) หมายถึง การรายงานผล ในการปฏิบัติงานดานประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตําบลหลักหา อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร 

          งบประมาณ (Budgeting) หมายถึง งบประมาณที่ใชในการปฏิบัติงานดานประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลตําบลหลักหา อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร 

          ปญหา อุปสรรค หมายถึง ปญหา อุปสรรคทีเ่ก่ียวกับการปฏิบัติงานดานประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ตําบลหลักหา อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร โดยใชหลักการวิเคราะห SWOT 

          จุดแข็ง (Strengths) หมายถึง ความสามารถหรือจุดเดนในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายดานประสิทธิผลการ
ปฏิบัติราชการ ของเทศบาลตําบลหลักหา อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร 

          จุดออน (Weaknesses) หมายถึง จุดดอยในการปฏิบัติงานดานประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบล
หลักหา อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร  

          โอกาส (Opportunities) หมายถึง ปจจัยและสถานการณภายนอกที่เ อ้ืออํานวยใหการปฏิบัติงานบรรลุ
วัตถุประสงคของการปฏิบัติงานดานประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลหลักหา อําเภอบานแพว จังหวัด
สมุทรสาคร 

          อุปสรรค (Threats) หมายถึง ปจจัยและสถานการณภายนอกที่เปนปญหาตอการปฏิบัติงานใหเปนไปดาน
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลหลักหา อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร 
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          แนวทางการพัฒนาการดําเนินงาน หมายถึง แนวทางหรือวิธีการในการปฏิบัติงานใหประสบผลสําเร็จเก่ียวกับ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลหลักหา 4 ดาน ไดแก ดานแผนพัฒนาของเทศบาล ดานคุณภาพการใหบริการ 
ดานการปฏิบัติราชการ ดานการพัฒนาองคการ 

  
4. วิธีดําเนินการวิจัย  
 

การวิจัยน้ีใชหลักการวิจัยแบบพหุวิธี (multiple research) ประกอบดวย การวิจัยเอกสาร (document research) 
และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึกมาปรับใชในการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลแบบเชิง
พรรณนาซ่ึงมุงที่จะศึกษาศึกษากระบวนการปฏิบัติงานเก่ียวกับประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลใชกระบวนการ
บริหาร POSDCoRB  และศึกษาปญหาอุปสรรคของกระบวนการปฏิบัติงานเก่ียวกับประสิทธิผลการปฏิบัติราชการในดาน
แผนพัฒนาของเทศบาล ดานคุณภาพการใหบริการ ดานการปฏิบัติราชการ และดานการพัฒนาองคการ ใชการวิเคราะห 
SWOT และเสนอแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานเก่ียวกับประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลทั้ง 4 ดาน ผูใหขอมูลที่
สําคัญ ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญที่มีความรูความสามารถดานการประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติราชการและมีประสบการณ
โดยตรง อยางนอย 10 ป ขึ้นไป จํานวน 9 คน พนักงานเทศบาลตําบลหลักหาที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการ อยางนอย 5 ป ขึ้นไป จํานวน 20 คน และตัวแทนประชาชนที่มาใชบริการที่เก่ียวของกับประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการในเขตเทศบาลตําบลหลักหา จํานวน 30 คน โดยใชการสัมภาษณแบบมีโครงสรางแบบเฉพาะเจาะลึกผูที่เก่ียวของ 
(focus group) แลวจึงนําผลการศึกษาขอมูลมาสรุปและอภิปรายผล ตลอดจนขอเสนอแนะ 
 
5. ผลการวิจัย  
 

ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคไดดังน้ี 
5.1  กระบวนการปฏิบัติงานเก่ียวกับประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 

       5.1.1  ดานแผนพัฒนาเทศบาล เทศบาลมีกระบวนการปฏิบัติงานในการวางแผนพรอมทั้งกระบวนการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลที่เปนไปตามกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด ทั้งหมด 7 ขั้นตอน ประชาชนมีสวนรวมในการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาล มีการจัดโครงสรางองคการที่สามารถรองรับการปฏิบัติงานตามแผน มีการสรรหาบุคลากรที่รับผิดชอบใน
การปฏิบัติงานดานการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 2 ลักษณะ คือ การสรรหาบุคคลภายนอกมาบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงาน
เทศบาลสามัญและการสรรหาบุคคลภายนอกมาแตงตั้งเปนพนักงานจางตามภารกิจ และมีการสรรหาไดตรงตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนงของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น มีการเสนอส่ังการตามลําดับขั้นของสายการบังคับ มีการส่ือสาร 2 ทาง 
คือ จากผูบริหารของเทศบาลไปสูประชาชน และมีเสียงสะทอนจากประชาชนสูผูบริหาร มีการรายงานผลการจัดทําแผนพัฒนา
ตามรูปแบบที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด และจัดทําประกาศผลการดําเนินงานของแผนพัฒนาเทศบาลให
ประชาชนทราบ มีการจัดสรรงบประมาณตามขนาดของเทศบาล 

    5.5.2  ดานคุณภาพการใหบริการ เทศบาลมีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนทุกป เพื่อนําผลการสํารวจมา
เปนขอมูลในการวางแผนการใหบริการ มีศูนยบริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว (one stop service) รองรับการ
ใหบริการประชาชน พรอมทั้งมีการจัดเจาหนาที่ออกบริการประชาชนตามคํารองขอที่ประชาชนแจงความประสงค และมีการ
ฝกอบรมเจาหนาที่อยูเสมอ มีการส่ังการที่เปนไปตามสายการบังคับบัญชา เพื่อสนองตอบความตองการของประชาชนได
ทันเวลา และทันตอความตองการของประชาชน มีการประสานงานในดานการใหบริการ 2 แบบ คือ แบบเปนทางการโดยการ
จัดทําหนังสือเพื่อติดตอประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ และแบบไมเปนทางการ โดยการใชโทรศัพท หรือส่ือสารสนเทศในการ
ประสานงาน  มีการรายงานผลการปฏิบัติงานใหประชาชนทราบโดยการจัดทําประกาศลงเว็บไซดของเทศบาล และมีการจัดทํา
หนังสือรายงานผลการปฏิบัติงานที่เปนขอรองเรียนตาง ๆ ใหประชาชนทราบ มีการตั้งงบประมาณเพื่อจางหนวยงานภายนอก
สํารวจความ พึงพอใจเรื่องการใหบริการของเทศบาลที่มีตอประชาชนเปนประจําทุกป และมีการตั้งงบประมาณในการจัดทํา
โครงการประชาสัมพันธขาวสารตาง ๆ ใหประชาชนทราบ 

   5.5.3  ดานการปฏิบัติราชการ เทศบาลมีการประชุมหัวหนาหนวยงานเพื่อรวมกันวางแผนการปฏิบัติงาน และมี
การตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อใหไดมาซ่ึงแผนการปฏิบัติงานที่สามารถสนองตอบความ
ตองการของประชาชนได ตามนโยบายของคณะผูบริหาร มีโครงสรางรองรับภารกิจไดหลายดานและใหทุกหนวยงานปฏิบัติงาน
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ตามกรอบการบริหารงบประมาณ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ภายใตการควบคุมดูแลของหัวหนาหนวยงาน 
มีการจัดบุคลากรเขาทํางานไดตรงตามสายงาน และจัดใหมีการฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากร มีการ
ประชุมคณะผูบริหารกอนนําแผนไปปฏิบัติงาน โดยเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานสามารถซักถามปญหาที่เกิดขึ้นในระหวางการ
ปฏิบัติงานไดโดยตรงเปนลายลักษณอักษร มีการประชุมเพื่อการประสานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
ผูบังคับบัญชามีการติดตามผลของการปฏิบัติงานจากหัวหนาหนวยงาน มีการรายงานผลการปฏิบัติงานใหผูบังคับบัญชาทราบ
เปนลายลักษณอักษร ตามระเบียบขอกฎหมายที่กําหนด มีการประชุมเพื่อวางแผนการใชงบประมาณทุกป และใชงบประมาณ
ตามระเบียบกฎหมายกําหนดภายใตการควบคุมดูแลของผูอํานวยการกองคลัง 

  5.5.4  ดานการพัฒนาองคการ เทศบาลมีการวางแผนในการพัฒนาบุคลากร ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบการ
ปฏิบัติงาน พัฒนากฎหมายที่จําเปนตองใชกับองคการ และกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานใหบริการครบทุกกระบวนงาน มี
การจัดโครงสรางในการพัฒนาองคการ โดยจัดใหมีหนวยงานที่พัฒนาบุคลากร คืองานการเจาหนาที่ หนวยงานที่พัฒนาดาน
ระบบสารสนเทศเพื่อการส่ือสารคือ กองวิชาการและแผนงาน และกําหนดใหทุกหนวยงานมีการจัดระเบียบพรอมทั้งปรับปรุง
ขอกฎหมายและระเบียบตางๆ ที่จําเปนตองใชกับการปฏิบัติงาน มีการสรรหาบุคลากรเขาปฏิบัติงานตรงกับมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และเปนไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปของเทศบาล มีการจัดทําคําส่ังมอบหมาย
อํานาจการส่ังการระหวางนายกเทศมนตรีกับรองนายกเทศมนตรี เพื่อลดขั้นตอนในการใหบริการประชาชน และมีการประชุม
เพื่อมอบนโยบายส่ังการ มีการจัดประชุมเพื่อประสานการปฏิบัติงานอยูเสมอภายใตการติดตามผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร 
มีการประชุมเจาหนาที่เพื่อติดตามผลการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายจากระดับองคการสูระดับบุคคลและมีการรายงานผล
การการปฏิบัติราชการ ใหคณะผูบริหารรับทราบ มีการจัดงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
และการจัดทํากิจกรรมลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 

 5.2  ปญหา อุปสรรค ของกระบวนการปฏิบัติงานเก่ียวกับประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 
        5.2.1  ดานแผนพัฒนาเทศบาล เทศบาลมีโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาเทศบาลมากเกินไปจนไม

สามารถดําเนินการไดทันในปงบประมานน้ัน มีการกําหนดโครงสรางการปฏิบัติงานแตการจัดสรรบุคลากรเขาปฏิบัติงานยังไม
เพียงพอ มีการส่ังการจากผูบังคับบัญชาหลายแนวทาง มีการประสานงานในระหวางหนวยงานนอยและไมทั่วถึง ชองทางในการ
รายงานผลใหประชาชนทราบมีนอย และขาดสมดุลในการบริหารงบประมาณในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 

        5.2.2  ดานคุณภาพการใหบริการ เทศบาลมีการวางแผนการใหบริการประชาชนไมตอเน่ือง ไมมีที่ปรึกษาจาก
ภาคประชาชนมารวมวางแผนการใหบริการ มีการจัดโครงสรางการใหบริการประชาชน แตจัดเจาหนาที่ใหบริการประชาชนไม
ครบตามโครงสราง บางหนวยงานยังไมยอมรับการส่ังการที่เปนระบบ และละเลยการแจงระยะเวลาแลวเสร็จของการใหบริการ
ประชาชนสําหรับการบริการบางประเภท ผูปฏิบัติงานไมเห็นความสําคัญของการรายงานผลการปฏิบัติงานใหผูบังคับบัญชา
ทราบ และมีการจัดงบประมาณในการใหบริการประชาชนนอยเกินไป 

        5.2.3  ดานการปฏิบัติราชการ ผูบริหารไมเห็นความสําคัญของการวางแผนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มี
การจัดโครงสรางการปฏิบัติงานแตผูปฏิบัติงานไมเขาใจภารกิจตามโครงสรางงาน มีบุคลากรนอยไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน
และมีขอจํากัดในดานงบประมาณการจางบุคลากร การส่ังการหรือมอบหมายงานของผูบังคับบัญชาไมตรงตามอํานาจหนาที่
ของผูปฏิบัติงาน ไมเห็นความสําคัญของการประสานงานในระหวางหนวยงาน ขาดการทํางานเปนทีมในการรายงานผล 
ผูปฏิบัติงานขาดความเขาใจในวิธีการใชงบประมาณรายจายอยางถูกตอง 

        5.2.4  ดานการพัฒนาองคการ ผูปฏิบัติงานไมเห็นความสําคัญในการวางแผนงานเพื่อพัฒนาองคการ มีการจัด
โครงสรางองคการที่เปนไปตามขนาดของเทศบาล และจัดบุคลากรใหปฏิบัติงานหลายดาน การ จัดใหบุคลากรเขารับการ
ฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานทําไดคอนขางยาก ขาดการมอบหมายงานเพื่อพัฒนาองคการอยางตอเนื่อง ขาด
การประสานงานระหวางหนวยงาน การรายงานผลการปฏิบัติงานนอย และขาดทักษะความเขาใจในการใชงบประมาณดานการ
พัฒนาองคการใหถูกตอง 

 5.3  แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานเก่ียวกับประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ  
       5.3.1  ดานแผนพัฒนาเทศบาล เทศบาลควรจัดประชุมวางแผนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลที่เปนจริงตาม

หลักเกณฑที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด โดยกําหนดโครงการหรือกิจกรรมในการพัฒนาเทศบาลใหครอบคลุมพื้นที่
รับผิดชอบ และนํากระบวนการลดขั้นตอนมาปรับใชในการปฏิบัติงาน สรรหาและจัดบุคลากรในการปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับ
โครงสรางงานที่มีอยู 
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       5.3.2  ดานคุณภาพการใหบริการ เทศบาลตําบลควรจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อวางแผนการใหบริการประชาชน
จัดบุคลากรใหบริการประชาชนใหครอบคลุมตามโครงสรางการบริการ และพัฒนาจิตสํานึกการใหบริการประชาชนแกบุคลากร
อยูเสมอ จัดใหบริการประชาชนในวันหยุดราชการ พรอมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศในการใหบริการประชาชนใหทันสมัย 

       5.3.3  ดานการปฏิบัติราชการ เทศบาลควรวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนได
ทุกระดับ จัดโครงสรางงานใหเปนไปตามโครงสรางองคการ มีการทบทวนภารกิจหนาที่และฝกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรอยูเสมอ เพิ่มการประสานงานระหวางผูปฏิบัติงาน จัดการประชุมเพื่อรายงานผลการปฏิบัติราชการทุก
เดือน และศึกษาระเบียบขอบังคับในการใชงบประมาณอยางสมํ่าเสมอ 

     5.3.4  ดานการพัฒนาองคการ เทศบาลควรมีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานรวมกันระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติ 
มีการมอบหมายงานตามภารกิจในโครงสรางองคการอยางชัดเจน สงเสริมการพัฒนาบุคลากรอยางสมํ่าเสมอ เนนการ
ประสานงานกันระหวางผูปฏิบัติงานเม่ือมีการมอบหมายงานจากผูบริหารที่ไมตรงตามภาระหนาที่ของผูปฏิบัติพรอมทั้งรายงาน
ผลการปฏิบัติงานตอผูบริหารอยางตอเน่ือง มีการจัดฝกอบรมระเบียบขอบังคับหรือคูมือปฏิบัติในการใชงบประมาณอยาง
สมํ่าเสมอ และจัดโครงการฝกอบรมใหความรูเพื่อพัฒนาบุคลากรอยางสมํ่าเสมอ 
 
6. อภิปรายผลการวิจัย  
 

จากผลการวิจัยในครั้งน้ี พบประเด็นสําคัญที่สามารถนํามาอภิปรายผลได ดังน้ี 
 6.1 กระบวนการปฏิบัติงานเก่ียวกับประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 
      6.1.1 ดานแผนพัฒนาเทศบาล พบวา เทศบาลตําบลหลักหามีกระบวนการปฏิบัติงานที่เปนไปตามกรมสงเสริม

การปกครองทองถิ่นกําหนด 7 ขั้นตอน ประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล มีการจัดโครงสรางองคการ มีการ
สรรหาบุคลากรที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานดานการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล มีการรายงานผลการจัดทําแผนพัฒนาตาม
รูปแบบที่กรมกําหนด และจัดทําประกาศผลการดําเนินงานของแผนพัฒนาเทศบาลใหประชาชนทราบ และมีการจัดสรร
งบประมาณตามขนาดของเทศบาล ซ่ึงสอดคลองกับขั้นตอนและวิธีการในการจัดทําแผนตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคการปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 (กระทรวงมหาดไทย, 2542) 

      6.1.2 ดานคุณภาพการใหบริการ พบวา เทศบาลตําบลหลักหามีกระบวนการปฏิบัติงานโดยรวมแลวเพื่อให
ประชาชนเกิดความพึงพอใจ และใหบริการไดทันตอความตองการของประชาชน โดยเนนหนักไปในทางการวางแผนการ
ใหบริการโดยการสํารวจความพึงพอใจของประชาชน และการจัดใหมีศูนยบรกิารประชาชนแบบเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว (one 
stop service) สวนการจัดบุคลากรเพื่อใหบริการประชาชนน้ัน เปนภารกิจที่รองลงมา ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของอุดมพร สุ
คนธฉายา (2547: 1) ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาประสิทธิผลของการใหบริการประชาชนแบบศูนยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ:
กรณีศึกษาประชาชนผูมาขอรับบริการ ณ สํานักงานเขตหลักส่ีกรุงเทพมหานคร พบวา ประสิทธิผลการใหบริการประชาชนผูมา
ขอรับบริการแบบศูนยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จน้ัน ประชาชนมีความพอใจตอการบริการแบบศูนยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จอยูใน
ระดับมาก เม่ือมาวิเคราะหรายดานแลวพบวา ประชาชนมีความพอใจในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานสถานที่ใหบริการอยูใน
ระดับมาก สําหรับดานกระบวนการใหบริการดานบุคลากรประชาชนมีความพอในระดับปานกลาง 

      6.1.3 ดานการปฏิบัติราชการ พบวา เทศบาลตําบลหลักหามีกระบวนการปฏิบัติงานโดยรวมเปนไปตามกรอบ
การบริหารงบประมาณ มีการตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน มีการประชุมหัวหนาหนวยงานเพื่อ
รวมกันวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อใหไดมาซ่ึงแผนการปฏิบัติงานที่สามารถสนองตอบความตองการของประชาชนตามนโยบาย
ของคณะผูบริหาร และใชงบประมาณตามระเบียบกฎหมายกําหนดภายใตการควบคุมดูแลของผูอํานวยการกองคลัง ซ่ึง
สอดคลองกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคการปกครองสวนทองถิ่น มาตรา 33 ที่วา “ให
คณะผูบริหารทองถิ่น และเจาหนาที่งบประมาณรับผิดชอบรวมกันในการควบคุม งบประมาณรายจายและเงินนอกงบประมาณ 
เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ังหรือหนังสือส่ังการกระทรวงมหาดไทย โดยมีหัวหนาหนวยงาน
คลังเปนผูชวยเหลือ” (กระทรวงมหาดไทย, 2541) 

      6.1.4 ดานการพัฒนาองคการ พบวา เทศบาลตําบลหลักหามีการพัฒนาองคการที่เนนในเรื่องการพัฒนาบุคลการ 
คือ มีการวางแผนในการพัฒนาบุคลากร มีการสรรหาบุคลากรเขาปฏิบัติงานตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงและดําเนินการ
สรรหาดวยความโปรงใส ซ่ึงสอดคลองกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑ และ
เงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ในหมวด 4 ขอ 47 การคัดเลือกโดยการสอบแขงขัน การคัดเลือกกรณีที่มี
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เหตุพิเศษที่ไมจําเปนตองสอบแขงขัน การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกที่กําหนดในหมวดน้ี เทศบาลหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
จากเทศบาลใหเปนผูดําเนินการแทน ตองดําเนินการอยางเปดเผยโปรงใส สามารถตรวจสอบได โดยคํานึงถึงหลักวิชาการวัดผล 
ความเปนธรรม ความเสมอภาค และตองเปดโอกาสใหพนักงานเทศบาลของเทศบาลอ่ืนที่มีคุณสมบัติครบถวน และมีความประ
สงคสมัครเขารับการคัดเลือก มีสิทธิเขารับการคัดเลือกดวย (กระทรวงมหาดไทย, 2549) 

 6.2 ปญหา อุปสรรค ของการปฏิบัติงานเก่ียวกับประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 
      6.2.1 ดานแผนพัฒนาเทศบาล พบวา ปญหา อุปสรรค ที่มีผลกระทบตอการปฏิบัติงานดานน้ีมากที่สุดคือ มีการ

กําหนดโครงการหรือกิจกรรมในแผนพัฒนาเทศบาลมากเกินไปจึงเปนผลทําใหไมสามารถดําเนินการไดทันในปงบประมานน้ัน 
ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของภรณี กีรติบุตร (2529: 65) ใหทัศนะวา ประสิทธิผลขององคการ หมายถึง ความมากนอยของการที่
องคการในฐานะเปนระบบทางสังคมสามารถบรรลุถึงวัตถุประสงคไดโดยทรัพยากรและหนทางที่มีอยู  ทั้งน้ี การที่ไมสามารถ
ดําเนินโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาเทศบาลที่มีอยูใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณได อาจเปนผลมาจากโครงการหรือ
กิจกรรมมีมากเกินไป บุคลากรปฏิบัติงานมีไมเพียงพอ และประชาชนยังขาดความรูความเขาใจในการจัดทําแผนพัฒนา อีกทั้ง     
การมีสวนรวมในการจัดทําแผนของประชาชนมีนอยเกินไป ทําใหการจัดโครงการหรือกิจกรรมไมเปนไปตามแผนที่กําหนดไว 

      6.2.2 ดานคุณภาพการใหบริการ พบวา การวางแผนการใหบริการประชาชนไมตอเน่ือง ไมมีที่ปรึกษาจากภาค
ประชาชนมารวมวางแผนการใหบริการ จัดเจาหนาที่ใหบริการประชาชนไมครบตามโครงสราง ละเลยการแจงระยะเวลาแลว
เสร็จของการใหบริการประชาชนสําหรับการบริการบางประเภท ผูปฏิบัติงานไมเห็นความสําคัญของการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานใหผูบังคับบัญชาทราบ สอดคลองกับแนวคิดของยุทธการ สุขะกาศี (2550: 18-19) ไดศึกษาเก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอ
ความพึงพอใจของผูรับบริการ คือ ผูบริหารการบริการและผูปฏิบัติงานลวนเปนคนที่มีบทบาทสําคญัตอการบริการ ทั้งน้ี การจัด
เจาหนาที่เพื่อใหบริการยังไมประสบความสําเร็จ อาจเปนผลมาจาก เจาหนาที่มีจํานวนนอยเกินไปไมเพียงพอตอการใหบริการ
ประชาชน และการจัดเจาหนาที่เพื่อใหบริการประชาชนในวันหยุดราชการ เปนเพียงการจัดใหมีการอยูเวร เพื่อรองรับการตอบ
ขอซักถามของประชาชนที่มาติดตอเทาน้ัน ไมสามารถใหบริการไดอยางเต็มรูปแบบ 

      6.2.3 ดานการปฏิบัติราชการ พบวา ผูบริหารไมเห็นความสําคัญของการวางแผนการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ผูปฏิบัติงานไมเขาใจภารกิจตามโครงสรางงาน มีขอจํากัดในดานงบประมาณการจางบุคลากร การส่ังการหรือ
มอบหมายงานของผูบังคับบัญชาไมตรงตามอํานาจหนาที่ของผูปฏิบัติงาน ไมเห็นความสําคัญของการประสานงานในระหวาง
หนวยงาน ขาดการทํางานเปนทีมในการรายงานผล สอดคลองกับแนวคิดของสมจินตนา คุมภัย (2553: บทคัดยอ) ไดศึกษาการ
เปรียบเทียบวัฒนธรรมองคการที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลองคการ: กรณีศึกษารัฐวิสาหกิจในประเทศไทยพบวา ผูบริหารของ
องคการตองตระหนักถึงความสําคัญ ของวัฒนธรรมองคการวาสามารถทําใหองคการมีประสิทธิผล โดยเฉพาะอยางยิ ่ง 
วัฒนธรรมมุง ผลสําฤทธ์ิและวัฒนธรรมอ่ืน ๆ ที่สนับสนุน สอดคลองกับวัฒนธรรมมุงผลสําฤทธ์ิ ผูบริหารควรสรางและพัฒนา
วัฒนธรรมองคการโดยกําหนดไวในกลยุทธขององคการ ส่ือสารอยางทั่วถึง แสดง พฤติกรรมเปนแบบอยางแกพนักงาน  เปด
โอกาสใหพนักงานมีสวนรวมสรางและ พัฒนาวัฒนธรรมองคการ และนําวัฒนธรรมองคการไปปฏิบัติในงานประจําวัน ทั้งน้ี การ
ที่ผูบริหารไมเห็นถึงความสําคัญในการวางแผนการปฏิบัติราชการ อาจเปนผลมาจาก ผูบริหารมีภารกิจในการใหบริการ
ประชาชน จนลืมใสใจผูปฏิบัติงาน หรือไมเขาใจและเห็นถึงความสําคัญของการวางแผนงาน การมีสวนรวม และการส่ังการให
เกิดประสิทธิผล 

      6.2.4 ดานการพัฒนาองคการ พบวา มีขอบกพรองทางการพัฒนาบุคลการในการสงเสริมใหบุคลากรไดศึกษาตอ
ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป คือไมสามารถจายงบประมาณเพื่อการศึกษาตอของพนักงานเทศบาลและผูบริหารได ซ่ึงมีความ
สอดคลองกับแนวคิดของพระจริญ จิรสุโภ (2552:117-118) ไดศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมือง
บางกรวยจังหวัดนนทบุรี พบวา การจัดสรรงบประมาณของเทศบาลไมครอบคลุม ซ่ึงมีแนวทางในการบริหาร คือ เทศบาลควร
จัดอบรมใหบุคลากรสวนที่ยังไมทราบขอกฎหมายและขอบัญญัติตาง ๆ เก่ียวกับการบริหารงานของเทศบาล เพื่อใหการ
บริหารงานเปนไปในทางเดียวกัน ทั้งน้ี การที่ไมสามารถจายงบประมาณเพื่อการศึกษาตอ อาจเปนผลมาจาก กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นจัดทําระเบียบรองรับการใชงบประมาณที่ไมรัดกุม จึงสงผลใหเกิดขอทักทวงจากสํานักงานคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดินทําใหถูกระงับการจัดตั้งงบประมาณเพื่อการศึกษาตอของพนักงานเทศบาลและผูบริหาร 

 6.3 แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานเก่ียวกับประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 
      6.3.1 ดานแผนพัฒนาเทศบาล ควรพัฒนา ดังน้ี 1) ควรมีการจัดโครงการหรือกิจกรรม ที่กระจายครอบคลุมพื้นที่ 

เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากกวาที่เปนอยู  2) ควรมีการจัดประชุมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาอยางจริงจัง ไมใช
เพียงเพื่อใหครบกระบวนการของการทําแผนพัฒนา 3) ควรจัดใหมีการประชุมระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติงาน เพื่อติดตามผล



The 8th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 31st March - 1st April 2016  

1248 | Integration of Art and Science toward the Local Research and ASEAN Community 

การปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาของเทศบาล ใหมากกวาเดิม 4) ควรเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธผลการปฏิบัติงานตาม
แผนพัฒนาของเทศบาลใหประชาชนทราบ 5) ควรนํากระบวนการลดขั้นตอนมาปรับใชกับการปฏิบัติงาน 6) เน่ืองจาก
โครงสรางขององคการถูกจัดใหเปนแบบตามสายงาน จึงเกิดปญหาในบางครั้งที่ปริมาณงานมีมาก จนผูปฏิบัติไมมีเวลาศึกษา
กระบวนการปฏิบัติงานที่ดีกวา ควรจัดใหมีผูรับผิดชอบงานในดานแผนพัฒนาเทศบาลเพิ่มเติม 7) ผูบริหารระดับสูงควรมีความ
ม่ันใจในการมอบหมายงานใหกับผูบริหารระดับรองลงมาไดรับรูถึงปญหา และกระบวนการปฏิบัติงานใหมากกวาเดิม 8) ควร
เพิ่มศักยภาพของบุคลากร โดยการจัดใหมีการอบรมภายในหนวยงาน 9) ควรเพิ่มบุคลากร ใหสามารถปฏิบัติงานไดทันเวลาที่
กําหนด และขจัดปญหางานลนมือ 10) ควรเปดโอกาสใหบุคลากรสามารถแสดงแนวคิดในการทํางานในรูปแบบใหมที่สนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 11) ควรใหบุคลากรไดปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายอยางเต็ม
ความสามารถไมมอบหมายงานอ่ืนที่ไมเก่ียวกับงานดานแผนพัฒนาเทศบาล 12) ผูปฏิบัติงานควรปรับปรุงระบบการทํางาน ให
ทําตามขั้นตอนการส่ังการจนเปนนิสัย สามารถสรางความม่ันใจ ใหกับผูบริหารไดวา การทํางานตามขั้นตอนนั้น ดีอยางไร 13)  
เม่ือผูปฏิบัติไดรับคําส่ังการจากผูบริหาร ควรรายงานใหผูบังคับบัญชาสายตรงทราบดวย เพื่อจะไดรับทราบถึงภารกิจที่ไดรับ
มอบหมาย และชวยกันแกไขปญหาในการปฏิบัติภารกิจน้ัน 14) ปรับปรุงแกไขระบบสารสนเทศใหเกิดความคลองตัวในการใช
งาน 15) ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของหนวยงานที่ตองปฏิบัติงานตาม หลักเกณฑของกรมสงเสริม เชน หนังสือส่ังการ
จากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เม่ือผูปฏิบัติทราบแลววาหนังสือส่ังการอยางไร ใหปฏิบัติงานไวกอน และเม่ือหนังสือส่ัง
การจากสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดมาถึง ก็สามารถรายงานผลน้ันไดทันที ไมเกิดความลาชาในกระบวนการ
ปฏิบัติงาน เปนตน 16) ควรเพิ่มการประสานงานระหวางหนวยงานใหมากขึ้น 17) ควรมีการถายทอดงานจากหัวหนาหนวยงาน
สูผูใตบังคับบัญชาใหมากขึ้น 18) เพิ่มการประชาสัมพันธเรื่องราวตาง ๆ ใหประชาชนทราบหลายชองทาง 19) ปรับปรุงระบบ
การส่ือสาร ที่ชํารดุใหสามารถใชงานได เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแจงขาวประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 20) ควรจัดกิจกรรม
หรือโครงการ ใหประชาชนที่ไมใชผูนําชุมชน ไดรับรูขาวสาร และมีปฏิสัมพันธ กับเทศบาลมากขึ้น เพื่อประโยชนในการ
ประสานงานของเทศบาลในอนาคต 21) ควรเพิ่มระบบการเก็บขอมูล อยางเปนระบบ เพื่อใชประโยชนในการรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 22) ควรจัดกิจกรรมหรือโครงการที่เนนจุดสนใจของประชาชน ใหเห็นถึงความสําคัญของผลการปฏิบัติงานที่จะ
รายงานใหทราบ โดยไมถูกละเลยจากประชาชน 23) ควรสนใจจุดเส่ียงของการใชงบประมาณในโครงการเรงดวนในแตละป       
ใหมากกวาเดิม 24) ผูดูแลงบประมาณควรมีการศึกษาระเบียบและหลักเกณฑการใชงบประมาณใหถูกตอง 25) ควรเพิ่ม
ศักยภาพในการจัดเก็บรายได เพื่อประโยชนในการจัดสรรงบประมาณจากสวนกลาง 

      6.3.2 ดานคุณภาพการใหบริการ ควรพัฒนา ดังน้ี 1) ควรจัดตั้งคณะกรรมการในเรื่องการใหบริการประชาชน 
และจัดการประชุมเพื่อวางแผน ในการใหบริการประชาชนเปนประจําทุกป  2) ควรเพิ่มบุคคลที่มาจากภาคประชาชนเปน
คณะกรรมการวางแผนการใหบริการประชาชน 3) ควรเพิ่มโครงการหรือกิจกรรมในการใหบริการประชาชน ในการการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลใหมากกวาเดิม 4) ควรจัดโครงสรางในการใหบริการประชาชนใหครอบคลุมทุกหนวยงาน 5) พัฒนา
โครงสรางองคการในการใหบริการประชาชน ใหทันตอเหตุการณ และสนองตอบความตองการของประชาชนไดทันทวงที 6) จัด
บุคลากรใหเพียงพอตามโครงสรางองคการ ในเรื่องของการใหบริการประชาชน 7) ควรจัดบุคลากรใหเพียงพอตอการใหบริการ
ประชาชน 8)  ควรเพิ่มวันใหบริการประชาชน ในวันหยุดราชการ เชน อาจกําหนดใหมีการปฏิบัติงานในวันเสาร หรือ วัน
อาทิตย เปนเวลาครึ่งวัน เพื่อใหบริการประชาชนที่ตองปฏิบัติงานในวันธรรมดา แตมีวันหยุดเปนเสาร - อาทิตย เปนตน 9) ทุก
หนวยงานควรเพิ่มความสนใจในกระบวนการส่ังการของการใหบริการประชาชน อยางจริงจัง มีการส่ังการเปนลายลักษณอักษร 
10) ควรมีบทลงโทษ หรือการวากลาวตักเตือน เม่ือมีผูปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานขามขั้นตอนของการใหบริการอยางไมเปนธรรม  
11 ) ใหผูปฏิบัติงาน รายงานผูบังคับบัญชา เปนลายลักษณอักษร เม่ือมีการส่ังการจากสวนกลาง 12) พัฒนาระบบสารสนเทศ
สําหรับการใหบริการประชาชนใหทันสมัยและเกิดประสิทธิภาพในการใหบริการอยูเสมอ ทุกหนวยงาน 13) ควรมีบทลงโทษ 
สําหรับผูปฏิบัติงานที่ละเลย การประสานงานในเรื่องการใหบริการประชาชน 14) ปรับปรุงกระบวนการประสานงานใหเกิด
ความคลองตัว เพื่อความรวดเร็วในการใหบริการประชาชน 15) จัดตั้งผูนําชุมชน หรือประชาชน ในชุมชนใหเขามามีบทบาทใน
การประสานงาน ระหวางเทศบาลกับชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรับรูขาวสารเรื่องการใหบริการสูประชาชนไดอยางทั่วถึง
มากยิ่งขึ้น 16) เพิ่มขอบังคับใหผูปฏิบัติงาน ตองมีการรายงานผลการปฏิบัติงานในทุกเรื่องเม่ือปฏิบัติงานแลวเสร็จ 17) ควรมี
การรายงานผลการปฏิบัติงานในเรื่องการใหบริการประชาชนเปนลายลักษณอักษร 18) ควรจัดสรรงบประมาณ สําหรับการ
ใหบริการประชาชน ใหมากกวาเดิม 19) ควรมีการจัดทําแผนการใชงบประมาณ สําหรับการใหบริการประชาชน 20) ควรให
ความสําคัญกับการใชงบประมาณในเรื่องของ การเพิ่มชองทางในการเปดเผยขอมูลขาวสารสูประชาชน 
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            6.3.3 ดานการปฏิบัติราชการ ควรพัฒนา ดังน้ี 1) ควรวางแผนการปฏิบัติราชการเพื่อสนองตอบความตองการ
ของประชาชนในทุกระดับ 2) ควรใหความสําคัญกับการวางแผนการปฏิบัติราชการอยางจริงจัง 3) ควรมีการวางแผนเพื่อการ
พัฒนาการปฏิบัติราชการ ควบคูไปกับการใหบริการประชาชน 4) ผูปฏิบัติงานควรรายงานผลเสียของการปฏิบัติราชการที่ขาด
การวางแผนงานใหผูบังคับบัญชาทราบ เพื่อชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของการวางแผนกอนการปฏิบัติราชการ 5) ควรวิเคราะห
ภารกิจการปฏิบัติราชการ เพื่อเปนแนวทางที่ถูกตองกับการจัดโครงสรางหรือองคการ ในการปฏิบัติงาน 6) ควรมีแผนผัง การ
อธิบายโครงสรางขององคการ ใหเปนไปตามโครงสรางของเทศบาล พรอมอธิบายภาระหนาที่ของแตละโครงสรางไวใหชัดเจน 
7) ควรจัดบุคลากร เพื่อการปฏิบัติงานใหตรงกับโครงสรางขององคการ โครงสรางใดไมสอดคลองหรือไมสนับสนุนการปฏิบัติ
ราชการ ก็ใหปรับปรุงเพื่อใหสอดคลองกับภารกิจและหนาที่ ไมใชตามตัวบุคคลที่มีอยู 8) ควรจัดฝกอบรมบุคลากรของเทศบาล 
ใหเขาใจถึงบทบาทและหนาที่ของตนอยางสมํ่าเสมอ 9) ควรจัดบุคลากรใหเพียงพอตอปริมาณงานที่มีอยู  10) ควรให
ความสําคัญกับการวางแผนบุคลากร ในการปฏิบัติราชการ เพื่อลดปญหาภาระคาใชจายทางดานบุคลากร 11) ควรเพิ่ม
ศักยภาพในการทํางานเปนทีม เพื่อลดปญหาในการมอบหมายงานของผูบังคับบัญชาที่ไมตรงกับภาระหนาที่ 12) เม่ือผูปฏิบัติ
ไดรับคําส่ังจากผูบริหารใหปฏิบัติภารกิจที่ไมตรงกับภารกิจของตน ควรเพิ่มการประสานงานกันระหวางผูปฏิบัติ เพื่อจะได
ปฏิบัติงานไดตรงตามภารกิจ และรายงานผลการปฏิบัติงานน้ัน ตอผูบริหารวาใครรับคําส่ัง และใครปฏิบัติงาน เพื่อความเขาใจ
ที่ตรงกันของผูบริหารและผูปฏิบัติงาน 13) ควรจัดโครงการฝกอบรม เพื่อการปฏิบัติงานที่เปนทีม และลดปญหาขอขัดแยงใน
การประสานงานระหวางผูปฏิบัติงานและผูบังคับบัญชา 14) ผูปฏิบัติงานและผูบังคับบัญชา ไมละเลยการประสานงานเม่ือเกิด
ปญหาในการปฏิบัติงาน 15) ควรจัดใหมีการประชุมระหวางหนวยงานทุกเดือน เพื่อรายงานผลการปฏิบัติราชการที่ผานมาของ
ทุกหนวยงาน 16) ผูบังคับบัญชาควบคุมการรายงานผลการปฏิบัติราชการของผูปฏิบัติงาน ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด 
17) ควรจัดใหมีกิจกรรมเพื่อสรางแรงจูงใจสําหรับหนวยงานที่มีการรายงานผลการปฏิบัติงานที่ไดประสิทธิภาพ เชน การ
ประกาศผลการปฏิบัติราชการที่ดีเดนใหคนในองคการ และประชาชนไดทราบและรวมชื่นชมชมยินดี กับหนวยงานน้ัน เปนตน 
18) ควรศึกษาระเบียบวิธีในการใชงบประมาณ ใหถูกตองตามระเบียบ 19) ควรจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสรางจิตสํานึกใน
การใชพลังงานอยางประหยัด เพื่อควบคุมการใชงบประมาณในการปฏิบัติราชการ ใหไดประสิทธิภาพ 20)  ควรจัดฝกอบรม
บุคลากรในเทศบาล ในเรื่องของระเบียบวิธีในการใชงบประมาณที่ถูกตอง 

      6.3.4 ดานการพัฒนาองคการ ควรพัฒนา ดังน้ี 1) ควรเพิ่มการประชุมเพื่อวางแผนการพัฒนาองคการใหเปนไป
ตามหลักเกณฑที่กําหนด 2) ควรมุงเนนการใหความสําคัญกับการปฏิบัติงานตามขั้นตอน ตามแผนพัฒนาองคการที่วางไว เพื่อ
ประสิทธิภาพของแผน และการพัฒนาองคการที่ไดผล 3) ควรมีการติดตามผลของการปฏิบัติงานเพื่อใหเปนไปตามแผนงานที่
วางไวอยางตอเน่ือง 4) ผูปฏิบัติและผูบังคับบัญชา ควรรวมมือกันปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว เพื่อชี้แนวทางใหผูบริหารเห็นถึง
ความสําคัญของการพัฒนาองคการตามแผนงานที่วางไว  5)  ควรจัดโครงการหรือกิจกรรม ในการสรางแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานรวมกันของบุคลากร เพื่อประโยชนในการพัฒนาองคการใหเกิดประสิทธิภาพ 6) ควรมีการถายทอดงานกันระหวางผู
ปฏิบัติที่มีลักษณะงานคลายกัน เพื่อประโยชนในการพัฒนางานรวมกัน ซ่ึงเปนผลพลอยไดใหการพัฒนาองคการมีประสิทธิภาพ 
7) ควรจัดทําคําส่ังมอบหมายภารกิจในการปฏิบัติงานใหชัดเจน เพื่อผูปฏิบัติจะไดเขาใจวาตนน้ันมีภารกิจที่ตองปฏิบัติอยางไร
บาง มีขอบเขตการปฏิบัติงานเปนอยางไร 8) ควรรวบรวมกฎหมายและระเบียบที่จําเปนและสําคัญตอการปฏิบัติงานในทุก
องคการ มาไวที่เดียวกัน โดยจัดใหมีผูมีความรูควาชํานาญรับผิดชอบอยางชัดเจนเพื่อลดขั้นตอนในการประสานงาน และ
สามารถ  ใหคําแนะนํากับทุกหนวยงานรวมไปถึงผูบริหารได เม่ือเกิดปญหาอันจะสงผลใหการพัฒนาองคการน้ันเปนไปตาม
ระเบียบที่สวนกลางกําหนดไดมากที่สุด 9) ควรจัดบุคลากรใหพอกับการปฏิบัติงานในเรื่องของการพัฒนาองคการ 10) ควร
สงเสริมใหบุคลากรเขารับการอบรมเพื่อประโยชนในการพัฒนาองคการ 11) ควรวางแผนการจัดบุคลากรใหตรงกับภารกิจของ
การพัฒนาองคการ เพื่อลดภาระคาใชจายทางดานบุคลากร 12) ควรจัดการประชุมเพื่อมอบหมายนโยบายจากผูบริหาร 13) 
เม่ือมีการส่ังการจากผูบริหารโดยไมตรงกับภารกิจของผูปฏิบัติงาน ใหมีการประสานกันระหวางผูปฏิบัติงาน และไมละเลยที่จะ
รายงานใหผูบังคับบัญชาของแตละบุคคลทราบเพื่อจะไดแกไขปญหาเม่ือเกิดขอซักถามจากผูบริหาร 14) ควรจัดทําบันทึกการ
รับคําส่ังการจากผูบริหาร รายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ เม่ือมีการส่ังการทางโทรศัพท และยังกอใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติ
ภารกิจรวมกันของหนวยงานดวย 15) ควรจัดใหมีการประชุมเพื่อการประสานกันระหวางหนวยงานทุกเดือน 16) ควรพัฒนา
ระบบสารสนเทศ และพัฒนาบุคลากรใหสามารถใชประโยชนจากระบบสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพเพื่อการประสานงานที่
รวดเร็ว ทันตอเหตุการณ 17) ควรรณรงคใหเกิดการใชระบบสารสนเทศ เพื่อการประสานงานที่ครอบคลุมทุกหนวยงาน 18) 
ควรจัดประชุมเพื่อการติดตามผลการปฏิบัติงานของทุกหนวยงาน ในทุกเดือน 19) ควรมีการนําขอบกพรองที่พบจากการ
รายงานผลการปฏิบัติงาน ไปแกไขอยางจริงจัง 20) ควรมีการวางแผนการใชงบประมาณที่ถูกตองตามหลักเกณฑที่กําหนด 21) 
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ควรจัดฝกอบรม หรือจัดทําวารสาร เพื่อสรางความเขาใจในการใชงบประมาณเพื่อการพัฒนาองคการที่ถูกตอง 22) ควรสงเสริม
ใหมีการสงบุคลากรไปศึกษาดูงานในเรื่องของการบริหารงบประมาณในการพัฒนาองคการใหเกิดประโยชน จากหนวยงานอ่ืนที่
มีลักษณะเทศบาลใกลเคียงกัน 
 
7. ขอเสนอแนะ  
 

7.1 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งน้ี เทศบาลควรมีการอบรมในเรื่อง คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่
อยางสมํ่าเสมอ มอบหมายงานในหนาที่ความรับผิดชอบใหชัดเจน และเหมาะสมกับตําแหนงงาน รวมทั้งกําหนดบทลงโทษแกผู
บกพรองตอหนาที่ และใหรางวัลแกผูที่ตั้งใจปฏิบัติงาน 

7.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป ผูวิจัยควรศึกษาความสอดคลองและเหมาะสมของตัวชี้วัดในการประเมิน
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ซ่ึงหนวยงานที่มีหนาที่กําหนดตัวชี้วัดในการประเมิน หรือปจจัยที่มีผลตอการกําหนดตัวชี้วัดใน
การประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององคการปกครองสวนทองถิ่น 
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People Participation in Auditing Performance of Local Government 
Organizations: a Case Study Hua-Hin Municipality,  
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บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ระดับการมีสวนรวมและปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองหวัหิน 2) ความพึงพอใจของประชาชนตอการมีสวนรวมในการกํากับดูแลองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และ 3) จัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอหนวยงานที่เก่ียวของ เพื่อเสริมสรางโอกาสการมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชนในองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหบรรลุเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนประชาชนผูมี
สิทธิออกเสียงเลือกตั้งในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองหัวหินจํานวน 400คนผลการวิจัยพบวา กลุมผูใหขอมูลสวนใหญทราบวาสามารถ
เขาไปกํากับดูแลการทํางานของเทศบาลไดในระดับปานกลาง มีการติดตามตรวจสอบการดําเนินโครงการและการบริหารงบประมาณ
นอยมาก เน่ืองจากขาดองคความรูเก่ียวกับอํานาจหนาที่ของเทศบาลในภาพรวมและชองทางที่จะเขาไปมีสวนรวมได และการ
ที่มีความรูเฉพาะหนาที่ดานโครงสรางพื้นฐาน อาทิ ถนน ไฟฟา ประปาฯ เม่ือไดรับการตอบสนอง จึงคิดวาพอเพียงแลว จึงไมเห็น
ความจําเปนและความสําคัญในการเขาไปทําหนาที่ติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของเทศบาลสําหรับความพึงพอใจตอการมี
สวนรวมในการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ปญหาการกํากับดูแลสวนใหญคือ 
ประชาชนไมมีเวลาในการทํากิจกรรมและไมคอยใหความสนใจ จึงจําเปนตองจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการตาง ๆ ให
เพียงพอเพื่อการดําเนินกิจกรรมอยางมีประสิทธิภาพ 
 
คําสําคัญ: การมีสวนรวมของประชาขน, องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

Abstract 
 

This research aims to study 1) the level of participation and the factors that affect the political 
participation of citizens; 2) satisfaction of citizens to participate in local government; and 3) make policy 
recommendations to the relevant authorities. To enhance opportunities for political participation of 
citizens in local government to achieve the intent of the constitution. The population in this research are 
people entitled to vote in the municipal district of town for 400 person. Findings are as follows: At a 
moderate level, the majority of informants are aware that they could audit the performance of the 
municipality. At a low level, they followed the performance of those who administered projects and the 
budget. This low level stems from overall lacunae in knowledge regarding the authority and role of the 
municipality in an overall picture, as well as not being cognizant of the preliminary steps that must be 
taken prior to participation. Being aware of the responsibilities of the organizations dealing with 
infrastructure such as roads, electricity, and water leads to satisfaction when it is perceived that all of 
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the responsibilities were properly discharged. Therefore, they did not see any necessity or importance in 
following up on the performance of the Municipality. For satisfaction with their participation in governance 
organization. The overall moderate. The problem is that most people do not have time to supervise the 
activities. It is therefore necessary the budget allocation for the various operations to be sufficient to carry 
out activities effectively. 
 
Keywords: people participation, local government organizations 
 
1. บทนํา 
 
 การมีสวนรวมทางการเมือง เปนกระบวนการทางการเมืองอัน เปนเงื่อนไขสําคัญของการเมืองใน ระบอบ
ประชาธิปไตยสมัยใหม โดยที่ระบอบประชาธิปไตยสมัยใหมน้ันเปนการปกครอง ประชาชน  หรือโดยความยินยอมของ
ประชาชน กลาวคือ แมวาประชาชนทั้งหมด หรือสวน ใหญไมสามารถจัดการดําเนินการปกครองไดดวยตนเองโดยตรง
ตลอดเวลา แตตองใหโอกาส ประชาชนเขามามีสวนรวมทางการเมือง ไมวาจะเปนการแสดงเจตนารมณ ความตองการของเขา
วาตองการจะไดบุคคลใด หรื อกลุมใดเปนตัว แทนในการตัดสินใจในทางการเมืองตาง ๆ การใหการสนับสนุนผูที่เขาเห็นวา
เหมาะสม ที่จะเปนผูปกครอง ผูบริหารประเทศ การมีโอกาสที่จะติดตาม ขาวสารการเมืองตาง ๆ การมีโอกาสไดแสดงความ
คิดเห็น การเสนอขอเรียกรองทางการเมือง ทั้งโดยลําพังและเปนกลุม และการมีโอกาสที่จะทักทวง เม่ือไมเห็นดวยกับ 
นโยบาย มาตรการ หรือการดําเนินการตาง ๆ ของผูปกครอง ผูบริหารประเทศ การมีสวนรวมทางการเมืองเปนทั้งเปาหมาย
และ กระบวนการทางการเมือง กลาวคือ การมีสวนรวมทางการเมืองเปนเปาหมายสําคัญ ของการพัฒนาระบบการเมืองให
เปนประชาธิปไตย ทั้งน้ีเพราะการมีสวนรวมทางการเมืองเปนดัชนีชีวั้ดที่สําคัญประการหน่ึงของระบอบประชาธิปไตย สังคมใด
จะมีระดับความเปนประชาธิปไตยสูงหรือต่ํา  พิจารณาไดจากระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน สังคมที่
ประชาชนมีระดับการมีสวนรวมทางการเมืองสูง ยอมมีระดับความเปนประชาธิปไตยสูง ในทางตรงกันขาม ถาสังคมใดมี ระดับ
การมีสวนรวมทางการเมืองต่ํา  แสดงวาสังคมน้ันมีระดับความเปนประชาธิปไตยต่ํา (ดารินทร แกวมูล 2548 : 1) 
 ประเทศไทยเปนประเทศหน่ึง ที่มีการปฏิรูปทางการเมืองมุงสูการเปนประชาธิปไตยที่มากขึ้นโดยมีการนําเอา
ประเด็นการมีสวนรวมทางการเมืองยกขึ้นมาเปนประเด็นสําคัญและมีการ ใหความสําคัญของการมีสวนรวมทางการเมืองใน
กิจกรรมตาง ๆ โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญแหง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในหมวด 1 มาตรา 3 ใหถือวาอํานาจ
อธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย นอกจากน้ีในหมวดที่ 3 ยังไดขยายและเพิ่มสิทธิเสรีภาพของประชาชน ใหประชาชนมีสวน
รวมในการใหอํานาจในการปกครอง เชน ใหสิทธิการ รับรูขอมูลขาวสารที่เปนอิสระ สิทธิในการลงประชามติ สิทธิมีสวนรวมใน
กระบวนการพิจารณา ของเจาหนาที่ของรัฐ สิทธิ ติดตามและรองขอใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง หนวยงานของรัฐ และเจาหนาที่ของรัฐ (ชัยยุทธ  วัชรานนท 2550 : 60) ดังน้ันจากที่กลาวมาแลวหากจะมอง
ภาพรวมจะเห็นวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550 ไดเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองได
มากที่สุด เปนการพัฒนาการของระบบการเมืองไปสูความเปนประชาธิปไตยที่แทจริง นอกจากน้ีจะเห็นไดอีกวา ปจจุบัน 
รูปแบบการปกครองของไทยยัง มีการกระจายอํานาจสูทองถิ่น ทําใหการปกครองของไทยมี การพัฒนาเปนระบอบ
ประชาธิปไตยที่ประชาชนมีสวนรวมอยางกวางขวาง และมีรากฐานที่ม่ันคง ความคาดหวังของประชาชน ตองการใหการ
ปกครองสวนทองถิน่เปนของประชาชน ที่ประชาชน เปนเจาของอํานาจ โดยการเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองอยางมีอิสรเสรีที่
จะตัดสินใจดวยตนเอง มีผูบริหารงานดวยความโปรงใสและดวยความเสียสละใหกับทองถิ่นอยางแทจริง อยูบนรากฐาน ของ
คุณคาแหงการรับใชประชาชนอยางซ่ือสัตย และเปนธรรม โดยที่ทองถิ่นเปนของประชาชน ประชาชนมีสิทธิรวมรับรู รวมคิด 
รวมตัดสินใจ รวมดําเนินการ และรวมตรวจสอบไดตลอดเวลา  ดังน้ัน การมีสวนรวมทางการเมืองจึงเปนปจจัยสําคัญในการ
ขับเคล่ือนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สําคัญ  ซ่ึงรัฐธรรมนูญไดกําหนดสิทธิอํานาจหนาที่ของประชาชนใน
การเขาไปมีสวนรวมในการดกํากับดูแลกิจการสาธารณะตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมายไวแลว 
 ดังน้ัน ดวยเหตุผลและความจําเปนดังกลาวผูศึกษาจึงศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับดูแล
องคกรปกครองสวนทองถิ่น: กรณีศึกษาเทศบาลเมืองหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ เน่ืองจากเห็นวาเทศบาล 
เปนรูปแบบของการเมืองการปกครองที่เปนระดับ รากหญา มีความใกลชิดกับวิถีชีวิตและความเปนอยูของประชาชนมากที่สุด  
ผลของการบริหารจะสงผลกระทบที่ชัดเจนตอประชาชนในทองถิ่นโดยตรง ดงัน้ัน ประชาชนในทองถิ่น จึงจําเปนอยางยิ่งที่ตอง
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มีความตระหนักในหลักของการมีสวนรวมทางการเมือง หากประชาชนในทองถิ่นเองยังขาดความสนใจที่จะเขาไปมีสวนรวม
ทางการเมืองในเทศบาลแลว  ก็เปนการยากที่จะทําใหเกิดความคาดหวังวาการมีสวนรวมทางการเมืองจากทุกภาคสวนของ
สังคม จะบรรลุตามเจตนารมณที่แทจริงของรัฐธรรมนูญได 
 
2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 
 จากความสําคัญของปญหาสามารถกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยดังน้ี 
 1. เพื่อศึกษาถึงระดับการมีสวนรวมทางการเมือง และปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนใน
พื้นที่เทศบาลเมืองหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 2.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการมีสวนรวมในการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
 3.เพื่อจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอหนวยงานที่เก่ียวของ เพื่อเสริมสรางโอกาสการมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชนในองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหบรรลุเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ  
 
3. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
  จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เก่ียวของแลวพบวา การมีสวนรวมทางการเมืองของแตละบุคคลจะ
อยูในระดับที่แตกตางกัน อันเน่ืองมาจากสาเหตุของพฤติกรรมทางการเมืองที่แตกตางกัน ซ่ึงเกิดจากแบบแผนของความเชื่อ 
คานิยม  ทัศนคติรวมถึงปริมาณการรับรูขาวสารทางการเมืองของแตละบุคคลที่มีตอระบบการเมือง ที่จะแสดงออกมาใน
ลักษณะรูปแบบของการมีสวนรวมทางการเมือง จึงกลาวไดวา การส่ือสารทางการเมืองจากส่ือตาง ๆ  จะสงผลใหสมาชิกใน
สังคมหรือในชุมชน  มีความสนใจทางการเมือง โดยเฉพาะการสนใจในการเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองการปกครองทองถิ่น 
ในกิจกรรม ตาง ๆ ไดแก การมีสวนรวมใชสิทธิในการเลือกตั้งผูแทนทองถิ่น การมีสวนรวมในการกํากับดูแลการปกครอง
ทองถิ่น  โดยจะแสดงออกทางพฤติกรรมและทาที ที่สงผลตอความรูสึกตอระบบการเมืองทองถิ่น  จะเห็นวาส่ือตาง ๆ จะทํา
หนาที่เปนตัวขัดเกลาไดเปนอยางดีที่จะนํามาสูการมีสวนรวมทางการเมืองทองถิ่นของประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่งการส่ือสาร 
ซ่ึงไมวาจะเปนส่ือบุคคลหรือส่ือสารมวลชนก็ตาม  ดังน้ัน กระบวนการทางการเมืองก็ยอมมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับการ
ส่ือสารเชนเดียวกับกระบวนการอ่ืน ๆ ในสังคม การส่ือสารจะมีบทบาทหนาที่หลักในการถายทอดความรูและขาวสารตาง ๆ 
เก่ียวกับส่ิงที่เกิดขึ้นในระบบการเมือง การส่ือสารในลักษณะน้ีอาจเรียกไดวาเปนการส่ือสารทางการเมืองนั้นเอง ซ่ึงถา
ปราศจากการส่ือสารทางการเมืองแลวก็จะมีบุคคลเพียงไมก่ีคนที่เก่ียวของโดยตรงเทาน้ันที่จะทราบถึงความเปนไปใน
กระบวนการทางการเมือง ซ่ึงความรูและความเขาใจเก่ียวกับเน้ือหาสาระของส่ิงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในระบบการเมืองน้ัน จะชวย
ใหประชาชนสามารถตัดสินใจในประเด็นทางการเมืองตาง ๆ ไดอยางถูกตอง และมีเหตุผล น่ันคือ สามารถเขามีสวนรวม
ทางการเมืองอยางมีประสิทธิภาพน่ันเอง ซ่ึงสามารถแสดงเปนกรอบแนวคิดในการศึกษาไดดังน้ี 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการศึกษาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาล 
 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมทางการเมือง
ของประชาชน 

 การมีสวนรวมทางการเมืองใน 
เทศบาล 

ปจจัยสวนบุคคล 
ปจจัยทางเศรษฐกิจ 
ปจจัยกระตุน 
-   การเปนสมาชิกกลุม/กรรมการในกลุมหรือ

องคการตาง ๆ 
-   การไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการเมืองการ

ปกครอง 
-   ความรูความเขาใจเร่ืองการเมืองการปกครอง 
-  ความรูความเขาใจเก่ียวกับอํานาจ  หนาที่ของ

เทศบาล 

 การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
การมีสวนรวมในการดําเนินการ 
การรับขอมูลขาวสาร 
การมีสวนรวมในการเลือกตั้ง 
การรวมติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงาน 
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4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งน้ีใชแนวทางการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พื้นที่ศึกษาคือ เทศบาลเมืองหัวหิน อําเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนประชาชนผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองหัวหิน 
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ จํานวน 400 คน ทั้งเพศชายและเพศหญิง กําหนดขนาดตัวอยางและใชวิธีการสุม
ตัวอยางแบบงาย การวิจัยใชเครื่องมือแบบสอบถามเปนหลัก โดยการสรางจากตัวชี้วัดของกรอบแนวคิดการวิจัย ซ่ึงลักษณะ
ของคําถามเปนคําถามปลายปด  มีมาตรวัดของตัวชี้วัดแบบ Interval scale มีคะแนนของมาตรวัดคือ มากที่สุด มาก ปาน
กลาง นอย และนอยมาก มีการตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถามโดยการคํานวณหาคา IVC (Item Variable 
Congruence Index)  โดยผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน  และทดสอบหาความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยเทศบาลเมืองชะอํา อําเภอ
ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 30 ตัวอยาง โดยหาคา Alpha coefficient ไดคาAlpha  =  0.9798 
 สําหรับเครื่องมือที่ใชสัมภาษณ ไดแก การสัมภาษณแบบมีโครงสราง ผสานกับการสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง หรือ
ก่ึงโครงสรางและรวมกับการสังเกตการณขณะทําการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ คือ การใชแนวคําถามเปนหลักในการ
สัมภาษณเชิงลึก  ครอบคลุมประเด็นตามผลการทดสอบความสัมพันธของตัวแปรการวิจัย วาเหตุผลใดตัวแปรลักษณะน้ีจึงมี
ความสําคัญมากกับทองถิ่นและเหตุผลใดที่มีสวนสนับสนุนใหเกิดความสัมพันธระหวางตัวแปรที่ทําการศึกษา  เปนการ
สัมภาษณเชิงลึกที่ตรงประเด็นและผูถูกสัมภาษณสามารถเขาใจเปาหมายที่แทจริงของการมีสวนรวมทางการเมือง ทําใหได
ขอมูลเชิงคุณภาพที่มีความกระชับ รัดกุม สามารถนํามาสนับสนุนขอคนพบทางการศึกษาใหมีความนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 
 ในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยใชสถิติคาเฉล่ีย  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของ
เพียรสัน (Pearson Correlation หรือ r) สําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพโดยวิธีการสัมภาษณเชิงลึกคณะผูบริหารเทศบาล และ
ผูนําชุมชน  การสังเกตการณและการตรวจสอบขอมูลเอกสารการบริหารงานเทศบาลนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหขอมูล 
โดยใชวิธีวิเคราะหเชิงบรรยายเพื่อสนับสนุนขอคนพบเชิงปริมาณ 
 
5. ผลการวิจัย 
 
 ผูเขียนสรุปผลการวิจัยรวบยอดสอดคลองตามวัตถุประสงคการวิจัย ไดดังน้ี 
 5.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวาประชากรสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 57.0 ซ่ึงมากกวาเพศหญิง
รอยละ 43.0 สวนใหญมีอายุ 46 ปขึ้นไป รอยละ 36.0 รองลงมาอายุ 36-45 ป รอยละ 31.0 อายุ 26-55 ป รอยละ 22.0 และ
นอยสุดอายุ 18-25 ป รอยละ 11.0 สวนการศึกษา พบวา สวนใหญจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา รอยละ 55.0  รองลงมา
ระดับประถมศึกษา รอยละ 35.0 ระดับปริญญาตรี รอยละ 7.0 และนอยสุดจบการศึกษาระดับ ปวช./ปวส./อนุปริญญา รอยละ 
3.0 ซ่ึงสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกร รอยละ 52.0 รองลงมาอาชีพรับจาง รอยละ 18.0 อาชีพธุรกิจสวนตัว รอยละ 12.0 
และอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนกับนักศึกษา ซ่ึงมีคาเทากัน คือ รอยละ 7.0 และที่นอยสุดมีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รอยละ 4.0 สวนระยะเวลาการพักอาศัยอยูในชุมชนแหงน้ี พบวา สวนใหญมีระยะเวลาการอาศัย 40 ปขึ้นไป รอยละ 4.0 
รองลงมา 21-30ป รอยละ 32.0 และ 11-20 รอยละ 17.0 สวนนอยสุด คือ 1-10 ป รอยละ 11.0 
 
 5.2 การมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามวัตถุประสงคขอที่ 1 เพื่อศึกษา
ถึงระดับการมีสวนรวมทางการเมือง และปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองหัวหิน 

อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ประกอบดวย คาเฉล่ียระดับการมีสวนรวมในการตัดสินใจอยูในระดับนอย ( X  = 2.39) 

คาเฉล่ียระดับการมีสวนรวมในการดําเนินการ โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง( X  = 2.69)คาเฉล่ียระดับการมีสวนรวมใน

การรับขอมูลขาวสาร โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง( X  = 3.16)คาเฉล่ียระดับการมีสวนรวมในการเลือกตั้ง โดยภาพรวม

อยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.29) คาเฉล่ียระดับการมีสวนรวมในการติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานโดยภาพรวมอยูใน

ระดับปานกลาง ( X  = 2.60) การมีสวนรวมในการกํากับดูแลการปกครองทองถิ่น พบวา กลุมตัวอยางมีระดับของการมีสวน
รวมอยูในระดับนอย ทั้งในสวนของการมีสวนรวมในการตัดสินใจ  ในรูปของการมีสวนรวมในการดําเนินการ การมีสวนรวมใน
การรับขอมูลขาวสาร การมีสวนรวมในการเลือกตั้ง การมีสวนรวมในการดําเนินการน้ันทั้งการเขารวมประชุมสภาทองถิ่น การ
เรียกรองใหมีการแกไขปญหาของทองถิ่น การเสนอแนะใหมีการแกไขนโยบาย ขอบังคับหรือประกาศขององคกรปกครองสวน
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ทองถิ่นที่เห็นวาไมเหมาะสม การเสนอแนะวิธีการหรือรูปแบบที่เก่ียวกับการแกไข ปญหาเพื่อสนองตอบตอความตองการของ
ประชาชนในทองถิ่น (รัตนา โมลา, บรรพต วิรุณราช, กนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธ, เริ่ม ใสแจม, 2553 : 13-14) และในสวนของ
การมีสวนรวมในการตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครองทองถิ่น  ทั้งการรับทราบขอมูลขาวสาร  การตรวจสอบ
พฤติกรรมสมาชิกสภาทองถิ่น การตรวจสอบแผนพัฒนา  การตรวจสอบการจัดทําขอบังคับงบประมาณ  การตรวจสอบติดตาม
การกอสราง โครงการตาง ๆ การคัดคานขอบังคับหรือมติ การติดตามขอมูลขาวสาร และประกาศตาง ๆประชาชนกลุม
ตัวอยางสวนใหญมีสวนรวมอยูในระดับนอยเชนกัน รายละเอียดตามกราฟที่ 1 
 
กราฟที่ 1 การมีสวนรวมทางการเมืองการปกครองทองถิ่น   
 

 
 5.3 ความพึงพอใจของประชาชนตอการมีสวนรวมในการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นตาม
วัตถุประสงคของการศึกษา ขอที่ 2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการมีสวนรวมในการกํากับดูแลองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ประกอบดวย คาเฉล่ียระดับความพึงพอใจของการมีสวนรวมในการตัดสินใจ โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  

( X  = 2.81)ความพึงพอใจที่ไดรวมในการรวบรวมขอมูลและจัดลําดับความสําคัญของปญหาในชุมชน มีระดับปานกลาง ความ
พึงพอใจที่ไดรวมในการเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับการวางแผนพัฒนาทองถิ่น มีระดับปานกลาง ความพึงพอใจที่ไดรวมในการ
ตัดสินใจเลือกแนวทางแกไขปญหาชุมชนรวมกับเจาหนาที่ของทางราชการ มีระดับปานกลาง คาเฉล่ียระดับความพึงพอใจของ

การมีสวนรวมในการ-ดําเนินการโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง( X  = 2.79)ความพึงพอใจหลังการประทวงเพื่อเรียกรองให
มีการแกไขปญหาของทองถิ่นอยูในระดับปานกลาง ความพึงพอใจที่ไดรวมเสนอแนะใหมีการแกไขนโยบายขอบังคับหรือ
ประกาศขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ทานเห็นวาไมเหมาะสม อยูในระดับปานกลาง ความพึงพอใจที่ไดรวมเสนอแนะ
วิธีการหรือรูปแบบที่เก่ียวกับการแกไขปญหาเพื่อสนองตอบตอความตองการของประชาชน ในทองถิ่นอยูในระดับปานกลาง 

คาเฉล่ียระดับความพึงพอใจการมีสวนรวมในการรับขอมูลขาวสาร โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X  = 2.87)ความพึง
พอใจที่ไดรับทราบขาวสารตาง ๆ เก่ียวกับการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจากวิทยุเสียงตามสาย หรือปายประกาศ 
อยูในระดับปานกลางความพึงพอใจที่ไดรวมพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับบุคคลอ่ืนในเรื่องการทํางานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขตของทานอยูในระดับปานกลาง ความพึงพอใจที่ไดเขารวมรับการฟงการประชุมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอยูในระดับปานกลาง คาเฉล่ียระดับความพึงพอใจของการมีสวนรวมในการเลือกตั้ง โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง

( X  = 3.14) ความพึงพอใจในการใชสิทธิเลือกตั้งผูบริหารหรือสมาชิกสภาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอยูในระดับปาน
กลาง  ความพึงพอใจในการชวยเหลือหรือสนับสนุนการหาเสียงของผูสมัครเลือกตั้งเปนผูบริหารหรือสมาชิกสภาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอยูในระดับปานกลาง คาเฉล่ียระดับความพึงพอใจของการมีสวนรวมติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงาน 

โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง( X  = 2.78) ความพึงพอใจที่ไดรวมเปนกรรมการติดตามผลการดําเนินงานหรือกิจกรรม 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอยูในระดับปานกลางความพึงพอใจในการขอทราบขอมูลขาวสารจากองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ในกรณีที่ เห็นวาการทํางานไมโปรงใสอยูในระดับปานกลางความพึงพอใจในการเขารวมตรวจสอบการใชจาย
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอยูในระดับปานกลางความพึงพอใจในการเขารวมตรวจสอบพฤติกรรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มีพฤติกรรมไมโปรงใสอยูในระดับปานกลาง รายละเอียดตามกราฟที่ 2 
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กราฟที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนตอการมีสวนรวมในการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 5.4 สภาพปญหาและขอเสนอแนะตามวัตถุประสงคขอที่ 3เพื่อจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอหนวยงานที่
เก่ียวของ เพื่อเสริมสรางโอกาสการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหบรรลุเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญ ปญหาอุปสรรคในการมีสวนรวมของประชาชน ในการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น พบวา  ดานที่มี
ปญหามากที่สุด คือ ประชาชนไมมีเวลาในการทํากิจกรรมและไมคอยใหความสนใจ รองลงมา  คือ ดานขาดงบประมาณในการ
ดําเนินการ การประกาศและกระจายขาวสารไมครอบคลุมอยางทั่วถึง เทศบาลปฏิบัติหนาที่ไมโปรงใสไมรับฟงปญหาของ
ชาวบาน รายละเอียดตามกราฟที่ 3 
 
กราฟที่ 3 ปญหาอุปสรรคในการมีสวนรวมของประชาชนในการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 ขอเสนอแนะในการแกไขปญหาอุปสรรคในการมีสวนรวมของประชาชน ในการกํากับดูแลองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พบวา เรื่องที่มีขอเสนอแนะมากที่สุดเปนอันดับหน่ึง คือ จัดสรรงบประมาณในการดําเนินการใหเพียงพอ รองลงมา  
คือ ควรใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินการมากกวาน้ี ควรมีการประชาสัมพันธในการแจงขอมูลขาวสารใหประชาชน
ทราบโดยทั่วถึง และใหรับฟงปญหาของชาวบาน และรวมแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะตาง ๆ ซ่ึงทั้งสองขอมีความถี่
เทากัน และ เทศบาลควรปฏิบัติหนาที่อยางโปรงใส รายละเอียดตามกราฟที่ 4 
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กราฟที่ 4 ขอเสนอแนะในการแกไขปญหาอุปสรรคในการมีสวนรวมของประชาชน ในการกํากับดูแลองคกรปกครองสวน
ทองถิน่ 

 
 
6. ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
 
 6.1หนวยงานภาครัฐ องคการปกครองสวนทองถิ่น องคการเอกชน องคกรอิสระ และสถาบันที่มีหนาที่รับผิดชอบ
และเก่ียวของในกระบวนการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนควรกําหนดขอบเขต และรูปแบบการดําเนินงานที่ชัดเจน 
เพื่อใหสามารถปฏิบัติไดจริง และมีการติดตามประเมินผลการดําเนินการใหประชาชนเขามามีสวนรวมอยางยั่งยืน 
 6.2 สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตองดําเนินการหรือประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของในการดําเนินการ
ใหความรูและการศึกษาแกประชาชนเก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอยางตอเน่ือง  และเปดโอกาสใหทุกภาคสวน
ของสังคมเขามามีสวนรวมในกระบวนการเลือกตั้งอยางตอเน่ืองจริงจังและครอบคลุมการเลือกตั้งทุกระดับ รวมทั้งสนับสนุน
การสรางเครือขายองคการเอกชนตรวจสอบการเลือกตั้งที่สามารถดําเนินกิจกรรมไดอยางตอเน่ือง 
 6.3 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ตองกําหนดเปนนโยบายสําคัญในการสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการเผยแพรใหประชาชนในทองถิ่นและทุกภาคสวนไดมีความ ความเขาใจที่สอดคลองเปน
ทิศทางเดียวกัน และตองเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในองคกรปกครองอยางเปดเผยและตอเน่ือง 
 6.4 สถาบันพระปกเกลา ควรใหความสําคัญกับการดําเนินการใหความรูแกประชาชนทั่วไป ไมเนนเฉพาะผูที่มาเขา
รับการศึกษาอบรมในสถาบันเทาน้ัน 
 6.5 คณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานที่เก่ียวของ ควรมีการศึกษาวิจัย
ประเมินผลการปฏิบัติงานของทองถิ่น ตลอดจนผลกระทบดานตาง ๆ ที่ประชาชนไดรับ  เพื่อจัดทําเปนขอเสนอ แนะเชิง
นโยบายวารูปแบบการปกครองสวนทองถิ่นหรือขนาดของเทศบาลในปจจุบัน เหมาะสมและกอใหเกิดประโยชนแกประชาชน
ในทองถิ่นจริง โดยไมกอใหเกิดภาระแกรัฐบาลกลาง ตามหลักการกระจายอํานาจหรือไม 
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บทคัดยอ 
 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมทางการเมืองการปกครองทองถิ่น 2) เพื่อศึกษาการส่ือสาร
ทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทาขาม และ 3) ศึกษาความสัมพันธของการส่ือสารทางการเมืองกับการมีสวนรวม
ทางการเมืองการปกครองทองถิ่นในเขตเทศบาลเมืองทาขาม จากการศึกษากลุมตัวอยางสวนใหญมีสวนรวมทางการเมือง           
การปกครองทองถิ่น และมีการส่ือสารทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาล สวนใหญมีพฤติกรรมในการรับรูขาวสารทาง
การเมืองจากการส่ือสารทางการเมืองยังอยูในระดับนอย การวิเคราะหความสัมพันธของการส่ือสารทางการเมืองกับการมีสวนรวม
ทางการเมืองการปกครองทองถิ่น ในดานของการเลือกตั้งผูแทนทองถิ่น และการกํากับดูแลการปกครองทองถิ่นภาพรวมอยูใน
ระดับสูงโดยความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน 
 
คําสําคัญ: การส่ือสารทางการเมือง, การมีสวนรวมทางการเมือง, การปกครองสวนทองถิ่น 

 
Abstract 

 
 The purposes of this research were to: 1) to study political communication; 2) to study level 
participation politics, local government in Thakham Municipality; and 3) to study relation between political 
communication with political participation local government in Thakham Municipality.  According to this 
study, most of the subjects are to have political participation local government and political communication 
are most of the subject has performance in acknowledgement political information from Political 
communication by undergraduate too. Analysis relation political communication with political participation 
local government in election representative and supervision local government. Overall image in high-
grade by relation in same direction. 
 
Keywords: political communication, participation politics, local government 
 
1. บทนํา 
 
 

 การส่ือสารเปนเครื่องมือหรือกลไกสําคัญในทางการเมืองไทยมาตั้งแตอดีต โดยมีบทบาทสําคัญในการถายทอดและ
ขยายแนวความคิด ตลอดจนอุดมการณทางการเมืองจากผูปกครองไปยังประชาชนในปกครอง เพื่อโฆษณาชวนเชื่อและจูงใจ
ใหประชาชนเกิดความนิยมชมชอบ ความศรัทธาเชื่อม่ัน และความจงรักภักดีตอผูปกครองในสังคมปจจุบัน สภาวการณทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม เปล่ียนแปลงไปมาก  พัฒนาการทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยไดรุดหนาไป ควบคูกับ
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พัฒนาการทางเทคโนโลยีทางการส่ือสาร รวมถึงพัฒนาการดานความรู ความเขาใจ และการมีสวนรวมในทางการเมืองของ
ประชาชน ทําให “การส่ือสารทางการเมือง” (Political Communication) มีความสลับซับซอนและทวีความสําคัญมากยิ่งขึ้น 
โดยจะเห็นไดวา พฤติกรรมทางการเมืองเกือบทั้งหมด โดยเฉพาะในประเทศที่การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
พัฒนากาวหนาไปมาก จะมีสวนเก่ียวของกับการส่ือสาร ไมลักษณะใดก็ลักษณะหน่ึง(พิชิต ทนงค, 2550: 2) 
 การส่ือสารทางการเมืองจึงเสมือนเสนใยประสาทของระบบการเมือง เน่ืองจากมีบทบาทเปนตัวกลางระหวาง
ประชาชนและรัฐบาลโดยเปนชองทางในการเสนอขอมูลขาวสารตาง ๆ ที่เ ก่ียวกับการตัดสินใจและนโยบายของรัฐบาล ให
ประชาชนไดรับรูและในขณะเดียวกันก็เปนกระบวนการในการนําเอาขอเรียกรองและความตองการของประชาชนไปสูรัฐบาล 
ที่จะทําใหการกําหนดนโยบายและการตัดสินใจของรัฐบาล สอดคลองและสนองตอบตอความตองการของประชาชนไดดี การ
ส่ือสารเปนเครื่องมือที่จะนําไปสูการกระทําทางการเมืองกลาวคือ ชีวิตและสังคมจะเปนไปอยางไรขึ้นอยูกับความสามารถของ
ประชาชนในการแลกเปล่ียนขาวสารขอมูลระหวางกันหรืออีกนัยหน่ึงก็คือ การส่ือสารเปนเครื่องมือสนับสนุนหรือเรียกรองทาง
การเมืองน่ันเอง (พิชิต ทนงค, 2550: 2) 
 การมีสวนรวมทางการเมืองเปนตัวบงชี้หน่ึง ที่สามารถวัดไดวาการเมืองของประเทศน้ัน ๆ มีการพัฒนาหรือไม การมี
สวนรวมทางการเมืองถือเปนกระบวนทัศนใหมในระบบการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย ซ่ึงการที่ประชาชนหรือ
ประชาสังคม มีการรับรูขาวสารทางการเมืองผานชองทางตาง ๆ เขาใจบทบาทของตนเองตอการพัฒนาแนวคิดอุดมการณ
ประชาธิปไตย ส่ิงเหลาน้ีจะนําไปสูการพัฒนาทางการเมืองไดเปนอยางดี ส่ือสารมวลชนเปนเครื่องมือ และชองทางที่สําคัญใน
การสรางความรู ความเขาใจในกระบวนการสรางการมีสวนรวมทางดานการเมือง จะเห็นไดวาการส่ือสารทางการเมืองถือวา
เปนพลังหลักในการพัฒนาการเมือง (นันทนาผาสุข, ศรัณยา เลิศพุทธรักษ, 2554 : 58) และจะนําไปสูการพัฒนาระบบ
การเมืองในภาพรวมตอไป ดังน้ันการส่ือสารทางการเมือง จึงเปนสวนสําคัญที่ทําใหประชาชนไดรับรูและเรียนรูประสบการณ
ทางการเมือง อุดมการณทางการเมืองในรูปแบบตาง ๆ นับไดวาการส่ือสารทางการเมืองเปนปจจัยที่สําคัญของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 
 ดวยเหตุดังกลาวน้ีเอง ผูวิจัยจึงเห็นวา การส่ือสารทางการเมืองเปนส่ิงที่มีความสําคัญตอการมีสวนรวมทางการเมือง
ของประชาชนในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยของระดับทองถิ่นอยางไร และสามารถสนับสนุนและเปนตัวขับเคล่ือน
ใหเกิดการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในทองถิ่นไดอยางไร  ดังน้ัน จึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงระดับของการส่ือสาร
ทางการเมืองกับการมีสวนรวมทางการเมืองดังกลาว ทั้งน้ี ผูวิจัยไดเลือกกลุมตัวอยางจากประชาชนในชุมชนตาง ๆ ของเขต
เทศบาลเมืองทาขาม ศึกษาถึงความสัมพันธระหวางการส่ือสารทางการเมืองกับการมีสวนรวมทางการเมืองในทองถิ่นของ
ประชาชนในชุมชนดังกลาว จนสูการตั้งคําถามการศึกษาไววา “การส่ือสารทางการเมืองมีอิทธิพลกับการมีสวนรวมทางการ
เมืองของประชาชนไดจริงหรือไม  อยางไร”  
 
2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 

จากความสําคัญของปญหาสามารถกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยดังน้ี 
1. เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมทางการเมืองการปกครองทองถิ่นในเขตเทศบาลเมืองทาขาม  อําเภอพุนพิน  

จังหวัดสุราษฎรธานี   
2. เพื่อศึกษาลักษณะของการส่ือสารทางการเมืองจากส่ือตาง ๆ ประกอบดวยส่ือบุคคล  และส่ือมวลชนของ

ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทาขาม  อําเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎรธานี 
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธของการส่ือสารทางการเมืองกับการมีสวนรวมทางการเมืองการปกครองทองถิ่นของ

เทศบาลเมืองทาขาม  อําเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎรธานี 
 

3. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เก่ียวของแลวพบวา การมีสวนรวมทางการเมืองของแตละบุคคลจะ
อยูในระดับที่แตกตางกัน อันเน่ืองมาจากสาเหตุของพฤติกรรมทางการเมืองที่แตกตางกัน ซ่ึงเกิดจากแบบแผนของความเชื่อ 
คานิยม  ทัศนคติรวมถึงปริมาณการรับรูขาวสารทางการเมืองของแตละบุคคลที่มีตอระบบการเมือง ที่จะแสดงออกมาใน
ลักษณะรูปแบบของการมีสวนรวมทางการเมือง จึงกลาวไดวา การส่ือสารทางการเมืองจากส่ือตาง ๆ  จะสงผลใหสมาชิกใน



The 8th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 31st March - 1st April 2016  

1262 | Integration of Art and Science toward the Local Research and ASEAN Community 

สังคมหรือในชุมชน  มีความสนใจทางการเมือง โดยเฉพาะการสนใจในการเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองการปกครองทองถิ่น 
ในกิจกรรมตาง ๆ ไดแก การมีสวนรวมใชสิทธิในการเลือกตั้งผูแทนทองถิ่น การมีสวนรวมในการกํากับดูแลการปกครอง
ทองถิ่น  โดยจะแสดงออกทางพฤติกรรมและทาที ที่สงผลตอความรูสึกตอระบบการเมืองทองถิ่น  จะเห็นวาส่ือตาง ๆ จะทํา
หนาที่เปนตัวขัดเกลาไดเปนอยางดีที่จะนํามาสูการมีสวนรวมทางการเมืองทองถิ่นของประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่งการส่ือสาร 
ซ่ึงไมวาจะเปนส่ือบุคคลหรือส่ือสารมวลชนก็ตาม    

ดังน้ัน กระบวนการทางการเมืองก็ยอมมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับการส่ือสารเชนเดียวกับกระบวนการอ่ืน ๆ ใน
สังคม การส่ือสารจะมีบทบาทหนาที่หลักในการถายทอดความรูและขาวสารตาง ๆ เก่ียวกับส่ิงที่เกิดขึ้นในระบบการเมือง การ
ส่ือสารในลักษณะน้ีอาจเรียกไดวาเปนการส่ือสารทางการเมืองน้ันเอง ซ่ึงถาปราศจากการส่ือสารทางการเมืองแลวก็จะมีบุคคล
เพียงไมก่ีคนที่เก่ียวของโดยตรงเทาน้ันที่จะทราบถึงความเปนไปในกระบวนการทางการเมือง ซ่ึงความรูและความเขาใจ
เก่ียวกับเน้ือหาสาระของส่ิงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในระบบการเมืองน้ัน จะชวยใหประชาชนสามารถตัดสินใจในประเด็นทางการเมือง
ตาง ๆ ไดอยางถูกตอง และมีเหตุผล น่ันคือ สามารถเขามีสวนรวมทางการเมืองอยางมีประสิทธิภาพน่ันเอง จึงกลาวไดวา การ
ส่ือสารทางการเมืองทั้งจากส่ือบุคคลและส่ือสารมวลชนมีบทบาททั้งทางตรงและทางออมในการเขามามีสวนรวมทางการเมือง
การปกครองทองถิ่นของประชาชนไดเปนอยางดีซ่ึงสอดคลองกับคําถามการวิจัยที่วา การส่ือสารทางการเมืองมีอิทธิพลกับการ
มีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนไดจริงหรือไม  อยางไรสามารถแสดงเปนกรอบแนวคิดในการศึกษาไดดังน้ี 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการศึกษาการส่ือสารทางการเมืองกับการมีสวนรวมทางการเมืองการปกครองทองถิ่น 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
4. สมมติฐานการวิจัย 
 
 จากกรอบแนวความคิดการศึกษานําไปสูการตั้งสมมติฐานการวิจัยรวมวา “การส่ือสารทางการเมืองมีความสัมพันธ
และมีผลกับการมีสวนรวมทางการเมืองการปกครองทองถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทาขาม” 

 

5. วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งน้ีใชแนวทางการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  พื้นที่ศึกษาคือ เทศบาลเมืองทาขาม  อําเภอพุนพิน  
จังหวัดสุราษฎรธานี  โดยวิธีการเลือกพื้นที่แบบเจาะจง สําหรับประชากรการวิจัยคือประชาชนใน  22 ชุมชน มีประชากร
ทั้งส้ิน 19,871 คน (ทะเบียนราษฎรเทศบาลเมืองทาขาม, 2557) กําหนดขนาดตัวอยางของ Taro Yamane โดยตองการ
ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 มีประชากรตัวอยางการศึกษาครั้งน้ี คือ 400 ตัวอยาง เปนการสุมแบบแบงกลุมขั้นเดียว 
(Single-stage cluster sampling)  การวิจัยเชิงปริมาณใชเครื่องมือแบบสอบถามเปนหลัก โดยการสรางจากตัวชี้วัดของ
กรอบแนวคิดการวิจัย ซ่ึงลักษณะของคําถามเปนคําถามปลายปด มีมาตรวัดของตัวชี้วัดแบบ Interval scale มีคะแนนของ
มาตรวัดคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยมาก ทําการตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถามโดยการ
คํานวณหาคา IVC (Item Variable Congruence Index)  โดยผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน มีคาความสอดคลองเทากับ 0.96 และหา

ตัวแปรตน: การมีสวนรวมทางการ
เมืองการปกครองทองถิ่น 

ตัวแปรตาม: การส่ือสารทางการเมือง 

IV1 การมีสวนรวมในการเลือกตั้ง 
      ผูแทนทองถิ่น  
IV2 การมีสวนรวมในการกํากับดูแล

การปกครองทองถิ่น  
 

DV1  การส่ือสารทางการเมืองจากส่ือ 
บุคคล (human media) 
DV1.1 การส่ือสารระหวางบุคคล 

     DV1.2 การส่ือสารภายในกลุมองคกร 
 DV 2 การส่ือสารทางการเมืองจาก     
         ส่ือมวลชน 

DV2.1 ส่ือส่ิงพิมพ 
     DV2.2 ส่ืออิเล็กทรอนิกส 
     DV2.3ส่ือกิจกรรม          



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 

 บูรณาการศาสตรและศิลป งานวิจัยทองถ่ินไทยและประชาคมอาเซยีน | 1263 

ความเชื่อม่ัน (Reliability) เทศบาลเมืองนาสาร จํานวน 30 ตัวอยาง คาสัมประสิทธ์ิ (อัลฟา) V=0.978 การวิเคราะหขอมูล
ดวยสถิติ คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Correlation หรือ r) สําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพโดยวิธีการ
สัมภาษณเชิงลึกคณะผูบริหารเทศบาล และผูนําชุมชน  การสังเกตการณและการตรวจสอบขอมูลเอกสารการบริหารงาน
เทศบาลนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหขอมูล โดยใชวิธีวิเคราะหเชิงบรรยายเพื่อสนับสนุนขอคนพบเชิงปริมาณ 
 
6. ผลการวิจัย 
 

ผูเขียนสรุปผลการวิจัยรวบยอดสอดคลองตามวัตถุประสงคการวิจัย ไดดังน้ี 
 6.1การมีสวนรวมทางการเมืองการปกครองทองถิ่นตามวัตถุประสงคของการศึกษาขอที่ 1 เพื่อศึกษาระดับการมีสวน
รวมทางการเมืองการปกครองทองถิ่นในเขตเทศบาลเมืองทาขาม เปนการศึกษาการมีสวนรวมทางการเมืองการปกครองทองถิ่นซ่ึง
ประกอบดวย การมีสวนรวมในการเลือกตั้งผูแทนทองถิ่น  และการมีสวนรวมในการกํากับดูแลการปกครองทองถิ่น ภาพรวมอยูใน
ระดับนอย  (  = 1.17)  พบวา  กลุมตัวอยางที่ศึกษาการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกตั้งผูแทนทองถิ่น   ในภาพรวมอยูใน
ระดับนอย   (  = 1.39)  ทั้งการมีสวนรวมกอนการเลือกตั้ง  การมีสวนรวมระหวางการเลือกตั้ง  และการมีสวนรวมหลังการเลือก
ตั้งอยูในระดับนอยดวยเชนกัน 
 สําหรับการมีสวนรวมในการกํากับดูแลการปกครองทองถิ่น พบวา กลุมตัวอยางมีระดับของการมีสวนรวมอยูในระดับนอย 
( = 0.96)  ทั้งในสวนของการมีสวนรวมในการตัดสินใจ  ในรูปของการมีสวนรวมในการรวบรวมขอมูลและจัดลําดับ
ความสําคัญของ ปญหาในชุมชน การเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับการวางแผนพัฒนาทองถิ่น  การตัดสินใจเลือกแนวทางแกไข
ปญหาชุมชนรวมกับเจาหนาที่ของทางราชการน้ันอยูในระดับนอย การมีสวนรวมในการดําเนินการน้ันทั้งการเขารวมประชุม
สภาทองถิ่น การเรียกรองใหมีการแกไขปญหาของทองถิ่น การเสนอแนะใหมีการแกไขนโยบาย ขอบังคับหรือประกาศของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เห็นวาไมเหมาะสม การเสนอแนะวิธีการหรือรูปแบบที่เก่ียวกับการแกไข ปญหาเพื่อสนองตอบ
ตอความตองการของประชาชนในทองถิ่น (รัตนา โมลา, บรรพต วิรุณราช, กนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธ, เริ่ม ใสแจม, 2553 : 13-
14) และในสวนของการมีสวนรวมในการตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครองทองถิ่น  ทั้งการรับทราบขอมูลขาวสาร  
การตรวจสอบพฤติกรรมสมาชิกสภาทองถิ่น การตรวจสอบแผนพัฒนา การตรวจสอบการจัดทําขอบังคับงบประมาณ  การ
ตรวจสอบติดตามการกอสราง โครงการตาง ๆ การคัดคานขอบังคับหรือมติ การติดตามขอมูลขาวสาร และประกาศตาง ๆ 
ประชาชนกลุมตัวอยางสวนใหญมีสวนรวมอยูในระดับนอยเชนกัน รายละเอียดตามกราฟที่ 1 

 
กราฟที่ 1การมีสวนรวมทางการเมืองการปกครองทองถิ่น    

 
6.2การส่ือสารทางการเมืองของประชาชน ตามวัตถุประสงคของการศึกษาขอที่ 2เพื่อศึกษาลักษณะของการ

ส่ือสารทางการเมืองจากส่ือตาง ๆ ประกอบดวยส่ือบุคคล และส่ือมวลชน  ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทาขาม  เปน
การศึกษาระดับของการส่ือสารทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาล ในลักษณะของการส่ือสารทางการเมืองจากส่ือ
บุคคล  และการส่ือสารทางการเมืองจากส่ือมวลชน พบวา กลุมตัวอยางที่ศึกษาสวนใหญมีพฤติกรรมในการรับรูขาวสารทาง
การเมืองจากการส่ือสารทางการเมืองในระดับนอย  ( =1.34)  ประชากรกลุมตัวอยางที่ศึกษาสวนใหญมีพฤติกรรมในการรับรู
ขาวสารทางการเมืองจากการส่ือสารโดยผานส่ือบุคคลจากการเขาการประชุม การสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นและการจัด
เวทีประชาคมน้ันในภาพรวม พบวา ประชาชนไดรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือบุคคลอยูในระดับนอย  สําหรับการส่ือสาร
ระหวางบุคคล  จากการส่ือสารหรือการพูดคุยของคนในครอบครัว  ในกลุมเพื่อน จากนักการเมือง และจากผูนําชุมชน  
ประชาชนสวนใหญมีระดับของการรับรูอยูในระดับปานกลาง 
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 การส่ือสารทางการเมืองจากส่ือมวลชน พบวา ประชาชนไดรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือมวลชนอยูในระดับนอย 
( = 1.31)  ทั้งการส่ือสารทางการเมืองจากส่ือส่ิงพิมพ  ไมวาจะเปนการอานหนังสือพิมพรายวัน หนังสือเผยแพรผลงานของ
ทางเทศบาล  ใบปลิว /แผนพับ และวารสาร/นิยาสารตาง ๆ และการส่ือสารทางการเมืองจากส่ือกิจกรรม ในรูปแบบของจาก
การการเดินรณรงคหาเสียง จากสติ๊กเกอร ที่ติดอยูตามสถานที่ตาง ๆ จากปายประชาสัมพันธของทางเทศบาล จากปาย
ประกาศ ณ ที่ทําการชุมชน และจากนิทรรศการตาง ๆ พบวา ประชาชนมีพฤติกรรมและระดับของการรับรูขาวสารทาง
การเมืองจากส่ือดังกลาวอยูในระดับนอยเชนกัน แตการส่ือสารทางการเมืองจากส่ืออิเล็กทรอนิกส  พบวา กลุมตัวอยางมี
พฤติกรรมและระดับของการรับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือมวลชนประเภทอิเล็กทรอนิกสในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  
( = 1.61) ทั้งการรับรูขางสารจากวิทยุชุมชนและวิทยุกระจายเสียง สวนการรับรูขาวสารผานทางรถยนตเปดเครื่องกระจาย
เสียงกับโทรทัศนน้ัน พบวา อยูในระดับที่นอยกวา และการรับรูขาวสารทางการเมืองของประชาชนผานทางส่ืออินเตอรเน็ต
สวนใหญ  พบวา  ไมเคยรับรูขาวสารผานทางส่ือน้ีเลย รายละเอียดตามกราฟที่ 2 
 
กราฟที่ 2การส่ือสารทางการเมืองของประชาชน    
 

 
 6.3 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการทดสอบสมมติฐาน ตามวัตถุประสงคขอที่ 3 เพื่อศึกษาความสัมพันธของการ
ส่ือสารทางการเมืองกับการมีสวนรวมทางการเมืองการปกครองทองถิ่นในเขตเทศบาลเมืองทาขาม  ผลการวิจัย สรุปไดวา การ
มีสวนรวมทางการเมืองการปกครองทองถิ่นในสวนของการมีสวนรวมในการกํากับดูแลการปกครองทองถิ่นมีผลมาจาก
พฤติกรรมการรับรู และส่ือสารทางการเมืองของประชาชนจากส่ือมวลชน  ถาปริมาณการรับรูข าวสารทางการเมืองผาน
ชองทางดังกลาวมากขึ้น  ระดับของการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกตั้งผูแทนทองถิ่นของประชาชนมากขึ้นตามไปดวย  
สรุปการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการส่ือสารทางการเมืองกับการมีสวนรวมทางการเมืองการปกครองทองถิ่นในภาพรวม
ไดดังน้ี 
 
ตารางที่  1การวิเคราะหความสัมพันธระหวางการส่ือสารทางการเมืองกับการมีสวนรวมทางการเมืองการปกครองทองถิ่น 

การมีสวนรวม
ทางการเมืองการ
ปกครองทองถิ่น 

N การสื่อสารทางการเมือง 
การส่ือสารทางการเมืองจาก

ส่ือบุคคล 
การส่ือสารทางการเมืองจาก

ส่ือมวลชน 
รวม 

 r Sig. Relation r Sig. Relation r Sig. Relation 

การมีสวนรวมในการ
เลือกต้ังผูแทนทองถิน่ 

400 0.644 0.000 มี/ปาน
กลาง/+ 

0.695 0.000 มี/ปาน
กลาง/+ 

0.713 0.000 มี/สูง/+ 

การมีสวนรวมในการใน
การกํากับดูแลการ
ปกครองทองถิ่น 

400 0.627 0.000 มี/ปาน
กลาง/+ 

0.653 0.000 มี/ปาน
กลาง/+ 

0.678 0.000 มี/ปาน
กลาง/+ 

รวม 400 0.672 0.000 มี/ปาน
กลาง/+ 

0.712 0.000 มี/สูง/+ 0.734 0.000 มี/สูง/+ 

 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา การส่ือสารทางการเมือง ไดแก การส่ือสารทางการเมืองจากส่ือบุคคล  และการ

ส่ือสารทางการเมืองจากส่ือมวลชน มีคานัยสําคัญอยูที่ระดับ 0.000 แสดงวา การส่ือสารทางการเมืองจากส่ือบุคคล และการ
ส่ือสารทางการเมืองจากส่ือมวลชน มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมทางการเมืองการปกครองทองถิ่น (r =0.734) ในภาพรวม
อยูในระดับสูง โดยความสัมพันธดังกลาวเปนไปในเชิงบวก จึงเปนไปในทิศทางเดียวกัน  กลาวคือ เม่ือประชาชนมีพฤติกรรม
การรับรูขาวสารทางการเมือง  และความรูทางการเมืองในระดับที่มากขึ้นจากชองทางการส่ือสารดังกลาว  จะสงผลตอการมี
สวนรวมทางการเมืองการปกครองทองถิ่นมากขึ้นตามไปดวย  จากผลการศึกษาตามที่ไดตั้งสมมติฐานไว สรุปไดวา สมมติฐาน
ที่ตั้งไวเปนจริง ในทุกกรณีแตอาจจะมีความสัมพันธที่มากนอยแตกตางกันออกไป 



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 

 บูรณาการศาสตรและศิลป งานวิจัยทองถ่ินไทยและประชาคมอาเซยีน | 1265 

7. การอภิปรายผล 
 

จากผลการศึกษาเม่ือพิจารณาแลวพบวา การส่ือสารทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทาขามอยูใน
ระดับนอย และการมีสวนรวมทางการเมืองการปกครองทองถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทาขาม ก็อยูในระดับนอย
เชนเดียวกัน อาจเน่ืองมาจากพฤติกรรมประชาชนที่ไมไดใหความสนใจในเรื่องราวทางการเมืองขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  และองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมมีกระบวนการในการเผยแพรขาวสารทางการเมืองเก่ียวกับการเมืองการปกครอง
ทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพเทาที่ควร  ในเม่ือประชาชนมีปริมาณของการรับรูขาวสารทางการเมืองในระดับนอย  อันสงผล
ตอเน่ืองมาถึงระดับของการมีสวนรวมทางการเมืองการปกครองทองถิ่นในระดับนอยตามมาดวย 

 

ภาพที่ 2  ตัวแบบการสื่อสารทางการเมืองกับการมีสวนรวมทางการเมืองการปกครองทองถิน่ 
 

 
  
 จึงสรุปไดวา การส่ือสารทางการเมืองผลตอการมีสวนรวมทางการเมืองการปกครองทองถิ่น ดังน้ัน ถาประชาชนมี
พฤติกรรมการส่ือสารทางการเมืองในระดับที่สูงขึ้น และสนใจในเรื่องราวขาวสารทางการเมืองมากขึ้นยอมสงผลใหระดับของ
การมีสวนรวมทางการเมืองการปกครองทองถิ่นในรูปแบบของเทศบาลมีระดับที่สูงมากขึ้น และจะนําไปสูการเสริมสรางการมี
สวนรวมทางการเมืองในระดับประเทศได 

การสื่อสาร
ทางการเมือง 

สื่อสิ่งพิมพ 

การสื่อสารทางการเมืองกับการมีสวนรวมทางการเมืองการปกครองทองถ่ิน 

การมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ             

(decision making) 
 

การมีสวนรวมในการ
ดําเนินการ 

(implementation) 
 

การมีสวนรวมใน
การตรวจสอบ 

กอนการเลือกตั้ง
ทองถ่ิน 

 

ระหวางการ
เลือกตั้งทองถิ่น 

 
 

หลังการเลือกตั้ง
ทองถิ่น 

 

การสื่อสารทาง
การเมืองจากสื่อ 

บุคคล 
การส่ือสารภายใน

กลุม 
 

 

สื่อกิจกรรม                                                                                                                  

สื่ออิเล็กทรอนิกส 

 

 

การสื่อสารทางการเมืองจากสื่อมวลชน 

การส่ือสาร
ระหวางบุคคล 
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 จากผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ผูศึกษาจึงสรางตัวแบบการส่ือสารทางการเมืองกับการมีสวนรวมทางการเมือง
การปกครองทองถิน่ ในลักษณะตัวแบบความสัมพันธทางสังคมศาสตรทําใหผูอานเขาใจมากยิ่งขึ้น  และนําไปสรางองคความรู
และใชประโยชนจากตัวแบบการเสริมสรางการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในทองถิ่นผานทางการส่ือสารทางการ
เมืองของพื้นที่ตาง ๆ ไดจริง  รายละเอียดตามภาพที่ 2 
 บทบาทการส่ือสารทางการเมืองสามารถพัฒนามาเปนเครื่องมือในการตรวจสอบทางการเมือง ถือเปนบทบาทที่
สําคัญของการส่ือสารของมวลชนในการแสดงออกทางการเมืองตามทฤษฎีเสรีนิยม เพราะการแสดงออกในบทบาทดานน้ีจะ
เปนตัววัดวาเปนการเปดกวางในการใหเสรีภาพกับพลเมืองที่สามารถทําหนาที่ในการตรวจสอบทางการเมืองโดยมีสาระสําคัญ 
คือ  

1) ทําใหประชาชนไดรับรูวาในขณะน้ีกําลังเกิดอะไรขึ้นในสังคมดวยการตรวจตรา (Surveillance) หรือการแจง
เหตุ (Monitoring) 

2) การใหการศึกษาแกประชาชนถึงความหมาย และความสําคัญของขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น 
3) การเสนอประเด็นทางดานนโยบายเพื่อใหมีการถกเถียง แลกเปล่ียนทางการเมือง หรือแสดงความคิดเห็น

สาธารณะ โดยเฉพาะตองเปดโอกาสตอความคิดเห็นที่แตกตาง หลากหลาย ซ่ึงมีความสําคัญตอวิถีประชาธิปไตย 
4) การตรวจสอบรัฐบาล และสถาบันทางการเมืองทั้งหลายใหดําเนินการตามบทบาท หนาที่ที่ไดรบัมอบหมาย 
5) เปนชองทางสําหรับสนับสนุนความคิดเห็นทางการเมือง เชน พรรคการเมืองตองการชองทางในการนําเสนอ

นโยบาย หรือโครงการตาง ๆ ไปสูการรับรูของประชาชน 
6) ส่ือมวลชนทําหนาที่สอน หรือใหความรูแกประชาชนในดานตาง ๆ ใหขอมูลขาวสารเพื่อประชาชนจะไดตัดสินใจ

ในการเลือกตั้ง หรือเปนชองทางอิสระในการส่ือสารทางการเมืองระหวางกลุมตาง ๆ ที่หลากหลายในสังคม 
7) ส่ือมวลชนทําหนาที่ในการจุดประเด็นใหประชาชนตอตานการใชอํานาจในทางที่ผิดของผูบริหารประเทศ หรือ

วิพากษวิจารณการปฏิบัติงานที่ไมเหมาะสม หรือไรประสิทธิภาพ 
ในทางการเมืองการส่ือสารทางการเมืองมีสวนชวยดํารงไวซ่ึงคะแนนนิยมของมวลชน และทําใหกลุมการเมือง

สามารถคงอํานาจทางการเมืองเอาไว แตในทางกลับกันก็ถูกติดตามตรวจสอบจากประชาชนอยางตอเน่ืองหรืออาจจะกลาวอีก
นัยหน่ึงวา  การส่ือสารทางการเมืองมีบทบาทอยางสําคัญเปนการพัฒนาสังคมประชาธิปไตย กลาวคือ รากฐานของสังคม
ประชาธิปไตย “ความคิดเห็นสาธารณะ” จะเกิดขึ้นได ก็ตอเม่ือประชาชนมาพบปะกันในเวทีสาธารณะ และแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นกันอยางอิสระเสรี มีเหตุผล และมีจิตใจที่วิพากษตอการทําของรัฐน่ีคือรูปแบบที่สําคัญของการมีสวนรวมทางการเมือง
ในระบอบประชาธิปไตย (Habermas, 1984: 216-242) 

  สําหรับแนวทางพัฒนาส่ือมวลชนควรจะเริ่มตนจากดานการบริหารจัดการภายในองคกรที่เก่ียวของ โดยกระบวนการ
ส่ือสารของประชาชนชนควรจะตองเปนอิสระจากรัฐบาลทองถิ่น และตองยึดถือการทําเพื่อประโยชนของสวนรวมเปนหลัก   
สําหรับแนวทางในการพัฒนากระบวนการส่ือสารทางการเมืองในดานการแสดงบทบาททางการสงเสริมการมีสวนรวมทางการ
เมืองของประชาชนน้ัน แยกออกตามบทบาทในแตละดานคือ (รวีวรรณ ประกอบผล, 2537: 743) 

  1) บทบาทการถายทอดความรู ขอมูลขาวสารทางการเมือง แนวทางในการพัฒนาคือ การพัฒนาเน้ือหาขอมูล 
ขาวสาร ที่จะตองมีองคประกอบคือขอมูลขาวสารมีคุณภาพจากการคัดกรองและผานการตรวจสอบจากผูมีหนาที่ที ่ มี
ประสบการณ และตองไมมีปจจัยอ่ืนใดมามีผลตอการตัดสินใจ นอกเหนือจากการที่ตองคํานึงถึงประโยชนตอสังคมเปน
หลัก   มีความรวดเร็วถูกตองในเหตุการณ หรือประเด็นที่เกิดขึ้น 

2) บทบาทการเปนเครื่องมือตรวจสอบทางการเ มือง ทิศทางในการพัฒนาของส่ือมวลชนคือ การชี้แนะ 
วิพากษวิจารณ  ที่ตองมีองคประกอบสําคัญคือความถูกตองเปนจริง และการตัดสินใจโดยเหตุผล ที่มาจากแหลงขอมูลที่
นาเชื่อถือ  มีเปาหมายในการรณรงคใหยุติความขัดแยงทางการเมือง สงเสริมใหเกิดความรัก สามัคคีในสังคม  กระตุนใหสังคม
เกิดการยอมรับ มีการตรวจสอบอยางตอเน่ือง ไรอคติ และตองไมชี้นํา ภายใตความกดดันของปจจัยตางๆ  

3)  บทบาทในการเปนพื้นที่ประสานความเขาใจทางการเมือง ซ่ึงในบทบาทน้ี ส่ือมวลชนตองพัฒนาใหเกิดความ
พรอมของพื้นที่การนําเสนอขอมูล โดยกลุมการเมืองอ่ืนที่ไมไดขัดแยง หรือภาคประชาสังคม นักวิชาการที่เก่ียวของไดรวมใช
พื้นที่ในประเด็นที่ขัดแยง และใหทุกฝายที่ไดรับผลกระทบในประเด็นการเมืองไดใชพื้นที่อยางทั่วถึงและเสมอภาค 

อยางไรก็ตาม มีความเห็นจาก Almond and Verbaเก่ียวกับการส่ือสารกับการเมืองวา เปนส่ิงที่ชวยในการการมี
สวนรวมทางการเมือง หรือเปนการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย (democratic competence) ซ่ึงเปนความรูสึกทางการเมือง
ที่จําเปนสําหรับการดําเนินการปกครองแบบประชาธิปไตยน้ันมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับการมีขอมูลขาวสารที่เที่ยงตรง
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เก่ียวกับประเด็นปญหา และกระบวนการทางการเมือง รวมทั้งเก่ียวของกับความสามารถในการใชขอมูลขาวสารในการ
วิเคราะหทําความเขาใจกับปญหาตางๆ การที่บุคคลมีขอมูลขาวสารเพิ่มขึ้นทําใหบุคคลมีการประเมินคุณคาและกําหนดขอ
ตัดสินใจในประเด็นตางๆ ไดอยางม่ันคงขึ้น เชน ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง บุคคลที่ตัดสินใจวาจะลงคะแนนเสียงผูใดใน
ระยะใกลๆ กับวันเลือกตั้ง มักจะเปนผูที่มีความรูขาวสารเก่ียวกับผูสมัคร หรือนโยบายตางๆ นอยกวาผูที่ไดกําหนดขอตัดสินใจ
ของตนไวลวงหนา (Almond and Verba, 1965: 128-132 ) 

 
8. ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
 
 จากผลการวิจัย พบวา การส่ือสารทางกับการมีสวนรวมทางการเมืองการปกครองทองถิ่นประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองอยูในระดับที่นอย  โดยประชาชนสวนใหญมีพฤติกรรมที่ไมไดใหความสนใจในเรื่องราวทางการเมืองขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  และองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมมีกระบวนการในการเผยแพรขาวสารทางการเมืองเก่ียวกับการเมืองการ
ปกครองทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพ  ดังน้ันเพื่อเปนการสงเสริมพฤติกรรมการเปดรับขาวสารของของประชาชนที่จะนํามาสู
การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในทองถิ่น  จึงควรดําเนินการดังน้ี 
 1. ควรจัดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหความรูความเขาใจเก่ียวกับสิทธิ  และบทบาทหนาที่ของประชาชนตอ
การปกครองทองถิ่นตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  
 2. ควรมีการรณรงคใหมีการติดตามขาวสารผานส่ือดังกลาวใหมากขึ้น โดยเริ่มจากส่ือวิทยุชุมชน ซ่ึงอยูใกลกับ
ประชาชนในทองถิ่นมากที่สุด    

3. ควรมีการแตงตั้งคณะทํางานขององคปกครองทองถิ่นเพื่อจัดทําระบบและรับผิดชอบในการเผยแพรขอมูลขาวสาร
ทางการเมืองการปกครองทองถิ่นใหประชาชนรับทราบอยางทั่วถึง 
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บทคัดยอ 
 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาศักยภาพแหลงทองเที่ยวตลาดนํ้าวัดสะพานในพื้นที่ฝงธนบุรี เพื่อศึกษาความคิดเห็น
นักทองเที่ยวที่มีตอการจัดการทองเที่ยวตลาดนํ้าวัดสะพานในพื้นที่ฝงธนบุรี และเพื่อหาแนวทางพัฒนาการจัดการทองเที่ยว
ตลาดนํ้าวัดสะพานในพื้นที่ฝงธนบุรี โดยใชวีธีการสัมภาษณ สนทนากลุม และประชุมปฏิบัติการ ผลการศึกษาพบวา 

1. ศักยภาพแหลงทองเที่ยวตลาดนํ้าวัดสะพาน เปนสถานที่ตั้งของวัดสะพานที่มีความเกาแกทางประวัติศาสตรและ
เปนตลาดนํ้าขนาดเล็ก ผูคนพบและเปนผูนําในการจัดตั้งคือ พ.ต.อ.สิทธิชน อังศุศาสตร สารวัตรปราบปราม สถานีตํารวจนครบาล
บางเสาธง ไดปรึกษาเจาอาวาสและชาวชุมชนหลายฝายเห็นชอบจัดตั้งตลาดนํ้าขึ้นเม่ือวันที่ 20 สิงหาคม 2549 เพื่อจําหนาย
สินคาและเปนแหลงทองเที่ยวตลาดนํ้าสีเขียว ซ่ึงพื้นที่มีศักยภาพเปนแหลงทองเที่ยวไดเปนอยางดี เชน โบราณสถานภายใน
ตลาดนํ้า การเที่ยวทางเรือ ไหวพระเกาวัด ชมบานศิลปนคลองบางหลวง สวนกลวยไม และตลาดนํ้าใกลเคียง  
  2. ความคิดเห็นนักทองเที่ยวที่มีตอการจัดการทองเที่ยวตลาดนํ้าวัดสะพาน ซ่ึงสวนใหญเดินทางดวยรถยนตสวนตัว
มากับครอบครัว โดยมาเที่ยวมากกวา 2 ครั้ง และรูจักตลาดจากบุคคลใกลชิดแนะนํา มีความเห็นวา 1) ตัดสินใจมาเที่ยวเพราะ
การเดินทางสะดวกและไมไกลเกินไป 2) ตัดสินใจมาทานอาหารที่น้ีเพราะบรรยากาศดี 3) ส่ิงที่ประทับใจคือ ความเปนธรรมชาติ
และคาใชจายไมแพง 4) สินคาหรือบริการที่นิยมคือ อาหารคาวหวานและพืชผัก 5) จุดเดนหรือเอกลักษณคือวิถีชีวิตบานสวน
ริมคลองและการขายของในเรือ 6) ขอมูลที่ตลาดควรจัดทําคือ ประวัติตลาดนํ้า สินคาเดนและสถานที่สําคัญในตลาด 7) ส่ิงที่
ผูบริหารตลาดควรปรับปรุงเรงดวนคือ การบริการหองนํ้า ปายประชาสัมพันธและความสะอาดของพื้นที ่8) ส่ิงที่ผูประกอบการ
ควรปรับปรุงเรงดวนคือ การจัดรานคา บรรจุภัณฑสินคาและความสะอาด  

3. แนวทางพัฒนาการจัดการทองเที่ยวตลาดนํ้าวัดสะพาน จากการระดมสมองของผูประกอบการและผูบริหารตลาด
ไดขอสรุปเปนแนวทางการพัฒนาตลาดนํ้าสีเขียวที่เปนขอตกลงรวมกัน 15 ประการ คือ การใชภาชนะที่อนุรักษส่ิงแวดลอม 
การแตงกายเหมือนกันหรือสอดคลองกัน อัธยาศัยที่ดีของพอคาแมคา รานคามีการคัดแยกขยะและประชาสัมพันธให
นักทองเที่ยวทราบ จัดวางถังขยะชัดเจนและเปนระเบียบ เนนการขายสินคาทองถิ่นหรือสินคาชุมชน จัดโซนถายรูปให
นักทองเที่ยว ประชาสัมพันธอยางตอเน่ือง จัดทําปายหองนํ้าใหชัดเจน ชวยกันรักษาความสะอาดและเก็บภาชนะที่ใชแลว 
ตกแตงรานคาใหดูดีและสะอาด จัดระเบียบรานคาใหหนามองและเหมาะสมกับพื้นที่ ใชบรรจุภัณฑที่เหมาะสมกับสถานที่          
ติดปายราคาสินคา และจัดทําปายแนะนําตาง ๆ 

 
คําสําคัญ: การจัดการทองเที่ยว, ตลาดนํ้า, วัดสะพาน 

 
Abstract 

 
This research aimed to study the potential in tourism management, developing tourism management 

of Wat-Sa-Pan Floating Market in Dhonburi area by using interview, focus group, and workshop. The findings 
revealed as follows: 

1. With regard to sustainable tourist attractions, the small-sized floating market was the place where 
the historical Sa-Pan Temple was located. Discovered and initially developed by Pol.Col.Sitthichon 
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Angsusart, a suppression inspector of Bangsaothong police station with suggestions of the temple abbot 
and unanimous agreement of the locals. Wat- Sa-Pan Floating Market was establishes on the 20th of 
August 2006. Its purposes involved products distribution and tourism of green floating market by virtue of 
its tourism properties, including historical sites, boat sightseeing, 9 Wat worship tours, Bang Luang Canal 
artist’s residence tours, orchid farm, and other nearby floating markets.   

2. The opinion gained from the tourists regarding tourism management of Wat-Sa-Pan Floating 
Market in Dhonburi area revealed that most of them took a tour with their family members more than a 
couple of times as recommended by intimates. The main information included: 1) the effect of travelling 
convenience on their decision of taking a tour; 2) the contributions of satisfactory atmosphere to making 
decision of taking a tour; 3) the impression of naturalness and low cost; 4) the popular products, e.g., 
savouries, desserts, and plants and vegetables; 5) the distinction of two-sided canal way of life and 
floating transaction; 6) data base of the floating market involving  background, signature products, and 
important places; 7) toilet service, public relation signs, and cleanliness of the areas amended by the 
administrators; and 8) the urgent improvements of store arranging, packaging, and keeping clean 
implemented by the entrepreneurs.  
 3. The development of tourism management at Wat-Sa-Pan Floating Market in Dhonburi area, 
reference form the group conversation, the fifteen agreements were revealed as a consequence of 
brainstorming of entrepreneurs regarding implementation of Wat-Sa-Pan green floating market included 
using environment-friendly food containers, designing identical style of clothing, improving sellers’ 
friendliness, differentiating waste types for public awareness, positioning rubbish bins orderly, trading 
local or community products, providing photo taking area, conducting consecutive public relation, 
making clear toilet signs, keeping clean and putting away used containers, decorating the shops with 
cleanliness and positive image, arranging attractive and suitable shops, using packages in line with the 
venue, providing price tag, and making suggestion signs. 
 
Keywords: tourism management, floating market, Wat-Sa-Pan 

 
1. บทนํา  
 

ปจจุบันการทองเที่ยวมีบทบาทสําคัญยิ่งตอเศรษฐกิจและสังคมไทย เน่ืองจากรายไดสวนใหญของประเทศเปน
ผลผลิตจากการทองเที่ยว นอกจากน้ียุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 
(พ.ศ.2555–2559) มุงเนนการสรางเศรษฐกิจฐานความรูและการสรางปจจัยแวดลอมซ่ึงใหความสําคัญที่การพัฒนาภาคบริการ
โดยสนับสนุนการวิจัยพัฒนายกระดับคุณภาพแหลงทองเที่ยวในเชิงกลุมพื้นที่ใหสอดคลองกับความตองการของตลาดและ
ชุมชน รวมทั้งใหมีการบริหารจัดการการทองเที่ยวใหเกิดความสมดุลและยั่งยืนและการสรางเสริมความเขมแข็งของภาคเอกชน 
ทองถิ่น ชุมชน ผูประกอบการรายยอยและวิสาหกิจชุมชนในอุตสาหกรรมทองเที่ยว ประกอบกับนโยบายและยุทธศาสตรการ
วิจัยแหงชาติ (พ.ศ.2555–2559) ไดกําหนดยุทธศาสตรการวิจัยการสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจในดานพัฒนาศักยภาพระดับคุณภาพบริการในอุตสหกรรมบริการและการทองเที่ยว มุงการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนา
ศักยภาพบุคคลในชุมชนเพื่อการจัดการดานการทองเที่ยวอยางยั่งยืนเพื่อใหประชาชนสามารถจัดการทองเที่ยวไดดวยตนเองซ่ึง
สอดคลองกับประเด็นเรงดวนตามโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติคือ การบริหารจัดการการทองเที่ยวเพื่อการบริหาร
จัดการดานการทองเที่ยว การพัฒนาแหลงทองเที่ยวยั่งยืนและการมีสวนรวมของชุมชนกับการพัฒนาการทองเที่ยว (สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 2559) ดังน้ันการบริหารจัดการการทองเที่ยวใหมีความหลากหลายและเพิ่มศักยภาพแหลง
ทองเที่ยวใหเปนที่ยอมรับของนักทองเที่ยวจึงเปนเรื่องจําเปนของชุมชนตลาดนํ้าวัดสะพานที่จะตองมีการบริหารจัดการแหลง
ทองเที่ยวตลาดนํ้าใหเหมาะสมกับทองถิ่นซ่ึงปจจุบันชุมชนตลาดนํ้าวัดสะพานตั้งอยูบริเวณวัดสะพานริมคลองบางนอย ตัววัด
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จะหันหนาเขาสูคลองที่เปนเสนทางคมนาคมหลักในอดีต สวนดานที่เปนถนนเขาสูวัดชาวบานจะเรียกวา ดานหลังวัด นับวา
ยานน้ียังคงเปนพื้นที่สีเขียวบริเวณกวางตางจากพื้นที่รอบนอก บริเวณคลองหนาวัดจะมีปลาอยูมากมายซ่ึง เปนจุดหน่ึงที่
นักทองเที่ยวมาเล้ียงอาหารปลาและในวันเสาร-อาทิตย วันหยุดนักขัตฤกษจะมีชาวบานมาจอดเรือขายของอยูบริเวณริมคลอง 
โดยสินคาที่นํามาจําหนายจะมีทั้งของคาวของหวานและพืชผักผลไมจากสวน บริเวณลานวัดติดคลองบางนอยจะมีรานคาของ
ชาวสวนมาตั้งจําหนายอาหารพื้นบานหลากหลายชนิดในวันหยุดเชนกัน นอกจากน้ียังมีเรือใหบริการลองเรือชมวิถีชีวิต
ชาวสวนสองฝงคลอง ชมสวนกลวยไมและลองเรือไหวพระ 9 วัด โดยเฉพาะวัดสะพานแหงน้ีเชื่อกันวาเปนวัดเกาแกสรางขึ้นใน
สมัยอยุธยาป พ.ศ. 2320 ยังมีศาสนสถานและศาสนวัตถุเปนที่เคารพสักการบูชาของชาวชุมชนและผูมาทองเที่ยวซ่ึง
ประกอบดวยหลวงพอโต หลวงพอกลาง หลวงพอดํา หลวงพอขาว พระศิลาสมัยกรุงศรีอยุธยา เจาแมตะเคียนและถ้ําฤๅษี เปนตน 
จะเห็นไดวาชุมชนตลาดนํ้าวัดสะพานยังมีทรัพยากรการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนที่มีศักยภาพในการรองรับ
นักทองเที่ยว เชน วัด ศาสนสถานและวิถีชีวิตชุมชนชาวสวน เพียงแตทรัพยากรการทองเที่ยวเหลาน้ียังขาดระบบการบริหาร
จัดการการทองเที่ยวที่ดีที่จะไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวในอนาคต อีกทั้งจะตองบริหารจัดการการทองเที่ยวไมใหเกิดผล
กระทบตอวิถีชีวิตทองถิ่นและส่ิงแวดลอม ดังที่ ปริยา แสงศิริ (2542) ไดกลาวถึง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการขาดการ
วางรากฐานนโยบายและวิธีดําเนินการที่เหมาะสมเพื่อรองรับสภาวการณเจริญเติบโตทางดานการทองเที่ยวและการขยายตัว
อยางรวดเร็วทางดานเศรษฐกิจ มีผลกระทบตอระบบสังคม วัฒนธรรมประเพณี การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต คานิยมและทัศนคติ
ของคนในทองถิ่น รวมถึงผลกระบทตอส่ิงแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศและภูมิทัศนของแหลงทองเที่ยว ดังน้ัน 
ผูวิจัยจึงคํานึงถึงความจําเปนในการดําเนินงานวิจัยการจัดการทองเที่ยวตลาดนํ้าวัดสะพานในพื้นที่ฝงธนบุรีเพื่อหาแนวทางการ
พัฒนาแหลงทองเที่ยวในการจัดการการทองเที่ยวที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทองถิ่นซ่ึงจะนําไปสูการสรางรายไดแก
ชุมชน ทองถิ่นและเกิดสังคมแหงการเรียนรูตอไป 

 
2. วัตถุประสงค 
 

1. เพื่อศึกษาศักยภาพแหลงทองเที่ยวตลาดนํ้าวัดสะพานในพื้นที่ฝงธนบุรี 
 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นนักทองเที่ยวที่มีตอการจัดการทองเที่ยวตลาดนํ้าวัดสะพานในพื้นที่ฝงธนบุรี 
 3. เพื่อหาแนวทางพัฒนาการจัดการทองเที่ยวชุมชนตลาดนํ้าวัดสะพานในพื้นที่ฝงธนบุรี 
 
3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การจัดการทองเที่ยวตลาดนํ้าวัดสะพานในพื้นที่ฝงธนบุรี โดยใชวีธีการสัมภาษณ สนทนา ประชุมปฏิบัติการ 
วิเคราะหและสังเคราะหขอมูลตามประเด็นที่ศึกษาดวยวิธีการดําเนินงาน 3 ขั้นตอน มีรายละเอียดดังน้ี 
 ขั้นตอนที่  1 ศึกษาศักยภาพแหลงทองเที่ยวตลาดนํ้าวัดสะพาน โดยการสนทนาและสัมภาษณนักทองเที่ยว 
กรรมการบริหารและผูประกอบการตลาดนํ้าวัดสะพาน จํานวน 10 คน รวมทั้งศึกษาจากแหลงขอมูลอ่ืน ๆ และทดลองจัดการ
ทองเที่ยวโดยนํานักทองเที่ยว จํานวน 15 คน เขาชมและสังเกตแหลงทองเที่ยวและจัดทําสรุปศักยภาพแหลงทองเที่ยว  
 ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาความคิดเห็นของนักทองเที่ยวที่มีตอการจัดการทองเที่ยวตลาดนํ้าวัดสะพาน โดยใชแบบสัมภาษณ
แบบมีโครงสราง รวมทั้งความตองการและพฤติกรรมของนักทองเที่ยว จํานวน 298 คน เพื่อเสนอตอผูมีสวนเก่ียวของไดนําไป
เปนแนวทางในการปรับปรุงการจัดการทองเที่ยวของตลาดนํ้าวัดสะพานตอไป 
 ขั้นตอนที่ 3 หาแนวทางพัฒนาการจัดการทองเที่ยวตลาดนํ้าวัดสะพาน โดยการสัมภาษณผูประกอบการเก่ียวกับ
ความคิดเห็น สภาพปญหาและความตองการจัดการทองเที่ยว จํานวน 45 คน และจัดกิจกรรมปฏิบัติการกลุมผูประกอบการ
และผูบริหารตลาดในเรื่องการจัดการส่ิงแวดลอมเพื่อการทองเที่ยว จํานวน 48 คน เม่ือวันที่ 22 กุมภาพันธ และ 1 มีนาคม 
2558 ณ ตลาดนํ้าวัดสะพาน    
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4. ผลการวิจัย 
 

1. ศักยภาพแหลงทองเที่ยวอยางยั่งยืนของชุมชนตลาดนํ้าวัดสะพาน พบวา ตลาดนํ้าวัดสะพานเปนที่ตั้งของวัด
สะพานที่มีความเกาแกทางประวัติศาสตรและเปนตลาดนํ้าขนาดเล็ก ผูคนพบและเปนผูนําในการจัดตั้งตลาดน้ําแหงน้ีคือ 
พ.ต.อ.สิทธิชน อังศุศาสตร ที่มาดํารงตําแหนงสารวัตรปราบปราม สถานีตํารวจนครบาลบางเสาธง ไดปรึกษาเจาอาวาสและ
ชาวชุมชนหลายฝายเห็นพรองตองกันจัดตั้งตลาดนํ้าวัดสะพานขึ้น โดยรวมกันจัดตั้งตลาดนํ้าเม่ือวันที่ 20 สิงหาคม 2549 เพื่อ
จําหนายสินคาและเปนแหลงทองเที่ยวตลาดนํ้าสีเขียว ซ่ึงพื้นที่มีศักยภาพเปนแหลงทองเที่ยวไดเปนอยางดี เชน โบราณสถาน
ภายในตลาดนํ้า ละครรําแกบน การเที่ยวทางเรือ ไหวพระเกาวัด ชมบานศิลปนคลองบางหลวง สวนกลวยไม และตลาดนํ้า
ใกลเคียง เปนตน  สวนผลการจัดกิจกรรมนําเที่ยวตลาดนํ้าวัดสะพาน พบวา นักทองเที่ยวใหขอเสนอแนะ ไดแก 1) ส่ิงที่ควร
ปรับปรุงเรงดวน คือ ความหลากหลายของสินคาเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว การประชาสัมพันธที่ตอเน่ือง และการจัดระเบียบสุนัข
ในตลาดนํ้า 2) ส่ิงที่ควรปรับปรุง คือ อัธยาศัยผูประกอบการ คุณภาพอาหาร การรักษาความสะอาดบริเวณที่น่ังพักหรือน่ัง
รับประทานอาหารและจัดหาเพิ่มขึ้น ความสะอาดของหองนํ้าและก้ันเปนสัดสวนชายหญิง การจัดกิจกรรมสันทนาการที่เปน
เอกลักษณเพื่อจูงใจนักทองเที่ยว เพิ่มถังขยะไวในจุดที่เหมาะสม 3) ส่ิงที่ควรพัฒนา คือ เพิ่มสวนดอกไมริมคลองให
นักทองเที่ยวถายภาพที่ระลึก การจัดที่ตั้งรานคาใหกระจายนักทองเที่ยวอยางทั่วถึง การใชบรรจุภัณฑที่เปนวัสดุจากธรรมชาติ 
เพิ่มการขายของในเรือเพื่อรักษาเอกลักษณตลาดนํ้า แผนพับแจกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

2. ความคิดเห็นนักทองเที่ยวที่มีตอการจัดการทองเที่ยวตลาดนํ้าวัดสะพาน พบวา สวนใหญเดินทางมาดวยรถยนต
สวนตัวซ่ึงมากับครอบครัว ญาติและเพื่อน และนักทองเที่ยวมาเที่ยวตลาดนํ้าวัดสะพานมากกวา 2 ครั้งซ่ึงรูจักตลาดนํ้าจาก
บุคคลใกลชิดแนะนําจึงเปนแหลงทองเที่ยวที่มีโอกาสขยายตัวจากการกลับมาเที่ยวมากกวา 2 ครั้ง สวนความคิดเห็นของ
นักทองเที่ยวตลาดนํ้าวัดสะพาน ไดแก 1) การตัดสินใจมาตลาดนํ้าคือ การเดินทางสะดวกและไมไกลเกินไป ตองการมาทาน
อาหารอรอย 2) การตัดสินใจมาทานอาหารที่ตลาดนํ้าคือ บรรยากาศดี ความสะอาด 3) ส่ิงที่ประทับใจคือ ความเปนธรรมชาติ 
คาใชจายไมแพง และอาหารทองถิ่นอรอย 4) สินคาหรือบริการที่นิยมคือ อาหารคาว อาหารหวาน และพืชผัก 5) จุดเดนหรือ
เอกลักษณคือ วิถีชีวิตบานสวนริมคลอง และการขายของในเรือ 6) การจัดทําขอมูลตลาดนํ้าคือ ประวัติตลาดนํ้า สินคาเดน 
และสถานที่สําคัญในตลาดนํ้า 7) ส่ิงที่ผูบริหารตลาดนํ้าควรปรับปรุงเรงดวนคือ การบริการหองนํ้า ปายประชาสัมพันธ และ
ความสะอาดของพื้นที ่8) ส่ิงที่ผูประกอบการควรปรับปรุงเรงดวนคือ การจัดรานคา บรรจุภัณฑสินคา ความสะอาด และจะ
กลับมาเที่ยวอีกแนนอน  
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ภาพที่ 1  บรรยากาศตลาดนํ้าวัดสะพาน 
 

3. แนวทางพัฒนาการจัดการทองเที่ยวตลาดนํ้าวัดสะพาน พบวา ส่ิงที่ผูบริหารควรปรับปรุงเรงดวนคือ การ
ประชาสัมพันธและการบริการหองนํ้า  ส่ิงที่ผูประกอบการควรปรับปรุงเรงดวนคือ การจัดสินคาและอัธยาศัยผูประกอบการ ซ่ึง
สอดคลองกับความคิดเห็นของนักทองเที่ยว สําหรับปญหาของการประกอบอาชีพคือ การประชาสัมพันธ และการจัดการขยะ  
สวนความตองการพัฒนาอันดับแรกคือ การจัดการส่ิงแวดลอม  สวนผลจากการจัดอบรมปฏิบัติการ พบวา ผูเขารวมกิจกรรม
โดยรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกดาน ไดแก 1) ดานกระบวนการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกขอ 2) ดาน
วิทยากร มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุดคือ ความรอบรูในเน้ือหาของวิทยากร  3) ดานการอํานวยความสะดวก มีความ
พึงพอใจอยูในระดับมาก 4) ดานความรูและส่ิงที่ไดรับ มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุดคือ สามารถนําส่ิงที่ไดจากกิจกรรม
ใชในการประกอบกิจการได  สําหรับการประชุมปฏิบัติการกลุมในการระดมสมองของผูประกอบการและผูบริหารตลาดได
ขอสรุปเปนแนวทางการพัฒนาตลาดนํ้าสีเขียวที่เปนขอตกลงรวมกัน 15 ประการ คือ การใชภาชนะที่อนุรักษส่ิงแวดลอม การ
แตงกายเหมือนกันหรือสอดคลองกัน อัธยาศัยที่ดีของพอคาแมคา รานคามีการคัดแยกขยะและประชาสัมพันธใหนักทองเที่ยว
ทราบ จัดวางถังขยะชัดเจนและเปนระเบียบ เนนการขายสินคาทองถิ่นหรือสินคาชุมชน จัดโซนถายรูปใหนักทองเที่ยว 
ประชาสัมพันธอยางตอเน่ือง จัดทําปายหองนํ้าใหชัดเจน ชวยกันรักษาความสะอาดและเก็บภาชนะที่ใชแลว ตกแตงรานคาให
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ดูดีและสะอาด จัดระเบียบรานคาใหหนามองและเหมาะสมกับพื้นที่ ใชบรรจุภัณฑใหเหมาะสมกับสถานที่ ติดปายราคาสินคา 
จัดทําปายแนะนําตางๆ  

 
5. อภิปรายผลการวิจัย 
 

1. ศักยภาพแหลงทองเที่ยวอยางยั่งยืนของชุมชนตลาดนํ้าวัดสะพาน พบวา ตลาดนํ้าวัดสะพานเปนที่ตั้งของวัด
สะพานที่มีความเกาแกทางประวัติศาสตรและเปนตลาดนํ้าขนาดเล็ก ผูคนพบและเปนผูนําในการจัดตั้งตลาดน้ําแหงน้ีคือ 
พ.ต.อ.สิทธิชน อังศุศาสตร ที่มาดํารงตําแหนงสารวัตรปราบปราม สถานีตํารวจนครบาลบางเสาธง ไดปรึกษาเจาอาวาสและ
ชาวชุมชนหลายฝายเห็นพรองตองกันจัดตั้งตลาดนํ้าวัดสะพานขึ้นซ่ึงสอดคลองกับ อิทธิพล ไทยกมล (2545) ไดศึกษาศักยภาพ
ของชุมชนทองถิ่นในการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษาชุมชนตําบลบางหญาแพรก จังหวัดสมุทรสาคร พบวา 
ชุมชนบางหญาแพรกมีผูนําชุมชนที่เขมแข็งและเปนที่เชื่อถือของชุมชนที่เปดโอกาสดานการมีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยว
ในพื้นที่ซ่ึงเปนไปตามหลักการมีสวนรวมที่มีลักษณะที่เกิดจากปวงชนพื้นฐานหรือที่เรียกวา ชนชั้นรากหญาไดตระหนักถึง
ปญหารวมกันจึงแสวงหาแนวทางปรับปรุงพัฒนาใหคุณภาพชีวิตดีขึ้น เริ่มดวยการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน (เจริญ ศรีอาริยะ
จันทร, 2550) โดยรวมกันจัดตั้งตลาดนํ้าเม่ือวันที่ 20 สิงหาคม 2549 เพื่อจําหนายสินคาและเปนแหลงทองเที่ยวตลาดนํ้าสี
เขียว ซ่ึงพื้นที่มีศักยภาพเปนแหลงทองเที่ยวไดเปนอยางดี เชน โบราณสถานภายในตลาดนํ้า การเที่ยวทางเรือ ไหวพระเกาวัด 
ชมบานศิลปนคลองบางหลวง สวนกลวยไม และตลาดนํ้าใกลเคียง เปนตน  สวนผลการจัดกิจกรรมนําเที่ยวตลาดนํ้าวัดสะพาน 
พบวา นักทองเที่ยวใหขอเสนอแนะ ไดแก 1) ส่ิงที่ควรปรับปรุงเรงดวน คือ ความหลากหลายของสินคาเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว 
การประชาสัมพันธที่ตอเน่ือง และการจัดระเบียบสุนัขในตลาดนํ้า 2) ส่ิงที่ควรปรับปรุง คือ อัธยาศัยผูประกอบการ คุณภาพ
อาหาร การรักษาความสะอาดบริเวณที่น่ังพักหรือน่ังรับประทานอาหารและจัดหาเพิ่มขึ้น ความสะอาดของหองนํ้าและก้ันเปน
สัดสวนชายหญิง การจัดกิจกรรมสันทนาการที่เปนเอกลักษณเพื่อจูงใจนักทองเที่ยว เพิ่มถังขยะไวในจุดที่เหมาะสม 3) ส่ิงที่
ควรพัฒนา คือ เพิ่มสวนดอกไมริมคลองใหนักทองเที่ยวถายภาพที่ระลึก การจัดที่ตั้งรานคาใหกระจายนักทองเที่ยวอยางทั่วถึง 
การใชบรรจุภัณฑที่เปนวัสดุจากธรรมชาต ิเพิ่มการขายของในเรือเพื่อรักษาเอกลักษณตลาดนํ้า แผนพับแจกทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฏฐพงศ ถือดํา และสมหมาย ปนพุทธศิลป (2549) ไดศึกษาระบบการจัดการ
พิพิธภัณฑ โบราณสถาน ศาสนสถาน ใหเปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมอยางยั่งยืน พบวา ศาสนสถานตองจัดการใหมี
ภูมิทัศนที่สวยงาม มีหองนํ้าสะอาดและเพียงพอ ปราศจากแมวหรือสุนัขจรจัดรบกวน มีที่น่ังพัก มีศาสนมงคลที่เปนจุดเดน
ชัดเจน มีสถานที่สําหรับกราบนมัสการพระ สนทนาธรรมและประพรหมนํ้าพุทธมนตเปนสัดสวน มีเอกสารแนะนําการใชภาษา
ในการสนทนาธรรมกับพระ และสอดคลองกับองคประกอบพื้นฐานของการทองเที่ยวแบบยั่งยืนที่จะตองนํามาวางแผนในการ
ทองเที่ยวคือ ส่ิงดึงดูดใจทางการทองเที่ยวและกิจกรรม ส่ิงอํานวยความสะดวกดานที่พักและบริการนักทองเที่ยง ส่ิงอํานวย
ความสะดวกดานการทองเที่ยวและบริการอ่ืน ๆ เปนตน (เกิดศิริ เจริญวิศาล และอําพร วิริยโกศล, 2542) สอดคลองกับ ปริยา 
แสงศิริ (2542)  ไดกลาววา การทองเที่ยวแบบใหมเปนการทองเที่ยวที่เนนรูปแบบของกิจกรรมและวัตถุประสงคที่เหมาะสม
กับแตละพื้นที่ โดยมีการวางแผนและมีกระบวนการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเอ้ือประโยชนกลับมาสูทองถิ่นใหมากที่สุด
อันจะนําไปสูการพัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืน  

2. ความคิดเห็นนักทองเที่ยวที่มีตอการจัดการทองเที่ยวตลาดนํ้าวัดสะพาน พบวา สวนใหญเดินทางมาดวยรถยนต
สวนตัวซ่ึงมากับครอบครัว และบุคคลใกลชิดแนะนํา ซ่ึงสอดคลองกับ ภัคณษา อภิศุภกรกุล และกุลกันยา ศรีสุข (2550) ที่ได
ศึกษาการพัฒนาเสนทางการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชื่อมโยงกับเทศกาลการทองเที่ยวประจําปของกลุมจังหวัดอีสานใต พบวา 
นักทองเที่ยวนิยมเดินทางมาทองเที่ยวสถานที่ตาง ๆ โดยนิยมเดินทางดวยรถสวนตัวมากที่สุด และนักทองเที่ยวมาเที่ยวตลาด
นํ้าวัดสะพานมากกวา 2 ครั้งซ่ึงรูจักตลาดนํ้าจากบุคคลใกลชิดแนะนําจึงเปนแหลงทองเที่ยวที่มีโอกาสขยายตัวจากการ
กลับมาเที่ยวมากกวา 2 ครั้ง สอดคลองกับ วศิน ปญญาวุธตระกูล (มปป.) ที่ศึกษาการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรมในพื้นที่ระเบียงวัฒนธรรมไดกลาวถึง นักทองเที่ยวที่กลับมาเย ี่ยมเยือนมีโอกาสขยายตัวเน่ืองจากปริมาณการ
กลับมาเที่ยวครั้งที่ 2 และ 3 โดยมีความสนใจในวัฒนธรรมทองถิ่น สวนความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตลาดนํ้าวัดสะพาน 
ไดแก 1) การตัดสินใจมาเที่ยวคือ การเดินทางสะดวกและไมไกลเกินไป  2) ตัดสินใจมาทานอาหารที่ตลาดนํ้าคือ บรรยากาศดี 
3) ส่ิงทีป่ระทับใจคือ ความเปนธรรมชาติและคาใชจายไมแพง 4) สินคาหรือบริการที่นิยมคือ อาหารคาว/หวาน และพืชผัก 5) 
จุดเดนหรือเอกลักษณคือ วิถีชีวิตบานสวนริมคลองและการขายของในเรือ 6) การจัดทําขอมูลตลาดนํ้าคือ ประวัติตลาดนํ้า 
สินคาเดนและสถานที่สําคัญในตลาดนํ้า 7) ส่ิงที่ผูบริหารตลาดนํ้าควรปรับปรุงเรงดวนคือ การบริการหองนํ้า ปาย
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ประชาสัมพันธและความสะอาดของพื้นที่ 8) ส่ิงที่ผูประกอบการควรปรับปรุงเรงดวนคือ การจัดรานคา บรรจุภัณฑสินคา 
ความสะอาด และจะกลับมาเที่ยวอีกแนนอน ซ่ึงสอดคลองกับ มลฤดี อักษรไทย (2550) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอความพึง
พอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยตอการทองเที่ยวเชิงอนุรักษในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร พบวา นักทองเที่ยวสวน
ใหญเคยมาเที่ยวในเขตบางขุนเทียนมากกวา 1 ครั้ง เพื่อรับประทานอาหาร ส่ิงที่นักทองเที่ยวประทับใจมากที ่สุดคือ การ
บริการดานรานอาหาร กิจกรรมที่ตองการเขารวมมากที่สุดคือ การนั่งเรือชมธรรมชาติ สวนใหญมาเที่ยวแบบไปเชาเย็น
กลับ การบริการที่ตองการใหมีการสงเสริมมากที่สุดคือ ความสะดวกในการเดินทาง สื่อที่มีผลตอการตัดสินใจมาเที่ยวคือ 
เพื่อน/ครอบครัว รวมทั้งผลงานวิจัยของ อภิโชค เลขะกุล และกรุณา รักษวิณ (มปป.)  ไดศึกษาเสนทางการทองเที่ยวแบบ
จับจายสินคาศิลปหัตถกรรม พบวา ลักษณะที่ไดรับความชื่นชอบแตละชุมชนแสดงถึงลักษณะดั้งเดิมบางประการเปนที่ชื่นชอบ
ของนักทองเที่ยว  และลักษณะที่ไดรับความชื่นชอบ คือ สภาพแวดลอมแบบพื้นถิ่น กิจกรรมและบรรยากาศการผลิต ความ
เขียวชอุมของพืชพรรณและความรมรื่น และการที่นักทองเที่ยวจะกลับมาเที่ยวอีกครั้งก็ขึ้นอยูกับความประทับใจและความพึง
พอใจที่ไดรับดังที่ พยอม ธรรมบุตร (2545) ไดกลาวถึง การใหการศึกษาดานส่ิงแวดลอมแกนักทองเที่ยวและประชากรทองถิ่น 
ตลอดจนผูที่เก่ียวของทุกฝายใหตระหนักถึงความจําเปนและความสําคัญในการรักษาส่ิงแวดลอม และความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยวเปนส่ิงสําคัญเพื่อนักทองเที่ยวจะกลับมาเยือนอีกครั้งซ่ึงเปนองคประกอบหน่ึงของการจัดการทองเที่ยวแนวใหม  

3. แนวทางพัฒนาการจัดการทองเที่ยวตลาดนํ้าวัดสะพาน จากการสัมภาษณ พบวา ส่ิงที่ผูบริหารควรปรับปรุง
เรงดวนคือ การประชาสัมพันธและการบริการหองนํ้า  ส่ิงที่ผูประกอบการควรปรับปรุงเรงดวนคือ การจัดสินคาและอัธยาศัย
ผูประกอบการ ซ่ึงสอดคลองกับความคิดเห็นของนักทองเที่ยว สําหรับปญหาของผูประกอบการคือ การประชาสัมพันธและการ
จัดการขยะ  สวนความตองการในการพัฒนาตลาดนํ้าอันดับแรกคือ การจัดการส่ิงแวดลอมภายในตลาด สวนการอบรม
ปฏิบัติการการจัดการส่ิงแวดลอม พบวา ผูเขารวมกิจกรรมโดยรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกดาน ไดแก 1) ดาน
กระบวนการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกขอ 2) ดานวิทยากร มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุดคือ ความรอบรูใน
เน้ือหาของวิทยากร  3) ดานการอํานวยความสะดวก มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 4) ดานความรูและส่ิงที่ไดรับ มีความพึง
พอใจอยูในระดับมากที่สุดคือ สามารถนําส่ิงที่ไดจากกิจกรรมใชในการประกอบกิจการได  สําหรับการประชุมปฏิบัติการกลุม
ในการระดมสมองของผูประกอบการและผูบริหารตลาดไดขอสรุปเปนแนวทางการพัฒนาตลาดนํ้าสีเขียวที่เปนขอตกลงรวมกัน 
15 ประการ คือ การใชภาชนะที่อนุรักษส่ิงแวดลอม การแตงกายเหมือนกันหรือสอดคลองกัน อัธยาศัยที่ดีของพอคาแมคา 
รานคามีการคัดแยกขยะและประชาสัมพันธใหนักทองเที่ยวทราบ จัดวางถังขยะชัดเจนและเปนระเบียบ เนนการขายสินคา
ทองถิ่นหรือสินคาชุมชน จัดโซนถายรูปใหนักทองเที่ยว ประชาสัมพันธอยางตอเน่ือง จัดทําปายหองนํ้าใหชัดเจน ชวยกันรักษา
ความสะอาดและเก็บภาชนะที่ใชแลว ตกแตงรานคาใหดูดีและสะอาด จัดระเบียบรานคาใหหนามองและเหมาะสมกับพื้นที่ ใช
บรรจุภัณฑใหเหมาะสมกับสถานที่ ติดปายราคาสินคา จัดทําปายแนะนําตางๆ จากการรวมระดมสมองของผูประกอบการมี
แนวคิดตรงกันในการจัดการตลาดนํ้าซ่ึงสอดคลองกับหลักการการจัดการทองเที่ยวแนวใหมดังที่ พยอม ธรรมบุตร (2545) ได
กลาวถึงการจัดการทองเที่ยวตองเนนการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมเพื่อ
ไมใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอม และเปนการทองเที่ยวที่อนุรักษศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี คานิยม 
ตลอดจนวิถีชีวิต เอกลักษณทองถิ่น โดยคํานึงถึงขอกําหนดในการจัดการการทองเที่ยว และเชนเดียวกับ มธุรส ปราบไพรี  
(2544) ที่กลาวถึง การคํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับสภาพทางกายภาพชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม
และวิถีชีวิต ตองกอใหเกิดการกระจายรายไดอยางเทาเทียมกัน ไมใหเกิดการกระจุกตัวเฉพาะผลประโยชนที่เปนรายไดเพียง
กลุมใดกลุมหน่ึงที่เก่ียวของกับการทองเที่ยวเทาน้ันซึ่งสอดรับกับหลักการทองเที ่ยวแบบยั่งยืนของคณะกรรมการการ
ทองเที่ยวและการกีฬาอีกประการหน่ึงคือ การฝกอบรมบุคลากร โดยสอดแทรกความคิดและวิธีปฏิบัติในการพัฒนาแบบ
ยั ่งย ืนตอบุคลากรในทองถิ ่นจะชวยยกระดับของการบริหารการทองเที ่ยว รวมทั้งแสดงถึงการมีสวนรวมของกลุม
ผูประกอบการและกลุมผูบริหารตลาดนํ้าที่ไดรวมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาและแนวทางแกไขปญหารวมกัน สอดคลอง
กับ ทะนงศักดิ์ คุมไขนํ้า (2540) ไดกลาวถึงการมีสวนรวมของประชาชนคือ กระบวนการใหประชาชนมีสวนรวมที่ เก่ียวของ
การดําเนินงานพัฒนา รวมคิด/ตัดสินใจแกไขปญหาของตน รวมใชความคิดสรางสรรค ความรู ความชํานาญ รวมกับการใช
วิทยากรที่เหมาะสม และสนับสนุนติดตามผลปฏิบัติงานขององคกร เจาหนาที่ที่เก่ียวของ หรือกระบวนการที่ประชาชน
กลุมเปาหมายไดรับและไดใชโอกาสที่ไดรับ แสดงออกความรูสึกนึกคิด ส่ิงที่เขามี ส่ิงที่เขาตองการ แสดงออกถึงปญหาที่กําลัง
เผชิญ และแสดงออกถึงวิธีแกปญหาและลงมือปฏิบัติโดยชวยเหลือจากหนวยงานภายนอกนอยที่สุด การมีสวนรวมจึงเปนสวน
สําคัญในการดําเนินกิจกรรมที่สงผลตอวิถีชีวิตที่จําเปนตองจัดขึ้นเพราะเปนวิธีการที่จะไดมาซ่ึงขอตกลงสุดทายที่จะเอ้ือ
ประโยชนตอทุกฝายที่เก่ียวของ 
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ภาพที่ 2  กิจกรรมระดมสมองการจัดการส่ิงแวดลอมเพื่อการทองเที่ยงตลาดนํ้าวัดสะพาน 
 

6. ขอเสนอแนะ 
 

จากผลการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยขอกลาวถึงขอเสนอแนะใน 2 ประเด็น ดังน้ี  
 1. ขอเสนอแนะจากผลการวิจัยครั้งน้ี ควรมีการสงเสริมจากสํานักงานเขตตล่ิงชันรวมกับคณะกรรมการบริหารตลาด
ปรับปรุงแหลงทองเที่ยวเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการรองรับนักทองเที่ยวใหดียิ่งขึ้น และกระตุนใหนักทองเที่ยว
ผูประกอบการรวมกันรักษาส่ิงแวดลอม รวมทั้งควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการสงเสริมการจัดการทองเที่ยวภายในตลาดนํ้าวัด
สะพานขึ้นเพื่อเปนแรงขับเคล่ือนใหแนวทางการพัฒนาตลาดนํ้าสีเขียวที่เปนขอตกลงรวมกันไดนําสูการปฏิบัติ 
 2. ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป หนวยงานพัฒนาชุมชนควรรวมกับคณะกรรมการบริหารตลาดและนักวิชาการ
ทําการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการทองเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่ชุมชนวัดสะพานเพื่อเปนการสงเสริมการทําสวนผัก ผลไม พืช
เครื่องแกงสมุนไพรที่ใหญที่สุดในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการรักษาส่ิงแวดลอม โดยเฉพาะนํ้าในลํา
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คลองบางนอยซ่ึงเปนหัวใจสําคัญในการดึงดูดนักทองเที่ยวใหมาตลาดนํ้าเพื่อรวมกันหาแนวทางการรักษาคุณภาพนํ้าใหคนรุน
หลังไดใชประโยชนตอไป 
  
7. กิตติกรรมประกาศ 
 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาและพัฒนาทองถิ่นตามบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ซ่ึงไดรับ
ความรวมมือเปนอยางดียิ่งจากคณะกรรมการบริหารตลาดนํ้า ผูประกอบการหรือพอคาแมคา และนักทองเที่ยวที่ใหขอมูลอัน
เปนประโยชนยิ่ง จึงขอขอบคุณทุกทานมา ณ โอกาสน้ี รวมทั้งทีมวิทยากรและทีมนักศึกษาที่เขารวมเปนผูชวยวิจัยเก็บขอมูล
เชิงพื้นที่ ตลอดจนคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิในการพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
รวมทั้งสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ใหความสะดวกในการดําเนินงานจนสําเร็จลุลวงไปดวยดี  
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บทคัดยอ 
  

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อศึกษาระดับความตองการตอการพัฒนาตนเองของพนักงานสวนหนาในโรงแรม
ในจังหวัดภูเก็ต 2) เพื่อเปรียบเทียบความตองการตอการพัฒนาตนเองของพนักงานสวนหนาในโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต จําแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคล และ 3) เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคตอการพัฒนาตนเองของพนักงานสวนหนาในโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต
โดยประชากร คือ พนักงานสวนหนาในโรงแรมจังหวัดภูเก็ต มีขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน โดยเลือกใชวิธีการสุม         
กลุมตัวอยางตามโควตา สวนการวิเคราะหขอมูลใชสถิติเพือ่หาคาความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาที คาเอฟ 
และการหาคาความแปรปรวนแบบทางเดียว 

ผลการศึกษา พบวา 1) ระดับความตองการตอการพัฒนาตนเองของพนักงานสวนหนาในโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต พบวา 
พนักงานมีระดับความตองการตอการพัฒนาตนเองสูงที่สุดในดานบคุลิกลักษณะ รองลงมา คือ ดานความสามารถ ดานความรู 
และดานทักษะ 2) ความตองการตอการพัฒนาตนเองของพนักงานสวนหนาในโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต จําแนกตามปจจัย         
สวนบุคคล มีความตองการที่แตกตางกันทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 และ 3) ปญหาและอุปสรรคตอการพัฒนาตนเอง 
เก่ียวของกับทักษะภาษา และความรูดานกฎหมาย และกฎระเบียบ สําหรับขอเสนอแนะของการศึกษาครั้งน้ี แบงได เปน            
4 แนวทาง ทั้งดานบุคลิกลักษณะ ดานความสามารถ ดานความรู และดานทักษะ 
 

คําสําคัญ: พนักงานสวนหนา, โรงแรม, ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, จังหวัดภูเก็ต  
 

Abstract 
 

The aims of this study were to: 1) examine the needs levels to self-improvement of the hotel 
front officers in Phuket; 2) compared the needs to self-improvement of the hotel front officers which 
classified to the personal factors; and 3) study problems and obstacles to the self-improvement of the 
hotel front officers in Phuket. The 400 hotel front officers in Phuket were used as the samples. The data 
was analyzed by using descriptive statistic such as frequency, percentage, mean, standard deviation,          
T-test, F-test, and the one-way ANOVA. 

The results showed that: 1) for the needs levels to self-improvement of the hotel front officers in 
Phuket, it was found that the officers had the needs levels for the personality, ability, knowledge and 
skills in order; 2) There were differences of the needs to their self-improvement which classified to the 
personal factors at 0.05; and 3) it was found that language skills and knowledge of law and rules were 
the problems in order to improve themselves. For the recommendation of this study, it should be four 
ways that are personality, ability, knowledge and skills. 
 

Keywords: front office, hotel, Asian Economic Community, Phuket 
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บทนํา 
 

ธุรกิจโรงแรมเปนธุรกิจที่มีความสําคัญตอการพัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยวในประเทศไทย ซ่ึงนํารายไดและเงินตรา
เขาสูประเทศไทยเปนจํานวนมาก เกิดการสรางรายไดกระจายรายไดไปยังทุกภูมิภาค (Dessler, 2006) รวมทั้งสงผลใหเกิดการ
ขยายตัวในธุรกิจที่มีความสัมพันธเก่ียวของกัน เชน การขนสง ภัตตาคาร การนําเที่ยว สปา ฯลฯ (Gets and Petersen, 2005) 
ซ่ึงการพัฒนาบุคลากรเปนอีกประเด็นที่ควรใหความสําคัญเพื่อเตรียมความพรอมกอนเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในป 2558 ที่ประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรืออาเซียน (Association of South East 
Asian Nations: ASEAN) มีการลงนามความรวมมือเพื่อเปดเขตการคาเสรีในภูมิภาคทําใหแตละประเทศสามารถเคล่ือนยาย
การลงทุนรวมไปถึงการเคล่ือนยายแรงงานไดอยางเสรีในสาขาตางๆ เชน วิชาชีพดานการโรงแรมและการทองเที่ยว (Hotel 
Services and Tourism) ฯลฯ (นุศจี ทวีวงศ, 2552) 

จังหวัดภูเก็ตเปนจังหวัดหน่ึงที่เปนเมืองทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ในดานความสวยงามของทิวทัศน หาดทราย 
พรอมดวยส่ิงอํานวยความสะดวกของโรงแรมที่มีมาตรฐานเทียบเทาเมืองทองเที่ยวชั้นนําของโลกโดยครบครัน ปจจุบันการ
ดําเนินธุรกิจภายในจังหวัดเปนธุรกิจที่ตอบสนองตอความตองการดานการทองเที่ยวเปนหลัก กลุมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวมี
ความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งการสรางมูลคาเพิ่ม การจางงาน และการกระจายรายไดสูระดับรากหญา ซ่ึง
จังหวัดภูเก็ตมีองคประกอบของเครือขายวิสาหกิจดานการทองเที่ยวคอนขางครบถวน (มูลนิธิสถาบันส่ิงแวดลอมไทย, 2557) 

ในป พ.ศ.2556 จังหวัดภูเก็ตมีจํานวนนักทองเที่ยวกวา 11 ลานคน ซ่ึงมีอัตราสวนของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ 
ประมาณ 8 ลานคน และเปนนักทองเที่ยวชาวไทย ประมาณ 3 ลานคน ซ่ึงรายไดจากการทองเที่ยวที่เขาสูจังหวัดภูเก็ตน้ัน
มากกวา 2.42 แสนลานบาท โดยนักทองเที่ยวชาวตางชาติมีระยะเวลาพํานักเฉล่ียอยูที่ 4.49 วัน มากกวานักทองเที่ยวชาวไทย
ซ่ึงอยูที่ 2.87 วัน ซ่ึงรายไดจากการทองเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตไดกระจายตัวไปยังภาคธุรกิจตางๆ โดยสัดสวนของรายไดทั้งหมด
ธุรกิจโรงแรมมีรายไดสูงที่สุด (กรมการทองเที่ยว, 2556) 

ธุรกิจโรงแรมเปนงานบริการที่มีรายไดจากการขายหองพักและการบริการ เชน หองจัดประชุม หองอาหาร ฯลฯ โดย
ในแผนพัฒนาการทองเที่ยวของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (2554) ไดระบุวากลุมธุรกิจโรงแรมมีบทบาทสําคัญใน
อุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย และมีสวนสรางรายไดและมูลคาใหธุรกิจอ่ืนๆ ดวย ซ่ึงการบริหารจัดการในธุรกิจโรงแรมน้ัน
ประกอบดวยหลายๆ สวนงาน แตสวนงานที่มีความสําคัญสําหรับการปฏิสัมพันธกับผูรับบริการมากที่สุด คือ พนักงานสวนหนา 
(วริษฐา พันธุวิริยะเวช, รวีวรรณ ชินะตระกูล, และ เสมอ เริงอนันต, 2554) โดยทั่วไปแผนกงานสวนหนาครอบคลุมการบริการ
ตั้งแตการพบผูรับบริการดวยการเปดประตูรถ เปดประตูโรงแรม ตอนรับ ลงทะเบียนผูเขาพัก รับชําระเงิน ใหขอมูลขาวสารพา
ไปยังหองพัก และจนกระทัง่ผูรับบริการเดินทางกลับ ซ่ึงลวนแตเก่ียวของกับการบริการทั้งส้ิน (ธารีทิพย ทากิ, 2549) โดยเม่ือ
เปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตําแหนงงานที่ไดรับผลกระทบของธุรกิจโรงแรมมีทั้งส้ิน จํานวน 22 ตําแหนง ในน้ัน
ประกอบดวยตําแหนงของพนักงานสวนหนาทั้งส้ิน 5 ตําแหนง คือ ผูจัดการงานสวนหนา ผูปฏิบัติหนาที่เชี่ยวชาญงานสวนหนา 
พนักงานการเงินสวนหนา พนักงานรับโทรศัพท และพนักงานยกกระเปา นอกจากน้ันบุคลากรดานการทองเที่ยวเพื่อเตรียม
ความพรอมสูการเปดเขตการคาเสรีตลาดแรงงานธุรกิจภาคบริการในประชาคมอาเซียนน้ันยังมีความคลาดแคลน แรงงานไม
สามารถปฏิบัติไดสอดคลองกับความตองการของลูกคา อีกทั้งงานในบางตําแหนงโดยเฉพาะพนักงานระดับปฏิบัติการยังมีความ
ขาดแคลน รวมถึงความออนทักษะดานภาษาในการส่ือสารกับผูรับบริการซ่ึงสวนใหญเปนชาวตางชาติ (สุวรรณา ตุลยวศินพงศ, 
2554)  

ดังน้ันความจําเปนของการพัฒนาบุคลากรในธุรกิจโรงแรมเกิดจากความตองการแรงงานที่มีคุณภาพที่พรอมตอการ
แขงขันทุกรูปแบบตามแนวโนมการขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ืองของธุรกิจโรงแรมและที่พัก ฉะน้ันแนวทางในการปฏิบัติเพื่อ
เตรียมรับกับสถานการณที่อาจเกิดขึ้นของการเปดเขตการคาเสรีสาขาธุรกิจโรงแรมและการมุงสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ภาครัฐบาลควรรวมมือกับภาคธุรกิจเอกชนในการสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถของผูประกอบการธุรกิจโรงแรมใน
สวนภูมิภาคเพื่อเรงพัฒนาศักยภาพใหแกบุคลากร การศึกษาครั้งน้ีสามารถชวยสงเสริมใหผูบริหารไดรับรูถึงความตองการใน
การพัฒนาตนเองของบุคลากรในธุรกิจ สามารถชวยใหเกิดการวางแผนที่มีประสิทธิภาพไดดีมากยิ่งขึ้น โดยวัตถุประสงคของ
การศึกษา คือ เพื่อศึกษาระดับความตองการตอการพัฒนาตนเองและเปรียบเทียบความตองการตอการพัฒนาตนเองของ
พนักงานสวนหนาในโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล และเพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคตอการพัฒนา
ตนเองของพนักงานสวนหนาในโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต 
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เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 ตามพระราชบัญญัติโรงแรมของประเทศไทย พ .ศ . 2547 มาตรา 4 ใหนิยามความหมายของโรงแรมวา “สถานที่พัก

ที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคในทางธุรกิจเพื่อใหบริการที่พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือคนอ่ืนใดโดยมีคาตอบแทน ทั้งน้ีไม
รวมถึงสถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นเพื อใหบริการที่พักชั่วคราวซ่ึงดําเนินการโดยสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือ
หนวยงานอ่ืนๆ ของรัฐ หรือเพือ่การกุศล หรือการศึกษา ทั้งน้ี โดยมิใชเปนการหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกันหรือสถานที่
พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบริการที่พักอาศัยโดยคิดคาบริการเปนรายเดือนขึ้นไปเทาน้ันหรือสถานที่พักอ่ืนใด
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  ”โดยลักษณะของธุรกิจโรงแรม  แบงการบริการออกเปน 3 สวน (วันเพ็ญ  กฤตผล, 2553) ไดแก 
งานสวนหนา (Front Office) งานสวนหลัง (Back Office) และงานดานบริหารและการจัดการ (Management and 
Executive)  
 การบริหารงานโรงแรมแบงหนาที่ความรับผิดชอบของงานสวนหนาออกเปน 8 ประเภท (จิตตินันท  นันทไพบูลย, 2555) 
ดังน้ี งานตอนรับสวนหนา (Reception) งานสํารองหองพัก (Reservation) งานดานโทรศัพท (Operator) งานการเงิน (Cashier) 
งานบริการในเครื่องแบบ (Uniformed Service) งานศูนยธุรกิจ (Business Service) งานอํานวยความสะดวกสวนหนา 
(Concierge) และสวนประสานงานทองเที่ยว (Tour Coordinator)  
 การพัฒนาองคกรใหไดรับประโยชนสูงสุดน้ันจําเปนตองใหบุคลากรในองคกรสามารถปรับความรูสึกนึกค ิดและการ
ปฏิบัติใหสอดคลองกับปจจัยอ่ืนๆ ทั้งจากภายในและสภาพแวดลอมภายนอกองคกรไดอยางรวดเร็วที่สุด คือ การตองเรง
พัฒนาบุคลากรทั้งในดานความรู ทักษะ และทัศนคติในการปฏิบัติงาน (ภัชราพรรณ  รัตนะ, 2551) ซ่ึงการพัฒนาตนเองของ
พนักงานสวนหนาในโรงแรมยอมเปนส่ิงสําคัญตอการพัฒนาเพื่อใหพนักงานมีความม่ันใจตอการบริการที่เกิดขึ้น ทั้งพัฒนาให
เปนผูที่มีความรูความสามารถ การใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย การส่ือสาร ความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน ลวนเปนส่ิงสําคัญ
ตอในการพัฒนาบุคลากรใหมีทัศนคติไปในทิศทางเดียวกัน จากการศึกษาของ อานนท วงษเชียง และสุรีย เข็มทอง (2555) 
พบวา ผูบริหารโรงแรมควรใหความสําคัญกับปจจัยดานพนักงานเพิ่มขึ้นในกิจกรรมตางๆ มีการสงเสริมความกาวหนาให
บุคลากรมีการพัฒนาตนเองดวยการฝกอบรมพนักงานใหมีทักษะเพิ่มขึ้น ทั้งยังตองสรางดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานใหเหมาะสม
และสอดคลองกับแผนการดําเนินงานขององคกรเพื่อใหเกิดผลลัพธตามเกณฑที่วางไว และควรใหพนักงานไดมีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับนโยบายสําคัญๆ ของโรงแรมซ่ึงสอดคลองกับ อิงอร ตั้นพันธ (2556) ไดเสนอแนะถึงผูบริหารที่ควร
สนับสนุนบุคลากรภายในองคการใหมีความเจริญกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน โดยการใหโอกาสในการศึกษาตอ การเขา
รับการอบรมสัมมนา เพิ่มพูนความรูและทักษะ 
 การพัฒนาตนเองของพนักงานในโรงแรมน้ัน ประกอบดวยหลายๆ ดาน โดยมาตรฐานที่นํามาใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพบริการของบุคลากรในธุรกิจโรงแรมควรนํามาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพการทองเที่ยวอาเซียนเปนบรรทัดฐานใน
การจัดทําหลักสูตรและการฝกอบรม ประกอบกับ “มาตรฐานระดับชาติของบุคลากรโรงแรมในประเทศไทย” ไดระบุถึง 
มาตรฐานดานคุณลักษณะทั่วไปของบุคลากรในสถานประกอบการที่พักแรม 4 ดาน (ฉัฐชสรณ   กาญจนศิลนนท, 2555)   
ไดแก ดานมาตรฐานดานบุคลิกภาพ ดานมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรม ดานมาตรฐานดานความรู ความสามารถทั่ วไป 
และดานมาตรฐานดานความสามารถทักษะการส่ือสาร  
 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของกับการพัฒนาตนเองของพนักงานในโรงแรมในประเทศไทยน้ัน มีหลาย
การศึกษาดวยกัน โดย สุรีรัตน ดวงสุวรรณ (2551) ไดทําการศึกษาบุคลากรโรงแรม ซ่ึงคุณลักษณะที่สอดคลองกับที่พึง
ประสงคของบุคลากรน้ัน ประกอบดวย บุคลิกภาพ ทักษะวิชาชีพ ความรู และมนุษยสัมพันธ นอกจากน้ันสิทธิโชค เลิศธีรดา 
(2551) ไดศึกษาถึงการพัฒนาตนเองของบุคลากรดานการทองเที่ยว โดยจําเพาะกับกลุมมัคคุเทศก ควรไดรับการพัฒนาใน 4 
ดาน ดวยกัน ไดแก ความรู ทักษะ ทัศนคติ และดานบุคลิกภาพ โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ (2548) พบวา ความแตกตางของระดับที่คาดหวังและที่เปนอยูในดานความรูของพนักงานสูงสุดสองลําดับแรกในสวน
ของพนักงานบริการสวนหนา ไดแก เรื่องของจิตวิทยาการบริการ และความรูทางดานการบริหารจัดการ สวนดานทักษะน้ัน ส่ิง
ที่พนักงานคาดหวัง คือ ทักษะการใชภาษาอังกฤษ การส่ือสารขามวัฒนธรรม และทักษะการใหบริการ นอกจากน้ันยั งมี
การศึกษาที่เก่ียวของทั้งในประเทศ และตางประเทศ เพื่อสรางขีดความสามารถของการแขงขันใหเกิดความทัดเทียม 
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วิธีดําเนินการ 
 
 การศึกษาครั้งน้ีเปนงานวิจัยพื้นฐาน โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ซ่ึงมีประชากร คือ พนักงานสวนหนาใน
โรงแรมจังหวัดภูเก็ต จํานวน 40 แหงมีขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน โดยเลือกใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางตามโควตา ได
กลุมตัวอยางแตละโรงแรมๆ ละ 8 คน สําหรับเครื่องมือที่ใชในการศึกษาเปนแบบสอบถาม ประกอบดวย 3 ตอน ไดแก ตอนที่ 
1 สอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคล มีลักษณะคําถามแบบใหเลือกตอบ จํานวน 5 ขอ ตอนที่ 2 สอบถามเก่ียวกับระดับความ
ตองการตอการพัฒนาตนเองของพนักงานสวนหนา มีลักษณะคําถามแบบใหเลือกตอบ ทั้ง 4 ดาน จํานวน 26 ขอ และตอนที่ 
3 สอบถามเก่ียวกับปญหาและอุปสรรคตอการพัฒนาตนเองของพนักงานสวนหนา ซ่ึงมีลักษณะเปนคําถามปลายเปด ซ่ึง
แบบสอบถามน้ันผานการประเมินความถูกตองเพื่อพิจารณาเน้ือหาและโครงสราง วามีความเหมาะสมกับการนําไปใช กับ
กลุมเปาหมายหรือไม จากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน แลวทดสอบความเที่ยงตรง (Test Validity) โดยการหาคาดัชนีความ
สอดคลอง (Index of Item – Objective Congruence : IOC) เพื่อพิจารณาถึงคุณภาพของขอคําถาม  และนํามาวิเคราะห
คุณภาพของแบบสอบถาม เพื่อหาคาความเชื่อม่ัน (Test Reliability) ของแบบสอบถาม ดวยคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบัค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ซ่ึงผลการวิเคราะหของแบบสอบถาม เทากับ 0.904 
 การวิเคราะหขอมูลน้ันผูวิจัยดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถามที่ไดรับกลับมาจากกลุมตัวอยาง 
แลวเลือกใชการวิเคราะห 2 สวน คือ สวนแรกใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่อหาคาความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน นอกจากน้ันยังไดเปรียบเทียบความตองการตอการพัฒนาตนเองของพนักงานสวนหนาในโรงแรมในจังหวัด
ภูเก็ต จําแนกตามลักษณะสวนบุคคล โดยใชสถิติคาที (T-Test) คาเอฟ (F-Test) โดยการหาคาความแปรปรวนแบบทางเดียว 
(One-way ANOVA) ซ่ึงกําหนดคา p-value ที่ 0.05และสวนที่สองน้ัน ใชการวิเคราะหโดยการตีความและการบรรยายเชิง
พรรณนา 
 
ผลการศึกษา 
 
 ลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย คิดเปนสัดสวน  61.5 ตอ 38.5 โดยสวนใหญมี
อายุระหวาง 20 – 30 ป ถึงรอยละ 53.5 และ 30 – 40 ป รอยละ 39.8 สวนสถานภาพน้ัน พบวา มีสถานภาพโสด รอยละ 
65.5 รองลงมาคือ สมรส รอยละ 31.3 ดานระดับการศึกษา มีระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 65.0 ซ่ึง
ตําแหนงของพนักงานสวนหนาที่เปนกลุมตัวอยางน้ัน ไดแก พนักงานตอนรับ รอยละ 29.0 พนักงานขนกระเปา รอยละ 23.3 
พนักงานชวยเหลือบริการ รอยละ 15.5 พนักงานสํารองหองพัก รอยละ 13.0 พนักงานการเงิน รอยละ 13.0  และอ่ืนๆ รอย
ละ 8.0 
  
ตารางที่ 1: ระดับความตองการตอการพัฒนาตนเองของพนักงานสวนหนาในโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต 
 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล 
ดานบุคลิกลักษณะ 4.26 0.48 มากที่สุด 
ดานความสามารถ 4.02 0.63 มาก 
ดานความรู 3.82 0.55 มาก 
ดานทักษะ 3.68 0.55 มาก 

 
 ตารางที่  1 ระดับความตองการตอการพัฒนาตนเองของพนักงานสวนหนาในโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต พบวา พนักงานมี
ระดับความตองการตอการพัฒนาตนเองสูงที่สุดในดานบุคลิกลักษณะ โดยมีความตองการในระดับมากที่สุด สวนดานอ่ืนๆ น้ัน 
มีความตองการในการพัฒนาในระดับมาก ซ่ึงสามารถเรียงตามลําดับได ดังน้ี ดานความสามารถ ดานความรู และดานทักษะ 
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ตารางที่ 2: การเปรียบเทียบความตองการตอการพัฒนาตนเองของพนักงานสวนหนาในโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต จําแนกตาม
ลักษณะสวนบุคคล 
 เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด ตําแหนง 
ดานบุคลิกลักษณะ 2.462* 1.214 1.106 2.060* 1.069 
ดานความสามารถ 0.819 2.113* 1.933* 2.442* 1.863* 
ดานความรู 1.615* 0.796 1.321 3.935* 0.975 
ดานทักษะ 1.955* 1.328 0.728 3.573* 0.669 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่  2 การเปรียบเทียบความตองการตอการพัฒนาตนเองของพนักงานสวนหนาในโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต 
จําแนกตามลักษณะสวนบุคคล โดยแสดงเปนคาสถิติของคาที  โดยพบวา ระดับการศึกษาสูงสุดมีความสัมพันธกับความ
ตองการในทุกๆ ดาน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 หมายถึง ระดับการศึกษาสูงสุดที่แตกตางกัน สงผลตอระดับความ
ตองการในดานตางๆ ที่แตกตางกัน 
 สวนลักษณะสวนบุคคลที่มีความสัมพันธกับระดับความตองการ ไดแก เพศ ซ่ึงมีความสัมพันธกับ ระดับความ
ตองการในดาน ความรู ดานทักษะ และดานบุคลิกลักษณะ นอกจากน้ัน ลักษณะสวนบุคคล ไดแก อายุ สถานภาพ และ
ตําแหนง มีความสัมพันธกับระดับความตองการในดานความสามารถ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 นอกจากน้ันปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาตนเองตนเองของพนักงานสวนหนาในโรงแรม พบวา ทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษ และภาษาตางประเทศเปนอุปสรรคสําคัญที่ขัดขวางการพัฒนาตนเอง ทั้งจากปญหาที่ไมกลาพูดไมกลาแสดงออก 
นอกจากน้ันแลวปญหาดานอ่ืนๆ ไดแก การขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎหมายแรงงาน กฎหมายคุมครองผูบริโภค และ
กฎหมายที่เก่ียวของกับสถานประกอบการ อีกดวย 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 

ความตองการที่จะพัฒนาตนเองของพนักงานโรงแรมสวนหนาในจังหวัดภูเก็ตอยูในระดับมาก โดยสะทอนใหเห็นวา 
พนักงานมีความสนใจที่จะเรียนรูส่ิงใหมๆ ในงานอยูเสมอ และวางแผนเพื่อพัฒนาตนเองใหเกิดการปรับปรุงผลงานใหดีขึ้น โดย
การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานที่ผานมา สามารถปรับตัวและเรียนรูส่ิงใหมๆ ที่เกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว โดยการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นกับเพื่อรวมงาน ยังเปนสวนหน่ึงในการพัฒนาสัมพันธภาพที่ดีในการทํางาน สงผลใหการปฏิบัติงานเปนไปดวย
ความราบรื่น (ศิริทิพย   ทิพยธรรมคุณ, 2556) ทั้งน้ี การพัฒนาตนเองของพนักงานโรงแรมน้ัน ดานบุคลิกลักษณะ เปนส่ิงที่
พนักงานใหความสําคัญและมีความตองการมากที่สุด เน่ืองดวยพนักงานสวนหนาเปนสวนงานที่ตองพบกับผูมาใชบริการมาก
ที่สุด บุคลิกลักษณะสามารถเปนตัวสะทอนถึงปจจัยหลายๆ อยางตอการบริการ ทั้งน้ี การพัฒนาตนเองใหมีจิตบริการ 
(Service Mind) ใหมากขึ้นเปนส่ิงที่มีความจําเปน จากการศึกษาของ วนิดา  เลิศพิพัฒนนานนท, เยาวภรณ  เลิศกุลทานนท 
และ รัตนาภรณ  ชาติวงศเยาวภา (2555) พบวา การพัฒนาบุคลิกภาพ ตองพัฒนาใหมีความเขาใจเก่ียวกับการบริการ ความ
เต็มใจ และบุคลิกภาพการแสดงออกที่เหมาะสม  

สวนการพัฒนาตนเองในดานความสามารถน้ัน พนักงานมองวาการสรางความประทับใจใหกับผูใชบริการเปนส่ิงที่มี
ความสําคัญ และตองการพัฒนาตนเองมากที่สุด เน่ืองดวยผูใชบริการหองพักหรือโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตมีนักทองเที่ยวสวน
ใหญเปนชาวตางประเทศ ซ่ึงความหลากหลายทั้งอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ทําใหมีพฤติกรรมที่แตกตางกันไป การ
บริการจึงแตกตางกัน ดังน้ันการจะสรางความประทับใจใหกับผูใชบริการไดน้ัน พนักงานควรตองมีการพัฒนาตนเองโดย
การศึกษาถึงพฤติกรรมตางๆ ของผูมาใชบริการและพยายามตอบสนองใหตรงตอความตองการมากที่สุด 

ในดานการพัฒนาตนเองดานความรู โดยความรูเปนส่ิงที่เกิดไดจากหลากหลายชองทาง ทั้งการเรียนรูจากตํารา การ
เรียนรูดวยตนเอง หรือแมกระทั่งการเรียนรูจากส่ิงแวดลอมโดยรอบ แตละบุคคลควรจะตองมีความรูพื้นฐานที่จะตอบสนองตอ
ความตองการของผูมาใชบริการ แตการพัฒนาความรูเปนส่ิงที่มีความจําเปนดวยเชนเดียวกัน แตในปจจุบันการเขาถึงความรู
น้ันเปนส่ิงที่สามารถทําไดโดยงาย ผานทางการใชเทคโนโลยี หรือการเรียนรูเพิ่มเติมผานหลักสูตรตางๆ ของมหาวิทยาลัยที่เปด
สอน จากสมาคมการธุรกิจการทองเที่ยวที่เปดอบรม เปนตน แตสําหรับการพัฒนาตนเองในดานทักษะ กลับพบวา พนักงานมี
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ความตองการนอยที่สุดจากทั้ง  4 ดาน เพราะ ทักษะน้ันเปนส่ิงที่พนักงานแตละคนไดปฏิบัติอยูเปนประจํา และเกิดการพัฒนา
ตนเองไปในตัว เน่ืองดวย แตอยางไรก็ตาม พนักงานยังมีความตองการในระดับมาก โดยพนักงานแตละคนน้ันควรมีการพัฒนา
ทักษะของตนเองอยางสูงสุด และเต็มความสามารถ ใหเกิดความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานเพื่อไดมีโอกาสในการเพิ่มผลผลิต
ใหกับองคกรอยางเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  

นอกจากน้ันแลว ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาตนเองของพนักงานสวนหนา ยังสอดคลองกับการศึกษาของสุภิตา  
กาฬสินธุ (2557) ที่ทําการศึกษาพนักงานตอนรับสวนหนาของโรงแรมในจังหวัดพื้นที่ทองเที่ยว รวมถึงจังหวัดภูเก็ต พบวา 
พนักงานตอนรับสวนหนาของโรงแรมมีความจําเปนสูงสุดในการใชทักษะการฟง พูด อาน และเขียน ของภาษาอังกฤษ 
ตามลําดับ โดยทักษะการใชภาษาโดยสวนใหญของพนักงานสวนหนาเปนการฟงและการพูดเพื่อการติดตอส่ือสารในการ
ใหบริการแกผูใชบริการชาวตางชาติ  เพื่อฟงความตองการ ตอบโตสนทนาเรื่องทั่วไป การทักทวง รวมไปถึงบทสนทนาทาง
โทรศัพท เปนตน 
 
ขอเสนอแนะ 
 

แนวทางการพัฒนาของพนักงานสวนหนาในโรงแรมเพื่อเตรียมความพรอมกอนเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ใน
จังหวัดภูเก็ตน้ัน ผูบริหารควรใหความสําคัญตอการพัฒนาบุคลิกลักษณะ ไดแก การสรางความตระหนัก มีทัศนคติ แนวคิด 
และความรูสึกที่ดีตอการใหบริการ โดยปฏิบัติการบริการอยางไรที่ตรงกับความตองการของลูกคา บริการดวยความเต็มใจ มี
บุคลิกภาพที่แสดงออกอยางเหมาะสม ตอมาควรมุงแนวทางไปที่ความสามารถ โดยฝกการแกปญหาเฉพาะหนา โดยทําเปน
การอบรมเชิงปฏิบัติการที่มีกรณีศึกษาที่หลากหลาย เพื่อใหเกิดความเขาใจและแกปญหาไดดี รวมทั้งการใหอิสระทางความคิด
แกพนักงานเพื่อใหพนักงานไดพัฒนาแนวความคิดที่เกิดการสรางสรรคการบริการ เพื่อการสรางความประทับใจใหแกผูมารับ
บริการตอไป  

สวนการพัฒนาความรูใหแกพนักงานตอนรับสวนหนา เปนหนาที่ของผูบริหารตองมีการแจงขาวสารโดยเฉพาะ
ความรูเก่ียวกับกฎหมาย ที่มีการประกาศใชใหมๆ เชน กฎหมายที่เก่ียวของกับโรงแรม กฎหมายแรงงาน กฎหมายคุมครอง
ผูบริโภค ฯลฯ ซ่ึงเปนส่ิงที่สามารถเปนแนวทางใหพนักงานปฏิบัติตอผูมารับบริการไดอยางถูกตอง และไมกาวลํ้าสิทธิสวน
บุคคลของผูมารับบริการ สวนดานทักษะควรมีการเพิ่มหลักสูตรระยะส้ันในการฝกทักษะการส่ือสารดานภาษา ทั้งภาษาอังกฤษ 
และภาษาที่สามตามสัญชาติของนักทองเที่ยวโดยสวนใหญในจังหวัดภูเก็ต เชน ภาษารัสเซีย ภาษาจีน ฯลฯ 

สําหรับการวิจัยครั้งตอไป ผูวิจัยควรมีการนําปจจัยทุกๆ ดานไปศึกษาการรับรูของผูใชบริการที่มีตอตัวพนักงาน
โรงแรม เพื่อจะไดนําขอมูลมาเปรียบเทียบกันวา ส่ิงที่พนักงานมองตนเอง และส่ิงที่เปนผูใชบริการเปรียบเสมือนกระจกสะทอน
น้ันมีความคิดเห็นตรงกันหรือไม เพื่อจะไดเสนอแนะนโยบายใหแกผูบริหารโรงแรมตางๆ นําไปกําหนดทิศทางการพัฒนา
พนักงานของตนเองตอไป 
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บทคัดยอ 

 
การจัดการแหลงทองเที่ยวประเภทแหลงพุนํ้ารอนและแหลงพุนํ้าเย็น ณ สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) มีวัตถุประสงคเพื่อ 

1) เพื่อศึกษาและเรียนรูรูปแบบการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไตหวัน 2) เพื่อศึกษาดูงานดานศักยภาพและการจัดการ
การทองเทีย่ว การจัดการดานส่ิงแวดลอม รวมทั้งโครงสรางทางภูมิทัศนเพื่อการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวประเภทแหลงพุนํ้ารอน
และแหลงพุนํ้าเย็น ณ สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) 3) เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการแหลงทองเที่ยวประเภท
แหลงพุนํ้ารอนและแหลงพุนํ้าเย็น ณ สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) และ 4) เพื่อไดแนวทางการจัดการแหลงทองเที่ยวประเภท 
แหลงพุนํ้ารอนและแหลงพุนํ้าเย็น ณ สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) ในการเปนตนแบบการศึกษาดานการทองเที่ยว เชิงสุขภาพ          
ในระดับประเทศ กลุมตัวอยางในครั้งน้ี ไดแก หนวยงานภาครัฐ ผูประกอบการ และประชาชนในทองถิ่น โดยเปนการวิจัย         
เชิงคุณภาพ ขอมูลเชิงคุณภาพทําการวิเคราะหขอมูลเชิงเน้ือหา  

ผลการศึกษาพบวาการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในแหลงพุนํ้ารอนในสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) เปนที่นิยมของคนไตหวัน 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อดูแลรักษาสุขภาพ รูปแบบการทองเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทแหลงพุนํ้ารอนในไตหวันมีการบริหารจัดการ
อยางเปนระบบ เปนแหลงที่มีนํ้าพุรอนที่สําคัญในโลกที่ชวยในการรักษาสุขภาพ ประกอบกับวิวทิวทัศนของภูเขาที่สวยงาม 
และเปนแหลงนํ้าพุรอนที่มีความโดดเดน มีทั้งนํ้าพุรอน นํ้าพุเย็น นํ้าพโุคลน การบริหารจัดการการทองเที่ยวสวนใหญมักจะบริหาร
โดยเอกชนที่มาจัดตั้งโรงแรมรอบแหลงนํ้าพุรอน และไดรับการดูแลจากรัฐบาล โดยมีแนวการการบริหารจัดการแหลงพุนํ้ารอน
ดังน้ี แนวทางดานการพัฒนาคุณภาพของแหลงทองเที่ยว และการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว โดยมีการบริหารจัดการอยาง
เปนระบบ มีการออกใบประกาศนียบัตรจากหนวยงานภาครัฐใหกับสถานประกอบการที่พักที่มีการใหบริการแช พุนํ้ารอน 
พรอมทั้งมีศูนยวิจัยและพัฒนาพุนํ้ารอน มหาวิทยาลัยเภสัชศาสตรและวิทยาศาสตรเจียหนานเปนหนวยงานที่มีการศึกษา 
แนวทางดานความปลอดภัยของนักทองเที่ยว โดยมีปายแจงนักทองเที่ยวเก่ียวกับอุณหภูมิของพุนํ้ารอน ทั้งที่เปนบอแชเทา 
หรืออางแชตัว และจะมีวิธีการลงแชพุนํ้ารอนใหนักทองเที่ยวทราบ แนวทางการพัฒนาส่ิงอํานวยความสะดวกทาง การทองเที่ยว 
จะมีโรงแรมพุนํ้ารอนเกิดขึ้นกระจายไปทุกแหงพรอมใหบริการสปา อีกทั้งยังมีการแบงโซนบอแชเปนประเภทตาง ๆ อยางชัดเจน 
แนวทางการสรางคุณคาของแหลงทองเที่ยว จะมีระบบการจัดการเรื่องพุนํ้ารอน คุณภาพของพุนํ้ารอน อุณหภูมิของพุนํ้ารอน
ที่จะใหบริการแขก รวมทั้งเรื่องการบําบัดพุนํ้ารอนที่ใชประโยชนแลว ตลอดจนในเรื่องกลยุทธการตลาด การประชาสัมพันธใน
การเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวที่มาเขาพักและใชบริการแชพุนํ้ารอนตลอดทั้งป 
 
คําสําคัญ: แนวทางการจัดการ, พุนํ้ารอน, พุนํ้าเย็น, การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 
 

Abstract 
 

The management of hot spring and cold spring tourist attractions in Taiwan aimed 1) to study 
and learn about health tourism pattern in Taiwan; 2) to experience for tourism potential and management, 
environmental management including tourism landscape in hot spring and cold spring attractions in 
Taiwan; 3) to study community involvement in hot spring and cold spring tourist attractions in Taiwan; 
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and 4) to acquire the guidelines of hot spring and cold spring tourist attractions management in Taiwan 
for the concept of health tourism research in national level. This research studied the opinions of local 
government officers, local people, local entrepreneurs. Data were collected by interviews and were 
analyzed by content analysis.  

The research findings purposed that health tourism in hot spring was popular in Taiwan for 
health care. The health tourism pattern: hot spring and cold spring tourist attractions in Taiwan was 
managed systematically that they were important in the world for health care with beautiful mountain 
scenery and the hot spring attractions were outstanding in hot spring, cold spring and mud hot spring. 
The most of hot spring were managed by private sectors that they constructed hotels around hot spring 
attractions and were supports by government sector. The management guidelined the development of 
tourist attraction quality and management systematically; the government provided the certificate to 
accommodations that had hot spring service, moreover there was hot spring research and development 
centre from Chia Nan University of Pharmacy and Science. The tourist safety and security: there was hot 
spring temperature sign for tourist both foot bath and soaking tub. Furthermore, there was the manner 
of hot spring bathing for tourists. The tourist facilities development that were hot spring hotels had spread 
to many areas with spa service and clear zoning bath types. The value creation of tourist attractions 
that had hot spring organized, quality, temperature including retreat hot spring. Besides, marketing strategy, 
public relation attracted for increase the amounts of tourists to visit and use hot springs yearly.  

 
Keywords: management guidelines, hot spring, cold spring, health tourism  

 
1. บทนํา 
 

การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) เปนรูปแบบการทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวเปน       
การเดินทางทองเที่ยวเพื่อเยี่ยมชมสถานที่ทองเที่ยวที่สวยงามในแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ตลอดจน             
การเรียนรูวิถีชีวิตและพักผอนหยอนใจ โดยแบงเวลาสวนหน่ึงจากการเดินทางทองเที่ยวเพื่อทํากิจกรรมสงเสริมสุขภาพ             
และกิจกรรมรักษาฟนฟูสุขภาพ  (สุรพล ศรีวิทยา และคณะ, 2546) ซ่ึงการทองเที่ยวในแหลงพุนํ้ารอนถือวาเปนการทองเที่ยว
เชิงสุขภาพรูปแบบหน่ึงในเชิงการบําบัดรักษา และดูแลสุขภาพ ซ่ึงแหลงพุนํ้ารอนแหลงนํ้าพุรอนในประเทศไทยมี 112 แหลง
กระจายอยูทั่วประเทศ (กรมทรัพยากรธรณี: 2530)  โดยสวนใหญจะถูกใชประโยชนดานนันทนาการการทองเที่ยว                  
และธรรมชาติบําบัดเปนหลัก โดยมีการบริหารจัดการโดยองคการปกครองสวนทองถิ่นหรือการรวมจัดการกันเองในชุมชน 
หรือหนวยงานภาครัฐ  เชน  กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช โดยอาจใชประโยชนจากแหลงพุนํ้ารอนไดหลากหลาย 
อาทิ แหลงพุนํ้ารอนที่เปนบอนํ้า  ธารนํ้า  เหมาะสมกับการอาบนํ้าแรเพื่อสุขภาพ สวนแหลงพุนํ้ารอนที่เปนพุโคลน พุแกส  
และไกเซอร  เปนปรากฏการณธรรมชาติที่แปลกตา  จึงเปนส่ิงดึงดูดใหเกิดการทองเที่ยวในพื้นที่ จากการสํารวจ พบวา แหลง
พุนํ้ารอนในหลายพื้นที่มีการพัฒนาพื้นที่โดยรอบเพื่อสรางส่ิงอํานวยความสะดวก อาทิ ที่พักและหองอาบนํ้าแรที่มีการตอ            
ทอหรือสูบนํ้าจากแหลงพุนํ้ารอนมาใชบริการลูกคา อีกทั้งยังพบวานักทองเที่ยวและผูเขาใชพื้นที่สวนใหญมีความเชื่อวา            
พุนํ้ารอนมีสรรพคุณชวยในการไหลเวียนของโลหิต  ผอนคลายความตึงเครียดและสามารถใชบรรเทาโรคหรืออาการบางอยาง
ได จึงนิยมเขามาใชประโยชนจากแหลงโดยตรง (นิพล เชื้อเมืองพาน และคณะ. 2557) โดยการบริการและกิจกรรมพื้นฐานที่
พบในแหลงพุนํ้ารอนตางๆ อาทิ การบริการพุนํ้ารอนธรรมชาต ิการบริการพื้นที่พักแรมและหองพัก การจัดกิจกรรมทัศนศึกษา
การบริการสันทนาการและส่ิงอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ เชน การบริการนวดแผนโบราณ บริการรานอาหารและเครื่องดื่ ม            
เปนตน เม่ือพิจารณาจากโครงสรางการบริหารจัดการพบวาแหลงพุนํ้ารอนที่เปนอุทยานแหงชาติที่อยูภายใตการดูแลของ          
กรมอุทยานแหงชาติ  สัตวปา และพันธุพืชน้ันมีการควบคุมมาตรฐานส่ิงแวดลอมในระดับที่คอนขางมีประสิทธิภาพ  เน่ืองจาก
มีแหลงงบประมาณและการจัดสรรทรัพยากรบุคคลในการดูแลรักษาเปนประจําและตอเน่ือง  รวมถึงมีการควบคุมในแง
มาตรฐานของอุทยานแหงชาติอยูแลว  ในขณะที่แหลงพุนํ้ารอนที่อยูภายใตการดูแลขององคการบริหารสวนทองถิ่น แมจะเปน
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หนวยงานของรัฐเหมือนกันแตก็ไดรับการจัดสรรงบประมาณไมสมํ่าเสมอ บางแหงไดรับงบประมาณมากทําใหสามารถพัฒนา
และสรางส่ิงกอสรางมาก ในขณะที่บางแหงไดรับงบประมาณนอยก็ถูกละเลยหรือพัฒนาไดนอยและบางแหงอาจไมได
มาตรฐาน รวมทั้งไมมีมาตรการควบคุมใดๆ  ใหการพัฒนาหรือการบริหารจัดการเปนไปในทิศทางที่ถูกตอง และเพื่อเปนการ
ตอบสนองความตองการในทองเที่ยวที่เปล่ียนแปลงไปจึงจําเปนที่จะตองมีการศึกษาวิเคราะหเพื่อการบริหารจัดการแหลง
ทองเที่ยวอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีจุดประสงคเพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาในมิติของการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวใน
มิติที่ทรัพยากรการทองเที่ยวเปนผลิตภัณฑและบริการ (Tourism Products and Services) ที่ตอบสนองรูปแบบการ
ทองเที่ยวที่หลากหลายขึ้น เน่ืองจากที่ผานมาการจัดการการทองเที่ยวยังคงใหความสําคัญตอการกําหนดแนวทางการพัฒนาที่
เหมาะสมตอความหลากหลายของผลิตภัณฑดานการทองเที่ยวในแหลงธรรมชาติอยูนอยมาก จึงทําใหโอกาสที่จะพัฒนา             
การทองเที่ยวเพื่อรองรับนักทองเที่ยวที่มีความตองการที่แตกตางกันถูกจํากัดลง ดังจะเห็นไดจากแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ
เกือบทุกแหงทั้งของรัฐและภาคเอกชน มีแนวโนมในการพัฒนาทางกายภาพมากเกินไป จนกอใหเกิดผลกระทบตอความเปน
เอกลักษณในแหลงทองเที่ยว และการสูญเสียนักทองเที่ยวกลุมเปาหมายไปอยางนาเสียดาย ในขณะที่บางแหลงสมควรมี           
การพัฒนาดานกายภาพและการบริการเต็มรูปแบบกลับไมไดรับการเอาใจใส จึงทําใหการพัฒนาเกิดขึ้นอยางไมเป นระบบ  
หรือขาดการพัฒนาที่สอดคลองกับปริมาณการใชประโยชน จนเกิดผลกระทบส่ิงแวดลอมตามมาอยางหลีกเล่ียงไมได 
นอกจากน้ีแหลงพุนํ้ารอนแตละแหงมีศักยภาพในระดับการเปนแหลงนันทนาการ เชน บางแหงเปนเพียงแหลงพักผอนหยอนใจ 
(ชม และเพลิดเพลินกับธรรมชาติและทัศนียภาพ) บางแหงยังใชประโยชนไดเพียงบางสวน เชน การนํามาจัดสรางเปนบอแชตัว 
แตยังมีปริมาณที่ไมเพียงพอกับความตองการของนักทองเที่ยว และเกิดความแออัดในชวงวันหยุด รวมถึงบางแหลงมีการปลอย
ใหพุนํ้ารอนไหลลนออกไปโดยไมไดมีการนํามากักเก็บเพื่อใชใหเกิดประโยชนอยางเต็มระบบ ตลอดจนการขาดความรู            
ความเขาใจในการจัดการและการบํารุงรักษาอุปกรณและส่ิงอํานวยความสะดวกในพื้นที่ รวมทั้งยังขาดมาตรการในการศึกษา
ถึงผลกระทบทางสังคมที่เกิดขึ้นจากการทองเที่ยวทั้งปจจุบันและอนาคต (นิพล  เชื้อเมืองพาน และคณะ, 2556)  

ดังน้ันในการศึกษาครั้งน้ีเพื่อศึกษาการจัดการการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในแหลงทองเที่ยวนํ้าพุรอนในสาธารณรัฐจีน 
(ไตหวัน) ในการเปนตนแบบการทองเที่ยวในแหลงนํ้าพุรอนในระดับภูมิภาคและขยายผลสูระดับประเทศ  เน่ืองจาก
สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) เปนหน่ึงในดินแดนที่มีพุนํ้ามากมายหลายแบบ อาทิ พุนํ้าธรรมดา พุนํ้ารอน พุโคลน พุนํ้าใตดิน              
มีรีสอรตอาบพุนํ้ารอนมากวา 100 ปแลว โดยปจจุบันน้ีสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) มุงเนนการทองเที่ยวเชิงสุขภาพรีสอรตตางๆ  
มีการปรับตัวเพิ่มเติมบริการตางๆ อาทิ สปา นวดตัว ซาวนา สระวายนํ้า โดยไดรับความนิยมจากนักทองเที่ย วทั้งคนใน
ประเทศและนานาชาติที่ยอมรับในระบบการบริหารจัดการและความเปนตนแบบในการจัดการ การทองเที่ยวเชิงสุขภาพของพุ
นํ้ารอนในพื้นที่ตางๆ ในประเทศ โดยลักษณะและชวงเวลาการกอเกิดพุนํ้ารอนของสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) มีความใกลเคียง
กับการกอเกิดในชวงเวลาใกลเคียงกับประเทศไทย  อีกทั้งความนิยมมีความคลายคลึงกันกับประเทศไทย กลาวคือ  เปนการ
อาบพุนํ้ารอนแบบประเทศก่ึงรอน (Semi-tropical) เปนการอาบกลางแจง ในที่รม และริมแมนํ้า เปนตน ซ่ึงรูปแบบการ
จัดการโดยภาพรวมทั้งประเทศสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวใหเดินทางไปใชบริการการทองเที่ยวพุนํ้ารอนในพื้นที่ตางๆ ทั่ว
ประเทศได รวมถึงบางแหลงที่มีการบริหารจัดการการทองเทีย่วพุนํ้ารอนโดยชุมชนเกิดขึ้นแตไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยว  
ไมแพการบริการแชพุนํ้ารอนในแบบรีสอรทและแบบเอกชน นักทองเที่ยวเกิดความม่ันใจทั้งดานคุณภาพการบริการ รวมถึง
ความสะอาด และสุขอนามัย เน่ืองจากแหลงทองเที่ยวนํ้าพุรอนของสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) อยูภายใตขอบังคับเก่ียวกับการ
อาบนํ้าพุรอนในระดับประเทศ (Cooper and Cooper,2009) ดังน้ันหากมีการศึกษาถึงรูปแบบ การบริหารจัดการการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพและการทองเที่ยวโดยชุมชนในแหลงทองเที่ยวในตางประเทศ เชน สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) เพื่อนํามาเปน
ตนแบบในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทนํ้าพุรอน และการจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชน จะสามารถเกิด
ตนแบบการจัดการการทองเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทพุนํ้ารอนในประเทศไทยได ภายใตการบริหารจัดการการทองเที ่ยวโดย
ชุมชน  (http://anngle.org/th/) ซ่ึงประเทศไทยสามารถมีการบริหารจัดการพุนํ้ารอนโดยสามารถศึกษาแนวทางการบริหาร
จัดการพุนํ้ารอนตางๆของสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ และพัฒนาแหลงพุน้ํารอนเปน
ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพตอไป  
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2.  วัตถุประสงคของงานวิจัย 
 
 1. เพื่อศึกษาและเรียนรูรูปแบบการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) 

2. เพื่อศึกษาดูงานดานศักยภาพและการจัดการการทองเที่ยว การจัดการดานส่ิงแวดลอม รวมทั้งโครงสรางทาง
ภูมิศนเพื่อการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวประเภทแหลงนํ้าพุรอนและแหลงนํ้าพุเย็น ณ สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) 

3. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการแหลงทองเที่ยวประเภทแหลงนํ้าพุรอนและแหลงนํ้าพุเย็น ณ 
สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) 

4. เพื่อไดแนวทางการจัดการแหลงทองเที่ยวประเภทแหลงพุนํ้ารอนและแหลงพุนํ้าเย็น ณ สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) 
ในการเปนตนแบบการศึกษาดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในระดับประเทศ 

 
3. วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 

การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพเปนการเดินทางทองเที่ยวเพื่อเยี่ยมชมแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 

ตลอดจนการเรียนรูวิถีชีวิตและพักผอนหยอนใจ โดยแบงเวลาสวนหน่ึงจากการเดินทาง ทองเที่ยวเพื่อทํากิจกรรมสงเสริม
สุขภาพและกิจกรรมรักษาฟนฟูสุขภาพ (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2551: 31) อีกทั้งมีการจัดรายการทองเที่ยวพักผอน
ทามกลางธรรมชาติ เพื่อเรียนรูวิธีใชพลังงานจากธรรมชาติมาบําบัดรักษา และสรางเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตใหสดชื่น
ผองใสเปนการเพิ่มพูนพละกําลังใหสมบูรณแข็งแรงปรับสภาพจิตใจและรางกายใหสมดุล และสามารถนํากลับไปปรับ
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน (อารัญ บุญชัย  และจินนา ตันศราวิพุธ. 2546: 22) ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของวรรณา             
วงษวานิช (2546: 145) ไดกลาววาการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ มีหลักสําคัญ คือ สถานที่น้ันควรจะมีสภาพธรรมชาติที่สวยงาม 
รมรื่น สะอาด ปราศจากมลพิษตาง ๆ และมีส่ิงอํานวยความสะดวก มีความปลอดภัย ตลอดจนมีบุคลากรที่มีความรูทางดาน
สุขภาพ อนามัย สุขภาพกาย สุขภาพจิต   ที่พรอมจะชวยใหความชวยเหลืออยูตลอดเวลา นอกจากน้ีควรมีระบบการจัดการ
ดานการออกกําลังกาย และสันทนาการที่ถูกตองและปลอดภัยโดยจัดแบงเวลาใหเหมาะสม มีกิจกรรมที่สงผลตอการพัฒนา
สุขภาพทางดานรางกาย และจิตใจ โดยมีแพทยและพยาบาลคอยดูแล และพรอมที่จะปฏิบัติการไดทันที เพื่อใหนักทองเที่ยว
ไดรับประโยชน ความรูประสบการณ ความประทับใจดานตางๆ พรอมที่จะกลับไปพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีสืบตอไป ดังที่ 
จริญญา เจริญสดใส (ราณี อิสิชัยกุล 2546ข: 90-91;อางอิงจาก จริญญา เจริญสดใส, 2544) ไดกลาววา การทองเที่ยว              
เชิงสุขภาพน้ันเปนกิจกรรมการทองเที่ยวหรือการพักผอนควบคูไปกับการดูแลสุขภาพของนักทองเที่ยว การทองเที่ยวเชิง
สุขภาพสามารถแบงตามลักษณะสุขภาพของการทองเที่ยวออกเปน 3 ระดับ คือ 1) การทองเที่ยวเพื่อรักษาโรคของ
นักทองเที่ยว  2) การทองเที่ยวเพื่อฟนฟูสุขภาพของนักทองเที่ยว หรืออยูในระยะพักฟน การทองเที่ยวลักษณะน้ีนักทองเที่ยว
ตองการอากาศที่บริสุทธ์ิอยูในส่ิงแวดลอมที่ดีและเปนธรรมชาติรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ และออกกําลังกายอยางเบา ๆ 
เพื่อฟนฟูสุขภาพ และ 3) การทองเที่ยวเพื่อรักษาสุขภาพของนักทองเที่ยวที่ดีอยูแลวใหดียิ่งขึ้น โดยการออกกําลังกายและดูแล
สุขภาพอยางถูกวิธี เชน การน่ังสมาธิ การฝกโยคะ การฝกไทเก็ก การอาบนํ้าแรหรือสปา การนวดแผนโบราณ                        
การรับประทานสมุนไพร การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพและการพักผอนในที่มีอากาศบริสุทธ์ิใกลชิดธรรมชาติมากขึ้น             
ซ่ึงประเทศไทยมีสถานที่ใหบริการการทองเที่ยวเพื่อรักษาสุขภาพหลายประเภท นอกจากน้ีปทิตตา ตันติเวชกุล (2546: 29-
30) ไดแบงการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ เปน 2 ประเภท คือ 1) การทองเที่ยวเชิงสงเสริมสุขภาพ การทํากิจกรรมสงเสริมสุขภาพ
ในที่พักแรมหรือนอกที่พักแรมอยางถูกวิธี ตามหลักวิชาการและมีคุณภาพมาตรฐานอยางแทจริง เชน การ  นวด / อบ / 
ประคบสมุนไพร การบริการ สุวคนธบําบัด (Aroma Therapy) และวารีบําบัด (Water Therapy) การอาบนํ้าแรหรือนํ้าพุรอน 
เปนตน 2) การทองเที่ยว เชิงบําบัดรักษาสุขภาพ (Heath Healing Tourism) เปนการเดินทางไปทองเที่ยวเยี่ยมชมสถานที่
ทองเที่ยวที่สวยสดงดงามในแหลงทองเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรูวิถีชีวิตและพักผอนหยอนใจ โดยแบงเวลา
สวนหน่ึงจากการทองเที่ยวไปรับบริการบําบัดรักษาสุขภาพ การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสุขภาพในโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐานอยางแทจริง  
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4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

1. คณะผูวิจัย ไดกําหนดวันที่และกิจกรรมที่จะศึกษาดูงานและเก็บขอมูลแหลงทองเที่ยวประเภทแหลงพุนํ้ารอนและ
แหลงพุนํ้าเย็น ณ สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) โดยมีแหลงทองเที่ยวที่เลือกดังน้ี คือ1) นํ้าพุรอนเจียวซี และโรงแรมนํ้าพุรอน 
Chuang-Tang Spring Spa Hotel จังหวัดอ้ีหลัน 2) นํ้าพุรอนและแหลงนันทนาการกูกวัน เมืองไทจง 3) หมูบานกุยตาน 
เมืองไทหนาน 4) นํ้าพุรอน เปยโถว 5) แหลงนํ้าพุรอนกวันจ๋ือหล่ิง 6) แหลงนํ้าพุเย็นเปยผู 

2. เก็บขอมูลแหลงทองเที่ยวประเภทแหลงนํ้าพุรอนและแหลงนํ้าพุเย็น ณ สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) โดยการสํารวจ
แหลงทองเที่ยว และทําการสัมภาษณผูประกอบการและผูมีสวนเก่ียวของในการจัดการแหลงนํ้าพุรอนและแหลงนํ้าพุเย็น ณ 
สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน)    

3. วิเคราะหขอมูล และสรุปผลการศึกษาดูงาน 
 

5. ผลการศึกษา 
 

จากการศึกษาการจัดการแหลงทองเที่ยวประเภทแหลงพุนํ้ารอนและแหลงพุนํ้าเย็น ณ สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน)           
ซ่ึงประเทศไทยสามารถมีการบริหารจัดการพุนํ้ารอนโดยสามารถศึกษาแนวทางการบริหารจัดการพุนํ้ารอนตาง ๆ ของ
สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ และพัฒนาแหลงพุนํ้ารอนเปนทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงและมี
คุณภาพตอไป 

5.1 แหลงพุนํ้ารอนเจียวซี (Jiaoxi Hot Spring) และโรงแรมฉวง ถัง สปริง โฮเต็ล (Chuang-Tang Spring Spa 
Hotel) จังหวัดอ้ีหลัน (Yilan) 

1) สภาพทั่วไปและการทองเที่ยว พุ นํ้ารอนเจียวซี หรือสวนพุ นํ้ารอนเ จียวซีอยู ในจังหวัด อ้ีหลันในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) มีลักษณะเดนคือ เปนแหลงพุนํ้ารอนที่เกิดบริเวณพื้นที่ราบ ซ่ึงพบไดยากใน
สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) ดวยลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบสูงและเทือกเขา ถึงรอยละ 75 พุนํ้ารอนเจียวซี ตั้งอยูใน
สวนสาธารณะของเมือง ถูกสรางขึ้นเพื่อใหประชาชนทั่วไปไดใชบริการแชเทาและแชอาบ สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน)           
ตองการสรางวัฒนธรรมในเรื่องการแชตัวในบอพุนํ้ารอนใหกับประชาชนของเขา ดังน้ันแหลงพุนํ้ารอนที่รัฐบาลสรางขึ้นเพื่อให
ประชาชนไดเขาถึงพุนํ้ารอน โดยมีส่ิงอํานวยความสะดวกภายในพุนํ้ารอนเจียวซี ประกอบไปดวยบอแชเทา 6 บอ ซ่ึงใหบริการ
โดยไมเสียคาใชจาย สามารถลงแชพรอมกันไดถึง 100 คน อุณหภูมิของพุนํ้ารอนแตกตางกันไปในแตละบอ โดยมีอุณหภูมิ
ตั้งแต 38-41 องศาเซลเซียส แตละบอจะมีปายบอกอุณหภูมิของพุนํ้ารอนอยูดวย สําหรับกฎกติกากอนแชเทาคือ ใหลางเทา
กอนลงแช โดยมีกอกนํ้าเย็นบริการลางเทาใหดวย พรอมทั้งมีตูเก็บสัมภาระใหผูมาใชบริการ นอกจากบอแชเทาแลว ยังมี
บริการแชอาบ โดยมีทั้งบอสาธารณะสําหรับแชรวม และบอสําหรับแชสวนตัว นอกจากน้ียังมี ศูนยบริการนักทองเที่ยว ซ่ึงมี
เจาหนาที่บริการใหขอมูล (แตไมสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได) ภายในศูนยมีขอมูลเก่ียวกับพุนํ้ารอน ขอมูลทองเที่ยวทั่วไป
ของจังหวัดอ้ีหลัน อีกทั้งมีมุมแสดงสินคาที่ระลึกของทองถิ่นทั้งจากจังหวัดอ้ีหลันและไทเปจําหนายใหแกนักทองเที่ยว 
นอกจากน้ีภายในพุนํ้ารอนเจียวซียังมีบริการรานเครื่องดื่ม  และมุมนวดผอนคลายสําหรับนักทองเที่ยวอีกดวย การออกแบบ
ภายในบริเวณพุนํ้ารอนเจียวซีน้ีไดคํานึงถึงคนพิการและผูสูงอายุ โดยรถเข็นสามารถเขาถึงไดทั่วบริเวณจุดที่ใหบริการแชพุนํ้ารอน 

2) การบริหารจัดการ แหลงพุนํ้ารอนเจียวซีเปนของภาครัฐ แตใหเอกชนเขามาบริหารจัดการมีเจาหนาที่คอยอํานวย
ความสะดวกนักทองเที่ยว ประชาสัมพันธแหลงพุนํ้ารอนเจียวซี และทําความสะอาดบริเวณโดยรอบ มีนักทองเที่ยวมาใช
บริการ ประมาณ 300-400 คน ในวันธรรมดา และประมาณ 1,000 คน ในวันเสารอาทิตย และวันหยุด สวนใหญเปนคน
ไตหวัน โดยมาจากไทเป และมีนักทองเที่ยวชาวฮองกง  สําหรับกฎกติกาที่เจาหนาที่ไดมีปายประชาสัมพันธคือ กอนการแช
เทา ใหนักทองเที่ยวไดชําระลางเทากอนการแช และหามนําสัตวเล้ียงเขามาในบริเวณแหลงพุนํ้ารอน  

3) การมีสวนรวมของชุมชน 
การมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการแหลงพุนํ้ารอนน้ียังมีไมมากนัก เพราะเปนการบริหารจัดการโดย

เอกชนเปนสวนใหญ โดยอยูภายใตการสนับสนุนของรัฐบาลและใหประโยชน กระตุนคนในพื้นที่และตางพื้นที่ไปใชประโยชน
ในแหลงพุนํ้ารอนที่เกิดขึ้น ดังน้ันรูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนจึงเปนลักษณะของการเขาถึงบริการแหลงพุนํ้ารอนแหงน้ีได
อยางเต็มที่มากกวา  
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5.2  ฉวง ถัง สปริง โฮเต็ล (Chuang-Tang Spring Spa Hotel) 
1) ขอมูลทั่วไปและการทองเที่ยว กิจกรรมหลัก คือ การแชอาบพุนํ้ารอน โดยมีส่ิงอํานวยความสะดวกเก่ียวกับการ

อาบแชพุนํ้ารอนดังน้ี คือ บอแชรวมภายในอาคารเปนหองอาบแชรวมชายหญิงแบบจากุซี พรอมนํ้าจากฝกบัวแรงดันเพื่อนวด
ผอนคลายรางกาย สามารถจุนักทองเที่ยวไดประมาณ 50-60 คน  บอแชรวมภายนอกอาคาร ประกอบไปดวยบอแชนํ้ามัน
หอมระเหย (Aroma Bath) 11 บอ เชน ลาเวนเดอร กุหลาบ ม้ินท องุน เปนตน แตละบอจะมีปายแสดงสรรพคุณของนํ้ามัน
หอมระเหยพรอมทั้งปายบอกอุณหภูมิของนํ้า นอกจากน้ียังมีหินรอนที่มีอุณหภูมิระหวาง 38-41 องศาเซลเซียส บอแชเทา 
หองซาวนา  และหองอบไอนํ้า สวนนํ้าขนาดยอมสําหรับเด็ก ซุมจําหนายอาหาร ของวางและเครื่องดื่ม 

2) การบริหารจัดการ ชวงฤดูหนาวจะมีนักทองเที่ยวมาใชบริการมาก โดยบอแชอาบรองรับได 300 คน โดย
นักทองเที่ยวที่มาใชบริการสวนใหญเปนชาวไตหวัน และมีนักทองเที่ยวชาวตางชาติเพิ่มมากขึ้นเปนสัดสวน รอยละ 20 ซ่ึงมา
จากฮองกง ญ่ีปุนและเกาหลี ในปจจุบันมีโรงแรมไดสรางความแตกตางเพื่อดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยว โดยมีกิจกรรม
ใหมๆ อยูตลอดเวลา เชน สูตรพุนํ้ารอนที่ผสมนํ้ามันหอมระเหย  นอกจากนํ้ามันหอมระเหยสูตรตางๆ แลว โรงแรมยังมี
ผลิตภัณฑอ่ืนๆ ที่ใชสําหรับแชอาบเฉพาะฤดูกาล เชน ขาวหรือผักที่มีเฉพาะฤดูกาล เปนตน โรงแรมพุนํ้ารอนในเจียวซีไดมีการ
รวมตัวกันเปนสมาคมฯเพื่อชวยเหลือกันดาน การประชาสัมพันธและการตลาด ทั้งน้ีการนําพุนํ้ารอนมาใชตองไดรับการ
อนุญาตจากภาครัฐ ภาครัฐจะติดตั้งมิเตอรใหแตละโรงแรมเพื่อวัดปริมาณนํ้าที่ใชไปและโรงแรมชําระคานํ้าตามปริมาณการใช  
โดยมีการติดตั้งเครื่องสูบนํ้าจากใตดินโดยตรง ภาครัฐมีการจํากัดปริมาณการใชนํ้าโดยไมเกิน 3,000 ตัน/วัน ปริมาณ 3,000 
ตัน สําหรับทุกโรงแรมในเมืองเจียวซีรวมกัน ทั้งน้ีนํ้าที่ใชแลวจากกิจกรรมแชอาบจะผานการบําบัดดวยเครื่องกรองกอนปลอย
ทิ้งลงลําธารเพื่อนําไปใชประโยชนทางการเกษตรตอไป โดยรัฐบาลมีมาตรการที่เขมงวดในเรื่องการบําบัดนํ้าที่ใชแลวกอน
ปลอยทิ้งลงลําธาร 

3) การมีสวนรวมของชุมชน โรงแรมแหงน้ีเปนโรงแรมที่บริหารจัดการโดยภาคเอกชน ดังน้ันการที่ชุมชนจะเขามามี
สวนรวมอาจยังนอยอยู ส่ิงที่โรงแรมสามารถสนับสนุนชุมชนไดคือ การใชแรงงานและผลิตภัณฑจากทองถิ่น โดยผลิตภัณฑ
จําพวกสมุนไพรสําหรับใชแชอาบน้ัน โรงแรมไดใชผลิตภัณฑของทองถิ่นเปนหลักอยูแลว 

 

5.3 แหลงพุนํ้ารอน และแหลงนันทนาการกูกวัน (Guguan Recreation Area) เมืองไทจง (Taichung) 
1) ขอมูลทั่วไป กูกวนเปนพื้นที่ที่มีทัศนียภาพงดงาม มีพื้นที่ 800 ตารางเมตรเหนือระดับนํ้าทะเล และเปนที่อยูอาศัย

ของชาวเผา (Atayal Tribe) ในป ค.ศ.1907 ไดมีการคนพบพุนํ้ารอน นอกเหนือจากแมนํ้าตาเจีย (Dajia) กูกวนเปนแหลง
นันทนาการที่ไดรับความนิยมตั้งแตยุคอาณานิคมญ่ีปุน มีปริมาณของกรดคารบอนิค (carbonic) ที่มีคุณภาพเยี่ยม ดวยคา 
ph.7.6  มีอุณหภูมิที่ 48 องศาเซลเซียส ตลอดเวลา มีความใสสะอาดและปลอดภัยสําหรับการบริโภคเน่ืองจากเชื่อวาพุนํ้ารอน
ของกูกวนมีคุณภาพดี และสามารถชวยในการบําบัดรักษาโรค เชน ภาวะขอตออักเสบ เปนตน นอกจากน้ันขอมูลการ
ทองเที่ยวจากศูนยวัฒนธรรมพุนํ้ารอนกูกวน ซ่ึงเปนศูนยวัฒนธรรมพุนํ้ารอนแหงแรกของไตหวัน โดยไมเก็บคาเขาชม ศูนย
ขอมูลเปดใหบริการตลอดทั้งป และมีมัคคุเทศกพรอมที่จะนําชมตลอดเวลา ระบบประสาทสวนนอกของเทา ซ่ึงประสบการณ
เหลาน้ีนักทองเที่ยวสามารถสัมผัสเม่ือไดมาเยี่ยมชมกูกวน 

2) ขอมูลดานการบริหารจัดการ การศึกษาดูงานในแหลงนันทนาการกูกวัน ไดเยี่ยมชมโรงแรม พุนํ้ารอน 4 โรงแรม 
คือ โรงแรมโฟรซีซัน  (Four Seasons), โรงแรมยูโทเปยฮอลลิเดย (Utopia Holiday Hotel), โรงแรมจ่ิง กวัง ซาน จวง, 
โรงแรมเอดาวฮอทสปริง (E-daw Hot Spring Hotel) ซ่ึงแตละโรงแรมไดมีการพัฒนาธุรกิจโดยอาศัยทรัพยากรธรรมชาติ
แหลงพุนํ้ารอน ที่มีอุณหภูมิมากกวา 60 องศาเซลเซียส ไมมีกล่ิน เพราะมีสวนผสมของกํามะถันนอย มีปริมาณนํ้าคงที่ใชได
ตลอดป ทั้งน้ีตองไดรับใบอนุญาตในการใชนํ้าจากกรมทรัพยากรนํ้า ซ่ึงมีรูปแบบการบริหารจัดการที่มีความแตกตางกันไป 
ลูกคาสวนใหญเปนคนไตหวัน และเปนตางชาติ รอยละ 10  ไดแก ชาวฮองกง สิงคโปร และมาเลเซีย มีการประชาสัมพันธของ
โรงแรม มีเว็บไซด ในการโฆษณาสินคาและบริการ และการเขารวมงานทองเที่ยวที่รัฐบาลไตหวันจัดขึ้นทุกป 

3) การมีสวนรวมของชุมชน โรงแรมสวนใหญบริหารงานโดยเอกชน ตองจดทะเบียนและขอใบอนุญาตจากรัฐบาล 
เม่ือสอบถามถึงการมีสวนรวมของชุมชน ตลอดถึงการใชวัฒนธรรมทองถิ่นมาใชในธุรกิจ พบวา ธุรกิจการทองเที่ยวในพื้นที่ทํา
ใหชุมชนมีงานทําในพื้นที่ของตน เปนการสรางงานและกระจายรายไดสูทองถิ่น สวนการออกแบบสินคาและบริการขึ้นอยูกับ
การตัดสินใจของเจาของ ทําใหโรงแรมตางๆ มีหลากหลายรูปแบบ โดยไมมีสวนเก่ียวของกับทรัพยากรวัฒนธรรมของทองถิ่น
มากนัก แตจะเห็นไดชดัเจนวา วัฒนธรรมของญ่ีปุน ยังมีอิทธิพลตอรูปแบบของการบริการในพื้นที่น้ี การใชวัตถุดิบในทองถิ่น



The 8th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 31st March - 1st April 2016  

1292 | Integration of Art and Science toward the Local Research and ASEAN Community 

ในการบริการนักทองเที่ยว อาทิเชน กุง และ ผักพื้นเมืองบางชนิด ที่เล้ียงและเพาะปลูกในพื้นที่ เปนสวนหน่ึงในสินคาทางการ
ทองเที่ยว  

 

5.4 หมูบานพุนํ้ารอนกุยตาน เมืองไทหนาน (Tainan) 
1) ขอมูลทั่วไปหมูบานกุยตานมีโฮมสเตยสําหรับผูตองการอาบนํ้าแร โดยไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลไตหวัน ได

พบกับเจาของ คือ นายไล สุย เกอ  (หรือ พี่นํ้า) ใหการตอนรับ โดยไดกลาวถึงการเริ่มธุรกิจสปาโฮมสเตย ที่ไดรับความรวมมือ
กับมหาวิทยาลัยเจียหนาน เริ่มพัฒนากิจการเม่ือป ค.ศ.2000 และผานอุปสรรคจากอุทกภัยเม่ือ 7 ที่แลว พุนํ้ารอนของกุยตาน 
ไมมีสี ไมมีรส สามารถดื่มกินได ดวยคา ph.7 – 7.4 อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส และมีการคนพบโคลนรอน แตยังไมได
นํามาใชประโยชนอันใด 

2) ขอมูลดานการบริหารจัดการ การบริการอาบนํ้าแรของกุยตานน้ัน มีทั้งบอแชกลางแจงใสชุดวายนํ้า บอกลางแจง
แบบไมใสเส้ือผา และบอในรมแบบไมใสเส้ือผา ดวยการจัดการบริการที่ดี ทําใหไดรับรางวัลพุนํ้ารอนดีเดนจากรัฐบาลไตหวัน 
ปจจุบันเปนแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมืองไทหนาน นายไล ไดกลาวอีกวา นอกจากบริการที่มีอยางครบวงจรแลว ที่น่ี
ยังใหความรูเก่ียวกับประโยชน และวิธีการแชนํ้าแรอยางถูกวิธีเพื่อสุขภาพของผูมาใชบริการ มีกฎระเบียบสําหรับนักทองเที่ยว
อยางเครงครัด ประกอบกับการบริการดวยอาหารที่มีคุณภาพ สด และปลอดภัย ที่ปลูกเองในพื้นที่ จึงทําใหลูกคาสวนใหญเปน
ผูที่กลับมาใชบริการซํ้าถึงรอยละ 60 นอกจากน่ีนายไลยังมีสถานประกอบการโรงแรมในตัวเมืองซ่ึงมีการขนส งนํ้าไปจาก
หมูบาน สําหรับการลงทุนเปนจํานวนเงิน 30,000,000 ดอลลาไตหวัน นับวาคุมคาที่สามารถสรางรายไดใหกับเจาของเพิ่มขึ้น
จากการทําเกษตรกรรมเพียงอยางเดียวถึง 10 เทา  

3) การมีสวนรวมของชุมชน หมูบานกุยตาน เปนการบริหารจัดการโดยเกษตรกรและชุมชน ที่ไดรับความรวมมือกับ
ผูเชี่ยวทางดานพุนํ้ารอนจากมหาวิทยาลัยเจียหนาน และไดรับการสนุนจากรัฐบาล ผลการดําเนินงานรับวาประสบผลสําเร็จ 
จากการศึกษาดูงานพื้นที่ดังกลาวพบวา การใหบริการแชนํ้าแร มีมาตรฐาน และอยูในสภาพที่ดีมาก ทั้งภูมิทัศน และส่ิงอํานวย
ความสะดวก ประกอบการบริการดวยผลิตผลทางการเกษตรที่เพาะปลูกเองในทองถิ่น ทําใหสามารถสรางงานในกับเกษตกรใน
พื้นที่ และแรงงานที่ใชในการบริการก็เปนเจาของและครอบครัว ซ่ึงแสดงใหเห็นการมีสวนรวมในการบริหารจัดการของชุมชน
อยางชัดเจน 

 

5.5 พุนํ้ารอนเปยโถว (Beitou Hot Spring) 
1) ขอมูลทั่วไป แหลงพุนํ้ารอนเปยโถว เปนแหลงพุนํ้ารอนที่มีชื่อเสียงเปนอันดับตน ๆ ของไตหวัน ตั้งอยูทางตอน

เหนือของเมืองไทเป ใกลกับภูเขาซาเมา และเขตอุทยานแหงชาติหยานหมิงชาน เปยโถวมีชื่อเสียงโดงในดานความอุดม
สมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่และความสวยงามของทิวทัศนของภูเขาที่รายลอมและลําธารที่ไหลผานกลางเมือง 
แหลงพุนํ้ามีอุณหภูมิสูงมากถึง 90 องศาเซลเซียส และมีธาตุกํามะถันจํานวนมาก จึงทําใหผูที่ตกลงไปไดรับอันตรายถึงขั้น
เสียชีวิต นํ้าแรจากแหลงพุนํ้ารอนในเปยโถวมีคาความเปนกรดสูง (pH 1.5) และมีสวนประกอบของกํามะถันทําใหนํ้าแรจาก
แหลงน้ีมีกล่ินของกํามะถัน อุณหภูมิของนํ้าจะมีความหลากหลายอยูที่ประมาณ 50 – 100 องศาเซลเซียส บริเวณแหลงพุนํ้า
รอน Thermal Valley มีการคนพบหิน Hokutolite ที่มีแรแบเรียลซัลเฟตและลีดซัลเฟตเปนสวนประกอบ ทําใหนํ้ามี
สรรพคุณในการรักษาโรคที่เก่ียวกับผิวหนัง โรคขอ และการปวดเม่ือยกลามเน้ือ เปนตน 

2) การบริหารจัดการการทองเที่ยว นอกจากวัตถุประสงคหลักจะเปนการมาอาบแชนํ้าแรแลว นักทองเที่ยวจะไดรับ
ความเพลิดเพลินจากความสวยงามของภูมิประเทศ ความสมบูรณทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่ รวมไปถึงไดเรียนรูประวัติ
ความเปนมาของเปยโถวจากสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรของเมืองจากพิพิธภัณฑพุนํ้ารอนเปยโถว ซ่ึงเปนอาคารที่มี
ลักษณะสถาปตยกรรมตัวอาคารแบบญ่ีปุนผสมผสานกับยุโรป และมีบอแชนํ้าแรหรือหองอาบนํ้าที่ไดรับอิทธิพลของศิลปะ
โรมัน จําลองแบบมาจาก Mount Izu Hot Spring Bath ในประเทศญ่ีปุน ในอดีตเคยเปนสถานที่อาบนํ้าแรสาธารณะตั้งแต
สมัยที่ไตหวันยังเปนอาณานิคมของญ่ีปุนเม่ือราวรอยปกอน และถูกทิ้งรางเม่ือญ่ีปุนไดถอนกําลังกลับไป ตอมาราวปค.ศ. 1994 
ประชาชนในพื้นที่ดําเนินการยื่นคํารองตอรัฐบาลไตหวันเพื่ออนุรักษอาคารหลังน้ี และทําการปรับปรุงใหเปนพิพิธภัณฑที่
นําเสนอเรื่องราวเก่ียวกับประวัติความเปนมาและพัฒนาการของเมืองพุนํ้ารอนแหงน้ี 

3) การมีสวนรวมของชุมชน ประชาชนในพื้นที่ยังคงมีสวนรวมโดยการเปนอาสาสมัครตอนรับนักทองเที่ยวและให
ขอมูลแกนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวชมพิพิธภัณฑแหงน้ี ในสวนโรงแรมราเดียม คากายา (Radium Kagaya Hotel) ที่บริหาร
จัดการโดยเอกชนเกิดจากการรวมทุนของบริษัท Kagaya จากญ่ีปุน และ Radium Group ของไตหวัน มีรูปแบบการตกแตง
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และการใหบริการเปนแบบโรงแรมพุนํ้ารอนของญ่ีปุน ใหบริการหองพักจํานวน 91 หอง รวมถึงหองอาบนํ้าแรที่เปดใหใช
ระหวางวัน (Day use) ทั้งแบบหองแชรวม และหองแชสวนตัว กลุมนักทองเที่ยวที่มาพักสวนใหญเปนชาวไตหวันและชาว
ญ่ีปุน ชาวตางชาติจากชาติอ่ืนๆ เชนเกาหลีและฮองกงมีมาพักบาง โดยมีการสงพนักงานชาวไตหวันไปฝกงานที่โรงแรม 
Kagaya ในญ่ีปุน และมีการสงพนักงานชาวญ่ีปุนมาทํางานที่ไตหวันเชนกัน  

 

5.6 แหลงพุนํ้ารอนกวันจ๋ือหล่ิง (Guanzihling)  
1) ขอมูลทั่วไป แหลงพุนํ้ารอนกวันจ๋ือหล่ิงเปนพุนํ้าโคลนรอนที่มีชื่อเสียงในเรื่องการรักษาอาการแพสําหรับผิวหนัง 

และมีการรรายงานวาพุนํ้ารอนที่น้ีเปนหน่ึงในสามของนํ้าพุโคลนรอนในโลก ซ่ึงอีกสองที่อยูที่คาโกชิมา ประเทศญ่ีปุน และ วูล
คาโน ประเทศอิตาลี มาตรฐานการรักษาอาการติดเชื้อที่ผิวหนัง โดยนําโคลนมาพอกบนผิวหนัง ทิ้งไวใหโคลนแหงสักครู แลว
ลางออก พุนํ้ารอนที่น้ีไดรับการเรียกขานวา "The Best Spiritual Spring in the world." ในการทองเที่ยวไตหวันไดใหคํา
จํากัดความวากวันจ้ือหล่ิงวา “Wonderful Hot Springs Journey” นอกจากน้ีพุนํ้ารอนกวันจ๋ือหล่ิงเปนหน่ึงในส่ีแหลงพุนํ้า
รอนที่สําคัญของไตหวัน โดยนํ้าแรรอนที่น้ีสามารถชวยทําใหกลามเน้ือและกระดูกแข็งแรง เพิ่มการเผาผลาญพลังงานใน
รางกาย ลดนํ้าตาลในเลือด อีกทั้งยังชวยกระตุนการสรางเม็ดเลือดขาว และเพิ่มระดับการกําจัดสารพิษ แคลเซียม หรือของ
เสียที่เกิดจากขบวนการเมแทบอลิซึมออกจากรางกาย ลดการหล่ังกรด อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพในการบําบัดรักษาทาง
การแพทย เชน โรคมือเทาเย็น อาการปวยของผูหญิง บํารุงผิวพรรณ ลดนํ้าหนัก รักษาอาการภูมิแพที่จะทําใหเกิดโรค
หลอดลมอักเสบ ภาวะโลหิตจาง อาการปวดตามสวนหลังสะโพกและขาเพราะกดทับ พุนํ้ารอนกวันจ๋ือหล่ินมีความเขมขนของ
เกลือสูงหลังจากแชนํ้ารอนแลว เกลือจะติดอยูตามผิวหนัง ชวยขับเหงื่อ และชวยใหรางกายอบอุน 

2) การบริหารจัดการการทองเที่ยว แหลงกําเนิดตานํ้า บอพุนํ้ารอน จะมีสัญลักษณเพลิงอัคคี มีอุณหภูมิ 75.5 องศา
เซลเซียส พุนํ้ารอนขึ้นมาจากชั้นใตดิน ประมาณ 1000 เมตร มีคา PH 8.2 กํามะถัน เกลือ ดีตอผิวหนังทําใหผิดชุมชื้น 
เยอรมันส่ังผลิตแผนมารคหนาโคลนจากที่น้ี โดยมีโรงแรมในพื้นที่นํารถมาสูบโคนไป ซ่ึงโคลนน้ีไมทําใหทอตันและจะไหลไปได
เรื่อยๆ โรงแรมสมัยกอนมักขุดเอง แตโรงแรมที่ตั้งขึ้นใหมจะไมอนุญาตใหขุดโคลนเอง ซ่ึงตองขออนุญาตตอรัฐบาลเปนสําคัญ 
ในสวนที่เปนบอโคลนมีการกันพื้นที่เอาไว และหามบุคคลทั่วไปเขายังบอโคลน เพื่อปองกันอันตรายและการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงโรงแรมที่จะใชโคลนจะนํารถมาดูดโคลนไปใช ซ่ึงจุดกําเนิดบอโคลนจะอยูในเขตอุทยานแหงชาติสีรายา 
(Siraya National Scenic Areas) สําหรับการเขาชมบอโคลนทางอุทยานไมเก็บคาธรรมเนียมในการเขาอุทยานแตอยางใด  
ลักษณะการจัดการการทองเที่ยวในเสนทางจะเปนการจัดการทองเที่ยวผสมผสานระหวางธรรมชาติ และวัฒนธรรมในพื้นที่ 
โดยการจัดการดานเสนทางการเดินชมแหลงทองเที่ยวที่เชื่อมโยงกันระหวางโคลนพุรอนกวันจ่ือหล่ิง เชื่อมโยงกับโพรงอัคคีวารี 
และแหลงทองเที่ยวชุมชน เชน หมูบานกวันจ่ือหลิงที่มีความงดงามของสถาปตยกรรมโบราณ และสวนพฤษศาสตร ในพื้นที่ 
รวมทั้งการเที่ยวชมหมูบาน การเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากพุนํ้ารอน และโคลนรอน รวมทั้งการทานอาหารประจําถิ่นในพื้นที่ เปนตน 

3) การมีสวนรวมของชุมชน ชุมชนในพื้นที่บางสวนก็ประกอบอาชีพคาขาย เชน รานอาหาร โดยมีไกโองเปนอาหาร
ขึ้นชื่อในทองถิ่น และมีบางรานก็มีการจัดเปนบอพุนํ้ารอนไวคอยบริการ โดยมีปายรับรองเปนที่แชพุนํ้ารอนที่ทางหนวยงาน
ภาครัฐมอบให แตโดยสวนใหญจะเปนการดําเนินการทางธุรกิจที่พักตางๆ ที่มีบริการการแชพุนํ้ารอน จากลักษณะการจัดการ
การทองเที่ยวในพื้นที่กวันจ๋ือหล่ิง พบวาพื้นที่ดังกลาวมีการสรางการมีสวนรวมของคนในพื้นที่ คือ มีการจัดเสนทางการศึกษา
ในพื้นที่ มีการนําชมเสนทางโดยปราชญชุมชน เปนผูนําชม อธิบาย พรอมทั้งการเสนอ สอดแทรกการตระหนักดานส่ิงแวดลอม
ใหแกนักทองเที่ยว โดยชุมชนในพื้นที่ มีสวนรวมในการหารายไดจากการทองเที่ยว โดยการผลิตสินคาทองถิ่น และ นําเสนอ
ผลิตภัณฑในชุมชน รวมทั้งการจําหนายอาหารทองถิ่น เชน ไกโอง แกนักทองเที่ยว เปนการสรางรายไดแกชุมชนเกิดขึ้น 
สําหรับผูประกอบการในพื้นที่ ไดแก โรงแรม ไดใหโอกาสชุมชนในการทํางานกับโรงแรม อีกทั้งยังสามารถเปนมัคคุเทศกนําชม
พื้นที่ ตามเสนทางทองเที่ยว หากนักทองเที่ยวตองการ  

 

5.7 แหลงพุนํ้าเย็นเปยผู (Beipu Cold Springs) 
1) ขอมูลทั่วไป แหลงพุนํ้าเย็นเปยผู เปนแหลงพุนํ้าเย็นหน่ึงในสองแหงของเกาะไตหวัน แหลงพุนํ้าเย็นเปยผูน้ันอยูใน

ความดูแลของวนอุทยานแหงชาติซันซัน (Tri- Mountains National Park หรือในภาษาไทยเรียกชื่อวา “วนอุทยานแหงชาติ
สามภูผา”) มีลักษณะคลายตานํ้าธรรมชาติผุดขึ้นมาบริเวณขางลําธารที่มีชื่อวา “ตาผิง” กลาวกันวาถูกคนพบโดยชนพื้นเมือง
ในพื้นที่และถูกใชเปนแหลงนํ้าสําหรับการอุปโภคในพื้นที่ โดยเฉพาะในชวงฤดูรอน ปจจุบันแหลงพุนํ้าเย็นเปยผูไดรับการ
พัฒนาและรวบรวมนํ้าโดยวนอุทยานแหงชาติซันซัน โดยมีลักษณะเปนบอนํ้าขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 8 เมตร ความลึก
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ประมาณ 0.70 เมตร จํานวน 2 บอ มีการสรางซุมที่พักไว 2 จุด จุดแรกคือ บริเวณขอบบอ จุดที่สองคือ บริเวณปากทางเขา
บอพุนํ้าเย็น นอกจากน้ียังมีการสรางฝายก้ันลําธารตาผิงไวขางๆบอพุนํ้า เพื่อกักเก็บนํ้าและลดความรุนแรงของนํ้าทวมในชวง
ฤดูนํ้าหลาก  

2) การบริหารจัดการการทองเที่ยว ถึงแมวาแหลงพุนํ้าเย็นเปยผูจะเปนแหลงพุนํ้าเย็น 1 ใน 2 แหงของไตหวัน แต
ไมไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวมากนัก เน่ืองจากมีขนาดเล็กเม่ือเทียบกับแหลงพุนํ้าเย็นซูอาว นักทองเที่ยวและผูเขาใช
พื้นที่โดยมากจะเปนคนในทองถิ่น ที่เขามาพักผอน ตกปลา รวมทั้งมาเลนนํ้าทั้งในบอพุนํ้าเย็นและในลําธารตาผิง โดยในชวง
ฤดูรอนจะมีคนเขามาในพื้นที่มากเปนพิเศษ (โดยเฉพาะเดือนกรกฎาคม - กันยายน) เน่ืองจากอุณหภูมินํ้าของบอพุนํ้าจะมี
อุณหภูมิเฉล่ียประมาณ 26 องศาเซลเซียส ซ่ึงอาคารอํานวยการและรานคาก็จะเปดทําการเพื่อรองรับนักทองเที่ยวในชวงน้ัน
ดวย โดยมีการจัดเจาหนาที่เพื่อดูแลพื้นที่จํานวน 2 คน โดยมีหนาที่หลักในการทําความสะอาดและถายนํ้าจากบอพุนํ้าสูลํา
ธารตาผิงโดยตรงอาทิตยละ 2 ครั้ง ไมมีรูปแบบการบริหารจัดการและกฎระเบียบที่ชัดเจน เน่ืองจากเปนแหลงพุนํ้าเย็นขนาด
เล็กและอยูในความรับผิดชอบของรัฐบาล  

3) การมีสวนรวมของชุมชน เน่ืองจากแหลงพุนํ้าเย็นเปยผูอยูในความรับผิดชอบของวนอุทยานแหงชาติซันซัน ชุมชน
โดยรอบจึงไมมีสวนรวมในการรับผิดชอบดูแลพื้นที่ แตชุมชนมีบทบาทในการตรวจสอบระบบลํานํ้า (ลําธาร) ที่ไหลลงไปยัง
หมูบาน เน่ืองจากชุมชนตองใชในการกสิกรรม ทําใหชุมชนสามารถตรวจสอบ หรือรองเรียนตออุทยานแหงชาติได  

 

แนวทางการจัดการแหลงทองเที่ยวประเภทแหลงพุนํ้ารอนและแหลงพุนํ้าเย็น ณ สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) ในการเปน
ตนแบบการศึกษาดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในระดับประเทศ สามารถสรุปประเด็นการศึกษาดูงานไดดังน้ี  

1) แนวทางดานการพัฒนาคุณภาพของแหลงทองเที่ยว และการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว 
รูปแบบการทองเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทแหลงพุนํ้ารอนในไตหวันมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ มีการออกใบ

ประกาศนียบัตรจากหนวยงานภาครัฐใหกับสถานประกอบการที่พักที่มีการใหบริการแชพุนํ้ารอน พรอมทั้งมีศูนยวิจัยและ
พัฒนาพุนํ้ารอน มหาวิทยาลัยเภสัชศาสตรและวิทยาศาสตรเจียหนานเปนหนวยงานที่มีการศึกษา คนควา แหลงพุนํ้ารอนและ
ประสิทธิภาพของแรธาตุตางๆในแหลงพุนํ้ารอนที่มีสวนชวยในการบําบัดรักษาสุขภาพ รวมทั้งเรื่องความงาม ดังน้ันควรนํา
รูปแบบการบริหารจัดการมาปรับใชกับแหลงพุนํ้ารอนของไทย ในดานการออกใบรับรองมาตรฐานหรือใบประกาศนียบัตรจาก
หนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของเพื่อใหแหลงทองเที่ยวพุนํ้ารอนของไทยมีคุณภาพยิ่งขึ้น นอกจากน้ีควรมีการสรางเครือขายความ
รวมมือกับหนวยดานสุขภาพ เพื่อสงเสริมการบําบัดรักษาดวยพุนํ้ารอน 

 

2. แนวทางดานความปลอดภัยของนักทองเที่ยว 
จากการศึกษาพบวาแหลงพุนํ้ารอนตางๆ ในไตหวัน จะมีปายแจงนักทองเที่ยวเก่ียวกับอุณหภูมิของพุนํ้ารอนและจะ

มีวิธีการลงแชพุนํ้ารอนใหนักทองเที่ยวทราบ อีกทั้งยังระบุวานักทองเที่ยวที่ที่มีโรคประจําตัวควรมีวิธีการลงแชแบบใด ดังน้ัน
การพัฒนาแหลงทองเที่ยวตางๆ ในแหลงพุนํ้ารอนของไทยเพื่อการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ควรจะมีปายส่ือความหมายตางๆ และ
เจาหนาที่ที่สามารถใหขอมูลเพื่อแจงใหนักทองเที่ยวทราบวิธีการแชพุนํ้ารอนที่ถูกวิธี การปฏิบัติตนในการแชนํ้ารอน รวมถึงกฏ
ขอควรปฏิบัติตางๆ เพื่อสามารถจัดการแหลงทองเที่ยวใหยั่งยืน นอกจากน้ีควรมีการตรวจสอบคุณภาพ ความสะอาดของ
แหลงพุนํ้ารอนเปนประจํา เพื่อพัฒนามาตรฐานดานความปลอดภัยใหแกนักทองเที่ยวที่มาใชบริการ  

 

3. แนวทางการพัฒนาส่ิงอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยว 
จากการศึกษาพบวาแหลงพุนํ้ารอนตางๆ ในไตหวัน พบวาตามแหลงตางๆ จะมีโรงแรมพุนํ้ารอนเกิดขึ้นกระจายไป

ทุกแหงพรอมใหบริการสปา อีกทั้งยังมีการแบงโซนบอแชเปนประเภทตางๆ อยางชัดเจน รวมทั้งมีการบริการดานอาหารและ
เครื่องดื่ม และศูนยบริการนักทองเที่ยวไวคอยอํานวยความสะดวก แกนักทองเที่ยว ซ่ึงควรนําแนวทางมาประยุกตใชกับการ
พัฒนาส่ิงอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยวทางการทองเที่ยวตามแหลงพุนํ้ารอนของไทยใหมีมาตรฐาน  

 

4. แนวทางการสรางคุณคาของแหลงทองเที่ยว 
จากการศึกษาดูงานในสถานประกอบการที่พักในไตหวัน จะมีระบบการจัดการเรื่องพุนํ้ารอนที่ตองไดรับอนุญาตจาก

ภาครัฐ อาทิ ภาครัฐจะติดตั้งมิเตอรใหแตละโรงแรมเพื่อวัดปริมาณนํ้าที่ใชไปและโรงแรมชําระคานํ้าตามปริมาณการใช  โดยมี
การติดตั้งเครื่องสูบนํ้าจากใตดินโดยตรง การจํากัดปริมาณการใชนํ้า รวมถึงตรวจสอบนํ้าที่ใชแลวจากกิจกรรมแชอาบจะผาน
การบําบัดดวยเครื่องกรองกอนปลอยทิ้งลงลําธารเพื่อนําไปใชประโยชนทางการเกษตรตอไป โดยรัฐบาลมีมาตรการที่เขมงวด
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ในเรื่องการบําบัดนํ้าที่ใชแลวกอนปลอยทิ้งลงลําธาร นอกจากน้ีคุณภาพของพุนํ้ารอน อุณหภูมิของพุนํ้ารอนที่จะใหบริการแขก
รวมทั้งเรื่องการบําบัดพุนํ้ารอนที่ใชประโยชนแลว ตลอดจนในเรื่องกลยุทธการตลาด การประชาสัมพันธในการเพิ่มจํานวน
นักทองเที่ยวที่มาเขาพักและใชบริการแชพุนํ้ารอนตลอดทั้งป ซ่ึงสามารถนํามาเปนแนวทางในการพัฒนาแหลงพุนํ้ารอนใหมี
คุณภาพ และเปนการใชพุนํ้ารอนใหเกิดประโยชนสูงสุด และปองกันผลกระทบทางลบที่จะเกิดขึ้นจากการใชประโยชนจาก
แหลงพุนํ้ารอน 

 
6. การอภิปรายผล 
 
 รูปแบบการทองเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทแหลงพุนํ้ารอนในสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) มีการบริหารจัดการอยางเปน
ระบบ มีการออกใบประกาศนียบัตรจากหนวยงานภาครัฐใหกับสถานประกอบการที่พักที่มีการใหบริการแชพุนํ้ารอน ดังน้ัน
ควรนํารูปแบบการบริหารจัดการมาปรับใชกับแหลงพุ นํ้ารอนของไทย ในดานการออกใบรับรองมาตรฐานหรือใบ
ประกาศนียบัตรจากหนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของเพื่อเปนการสรางคุณคาของแหลงทองเที่ยวพุนํ้ารอนของไทยใหมีคุณภาพ
ยิ่งขึ้น ดังที่วรรณา วงษวานิช (2546: 145) ไดกลาววาการทองเที่ยวเชิงสุขภาพมีหลักสําคัญ คือ สถานที่น้ันควรจะมีสภาพ
ธรรมชาติ ปราศจากมลพิษตาง ๆ และมีส่ิงอํานวยความสะดวก  มีความปลอดภัย ตลอดจนมีบุคลากรที่มีความรูที่พร อมจะ
ชวยใหความชวยเหลืออยูตลอดเวลา พรอมที่จะปฏิบัติการไดทันทีเพื่อใหนักทองเที่ยวไดรับประโยชน ความรูประสบการณ 
ความประทับใจดานตางๆ อีกทั้งแหลงพุนํ้ารอนตางๆ ในสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) จะมีปายแจงนักทองเที่ยวเก่ียวกับอุณหภูมิ
ของพุนํ้ารอน วิธีการลงแชพุนํ้ารอน การแจงนักทองเที่ยวที่ที่มีโรคประจําตัวควรมีวิธีการลงแชแบบใด ดังน้ันการพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวตางๆ ในแหลงพุนํ้ารอนของไทยเพื่อการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ควรจะมีปายส่ือความหมายตางๆ และเจาหนาที่ที่
สามารถใหขอมูลเพื่อแจงใหนักทองเที่ยวทราบวิธีการแชพุนํ้ารอนที่ถูกวิธี การปฏิบัติตนในการแชนํ้า รวมถึงกฏขอควรปฏิบัติ
ตางๆ ตลอดจนควรมีการตรวจสอบคุณภาพ ความสะอาดของแหลงพุ นํ้ารอนเปนประจํา เพื่อพัฒนามาตรฐานดาน                
ความปลอดภัยใหแกนักทองเที่ยวที่มาใชบริการ รวมถึงการนําพุนํ้ารอนมาใชตองไดรับการอนุญาตจากภาครัฐ มีการจํากัด
ปริมาณการใชนํ้า รวมถึงตรวจสอบนํ้าที่ใชแลวตองผานการบําบัดดวยเครื่องกรองกอนปลอยทิ้งลงลําธารเพื่อนําไปใชประโยชน
ทางการเกษตรตอไป โดยรัฐบาลมีมาตรการที่เขมงวดในเรื่องการบําบัดนํ้าที่ใชแลวกอนปลอยทิ้งลงลําธาร ซ่ึงสามารถนํามาเปน
แนวทางในการพัฒนาแหลงพุนํ้ารอนใหมีคุณภาพ และเปนการใชพุนํ้ารอนใหเกิดประโยชนสูงสุด และปองกันผลกระทบทาง
ลบที่จะเกิดขึ้นจากการใชประโยชนจากแหลงพุนํ้ารอนซ่ึงสอดคลองกับมาตรฐานหลักของแหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพ พุนํ้ารอน
ธรรมชาติ (สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2549) ไดกลาววา คุณภาพนํ้าที่เหมาะสมในการใหบริการ 
ตองมีคุณสมบัติทางเคมีและคุณสมบัติทางกายภาพและชีวภาพ ที่เหมาะสมและสอดคลองกับการรักษาทางการแพทย             
โดยที่หองแชพุนํ้ารอน/บอแชพุนํ้ารอน/สระวายนํ้า ตองมีการจัดการดานความสะอาดอยางถูกสุขลักษณะ และจัดส่ิงอํานวย
ความสะดวกที่ จําเปนสําหรับการปองกันอันตรายกับผูใชบริการอันเน่ืองมาจากอุบัติเหตุที่ เกิดจากการแชพุ นํ้ารอน                
และไมกอใหเกิดการแพรเชื้อโรคตอผูใชบริการ และจัดส่ิงอํานวยความสะดวกที่จําเปนสําหรับการปองกันอันตรายกับ
ผูใชบริการอันเน่ืองมาจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการแชพุนํ้ารอน ทั้งน้ีควรมีการจัดการดานความปลอดภัย รวมไปถึงความสามารถ
ในการปฐมพยาบาลใหกับนักทองเที่ยวอันเน่ืองมาจากอุบัติเหตุที่เกิดจากกิจกรรมการทองเที่ยวได ตลอดจนการจัดการดาน
ส่ิงแวดลอมที่มีการจัดการดานกําจัดของเสียตางๆ อยางถูกตอง  ไมกอใหเกิดมลพิษดานตางๆ ตอแหลงพุนํ้ารอนธรรมชาติและ
พื้นที่โดยรอบ และไมรบกวนกิจกรรมการทองเที่ยว รวมถึงการจัดการดานส่ิงกอสรางตางๆ ที่จะสงผลกระทบตอทัศนียภาพ
ของลักษณะภูมิประเทศ    
 นอกจากน้ันการจัดการจัดภูมิทัศนแหลงทองเที่ยวประเภทแหลงนํ้าพุรอนและแหลงนํ้าพุเย็น ณ สาธารณรัฐจีน 
(ไตหวัน) มีความสอดคลองและกลมกลืนกับสภาพแวดลอมในแหลงทองเที่ยว ดังที่ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย. (2540) ได
กลาววาการจัดการภูมิสถาปตยกับการทองเที่ยวที่จะทําใหเกิดส่ิงที่นักทองเที่ยวคาดหวังจากการเดินทางทองเที่ยวเพื่อมาเห็น
ภูมิทัศนในทองถิ่นตางๆ ที่มีลักษณะแปลกตา เชน เอกลักษณพื้นถิ่น ภูมิทัศนและบรรยากาศ วิถีการดําเนินชีวิต ความสะอาด 
ความเปนระเบียบเรียบรอย ความรื่นรมยของส่ิงแวดลอม ตลอดจนการสัญจรทางเทาที่เปนระบบพอสมควร มีความสะดวก 
ปลอดภัย ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ ดรรชนี เอมพันธุ. (2547) ที่ไดกลาววาปจจัยสําคัญที่มีผลตอการจัดการภูมิทัศนคือ  
การคํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับไดของพื้นที่ (Carrying Capacity) ทั้งในแงมุมตางๆ อาทิ ระบบนิเวศวิทยา 
ส่ิงแวดลอม สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม  ในการจัดการเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมถึง การมีสวนรวมของผูที่อาศัยอยู
ในพื้นที่ (Participation) ซ่ึงถือเปนองคประกอบหน่ึงที่สําคัญอีกประการหน่ึง เพราะเปนผูที่จะไดรับผลประโยชน และเสีย
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ผลประโยชน ถึงแมวาการบริหารจัดการแหลงพุนํ้ารอนและพุนํ้าเย็นเปนการบริหารจัดการโดยภาคเอกชน และมีภาครัฐเขามา
ควบคุม ทําใหการมีสวนรวมของชุมชมในการจัดแหลงทองเที่ยวอยูในระดับของการใชประโยชนจากแหลงทองเที่ยวในการเขา
มาพักผอน การเปนอาสาสมัครบริการนักทองเที่ยว และการขายอาหารและของที่ระลึกใหแกนักทองเที่ยว กลาวไดวาการมี
สวนรวมของชุมชนในแหลงพุนํ้ารอนและพุนํ้าเย็นน้ันเปนการมีสวนรวมระดับรายบุคคลที่รับผลประโยชนโดยตรงจากการ
ใหบริการเก่ียวของกับการทองเที่ยวเพื่อกอใหเกิดรายไดจากการใหบริการดังกลาว เชน รานอาหาร  การนําทาง หรือเปนการ
จําหนายสินคาที่ผลิตจากชุมชน (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2538) 
 
7. บทสรุป 

 
1. รูปแบบการทองเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทแหลงพุนํ้ารอนมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ มีการออกใบ

ประกาศนียบัตรจากหนวยงานภาครัฐใหกับสถานประกอบการที่พักที่มีการใหบริการแชนํ้าพุรอน พรอมทั้งมีศูนยวิจัย             
และพัฒนานํ้าพุรอน มหาวิทยาลัยเภสัชศาสตรและวิทยาศาสตรเจียหนานเปนหนวยงานที่มีการศึกษา คนควา แหลงนํ้าพุรอน
และประสิทธิภาพของแรธาตุตางๆในแหลงนํ้าพุรอนที่มีสวนชวยในการบําบัดรักษาสุขภาพ รวมทั้งเรื่องความงาม   

2. จากการศึกษาดูงานในแหลงพุนํ้ารอน และแหลงพุนํ้าเย็น พบวามีแรธาตุสําคัญ ทั้ง ซัลเฟอร โซเดียมคารบอเนต 
ทําใหสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) เปนแหลงที่มีนํ้าพุรอนที่สําคัญในโลกที่ชวยในการรักษาสุขภาพ ประกอบกับความนิยมใชชีวิตที่
รักษาสุขภาพอยางยั่งยืน (LOHAS) ที่เพิ่มสูงขึ้น จึงทําใหโรงแรมนํ้าพุรอนเกิดขึ้นกระจายไปทุกแหงพรอมใหบริการสปาใน
แหลงพุนํ้ารอน ดังตัวอยางที่ไดศึกษาดูงานดังน้ี คือ 1) แหลงนํ้าพุรอนเปยโถ เปนนํ้าพุรอนประเภทโซเดียมคารบอเนต 
และซัลเฟอร อุณหภูมิประมาณ 55 – 58 องศาเซลเซียส ที่มีหิน Hokutolite คลายกับแหลงนํ้าพุรอนที่โดงดังของในญ่ีปุน คือ 
นํ้าพุรอน ทามากาวา ซ่ึงเคยใชในการบําบัดมะเร็ง หิน Hokutolite ถูกพบครั้งแรกที่นํ้าพุรอนเปยโถโดยชาวญ่ีปุน และหินชนิด
น้ีมีเพียงที่เปยโถ ญ่ีปุน และชิลี ซ่ึงชวยใหแหลงนํ้าพุรอนเหลาน้ีมีชื่อเสียงที่โดดเดนในเรื่องการบําบัดรักษา  2) แหลงพุนํ้ารอน
เจียวซี เปนนํ้าพุรอนที่มี alkaline sodium bicarbonate โดยนํ้ามีอุณหภูมิอยูที่ 50 – 60 องศาเซสเซียส 3) แหลงนํ้าพุรอนก
วันจ๋ือหล่ิงเปนนํ้าพุรอนประเภท Alkaline carbonate มีอุณหภูมิที่ประมาณ 75 องศาเซสเซียส เปนพุนํ้ารอนเพียงแหงเดียว
ในไตหวันที่พุนํ้าโคลนรอนสีดํา ซ่ึงพุนํ้ารอนประเภทน้ีพบไดที่ไตหวัน ญ่ีปุน และอิตาลี และลอมรอบดวยโรงแรมและรีสอร
ตมากมายหลายประเภทที่รองรับการใหบริการแชนํ้าพุโคลนรอนแกนักทองเที่ยว และ 4) แหลงพุนํ้ารอนกุยตัน สามารถชวย
บําบัดสุขภาพในดานการลดดันโลหิต และกระตุนการไหลเวียนของเลือด ใน 

จากการศึกษาดูงานในสถานประกอบการที่พักในไตหวัน อาทิ โรงแรมนํ้าพุรอนโรงแรมฉวง ถัง สปริง โฮเต็ล 
(Chuang - Tang Spring Spa Hotel) จะมีระบบการจัดการเรื่องพุนํ้ารอน คุณภาพของพุนํ้ารอน อุณหภูมิของพุนํ้ารอนที่จะ
ใหบริการแขก รวมทั้งเรื่องการบําบัดพุนํ้ารอนที่ใชประโยชนแลว ตลอดจนในเรื่องกลยุทธการตลาด การประชาสัมพันธในการ
เพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวที่มาเขาพักและใชบริการแชนํ้าพุรอนตลอดทั้งป  

 

8. ขอเสนอแนะ 
 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
1. ไดเรียนรูรูปแบบการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ และรูปแบบการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนที่เปนตนแบบการทองเที่ยว

เชิงสุขภาพในการนํามาพฒันาตนแบบการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ  
2. ไดเรียนรูศักยภาพและการจัดการการทองเที่ยว การจัดการดานส่ิงแวดลอมในเรื่องระบบบําบัดนํ้า ที่ใชแลว           

การวัดปริมาณนํ้าที่ใช รวมทั้งโครงสรางทางภูมิทัศนที่สอดคลองและกลมกลืนกับสภาพแวดลอมในแหลงทองเที ่ยวประเภท
แหลงนํ้าพุรอนและแหลงนํ้าพุเย็น ณ สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) 

3. ไดเรียนรูแนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยวประเภทแหลงนํ้าพุรอนและแหลงนํ้าพุเย็น ณ สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) 
เพื่อเปนตนแบบการศึกษาดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในระดับประเทศในดานการพัฒนาคุณภาพของแหลงทองเที่ยว            
ดานความปลอดภัยของนักทองเที่ยว และดานการสรางคุณคาของแหลงทองเที่ยว 

ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรศึกษาการพัฒนาศักยภาพของคนในทองถิ่นในการจัดการการทองเที่ยวชุมชนอยางยั่งยืน 
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2. ควรทําการประเมินผลการจัดการแหลงทองเที่ยวประเภทแหลงพุนํ้ารอน 
3. ควรศึกษาเก่ียวกับมาตรฐานการบริการและส่ิงอํานวยความสะดวกในแหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทแหลงพุ

นํ้ารอน 
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บทคัดยอ 
 

การวิจัยแนวทางการสงเสริมและการประชาสัมพันธพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดียอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
มีวัตถุประสงคเพื่อ 1)  เพื่อศึกษาแนวทางการสงเสริมและการประชาสัมพันธ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย 2) เพื่อศึกษา
แนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย ใหเปนแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตร และ 3)  เพื่อใหมีการจัดการ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดียอยางเปนระบบ โดยกลุมเปาหมายเปน เจาหนาที่ผูดูแลพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ           
พระปฐมเจดีย นักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาทองเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย ประชาชนในชุมชนพระปฐมเจดีย 
และนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาเที่ยววัดพระปฐมเจดีย การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีการศึกษาเปนการเก็บ
ขอมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) และการเก็บขอมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) เครื่องมือที่ใชในการศึกษา             
เปนแบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) และแบบสังเกตการณ (Observation) ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนํา 
แบบสัมภาษณที่ไดมาวิเคราะหเชิงเน้ือหา ตามประเด็น (Content Analysis) นําผลที่ไดมาเสนอแบบอธิบายความและ            
เรียงตามประเด็นที่ศึกษาและวัตถุประสงคการวิจัย 

ผลการวิจัยพบวา พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย เปนพิพิธภัณฑรวบรวมโบราณวัตถุ ที่คนพบในจังหวัด
นครปฐม นําโบราณวัตถุมาจัดแสดงนิทรรศการ โดยการจัดเรียงเรื่องราว ตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตรไปจนถึงยุคปจจุบันของ
จังหวัดนครปฐม มีโบราณวัตถุสมัยทวารวดีเปนจุดเดน และยังเปนโบราณวัตถุศิลปะทวารวดีที่สมบูรณ ลวดลายสวยงาม และ
คนพบไดมาที่สุดในจังหวัดนครปฐมอีกดวย พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดียจึงเปนสถานที่เรียนรูทางประวัติศาสตร           
ที่สําคัญของจังหวัดนครปฐม นอกจากน้ี จากการศึกษาพบวา  

1.  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย มีชองทางการประชาสัมพันธที่หลากหลาย ทั้งดานส่ือบุคคล ส่ือส่ิงพิมพ 
และส่ือสังคมออนไลน โดยการประชาสัมพันธน้ัน มุงเนนการโฆษณา มีเน้ือหา หรือขอความที่นาสนใจ ดึงดูด และสรางแรงจูงใจ 
เพื่อชังจูงใจใหนักทองเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมยังพิพิธภัณฑ  

2.  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย มีวัตถุโบราณจํานวนมาก ที่มีความเกาแกตั้งแตยุคทวารวดี วัตถุเหลาน้ัน
สามารถบอกเลาเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีต ทั้งดานสังคม วัฒนธรรม ศาสนา นักทองเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมมีจุดประสงค เดินทางมา
เพื่อเที่ยวชมเพื่อความเพลิดเพลิน และเพื่อการศึกษาเรียนรูเพิ่มเติมทาง ดานประวัติศาสตร นอกจากน้ียังมีนักเรียน นักศึกษา
เดินทางมา เพื่อการเรียนรูประวัติศาสตรที่สําคัญของจังหวัดนครปฐมโดยเฉพาะ 

3.  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย มีการจัดเรียบเรียงโบราณวัตถุออกเปนชวงเวลา ตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตร 
ยุคประวัติศาสตรสมัยทวารวดี ไปจนถึงนครปฐมในยุคปจจุบัน มีคําอธิบายอยูดานลาง และมีขอปฏิบัติในการเขาชมพิพิธภัณฑ
อยางเหมาะสม 

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย มีชองทางและวิธีการประชาสัมพันธที่หลากหลาย แตไมเพียงพอในการดึงดูด 
และชักจูงนักทองเที่ยวใหมาเที่ยวชมยังพิพิธภัณฑ จึงควรมีการสรางกลยุทธดานการประชาสัมพันธเพื่อใหการประชาสัมพันธ   
มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ตรงกลุมเปาหมาย และถูกตองตามวัตถุประสงคของการประชาสัมพันธ 

 
คําสําคัญ: การทองเที่ยว, การสงเสริมการทองเที่ยว, การประชาสัมพันธ, พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย  
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Abstract 
 

The purposes of this research were: 1) to study the guidelines for Promotion and Public Relation 
activities of Phra Pathom Chadi National Museum, Muang District, Nakhon Pathom Province, 2) to study 
the guidelines of Phra Pathom Chadi National Museum Development to be historical learning center and 
3) to manage The Phra Pathom Chadi National Museum systematic management. The target groups were 
the museum staffs, Thai tourists, local people and foreigners who travel to Wat Phra Pathom Chedi.  
This research was qualitative method by using in- depth Interview and observation. The data was 
analyzed by content analysised and described as following objectives of research. 

The results showed that, Phra Pathom Chedi National Museum had collected antique objects which 
found in Nakhon Pathom Province. All objects showed as exhibition in the museum, it explained all story 
about Dhavaravati period and Dhavaravati antiques as the highlight of the museum.  Phra Pathom Chedi 
National Museum was significant historical learning center. Furthermore, the results showed that: 

1.  Phra Pathom Chedi National Museum, were several public relation channels such as promoted 
by people, magazines and social media.  It focused on advertisement that could be attracted tourists to 
visit the museum. 

2.  Phra Pathom Chedi National Museum had antique objects related to ancient from dhavaravati 
period. The antiques explained about past story, social, culture and religious. The purposes of tourists 
were for relaxing and learning about history of Nakhon Pathom province. 

3.  Phra Pathom Chedi National Museum had organizing antique objects from the early period 
until the present. There were explanations of antiques for tourists who would like to know about details 
of the objects. And all tourists could learn about the past with the rules of the museum. 

Phra Pathom Chadi National Museum had several ways to be promoted, but it had not enough 
yet. So, it needed find more about promotion that could increase the number of tourists to visit the museum 
in the future.   

       
Keywords: tourism, tourism promotion, public relation, Phra Pathom Chedi National Museum 

 
1. บทนํา 
 

ในปจจุบันประเทศไทยเปนแหลงที่มีอุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่ถือเปนอุตสาหกรรมขนาดใหญ  สามารถสราง
รายไดใหกับประเทศเปนอันดับตนๆ เน่ืองจากอุตสาหกรรมการทองเที่ยวกอใหเกิดผลประโยชนหลายดานทั้งดานเศรษฐกิจ 
สังคม  วัฒนธรรม  และส่ิงแวดลอมที่ มีความอุดมสมบูรณเปนอยางมาก  (ฉันทัช วรรณถนอม : 2552)  บทบาทของ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่โดดเดนในชวงหลายปที่ผานมา  คือ ดานเศรษฐกิจที่มีการนําเงินตราตางประเทศเขามาใชและ
แลกเปล่ียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย   (วารัชต มัธยมบุรุษ : 255o)  ทําใหประเทศไทยเปนประเทศที่มีรูปแบบการ
ทองเที่ยวที่หลากหลาย  เชน  รูปแบบการทองเที่ยวในแหลงธรรมชาติ  รูปแบบการทองเที่ยวในแหลงวัฒนธรรม   รูปแบบการ
ทองเที่ยวในความสนใจพิเศษ  การทองเที่ยวเพื่อการประชุม  การทองเที่ยวน้ันมีความหลากหลายขึ้นอยูกับพฤติกรรมของ
นักทองเที่ยว ความเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม  มีการทองเที่ยวนํามาเชื่อมโยงกับประวัติศาสตรและแหลงโบราณคดี
ในประเทศของเราดวย 

ประเทศไทยมีประวัติศาสตรและความเปนมาที่ยาวนาน  จึงมีแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรหลายแหง
กระจายอยูทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ แหลงทองเที่ยวมีความสําคัญและคุณคาทางประวัติศาสตรเปนอยางมาก ซึ่งเปนสถานที่ 
อาคารหรือส่ิงกอสรางตาง ๆ ที่มีอายุถึง 1,ooo ป และผานเหตุการณที่สําคัญ  สถานที่หรือโบราณจึงสามารถบอกเลาเรื่องราว
ทางประวัติศาสตร  นอกจากแหลงทองเที่ยวประวัติศาสตรยังมีอีกสถานที่หน่ึง  สามารถบอกเลาเรื่องราวประวัติศาสตรไดดีอีก
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แหงหน่ึงน้ันคือ พิพิธภัณฑ  อันเปนแหลงมีหนาที่รวบรวม  สงวนรักษา  คนควาวิจัย  เผยแพรความรู  และจัดแสดง  วัตถุอัน
เปนหลักฐานที่เก่ียวของกับมนุษยและส่ิงแวดลอมของมนุษยในสมัยโบราณ  ทั้งน้ีเพื่อจุดประสงคทางการคนควา  การศึกษา  
และ  ความเพลิดเพลินใจของนักทองเที่ยวที่มีความสนใจเฉพาะทาง  จึงตองมีการนําแนวทางการสงเสริมและประชาสัมพันธ
เขามาใชกับพื้นที่  รวมไปถึง พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  (ปริตตา เฉลิมเผา : 
2547) 

จังหวัดนครปฐม  เปนจังหวัดที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรมายาวนานตั้งแตสมัยทวารวดี อันมีหลักฐานเปน
จํานวนมาก  (สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ : 2558)  โดยทางโบราณคดี อธิบายไดวา บริเวณที่ตั้งของเมืองนครปฐมเปนชุมชนโบราณ
แหงหน่ึงในเขตที่ราบภาคกลาง ประเมินจากหลักฐานและ สันนิษฐานวามีความเกาแกถึง ป  พ.ศ.12oo และยังเปนชุมชนขนาด
ใหญมากถือเปนราชธานีในยุคแรก ดังน้ัน จึงมีการขุดคนศิลปวัตถุโบราณไดจากบริเวณน้ีเปนจํานวนมาก ทั้งพระพุทธรูป พระ
พิมพ เหรียญโบราณ ศิลาธรรมจักร และอ่ืน ๆ ถือกันวานครปฐมโบราณเปนเมืองในยุคสมัยที่เรียกวา “ทวารวดี”  นครปฐม
เปนเมืองมาตั้งแตสมัยแรกสรางพระปฐมเจดีย คือราว ๆ ป  พ.ศ. 300 เคยมีอํานาจสูงสุดครั้งหน่ึง และเคยเปนเมืองหลวงของ
อาณาจักรทวารวดี (พุทธศตวรรษ 11-16)     ปูชนียสถานที่ใหญโตสรางไวเปนจํานวนมาก และยังเหลือเปนพยานปรากฏอยู
อยางเชน วัดพระประโทณเจดีย  วัดพระเมรุ วัดพระงาม และวัดดอนยายหอม เปนตน (ธรรมนูญ  คําสัตย :  2557) 
โบราณสถานที่คนพบลวนฝมือประณีตงดงาม  มีเครื่องประดับรางกายสตรีทําดวยดีบุก เงิน และทอง รูปปูนปนชาวตางประเทศ
ก็มี ทําใหสันนิษฐานไดวาชาวทวารวดี มี การติดตอกับประเทศอ่ืน เชน  ประเทศจีน ศิลปะตาง ๆ ขณะน้ีเก็บ ไวที่
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย 

ปจจุบันการศึกษาในพิพิธภัณฑมีสวนชวยสงเสริมใหประชาชนใชความคิด  ใชเหตุผลสรางทัศนคติที่ดี และสราง
ความรูสึกเราความสนใจในวิทยาการแขนงตาง ๆ ใหความรูความเขาใจในขอเท็จจริง ฝกทักษะในการศึกษาคนควา มีความคิด
พิจารณารอบคอบกระตุนใหเกิดความคิดสรางสรรค สรางนิสัยใหตื่นตัวในการศึกษาหาความรูอยูตลอดเวลา  พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ พระปฐมเจดีย  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  ยังไมเปนที่รูจักกันอยางแพรหลาย ไมไดรับความสนใจจาก
นักทองเที่ยว  เปนเพราะนักทองเที่ยวสวนใหญเดินทางมายังองคพระปฐมเจดีย  เพื่อมาสักการะพระรวงโรจนฤทธ์ิ  ชื่นชม
ความงดงามขององคพระปฐมเจดียเทาน้ัน ไมไดมาเพื่อศึกษาความรูดานประวัติศาสตร  เพราะการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร
น้ันไมไดรับความนิยม  มีเ น้ือหาที่เขาใจอยากและซับซอน  อาจเปนเพราะนักทองเที่ยวสวนใหญไมมีความสนใจเรื่อง
ประวัติศาสตรอีกประการหน่ึงพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย  ตั้งอยูทางดานหลังของพระรวงโรจนฤทธ์ิ มีนักทองเที่ยว
จํานวนนอยมากที่ทราบวามีพิพิธภัณฑจัดแสดงวัตถุโบราณและศิลปะสมัยทวารวดีอยูภายในวัดพระปฐมเจดียดวยและ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดียไมมีความโดดเดน  เม่ือเขาไปชมดานใน  การจัดแสดงวัตถุโบราณตาง ๆ  ไมเปนที่
นาสนใจ จากการเขาไปสอบถามขอมูลเบื้องตน  พบวา  นักทองเที่ยวที่เคยมาเที่ยวชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย
แลวมีนักทองเที่ยวจํานวนนอยมากที่กลับมาเที่ยวชมยังพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดียอีกครั้ง   

 ดังน้ันในการศึกษาครั้งน้ีจึงทําการศึกษาเรื่อง  แนวทางการสงเสริมและการประชาสัมพันธพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติพระปฐมเจดีย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ซ่ึงกอใหเกิดผลดีแกสถานที่ทองเที่ยวและผูที่มีความเก่ียวของกับสถานที่
ทองเที่ยวแหงน้ี  และยังเปนการสงเสริมการประชาสัมพันธของสถานที่ทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวยังไมรู จักใหไดรูจักในการ
ทองเที่ยวมากขึ้น  
 

2.  วัตถุประสงคของงานวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษาแนวทางการสงเสริมและการประชาสัมพันธ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย อําเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม 

2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมใหเปน
แหลงเรียนรูทางประวัติศาสตร 

3. เพื่อใหมีการจัดการพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม อยางเปนระบบ 
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3. วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 

ทฤษฏีการสงเสริมและการประชาสัมพันธ 
ความหมายของการประชาสัมพันธ 
บุญเลิศ  จิตตั้งวัฒนา  (2548)   วัฒนา  พุทธางกุรานนท  (2536)   และ  วิจิตร  อาวะกุล (2534)  ไดให

ความเห็นที่สอดคลองวา การประชาสัมพันธ  (Public relation)  เปนหน่ึงในสวนผสมสมของการส่ือสารทางการตลาด มี
ความสําคัญอยางหน่ึงตอองคการที่นอกเหนือจากการโฆษณา การขายโดยพนักงานขาย และการสงเสริมการขาย ทั้งน้ีองคการ
อาจอยูในรูปของบริษัท หางราน สมาคมหรือหนวยงานตาง ๆ  อันเปนสวนหน่ึงในระบบสังคมมีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน 
องคการจะไมสามารถอยูในสังคมไดหรืออยูไดยากหากปราศจากการยอมรับและความเขาใจจากสาธารณชนเปนสวนหนึ่งใน
สังคม  ดังน้ันจึงจําเปนตอองคการในการใหความสนใจตอการทําความเขาใจ และสรางความสัมพันธอันดีกับสาธารณชน โดย
ผานส่ือตาง ๆ  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหสาธารณชนมีทัศนคติ ความเชื่อหรือมุมมองที่ดีตอองคการ อันจะสงผลตอการ
ดําเนินงานอยางราบรื่นในระยะยาวขององคการ การประชาสัมพันธจะถูกใชเพื่อสงเสริมผลิตภัณฑ บุคลากร สถานที่ แนวคิด
และกิจกรรมการดําเนินงานตาง ๆ ขององคการ  เชน  ธุรกิจการคาใชการประชาสัมพันธเพื่อเปนการฟนความสนใจของลูกคา
ตอสินคาที่ตกต่ําลง การใชการประชาสัมพันธของประเทศในการดึงดูดนักทองเที่ยวหรือนักลงทุนเพื่อใหเขามาทองเที่ยวหรือ
ลงทุนในประเทศ หรือการที่บริษัทใชการประชาสัมพันธเพื่อจัดการกับวิกฤติที่เกิดขึ้นจากความเขาใจผิดในตัวสินคาของผูใช
สินคา เปนตน 

 สรุปไดวา  การประชาสัมพันธเปนกิจกรรมในการส่ือสารเพื่อสนับสนุนโครงการตาง ๆ       เพื่อเปนการ
บอกหรือดึงดูดบุคคลใหสนใจในโครงการหรือกิจกรรมน้ัน ๆ  นําไปสูความสําเร็จการบรรลุเปาหมายที่ไดตั้งเอาไว การ
ประชาสัมพันธจึงเปนสวนสําคัญตอองคการในการบอกกลาว แจงขาวสารใหเขาใจตรงกัน 

รูปแบบการประชาสัมพันธในปจจุบัน 
วิรัช  ลภิรัตนกุล  (2524)  และ วิภวา  ยุกตะเสวี  (2546)  ไดใหความเห็นสอดคลองกันวาในการดําเนินการ

ประชาสัมพันธตองอาศัยวิธีการ กระบวนการตาง ๆ อาจเปนวิธีการเดียวหรือหลาย ๆ วิธีรวมกันโดยวิธีการในการ
ประชาสัมพันธอาจมีรูปแบบตาง ๆ ดังน้ี 

1  การออกขาวประชาสัมพันธ (Publicity) คือ วัตถุประสงคพื้นฐานของการออกขาวในการมุงตลาดเพื่อ
กอใหเกิดความตระหนักในตราสินคา   สงเสริมทัศนคติที่ดีตอบริษัทและตราสินคาของบริษัท   และมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
ซ้ือของลูกคา การออกขาวอาจอยูในรูปแบบที่หลากหลาย เชน การใหขาว      (News releases) เก่ียวกับการปรับเปล่ียน
ผลิตภัณฑใหมในผลิตภัณฑเดิมและหัวขอขาวที่มีคุณคาอ่ืน ๆ จะถูกสงไปยังบรรณาธิการของหนังสือพิมพ นิตยสารและส่ืออ่ืน 
ๆ อีกรูปแบบหน่ึง คือ การประชุมนักหนังสือพิมพเพื่อใหขาว (Press conference) เปนการประกาศขาวเหตุการณสําคัญที่
เปนที่สนใจของสาธารณชนแกผูส่ือขาวตาง ๆ  เปนตน นักประชาสัมพันธตองมีการจัดเตรียมรูปถาย  เทป  และฟลมเพื่อแสดง
ถึงการปรับปรุงผลิตภัณฑ  ผลิตภัณฑใหม เทคนิคการผลิตสมัยใหม และวัสดุอ่ืน ๆ อยางเหมาะสมกับความจําเปนของส่ือ เพื่อ
ใชประกอบในการออกขาวประชาสัมพันธอยางมีประสิทธิภาพ 

2  การโฆษณา (Advertising)  การโฆษณา  คือ  การเชิญชวน  หรือชักจูงใหสาธารณชนเกิดความอยากที่จะใช
ผลิตภัณฑหรือซ้ือบริการของบริษัท การโฆษณามีลักษณะของการมุงแตจะชักจูง ปลูกฝงความนิยมไปสูสาธารณชนทางเดียว  
ไมมีการฟงความคิดเห็นของสาธารณชน ซ่ึงผูดูหรือฟงการโฆษณาควรตองพิจารณาเน้ือหาของโฆษณาอยางระมัดระวัง
เน่ืองจากการโฆษณามักจะส่ือสารแตขอมูลขาวสารในแงดีเทาน้ัน 

3  การบริการขาวสาร (Information service) คือ การใหขาวสาร การแจงแถลงความจริงใหรูขอเท็จจริงใน
เรื่องตาง ๆ เปนสาระประโยชน เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจมิใหหลงเขาใจผิด 

4  การโฆษณาชวนเชื่อ (Propaganda)  เปนการโฆษณาที่มุงประโยชนของตนฝายเดียว    มีจุดประสงคเพื่อ
โนมนาวความคิดและจูงใจดวยวิธีการตาง ๆ   เพื่อใหเห็นดวยกับผูโฆษณาหรือใหเปนปฏิปกษกับส่ิงที่ต องการ โดยปดบัง
ขอเท็จจริงหรือเปล่ียนรายใหกลายเปนดี   หรือปรักปรําใหรายปายสีฝายตรงขามเพื่อประโยชนของตน 

5  สงครามจิตวิทยา (Psychology warfare) เปนวิธีการอยางหน่ึงที่ทําใหเกิดความแตกแยก เกิดความคิดเห็น
ไมตรงกัน เกิดความระแวงสงสัย ความไมไววางใจซ่ึงกันและกัน ความเจ็บแคน ความโกรธ ความเกลียด และความกลัว  เปน
การกระทําอยางใดอยางหน่ึงเพื่อหันเหความสนใจนําไปสูการเปล่ียนความความคิด  อารมณ ความเชื่อของประชาชน ใหทํา
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การอยางใดอยางหน่ึงตามความประสงคของฝายที่ดําเนินสงคราม จิตวิทยานอกจากน้ียังใชในการเปล่ียนจากส่ิงที่ไมพึงพอใจ
เปนความพึงพอใจไดเชนกัน 

6  ขาวลือ (Rumor) เปนลักษณะกระจายไปอยางรวดเร็วจากปากตอปากและยอมเปล่ียนแปลงเรื่องราวไป
เรื่อย ๆ จนกระทั่งบางทีขอมูลหรือเรื่องราวผิดเพี้ยนไปหรือเปล่ียนแปลงไปจากหนามือเปนหลังมือ ขาวลือสวนใหญเก่ียวของ
กับผลิตภัณฑ ตราสินคา บริษัท หรือเปาหมายทางธุรกิจอ่ืน ๆ ขาวลือถือเปนปญหาสําคัญที่สุดสําหรับนักประชาสัมพันธตอง
เผชิญหนา เน่ืองจากขาวลือกระจายไปอยางรวดเร็วและเปนเรื่องราวในแงลบกับบริษัท ในการจัดการกับขาวลือที่เกิดขึ้นน้ัน  
บางคนอาจคิดวาทางแกไขที่ดีที่สุดคือการปลอยใหขาวลือหายไปเองตามกาลเวลา แตในความเปนจริงการปลอยผานไปเปนส่ิง
ที่อันตรายยิ่งสําหรับบริษัท ดังน้ันทางที่ดีที่สุดคือการกําจัดขาวลือเหลาน้ันไปใหเร็วที่สุดเทาที่เปนไปได 

7  การสงเสริมผลิตภัณฑและบริการ   (Product and service promotion)   เปนวิธีการของบริษัทในการ
สนับสนุนใหเกิดการขายสินคาหรือบริการใหมากขึ้นในชวงเวลาหน่ึง ๆ  โดยการออกขาวหรือเหตุการณเพื่อกระตุนการซ้ือของ
ลูกคาใหเกิดขึ้นหรือเปล่ียนทัศนคติของลูกคาตามวัตถุประสงคของบริษัท รวมถึงเผยแพรผลิตภัณฑในลักษณะตาง ๆ 

8  การจูงใจ (Persuasion) เปนลักษณะของการชักจูงลูกคาใหมีพฤติกรรมตามความตองการบริษัท  ลักษณะ
ของการจูงใจตองทําใหลูกคารูสึกเห็นดวยกับขอความหรือขาวสารที่ใชจูงใจลูกคา  โดยตองระวังมิใหลูกคารูสึกถึงความไม
จริงใจ  ดังน้ันการจูงใจตองมีการใชเหตุผลเพื่อโนมนาวใหลูกคาเห็นดวยตามแนวคิดที่นําเสนอ 

9  การกระตุนเตือน (Motivation)  มีลักษณะคลายคลึงกับการจูงใจ แตการกระตุนน้ีสามารถใชเพื่อใหลูกคามี
พฤติกรรมตามตองการโดยที่ผูถูกกระตุนอาจมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับเรื่องราวน้ันแลว  แตยังไมมีพฤติกรรมอยางที่
ตองการ   ดังน้ันจึงตองมีการกระตุนเตือน ในขณะที่การจูงใจอาจใชสําหรับผูถูกจูงใจที่ยังไมมีความรู ความเขาใจในเรื่องราว
น้ัน ๆ  

สรุปไดวา  การประชาสัมพันธตองอาศัยวิธีการ  นอกจากใชในการบอกแจงขาวสารแลว สามารถนํามาใชเพื่อ
โนมนาวชวนเชื่อ หรือแมแตเปล่ียนแปลงทัศนคติ ความนึกคิดของผูรับสารอีกดวย อันเปนกลยุทธทางการตลาดที่ไดรับความ
นิยมใหปจจุบันเปนอยางมาก 

หลักการดําเนินการดานสงเสริมการทองเที่ยว 
กอบแกว ชัยเดชสุริยะ ( 2546 ) ไดใหความเห็นวาการสงเสริมการทองเที่ยวไดเริ่มขึ้นอยางชัดเจนใน ปพ.ศ. 

2479  เม่ือ กระทรวงเศรษฐการ เสนอโครงการบํารุงอุตสาหกรรมทองเที่ยวในประเทศสยามตอคณะรัฐมนตรี โดยเสนอแผน
และวัตถุประสงคของการอุตสาหกรรมทองเที่ยว 3 ประการ คือ  

            1) งานโฆษณาชักชวนนักทองเที่ยว  
            2) งานรับรองนักทองเที่ยว  
            3) งานบํารุงสถานที่ทองเที่ยวและที่พกั  
ในการเสนอโครงการน้ี กระทรวงเศรษฐการไดเสนอใหจัดเปนรูปของสมาคมการทองเที่ยว คณะรัฐมนตรี

ประชุมปรึกษา เม่ือวันที่ 4 พฤศจิกายน  2479  มีมติรับหลักการของการบํารุงอุตสาหกรรมทองเที่ยว แตไมรับหลักการในการ
จัดตั้งใหเปนรูปสมาคม ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหน่ึง ดําเนินงานโดยใหกระทรวงเศรษฐการ เปนเจาของเรื่อง กระ
ทรวงเศรษฐการไดมอบงานน้ีใหกรมพาณิชย เปนผูจัดทําเน่ืองจากกรมพาณิชยมีแผนกสงเสริมพาณิชยและทองเที่ยวอยู
กระทรวงเศรษฐการไดดําเนินการเรื่องน้ีตอมาจนเม่ือสงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดขึ้น และสํานักงานถูกระเบิด จึงเลิกกิจการไป
ชั่วคราว 

องคการสงเสริมการทองเที่ยว จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสงเสริมการทองเที่ยว   ปพ.ศ. 
25o2 น้ัน มีหนาที่สงเสริมการทองเที่ยวเปนสวนใหญ ตอมาอุตสาหกรรมทองเที่ยวไดขยายตัวอยางกวางขวางรวดเร็ว 
จําเปนตองปรับปรุงอํานาจหนาที่ขององคการสงเสริมการทองเที่ยว ใหมีขอบเขตการปฏิบัติงานกวางขวางยิ่งขึ้นทั้งในดานการ
พัฒนา อนุรักษทรัพยากรทางการทองเที่ยว และ การสงเสริมเผยแพร จึงไดมีการนําเสนอรางพระราชบัญญัติ การทองเที่ยว
แหงประเทศไทย และ รางพระราชบัญญัติจัดระเบียบธุรกิจเก่ียวกับอุตสาหกรรมทองเที่ยว เพื่อให หนวยงานการทองเที่ยวของ
รัฐ มีอํานาจหนาที่และรับผิดชอบในการพัฒนาสงเสริมเผยแพร และ ดําเนินกิจการ    เพื่อเปนการริเริ่มใหมีการพัฒนาแหลง
ทองเที่ยว ตลอดจนคุมครองใหความปลอดภัยแกนักทองเที่ยวดวย  

สรุปไดวา  การสงเสริมการทองเที่ยวน้ันอุตสาหกรรมการทองเที่ยว  เปนแนวทางในการปฏิบัติที่    ทําใหการ
ทองเที่ยวภายในประเทศน้ันใหดีขึ้น  และควบคุมการขยายตัวของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไมใหขยายตัวเร็วจนเกินไป ทั้งน้ี
ภาครัฐจําเปนตองเขามาเก่ียวของในการสนับสนุนและบริหารจัดการ 



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครัง้ที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 
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ทฤษฏีพิพิธภัณฑในประเทศไทย 
สายันต ไพรชาญจิตร  (255o) อธิบายไววาในระยะหลายสิบปที่ผานมามีพิพิธภัณฑชุมชนทองถิ่นเปนพิพิธภัณฑ

ขนาดเล็กดําเนินงานโดยบุคคลและองคกรชุมชนในทองถิ่นตาง ๆ เกิดขึ้นเปนจํานวนมาก แสดงใหเห็นถึงความใสใจของคนใน
ประเทศกับประวัติศาสตรความเปนมาในอดีตและพยายามจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีอันเปนหลักฐานของอดีตในรูปแบบ
พิพิธภัณฑกันมากขึ้นและทําใหเกิดความเขาใจโดยทั่วกันวาพิพิธภัณฑก็ไมไดเปนเรื่องที่ผูกขาดทําไดแตจําเพาะหนวยราชการ 
องคกรเชี่ยวชาญทางกฎหมายหรือนักวิชาการผูเชีย่วชาญเฉพาะทางเทาน้ัน 

ศรีศักร วัลลิโภดม  (2551) ไดใหความเห็นตางออกไปวาบทบาทของพิพิธภัณฑทองถิ่นเปนกลไกสําคัญในการ
ปลูกจิตสํานึกทองถิ่นที่เขมแข็ง สอนใหชมชนไดรูจักคิดและเปนแหลงความรู      โดยพัฒนาการของพิพิธภัณฑทองถิ่นเริ่มมีขึ้น
ทั่วไปในราว  4o – 5o ปมาแลว โดยสะทอนผานการรวบรวมวัตถุทางวัฒนธรรมของคนกลุมตาง ๆ เชน พระสงฆ ครู ผูนําทาง
การเมือง แตไมมีวิธีการและกําลังในการจัดการอยางเปนระบบ ในเวลาตอมา  การรวบรวมวัตถุทางวัฒนธรรมเหลาน้ันถูก
ทําลายไปโดยขบวนการคาของเกาและประกอบกับการที่รัฐไมมีหนวยงานและงบประมาณรองรับ 

แมวามีพิพิธภัณฑเกิดขึ้นจํานวนมากในประเทศไทย ทั้งดวยเงื่อนไขปจจัยทางสังคมที่ผูคนตระหนักและสํานึก
คุณคาในมรดกทางวัฒนธรรมที่กําลังจะสูญหายไปทีละนอย และเงื่อนไขทางเศรษฐกิจในหลายยุคสมัยสงผลใหเกิดนักสะสม
ศิลปะโบราณวัตถุเพิ่มขึ้นจนสวนหน่ึงกลายเปนธุรกิจซ้ือขายศิลปะ และโบราณวัตถุลํ้าคา รวมทั้งปจจัยทางกฎหมายและสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนที่กระตุนใหชุมชนรวมกันปกปองทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรวัฒนธรรมเพื่อสรางความภูมิใจในอัต
ลักษณและสงเสริมการทองเที่ยวก็ตาม  พิพิธภัณฑทองถิ่นที่เกิดขึ้นและดํารงอยูตางยังตองการองคความรูในการจัดการ 
ตองการประสบการณทางวิชาการและการพัฒนาพิพิธภัณฑใหนาสนใจ เปนวัตถุประสงคสําคัญของการวิจัยครั้งน้ีดวยเชนกัน 

สรุปวาไดวา  พิพิธภัณฑเปนแหลงใหความรูและจุดเริ่มตนของการปลูกจิตสํานึกใหกับประชาชนผาน
โบราณวัตถุที่จัดแสดง ในปจจุบันน้ันการรวบรวมวัตถุโบราณตาง ๆ ถูกทําลายไปกลายเพื่อเปนการซ้ือขายศิลปะเพื่อตอบสนอง
ทางธุรกิจ  เน่ืองจากการทํางานของรัฐที่ไมเปนระบบและไมมีงบประมาณรองรับ จึงทําใหส่ิงเหลาน้ันกําลังจะคอย ๆ เลือนหาย 

 
4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 1  ขอบเขตดานสถานที่  ทําการศึกษาพื้นที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย ซ่ึงอยูในวัดพระปฐม
เจดีย  ตําบลพระปฐมเจดีย  อําเภอเมือง   จังหวัดนครปฐม   

 2  ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยางที่ศึกษา  กลุมที่ 1 หนวยงานที่เก่ียวของ  คือ  เจาหนาที่ผูดูแล
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย  ตําบลพระปฐมเจดีย  อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  กลุมที่  2  นักทองเที่ยวชาวไทย
ที่เดินทางมาทองเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  พระปฐมเจดีย  ตําบลพระปฐมเจดีย  อําเภอเมือง   จังหวัดนครปฐม  กลุมที่  
3  ประชาชนในชุมชนพระปฐมเจดีย  กลุมที่ 4  นักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาเที่ยววัดพระปฐมเจดีย 

 3  ขอบเขตดานเน้ือหา  ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถามและขอคําถามเก่ียวกับบริบทของ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดียและชองทางการประชาสัมพันธพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย    

4  ขอบเขตดานเวลา  มิถุนายน  -  ธันวาคม  2558 
 
5. ผลการศึกษา 
 

 จากการศึกษาไดนําขอมูลมาวิเคราะหใหตรงตามวัตถุประสงคที่ไดวางไว  โดยแบงผลการวิเคราะห
ออกเปน  10  ประเด็นดังน้ี 

ประเด็นที่ 1  ขอมูลทั่วไปของแหลงทองเที่ยว 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย ไดเริ่มตั้งขึ้นภายหลังการยายเมืองนครชัยศรี จากตําบลทานามายัง

บริเวณพระปฐมเจดียในปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โดยสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยา
ดํารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยในขณะน้ัน ทรงมีพระราชดําริใหรวบรวมโบราณวัตถุในเมืองนครชัยศรีขึ้ น 
เจาพระยาศรีวิไชยชนินทรสมุหเทศาภิบาลมณฑลนครชัยศรี จึงมอบหมายใหหลวงพุทธเกษตรานุรักษ (จร จรณี) และหลวง
ไชยราษฎรรักษา (โพธ์ิ เคหะนันท) เปนผูดําเนินการ 
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โบราณวัตถุที่รวบรวมในระยะแรกไดถูกนํามาเก็บรักษาไวที่ระเบียงคดรอบองคพระปฐมเจดีย กระทั่งในป พ.ศ.
2454 จึงไดยายไปไวในวิหารตรงขามพระอุโบสถ ตอมาเรียก พระปฐมเจดียพิพิธภัณฑสถาน (อยูในความดูแลของวัดพระปฐม
เจดีย) และในป พ.ศ.2477  ไดยกฐานะเปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ในความดูแลของกรมศิลปากร และเม่ือจํานวน
โบราณวัตถุมากขึ้น ทําใหอาคารพิพิธภัณฑสถานแหงชาติหลังเดิมคับแคบ ในป พ.ศ.2510 กรมศิลปากรไดจัดงบประมาณให
สรางอาคาร พิพิธภัณฑสถานหลังปจจุบันขึ้น และเคล่ือนยายโบราณวัตถุจากพิพิธภัณฑสถานหลังเดิมมาจัดแสดง โดย
โบราณวัตถุ สวนใหญเปนหลักฐานในสมัยทวารวดี เปนชวงอดีตที่รุงเรืองของดินแดนนครปฐม 

ประเด็นที่ 2  ทรัพยากรที่มีอยูในพื้นที ่
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย เดิมเปนพระปฐมเจดีย พิพิธภัณฑสถาน ตอมากรมศิลปากรเขามาดูแล 

จึงไดยกฐานะเปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เน่ืองจากมีจํานวนวัตถุโบราณที่นํามาจัดแสดงมากขึ้น อีกทั้งวัตถุเหลาน้ันเปนวัตถุ
ศิลปะสมัยทวารวดี บางชิ้นสามารถพบไดที่จังหวัดนครปฐมเทาน้ัน และบางชิ้นมีอายุมากถึง 1,000 ป เปนสถานที่พบและจัด
แสดงวัตถุโบราณสมัยทวารวดีไวมากที่สุด โดยเฉพาะธรรมจักร และพระพุทธรูปที่มีลักษณะออนชอยสวยงาม อันเปนส่ิงดึงดูด 
และส่ิงที่นาสนใจตอการเขาชม เพื่อความเพลิดเพลินและการเรียนรู ภายในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย แบงการ
จัดแสดงออกเปน 3 สวน ดังน้ี 

สวนที่ 1 แนะนําลักษณะทั่วไปของจังหวัดนครปฐม ประวัติความเปนมาของดินแดนแหงน้ี การตั้งถิ่นฐานของ
ชุมชนตั่งแตสมัยกอนประวัติศาสตร การติดตอรับพุทธศาสนาและวัฒนธรรมจากอินเดียเขามาผสมผสานกับความเชื่อและ
วัฒนธรรมทองถิ่น ภาพปูนปนรูปชาวตางประเทศ ศิลาจารึกที่พบบริเวณเมืองโบราณนครปฐม  

สวนที่ 2 เสนอเรื่องราวดานศาสนาและความเชื่อของชุมชนทวารวดีในนครปฐมสะทอนผานงานศิลปกรรม
ประเภทตางๆ โบราณวัตถุที่จัดแสดงในสวนน้ีประกอบดวย ชิ้นสวนสถาปตยกรรมและประติมากรรมประเภทตางๆ เชน 
พระพุทธรูป ภาพสลักเลาเรื่องพุทธประวัติ ภาพปูนปนเรื่องชาดกประดับฐานเจดียและธรรมจักร  

สวนที่ 3 เรื่องราวของนครปฐมหลังความรุงเรืองสมัยทวารวดี จนถึงสมัยที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัวฯ โปรดเกลาใหปฏิสังขรณองคพระปฐมเจดียและเปนงานสําคัญที่สืบเน่ืองตอมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว ซ่ึงเปนชวงที่นครปฐมไดรับการยกฐานะขึ้นเปนมณฑลนครชัยศรี และในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลาเจาอยูหัว โปรดเกลาฯใหกอสรางพระราชวังสนามจันทรขึ้น เมืองนครปฐมไดรับการพัฒนาเรื่อยมา 

ประเด็นที่ 3  ทรัพยากรการทองเที่ยว 
 ทรัพยากรทางการทองเที่ยว เปนส่ิงที่นาสนใจ เปนประโยชนและมีคุณคาแกการทองเที่ยว เปนส่ิงที่ดึงดูดและ

จูงใจใหทองเที่ยวเดินทางมาเยือนหรือมาทองเที่ยว อาจเปนส่ิงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือ เปนส่ิงที่มนุษยสรางสรรคขึ้น 
และสืบทอดตอกันมาเปนมรดกทางวัฒนธรรม ทรัพยากรทางการทองเที่ยวของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย ไดแก 
โบราณวัตถุตาง ๆ ที่เปนเอกลักษณเฉพาะ เชน ธรรมจักร อันมีรวดลายศิลปะทวารวดีที่สวยงาม พระพุทธรูป เคร ื่องใช
เครื่องประดับ อันเปนงานฝมือที่ออนชอยงดงาม 

ประเด็นที่ 4  รูปแบบการทองเที่ยวในพื้นที่ 
การทองเที่ยวมีหลายรูปแบบ แตละรูปแบบมีส่ิงที่ดึงดูดใจแตกตางกัน เปนส่ิงดึงดูดใจใหผูคนเดินทางมาเยือน

ทองถิ่นน้ัน ๆ มีทั้งส่ิงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ส่ิงที่มนุษยสรางขึ้น และงานประเพณีตาง ๆ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐม
เจดียเปนอีกสถานที่หน่ึงที่นักทองเที่ยวใหความสนใจเดินทางมาชมประวัติศาสตรอันเกาแกเพื่อศึกษาเปนความรูเรื่องราวใน
สมัยทวารววด ี

ประเด็นที่ 5  การทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร 
โบราณวัตถุมีความสําคัญมากมายหลายประการคือ แสดงใหเห็นถึงความเปนมาของประเทศในแตละยุคสมัยวา

มีความเจริญรุงเรืองและชีวิตความอันมีผลจากความแตกตาง  ที่เกิดจากปจจัยทางกายภาพทางธรรมชาติและวัฒนธรรม  เปน
เกียรติและความภาคภูมิใจของคนในชาติ เปนส่ิงที่โยงเหตุการณในอดีต และปจจุบันเขาดวยกัน เปนส่ิงที่ใชอบรมจิตใจของคน
ในชาติได 

ประเด็นที่ 6  ปจจัยดานการทองเที่ยว 
ส่ิงดึงดูดใจทางการทองเที่ยว คือ  เอกลักษณที่มีความโดดเดนของแหลงทองเที่ยวน้ัน ๆ       มีลักษณะ

เฉพาะตัว สามารถดึงดูดความสนใจใหมีนักทองเที่ยวเดินทางเขามาทองเที่ยวและเรียนรู  ภายในพิพิธภัณฑมีส่ิงที่นาสนใจที่
หลากหลาย เชน การจัดแสดงโบราณวัตถุตาง ๆ ธรรมจักร ลูกปด ภาพเกะสลักสมัยทวารวดี ที่แสดงใหเห็นถึงเรื่องราวในอดีต 
เปนส่ิงที่โดดเดนในการดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยวใหเดินทางมาเที่ยวชม 
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ประเด็นที่ 7  บริการ 
ในการทองเที่ยวในสถานที่ทองเทีย่วตาง ๆ น้ันจะมีเจาหนาที่คอยใหขอมูลของสถานที่ทองเที่ยว   น้ัน ๆ และ

คอยใหคําปรึกษาแกนักทองเที่ยวที่ตองการทราบขอมูลเพิ่มเติม  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดียเปนสถานที่หน่ึงที่มี
เจาหนาที่คอยใหมูลแกนักทองเที่ยวและคอยตอบคําถามที่นักเที่ยวสงสัย 

ประเด็นที่ 8  ศักยภาพดานสถานที่ทองเที่ยว 
ในสถานที่ทองเที่ยวแตละที่น้ันจะสามารถรองรับนักทองเที่ยวไดมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับขนาดของสถานที่น้ัน  

โดยพิจารณาจากความสามารถในการตอนรับพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดียก็เปนสถานที่หน่ึงที่สามารถรองรับ
นักทองเที่ยวไดจํานวนหน่ึง  โดยทางองคพระปฐมเจดียมีลานจอดรถสําหรับรองรับกรุปทัวรทั้งชาวไทยละชาวตางชาติหลาย
แหงและทางพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดียสามารถรับนักทองเที่ยวที่เดินทางมาเปนหมูคณะได  โดยแยกเปน  2  
กลุมเพื่อใหเจาหนาที่ไดดูแลอยางทั่วถึงและสะดวกตอการบริหารจัดการ 

ประเด็นที่ 9  การประชาสัมพันธ 
ส่ือบุคคลเปนส่ืออีกชนิดที่ ใชในการประชาสัมพันธ  ปจจุบันมีการใช ส่ือบุคคลเปนจํานวนมากในการ

ประชาสัมพันธสถานที่ตาง ๆ  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดียเปนอีกสถานที่หน่ึงที่ใชส่ือบุคคลในการประชาสัมพันธ
หรือใหความรูเก่ียวกับพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย 

ประเด็นที่ 1o  ขอคําถามอ่ืน ๆ 
การประชาสัมพันธ เพื่อการโฆษณา การชักชวน หรือการบอกเลาเรื่องราวขาวสารตาง ๆ ใหกับบุคคลภายนอก 

หรือกลุมเปาใหรับรู รับทราบน้ัน สามารถประชาสัมพันธไดหลากหลายชองทาง ขึ้นอยูกับผูที่ตองการประชาสัมพันธในรูปแบบ
ตาง ๆ เพื่อใหบรรลุถึงจุดประสงค ไดแก การประชาสัมพันธผานส่ือส่ิงพิมพ การประชาสัมพันธทางโทรทัศน และการ
ประชาสัมพันธผานส่ืออิเล็กทรอนิกส เปนตนโดยการประชาสัมพันธพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดียควรจะมีเน้ือหาของ
ประวัติศาสตรความเปนมาของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดียและประวัติของวัตถุโบราณตาง ๆ ภายใน
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย 
 
6. การอภิปรายผล 
 

แนวทางการสงเสริมและการประชาสัมพันธพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย อําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม ตามวัตถุประสงคหลัก ดังน้ี 

1  วัตถุประสงคที่ 1 เพื่อศึกษาแนวทางการสงเสริมและการประชาสัมพันธ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐม
เจดีย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จากการวิเคราะหการประชาสัมพันธพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดียมีชองทางการ
ประชาสัมพันธที่หลากหลาย     ทั้งชองทางผานเว็บไซด (web side) เว็บเพจ (web page) เฟสบุค (facebook) หนังสือพิมพ 
รวมไปถึงการประชาสัมพันธผานส่ือกระจายเสียง ซ่ึงในวิธีการประชาสัมพันธน้ัน เปนการโฆษณา เพื่อบอกเลาขาวสารถึง
กิจกรรมที่เกิดขึ้นของพิพิธภัณฑ เปนการชักชวนใหนักทองเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมยังพิพิธภัณฑ โดยมีเน้ือหา หรือขอความที่
นาสนใจ ดึงดูด และสรางแรงจูงใจ ใหนักทองเที่ยวเกิดความตองการเดินทางมาเที่ยวชมเพื่อความเพลิดเพลิน หรือเพื่อการ
เรียนรูเรื่องราวทางประวัติศาสตร ตามแตวัตถุประสงคของผูมาเยือน  

2  เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  ใหเปน
แหลงเรียนรูทางประวัติศาสตร จากการวิเคราะหรูปแบบการทองเที่ยวพบวา พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย จัดอยูใน
รูปแบบการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร เน่ืองจากเปนสถานที่สําหรับจัดแสดงโบราณวัตถุที่ถูกคนพบภายในจังหวัดนครปฐม 
อันมีความสําคัญดานประวัติศาสตรตั้งแตยุคสมัยทวารวดี แสดงใหเห็นถึงความรุงเรืองของจังหวัดนครปฐมในสมัยน้ัน ถึงกับได
ชื่อวาเปนศูนยกลางทวารวดี รูปปนธรรมจักร พบมากที่สุด และเปนหลักฐานสําคัญในการบอกเลาเรื่องราวในอดีต สอดคลอง
กับพิริยะ  ไกรฤทษ  (2533) และชัยพล  ทรงสุนทรวงศ  (2554)  ซ่ึงกลาวไววา  ภาคกลางเปนแหลงอารยะธรรมที่มีมาตั้งแต
ยุคกอนประวัติศาสตรและสืบทอดมาจนถึงสมัยประวัติศาสตร จึงมีมรดกที่แสดงถึงความเจริญทางดานโบราณสถาน  
ศิลปกรรมและศาสนสถานมากมาย  เชน ลูกปด พระพิมพ  ซากส่ิงกอสรางตาง ๆ จัดเปนเมืองสมัยทวารวดี หลักฐานทาง
โบราณคดีมากมายที่บงบอกถึงวิถีชี วิตความเปนอยู ทั้งดานสังคม วัฒนธรรม  ภูมิปญญา ของผูคนสมัยกอน ดังน้ัน 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดียจึงเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญทางประวัติศาสตร กอใหเกิดความรู ความเขาใจ  และความ
ภาคภูมิใจเกิดขึ้นภายในสังคม และเปนแหลงปลูกจิตสํานึกและทัศนคติที่ดีใหกับคนในชุมชน และนักทองเที่ยวที่ไดเขามา
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เรียนรูและสัมผัสชีวิตความเปนอยูของบรรพบุรุษ อันเปนตนกําเนิดของวัฒนธรรม ความเชื่อ วิถีชีวิตและศาสนา ที่ยังคง
สะทอนใหเห็นอยูในปจจุบัน สอดคลองกับนงเยาว  จิตตะปุตตะ  (2546)  อดิศร  ศักดิ์สูง  (2554) และ จุฑาทิพย  เจริญลาภ 
(2545) กลาวไววา การทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร เปนการทองเที่ยวไปยังแหลงทองเที่ยวที่มีคุณคาทางประวัติศาสตร 
วัฒนธรรม และสังคม รวมถึงสถานที่ที่มีความผูกพันทางจิตใจของชนรุนหลัง เพื่อ ชื่นชม เรียนรู ปลูกจิตสํานึกตอการรักษา
มรดกทางวัฒนธรรมและคุณคาของสภาพแวดลอม สอนใหชมชนไดรูจักคิดและเปนแหลงความรู โดยสะทอนผานการรวบรวม
วัตถุทางวัฒนธรรมของกลุมคน 

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐม เปนแหลงเรียนรูที่สําคัญทางประวัติศาสตร เปนแหลงรวบรวมโบราณวัตถุ
มากมายที่คนพบในจังหวัดนครปฐม มีจัดแสดงเรียบเรียงยุคสมัย ตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตร ไปจนถึงนครปฐมในยุคปจจุบัน 
จึงเปนแหลงเรียนรูดานประวัติศาสตรที่สําคัญของจังหวัดนครปฐมไดเปนอยางดี นอกจากน้ี ทางพิพิธภัณฑยัง มีใบกิจกรรม 
ใหกับนักเรียน นักศึกษาที่เขามาเรียนรู ไดทํากิจกรรมรวมกัน และยังมีการจักนิทรรศการชั่วคราวตามโรงเรียนตาง ๆ  เพื่อให
นักเรียนไดเรียนรู และชักชวนใหมาเที่ยวชมยังพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย เพื่อไดสัมผัสกับโบราณวัตถุที่จัดแสดง
ภายในพิพิธภัณฑ 

3  เพื่อใหมีการจัดการพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย    อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม อยางเปนระบบ 
จากการวิเคราะหการจัดระบบของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย  มีการจัดการอยางเปนระบบ ในฐานะที่เปน
พิพิธภัณฑที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุที่พบในจังหวัดนครปฐม จึงเปนพิพิธภัณฑที่สําคัญของทองถิ่น และเปนสถานที่ภาคภูมิใจ
ของคนจังหวัดนครปฐม ชาวบานรวมถึงนักเรียน นักศึกษา จึงควรไดเขามาเรียนรูและสัมผัส เพื่อนําไปเผยแพรความรู โดยทาง
พิพิธภัณฑมีใบกิจกรรม สําหรับใหนักเรียน และนักศกึษาไดเรียนรูทั้งภายในพิพิธภัณฑและตามโรงเรียนตาง ๆ สอดคลองกับ
ศรีศักร  วัลลิโภดม  (2551) และชีวสิทธ์ิ  บุณยเกียรติ (2552) อธิบายไววา  การจัดการพิพิธภัณฑและการมีสวนรวมของ
ชุมชน พิพิธภัณฑประวัติศาสตรทองถิ่น มีกระบวนการเรียนรูรวมกัน การสืบคนความรู  การบันทึก การเผยแพร และสราง
กิจกรรมใหลูกหลานของคนในชุมชนไดลองปฏิบัติ เพื่อย้ําใหเห็นวาพิพิธภัณฑมีบทบาทสําคัญในการเชื่อมโยงผูคน ตางเพศ 
ตางวัยและตางสถานภาพทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจใหสามารถอยูในกระบวนการ นอกจากน้ี ทางพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
พระปฐมเจดีย ยังมีวิธีการจัดเรียบเรียงโบราณวัตถุออกเปนชวงเวลา ตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตร ยุคประวัติศาสตรสมัยทวาร
วดี อันเปนยุคที่รุงเรื่องที่สุดของจังหวัดนครปฐม ยุคที่ มีอิทธิพลของศาสนาพุทธ ไปจนถึงนครปฐมในยุคปจจุบัน เม่ือ
นักทองเที่ยวเดิมชมภายในพิพิธภัณฑ จะสามารถเรียนรูเรื่องราว ตั้งแตอดีตไปจนถึงปจจุบันของจังหวัดนครปฐมไดเปนอยางดี 
และเขาใจงาย ดวยการมีคําอธิบายอยูใตวัตถุโบราณ อธิบายถึงความเปนมา ความสําคัญของวัตถุน้ัน ๆ สอดคลองกับ  นงเยาว  
จิตตะปุตตะ  (2546)  อดิศร  ศักดิ์สูง  (2554) และ จุฑาทิพย  เจริญลาภ (2545) ไดกลาวไววา การทองเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตรจําเปนตองมีการจัดการอยางเปนระบบอยางมีคุณภาพ หากขาดการจัดการที่ดีจะมีผลกระทบตอแหลงทองเที่ยว
น้ันไดเชนกัน ซ่ึงองคประกอบสําคัญของการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ไดแก การดําเนินการโดยคํานึงถึงศักยภาพ
ในการดึงดูดนักทองเที่ยว  การดําเนินการโดยคํานึงถึงศักยภาพในการรองรับนักทองเที่ยว  การบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว 
ที่ตองมีการจัดการดานการอนุรักษ ดานการบริหารจัดการ  การใหความรูและสรางจิตสํานึก การเปดโอกาสและสรางการมี
สวนรวมของชุมชน รวมทั้งการกระจายรายไดสูชุมชน 

การจัดเรียงโบราณวัตถุของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย มีลักษณะจัดเรียงในรูปแบบเลาเรื่องราว 
ตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตร ยุคทวารวดี ไปจนถึงยุคปจจุบันของจังหวัดนครปฐม สามารถเขาใจประวัติความเปนมาของจังหวัด
นครปฐมไดอยางเรียบงายและรวดเร็ว ดวยวิธีการจัดการลักษณะน้ี ทําใหการเขาชมพิพิธภัณฑนาสนใจตลอดเวลา เน่ืองจาก
เปนชางเวลาที่มีการเปล่ียนแปลงจากอิทธิผลตาง ๆ สงผลใหวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของคนทองถิ่นเปล่ียนแปลงไปดวย 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย มีพื้นที่ที่จํากัดไมสามารถ รองรับนักทองเที่ยวที่มาเปนคณะมากกวา 30 ทานขึ้นไปได 
หากทางพิพิธภัณฑไมรับนักทองเที่ยวที่เปนหมูคณะ ทําใหเสียโอกาสทั้งดานพิพิธภัณฑและดานของนักทองเที่ยวดวย วิธีการ
จัดการของพิพิธภัณฑ คือ การแบงกลุมนักทองเที่ยวออกเปน 2 กลุม เพื่อสําหรับการเขาชมพิพิธภัณฑ การจัดการแกไข
สถานการณที่พบ แสดงใหเห็นถึงศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี และเปนระบบของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย 
ถึงแมมีขอจํากัดในการปฏิบัติในบางสวน  การจัดนิทรรศการถาวรในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย ในปจจุบันเปน
การปรับปรุงจากการจัดแสดงเดิม โดยเพิ่มเน้ือหาทางประวัติศาสตรและพัฒนาการของเมืองนครปฐม ที่สอดคลองกับ
โบราณวัตถุที่รวบรวมไวในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย  อีกทั้งยังไดพัฒนารูปแบบการจัดแสดงที่ชวย ส่ือเน้ือหา
เรื่องราวใหสมบูรณยิ่งขึ้นดังน้ันนักทองเที่ยวควรเดินจากจุดบริการนักทองเที่ยวภายใน  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐม
เจดีย ทางซาย เพื่อชมนิทรรศการสวนที่ 1  เปนการจัดแสดงการตั้งถิ่นฐานของชุมชนกอนประวัติศาสตร จากน้ันเดินออกจาก
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หองจัดแสดงนิทรรศการสวนที่ 1 ไปทางขาว เพื่อชมนิทรรศการสวนที่ 2 จัดแสดงเรื่องราวเก่ียวกับศาสนาและความเชื่อของ
ชุมชนทวารวดีที่นครปฐม สะทอนผานงานศิลปกรรมตาง ๆ และเดินออกจากหองจัดแสดงนิทรรศการไปทางขวา เพื่อไปยัง
หองจัดแสดงนิทรรศการสวนที่ 3 ที่นําแสดงเรื่องราวของนครปฐม ภายหลังจากความเจริญรุงเรืองของสมัยทวารวดีผานพนไป 
จนกระทั่งในสมัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ไดโปรดเกลาฯ ใหปฏิสังขรณองคพระปฐมเจดีย การเดินชม
ลักษณะน้ี จะชวยใหนักทองเที่ยวเขาใจประวัติความเปนมาของจังหวัดนครปฐม ตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตร จนถึงยุคปจจุบัน 
ไดอยางเรียบงาย  และรวดเร็ว  จากวิธีการเรียบเรียงเสมือนการบอกเลาเรื่องราวของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย 
 
7. บทสรุป 
 

1  เพิ่มวิธีการประชาสัมพันธที่หลากหลายวิธี เพื่อสรางแรงดึงดูดมากยิ่งขึ้น โดยจากการโฆษณา ชักจูง
นักทองเที่ยวเพียงอยางเดียว ใหเพิ่มกิจกรรม หรือขอความเขาไป เพื่อเปนการบอกใหนักทองเที่ยวทราบวา เม่ือมาเที่ยวแลว
นักทองเที่ยวไดเห็นโบราณวัตถุที่สมบูรณและสวยงามที่สุด นักทองเที่ยวไดเรียนรูดานประวัติศาสตรของจังหวัดนครปฐม และ
ไดรูจักศิลปะทวารวดีเพิ่มมายิ่งขึ้น เปนการสรางกลยุทธในการประชาสัมพันธ ใหตรงกับกลุมเปาหมาย และตรงกับจุดประสงค
ของการประชาสัมพันธในแตครั้ง 

2  สรางความเปนหน่ึงเดียวของคนในชุมชน ใหเห็นถึงความสําคัญของการอนุรักษ หวงแหน และเปนแหลง
เรียนรูทางประวัติศาสตร โดยการเพิ่มความมีบทบาทของพิพิธภัณฑตอชุมชนมากขึ้น ใหเปนแหลงเรียนรูที่ส ําคัญ ทุกคนใน
ชุมชนตองมีความรูความเขาใจดานความสําคัญของโบราณวัตถุที่จัดแสดงอยูภายใน จากการเขาชม ใหพิพิธภัณฑจัดแสดง
นิทรรศการชั่วคราวภายนอก เพื่อทํากิจกรรม ของนักเรียนที่เขามาศึกษาเรียนรูบอยครั้ง โดยมีเจาหนาที่ หรืออาสาสมัครที่เปน
คนในชุมชน ชวยกันจัดนิทรรศการ เพื่อสรางความสัมพันธภายในชุมชน และใหมีการเคล่ือนไหวตอบทบาทที่มีกิจกรรมเกิดขึ้น
ในพิพิธภัณฑตลอดเวลา 

3  ปลูกจิตสํานึก สรางทัศนคติ ในขณะที่บรรยาย และในการประชาสัมพันธผานส่ือตาง ๆ ใหเห็นวา 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย เปนแหลงรวบรวมโบราณวัตถุที่คาพบในจังหวัดนครปฐมจนกอเกิดเปนแหลงรวบรวม
องคความรูทางดานประวัติศาสตรที่สําคัญ โดยเฉพาะยุคที่ศิลปะทวารวดีเขามามีอิทธิพล ตอวิถีชีวิตชาวไทย รวมถึงศาสนา
พุทธอันเปนรากฐานของความเชื่อและวัฒนธรรมที่เห็นอยูในปจจุบัน และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย มีคุณคา
เทียบไดกับแหลงทองเที่ยวทางโบราณคดี และ แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรที่สําคัญของประเทศไทย  
 
8. ขอเสนอแนะ 

 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
1.   ควรศึกษาในเรื่องของการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวภายใตกระแสโซเชียล คือการประชาสัมพันธผาน

ทางเฟซบุคของแหลงทองเที่ยวเอง หรือเว็บไซดการทองเที่ยวตาง ๆ  เน่ืองจากในปจจุบัน โซเชียลเนตเวิรกเปนชองทางการ
ประชาสัมพันธที่ไดรับผลตอบรับดีที่สุดจากนักทองเที่ยวและผูคนใหความสนใจมากที่สุด  

2.  ควรศึกษาวิจัยในเรืองของแนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ     พระปฐมเจดีย 
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สูระดับนานาชาติ เพื่อเปนการเตรียมความพรอมตอนรับอาเซียนที่กําลังจะเขามามีบทบาทเปน
อยางมากในประเทศไทย 

3.  ควรศึกษาวิจัยในเรื่องของแนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ    พระปฐมเจดีย 
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ใหเปนการทองเที่ยวที่ยั่งยืน เพื่อเปนการอนุรักษทรัพยากรทองเที่ยวตาง ๆ ใหยังคงอยูตลอดไป
   
9. อางอิง 
 

กอบแกว ชัยเดชสุริยะ  (2546),  หลักการจัดการการทองเที่ยวที่ยั่งยืน, กรุงเทพฯ กนกพร  อุปการดี.  (2556).  
รายงานการวิจัยเรื่องแนวทางการสงเสริมและประชาสัมพันธการทองเที่ยวตลาดนํ้าบางนอย ตําบลกระดังงา อําเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม.  

กอบแกว ชัยเดชสุริยะ.  (2546).  หลักการจัดการการทองเที่ยวที่ยั่งยืน. กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอรเน็ท. 
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แอพพลิเคชันแนะนําสถานที่ทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม บนระบบปฏบิัตกิารแอนดรอยด 
Nakhonpathom Travel Guide on Android OS 

 
ขวัญยุพา  ศรีสวาง 

 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

khuanyu@hotmail.com 
 

บทคัดยอ 
 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อเพื่อพัฒนาแอพพลิเคชันแนะนําแหลงทองเที่ยวในจังหวัดนครปฐม บนโทรศัพทมือถือ         

ที่รองรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ซ่ึงผลที่ไดจากการดําเนินงานจะเปนการอํานวยความสะดวก และชวยเหลือนักทองเที่ยว  
ในสวนของการแนะนําสถานที่ทองเที่ยวในจังหวัดนครปฐมตามสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ จํานวน 6 เสนทางไดแก แหลงทองเที่ยว
อําเภอกําแพงแสน แหลงทองเที่ยวอําเภอบางเลนและดอนตูม แหลงทองเที่ยวอําเภอนครชัยศรี แหลงทองเที่ยวอําเภอพุทธมณฑล 
แหลงทองเที่ยวอําเภอสามพราน และแหลงทองเที่ยวในอําเภอเมืองนครปฐม  

ผลการดําเนินงานสรุปไดวาแอพพลิเคชันแนะนําแหลงทองเที่ยวในจังหวัดนครปฐม บนโทรศัพทมือถือที่รองรับระบบ 
ปฏิบัติการแอนดรอยด สามารถใหขอมูลแนะนําสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ และยังสามารถบอกสถานที่ทองเที่ยวใกลเคียงจากตําแหนง 
ปจจุบันของนักทองเที่ยว พรอมทั้งระยะทางในการเดินทางไปยังแหลงทองเที่ยวใกลเคียงได ซ่ึงสามารถชวยเหลือนักทองเที่ยว
ไดเปนอยางดี ซ่ึงแอพพลิเคชันน้ีจัดทําขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวโดยตรงเพื่อใหนักทองเที่ยวสามารถ
เดินทางทองเที่ยวในจังหวัดนครปฐมอยางมีความสุข      

 
คําสําคัญ: แหลงทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม, ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 

 
Abstract 

 
The research aims to develop tourism application on mobile phone for reccommending tourism 

destinations in Nakhon Pathom province. The result of the process would help the tourists easily access 
information of visiting the province. The routes of the development were mentioned to be 6 routes, such 
as tourism destinations in Bang Lane and Don Toom, Nakhon Chaisri, Buddhamonthon, Sampran and Muang 
districts. 

The result found that the application on smart phone for Androids could be useful for tourism 
sites accessing in the province. It was also guided the tourists to all nearby destinations and it could 
calculate the estimate time to the sites. This meant the application was very helpful the tourists, visting 
the province. 

 
Keywords: tourism destination, tourism application, android 

 
1. บทนํา 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีบทบาทสําคัญในชีวิตและสังคมของไทยมากขึ้นเรื่อยๆ ไมวาจะเปนการทํางาน        
การส่ือสาร การนัดหมายและการเดินทางทองเที่ยว เรียกไดวากิจกรรมในชีวิตประจําวันตางๆ ลวนแลวแตมีเร ื่องราวที่
เก่ียวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศแทบทั้งส้ิน เราจึงไมสามารถปฏิเสธความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงมีอิทธิพลตอ
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ผูคนมากมายในปจจุบันได โดยเฉพาะในดานการทองเที่ยวที่ในปจจุบันนักทองเที่ยวจํานวนมากใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยเฉพาะอินเทอรเน็ตในการคนหาขอมูลเพื่อเตรียมตัวในการเดินทาง  รวมไปถึงขอมูลเสนทางและแผนที่ ที่จะชวยให
นักทองเที่ยวทราบถึงระยะทางที่จะไปยังสถานที่ทองเที่ยว โรงแรม ที่พัก รานอาหาร หรือสถานที่สําคัญตาง ๆ นอกจากน้ียังมี
บริการอ่ืนๆ อีกมากมายที่ชวยอํานวยความสะดวกใหนักทองเที่ยวอยางครบครัน เชน บริการจองตั๋วเครื่องบิน คนหาโรงแรม   
ที่พัก ผานระบบออนไลน เปนตน เรียกไดวาไมตองเดินทางออกจากที่พัก ก็สามารถวางแผนการเดินทางไดอยางสมบูรณแบบ 
ทั้งน้ีดวยเพราะเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนส่ิงที่มีการพัฒนาอยางไมหยุดน่ิง  และดวยเทคโนโลยีที่กาวลํ้าน้ีเองที่ทําใหระบบ
อินเทอรเน็ต และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส รวมถึงอุปกรณส่ือสารตาง ๆ ไมวาจะเปนคอมพิวเตอร โนตบุค สมารทโฟน แท็บเลต 
ไดถูกพัฒนาใหทํางานควบคูกันไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ภายใตการขับเคล่ือนของระบบปฏิบัติการที ่แตกตางกัน
ออกไป เพื่อตอบสนองความตองการของผูใชไดรวดเร็ว และชวยเพิ่มความสะดวกสบายในการใชงาน สงผลใหไมวาจะอยู      
ณ ตําแหนงไหน ก็สามารถที่จะเขาถึงขอมูลและบริการตาง ๆ ไดโดยผานทางแอพพลิเคชัน หรือเว็บไซต  

อุปกรณส่ือสารที่ เรียกวาโทรศัพทมือถือก็เปนส่ิงที่ขาดไมไดในการดําเนินชีวิตประจําวันของทุกๆ คนและ
โทรศัพทมือถือในปจจุบันก็มีการพัฒนากันอยางตอเน่ืองจนสามารถทําไดมากกวาการโทรเขา โทรออกเพราะไดมีการพัฒนา
แอปพลิเคชันตางๆ มากมาย ทําใหโทรศัพทมือถือในปจจุบัน (Smart phone) มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ดังน้ันในสวนของ
การขับเคล่ือนอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไปขางหนา เทคโนโลยีจึงถือเปนหน่ึงปจจัยสําคัญ เพราะมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว 
และดวยความสามารถตางๆ ที่มีมากมายรอบดานของสมารทโฟน และแท็บเล็ตน้ีเอง จึงเปนที่นิยมใชของทุกเพศทุกวัยในเวลา
อันรวดเร็ว ซ่ึงเรียกไดวาแทบจะทุกคนที่จะตองมีสมารทโฟนและแท็บเล็ตติดตัว แตในทางตรงกันขามกับยุคที่เทคโนโลยีพัฒนา
ไปอยางรวดเร็วน้ัน แอพพลิเคชันที่สนับสนุนในดานตาง ๆ มีมากมาย ดังน้ันแอพพลิเคชันเม่ือใชงานบางฟงคชั่นก็สามารถใช
งานบนเครื่องไดทันที แตอีกบางฟงคชั่นก็จะตองเชื่อมตอผานเครือขายอินเทอรเน็ต แตหากวาการเชื่อมตอน้ันเกิดขัดของก็
อาจจะทําใหเกิดปญหาในสวนของการใชงานแอพพลิเคชันไดเชนกัน  

สถานการณทองเที่ยวจังหวัดนครปฐมการเดินทางทองเที่ยวในภาพรวมของจังหวัดนครปฐมมีการเติบโตในทิศทางที่
ดีทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ  โดยมีผูเยี่ยมเยือนเพิ่มขึ้นรอยละ 18.89  แบงเปนชาวไทยเพิ่มขึ้นรอยละ 18.75  ชาวตางชาติ
เพิ่มขึ้นรอยละ  22.96  สัดสวนของนักทองเที่ยวชาวไทยมีถึงรอยละ 96.64 ปจจัยที่มีผลใหอัตราการเติบโตของนักทองเที่ยว
เพิ่มขึ้น มาจากความไดเปรียบของแหลงทองเที่ยวที่อยูไมไกลจากกรุงเทพ นอกจากน้ีจังหวัดนครปฐมยังมีแหลงทองเที่ยว ที่
เปนโบราณสถาน ประวัติศาสตร/วัฒนธรรม เชน องคพระปฐมเจดีย  ตลาดนํ้าลําพญา ทัวรสุขภาพหลวงพอเปน นอกจากน้ี 
ยังสามารถเดินทางทองเที่ยวเชื่อมโยงจังหวัดใกลเคียงไดสะดวกอีกดวย  อีกทั้งมีการจัดงานเพื่อกระตุนใหเกิดการทองเที่ยว   
ทั้งงานเทศกาลอาหาร ผลไม และของดีนครปฐม งานประกวดราชินีชางและงานเล้ียงบุฟเฟตชาง เปนตน สวนใหญ
นักทองเที่ยวจะเดินทางโดยรถยนตสวนตัวมีสัดสวนรอยละ 79.15 รองลงมาคือรถโดยสารประจําทาง รอยละ 15.39 และ
รถไฟ รอยละ 5.46  จากขอมูลดังกลาวจังหวัดนครปฐมเปนจังหวัดที่มีสถานที่ทองเที่ยวหลากหลายทั้งทางดานประวัติศาสตร  
สถานที่ทองเที่ยวทางวัฒนธรรม  ซ่ึงสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ บางแหงยังไมเปนที่รูจักอยางแพรหลาย  การนําเทคโนโลยีเขามา
ใชเพื่อจัดเก็บฐานขอมูลแหลงทองเที่ยวของจังหวัดนครปฐม  โดยพัฒนาเปนแอพพลิเคชันที่สามารถใชงานในระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด  โดยแอพพลิเคชันที่จัดทําขั้นสามารถคนหาสถานที่  แสดงแผนที่สําหรับการเดินทาง และยังสามารถเลือกสถานที่
ทองเที่ยวใกลเคียงได 

ดังน้ันผูพัฒนาจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาแอพพลิเคชันบนสมารทโฟนที่ใชระบบปฏิบัติการแอนดรอยด (Android) 
เน่ืองจากระบบปฏิบัติการดังกลาวเปน โอเพนซอรส (open source) และมีผูใชงานคอนขางมากเพื่ออํานวยความสะดวกใน
การคนหาขอมูลและสถานที่ที่ตองการภายในจังหวัดนครปฐม และชวยเหลือนักทองเที่ยวในสวนของการแนะนําสถานที่
ทองเที่ยวในจังหวัดนครปฐมตามสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ จํานวน 6 เสนทางไดแกแหลงทองเที่ยวอําเภอกําแพงแสน แหลง
ทองเที่ยวอําเภอบางเลนและดอนตูม แหลงทองเที่ยวอําเภอนครชัยศรี แหลงทองเที่ยวอําเภอพุทธมณฑล แหลงทองเที่ยว
อําเภอสามพราน และแหลงทองเที่ยวในอําเภอเมืองนครปฐม เพื่อเปนประโยชนแกผูใชงานอยางมากที่สุด 
 
2. วัตถุประสงค 
 
 เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชันแนะนําแหลงทองเที่ยวในจังหวัดนครปฐม โดยทํางานผานระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 
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3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 ข้ันตอนในการดําเนินการวิจัยประกอบไปดวยข้ันตอนตาง ๆ ดังนี้ 

1. คณะผูวิจัยศึกษาปญหาและความเปนไปไดโดยไดศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของเพื่อใหไดขอมูลและ
วิธีการพัฒนาระบบ 

2. ทําการออกแบบการพัฒนาระบบ 
3. ทําสอบระบบและปรับปรุงระบบ โดยผูเชี่ยวชาญและผูใชงาน 
4. นําโปรแกรมที่ไดไปใชงานจริง 
5. สรุปและจัดทําเอกสาร 

 เคร่ืองมือการวิจัย 
 แอพพลิเคชันแนะนําแหลงทองเที่ยวในจังหวัดนครปฐม บนโทรศัพทมือถือที่รองรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 
 
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 ระบบแนะนําแหลงทองเที่ยวในจังหวัดนครปฐมเปนระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อทํางานผานระบบปฏิบัติการแอนดรอยด  
โดยแอนดรอยด (Android) เปนซอฟแวรที่มีโครงสรางทับซอนหรือแบบสแต็ก (Stack) ซ่ึงรวมเอาระบบปฏิบัติการมิดเดิลแวร 
และแอฟพลิเคชันที่สําคัญไวดวยกันเพื่อใชสําหรับทํางานบนอุปกรณพกพาการทํางานของแอนดรอยดมีพื้นฐานอยู บนระบบ    
ลีนุกซเคอรเนล (Linux Kernel) ที่ใช Android  SDK  (Software Development Kit) เปนเครื่องมือสําหรับการพัฒนา
แอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ Android โดยใชภาษา Java ในการพัฒนา (จักรชัย โสอินทร  และพงษศธร               
จันทรยอย:2554) 
 การใชงาน Mobile Device อยางสมารทโฟนเพิ่มขึ้นอยางกาวกระโดดในชวงไมก่ีปที่ผานมา ซ่ึงเปนผลมาจากการ
พัฒนา Mobile Applications และเทคโนโลยีของตัวเครื่องโทรศัพทจากคายผูผลิตโทรศัพท  โดยเฉพาะการพัฒนาตอยอด
แอพพลิเคชันบนอุปกรณเคล่ือนที่ของบริษัทตาง ๆ ที่แขงขันกันเพื่อชิงความเปนหน่ึงในดานตลาด Mobile Application ซ่ึง
การพัฒนาแอพพลิเคชันแบงเปนการพัฒนาแอพพลิเคชันระบบ (Operation System) และแอพลิเคชันซอฟแวรที่ตอบสนอง
การใชงานบนอุปกรณ  และดวยแอพลิเคชันที่เพิ่มขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นทําใหผูใชอุปกรณเคล่ือนที่มีแนวโนมการใช
โปรแกรมตางๆ เพื่อตอบสนองกิจกรรมในชีวิตประจําวันไดแกการทําธุรกรรมทางการเงิน  เชื่อมตอและสืบคนขอมูลบน
เครือขายอินเทอรเน็ต  ชมภาพยนตร  ฟงเพลง  หรือแมแตการเลนเกมสซ่ึงมีทั้งออนไลนและออฟไลน ดวยอัตราการขยายตัว
ดานการใชงานอุปกรณเคล่ือนที่ ทําใหบริษัทชั้นนําดานโทรศัพทมือถือหลายแหงหันมาใหความสําคัญกับการพัฒนาโปรแกรม
บนโทรศัพทมือถือ  โดยเชื่อวาจะมีอัตราการดาวนโหลดเพื่อใชงานที่เติบโตอยางเห็นไดชัด  (สุชาดา พลาชัยภิรมยศีล: 2554) 
 สมารทโฟนเปนเครื่องมือส่ือสารที่กําลังไดรับความนิยมอยางสูง ผูใชงานสามารถติดตั้งแอพพลิเคชั่นตาง ๆ ในเครื่อง
ตามความตองการไดดวยตนเอง และมีแอพพลิเคชั่นกลุมหน่ึงที่กําลังไดรับความนิยมคือกลุมของการติดตอส่ือสาร เชน 
Whatapp, Line, Tango และ Skype เปนตน ซ่ึงเปนทางเลือกหน่ึงในการติดตอส่ือสารที่ชวยประหยัดคาใชจาย  รวมทั้ง
สามารถรับ-สง ขอมูลตาง ๆ ได ไมวาจะเปนขอความ ไฟลภาพ วีดีโอ หรือเสียง เปนตน โดยเพียงอาศัยการทํางานผาน
เครือขายอินเทอรเน็ตเทาน้ัน  (บุษรา ประกอบธรรม และมานะ อัจฉริยะเกียรติ: 2554) 
 การพัฒนาระบบจะใชรูปแบบของการวิเคราะหและออกแบบระบบ (System Analysis and Design) ซ่ึงก็คือ
วิธีการที่ใชในการสรางระบบสารสนเทศขึ้นมาใหมในธุรกิจใดธุรกิจหน่ึงหรือระบบยอยของธุรกิจ นอกจากการสรางระบบ
สารสนเทศใหมแลว  การวิเคราะหระบบ  ชวยในการแกไขระบบสารสนเทศเดิมที่มีอยูแลวใหดีขึ้นดวยก็ได  การวิเคราะห
ระบบก็คือการหาความตองการ  (Requirements) ของระบบสารสนเทศวาคืออะไร  หรือตองการเพิ่มเติมอะไรเขามาในระบบ 
และการออกแบบก็คือ  การนําเอาความตองการของระบบมาเปนแบบแผน  หรือเรียกวาพิมพเขียวในการสรางระบบ
สารสนเทศน้ันใหใชงานไดจริง ตัวอยางระบบสารสนเทศเชนระบบการขาย ความตองการของระบบก็คือ ความสามารถในการ
ติดตามยอดขายไดเปนระยะ หรือฝายบริหารสามารถปรับปรุงการขายไดทันทวงที  ตัวอยางรายงานการขายที่กลาวมาแลวจะ
ชี้ใหเห็นวาเราสามารถติดตามการขายไดอยางไร  (ปรัชญา ศิริภูร:ี 2556)  
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 ระบบ (System) คือส่ิงตาง ๆ ที่มีการติดตอสัมพันธกันเพื่อบรรลุเปาหมายอยางหน่ึงอยางใดรวมกันกลุมของ
องคประกอบตาง ๆ ที่ทํางานรวมกันเพื่อจุดประสงคอันเดียวกันระบบอาจจะประกอบดวยบุคลากรเครื่องมือ เครื่องใชพัสดุ
วิธีการซ่ึงทั้งหมดน้ีจะตองมีระบบจัดการอันหน่ึงเพื่อใหบรรลุจุดประสงคอันเดียวกัน 
 เม่ือเราศึกษาระบบใดระบบหน่ึง  เราควรจะตองเขาใจการทํางานของระบบน้ันใหดีโดยการถามตัวเองตลอดเวลา
ดวยคําถามเหลาน้ี 

1) What คือ ระบบทําอะไร วัตถุประสงคของระบบคืออะไรมีแผนงานขั้นตอนอยางไรเพื่อนําไปสูความสําเร็จ  
(Goal)  

2) Who คือ ทําโดยใครหรือใครที่รับผิดชอบ 
3) When คือ ทําเม่ือไรการเริ่มดําเนินงานและผลสําเร็จของงานจะสําเร็จลุลวงไดเม่ือไรควรมีการจัดตารางการ

ทํางานอยางมีระบบการทํางานโดยไมมีการจัดตารางการทํางานที่แนนอนสงผลใหระบบงานยืดเยื้อไมสามารถปดงานได
กอใหเกิดคาใชจายเพิ่มขึ้น 

4) How คือ ทําอยางไรมีวิธีการทํางานอยางไรตองใชเครื่องมือใดเพื่อใหงานสําเร็จไดรวดเร็ว 
การพัฒนาโปรแกรมจะใชโปรแกรมภาษาจาวาในการพัฒนา ซ่ึงคุณสมบัติขอหน่ึงของภาษา java คือเปน java 

แพลตฟอรม น้ันหมายความวานักพัฒนาระบบสามารถนําภาษา java ไปใชเพื่อพัฒนาโปรแกรมไดโดยไมมีขอจํากัดในเรื่อง
ระบบปฏิบัติการ ฮารดแวร ซอฟแวรที่โปรแกรมอาศัยการทํางาน (สุดา เธียรมนตรี : 2555) รวมกับ XML (extensive 
Markup Language) ซ่ึงเปนตัวกลางที่ใชในการแลกเปล่ียนขอมูลซ่ึงมีความยืดหยุนสูง  โดยการแลกเปล่ียนขอมูลน้ีจะไมขึ้นอยู
กับแพลตฟอรมใด XML เปนสวนเสริมของ HTML กลาวคือตัว XML ไมสามารถแสดงผลไดในตัวของมันเอง หากตองการ
แสดงผลที่ถูกตอง จะตองมีการใชรวมกับภาษาอ่ืน เชน HTML , JSP , PHP , ASP , VB,*.NET หรือภาษาอ่ืน ๆ ที่สนับสนุน
โดย XML น้ันเปนภาษาหน่ึงที่ใชในการแสดงผลขอมูล ถาเปรียบเทียบกับภาษา HTML จะแตกตางกันที่ HTML ถูกออกแบบ
มาเพื่อการแสดงผลอยางเดียวเทาน้ัน  เชนใหแสดงผลตัวเล็ก ตัวหนา ตัวเอียง เหมือนที่คุณเคยเห็นในเว็บเพจทั่วไป แตภาษา 
XML น้ันถูกออกแบบมาเพื่อเก็บขอมูล โดยทั้งขอมูลและโครงสรางของขอมูลน้ันๆ ไวดวยกันสวนการแสดงผลก็จะใชภาษา
เฉพาะซ่ึงก็คือ XSL (Extensible Style sheet Language)  

Extensive Markup Language เปนฟอรแมตที่อธิบายถึงรายละเอียดของโครงสรางและแบบของขอมูลเปนภาษา
หรือชุดคําส่ังเก่ียวกับขอมูลบนเว็บ  ที่ใหการพัฒนาและมีศักยภาพในสวนของโครงสรางของขอมูลจากหลายแอพพลิเคชันมา
นําเสนอบนเครื่องเดสกทอปดวย XML จะทําใหการจัดการขอมูลหรือเรียกใชขอมูลจากแอพพลิเคชันตางๆ จะเขาสูมาตรฐาน
เดียวกัน 

XML จะเปนสวนหน่ึงของ HTML ซ่ึง XML จะใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล เชนชื่อเมือง  อุณภูมิ  ความกดอากาศ 
สวน HTML เปนการกําหนด tag ตาง ๆ ที่จะทําใหขอมูลแสดงออกมาในรูปแบบไหน ซ่ึงขอมูลจะสามารถแสดงออกมาได
หลายรูปแบบไมวาจะเปนตารางหรือ text ธรรมดา ขึ้นอยูกับการกําหนดของ HTML และในปจจุบันน้ีดวย XML จะมีการให
แสดงหรือซอนสวนไหนของเอกสารบาง ซ่ึง DTD จะเปนสวนที่เพิ่มเติมสําหรับ XML ถาหากมีการสงขอมูลในรูปแบบ DTD ก็
จะรูกันวาเปน XML มีความหมายหลาย ๆ คําที่อธิบายลักษณะ XML (ศรัญญา กัลยจาฤก: 2555) 
 Google Map API (รองศาสตราจารยสวัสดิ์ชัย เกรียงไกรเพชร, 2552) Google Maps API ชวยใหเราสามารถ
พัฒนาโปรแกรมเพื่อแทรก Google Maps เขาไปเปนองคประกอบสวนหน่ึงในเว็บเพจที่ตองการไดโดยเขียนเปนรหัส HTML 
และ JavaScript ในรูปแบบที่ไมสลับซับซอนนักสําหรบังานแผนที่งายๆ Google Maps API มีขีดความสามารถกวางขวางเนน
ในดานการนําเสนอขอมูลแผนที่ในลักษณะหมุดปก (Push pin / Place marker) ซ่ึงสามารถกําหนดใหแสดงขอมูลประกอบ
แผนที่เม่ือผูใชคลิกที่ตัว Push pin /Marker น้ันๆ หรือองคแผนที่แบบเสน (Polyline) พื้นที่ (Polygon) และภาพ (Ground 
overlay) บริการดานแผนที่ของ Google น้ีเริ่มตนตั้งแตกลางป คศ. 2005 เปนบริการฟรี จัดใหแกผูใชทั่วโลกโดยคาดหวังที่
จะใชการโฆษณาบนแผนที่เปนรายไดกลับ คืนแตในระยะแรกจะยังไมมีการโฆษณาดังกลาว ในการจัดบริการแผนที่น้ี 
สวนประกอบพื้นฐานสําคัญที่ดึงดูดใจใหมีผูใชงานแผนที่ของกูเก้ิลเปนอยาง มากคือแผนที่และภาพถายดาวเทียมคุณภาพดีซ่ึง
ครอบคลุมทั่วพื้นผิวโลกในมาตรา สวนตางๆ ตามความเหมาะสม ทําใหการพัฒนาตอยอดจากส่ิงที่กูเก้ิลจัดไวใหแลวเปนงานที่
นาสนใจ ไมตองลงทุนจัดหาทรัพยากรที่หายากและราคาแพงเองมาใชในโครงการอยางที่เคย เปนในอดีต เน่ืองจากจัดทํา 
Google Maps API เปนโปรแกรมรหัสเปด (Open source program) ในภาษาจาวาสคริปต จึงทําใหผูใชที่เปนนักพัฒนา
โปรแกรมสามารถเขาไปดูรายละเอียดของรหัสโปรแกรมไดสะดวก รวมทั้งสามารถปรับเปล่ียนแกไขโปรแกรมได ทําให 
Google Maps API มีผูใชกันอยางกวางขวาง เหตุผลสําคัญอีก 2 อยางที่สงเสริมใหมีผูใชมากคือแผนที่และภาพถายดาวเทียม
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คุณภาพดีที่ใชสนับสนุนการทําแผนที่มีใหครอบคลุมพื้นที่ตางๆ อยางกวางขวาง และชื่อเสียงของโปรแกรม Google Earth 
เสริมดวยบริการ Google Local ที่มีมากอน บทความน้ีจะกลาวถึงการใช Google Maps API ทําโปรแกรมประเภทที่เรียกวา 
Map mashup อยางงายเพื่อเปนตัวอยางใหผูสนใจไดทําขึ้นเพื่อเริ่มตนทดลองใชงาน หรือเรียนรูทําความเขาใจในเทคโนโลยี
และขีดความสามารถของ Google Maps API 
 
 งานวจิัยที่เกี่ยวของ  
 กรรณิการ หอหุม (2556) แอพพลิเคชันบนมือถือเพื่อการทองเที่ยวอุทยานแหงชาติ พัฒนาขึ้นเพื่อตองการนําเสนอ
ใหผูที่สนใจ และใชงานแอพลิเคชั่นบนแอนดรอยดรับรูขอมูลอุทยานมากยิ่งขึ้นวัตถุประสงคหลักของโปรแกรมน้ี คือ 
ความสามารถสืบคนขอมูลอุทยานที่ตองการเพื่อเปนแนวทางในการตัดสินใจในการทองเที่ยวอุทยาน ซ่ึงจะเปนการ
ประชาสัมพันธอุทยานแหงชาติในประเทศไทยอีกรูปแบบเห็นโทรศัพทเคล่ือนที่หรือสมารทโฟนในยุคปจจุบันสามารถเชื่อมตอ
อินเตอรเน็ตเพื่อตอบสนองความตองการทางดานขาวสารขอมูลระบบปฏิบัติการแอนดรอยดโดยโปรแกรมที่ใชในการพัฒนาคือ 
Eclipse โปรแกรมที่ใชสําหรับพัฒนาภาษา Java ซ่ึงโปรแกรม Eclipse เปนโปรแกรมหน่ึงที่ใชในการพัฒนา Application 
Server ไดอยางมีประสิทธิภาพ และเน่ืองจาก Eclipse เปน ซอฟตแวร Open Source  
 ประจักร, กัลยานี (2556) จากปริญญานิพนธเรื่อง แอพพลิเคชัน อัจฉริยะเพื่อการทองเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี พบวา 
แอพพลิเคชัน อัจฉริยะเพื่อการทองเที่ยวจังหวัดปราจีนบุร ีบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด มีวัตถุประสงค  เพื่อใชสําหรับนํา
ทางทองเที่ยวในจังหวัดปราจีนบุร ีผลจากการศึกษาปริญญานิพนธไดรับขอเสนอแนะคือ ควรจะพัฒนาใหสามารถใชงานไดทั้ง
เวอรชั่นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถทํางานบนระบบ IOS ได ควรพัฒนาแอพพลิเคชันใหรองรับกับแอนดรอยดได
หลาย ๆ เวอรชั่น สามารถรองรับกับขนาดหนาจอไดหลายขนาด สามารถเพิ่มและแนะนําสถานที่ตาง ๆ ได และควรเพิ่มเติม
ขอมูลสวนของสถานที่ทองเที่ยว รานอาหาร สถานที่พัก หางสรรพสินคา สถานที่สวนราชการและปมนํ้ามัน  
 นันทพัทธ, ศุภิสรา (2556) จากปริญญานิพนธเรื่องเว็บโมบายจังหวัดลําปาง ซ่ึงรวบรวมขอมูลของจังหวัดลําปาง 
สถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ ที่นาสนใจของจังหวัดลําปาง รานอาหารที่ขึ้นชื่อ โรงแรมที่พัก รวมถึงแหลงจับจายใชสอยตาง ๆ ผล
จากการศึกษาปริญญานิพนธไดรับขอเสนอแนะคือ 1. สามารถนําไปใชกับจังหวัดอ่ืน ๆ ที่มีแหลงอารยธรรม วัฒนธรรม และ
สถานที่ทองเที่ยวที่สวยงานไดอีกหลาย ๆ จังหวัด 2. มีการอัพเดทขาวสารประชาสัมพันธ งานประจําป นิทัศกาล ที่นาสนใจ 
เพื่อใหผูใชงานไดติดตามขาวสาร และเกิดความสนใจ 3. เม่ือมีเทคโนโลยีใหม ๆ เขามา สามารถนํากลับมาพัฒนาเว็บโมบาย 
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการใชงานมากขึ้นยิ่ง ๆ ขึ้นไป  
 สุพัตรา กําลังมาก (2555)  การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสงเสริมการทองเที่ยวกรุงรัตนโกสินทรมีวัตถุประสงคเพื่อ
อํานวยความสะดวกและชวยเหลือนักทองเที่ยวในการทองเที่ยวกรุงรัตนโกสินทรโดยเรือทองเที่ยวเจาพระยาบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยดซ่ึงใหขอมูลสถานที่ทองเที่ยวตามทาเรือในเสนทางเดินเรือของเรือทองเที่ยวเจาพระยาอีกทั้งยังมี
ฟงกชัน Nearby ที่สามารถบอกทาเรือใกลเคียงจากตําแหนงปจจุบันของนักทองเที่ยวพรอมทั้งบอกวิธีการเดินทางไปยังทาเรือ
ไดซ่ึงสามารถชวยเหลือนักทองเที่ยวไดเปนอยางดีและยังมีฟงกชัน MyTrips ซ่ึงนักทองเที่ยวสามารถสรางกําหนดการการ
ทองเที่ยวของตนเองไดเพื่อสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในแตละครั้งในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินนักทองเที่ยวสามารถโทรออกไป
ยังโปโทรฉุกเฉินไดทันทีผานทางแอพพลิเคชันแอพพลิเคชันน้ีจัดทําขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวโดยตรง
เพื่อใหนักทองเที่ยวในกรุงรัตนโกสินทรอยางมีความสุขที่สุดโดยใช mysql ในการจัดเก็บฐานขอมูล 
 สุชาดา พลาชัยภิรมยศิล (บทคัดยอ : 2554) ไดวิจัยเรื่องแนวโนมการใชโมบายแอพพลิเคชั่นโดยแนวโนมการใชงาน 
Mobile Device อยางสมารทโฟนเพิ่มขึ้นอยางกาวกระโดดในชวงไมก่ีปที่ผานมา ซ่ึงเปนผลมาจากการพัฒนา Mobile 
Applications และเทคโนโลยี ของตัวเครื่องโทรศัพทจากคายผูผลิตโทรศัพท โดยเฉพาะการพัฒนาตอยอดแอพพลิเคชั่นบน
อุปกรณเคล่ือนที่ของบริษัทตางๆ ที่แขงขันกันเพื่อชิงความเปนหน่ึงในตลาดดาน Mobile Application ซ่ึงการพัฒนา
แอพพลิเคชั่นแบงเปนการ พัฒนาแอพพลิเคชั่นระบบ (Operation System) และแอพพลิเคชั่นซอฟตแวรที่ตอบสนองการใช
งานบนอุปกรณ และดวยแอพพลิเคชั่นที่ เพิ่มขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นทาใหผูใชอุปกรณเคล่ือนที่มีแนวโนมใชโปรแกรม
ตางๆ เพื่อตอบสนองกิจกรรมในชีวิตประจาวัน ไดแก ทาธุรกรรมทางการเงิน เชื่อมตอและสืบคนขอมูลบนเครือขาย
อินเทอรเน็ต ชมภาพยนตร ฟงเพลง หรือแมแตการเลนเกมส ซ่ึงมีทั้งออนไลน และออฟไลน ดวยอัตราการขยายตัวดานการใช
งานอุปกรณเคล่ือนที่ ทาใหบริษัทชั้นนาดานโทรศัพทมือถือหลายแหงหันมาใหความสําคัญกับการพัฒนาโปรแกรมบน
โทรศัพทมือถือ โดยเชื่อวาจะมีอัตราการดาวนโหลดเพื่อใชงานที่เติบโตอยางเห็นไดชัด  
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 จากการศึกษาเอกสารแนะงานวิจัยที่เก่ียวของผูวิจัยไดนํามาสูการพัฒนาแอพพลิเคชันแนะนําแหลงทองเที่ยวใน
จังหวัดนครปฐม โดยใหสามารถใชงานผานระบบปฏิบัติการแอนดรอยด เพื่อใหไดแอพพลิเคชั่นที่สามารถคนหาสถานที่ แสดง
แผนที่สําหรับการเดินทาง เพื่อใหผูใชงานแอพพลิเคชันสามารถเขาถึงขอมูลสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ และยังสามารถเดินทาง
ทองเที่ยวตอไปยังสถานที่ทองเที่ยวใกลเคียง พรอมทั้งทราบระยะทางในการได   
 
5. ผลการดําเนินงาน 
 
 ผลการพัฒนาระบบนําเที่ยวในจังหวัดนครปฐม 
 สามารถเขาถึงขอมูลของสถานที่ทองเที่ยวในจังหวัดนครปฐม ซ่ึงประกอบไปดวยภาพรวมของสถานที่ทองเที่ยวโดย
แบงออกเปน 6 เสนทาง ไดแกแหลงทองเที่ยวอําเภอกําแพงแสน แหลงทองเที่ยวอําเภอบางเลนและดอนตูม แหลงทองเที่ยว
อําเภอนครชัยศรี แหลงทองเที่ยวอําเภอพุทธมณฑล แหลงทองเที่ยวอําเภอสามพราน และแหลงทองเที่ยวในอําเภอเมือง
นครปฐม ซ่ึงนักทองเที่ยวสามารถเลือกแหลงทองเที่ยวไดอยางสะดวกพรอมทั้งยังใหขอมูลของแตละแหลงทองเที่ยวตาม
สถานที่ตาง ๆ  รานอาหาร สถานที่ทองเที่ยวในบริเวณใกลเคียง พรอมทั้งแสดงเสนทางไปยังแหลงทองเที่ยวผานทาง google 
Map ซ่ึงแสดงไดดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

รูปที่ 1 หนาแรกระบบ  รูปที่ 2 เมนูระบบ   รูปที่ 3 แสดงการคนหา 
 
ความพึงพอใจของผูเช่ียวชาญ   
ผูพัฒนาไดนําระบบไปใหผูเชี่ยวชาญ และผูใชงานไดทดสอบการใชงาน ปรากฏวาผลการพัฒนาแอพลิเคชันแนะนํา

แหลงทองเที่ยวในจังหวัดนครปฐมสามารถทํางานไดตามวัตถุประสงค และมีความสะดวกในการใชงาน ตลอดจนสามรถให
ขอมูลสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ ไดอยางครบถวนถูกตอง     

 
6. อภิปรายผลการวิจัย 

 
แอพพลิเคชันแนะนําแหลงทองเที่ยวในจังหวัดนครปฐม เปนการพัฒนาแอพพลิเคชันบนสมารทโฟนใน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด (Android) เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกในการคนหาขอมูลแหลงทองเที่ยวภายในจังหวัด
นครปฐม และแสดงสถานที่บริเวณใกลเคียงใหกับผูใชงานเพื่อชวยสนับสนุนการตัดสินใจแกผูใชงาน ซ่ึงสอดคลองกับสุชาดา                 
พลาชัยภิรมยศิล (บทคัดยอ : 2554) ที่กลาววาแอพพลิเคชั่นซอฟตแวรที่ตอบสนองการใชงานบนอุปกรณ และดวย
แอพพลิเคชั่นที่ เพิ่มขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นทําใหผูใชอุปกรณเคล่ือนที่มีแนวโนมใชโปรแกรมตางๆ เพื่อตอบสนอง
กิจกรรมในชีวิตประจําวัน  ทั้งน้ียังชวยใหทราบถึงขอดีและขอเสียของแหลงทองเที่ยวน้ัน ๆ จากขอเสนอแนะของผูอ่ืนที่ใช  
แอพพลิเคชันไดอีกเชนกัน  การพัฒนาแอพลิเคชันน้ีจําเปนตองเขาใจหลักการเขียนและพัฒนาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 
และการจัดการฐานขอมูลใหมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อเอ้ือประโยชนแกผูใชงาน  ปญหาและอุปสรรคในการจัดทําแอพพลิเค
ชันในครั้งน้ีคือ ปญหาในเรื่องของการเก็บรวบรวมขอมูล และการสรางฐานขอมูล เน่ืองจากขอมูลมีปริมาณมาก จึงตองใช
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เวลานานในการรวบรวมและจัดเก็บขอมูล ซ่ึงสงผลใหการออกแบบฐานขอมูลที่จะใชสําหรับจัดเก็บขอมูลน้ัน ตองใชความ
ระมัดระวังเปนอยางยิ่ง เพราะหากขาดความละเอียดรอบคอบในการออกแบบฐานขอมูล ก็จะทําใหระบบเกิดปญหาใน
ภายหลังได 
 
 แอพพลิเคชันแนะนําสถานที่ทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม สามารถตอบโจทยของผูใชงานอุปกรณติดตอส่ือสารตาง ๆ 
ไมวาจะเปนสมารทโฟน แท็บเลต ทั้งน้ีในแงของการแสดงผลของแอพพลิเคชันสามารถแสดงผลไดกับทุกขนาดหนาจอ ดวย
เน้ือหาที่มีตัวหนังสือชัดเจน อานงาย และมีรูปภาพประกอบที่นาสนใจ  
 
7. ขอเสนอแนะ 
 

1. ควรมีการพัฒนาแอพพลิเคชันแนะนําแหลงทองเที่ยวจังหวัดนครปฐมเปนภาษาตางประเทศ เพราะปจจุบันมี
นักทองเที่ยวชาวตางชาติเขามาเทีย่วในประเทศไทยเปนจํานวนมาก 

2. ควรมีการพัฒนาแอพพลิเคชันแนะนําแหลงทองเที่ยวจังหวัดนครปฐมเปนระบบ IOS เพราะปจจุบันมีนักทองเที่ยว
ที่เลือกใชสมารทโฟน และแท็บเล็ตในระบบปฏิบัติการที่แตกตางกัน  
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รูปแบบการจัดการทองเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทแหลงทองเที่ยวพนุ้ํารอน 
ในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย 
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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยรูปแบบการการจัดการทองเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทแหลงทองเที่ยวพุนํ้ารอนในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย 
มีวัตถประสงคเพื่อศึกษารูปแบบการมีสวนรวม และรูปแบบการจัดการทองเที่ยวในพื้นที่พุนํ้ารอนในภาคตะวันตกของประเทศไทย
เปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยกระบวนการมีสวนรวมของคนในพื้นที่ ใชการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) การประชุม
กลุมยอย (Focus group) แบบสอบถาม การสํารวจ การสังเกตการณ ทางการทองเที่ยว กลุมตัวอยางไดแก ผูมีสวนไดสวนเสียจาก
การทองเที่ยว เชน หนวยงานภาครัฐ ผูประกอบการรานคา ผูนําชุมชน หนวยงานหรือบุคคลที่เก่ียวของในการจัดการแหลง
ทองเที่ยวนํ้าพุรอนภาคตะวันตก ปราชญชุมชน ชาวบานทั่วไปในพื้นที่ ตลอดจนนักทองเที่ยวที่ไปเยือนแหลงทองเที่ยว จํานวน 
3 แหง จากน้ันนําผลที่ไดจากขอมูลเชิงคุณภาพมาวิเคราะหตามประเด็น (Content analysis) เพื่อนํามาอภิปรายผลการศึกษา 

ผลวิจัยพบวา  
1.  ดานบริบทและอัตลักษณการทองเที่ยวในแหลงพุนํ้ารอนที่ศึกษามีบริบทและอัตลักษณเฉพาะแหง แตยังขาดการ

ดึงเอกลักษณและอัตลักษณประยุกตใชใหเหมาะสมกับการทองเที่ยวในแตละพื้นที ่
2.  ดานรูปแบบการทองเที่ยวในแตละแหลงทองเที่ยว พบวาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพ มีการผสานรูปแบบการ

ทองเที่ยวกับทรัพยากรทองเที่ยวอ่ืน และกิจกรรมทองเที่ยวอ่ืน ๆ ในพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงใหเกิดการทองเที่ยวจากการใช
ประโยชนพุนํ้ารอนในแตละแหง 

3.  ดานตนแบบและการมีสวนรวมของชุมชนในพื้นที่ พบวา มีความแตกตางกันทั้งน้ีขึ้นอยูกับการบริหารจัดการทองเที่ยว
ในแตละแหงที่มีความแตกตางกัน กลาวคือ บางแหงอยูในความดูแลของอุทยานแหงชาติ บางแหงอยูในความดูแลขององคการ
บริหารสวนตําบล และบางพื้นที่อยูในการบริหารจัดการในโดยชุม ทําใหบทบาทการมีสวนรวมมีความแตกตางกัน คือ ในการบริหาร
จัดการโดยชุมชน ชาวบานจะมีบทบาทการบริหารจัดการในระดับมากกวา องคการบริหารสวนตําบล และ อุทยานแหงชาติ 
ตามลําดับนอกจากน้ียังพบวาการทองเที่ยวในแหลงพุนํ้ารอนของประเทศไทยจําเปนตองมีการจัดทําแผนแมบทใหเกิดขึ้น
เพื่อใหเกิดการวางแผน และกําหนดทิศทางการพัฒนาแหลงพุนํ้ารอนทั้งหมดที่กระจายตัวอยูทั่วประเทศใหสามารถใชประโยชน
เชิงการทองเที่ยวไดอยางเหมาะสม เต็มศักยภาพ และคงความเปนเอกลักษณและอัตลักษณแตละพื้นที่ไวสืบไป 

นอกจากน้ียังพบวาการทองเที่ยวในแหลงพุนํ้ารอนของประเทศไทยจําเปนตองมีการจัดทําแผนแมบทใหเกิดขึ้นเพื่อให
เกิดการวางแผน และกําหนดทิศทางการพัฒนาแหลงพุนํ้ารอนทั้งหมดที่กระจายตัวอยูทั่วประเทศใหสามารถใชประโยชน            
เชิงการทองเที่ยวไดอยางเหมาะสม เต็มศักยภาพ และคงความเปนเอกลักษณและอัตลักษณแตละพื้นที่ไวสืบไป  
 

Abstract 
 
 This research aimed to study the patterns of health tourism management in hot spring sites in the 
Western Thailand. The study was conducted using qualitative approach, in collaboration with participation 
from local communities. The fieldwork combines varied sources of data gathering techniques including 
in-depth interviews, focus groups, surveys, and observations. The samples were stakeholders in relation 
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to tourism development such as governmental organizations, entrepreneurs, local shop owners, community 
leaders and members, and individual persons relevant to management of three hot spring destinations 
in western Thailand. The collected data from interviews were analyzed, interpreted and reported using 
content analysis and descriptive explanation methods. 

The results showed that:  
1.  All of the three hot spring sites, in fact, were outstanding in terms of their local identities and 

natural resources which were suitable for developing into tourism destinations. However, they were not 
deeply focused to be used for health tourism at the sites. 

2.  In terms of tourism patterns, the three sites are considered as health tourism destinations which 
combine health tourism activities with other tourism resources and activities both in the area and nearby 
destinations in order to encourage the use of hot springs in each site. 

3.  The models for local participation and hot spring health tourism development in each study 
sites were different depending on the organizations that manage the area. For example, some sites were 
took care by the national park. Some were controlled by the Tambon Administration Organization (TAO). 
And some were locally managed by the community members. As a result the levels of participation in 
each site were different. For the one managed by local community, participation level of local residents 
is higher than the other authorities, for instance.      

Moreover, a hot spring tourism master plan should be launch as a guideline for tourism planning 
and management of hot spring destinations throughout Thailand. This master plan will help each destination 
to better plan and set the appropriate direction of hot spring tourism development which will benefit to 
the sustainability of the resources and the conservation of local identity and uniqueness.   
 
1. ความสําคัญและที่มาของปญหา 
 
 อุตสาหกรรมการทองเที่ยวมีความสําคัญอยางสูงตอการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยซ่ึงใชอุตสาหกรรม
ทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมหลักในการสงเสริมเศรษฐกิจ ทั้งในระดับประเทศและสากล  กลาวคือ การทองเที่ยวเปนการ
กระตุนเศรษฐกิจใหเกิดการพัฒนาและนํามาซ่ึงรายไดและเงินตราจากตางประเทศสูสังคมและชุมชนของประเทศ (Tourism 
Authority of Thailand, 1997; Tourism Authority of Thailand, 2001)รวมทั้งการกอใหเกิดการกระตุนและความตื่นตัว
ทางสังคมเพื่อการปรับตัวในการรองรับเศรษฐกิจการทองเที่ยวที่เกิดขึ้นอยางยั่งยืน (ภราเดช พยัฆวิเชียร, 2546, หนา 20)  
ดังน้ันการดําเนินกิจกรรมตางๆ ที่เก่ียวของกับกิจกรรมการทองเที่ยว การพัฒนาการทองเที่ยว ตลอดจนการกําหนดนโยบาย
และยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวในพื้นที่ใดๆ ก็ตาม จึงมีความจําเปนที่ตองมีการศึกษาและกําหนดแนวทางการพัฒนา 
โดยมีจุดมุงหมายเพื่อคุมครองรักษาสภาพของแหลงทองเที่ยวรวมถึงการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของแหลงทองเที่ยวอยาง
เหมาะสมตอทั้งระบบนิเวศ เศรษฐกิจ สังคม และชุมชน (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548) 

อยางไรก็ตามกิจกรรมและรูปแบบการทองเที่ยวที่เกิดขึ้น แมจะกอใหเกิดผลในเชิงบวก ทางเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดลอม แตจากการศึกษายังมีประเด็น ในเชิงลบที่เกิดขึ้นจากการทองเที่ยว เชน ปญหาในการบริหารจัด การจัดสรรรายได
จากการทองเที่ยว และคาครองชีพที่สูงขึ้นในสังคมและชุมชนในแหลงทองเที่ยว ปญหาการเอารัดเอาเปรียบ และการรุกลํ้าที่
สาธารณะในพืน้ที่ทองเที่ยว ตลอดจนการกอสรางอาคารและส่ิงกอสรางที่ขาดการคํานึงถึงเอกลักษณและความกลมกลืนของ
สภาพส่ิงกอสรางและสภาพแวดลอมที่ควรจะเปนจริง ตลอดจนการขาดความรูความเขาใจทั้งในดานการบริหารจัดการการ
ทองเที่ยว การบริการทางการทองเที่ยว และการกําหนดแผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยว โดยเฉพาะในดานการ    
มีสวนรวมของชุมชนในพื้นที่  (Duffy, 2006; Butler,1991; Holden, 2006) 

การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) เปนอีกรูปแบบการทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวเปน
การเดินทางทองเที่ยวเพื่อเยี่ยมชมสถานที่ทองเที่ยวที่สวยงามในแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ตลอดจนการ
เรียนรูวิถีชีวิตและพักผอนหยอนใจ โดยแบงเวลาสวนหน่ึงจากการเดินทางทองเที่ยวเพื่อทํากิจกรรมสงเสริมสุขภาพและ
กิจกรรมรักษาฟนฟูสุขภาพ โดยทั่วไปการทองเที่ยวเชิงสุขภาพจึงมีการจัดรายการทองเที่ยวพักผอนทามกลางธรรมชาติ เพื่อ
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เรียนรูวิธีใชพลังงานจากธรรมชาติมาบําบัดรักษา และสรางเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตใหสดชื่นผองใสเปนการเพิ่มพูน
พละกําลังใหสมบูรณแข็งแรงปรับสภาพจิตใจและรางกายใหสมดุล และสามารถนํากลับไปปรับประยุกต ใชในชีวิตประจําวันได 
สุรพล ศรีวิทยา และคณะ (2546) ดังน้ัน การทองเที่ยวเชิงสุขภาพถือเปนรูปแบบการทองเที่ยวที่สรางจิตสํานึกตอการสงเสริม
และรักษาสุขภาพและส่ิงแวดลอม เน่ืองจากมีลักษณะสําคัญเปนการทองเที่ยวพักผอนทามกลางธรรมชาติ เรียนรูวิธีการใชพลัง
จากธรรมชาติมาบําบัดและสรางเสริมสุขภาพ  ทั้งรางกายและจิตใจใหสดชื่นผองใส แลวสามารถนํากลับมาประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได  

การทองเที่ยวในแหลงพุนํ้ารอนในประเทศไทย ถือวาเปนการทองเที่ยวเชิงสุขภาพรูปแบบหน่ึงในเชิงการบําบัดรักษา 
และดูแลสุขภาพ ซ่ึงแหลงพุนํ้ารอนในภาคตะวันตกของประเทศไทยมี 18 แหงกระจายอยูทั่วภูมิภาค (กรมทรัพยากรธรณี: 
2530)  โดยสวนใหญจะถูกใชประโยชนดานนันทนาการ การทองเที่ยว  และธรรมชาติบําบัดเปนหลัก    

ในประเทศไทย จากการศึกษาศักยภาพการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในแหลงพุนํ้ารอนที่ผานมาพบวาการบริการและ
กิจกรรมพื้นฐานที่พบในแหลงพุนํ้ารอนตาง ๆ อาทิ การบริการพุนํ้ารอนธรรมชาติ การบริการพื้นที่พักแรมและหองพัก การจัด
กิจกรรมทัศนศึกษา การบริการสันทนาการและส่ิงอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ เชน การบริการนวดแผนโบราณ บริการ
รานอาหารและเครื่องดื่ม เปนตน  

จากการศึกษาศักยภาพแหลงพุนํ้ารอนในระดับภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทยทั้ง 18 แหง  พบวาแหลงพุนํ้ารอน
แตละแหงมีศักยภาพในระดับการเปนแหลงนันทนาการ เชน บางแหงเปนเพียงแหลงพักผอนหยอนใจ (ชม และเพลิดเพลินกับ
ธรรมชาติและทัศนียภาพ) บางแหงยังใชประโยชนไดเพียงบางสวน เชน การนํามาจัดสรางเปนบอแชตัว แตยังมีปริมาณที่ไม
เพียงพอกับความตองการของนักทองเที่ยว และเกิดความแออัดในชวงวันหยุด และวันเสาร อาทิตย รวมถึงบางแห งมีการ
ปลอยใหพุนํ้ารอนไหลลนออกไปโดยไมไดมีการนํามากักเก็บเพื่อใชใหเกิดประโยชนอยางเต็มระบบ ตลอดจนการขาดความรู
ความเขาใจในการจัดการและการบํารุงรักษาอุปกรณและส่ิงอํานวยความสะดวกในพื้นที่ รวมทั้งยังขาดมาตรการในการศึกษา
ถึงผลกระทบทางสังคมที่เ กิดขึ้นจากการทองเที่ยวทั้งปจจุบันและอนาคต (นิพล  เชื้อเมืองพาน และคณะ, 2556)
 ดังน้ันเพื่อตอบสนองความตองการในทองเที่ยวที่เปล่ียนแปลงไปจึงจําเปนที่จะตองมีการศึกษา วิเคราะหเพื่อการ
บริหารจัดการแหลงทองเที่ยวอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีจุดประสงคเพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาในมิติของการบริหาร
จัดการแหลงทองเที่ยวในมิติที่ทรัพยากรการทองเที่ยวเปนผลิตภัณฑ และบริการ (Tourism Products and Services) ที่
ตอบสนองการทองเที่ยวที่หลากหลายขึ้น ภายใตการมีสวนรวมของชุมชน  

การศึกษาครั้งน้ีไดมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการจัดการการทองเที่ยวเชิงสุขภาพใน แหลงทองเที่ยวพุนํ้าร อนโดย
ชุมชนเพื่อเกิดการพัฒนาเปนตนแบบการทองเที่ยวในแหลงพุนํ้ารอนในระดับภูมิภาคและขยายผลสูระดับประเทศ 

 
2. วัตถุประสงคหลักของแผนการวิจัย 
 
 2.1 ศึกษารูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนในพื้นที่ และรูปแบบความตองการการมีสวนรวมของชุมชนในพื้นที่เพื่อ
การจัดการแหลงทองเที่ยวเพื่อสุขภาพประเภทพุนํ้ารอนของแตละพื้นที่  
 2.2 เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการการทองเที่ยวเชิงสุขภาพตนแบบเพื่อการทองเที่ยวที่ยั่งยืน ในแหลงพุนํ้ารอนภาค
ตะวันตกอยางนอย 3 พื้นที่  
 
3. เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
 
    3.1 แนวคิดเกี่ยวกับศกัยภาพการทองเที่ยว  

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2539) ไดกลาวถึง การศึกษาศักยภาพทางการทองเที่ยวของแหลงทองเที่ยวใดที่มี
ศักยภาพน้ันตองพิจารณาปจจัยตางๆ ของพื้นที่ที่จัดเปนแหลงทองเที่ยวโดยมีองคประกอบสําคัญที่นํามาใชในการพิจารณา
ศักยภาพของแหลงทองเที่ยว 4 ประการ คือ 1) ปจจัยจูงใจหลักทาง การทองเที่ยว   2) ปจจัยประกอบที่จะเก้ือกูลสถานที่ทองเที่ยว 
3) ปจจัยสนับสนุนและส่ิงอํานวยความสะดวก และ 4) ปจจัยดานโครงสรางพื้นฐานและการคมนาคม ซ่ึงศักยภาพและความ
พรอมในการทองเที่ยวแตละแหงมีความแตกตางกันตามประเภทของแหลงหรือทรัพยากรน้ัน ๆ ความสวย ความสุนทรีย และ
ความเปนธรรมชาติและเอกลักษณ  ความเปนมาทางประวัติศาสตร และความงดงามทางศิลปวัฒนธรรม คือ คุณสมบัติที่สําคัญ
ของแหลงหรือทรัพยากรทองเที่ยวในแตละพื้นที่ยอมแตกตางกัน และดวยความแตกตางของศักยภาพแหลงทองเที่ยว ความ
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แตกตางของทรัพยากรทองเที่ยวในแตละพื้นที่ กอใหเกิดความคิด ความตระหนักในการพิจารณารูปแบบการทองเที่ยวใน
รูปแบบตางๆ ใหเกิดความเหมาะสมสอดคลองกับทรัพยากร เกิดการเรียนรู และเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน 

จากเกณฑแบบกวางขางตนดังกลาวสอดคลองกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2552) ไดกลาวถึงมุมมองการ
พัฒนาแหลงทองเที่ยวในเชิงศักยภาพการทองเที่ยวของแตละพื้นที่ มีเกณฑทั่วๆ ไป คือ 1) เกณฑลักษณะทากายภาพของ
แหลงทองเที่ยว ไดแก การคํานึงถึงที่ตัง้ของแหลงทองเที่ยว การเขาถึงแหลงทองเที่ยว ความสมบูรณและความมีชื่อเสียงของ
แหลง 2) เกณฑการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม ไดแกการจัดการขยะ การจัดการคุณภาพนํ้า การจัดการคุณภาพอากาศ การ
จัดการคุณภาพเสียง และการจัดการความเปราะบางดานส่ิงแวดลอม 3) เกณฑดานเศรษฐกิจและสังคม ไดแก ดาน
ผลประโยชน ความสามารถในการพึ่งตนเอง และความเขมแข็งของชุมชน 4) เกณฑคุณคาศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตรและ
โบราณคดี เชน คุณคาทางอัตลักษณ คุณคาทางภูมิปญญา องคความรู คุณคาทางสุนทรียศาสตร คุณคาทางประวัติศาสตร 
คุณคาทางสังคม ความเส่ียงตอการเส่ือมสลายและการถูกทําลาย 5) เกณฑคุณคาทางการศึกษาและการเรียนรู  อาทิ 
ผลประโยชนและความคุมคาในการเรียนรู วิธีการเผยแพรเน้ือหาความรู และใชแหลงทองเที่ยวเพื่อการเรียนรู วิธีการปรับปรุง
กระบวนการเรียนรู และ 6) เกณฑดานประสิทธิภาพและการจัดการ ดังน้ันการจัดการการทองเที่ยวจําเปนตองศึกษาและ
คํานึงถึงศักยภาพแหงทองเที่ยว ในการนําทรัพยากรมาใชใหเกิดประโยชนและการสรางกิจกรรมเพื่อรองรับแหลงทองเที่ยวอยาง
เหมาะสมตามศักยภาพของแหลงทองเที่ยวแตละแหง         

                                                  

3.2 แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการทองเที่ยว 
ในดานรูปแบบการทองเที่ยวน้ันหลาย ๆ ภาคสวนไดกลาวถึงรูปแบบการทองเที่ยวออกไดโดยรวมตัวอยางรูปแบบ

การทองเที่ยวที่นาจะเก่ียวของกับแหลงตัวอยางพื้นที่ที่จะศึกษาไวดังน้ี (ภราเดช  พยัฆวิเชียร: 2546; ศูนยวิจัยกสิกรไทย: 
2555; TDRI: 2540; and TAT: 2001) คือ 1) ประเภทการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) เปนการทองเที่ยวในแหลง
ธรรมชาติที่มีเอกลักษณ และแหลงวัฒนธรรมที่เก่ียวเน่ืองกับระบบนิเวศ โดยมีกระบวนการเรียนรูรวมกันของผูที่เก่ียวของ
ภายใตการจัดการส่ิงแวดลอมและการทองเที่ยวอยางมีสวนรวมของทองถิ่นเพื่อมุงเนนใหเกิดจิตสํานึกตอการรักษาระบบนิเวศ
อยางยั่งยืน 2) ประเภทการทองเที่ยวเชิงธรณีวิทยาหรือศิลาสัญจร (Litho Tourism) หมายถึง การทองเที่ยวในแหลง
ธรรมชาติที่เปนหินผา ลานหินทราย อุโมงค  โพรง ถ้ํานํ้าลอด ถ้ําหินงอกหินยอย เพื่อดูความงามภูมิทัศนที่มีความแปลกของ
การเปล่ียนแปลงพื้นที่โลกศึกษาธรรมชาติของหินประเภทตางๆและซากบรรพชีวินหรือฟอสซิล(Fossil)ซ่ึงการทองเที่ยวรูปแบบ
น้ีทําใหนักทองเที่ยวเกิดประสบการณใหมบนพื้นฐานการทองเที่ยวอยางรับผิดชอบ มีจิตสํานึกตอการรักษาสภาพแวดลอม โดย
ประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมตอการจัดการทองเที่ยว 3) ประเภทการทองเที่ยวเชิงเกษตร (Agrotourism) หมายถึง การ
เดินทางทองเที่ยวไปยังพื้นที่เกษตร สวนเกษตร วนเกษตร สวนสมุนไพร ฟารมปศุสัตวและเล้ียงสัตว เพื่อชื่นชมความงาม
ความสําเร็จ และเพลิดเพลินในสวนเกษตร ไดความรู มีประการณใหมบนพื้นฐานความรับผิดชอบ มีจิตสํานึกการรักษา
สภาพแวดลอมของสถานที่แหงน้ัน 4) ประเภทการทองเที่ยวแบบโฮมสเตย (Home-Stay) นักทองเที่ยวพักรวมกับเจาของบาน
ในพื้นที ่และแลกเปล่ียนวัฒนธรรม มีการเรียนรูแลกเปล่ียนความคิดซ่ึงกันและกัน โดยเจาของบานจะจัดที่พักและอาหารใหกับ
นักทองเที่ยว ทั้งน้ีนักทองเที่ยวจะตองจายคาบริการใหแกเจาของบาน โดยแนวคิดพื้นฐานของโฮมสเตยจะถือวาผูมาพักเปน
แขกของเจาของบาน มิใชนักทองเที่ยว 5) ประเภทการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health & Wellness) ปจจุบันกระแสความนิยม
ของผูบริโภคมุงเนน สูการดูแลสุขภาพการบริโภคอาหารปลอดสารพิษ และการอนุรักษส่ิงแวดลอมเพิ่มมากขึ้น ทําใหการ
เดินทางเพื่อทองเที่ยว และพวงกิจกรรมดานสุขภาพ อาทิ การเลนกีฬา ควบคุมอาหาร โปรแกรมตรวจสุขภาพ นวดแผนไทย 
สปา หรือน่ังสมาธิ มีแนวโนมเติบโตอยางรวดเร็ว ถือเปนชองทางที่จะเพิ่มพูนเงินตราตางประเทศเขาประเทศ ทั้งในสวนของ
บริการทางการแพทย และบริการดานการทองเที่ยวของทั้งคนไขและญาติที่ติดตามมาดูแลคนไข 6) ประเภทการทองเที่ยว
ชุมชน  (Community-based Tourism) เปนการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวที่มีลักษณะเปนชุมชน โดยมีพื้นฐานที่สําคัญคือ 
การมีสวนรวมในการจัดการทองเที่ยวของพื้นที ่ซ่ึงการทองเที่ยวแบบน้ีจะมีสวนชวยกระตุนเศรษฐกิจทองถิ่นดวยการสรางงาน
และกระจายรายได ขณะเดียวกันก็ชวยในการอนุรักษวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน ซ่ึงมีเอกลักษณ
เฉพาะตัวอีกดวย 7) ประเภทการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร (Historical Tourism) ทองเที่ยวไปยังแหลงทองเที่ยวโบราณคดี
และประวัติศาสตร รวมถึงสถานที่หรืออาคารส่ิงกอสรางที่มีอายุเกาแกหรือเคยมีเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร 
โดยชุมชนในทองถิ่นควรมีสวนรวมในการบริหารจัดการทองเที่ยวบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ และมีจิตสํานึกตอการรักษา
มรดกทางวัฒนธรรมและคุณคาของส่ิงแวดลอม 8) ประเภทการทองเที่ยวเพื่อการผจญภัย (Adventure Tourism) นํา
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมาเปนองคประกอบในการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวที่กอใหเกิดความทาทาย ตื่นเตน และแปลกใหม
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ตอประสบการณนักทองเที่ยว อีกทั้งยังอาจเปนการฝกความชํานาญทักษะทางรางกาย เชน การลองแพ การลองแกง การเดิน
ปา การปนเขา และการปนหนาผา เปนตน และ 9) ประเภทการทองเที่ยวเพื่อการแตงงานและฮันนีมูน (Honeymoon 
Tourism) กลุมเปาหมายคือนักทองเที่ยวที่มีจุดประสงคในการเดินทางเพื่อเฉลิมฉลองการแตงงาน หมายรวมทั้งคูบาวสาวที่
เพิ่งจะแตงงานใหม ๆ และคูที่ตองการฉลองครบรอบแตงงาน ซ่ึงการทองเที่ยวรูปแบบน้ี มักจะมาพรอมกับแหลงที่พักที่เปน
สวนตัว และกิจกรรมการจดทะเบียนสมรสในรูปแบบตางๆ เชน การจดทะเบียนสมรสใตทองทะเล และการสมรสบนหลังชาง 
เปนตน เปนการทองเที่ยวที่ตองสรางเอกลักษณเฉพาะตัวใหโดดเดน และแปลกแหวกแนวของหนวยงานที่เก่ียวของดานการ
ทองเที่ยวในแตละจังหวัด เพื่อเปนจุดขายดึงดูดนักทองเที่ยว 

โดยสรุปรูปแบบการทองเที่ยวที่เกิดขึ้นมีความสัมพันธกับทรัพยากรในแตละแหลงทองเที่ยว โดยทั้งชุมชนและ
นักทองเที่ยวไดมีการนํามาใชใหเกิดการตอบสนองตอกิจกรรมและตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยว ทั้งน้ีจําเปนตอง
คํานึงถึงความเหมาะสม และการใชประโยชนอยางสอดคลองกับทรัพยากร แหลงทองเที่ยว สังคม และส่ิงแวดลอมในชุมชน
ดวย 

 

3.3 การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2551: 31) ไดใหนิยามของการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health tourism) วาเปนการ

เดินทางทองเที่ยวเพื่อเยี่ยมชมสถานที่ทองเที่ยวที่สวยงามในแหลงทองเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ตลอดจนการ
เรียนรูวิถีชีวิตและพักผอนหยอนใจ โดยแบงเวลาสวนหน่ึงจากการเดินทางทองเที่ยวเพื่อทํากิจกรรมสงเสริมสุขภาพและ
กิจกรรมรักษาฟนฟูสุขภาพ ขณะที่อารัญ บุญชัย และจินนา ตันศราวิพุธ (2546: 22) ไดใหนิยามของการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 
หมายถึง การเดินทางทองเที่ยวเยี่ยมชมสถานที่ที่สวยสดงดงามในแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม เพื่อการเรียนรู
วิถีชีวิตและพักผอนหยอนใจดวยการแบงเวลาจากการทองเที่ยวเพื่อทํากิจกรรมสงเสริมสุขภาพและ/หรือการบําบัดรักษาฟนฟู
สุขภาพ โดยทั่วไปการทองเที่ยวสุขภาพจึงมีการจัดรายการทองเที่ยวพักผอนทามกลางธรรมชาติ เพื่อเรียนรูวิธีใชพลังงานจาก
ธรรมชาติมาบําบัดรักษา และสรางเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตใหสดชื่นผองใสเปนการเพิ่มพูนพละกําลังใหสมบูรณ
แข็งแรงปรับสภาพจิตใจและรางกายใหสมดุล และสามารถนํากลับไปปรับประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

นอกจากน้ีวรรณา วงษวานิช (2546: 145) ไดกลาววาการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ หมายถึง การทองเที่ยวพักผอนไป
ทามกลางธรรมชาติ เรียนรูวิธีการใชพลังงานจากธรรมชาติมาบําบัดและเสริมสรางสุขภาพใหแข็งแรง จิตใจสดชื่นแจมใสควบคู
ไปกับการทองเที่ยว เห็นวัฒนธรรมทองถิ่น และนําส่ิงที่ไดรับมาปรับปรุงคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น สวนใหญนิยมเดินทางไปพักผอน
ยังตางจังหวัด ซ่ึงปจจุบันนิยมกันมากในรูปแบบของศูนยสุขภาพ โดยมีหลักสําคัญ คือ สถานที่น้ันควรจะมีสภาพธรรมชาติที่
สวยงาม รมรื่น สะอาด ปราศจากมลพิษ ตาง ๆ และมีส่ิงอํานวยความสะดวก มีความปลอดภัย ตลอดจนมีบุคลากรที่มีความรู
ทางดานสุขภาพ อนามัย สุขภาพกาย สุขภาพจิต ที่พรอมจะชวยใหความชวยเหลืออยูตลอดเวลา 

 
แนวคิดเกี่ยวกับพุน้ํารอนกับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 

 สํานักพัฒนาการทองเที่ยว (2556: ออนไลน) ไดใหนิยามแหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพ หมายถึง การเดินทางไป
ทองเที่ยว เยี่ยมชมสถานที่ทองเที่ยวที่สวยสดงดงามในแหลงทองเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม เพื่อเรียนรู ถึงวิถีชีวิตและ
พักผอนหยอนใจโดยแบงเวลาสวนหน่ึงจากการเดินทางทองเที่ยวเพื่อทํากิจกรรมสงเสริมสุขภาพ และ/หรือรับบร ิการ
รักษาพยาบาล และฟนฟูสุขภาพ โดยทั่วไปจะมีการจัดรายการทองเที่ยวพักผอนทามกลางธรรมชาติ เพื่อเรียนรูวิธีใชพลังงาน
จากธรรมชาติมาบําบัดรักษา และเสริมสรางสุขภาพกายและสุขภาพจิตใหสดชื่นผองใส เปนการเพิ่มพูนพละกําลังใหสมบูรณ
แข็งแรง ปรับสภาพจิตใจและรางกายใหสมดุล และสามารถนํากลับไปปรับประยุกตใชในชีวิตประจําวันได  
 ทั้งน้ีพจนานุกรมศัพทธรณีวิทยา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ป พ.ศ. 2544 ไดใหคําจํากัดความของนํ้าพุรอน หรือ 
ตอไปน้ีเรียกวา “พุนํ้ารอน” วา "เปนแหลงที่นํ้าไหลขึ้นมาจากใตดิน และมีอุณหภูมิสูงกวาอุณหภูมิของรางกายมนุษย" นํ้าที่พุ
ขึ้นมาอาจจะอุนๆ จนถึงเดือดพลาน อาจบริสุทธ์ิหรือมีแรธาตุรวมทั้งแกสละลายอยู ทําใหมีรสและกล่ินตางๆ กัน ปริมาณนํ้าที่
ไหลออกมาแตละพุก็ตางกัน บางพุไหลเพียงเออๆ บางพุไหลแรง บางพุพุงกระเซ็นพนปากบอ เพราะแรงดันของแกสที่ละลาย
ขึ้นมาจากใตดิน เชน ที่อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ที่อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย ถานํ้าที่พุขึ้นมาเย็นกวาอุณหภูมิของ
รางกาย เรียกแหลงน้ันวา พนํุ้าเย็น (cold spring) 
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4. ระเบียบวิธีการวิจัย 
 

4.1 ประชากร และกลุมตัวอยาง 
  การวิจัยเชิงคุณภาพสําหรับกลุมตัวอยางคนในพื้นที่ ไดแกหนวยงานที่เก่ียวของและประชาชนในพื้นที่
ทองเที่ยวนําพุรอนในภาคตะวันตกที่มีศักยภาพแตกตางกัน  3 แหง  
   1) แหลงพุนํ้ารอนหนองหญาปลอง อําเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี เ  
   2) แหลงพุนํ้ารอนหวยนํานัก อําเภอพบพระ จังหวัดตาก  
   3) แหลงพุนํ้ารอนหินดาด อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี  
    

4.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
1) ใชแบบสัมภาษณตามกลุมตัวอยาง โดยเปนแบบสัมภาษณแนวลึก ซ่ึงยึดประเด็นคําถามแนว

เดียวกันแตคําถามแตละขออาจแตกตางกันตามกลุมตัวอยาง ในการพัฒนาตนแบบของแหลงทองเที่ยว 6 ประการ คือ 1) 
ลักษณะทางกายภาพของแหลงทองเที่ยว 2) การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 3) เศรษฐกิจและสังคม 4) คุณคาศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตรและโบราณคดี 5) คุณคาทางการศึกษาและการเรียนรู 6) ประสิทธิภาพและการจัดการ โดยยึดหลักการพัฒนาที่
ยั่งยืนภายใตความสัมพันธระหวางชุมชนและส่ิงแวดลอม (ดานสังคมและส่ิงแวดลอม) คุณคาการใชทรัพยากร (ดานเศรษฐกิจ) 
และการบริหารจัดการการทองเที่ยวเพื่อการเรียนรู (การบริหาร และนโยบาย) 

2) แบบสํารวจ ในการเก็บรวมรวมขอมูลจากการสํารวจการจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชน และ
พฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยว  

3) แบบประเด็นประชุมกลุมยอยในแตละพื้นที่ โดยประเด็นการสัมภาษณกลุมยอย ยึดหลัก
ประเด็นการศึกษาเชนเดียวกับกลุมตัวอยางอ่ืน ๆ ในการพัฒนาตนแบบของแหลงทองเที่ยว 6 ประการ คือ 1) ลักษณะทาง
กายภาพของแหลงทองเที่ยว 2) การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 3) เศรษฐกิจและสังคม 4) คุณคาศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร
และโบราณคดี 5) คุณคาทางการศึกษาและการเรียนรู 6) ประสิทธิภาพและการจัดการ โดยยึดหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต
ความสัมพันธระหวางชุมชนและส่ิงแวดลอม (ดานสังคมและส่ิงแวดลอม) คุณคาการใชทรัพยากร (ดานเศรษฐกิจ) และการ
บริหารจัดการการทองเที่ยวเพื่อการเรียนรู (การบริหาร และนโยบาย) 

 

4.3 การวิเคราะหขอมูล 
    วิธีการวิเคราะหขอมูลสําหรับงานวิจัยเชิงคุณภาพ (ทั้งการสัมภาษณเชิงลึก การประชุมกลุมยอย และการสํารวจ

แบบสังเกตการณ และการศึกษาดูงาน) ใชการวิเคราะหเน้ือหา (Content analysis)  โดยการสรางประเด็นหลักนําการ
วิเคราะห (Thematic analysis) เพื่อใหการวิเคราะหขอมูลไดตรงตามประเด็น  และตามวัตถุประสงคการวิจัย  และผลการ
วิเคราะหจะนําไปใชตอบคําถามจากการวิจัยไดตรงประเด็น โดยมีเปาหมายของผลการวิจัยในประเด็นที่ศึกษา ดังน้ี ดานการ
พัฒนาตนแบบคุณภาพการบริการและการทองเที่ยวดาน  การจัดการและรูปแบบการมีสวนรวมในการจัดการการทองเที่ยวเชิง
สุขภาพของคนในพื้นที่  

 
5. ผลการวิจัย 
 

5.1 การศึกษาเร่ืองบริบท  
 5.1.1 พุนํ้ารอนหินดาด จังหวัดกาญจนบุรี 
  1) บริบทพื้นที่ 
   พุนํ้ารอนหินดาดเปนบอพุนํ้ารอนที่เกิดอยูริมหวยกุยม่ังซ่ึงเปนลําหวยธรรมชาติ มีนํ้าไหลตลอด
ทั้งป เปนบอแชตัวแนวยาว 30 เมตร มีทั้งหมด 3 บอ โดยมีความลึกเฉล่ียประมาณ 1 เมตร มีอัตราการเกิดที่สมํ่าเสมอ โดยมี
อัตราการเกิดประมาณ 3 ลิตรตอวินาที เปนแหลงพุนํ้ารอนที่เกิดจากการเบียดอัดของหินปูนตามแนวรอยเล่ือนในแนวหวยกุย
ม่ังซ่ึงวางตัวในแนวตะวันออก – ตะวันตก นํ้าที่ซึมลงไปถึงชั้นหินอุมนํ้าไดรับการถายเทความรอนแลวแทรกดันขึ้นมาตามรอย
แตกของหินในแนวหวยกุยม่ัง  
    



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครัง้ที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
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  2) สภาพการทองเที่ยว 
   สภาพทางกายภาพของพุนํ้ารอนหินดาด ที่มีการพัฒนาเพื่อรองรับการทองเที่ยว ดวยส่ิงอํานวย
ความสะดวกขั้นพื้นฐาน หากแตยังขาดการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมใหกลมกลืนกับธรรมชาติ แวดลอมทีร่มรื่น รานคาขาดการ
จัดการและออกแบบใหเปนระเบียบ ประกอบกับที่จอดรถ ที่อยูใกลกับแหลงพุนํ้ารอน จึงทําใหเกิดการบดบังทัศนียภาพที่
งดงามของพุนํ้ารอน การบริการนักทองเที่ยวโดยการสรางอาคาร ถาวรวัตถุ หลายหลัง ใกลกับพุนํ้ารอน โดยเฉพาะหองนํ้าที่
ทรุดโทรม ขาดการแบงพื้นที่ใหเปนสัดสวนเพื่อบริการนักทองเที่ยว ทําใหเกิดทัศนียภาพที่ไมนาชมเม่ือมีการใชบริการ ทั้งน้ีมี
อาคารบางสวนที่สรางขึ้นมาแลวยังไมไดใชประโยชนอยางจริงจัง 
  3) แนวโนมและทิศทางการพัฒนา 
 แนวโนมและทิศทางในการพัฒนาแหลงพุนํ้ารอนหินดาด ซ่ึงเปนแหลงทองเที่ยวที่บริหารจัดการโดยองคการบริหาร
สวนตําบลโดยชุมชนมีสวนรวม และสรางรายไดใหกับคนในชุมชนทองถิ่น ในหลายสวน อาทิ รานขายอาหาร ส้ินคาและของที่
ระลึก การบริการนวดเพื่อสุขภาพของวิสาหกิจชุมชน ที่มีการรวมตัวกันเปนกลุม และกระจายรายไดกันภายในกลุม รวมถึง
โครงการผลิตนํ้าดื่มนํ้าแร ซ่ึงมีการสรางโรงเรือน และเตรียมการในการผลิตนํ้าแร อยูในขั้นตอนการออกแบบเครื่องหมาย
การคาและการวางกลยุทธการขายผลิตภัณฑ รวมทั้งวางแผนปรับปรุงภูมิทัศนใหมีความสวยงามและกลมกลืนกับธรรมชาติ
มากยิ่งขึ้น  
    
    

    
ภาพ คณะผูวิจัยพูดคุยกับ อบต.  ภาพ บริเวณบอแชนํ้าแร    ภาพ ทางเดินไปหองแชสวนตัว     ภาพ หองเปล่ียนเส้ือผา 
 
      5.1.2 พุนํ้ารอนหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุร ี
  1) บริบทพื้นที่ 

  พุนํ้ารอนหนองหญาปลอง ตั้งอยู ณ หมูที่ 5 ตําบลยางนํ้ากลัดเหนือ อําเภอหนองหญาปลอง 
จังหวัดเพชรบุรี อยูหางจากจังหวัดเพชรบุรีประมาณ 45 กิโลเมตร ปจจุบันอยูในความดูแลของบานพุนํ้ารอน หมู 5 พุนํ้ารอนมี
อุณหภูมิประมาณ 55 องศาเซลเซียส เปนพุนํ้ารอนที่มีอัตราการเกิดที่สมํ่าเสมอ  
 

 2.) สภาพการทองเที่ยว 
  ดานสภาพทางการทองเที่ยว พบวา บริเวณพุนํ้ารอน มีการตั้งศาล 2 ศาลตามความเชื่อและ

ความเคารพของคนในพื้นที่ บอพุนํ้ารอนเปนบอรูปวงรี ขนาดเสนผาน ศูนยกลางประมาณ 4 เมตร มีสาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงิน
เกิดขึ้นในบอ และบริเวณใกลกับบอกําเนิดมีการจัดทําเปนธารนํ้าขนาดเล็กรองรับนํ้าที่ไหลออกจากบอกําเนิดสําหรับให
นักทองเที่ยวแชเทา มีการปลอยใหพุนํ้ารอนไหลลงสูอาคารอาบนํ้าดานลาง โดยการใชทอเหล็กขนาดเสนผานศูนยกลาง 2.5 
น้ิว ยาวประมาณ 200 เมตร เพื่อนํานํ้าไปเก็บไวที่บอพักนํ้าดานลาง บริเวณทางเขาดานหนาของแหลงพุนํ้ารอน มีรานขายของ
ชํา รานอาหาร และรานขายสินคาทางการเกษตรโดยชาวบาน เชน สัปปะรด มะนาว และมะละกอ เปนตน มีนักทองเที่ยวเขา
มาเที่ยวในวันหยุดบาง โดยสวนใหญเปนนักทองเที่ยวชาวไทย กิจกรรมทางการทองเที่ยวที่มีบริการแกนักทองเที่ยวคือ การ
บริการอาบนํ้ารอนในบอแชตัว ทั้งบอเดี่ยว และบอแชตัวรวม รวมถึงกิจกรรมนวดแผนไทยที่มีไวบริการนักทองเที่ยวที่ประสงค
การนวด ตลอดจนการเดินศึกษาธรรมชาติในพื้นที่จากจุดบริการนักทองเที่ยวไปยังบอนํ้ารอนหลักในพื้นที่ระยะทาง 400 เมตร 
รวมถึงมีบริการบอแชเทา ใกล ๆ บริเวณบอนํ้ารอนหลักในพื้นที่ นอกจากน้ียังพบวาในพื้นที่มีมาตรการรักษาความปลอดภัย
โดยมีเจาหนาที่ตํารวจดูแลตลอด 24 ชั่วโมง  
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  3) แนวโนมและทิศทางการพัฒนา 
   พุนํ้ารอนหนองหญาปลองประสบปญหาดานการพัฒนาปรับปรุง คือ  
    3.1) ปรับปรุงเรื่องการรักษาความสะอาดของส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ ทั้งบอแช 
หองอาบนํ้า  
    3.2) ขาดความชัดเจนดานส่ือ ปายส่ือความหมายตางๆ  
    3.3) ขาดการจัดตั้งศูนยบริการนักทองเที่ยว   
    3.4) การพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนอยางเปนรูปธรรม มีขั้นตอน
กระบวนการที่ชุมชนสามารถเขามามีสวนรวมได เพราะจากการศึกษาขั้นที่ 1  พบวาชุมชนบานพุนํ้ารอนหนองหญาปลองมี
ความเต็มใจที่จะเขามามีสวนรวมเพื่อชวยกันพัฒนา แตยังขาดกระบวนการที่ชัดเจน  
  

  
ภาพ สัมภาษณผูใหญบานและคณะกรรมการ        ภาพ บอกําเนิดนํ้าแร        ภาพ ที่จอดรถและรานคา 

 

    
ภาพ บอพุนํ้ารอนหนองหญาปลอง                                                ภาพ รางนํ้าสําหรับแชเทา 

 
 5.1.3  พุนํ้ารอนหวยนํ้านัก จังหวัดตาก 
  1) บริบทพื้นที่ 

  พุนํ้ารอนหวยนํ้านัก เปนบอพุนํ้ารอนที่อยูติดกับถนนลาดยางเสนทางสูบานหวยนํ้านัก บอที่1 มี
ลักษณะคลายกระทะที่เกิดจากการกอปูนบอเพื่อเก็บกักนํ้า มีขนาด เสนผานศูนยกลาง 5.5 เมตร ความลึกของบอ 1.8 เมตร พุนํ้ารอน
บอที่ 1 2 และ 3 ซ่ึงมีอุณหภูมิ 59 63 และ 59 องศาเซลเซียสตามลําดับ พบวา คุณภาพนํ้าทั้งสามบอมีคุณภาพที่ใกลเคียงกัน 
ซ่ึงอยูในเกณฑมาตรฐาน ยกเวนตะก่ัวที่เกินมาตรฐานนํ้าดื่มขององคการอนามัยโลก แตยังไมเกินมาตรฐานของกระทรวง
อุตสาหกรรม และสารหนูที่เกินมาตรฐานมาเล็กนอย แตปริมาณจุลินทรียไมเกินมาตรฐานและไมพบเชื้อกอโรค สวนพุนํ้ารอนที่
อยูบนเขา และบอนํ้าแรเย็น ก็มีคุณภาพนํ้าโดยทั่วไปไมเกินเกณฑมาตรฐาน 

 2) สภาพการทองเที่ยวในพืน้ที่  
   พุนํ้ารอนหวยนํ้านักตั้งอยูในเขตพื้นที่ปาสงวน ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของพื้นที่อุทยานแหงชาติพาเจริญ
และองคการบริหารสวนตําบลพบพระ ดังน้ันจึงมีหนวยงานที่ดูแลพื้นที่ 3 หนวยงานหลัก ไดแก กรมปาไม กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และอบต.พบพระ โดยองคการบริหารสวนจังหวัดตากไดสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา
สถานที่เพื่อเปนแหลงทองเที่ยว เชน สรางหองพักแรม และหองแชนํ้าแร เปนตน  
   บริเวณบอพุนํ้ารอนหวยนํ้านักมีบริการหองพักสําหรับนักทองเที่ยวจํานวน 8 หอง มีหองสปา
สําหรับแชนํ้าแรแบบครอบครัว 4-5 คน จํานวน 4 หอง และหองแชนํ้าแรขนาดใหญความจุ 30 คน จํานวน 2 หอง แยกหญิง-
ชาย พรอมหองอาบนํ้าเย็นในตัว โดยมีเจาหนาที่อุทยานซ่ึงดูแลในสวนของพุนํ้ารอนหวยนํ้านักเปนผูดูแลหองพัก หองแชพุนํ้า
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รอน และบริเวณโดยรอบ จากการสํารวจพบวา เจาหนาที่ที่ดูแลดานการใหบริการแกนนักทองเที่ยวและดูแลหองพักยังขาด
ความรูในเรื่องของการบริหารจัดการที่พักแรมเพื่อการทองเที่ยว เชน ไมมีการลงทะเบียนเขา-ออกจากที่พัก เปนตน 
    
  3) แนวโนมและทิศทางการพัฒนา 
   พุนํ้ารอนหวยนํ้านักมีประเด็นทิศทางการพัฒนาจาการสัมภาษณและสํารวจ ดังน้ี ทางกายภาพ 
    3.1) การปรับปรุงสภาพกายภาพพื้นที่ใหเหมาะสมในการรองรับนักทองเที่ยวหรือผูมา
ใชบริการแชนํ้าแรประเภทผูสูงอายุหรือผูพิการโดยยึดหลักการออกแบบเพื่อมวลชน (Universal Design) เชน การปรับปรุงให
มีทางลาดสําหรับรถเข็น และติดตั้งโถสุขภัณฑแบบน่ังราบภายในหองพัก 
    3.2) ปรับปรุงเสนทางเดินเทาไปยังบอโคลนรอนและบอนํ้าพุเย็นเพื่อเพิ่มจุดทองเที่ยว
ในพื้นที ่(จุดแวะพัก และจุดสนในในการทองเที่ยว) 
    3.3) เพิ่มปายส่ือความหมาย ใหความรูเก่ียวกับนํ้าแรและโคลนรอน 
    3.4) การจัดอบรมวิธีการและความสําคัญของการใหบริการที่พักแรมที่ไดมาตรฐาน
และเปนระบบ   
    3.5) จัดอบรมเรื่องการดูแลรักษาเครื่องใชในหองและการทําความสะอาดหองพักและ
หองแชนํ้าแรเพื่อชวยยืดอายุการใชงาน 
    3.6) เปดโอกาสใหชุมชนสรางรายไดพิเศษดวยการทํางานเพื่อสนับสนุนการบริการ
นักทองเที่ยว เชน ดูแลรักษาความสะอาดของหองพักและหองแชนํ้าแร หรือนําสินคาทองถิ่นมาขายแกนักทองเที่ยวเพื่อเปน
ของที่ระลึก 
    3.7 สนับสนุนดานงบประมาณในการจัดการปรับภูมิทัศน ใหสามารถรองรับ
นักทองเที่ยวหรือผูมาใชบริการประเภทผูสูงอายุหรือผูพิการ 
    3.8 บรรจุแหลงทองเที่ยวลงในแผนพัฒนาพื้นที่/จังหวัดเพื่อผลักดันแหลงทองเที่ยวให
ไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณอยางตอเน่ือง 
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5. สรุปและอภิปรายผล   
 

5.1 รูปแบบการมีสวนรวมในพื้นที่ในปจจุบนั  
 ชุมชนทั้ง 3 พื้นที่  ไดแก พุนํ้ารอนหินดาด จ.กาญจนบุรี พุนํ้ารอนหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี และพุนํ้ารอน
หวยนํ้านัก จังหวัดตาก ใหความสนใจและตั้งใจในการจัดการ และพัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยวในพื้นที่ของตน เพื่อพัฒนา
เปนแหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพตนแบบ โดยเฉพาะกลุมผูนําทั้ง 3 แหงมีความมุงม่ันในการพัฒนาศักยภาพพุน้ํารอนในทุก ๆ 
ดาน   โดยชุมชนตองการใหเกิดการจัดรูปแบบการทองเที่ยวที่เปนตนแบบ กอใหเกิดการทองเที่ยวอยางแทจริง และสามารถ
เชื่อมแหลงทองเที่ยวอ่ืน ๆ ในพื้นที่ และพื้นที่ใกลเคียง พรอมทั้งมีทิศทางความรวมมือที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาศักยภาพแหลง
ทองเที่ยวของตนใหดียิ่งขึ้น ในดานบทบาท ความรับผิดชอบ และรูปแบบการมีสวนรวมในการทองเที่ยวในพื้นที่ เบื้องตน
คนพบ ดังน้ี  
  1) ในแหลงพุนํ้ารอนทั้ง 3 แหงมีความโดดเดนการการพัฒนาเพื่อเปนแหลงตนแบบในการทองเที่ยวเชิง
สุขภาพตามบริบทชุมชน กลาวคือ  
   1.1) พุนํ้ารอนหินดาดมีการบริหารจัดการโดยองคการบริหารสวนตําบลหินดาดรวมกับชุมชน 
กลาวคือ องคการบริหารสวนตําบลหินดาดเปนผูนําในการบริหาร จัดการพัฒนาแหลงทองเที่ยว รวมทั้งการจัดการดานรายได
จากการทองเที่ยว เน่ืองจากมีการจัดเก็บรายไดจากนักทองเที่ยวที่เขาไปเที่ยวชมและใชประโยชนจากการแชตัว ในแหลง
ทองเที่ยว รวมกับชุมชนในพื้นที่ 
   1.2) พุนํ้ารอนหนองหญาปลองมีการบริหารจัดการโดยชุมชนอยางแทจริง โดยเปนชุมชนหมู5 
บานพุนํ้ารอน มีผูใหญบานบานพุนํ้ารอนเปนผูนําในการบริหารจัดการการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยว รวมกับคณะ กรรมการ
และชาวบานหมู 5 เปนผูรวมปฏิบัติ ทั้งน้ีมีการประชุมรายงานผล และขอหารือตาง ๆ รวมทั้งทิศทางการบริหารจัดการแหลง
ทองเที่ยวเปนประจําทุกเดือน    
   1.3) และหวยนํ้านักเปนการบริหารจัดการรวมกันระหวางอุทยานแหงชาตินํ้าตกพาเจริญ 
องคการบริหารสวนตําบลพบพระ และชุมชนบานนํ้านัก รวมกันบริหารจัดการการทองเที่ยวในพืน้ที่ มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
บริหารจัดการแหลงพุนํ้ารอน และใหชาวบานเปนผูรวมดูแลจัดการการทองเที่ยวในพื้นที่รวมกับอุทยานแหงชาติ ภายใตการ
สนับสนุนขององคการบริหารสวนตําบลพบพระ เปนตน  
  2) การรวมประชุมกลุมยอยกับกลุมผูนําในชุมชน ในพื้นที่ แหลงทองเที่ยวพุนํ้ารอน ทั้ง 3 พื้นที่  ไดแก พุ
นํ้ารอนหินดาด จังหวัดกาญจนบุรี พุนํ้ารอนหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี และพุนํ้ารอนหวยนํ้านัก จังหวัดตาก ใหความ
สนใจและตั้งใจในการจัดการ และพัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยวในพื้นที่ของตน เพื่อพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
ตนแบบ  
  3) ชุมชนใหความสนใจและเขารวมกิจกรรมอยางตั้งใจ รวมหารือเพื่อหาแนวทางการพัฒนาศักยภาพแหลง
ทองเที่ยวในพื้นที่ของตนและมีความมุงม่ันในการพัฒนากิจกรรมเชื่อมโยงการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ เชน พุนํ้ารอนหินดาดกําลัง
ดําเนินการดานส่ิงอํานวยความสะดวกเพิม่เติม และเตรียมจัดตั้งการผลิตนํ้าดื่มนําแรเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ พุนํ้า
รอนหวยนํ้านักเตรียมการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวเชื่อมโยงการทําสปาและศึกษาศักยภาพโคลนรอนในพื้นที่  
   4) ชุมชนใหความสนใจและตระหนักถึงความสําคัญของกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยมีมุมมองใน
ดานกิจกรรมที่หลากหลาย ไมกระทบธรรมชาติและวัฒนธรรมชุมชน รวมถึงพัฒนาที่กลมกลืนกับธรรมชาติ และยังเกิดความ
ยั่งยืนแกพื้นที่และชุมชน 
  5) กลุมผูนําในชุมชนใหความสนใจในการพัฒนาพื้นที่ใหเกิดเปนแหลงทองเที่ยวเชิงสุภาพที่สอดคลองกับ
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
  6) กลุมผูนําในชุมชนใหความสนใจในการจัดรูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวอ่ืนๆ 
ในชุมชนใกลเคียง 
  7) กลุมผูนําตองการใหมีการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชื่อมโยงกับเอกลักษณและอัตลักษณของชุมชนเพื่อการ
อนุรักษทั้งธรรมชาติและวัฒนธรรม และเพื่อเผยแพรใหนักทองเที่ยวไดชม และเกิดการเรียนรู และเกิดการใชประโยชนอยาง
ถูกตองและเต็มศักยภาพของพุนํ้ารอน 
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5.2 รูปแบบการทองเที่ยว  
 จากการศึกษาดานรูปแบบการทองเที่ยว พบและอธิบายไดวาการเกิดรูปแบบการทองเที่ยวของแหลงทองเที่ยวมี
ความสัมพันธและสอดคลองกันระหวางทรัพยากรทองเที่ยว อันไดแกทรัพยากรทั้งทางธรรมชาติ ทรัพยากรทางประวัติศาสตร
และวัฒนธรรม และความสอดคลองกับกิจกรรมทองเที่ยวที่เกิดขึ้นทั้งในพื้นที่ทองเที่ยวเอง ไดแกแหลงพุน้ํารอนน้ัน ๆ และ
พื้นที่ทองเที่ยวเชื่อมโยงดวย 
 นอกจากน้ียงัอธิบายไดวา ในแหลงศึกษาทั้งหมดมีรูปแบบการทองเที่ยวหลัก คือ การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ อันไดแก 
การแชตัว แชเทา รวมถึงกิจกรรมเสริมในดานการนวดแผนไทยที่เกิดขึ้นในแตละพื้นที่ รวมถึงความเชื่อมโยงการนําทรัพยากร
ในพื้นที่มาใชใหเกิดประโยชนเชน กิจกรรมเลนนํ้าในลําหวยกุยม่ัง ณ และเชื่อมโยงประวัติศาสตรสมัยสงครามโลกในแหลงพุนํ้า
รอนหินดาด การเดินศึกษาธรรมชาติในเสนทางสูพุนํ้ารอนหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี  สวนแหลงพุนํ้ารอนหวยนํ้านักมี
การเชื่อมโยงเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติเพื่อลงไปชมบอโคลนในพื้นที่ อีกทั้งทกุพื้นที่ทองเที่ยวพุนํ้ารอนมีการเชื่อมโยงกิจกรรม
ทองเที่ยวและรูปแบบการทองเที่ยวอันสัมพันธกับแหลงทองเที่ยวใกลเคียงและชุมชนเพื่อพัฒนากิจกรรมทองเที่ยวใหเกิดความ
หลากหลายมากขึ้น  
 
6. ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 
 

6.1. ในการศึกษางานวิจัยครั้งตอไปควรมีการศึกษาดานการสรางมูลคาเพิ่มในแหลงทองเที่ยวแหลงทองเที่ยว
ประเภทพุนํ้ารอน เน่ืองจากพบวาในแหลงพุนํ้ารอนหลายๆ แหงไดรับการเปล่ียนแปลงและดัดแปลงการใชประโยชนจากพุนํ้า
รอนในทิศทางที่สวนกระแสกับการอนุรักษ  ทําใหคุณคาของพุนํ้ารอน และคุณคาการใชประโยชนทั้ งดานการทองเที่ยว 
เศรษฐกิจ และสังคมไมเกิดประโยชนเทาที่ควร ในขณะเดียวกันหลายๆ แหลงทองเที่ยวกลับถูกลดคุณคาทางการทองเที่ยวลง
ไป ดังน้ัน หนวยงานที่เก่ียวของจําเปนตองเนนการศึกษาวิจัยในมิติทั้งเศรษฐกิจ การเพิ่มมูลคา และการอนุรักษทรัพยากร                          

6.2. ควรศึกษาการสงเสริมกิจกรรมการประชาสัมพันธ และการตลาดทางการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อพัฒนา
กิจกรรมการทองเที่ยวใหสอดคลองกับกลุมเปาหมาย การนําไปใชประโยชนของแหลงพุนํ้ารอนในพื้นที่ และเปนการสงเสริม
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพที่ยั่งยืนในองคประกอบการพัฒนาทั้งแหลงทองเที่ยว กิจกรรมการทองเที่ยว สังคม เศรษฐกิจ และ
ส่ิงแวดลอมในพื้นที่   

6.3. เพื่อเปนการตอยอดการศึกษาการจัดการการทองเที่ยวที่เหมาะสมกับแหลงพุนํ้ารอนในแตละแหง การพัฒนา
สมรรถนะการบริการดานบุคลากรในแหลงทองเที่ยว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ และการใชทรัพยากรอยางถูกตอง เต็ม
ประสิทธิภาพ  

6.4. ควรมีการศึกษาในดานภูมิสถาปตย เพื่อการอนุรักษแหลงทองเที่ยวในพื้นที่ เน่ืองจาก สถาปตยกรรมถือเปน
จุดเดนจุดหน่ึงของแหลงทองเที่ยวในการสรางและเสริมการทองเที่ยว โดยเฉพาะดานส่ิงอํานวยความสะดวกในพื้นที่ เพื่อให
เกิดการสนับสนุนการทองเที่ยว และแหลงทองเที่ยวเกิดความยั่งยืนทั้งดานการทองเที่ยว สังคม และส่ิงแวดลอม  

6.5. ควรมีการศึกษาการเชื่อมโยงกิจกรรมทองเที่ยวระหวางการทองเที่ยวเชิงสุขภาพและกิจกรรมทองเที่ยวรูปแบบ
ทางเลือกสําหรับนักทองเที่ยว เพื่อเพิ่มทางเลือกการทองเที่ยวในพื้นที่ใหหลากหลาย และเกิดทางเลือกที่เหมาะสมสําหรับ
นักทองเที่ยว 
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 วัตถุประสงคในการวิจัยเพื่อ1) เพื่อศึกษาบริบทของชมุชนชาวมอญ ตําบลบางภาษี อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม            
2) เพื่อศึกษาถึงปญหาอุปสรรคของการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน และ 3) เพื่อศึกษารูปแบบการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม          
เพื่อการทองเที่ยวโดยชุมชน โดยกลุมตัวอยางมี 3 กลุม ไดแก 1) ผูนําชุมชนจํานวน 8 คน 2) ผูประกอบการจํานวน 2 คน และ 
3) ชาวบานในชุมชนจํานวน 20 คน เครื่องมือในการศึกษา 1) สัมภาษณเชิงลึกดานบริบทของชุมชน ทรัพยากรในพื้นที่  
ทรัพยากรทองเที่ยว ทรัพยากรทางวัฒนธรรม รูปแบบการทองเที่ยว หลักการทองเที่ยวโดยชุมชน และ 2) แบบสังเกตการณ 
จากน้ันนําขอมูลที่ไดนํามาวิเคราะห อภิปราย และสรุปผล   
 ผลการวิจัยพบวา 1) บริบทชุมชนชาวมอญ ตําบลบางภาษี อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม อพยพมาจากตอนใต
ของสหภาพพมา วิถีชีวิตเรียบงาย ประกอบอาชีพ ทํานา และยึดถือประเพณีดั้งเดิมของบรรพบุรุษ 2) ปญหาอุปสรรคการจัดการ
ทองเที่ยวโดยชุมชน พบวาเกิดผลกระทบดานบวก คือ ชาวมอญตระหนักถึงการอนุรักษวิถีชีวิตและประเพณีดั้งเดิม และการมี
อาชีพเสริมคือ ขายสินคา และผลกระทบทางลบ คือ ปญหาขยะ หองนํ้าไมเพียงพอ และทรัพยากรในพื้นที่เสียหาย เน่ืองมาจาก
ขาดงบประมาณในการแกไขปญหาดังกลาว และ 3) รูปแบบการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยวโดยชุมชน พบวา 
เปนการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเปนการทองเที่ยวโดยชุมชน เพราะ มีทรัพยากรทองเที่ยวที่มีคุณคาและยั งอนุรักษ
ขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของบรรพบุรุษ และนักทองเที่ยวเขามาศึกษาเรียนรูดานวิถีชีวิต ภาษา และการแตงกาย             
โดยการจัดการบริหารของชาวมอญ  
 
คําสําคัญ: การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม, การทองเที่ยวโดยชุมชน, ชาวมอญ 

 
Abstract 

 
 The purposes of this research were to: 1) find out the circumstance of Mon local community at 
Banglen District, Nakhon Pathom; 2) find out the difficulties in managing tourism by the local community; 
and 3) find out the ways of cultural tourism for community based tourism. The target groups were:             
1) eight local leaders; 2) two entrepreneurs; and 3) twenty local people. The instruments were: 1) in-depth 
interview about community context such as travelling resources and cultural resources as well as the 
form of travel and the policies of travel by community; and 2) an observation form. After that all data 
were analyzed, discussed, and summarized as descriptive writing.  
 The research found that: 1) the community context of Mon local community at Bangpasri, 
Banglen District, Nakhon Pathom had migrated from Myanmar. It was about their lifestyle of people 
here, were very simplified, relying on each other, and behaving as the way of their ancestors did.        
They worked as farmer; 2) the difficulties on managing tourism by community, the positive impact      
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were to make local people aware of traditional conservation and to increase their income   from selling 
products. In contrast, the negative impacts were lots of waste, insufficient toilet for tourists, and lacking 
of a good care for local resources which damaged a good atmosphere of the community and they have 
not enough budget to solve all problems and 3) the way of cultural tourism for sustainable tourism was 
absolutely real because there were a vast majority of valuable and cultural resources which could be 
conserved since their ancestors until their generation. In addition, this community allowed tourists to see 
the local’s lifestyle, language, and costume which attracted travelers from worldwide to visit this community. 
 
Keywords: tourists, cultural tourism, community - based tourism 

 
1. บทนํา 
 

ประเทศไทยมีนักทองเที่ยวจํานวนมากเดินทางเขามาทองเที่ยว เน่ืองจากความหลากหลายทางทรัพยากรทางการ
ทองเที่ยว เว็บไซตไทยรัฐออนไลน (http://www.thairath.co.th , 02/07/2558) กลาววาในป พ.ศ. 2557 เปดเผยถึงสถิติการ
ทองเที่ยวไทยวา มีนักทองเที่ยวตางชาติเขามาเที่ยวประเทศไทย 24.77 ลานคน นํารายไดเขาประเทศ 11.47 ลานบาท โดยมี
นักทองเที่ยวที่เขามาเที่ยวประเทศไทยมากที่สุด 3 ประเทศแรก ไดแก จีน มาเลเซีย และรัสเซีย ตามลําดับ 

เว็บไซดสารสนเทศอุดรธานี (http://www.udonthani.go.th,02/07/2558) กลาวไววา สาเหตุที่นักทองเที่ยวเลือก
เดินทางมาประเทศไทยเพราะประเทศไทยมีจุดแข็งดานการทองเที่ยวที่อุดมไปดวยทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมดาน  
การทองเที่ยวที่สมบูรณ อีกทั้งคนไทยยังมีการบริการที่ดี มีมิตรภาพที่ดีงามเปนเจาบานที่ดี และมีเอกลักษณทางดานประเพณี
วัฒนธรรม  อันทรงคุณคา  สุภรณ โอเจริญ (2541) กลาวไววา ประเทศไทยเปนประเทศที่ มีทรัพยากรการทองเที่ยวทาง
วัฒนธรรมอันหลากหลายและโดดเดน ในภูมิภาคตางๆ เชน ชุมชนชาวมอญ ที่มีประวัติศาสตรอันยาวนานเปนตนแบบ
วัฒนธรรมบางอยางของหลายชนชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซ่ึงในปจจุบัน อาศัยอยูในภูมิภาคตางๆในประเทศไทยและ   
ในจังหวัดนครปฐม  ชาวมอญมีประเพณี วิถีชีวิตและภาษาที่ เปนเอกลักษณของตนเองที่ชัดเจน พิศาล บุญผูก ( 2552)          
ไดกลาวถึง ชาวมอญในจังหวัดนครปฐมไววา มีชาวมอญอาศัยอยู 2 อําเภอดวยกัน คือ เขต ตําบลขุนศรี อําเภอไทรนอย      
และเขตบางภาษี  อําเภอบางเลน ซ่ึงวิถีชี วิต วัฒนธรรม และประเพณีของชาวมอญมีเอกลักษณที่ มีความโดดเดน                
คือ ศิลปวัฒนธรรมมอญ การแตงกายตามอัตลักษณของชาวมอญ โดยกิจกรรมทางการทองเที่ยวที่โดดเดนของชุมชนชาวมอญ 
อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม คือ ขบวนแหปลา ในประเพณีสงกรานต การรํามอญ การแสดงทะแยมอญ พิธีกรรมตาง ๆ 
ภาษามอญ การแตงกายที่เปนอกลักษณ และแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติในพื้นที่ ศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมไทยรามัญ       
วัดบึงลาดสวาย ซ่ึงเปนทรัพยากรการทองเที่ยวที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรของชาวมอญ โดยการวิจัยครั้ งน้ีมีวัตถุประสงค    
เพื่อศึกษาบริบทชุมชนชาวมอญ  เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคของการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนและ เพื่อศึกษารูปแบบการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยวโดยชุมชนชาวมอญ ตําบลบางภาษี อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เพื่อเปนแนวทาง
ใหนักทองเที่ยวเกิดจิตสํานึกและเคารพในความตางทางชาติพันธุ ศาสนาและวัฒนธรรม ซ่ึงนําไปสูการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เพื่อการทองเที่ยวโดยชุมชนไดอยางยั่งยืนและเปนการสรางแรงดึงดูดใหนักทองเที่ยวเขามาเยือนไดอยางดีอีกดวย  

 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
งานวิจัยครั้งน้ีไดนําแนวคิดและทฤษฎีมาเปนกรอบในการศึกษา ดังตอไปน้ี 
นักทองเที่ยว 
นิคม จารุมณี(2544) ไดใหความหมายของนักทองเที่ยวหรือผูเดินทางไปทองเที่ยววามีความหมายรวมถึงผูเดินทาง 2 

ประเภทคือ  
1. นักทองเที่ยวคางคืน (tourists) คือ ผูเดินทางมาเยือนชั่วคราวซ่ึงพักอยูในประเทศที่มาเยือนตั้งแต 24 ชั่วโมง    

เปนตนไป เพื่อพักผอน พักฟน ทัศนศึกษา ประกอบศาสนกิจ รวมการแขงขันกีฬา ติดตอธุรกิจ รวมการประชุมสัมมนา 
 



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครัง้ที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 
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2. นักกทองเที่ยวไมคางคืน (Excursionists) คือ ผูเดินทางมาเยือนชั่วคราวและอยูในประเทศที่มาเยือนนอยกวา 24 
ชั่วโมง 

 
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกป พ.ศ. 2551 ไดใหคําจํากัดความนักทองเที่ยวคือ               

ผูเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเพื่อประโยชนในการพักผอนหยอนใจ การศึกษาหาความรู ความบันเทิงหรืออื่นใด 
James,Lancaster (2013) กลาวไววา นักทองเที่ยวในปจจุบัน นิยมการเดินทางทองเที่ยวซ่ึงเปนการพัฒนาตนเองไป

ในตัว เชน การเดินทางทองเที่ยวเพื่อเรียนรูส่ิงใหมๆ เชน เรียนรูวัฒนธรรมและกิจกรรมในแตละทองถิ่นที่เดินทางไปเยือน  
ดังน้ันนักทองเที่ยว หมายถึง ผูที่เดินทางจากที่หน่ึง ดวยวัตถุประสงคตางๆ เชน การพักผอน เยี่ยมญาติ ฯลฯ รวมทั้ง

การเดินทางเพื่อพัฒนาตนเองและเรียนรู ส่ิงใหมๆ ทางดานวัฒนธรรมและกิจกรรมในทองถิ่นที่ ไปเยือน โดยสามารถ                
แบงนักทองเที่ยวเปน 2 ประเภท คือ นักทองเที่ยวคางคืนและนักทองเที่ยวไมคางคืน  

 
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
องคการทองเที่ยวโลก (UNWTO) ไดใหความหมายของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม คือ การเดินทางเพื่อการเรียนรู 

การชมการแสดงศิลปะ การเดินทางเพื่อเขารวมกิจกรรมงานเทศกาล หรือเหตุการณสําคัญตาง ๆ การเยี่ยมชมแหลงทองเที่ยว        
ในอนุสาวรีย การเดินทางเพื่อเรียนรูธรรมชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวบาน  พยอม ธรรมบุตร (2548) ไดกลาวถึงการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวา การที่คนเราสนใจการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมน้ัน มาจากความตองการที่จะศึกษาเรียนรูวัฒนธรรม
ชนชาติและการดํารงชีวิตที่แตกตางจากที่อาศัยอยูเดิม เน่ืองจากคนเรามีสัญชาตญาณของความอยากรูอยากเห็นในตัวเอง 
วัฒนธรรมของแหลงทองเที่ยวและสถานที่เปนจุดหมายปลายทางของการเดินทางทองเที่ยว นักทองเที่ยวจะสนใจวิถีชีวิต มรดก
วัฒนธรรม ศิลปะอุตสาหกรรม และกิจกรรมนันทนาการของชุมชน ทองถิ่น นักทองเที่ ยวจะเยี่ยมชมและศึกษาแหลง
ประวัติศาสตร ศิลปะ มหกรรมและงานแสดงสินคา หัตถกรรม พิพิธภัณฑทุกประเภท ศิลปะการแสดง  และทัศนศิลป 
ตลอดจนแหลงมรดกตางๆ 

 

ลักษณะของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548) กลาววาลักษณะของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทีสํ่าคัญมีอยู 9 ประการ คือ 
1. การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะตองเปนการทองเที่ยวในลักษณะที่ใหความสําคัญกับประวัติศาสตร โบราณสถาน 

ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี โดยยึดหลักที่วาตองอนุรักษทรัพยากร ไวใหดีที่สุดเพื่อสามารถสืบตอถึงอนุชนรุนหลัง 
2. การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะตองเปนการทองเที่ยวในลักษณะที่มีการจัดการอยางยั่งยืนทั้งเชิงเศรษฐกิจ สังคม 

และส่ิงแวดลอม โดยยึดหลักที่วาดวยไมกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมหรือกระทบนอยที่สุด 
3. การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะตองเปนการทองเที่ยวในลักษณะที่ใหคงไวซ่ึงวิถีชีวิตของทองถิ่นในแงสังคมและ

วัฒนธรรม โดยยึดหลักที่วาตองใหเปนจุดดึงดูดนักทองเที่ยวที่ตองการ ศึกษาความแตกตางทางดานสังคมและวัฒนธรรม     
อันหลากหลาย 

4. การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะตองเปนการทองเที่ยวในลักษณะที่ใหความรูแกผูเก่ียวของทุกฝาย ทั้งนักทองเที่ยว 
ผูดูแลแหลงทองเที่ยว ผูประกอบธุรกิจทองเที่ยวและประชาชนในทองถิ่น โดยยึดหลักที่วาตองใหทุกฝายที่เก่ียวของไดรับ
ความรูและประสบการณ พรอมทั้งมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรทองเที่ยวทางวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม  

5. การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะตองเปนการทองเที่ยวในลักษณะที่ใหชุมชนทองถิ่นมีสวนรวมและไดรับ
ผลประโยชน โดยยึดหลักที่วาตองใหชุมชนทองถิ่นมีสวนรวมในการจัดการ แหลงทองเที่ยวและไดรับผลประโยชนจากการ
ทองเที่ยว อันจะเปนการกระจายรายไดสูชุมชนทองถิ่น 

6. การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะตองเปนการทองเที่ยวในลักษณะการบริการทองเที่ยวครบตามเกณฑแหงการ
อนุรักษอยางแทจริง โดยยึดหลักที่วาตองใหธุรกิจทองเที่ยวเนนในเรื่องอนุรักษวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม  

7. การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะตองเปนการทองเที่ยวในลักษณะที่ใหนักทองเที่ยวเกิดความพึงพอใจ เพิ่มคุณคา
ของประสบการณที่ไดรับ ทําใหตองการกลับมาทองเที่ยวซํ้าอีก โดยยึดหลักที่วาตองมีกิจกรรมทองเที่ยวตรงตามความคาดหวัง
ของนักทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
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8. การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะตองเปนการทองเที่ยวในลักษณะที่คํานึงถึงขีดความสามารถรองรับของพื้นที่    
และความสะอาดของพื้นที่ โดยยึดหลักที่วาตองไมเกินขีด ความสามารถรองรับของพื้นที่ในทุกๆดาน และตองดูแลรักษาความ
สะอาดของแหลงทองเที่ยวอยูเสมอ  

9. การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะตองเปนการทองเที่ยวในลักษณะที่คํานึงถึง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน      
ของนักทองเที่ยว โดยยึดหลักที่วาตองปองกันรักษาความปลอดภัย แกนักทองเที่ยวอยางเขมงวด เพื่อใหนักทองเที่ยวอบอุนใจ 

 

องคประกอบของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548) กลาววา การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเปนการทองเที่ยวเพื่อเรียนรูผูอ่ืน และยอนกลับมา

มองตัวเองอยางเขาใจในสรรพส่ิงของโลกที่ไมสามารถแยกตัวออกจากกันได ตองพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน ฉะน้ัน องคประกอบ
ของแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สําคัญจึงควรมี  6 ดานดังตอไปน้ี  

1.  องคประกอบดานแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม เปนการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยว ทางวัฒนธรรม               
ที่มีเอกลักษณเฉพาะถิ่น อันประกอบดวยส่ิงดึงดูดใจ 10 ประการคือ 

1.1 ประวัติศาสตรและรองรอยทางประวัติศาสตรที่ยังปรากฏใหเห็น  
1.2 โบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานตาง ๆ  

  1.3 งานสถาปตยกรรมเกาแกดั้งเดิมในทองถิน่และส่ิงปลูกสราง ผังเมืองรวมทั้งซาก ปรักหักพัง 
  1.4 ศิลปะ หัตถกรรม ประติมากรรม ภาพวาด รูปปน และแกะสลัก 

              1.5 ศาสนารวมถึงพิธีกรรมตาง ๆ ทางศาสนา  
  1.6 ดนตรี การแสดงละคร ภาพยนตร มหรสพตาง ๆ  
  1.7 ภาษา และวรรณกรรม รวมถึงระบบการศึกษา 

              1.8 วิถีชีวิต เส้ือผาเครื่องแตงกาย การทําอาหาร ขนบธรรมเนียมการรับประทานอาหาร  
  1.9 ประเพณี วัฒนธรรมพื้นบาน ขนบธรรมเนียม และเทศกาลตาง ๆ 

1.10 ลักษณะงานหรือเทคโนโลยีตาง ๆ ที่มีการนํามาใชเฉพาะทองถิ่น  
2. องคประกอบดานกระบวนการศึกษาส่ิงแวดลอม เปนการทองเที่ยวที่มีกระบวนการศึกษาส่ิงแวดลอมโดยมีการ

เรียนรูสภาพแวดลอมและระบบนิเวศในแหลงทองเที่ยวทาง วัฒนธรรม เพื่อปลูกจิตสํานึกที่ถูกตองในการอนุรักษ
สภาพแวดลอมใหแกผูเก่ียวของกับการทองเที่ยว  

 3. องคประกอบดานธุรกิจทองเที่ยว เปนการทองเที่ยวที่มีการใหบริการทางการทองเที่ยว โดยผูประกอบธุรกิจ
ทองเที่ยวเพื่ออํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยว และไดผลตอบแทนสูธุรกิจทองเที่ยว ซ่ึงผูประกอบธุรกิจทองเที่ยวจะตอง    
มีความรูเก่ียวกับส่ิงแวดลอม อีกทั้งชวย อนุรักษทรัพยากรทองเที่ยวทางวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม  

4. องคประกอบดานการตลาดทองเที่ยว เปนการทองเที่ยวที่คํานึงถึงการตลาดทองเที่ยวคุณภาพ โดยแสวงหา
นักทองเที่ยวคุณภาพใหเดินทางเขามาทองเที่ยวยังแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม เพื่อใหนักทองเที่ยวไดร ับรูและ                
ไดประสบการณจากการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยางพึงพอใจ   อีกทั้งชวยอนุรักษทรัพยากรทองเที่ยวทางวัฒนธรรม        
และส่ิงแวดลอม 

5.องคประกอบดานการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น เปนการตลาดทองเที่ยวที่คํานึงถึงการมีสวนรวมของชุมชน     
โดยใหชุมชนทองถิ่นในแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมน้ันมีสวนรวมในการพัฒนาหรือการจัดการการทองเที่ยวอยางเต็มรูปแบบ 
และไดรับผลตอบแทนเพื่อกระจายรายไดสูทองถิ่น และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนทองถิ่น 

6. องคประกอบดานการสรางจิตสํานึกแกผูเก่ียวของกับการทองเที่ยว เปนการทองเที่ยวที่ตองคํานึงถึงการปลูกฝง
จิตสํานึกที่ถูกตองทางการทองเที่ยวแกผูเก่ียวของทุกฝาย โดยใหความรูและส่ือความหมายในการอนุรักษทรัพยากรทองเที่ยว
ทางวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม เพื่อใหทุกฝายเกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม 

 

การทองเที่ยวโดยชุมชน 
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2550) ไดใหความหมายการทองเที่ยวเชิงนิเวศไววา การทองเที่ยวอยางมีความ

รับผิดชอบในแหลงธรรมชาติที่มีเอกลักษณเฉพาะถิ่น และแหลงวัฒนธรรมที่ เก่ียวเน่ืองกับระบบนิเวศในพื้นที่  โดยมี
กระบวนการเรียนรูรวมกันของผูที่เก่ียวของ ภายใตการจัดการส่ิงแวดลอม เปนการทองเที่ยวอยางมีสวนรวมของทองถิ่น     
เพื่อมุงเนนใหเกิดจิตสํานึกตอการรักษาระบบนิเวศอยางยั่งยืน ซ่ึงมองวาคนและชุมชนมีบทบาทในการทองเที่ยวเชิงนิเวศ     



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครัง้ที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 

 บูรณาการศาสตรและศิลป งานวิจยัทองถ่ินไทยและประชาคมอาเซยีน | 1333 

ในลักษณะของการเขาไปมีสวนรวมกับสวนตางๆ ที่เก่ียวของโดยมีแหลงธรรมชาติเปนบทเรียนของการพัฒนาประเทศ 
โครงการพัฒนาหลายโครงการเปนโครงการที่ดีแตไมสามารถทําไดเน่ืองจากมองที่โครงการเปนตัวตั้งไมไดมองที่ประชาชน 
ดังน้ัน การใหบทบาทและความสําคัญของประชาชนเขามามีสวนรวมและรูสึกเปนเจาของ เปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ในสวนขององคกรประชาชน และองคกรพัฒนาเอกชน เห็นวาหากจะใหการทองเที่ยวเชิงนิเวศยั่งยืนตองมองที่ชุมชนเปน
ศูนยกลาง จึงเกิดแนวคิดเรื่องการทองเที่ยวโดยชุมชนขึ้นดังน้ัน 
 

องคประกอบของการทองเที่ยวโดยชุมชน 
จากสถาบันการทองเที่ยวโดยชุมชน (www.cbt-i.org, 08/08/2558) กลาววา องคประกอบของการทองเที่ยว     

โดยชุมชน มี 7 องคประกอบดังน้ี 
1.  มีองคกรหรือกลไกในการบริหารจัดการทองเที่ยว 
     1.1 มีองคกรหรือกลไก ที่เกิดจากการรวมตัวของคนในชุมชน เพื่อเปนแกนนําในการบริหารจัดการทองเที่ยว 
     1.2 การมีสวนรวมของสมาชิกและชุมชนในการพัฒนาการทองเที่ยว 
 2.  มีระบบการบริหารจัดการทองเที่ยวที่ยั่งยืน 
     2.1 มีระบบบริหารจัดการทองเที่ยวของชุมชน และกฎกติกาที่ใชในการบริหารการทองเที่ยวและสามารถ

เชื่อมโยงกับการพัฒนาดานอ่ืนๆ ของชุมชน 
     2.2 การเสริมศักยภาพของคนในกลุมทองเที่ยวและชุมชน 
     2.3 การปฏิบัติตามกฎระเบียบและรูปแบบที่ใชสําหรับบริหารจัดการทองเที่ยวของชุมชน 
     2.4 การตลาดและประชาสัมพันธอยางตอเน่ืองเพื่อสรางรายไดทางการทองเที่ยวใหเกิดขึ้นกับชุมชนอยางยั่งยืน 
 3.  สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชน 
     3.1 สนับสนุนการพัฒนาชุมชน 
     3.2 กระจายรายไดที่เกิดจากการทองเที่ยวชุมชนอยางเปนธรรมและสรางโอกาสในการมีรายไดเสริม 
4.  สงเสริมวัฒนธรรมของชุมชน 
      4.1 กลุมทองเที่ยวมีขอมูลและความรูเก่ียวกับวัฒนธรรมในทองถิ่น 
      4.2 มีการถายทอดวัฒนธรรมจากภายในสูคนภายนอก 
      4.3 มีกฎ กติกา และแนวทางเพื่อเคารพและปกปองวัฒนธรรมชุมชน 
      4.4 กลุมทองเที่ยวมีการสงเสริมอนุรักษ ฟนฟู และสืบทอดวัฒนธรรม 
5.  มีสวนในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอมรวมกับชุมชน 
      5.1 กลุมทองเที่ยวมีขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
      5.2 มีการออกแบบกิจกรรมทองเที่ยวที่คํานึงถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่ยั่งยืน 
      5.3 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืนและอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ 
      5.4 มีการปองกัน จัดการ และแกไขปญหามลภาวะ 
6. สรางการเรียนรู 
      6.1 กิจกรรมการทองเที่ยวสามารถสรางการเรียนรูความเขาใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนใหแกผูมา
เยือน 
     6.2 สรางจิตสํานึกและองคความรูในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ทั้งคนในชุมชนและผูมา

เยือน 
7. มีการบริการที่ดีและปลอดภัย ทั้งดานที่พัก ยานพาหนะ นักส่ือความหมายทองถิ่น เจาของบาน และการ

ประสานงานที่ดีระหวางกลุมในชุมชนเพื่อใหบริการ 
 
3. วิธีดําเนินงานวิจัย 
 

1. ศึกษาขอมูลทุติยภูมิขอมูลเก่ียวกับชาวมอญ โดยศึกษาจากเอกสารที่เก่ียวของ ไดแก เอกสารวิจัยที่เกี ่ยวของ    
เชน การศึกษาแนวทางการจัดการแหลงทองเที่ยวชุมชนชาวมอญ นอกจากน้ียังมีการเก็บขอมูลจากแหลงตางๆ เชน หองสมุด 
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และส่ืออินเตอรเน็ต โดยการรวบรวมประวัติชุมชนชาวมอญ การดําเนินงานของชุมชนชาวมอญเพื่อนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห 
และหาสาเหตุของปญหา แนวทางการดําเนินงานการแกปญหาในหมูบานชาวมอญ 

2. ขอมูลปฐมภูมิ มีการศึกษาและสํารวจสถานที่จริง คือ ชุมชนชาวมอญ ตําบลบางภาษี เพื่อรวบรวมขอมูลตางๆ
จากบุคคลที่เก่ียวของ คือ ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน อดีตผูใหญบาน ผูประกอบการ และประชากรในชุมชน โดยมีวิธีการ
ตอบแบบสัมภาษณเพื่อนําขอมูลตาง ๆ ที่ไดมาวิเคราะหประมวลผล 

3. การสรางแบบสัมภาษณเชิงลึก เพื่อสอบถามผูนําชุมชน คือ ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน อดีตผูใหญบาน 
ผูประกอบการ และชาวบานในชุมชน โดยการสัมภาษณเก่ียวกับขอมูลตาง ๆ ในพื้นที่และหลักการทองเที่ยวโดยชุมชน     
เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองตามความเปนจริง คือ บริบทชุมชน ทรัพยากรที่มีอยู รูปแบบการทองเที่ยว หลักการทองเที่ยว      
โดยชุมชน ปญหา และขอเสนอแนะ  

4. วิเคราะหผล ขอมูลที่ไดมาจากการสัมภาษณเชิงลึกมาวิเคราะหและบรรยายเปนบทความ 
 

4. ผลการวิจัย  
 

ผลการวิจัยแบงออกเปน 7 ประเด็นดังน้ี 
ประเด็นที่ 1 ขอมูลบริบทชุมชน ชาวมอญมีวิถีชีวิตชุมชนน้ันเปนแบบเรียบงาย ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทํางาน 

งานหัตกรรมเครื่องจักรสาน เพื่อเปนรายไดเสริม และยังคงมีความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษและวิถีชีวิตยังคงนับถือพระพุทธศาสนา
อยางเหนียวแนน  วัฒนธรรมประเพณีแบบดังเดิมและเอกลักษณการแตงกายที่โดดเดนในพื้นที่ชาวมอญ จุดเดนการทองเที่ยว
คือการทองเที่ยวที่อิงกับวัฒนธรรม ประเพณี และการแตงกายที่เปนเอกลักษณและดึงดูดนักทองเที่ยวที่ตองการศึกษาการ
วัฒนธรรมประเพณีของชาวมอญ  

ประเด็นที่ 2 ขอมูลทรพัยากรที่มีอยูในพื้นที่ มีความเปนเอกลักษณของบานที่เปนทรงไทยประยุกตแทบทุกหลังคา
เรือน โดยชาวมอญจะใหความสําคัญกับทรัพยากรที่มีอยูอยางมาก จะเห็นวาชาวมอญเผยแพรและสงเสริมการเรียนรู         
เชน    การทํานา การลงแขกเก่ียวขาว การเล้ียงเปดไลทุง เพื่อเปนการดํารงไวซ่ึงความเปนอยูวิถีชีวิตที่พึ่งพาอาศัยทรัพยากร
ในพื้นที่ที่มีอยู และเปนการสืบทอดเจตนารมณของบรรพบุรุษ 

ประเด็นที่ 3  ขอมูลดานทรัพยากรทองเที่ยว  ในชุมชนชาวมอญมีทรัพยากรการทองเที่ยวทางธรรมชาติ คือสวน
กลวยไม ทานํ้าใหอาหารปลา ทรัพยากรทางประวัติศาสตรเชน วัดบึงลาดสวายซ่ึงเปนวัดเกาแกของชาวมอญ ศาลพอปู     
ศูนยการเรียนรูวัฒนธรรมไทยรามัญ และทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่มีคุณคา เชน  พิธีกรรมความเชื่อตางๆ การร ําผีมอญ      
พิธีโกนผมไฟ การขอขมาตอผีบรรพบุรุษ การแตงกาย เปนตน  

ประเด็นที่ 4 ขอมูลทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่มีอยูในพื้นที่มีหลากหลาย ไดแก วัฒนธรรมการกินเปนแบบดั้งเดิม   
โดยอาหารหลักคือ นําพริก ผักตมและแกงกระเจ๊ียบ โดยวัฒนธรรมการกินจะเชื่อมโยงกับประเพณีและความเชื่อ             
เชน ประเพณีสงกรานต ตองทําขาวแชถวายพระเพื่อความชุมชื้น วัฒนธรรมทางดานศิลปวัฒนธรรมที่เดนชัดของชาวมอญ    
คือศิลปะการแสดงทะแยมอญ เปนการขับรองเก้ียวพาราสีฝายกับฝายหญิง บวชนาคมอญ พิธีค้ําโพธ์ิ คือ พิธีที่ สําคัญทาง
พระพุทธศาสนาของชาวมอญ โดยชาวมอญน้ันยังคงมีคติความเชื่อเรื่องส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ เชน พิธีกรรมรําผีมอญ เปนพิธีที่แสดงถึง
การขอขมาลาโทษที่ทําลวงเกิน พิธีมอญรองไห สําหรับผูที่เสียชีวิต เปนตน วัฒนธรรมทางภาษาก็เปนเอกลักษณที่ชาวมอญ    
ใหความสําคัญเชนกันโดยการใชภาษามอญในชีวิตประจําวัน การส่ือสารในครอบครัว การสวดมนตภาษามอญ เปนตน 

ประเด็นที่ 5 รูปแบบการทองเที่ยวในพื้นที่ ที่เห็นเดนชัดคือ รูปแบบการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เน่ืองจากการ
ทองเที่ยวของชุมชนชาวมอญ ตําบลบางภาษี อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยมีจุดเดนในดาน ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
พิธีกรรมตางๆ เชน ประเพณีสงกรานตมอญ ประเพณีออกพรรษา การรําผีมอญ การแตงกาย การตักบาตรนํ้าผ้ึง การแหธง
ตะขาบ ซ่ึงนับไดวาเปนเอกลักษณของชุมชนชาวมอญที่สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวไดเปนอยางดี ซ่ึงเปนการทองเที่ยวที่ทุกฝาย
มีความเก่ียวของกันทั้งชาวบาน นักทองเที่ยว เปนการใหความรู ประสบการณและการสรางจิตสํานึกอันดีตอนักทองเที่ยวใน
การอนุรักษสภาพแวดลอม ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น โดยอิงกับชุมชนการบริหารจัดการและไดรับประโยชน 

ประเด็นที่ 6 หลักการทองเที่ยวโดยชุมชน ชาวมอญมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆรวมกันโดยมีผูใหญบานเปนผูนํา  
และมีบทบาทเปนเจาของทรัพยากรตาง ๆ ในหมูบาน โดยชาวบานมีสิทธิเสรีภาพในความคิด การวางแผนการดําเนินการ
รวมกันในกิจกรรมตาง ๆ รวมทั้งคํานึงถึงสภาพแวดลอมโดยมีการจัดโครงการเพื่อการรักษาสมดุลของพื้นที่และชาวมอญ     
ยังมีความภาคภูมิใจในเอกลักษณทางวัฒนธรรม การแตงกายที่สืบทอดมายาวนานและชาวมอญยังมีความภาคภูมิใจ          
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ในเอกลักษณทางวัฒนธรรม การแตงกายที่สืบทอดมายาวนาน และการทองเที่ยวยังเปนสวนเสริมในการยกระดับคุณภาพชีวิต
ความเปนอยูของชาวมอญอีกดวย เน่ืองจากการจัดศูนยกลางการเรียนรูเพื่อเปนการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมระหวางคนตาง
วัฒนธรรม  โดยใหคาตอบแทนแกชาวมอญในทองถิ่นโดยการ ที่วาการบริหารสวนตําบลบางภาษีใหงบประมาณตอบแทนให
ชาวมอญ    แตในความเปนจริงแลวชาวบานรวมกิจกรรมตางๆโดยไมหวังส่ิงตอบแทน และเปนการสรางสัมพันธอันแนบแนน
ในชุมชนอีกดวย 

ประเด็นที่ 7 ปญหาและอุปสรรค จะพบวานักทองเที่ยวเม่ือเดินทางมาทองเที่ยวที่ชุมชนชาวมอญ ตําบลบางภาษี 
อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมน้ัน จะเกิดผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ กลาวคือ เม่ือนักทองเที่ยวเดินทางมาเที่ยวทําใหเกิด
การเพิ่มรายไดใหกับชาวบานเน่ืองจากชาวบานไดขายสินคาใหกับนักทองเที่ยว มีกิจกรรมตาง ๆ สําหรับนักทองเที่ยวไดเรียนรู
และศึกษา  ดังน้ันการมาทองเที่ยวน้ันเปนผลกระทบเชิงบวกที่ชวยเพิ่มรายไดใหแกชาวบานและยกระดับชีวิตความเปนอยูของ
ชาวบานใหมีอาชีพเสริมเล้ียงครอบครัว สวนผลกระทบเชิงลบ คือ ปญหาเรื่องขยะ หองนํ้าไมเพียงพอในการรองรับ
นักทองเที่ยว  ขาดแคลนงบประมาณในการพัฒนาการทองเที่ยวในชุมชน รวมถึงปายบอกทางเขาหมูบานที่ไมชัดเจนจึงเปน
ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับชุมชนชาวมอญในปจจุบัน 

 
5. อภิปรายสรุปผล 
 

ชาวมอญเปนกลุมคนที่อพยพมาจากตอนใตของพมาและมาอาศัยตามภูมิภาคตางๆในประเทศไทยรวมถึงจังหวัด
นครปฐมดวยเชนกัน โดยชาวมอญจะมีชีวิตความเปนอยูเรียบงาย รักทองถิ่นและความสงบมีศิลปวัฒนธรรมประเพณี           
ที่เปนเอกลักษณที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ  เชน การแตงกาย ภาษา อาหารการกิน ที่อยูอาศัยวิถีชีวิต พิธีกรรมตาง ๆ      
เชน ไหวผีเพื่อขอขมา การรําผีมอญ  เปนตน (พรทิพย  กิจเจริญไพศาล ,2553) ซ่ึงวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณในทองถิ่นชาว
มอญเหลาน้ี สะทอนใหเห็นถึงรูปแบบการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยวในชุมชน เน่ืองจากเปนการทองเที่ยวที่มี
การเรียนรูรวมกันของชาวบาน  ในทองถิ่นกับนักทองเที่ยวในดานทรัพยากรและวัฒนธรรมในทองถิ่น โดยคํานึงถึงความยั่งยืน
ของส่ิงแวดลอม สังคม   และวัฒนธรรม โดยการบริหารจัดการโดยชุมชนเปนหลัก(บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548) 

 โดยปญหาและอุปสรรคที่พบ มีทั้งผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ โดยผลกระทบเชิงบวก กลาวคือเม่ือนักทองเที่ยว
เขามาทองเที่ยวในชุมชนชาวมอญ ตําบลบางภาษี จะกอใหเกิดรายไดเสริมแกชาวบานในการขายสินคาตางๆ เชน ขนมเปยะ
สูตรชาววังซ่ึงเปนการรวมตัวของชาวบานเพื่อสรางอาชีพเสริม เปนตน สวนผลกระทบเชิงลบ คือ ปญหาขยะที่เพิ่มมากขึ้น  
ตามจํานวนนักทองเที่ยวที่ เขามาเยือนชุมชนชาวมอญ ปญหาหองนํ้าไมเพียงพอกับความตองการของนักทองเที่ยว         
รวมถึงปญหา ปายบอกทางเขาชุมชนที่ไมชัดเจน ซ่ึงเปนปจจัยที่สงผลใหจํานวนนักทองเที่ยวลดนอยลง  ซึ่งปญหาเหลาน้ี       
ที่ชุมชนชาวมอญประสบอยูพบวา ยังขาดงบประมาณที่จะนํามาแกปญหาตาง ๆ เหลาน้ีใหดีขึ้นได ซ่ึงชุมชนชาวมอญ         
คือสถานที่ทองเที่ยวเชิง วัฒนธรรมและเปนการทองเที่ยวโดยชุมชน โดยมีการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวตางๆ                  
เชน ศูนยการเรียนรูเพื่อศึกษาเรียนรู ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรมตาง ๆ ของชาวมอญที่อาศัยอยูในตําบลบางภาษี 
อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยใชทรัพยากรพื้นที่ที่มีอยู และเปนการรวมมือรวมใจกันของชาวบานในชุมชนชาวมอญ   
โดยไมหวังส่ิงตอบแทนส่ิงน้ีคือจุดเดนเสริมที่เขามาชวยสนับสนุนการทองเที่ยวของชุมชนชาวมอญมีเสนหมากยิ่งขึ้น         
ดังน้ัน งบประมาณคือปจจัยสําคัญที่จะเขามาชวยการพัฒนาศักยภาพรูปแบบการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยว 
โดยชุมชน ใหมีศักยภาพมากยิ่งขึ้นบนพื้นฐานทรัพยากรทางธรรมชาติ ทรัพยากรทางประวัติศาสตรและทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมที่ชุมชนชาวมอญมีอยูอยางแข็งแกรงน่ันเอง 

 
6. ขอเสนอแนะ 

ชุมชนชาวมอญ ตําบลบางภาษี อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เปนชุมชนที่มีความเข็มแข็งในดานของรูปแบบการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เน่ืองจากการมีทรัพยากรตาง ๆ ที่พรอม ทั้งในสวนของทรัพยากรทางธรรมชาติ ทรัพยากรทาง
ประวัติศาสตร ทรัพยากรทางวัฒนธรรม ดังน้ัน การศึกษาหรือการวิจัยในครั้งตอไป คือการเขาถึงการพัฒนาและอนุรักษชุมชน
ชาวมอญใหรักษาเอกลักษณจากรุนสูรุน รวมทั้งการพัฒนาดานโฮมสเตย เพื่อการทองเที่ยวที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น  
และสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวไดหลากหลายกลุมมากยิ่งขึ้น  
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การศึกษาสวนประสมทางการตลาดของการจัดตัง้ทีพ่กัในเชิงอนรุักษตอนกัทองเที่ยว 
ที่เดนิทางมาทองเที่ยวที่ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุร ี

The Study of Marketing Mix for Establishing an Eco Lodge to Tourists 
Visiting at Si Sawat, Kanchanaburi 
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นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารธุรกิจบันเทิงและการผลิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

pondbong@gmail.com 
 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบริการที่พัก ความพึงพอใจและ
วิธีการดําเนินกิจการที่พักเชิงอนุรักษ โดยกลุมประชากรตัวอยางคือ นักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวที่อําเภอศรีสวัสดิ์ 
จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 385 คน ผลการวิจัยพบวาดานสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบริการที่พัก ใหความสําคัญใน
ระดับมากทุกดาน โดยดานผลิตภัณฑ สูงสุดคือ การตกแตง ดานราคา สูงสุดคือ ราคาเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและทําเล
ที่ตั้ง ดานทําเลที่ตั้ง สูงสุดคือ บรรยากาศ ดานการสงเสริมการตลาด สูงสุดคือ การบริการของพนักงาน ความพึงพอใจในการมี
สวนรวมในการอนุรักษธรรมชาติ มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยสูงสุดคือ การอนุรักษธรรมชาติมีความสําคัญ  การมีสวน
รวมตอวิธีการดําเนินกิจการที่พักเชิงอนุรักษ มีความเห็นในระดับมาก โดยสูงสุดคือ สรางงานและรายไดใหกับชุมชนทองถิ่น 
 
คําสําคัญ: การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ, สวนประสมทางการตลาด, กาญจนบุรี 
 

Abstract 
 

  This research aims to study the marketing mix in the choice of lodging, satisfaction and how to 
operate eco lodge. The demographic samples were 385 tourists who came to visit Sri Sawat District, 
Kanchanaburi Province. The results showed all aspects were weighted at high level in the reviews 
toward the marketing mix in the choice of lodging. Regrading the product, decorating style was rate 
highest. The price, considered reasonable for the environment and location was rate highest. The place, 
scenery was rate highest. And marketing promotion service satisfaction with staff were rate at the highest 
level. The importance of participation in conservation was rated the highest, and participation in eco lodge 
operations, creating jobs and income for the community were rated the highest.  
 
Keywords: ecotourism, marketing mix, Kanchanaburi 
 
1. บทนํา 
 
 การทองเที่ยวมีบทบาทสําคัญในการสรางรายไดใหกับประเทศไทย ในป 2556 เปนปที่อุตสาหกรรมทองเที่ยวยังคง
เติบโตอยางตอเน่ืองทามกลางเศรษฐกิจโดยรวมของไทยที่ชะลอตัวลง โดยตลอดทั้งป 2556 มีนักทองเที่ยวมากถึง 26.7 ลานคน 
ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 19.6 ในป 2557 คาดวาจะมีนักทองเที่ยวตางชาติจํานวน 29.92 ลานคน คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 
12.10 (สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2557)  
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 การทองเที่ยวมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เน่ืองจาก เปนอุตสาหกรรมบริการที่ 
ประกอบดวยธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองเชื่อมโยงกันเปนลูกโซ โดยมีธุรกิจหลัก ไดแกธุรกิจนําเที่ยว ธุรกิจการเดินทางระหวางประเทศ 
ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจรองไดแก ธุรกิจการจําหนายของที่ระลึก ธุรกิจรานอาหาร ธุรกิจการเดินทางในประเทศ รวมทั้งยังเปน
ธุรกิจที่กระตุนอุตสาหกรรมตอเน่ืองอ่ืนๆ เชน อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมการกอสรางและพัฒนา ที่ดิน และยังสงเสริม
การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ซ่ึงกอใหเกิดการกระจายรายไดไปสูประชาชนในระดับรากหญา  
 จังหวัดกาญจนบุรีเปนจังหวัดหน่ึงในภาคกลางที่มีผูคนนิยมเดินทางไปทองเที่ยว เต็มไปดวยเรื่องราวในอดีต  ที่
นาสนใจ เปนแหลงอารยธรรมเกาแกยุคกอนประวัติศาสตร เปนสถานที่ตั้งของสะพานขามแมนํ้าแคว ซ่ึงเปนสถานที่ สําคัญ
ทางประวัติศาสตรของไทยในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และมีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก นอกจากน้ียังมีแหลงทองเที่ยว ทาง
ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณไมวาจะเปน ปา เขา ถ้ํา และนํ้าตก 
 จังหวัดกาญจนบุรีมีสภาพพื้นที่เหมาะสมในการรองรับนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ ในป พ.ศ. 2554 
มีนักทองเที่ยวเดินทางมาจํานวน 5,748,241 คน มีเงินสะพัด 9,100.81 ลานบาท และในป พ.ศ. 2555 มีนักทองเที่ยวเดินทาง 
มาทองเที่ยว 5,996,482 คน มีเงินสะพัด 11,910.25 ลานบาท และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป 
 ในการดําเนินกิจการโรงแรมและรีสอรทในจังหวัดกาญจนบุรี ซ่ึงพื้นที่สวนใหญอยูในพื้นที่ธรรมชาติ การดําเนิน
กิจการเชิงอนุรักษจึงเปนวิธีการที่เปนประโยชนตอสภาพแวดลอมทางธรรมชาติในระยะยาว และสรางภาพลักษณที่ดีใหกับ
จังหวัดกาญจนบุรี โดยที่ผานมามีผูประกอบการไดดําเนินกิจการดวยวิธีเชิงอนุรักษแตไมประสบความสําเร็จ ผูวิจัยจึง
ทําการศึกษาสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบริการที่พัก ของนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวที่ อําเภอศรีสวัสดิ์ 
จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อทราบถึงความตองการของผูบริโภคหรือนักทองเที่ยว ในการเลือกใชบริการที่พักเชิงอนุรักษที่ยังไมไดรับ
การตอบสนอง เพื่อเปนประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนาใหตอบสนองความตองการของผูบริโภค 
 
2. วัตถุประสงคของการศึกษา 
 
 2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่มีตอการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
 2.2 เพื่อศึกษาสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบริการที่พักของนักทองเที่ยว 
 2.3 เพื่อศึกษาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาใหตอบสนองความตองการของผูบริโภค 
 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 สุรีพร ภัทราพรนันท (2541) ทัศนคติของนักทองเที่ยวที่มีตอการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ กรณีศึกษาอุทยานแหงชาติ 
ในจังหวัดกาญจนบุรี คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
 การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงสํารวจ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทัศนคติของนักทองเที่ยวใน อุทยานแหงชาติ ของ
จังหวัดกาญจนบุรี ที่มีตอการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ โดยศึกษาตัวแปร ภูมิลําเนา เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ 
รายได การไดรับขอมูลขาวสารจํานวนครั้งของ การทองเที่ยวตอป ประสบการณการมีสวนรวมดานส่ิงแวดลอม ลักษณะการ
ทองเที่ยว และความรู เก่ียวกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล จากนักทองเที่ยว ใน
อุทยานแหงชาติเอราวัณ อุทยานแหงชาติไทรโยค อุทยานแหงชาติรัตนโกสินทร อุทยานแหงชาติเขื่อนศรีนครินทร อุทยาน
แหงชาติเขาแหลม รวม 390 ตัวอยาง ใชคาสถิติรอยละ คาเฉล่ีย ฐานนิยม และทดสอบความเปนอิสระตอกันระหวางทัศนคติ
ตอการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ของนักทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติของจังหวัดกาญจนบุรีกับตัวแปรที่ศึกษาดายคาสถิติไค-
สแควร (Chi-square test) 
 ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูเก่ียวกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษระดับปานกลาง โดยมีความรู 
เรื่องเปาหมาย,วัตถุประสงคของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษมากกวาความรูเรื่องการ จัดการ, การมีสวนรวมของประชาชน มี
ทัศนคติตอการทองเที่ยวเชิงอนุรักษเชิงบวกหรือสงเสริมการ ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ระดับปานกลางถึงสูง โดยมีทัศนคติตอการ
ใหส่ิงแวดลอมศึกษาในทิศทาง บวกสูงสุด ผลการทดสอบความเปนอิสระตอกันพบวาทัศนคติ ตอการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ของ
นักทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติของจังหวัดกาญจนบุรีแตกตางกันตามสถานภาพสมรส การศึกษา และความรูเก่ียวกับการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษแตไมแตกตางกันตาม ภูมิลําเนา เพศ อายุ อาชีพ รายได การไดรับขาวสาร ประสบการณการมีสวนรวม
ดานส่ิงแวดลอม จํานวนครั้งของการทองเที่ยวตอป และลักษณะการทองเที่ยว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงควร
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สงเสริมการทองเที่ยว เชิงอนุรักษในอุทยานแหงชาติของจังหวัดกาญจนบุรี ควรใหส่ิงแวดลอมศึกษากับนักทองเที่ยว โดยมี
กระบวนการเรียนรูและมีหลักสูตรชัดเจน รวมทั้งเปดโอกาสใหประชาชน ในทองถิ่นเขามามี สวนรวมในการจัดการทองเที่ยว
เชิงอนุรักษมากขึ้น 
 พวงพิศ บุญนะรัตน (2549) ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอการทองเที่ยวเชิงอนุรักษในจังหวัดสมุทรสงคราม 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 การศึกษาคนควาแบบอิสระน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักทองเที่ยว ที่มีตอการทองเที่ยว เชิง
อนุรักษในจังหวัดสมุทรสงคราม ทําการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม จากนักทองเที่ยวที่ทองเที่ยวและพักคาง ในจังหวัด
สมุทรสงคราม จํานวน 318 ตัวอยาง ในการเก็บ รวบรวมขอมูลจะใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบสะดวกในสถานที่ พักคางที่มี
กิจกรรมทองเที่ยวเชิงอนุรักษ สถิติที่ใชไดแก คาความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย และการทดสอบสมมุติฐานโดยใช Chi-Square และ 
Paired-Saple t-test 
 จากการศึกษาพบวา นักทองเที่ยวสวนใหญเปนเพศหญิงมีสถานภาพโสด อายุระหวาง 21-40 ป มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี มีรายไดระหวาง 10,001-20,000 บาท และมีอาชีพรับราชการ 
 การศึกษาพฤติกรรมการทองเที่ยวพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนนักทองเที่ยว จากจังหวัดภาคกลาง มีเวลา
พักผอนทองเที่ยวในประเทศโดยเฉล่ียปละ 1-2 ครั้ง ซ่ึงแตละครั้ง จะใชเวลาพักผอนทองเที่ยว 1-2 วัน มีจํานวนผูรวมเดินทาง
ในการพักผอนแตละครั้งประมาณ 2-3 คน สถานที่ทองเที่ยวในประเทศที่ชอบที่สุดคือ ทะเล ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็น
ดวยกับการ ทองเที่ยวเชิงอนุรักษในปจจุบัน ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรูจัก การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ในจังหวัด
สมุทรสงครามโดยมีบุคคลแนะนํา ซ่ึงเดินทางทองเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม โดยรถยนต สวนตัว ซ่ึงสวนใหญเปนการ
เดินทางพักผอนทองเที่ยวเปนครั้งแรก โดยมีผูรวมเดินทาง 2-3 คน มีการใชจายในการเดินทางพักผอนทองเที่ยวอยูระหวาง 
1,001-3,000 บาท สวนใหญใชเวลาพักผอนทองเที่ยว ในจังหวัดสมุทรสงคราม 2-3 วัน 
 จากการเปรียบเทียบคาเฉล่ียความคาดหวังของผูตอบแบบสอบถามดานภาพรวมโดยทั่วไปของการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ ดานที่พัก ดานอาหาร ดานกิจกรรม ดานรานจําหนายของที่ระลึก/ของฝาก ดานสถานที่จอดรถ และคาเฉล่ียการรับรู
จริง พบวา คาเฉล่ียความคาดหวังดานภาพรวมโดยทั่วไปของ การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ดานที่พัก ดานอาหาร ดานกิจกรรม 
ดานรานจําหนายของที่ระลึก/ของฝาก นอยกวาการรับรูจริง สรุปวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจขณะที่การรับรูจริง ที่
ดานสถานที่ จอดรถนอยกวาที่คาดหวังไว สรุปวาผูตอบแบบสอบถามไมพึงพอใจเก่ียวกับ สถานที่จอดรถ 
 วิทวัส รุงเรืองผล (2555) พฤติกรรมผูบริโภค 
 พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) เปนที่ทราบกันดีแลววาในทางการตลาดผูบริโภคคือส่ิงที่สําคัญที่สุด 
นักการตลาดจึงจําเปนตองศึกษาขอมูลตางๆ ที่เก่ียวของกับผูบริโภค โดยเฉพาะในดานที่เก่ียวของกับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ
ของผูบริโภค โดยส่ิงที่ตองวิเคราะหเพื่อเขาใจพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค มีตั้งแตเครื่องมือที่ใชตอบคําถามงายๆ วา
ผลิตภัณฑและบริการน้ัน ใครคือผูซ้ือ ผูซ้ือตองการอะไรจากผลิตภัณฑ ซ้ือทําไม ใครเก่ียวของกับการซ้ือ ซ้ืออยางไร ซ้ือเม่ือใด 
และซ้ือที่ไหน จนถึงเครื่องมือการวิเคราะหพฤติกรรมและความตองการของผูบริโภคที่มีความซับซอนขึ้น เพื่ อใหสามารถ
ตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 คอตเลอร, พี. (2554) แนวคิดการตลาด 3.0 
 นับจากที่นีล บอรเดน บัญญัติศัพทคําวา “สวนประสมทางการตลาด” (maketing mix) ในทศวรรษที่ 1950 และ 
เจอโรม แม็กคารธี แนะนําทฤษฎีการตลาดเรื่อง 4Ps ในทศวรรษที่ 1960 แนวคิดทางการตลาดไดผานการเปล่ียนแปลงครั้ง
สําคัญๆ ไปตามยุคสมัยและสภาพแวดลอม เศรษฐกิจภาคการผลิตเปนศูนยกลางชองเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาในชวงหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 และเติบโตอยางตอเน่ืองในชาวงทศวรรษที่ 1950-1960 ดวยสภาพแวดลอมแบบน้ี จึงเปนธรรมดาที่
แนวคิดดานการตลาดในยุคน้ันใหความสําคัญกับการบริหารผลิตภัณฑ  
 ทฤษฎีการตลาดเรื่อง 4Ps ของแม็กคารธีไดสรุปการทํางานบริหารผลิตภัณฑในยุคน้ันไวอยางส้ันกระชับวา เริ่มตน
จากพัฒนาสินคา (product) กําหนดราคา (price) สงเสริมการขาย (promotion) และจัดหาที่จําหนายสินคา (place) ในชวง
วิกฤติเศรษฐกิจ อุปสงคอยูในระดับต่ํา สินคาที่นําออกสูตลาดตองแขงขันกับสินคาอ่ืนเพื่อแยงลูกคา ผูบริโภคกลายเปนผูซ้ือที่
ชาญฉลาดขึ้น ในความคิดของผูบริโภค สินคาเปนเพียงโภคภัณฑ (commodity) เพราะไมมีตําแหนงสินคา (positioning) ที่
แตกตางกันอยางชัดเจน สภาพแวดลอมที่เปล่ียนไปทําใหนักการตลาดตองคิดหนักเพื่อหาทางพัฒนาสินคาใหดีขึ้น 
 การตลาดวิวัฒนาการไปสูยุคที่ 3 ที่ใหความสําคัญกับจิตวิญญาณของผูบริโภค นักการตลาดตองพยายามเขาใจความ
กังวล (anxiety) และความปรารถนา (desire) ของผูบริโภค และทําส่ิงที่ สตีเฟน โควีย เรียกวา “การปลดปลอยรหัสแหงจิต
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วิญญาณ”  (unlock the soul’ code) เพื่อใหผลิตภัณฑและบริการของตนสอดคลองไปกับความรูสึกของผูบริโภคตลอดไป 
ตองคํานึงวาผูบริโภคเปาหมายเปนมนุษยโดยสมบูรณ ที่ประกอบดวยความคิด (mind) จิตใจ (heart) และจิตวิญญาณ (spirit) 
ประเด็นที่สําคัญอยางมากคือหามมองขามเรื่องจิตวิญญาณ 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2552) การพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
 การทองเที่ยวอยางยั่งยืน (Sustainable Tourism) เปนสวนหน่ึงของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development) ซ่ึงนักวิชาการดานการทองเที่ยวไดใหความสนใจเรื่องการทองเที่ยวอยางยั่งยืนกันมากขึ้นเน่ืองจากความ
ตื่นตัวดานการอนุรักษส่ิงแวดลอมและการเปล่ียนแปลงรูปแบบการทองเที่ยวที่หันมานิยมการทองเที่ยวทางธรรมชาติหรือการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
 การทองเที่ยวอยางยั่งยืน หมายถึง การทองเที่ยวที่ตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวและผูเปนเจาของ
ทองถิ่น ภายใตขีดความสามารถของธรรมชาติที่จะรองรับได และตระหนักถึงการมีสวนรวมของประชาชน ชุมชน 
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีตอกระบวนการทองเที่ยว อีกทั้งประชาชนทุกสวนตองไดรับผลประโยชนที่เกิดจากการทองเที่ยว
อยางเสมอภาคกัน รวมถึงมีการจัดการทรัพยากรเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนทางดานเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดลอม ในขณะที่ยังสามารถรักษาเอกลักษณทางวัฒนธรรมและระบบนิเวศของทองถิ่นน้ันไวได 
 จากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของที่กลาวมาขางตน จะพบวาผูบริโภคหรือนักทองเที่ยวมีความรูความเขาใจในการ
อนุรักษธรรมชาติและเห็นดวยกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ซ่ึงเปนที่นาสนใจที่จะศึกษาสวนประสมทางการตลาดของการจัดตั้ง
ที่พักในเชิงอนุรักษเพื่อปรับปรุงและพัฒนาใหตรงตอความตองการของผูบริโภคอยางสูงสุด 
 
4. วิธีดําเนินการศึกษา/การวิจัย 
 
 4.1 กลุมตัวอยางและขนาดกลุมตัวอยาง 
  นักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวที่อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ซ่ึงไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน ใชวิธี         
การสุมแบบบังเอิญในชวงเดือนมิถุนายน ถึง กรกฎาคม 2558 จํานวน 385 ตัวอยาง ซ่ึงสามารถกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง 
โดยใชสูตร กําหนดขนาดตัวอยางของ Cochran (1953) ดังน้ี 
  สูตร   n = p(1-p)z2      (1) 
         d2 
   n แทน จํานวนกลุมตัวอยางที่ตองการ 
   P แทน สัดสวนของประชากรที่ผูวิจัยตองการ (0.5)  
   Z แทน ความม่ันใจที่ผูวิจัยกําหนดไวทีร่ะดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  
 มีคาเทากับ 1.96 (ม่ันใจ 95%) 
   d แทน  สัดสวนของความคลาดเคล่ือนที่ยอมใหเกิดขึ้นได  (0.05) 
 แทนคาในสูตร 
  n  =  0.5(1-0.5)(1.96)2     (2) 
      (0.05)2 
  n  =  0.25(3.8416)      (3) 
     0.0025    
  n  =   0.9604      (4) 
   0.0025 
  n  =  384.16  ~  n = 385     (5) 
   
 4.2 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูล 
  4.2.1 แบบสอบถาม (Questionnaire Method) 
  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามโดยใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม เพื่อทําใหทราบขอมูล
เก่ียวกับความเห็นของนักทองเที่ยว โดยเก็บตัวอยางตามสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติ เพื่อเขาถึงผูที่ชื่นชอบการทองเที่ยว
ทางธรรมชาติในอําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยเน้ือหาประกอบดวย 4 สวนดังน้ี 
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  สวนที่ 1 คําถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไป ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน จํานวน
สมาชิกในครอบครัว และวัตุประสงคในการทองเที่ยว ลักษณะเปนแบบสอบถามปลายปด (Closed-ended) ลักษณะการตอบ
แบบสอบถามเปนแบบ Check List  ใหผูตอบเลือกเพียง คําตอบเดียว 
  สวนที่ 2 คําถามเก่ียวกับพฤติกรรมดานการทองเที่ยว ไดแก การถามพฤติกรรม ดานการทองเที่ยว 
ลักษณะเปนแบบสอบถามปลายปด (Closed-ended) ลักษณะ การตอบแบบสอบถามเปนแบบ Check List  ใหผูตอบเลือก
เพียงคําตอบเดียว 
  สวนที่ 3 คําถามเก่ียวกับปจจัยในการเลือกใชบริการที่พัก  
  สวนที่ 4 คําถามเก่ียวกับความพึงพอใจในการมีสวนรวมอนุรักษธรรมชาติ  
  สวนที่ 5 คําถามเก่ียวกับวิธีการดําเนินกิจการที่พักเชิงอนุรักษ ใชลักษณะแบบสอบถามแบบ มาตราจัด
อันดับ (Rating Scale) 5 ระดับ คือ 
  1 หมายถึง  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
  2 หมายถึง  ไมเห็นดวย 
  3 หมายถึง  ไมแนใจ 
  4 หมายถึง  เห็นดวย 
  5 หมายถึง  เห็นดวยอยางยิ่ง  
  สวนที่ 6 ความเห็นและขอเสนอแนะ เปนการแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ เก่ียวกับการทองเที่ยว
เชิงอนุรักษ ลักษณะเปนคําถามปลายเปด 
 
  4.2.2 แบบสัมภาษณ (Interview Method)  
  การสัมภาษณเปนการเก็บรวบรวมขอมูลแบบเผชิญหนา (Face-to-face Contract) อาศัยการสนทนา
ซักถามระหวาง ผูสัมภาษณและผูถูกสัมภาษณ โดยใชวิธีการสัมภาษณโดยใชแบบ (Structured Interview) โดยสัมภาษณ
บุคคลดังน้ี 
  1. คุณอิสสระพงษ แทนศิริ ผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานจังหวัดกาญจนบุร ี
  2. คุณฐิติ โสมภีร หัวหนาอุทยานแหงชาติเขื่อนศรีนครินทร 
  3. คุณอารยา ทองคํา ผูจัดการทั่วไป เฮฟเวน แคว รีสอรท 
 
 4.3 การวิเคราะหขอมูล 
 วิเคราะหผลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่ออธิบายผลการศึกษา ไดแกการแจงความถี่ รอยละ 
คาเฉล่ีย และ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ทดสอบความแตกตางโดยใช
สถิติแบบ T–test , F–Test และทดสอบความสัมพันธใชสถิติทดสอบแบบ Pearson's Correlation Coefficient ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ประมวลผลขอมูลจากโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิต ิ
 ขอมูลในสวนที่ 1 และสวนที่ 2 นํามาวิเคราะหหาคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) เพื่อตอบ
คําถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปดานประชากรและพฤติกรรมดานการทองเที่ยว  
 ขอมูลในสวนที่ 3 สวนที่ 4 และสวนที่ 5 นํามาวิเคราะหหาคาความถี่ (Frequency)  
คารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 ขอมูลสวนที่ 6 เก็บรวบรวมเน้ือหา แลวแจกแจงความถี่ (Frequency) 
 
5. ผลการวิจัย 
 
 ผลการศึกษาลักษณะสวนบุคคลกลุมตัวอยาง จํานวน 385 คน ดานเพศ เปนเพศหญิง จํานวน 241 คน คิดเปน รอย
ละ 62.60 และ เพศชาย จํานวน 144 คน คิดเปน รอยละ 37.40 มีอายุระหวาง อายุ 20 - 29 ป มากที่สุด จํานวน 178 คน 
คิดเปน รอยละ 46.23 และนอยที่สุด อายุ 60 ป ขึ้นไป จํานวน 3 คน คิดเปน รอยละ 0.78 สวนใหญมีระดับการศึกษา 
ปริญญาตรี จํานวน 244 คน คิดเปน รอยละ 63.38 นอยที่สุด ปริญญาเอก จํานวน 4 คน คิดเปน รอยละ 1.04 กลุมตัวอยาง 
สวนใหญเปน พนักงานบริษัทเอกชน มีจํานวน 113 คน คิดเปน รอยละ 29.35 นอยสุด อาชีพอิสระ จํานวน 29 คน คิดเปน 
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รอยละ 7.53 สวนใหญมีรายไดตอเดือน ระหวาง 10,000 - 20,000 บาท มากที่สุด จํานวน 153 คน คิดเปน รอยละ 39.74 
นอยที่สุด มากกวา 50,000 บาท จํานวน 8 คน คิดเปน รอยละ 2.08 โดยมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว มากที่สุดตั้งแต 5 คน 
ขึ้นไป จํานวน 133 คน คิดเปน รอยละ 34.55 นอยที่สุด มีจํานวน 1 คน มีจํานวน 34 คน คิดเปน รอยละ 8.83 ตามลําดับ 
  ผลการศึกษาพฤติกรรมในการทองเที่ยว พบวา สวนใหญมีวัตถุประสงคการเดินทางทองเที่ยว เพื่อการทองเที่ยวและ
พักผอน จํานวน 274 คน คิดเปน รอยละ 71.17 นอยที่สุด เพื่อปฏิบัติราชการ จํานวน 9 คน คิดเปน รอยละ 2.34 โดยกลุม
ตัวอยาง จํานวน 239 คน คิดเปน รอยละ 62.08 เคยมาทองเที่ยวอําเภอศรีสวัสดิ์ และ จํานวน 146 คน คิดเปน รอยละ 
37.92 ไมเคยมาทองเที่ยว อําเภอศรีสวัสดิ์ โดยสวนใหญ มีระยะเวลาในการใชบริการพัก จํานวน 1 คืน มีจํานวน 166 คน คิด
เปน รอยละ 43.12 นอยสุด ตั้งแต 4 คืน ขึ้นไป จํานวน 14 คน คิดเปน รอยละ 3.64 บุคคลที่รวม เดินทางทองเที่ยว มากที่สุด 
คือ เพื่อน มีจํานวน 149 คน คิดเปน รอยละ 38.70 นอยที่สุด บริษัทนําเที่ยว จํานวน 14 คน คิดเปน รอยละ 3.64 และมี
คาใชจายสําหรับที่พักตอคืน มากที่สุด ระหวาง 1,000 - 2,000 บาท จํานวน 199 คน คิดเปน รอยละ 51.69 นอยที่สุด 
มากกวา 3,000 บาท จํานวน 33 คน คิดเปน รอยละ 8.57 
  ผลวิจัยสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบริการที่พัก ดานผลิตภัณฑ ในภาพรวม พบวา ใหความ สําคัญใน
ระดับมาก โดยสูงสุด คือ การตกแตง ความคิดเห็น ตอสวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบริการที่พัก ดานราคา ใน
ภาพรวม พบวา ใหความสําคัญในระดับมาก โดยสูงสุด คือ ราคาเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและทําเลที่ตั้ง ความคิดเห็นตอ 
สวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบริการที่พัก ดานทําเลที่ตั้ง ในภาพรวม พบวา ใหความสําคัญในระดับมาก โดยสูงสุด 
คือ บรรยากาศ ความคิดเห็นตอสวนประสม ทางการตลาดในการเลือกใชบริการที่พัก ดานการสงเสริมการตลาด  ในภาพรวม 
พบวา ใหความสําคัญในระดับมาก โดยสูงสุด คือ การบริการของพนักงาน ความคิดเห็นตอสวน ประสมทางการตลาด ในการ
เลือกใชบริการที่พัก ในภาพรวม พบวา ใหความสําคัญในระดับมาก โดยสูงสุด คือ ดานราคา 
 ผลการศึกษาความตองการตอส่ิงอํานวยความสะดวกในการทองเที่ยว ดานส่ิงอํานวยความสะดวก พบวา มีความ
ตองการมากที่สุด คือ เครื่องปรับอากาศ จํานวน 297 คน คิดเปน รอยละ 12.45 โดยนอยที่สุด คือ นําสัตวเล้ียงเขาพักได 
จํานวน 36 คน คิดเปน รอยละ 1.51 ดานกีฬาและสันทนาการ พบวา มีความตองการมากที่สุด คือ ทองเที่ยวเชิงนิเวศน 
จํานวน 261 คน คิดเปน รอยละ 15.46 รองลงมา ดานกีฬาทางนํ้า (ไมมีเครื่องยนต เชน เรือแคนู) จํานวน 233 คน คิดเปน 
รอยละ 13.80  โดยนอยที่สุด คือ สระวายนํ้ากลางแจง จํานวน 74 คน คิดเปน รอยละ 4.38 
  ความพึงพอใจในการมีสวนรวมในการอนุรักษธรรมชาติ ในภาพรวม พบวา มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยสูงสุด 
คือ การอนุรักษธรรมชาติมีความสําคัญ การมีสวนรวมตอวิธีการดําเนินกิจการที่พักเชิงอนุรักษในภาพรวม พบวา มีความพึง
พอใจในระดับมาก โดยสูงสุด คือ สรางงานและรายไดใหกับชุมชนทองถิ่น 
   
6. อภิปรายผล 
 
 จากผลการศึกษาในครั้งน้ี สามารถนํามาอภิปรายผลเพื่อวางแผนปรับปรุงกิจการทองเที่ยว รีสอรทเชิงอนุรักษ 
อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี นักทองเที่ยวสวนใหญเคยมาทองเที่ยว ที่อําเภอศรีสวัสดิ์ และมีวัตถุประสงคในการเดินทาง 
เพื่อการทองเที่ยวและพักผอน ซ่ึงสอดคลอง กับผลการวิจัยของ เกษราศิณี อินไชย (2554) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่
สงผลตอ การตัดสินใจเลือกที่พักในการทองเที่ยวภายในประเทศของวัยทํางานตอนตน: กรณีศึกษาวัยทํางาน ตอนตนในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยพบวา วัตถุประสงคในการเดินทางเพื่อพักผอน และสอดคลองกับผลการวิจัยของ 
ประภัสสร ชัยวัง (2556) ไดทําการวิจัยเรื่องพฤติกรรม การเลือกที่พักของนักทองเที่ยว อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน 
ผลการวิจัยพบวา มีจุดประสงคในการ มาเที่ยวเพื่อพักผอน และผลการวิจัย ไมสอดคลองในเรื่องผลการศึกษาขอมูลดาน
พฤติกรรมการ ทองเที่ยวของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนนักทองเที่ยวที่ไมเคยมาเที่ยวใน อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน
มากอน ความสอดคลองกัน ของผลการศึกษา วัตถุประสงคในการเดินทาง เพื่อการทองเที่ยวและพักผอน นํามาสูประเด็นที่
เก่ียวของกับธุรกิจทองเที่ยว พึงพิจารณาให ความสําคัญกับแผนงานตลอดจนโยบายในการดําเนินงานของสํานักงานการ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย ในฐานะเปน ประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการทองเที่ยวใหกับนักทองเที่ยว และ
ความไมสอดคลองกันของผลการวิจัย ทําใหทราบวานักทองเที่ยวเคยเดินทางมาเที่ยวที่ อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 
เดินทางกลับมาทองเที่ยวอีก จึงควรวางแผน นโยบาย ในการรองรับนักทองเที่ยว ซ่ึงจําเปนตองดําเนินการอยางเปนระบบและ
ตอเน่ือง เพื่อรักษาฐาน นักทองเที่ยวที่กลับมาเที่ยวอีก 
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 พฤติกรรมในการทองเที่ยวของนักทองเที่ยว มีระยะเวลาในการใชบริการ 1-2 คืน เปนสวนมาก ซ่ึงสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ พวงพิศ บุญนะรัตน (2549) ไดทําการวิจัยเรื่องความ พึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอ การทองเที่ยวเชิง
อนุรักษในจังหวัดสมุทรสงคราม การศึกษา พฤติกรรมพบวา นักทองเที่ยวใชเวลาในการพักผอนครั้งละ 1-2 วัน มีจํานวนผูรวม
เดินทางในการ พักผอนแตละครั้งประมาณ 2-3 คน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นดวยกับการทองเที่ยว เชิงอนุรักษใน
ปจจุบัน และสอดคลองกับผลการวิจัยของ ชมพูนุช ขจรรัตนเดช (2549) ผลการวิจัยพบวา ทัศนคติของ นักทองเที่ยวชาวไทย
ที่มีตอการบริการทองเที่ยวตลาดนํ้า ตล่ิงชันในภาพรวม พบวา อยูในระดับทัศนคติที่เห็นดวย ตอการบริการทางดานการ
ทองเที่ยว โดยความพึงพอใจในการมีสวนรวมในการอนุรักษธรรมชาติ อําเภอศีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี จําแนกตามดานตางๆ 
พบวา อยูในระดับมากทุกดาน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยที่กลาวไปขางตน แสดงวานักทองเที่ยวพึงพอใจในการมีสวนรวมกับ
การอนุรักษธรรมชาติ สอดคลองกับกระแสสังคม ในปจจุบันที่ใหความสําคัญกับการอนุรักษธรรมชาติ พึงพิจารณาวิธีวางแผน
จัดการวิธีการดําเนิน ธุรกิจเชิงอนุรักษ ตองมีการจัดการใหเปนระบบ เพื่อลดผลกระทบที่อาจกระทบกับธรรมชาติ ใหมากที่สุด 
 วิธีการดําเนินธุรกิจเชิงอนุรักษ จําแนกในดานตางๆ อยูในระดับมากทุกดาน ซ่ึงสอดคลอง กับงานวิจัยของ สุรีพร ภัท
ราพรนันท (2541) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ทัศนคติของ นักทองเที่ยวที่มีตอการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ กรณีศึกษาอุทยาน
แหงชาติในจังหวัดกาญจนบุรี พบวา นักทองเที่ยว มีทัศนคติตอการทองเที่ยวเชิงอนุรักษเชิงบวก หรือสงเสริมการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ ระดับปานกลางถึงสูง โดยมีทัศนคติตอการใหส่ิงแวดลอมศึกษาในทิศทางบวกสูงสุด จึงควรสงเสริม การทองเที่ยวเชิง
อนุรักษในจังหวัดกาญจนบุรี ควรใหส่ิงแวดลอมศึกษากับนักทองเที่ยว โดยมี กระบวนการเรียนรูและมีหลักสูตรชัดเจน รวมทั้ง
เปดโอกาส ใหประชาชนในทองถิ่นเขามามีสวนรวม ในการจัดการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ดานส่ิงอํานวยความสะดวก พบวามี
ความตองการมากที่สุดคือเครื่องปรับอากาศ ซ่ึงไมสอดคลองกับการดําเนินกิจการเชิงอนุรักษแตเปนส่ิงอํานวยความสะดวกที่
ผูบริโภคตองการมากที่สุด สามารถนําไปใชในการจัดตั้งที่พักในเชิงอนุรักษเพื่อใหตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยาง
สูงสุด และสามารถปรับปรุง พัฒนา ในสวนของการอนุรักษธรรมชาติดานอ่ืนใหสอดคลองกัน เชน ดานพลังงานไฟฟา เปนตน 
เพื่อใหธุรกิจประสบความสําเร็จและเปนการดูแลรักษาธรรมชาติใหอยูอยางยั่งยืน 
 
7. ขอเสนอแนะ 
 
 7.1 ควรทําการศึกษาคนควาและวิจัย เพื่อใหไดขอมูลที่เปนประโยชนในการดําเนินธุรกิจมากที่สุด เขาใจความ
ตองการของผูบริโภค เพื่อนํามาพัฒนา ใหสอดคลองกับธุรกิจเพื่อใหมีความสามารถ ในการดําเนินงานเพิ่มขึ้น หรือนํามาแกไข 
ปรับปรุง ใหโครงการมีความแตกตาง โดดเดน เปนที่นาสนใจของผูบริโภค 
 7.2 วิธีการเชิงอนุรักษเปนวิธีที่เปนประโยชนในระยะยาว ผูประกอบการจึงควรทําการศึกษาขอมูลตางๆ เพื่อนํามา
ประยุกตใชใหไดประโยชนสูงสุดทั้งทางดานธุรกิจและการดูแลรักษาธรรมชาต ิ
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กวาจะเปนนวนิยายกัมพูชาเรือ่ง “คลื่นซัดทราย (รลกโบกขฺสาจ)”:  
จากนวนิยายสมัยใหมยุคอาณานิคมสูนวนิยายอยางบทละครโทรทศัน 

Before being a Cambodian Novel “The Waves (Ralokbokkhasat)”: 
from Modern Novel in Colonial Era to TV Play Novel 

 
กฤตกร สารกิจ 

 
ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

fusephorus@gmail.com 
 

บทคัดยอ 
 

บทความน้ีนําเสนอปจจัยและบริบททางสังคมกัมพูชาที่สงผลตอพัฒนาการและการสรางสรรควรรณกรรมประเภท 
นวนิยายตั้งแตสมัยอาณานิคมจนถึง ค.ศ. 1993 และตัวอยางนวนิยายอยางบทละครโทรทัศน เรื่อง “คล่ืนซัดทราย (รลกโบกขฺสาจ)” 
ซ่ึงเปนนวนิยายประเภทหน่ึงที่ไดรับความนิยมมากในชวงป ค.ศ. 1993 จากการคนควาพบวา นวนิยายสมัยใหมของกัมพูชา
เริ่มตนขึ้นในยุคอาณานิคมโดยไดรับอิทธิพลจากวรรณกรรมฝรั่งเศส และเฟองฟูมากขึ้นหลังกัมพูชาไดรับเอกราชจากฝรั่งเศส 
กอนจะซบเซาลงไปในสมัยเขมรแดงและกลับมาฟนตัวอีกครั้งหลังจากผานยุคสมัยดังกลาว และพัฒนามาเปนนวนิยายอยางบท
ละครโทรทัศนเพื่อตอบสนองความตองการของกลุมนายทุนวงการวิทยุโทรทัศนในป ค.ศ. 1993 เปนตนมา นวนิยายเรื่อง  
คล่ืนซัดทราย (รลกโบกขฺสาจ) เปนนวนิยายกัมพูชาเรื่องหน่ึงที่แสดงใหเห็นถึงการพัฒนานวนิยายเพื่อนําไปสรางเปนละคร
โทรทัศนไดเปนอยางดี 
 
คําสําคัญ: วรรณกรรมกัมพูชา, นวนิยายกัมพูชา, นวนิยายอยางบทละครโทรทัศน 

 
Abstract 

 
This article presents Cambodian social factors and contexts that affect to novel creation since 

colonial era to 1993 and an example of TV play novel “The waves (Ralokbokkhasat)” that is a very popular 
novel genre in 1993s. The study reveals that Cambodian modern novels begin in colonial era by French 
literatures affected, are popular in Cambodia after Cambodia gained independence from French. Cambodian 
novels are dulled in Khmer Rouge government, recover again after that. Then Cambodian novels are 
developed to be TV plays for supporting TV capitalists since 1993. “The waves (Ralokbokkhasat)” is a 
Cambodian novel that is good to show how to develop a novel to be TV play in Cambodia. 
 
Keywords: Cambodian literature, Cambodian novel, TV play novel 

 
1. บทนํา 
 
 วรรณกรรมเปนสวนหน่ึงของวัฒนธรรม ความแตกตางของแตละวัฒนธรรมสงผลใหมีการสรางสรรควรรณกรรมที่
แตกตางกันไปดวย วรรณกรรมในแตละวัฒนธรรมน้ันอาจมีปจจัยที่สงผลตอการสรางสรรคแตกตางกันออกไป ซ่ึงเกิดจากการที่
แตละวัฒนธรรมไดรับอิทธิพลในดานตาง ๆ เชน ศาสนา เศรษฐกิจ และการเมืองแตกตางกัน ดังน้ันหากจะศึกษาวรรณกรรมให
เขาใจอยางถองแทจึงจําเปนที่จะตองศึกษาปจจัยและบริบททางสังคมที่สงผลตอการสรางสรรควรรณกรรมในชวงเวลาน้ัน
ประกอบดวย บทความน้ีจะนําเสนอปจจัยและบริบททางสังคมกัมพูชาที่สงผลตอพัฒนาการและการสรางสรรควรรณกรรม
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ประเภทนวนิยายตั้งแตสมัยอาณานิคมจนถึง ค.ศ. 1993 และตัวอยางนวนิยายอยางบทละครโทรทัศน เรื่อง “คล่ืนซัดทราย 
(รลกโบกขฺสาจ)” ผลงานการประพันธของคุณเมา สําณาง ซ่ึงเปนผลงานที่ไดรับความนิยมจากชาวกัมพูชาเปนอยางมากในชวง
ป ค.ศ. 1993 เปนตนมา และไดรับรางวัลที่ 1 พานรางวัลอักษรศิลป “พระสีหนุราช” ในป ค.ศ. 1997 
 
2. วัตถุประสงคของบทความ 
 
 1. เพื่อนําเสนอปจจัยและบริบททางสังคมกัมพูชาที่สงผลตอพัฒนาการและการสรางสรรควรรณกรรมประเภท     
นวนิยายตั้งแตสมัยอาณานิคมจนถึง ค.ศ. 1993 
 2. เพื่อนําเสนอตัวอยางนวนิยายอยางบทละครโทรทัศน ซ่ึงเปนนวนิยายประเภทหน่ึงที่ไดรับความนิยมในชวงป  
ค.ศ. 1993 โดยตัวอยางในที่น้ีไดแก นวนิยายเรื่อง “คล่ืนซัดทราย (รลกโบกขฺสาจ)” ผลงานการประพันธของคุณเมา สําณาง 
 
3. ปจจัยและบริบททางสังคมกัมพูชาที่สงผลตอพัฒนาการและการสรางสรรควรรณกรรมประเภทนวนิยาย 
 
  3.1 สมัยอาณานิคมฝร่ังเศส : การเร่ิมตนของนวนิยายสมัยใหม 
 ฝรั่งเศสตองการครอบครองกัมพูชาเพื่อผลประโยชนจึงเริ่มเขาไปมีสวนเก่ียวของกับกัมพูชาตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 18 
โดยการนําของกลุมมิชชันนารี ในระยะแรกกิจกรรมของกลุมมิชชันนารีไมเก่ียวของกับการเมืองแตอยางใด ตอมาจึงไดขยาย
อิทธิพลเพื่อผลประโยชนทางการคาและคานอํานาจกับอังกฤษที่แผอิทธิพลเขามายังเอเชียตะวันออกเฉียงใตเชนกัน นอกจากน้ี
ยังเห็นวากัมพูชาจะเปนประตูสูจีนผานทางแมนํ้าโขงอีกดวย และนักสํารวจชาวฝรั่งเศสไดคนพบอาณาจักรพระนครก็ทําให
ฝรั่งเศสสนใจในกัมพูชามากยิ่งขึ้น ตอมาเม่ือพระองคดวงสวรรคตในป ค.ศ. 1860 เกิดการจลาจลภายใน เพราะรัชทายาทคือ
พระองคนโรดมไมไดรับความนิยมมากนัก เม่ือเหตุการณสงบลงพระองคไดกลับมาครองกัมพูชาดวยการสนับสนุนจากฝายไทย 
อยางไรก็ตาม ในเวลาตอมา พระองคทรงหันไปเจรจาตกลงกับฝรั่งเศสอีก และไดทรงทําสัญญาใหกัมพูชาเปนรัฐในอารักขา
ของฝรั่งเศสในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1863 (เดวิด แชนดเลอร, เรื่องเดียวกัน, หนา 210 - 211, 217 - 219. อางถึงใน ใกลรุง 
อามระดิษ ภาพตัวแทนของไทยในวรรณกรรมกัมพูชาชวงตนสมัยอาณานิคม, ไทยในสายตาเพื่อนบาน, 2556 : 161) ฝรั่งเศส
ปกครองกัมพูชาโดยไมไดปรับเปล่ียนอะไรมากนัก  ไมไดทําใหสภาพสังคมและความเปนอยูเปล่ียนไปจากเดิม ฝรั่งเศสปกครอง
โดยการเก็บภาษีและเกณฑแรงงาน ทั้งน้ีการที่ฝรั่งเศสกระทําเชนน้ีก็ไมใชเรื่องใหมในสังคมกัมพูชา เพราะแตเดิมในสมัยจารีตก็
มีการสงสวยและใชแรงงานใหแกรัฐเชนกัน เจาหนาที่อาณานิคมฝรั่งเศสสวนมากเปนชาวเวียดนาม เพราะฝรั่งเศสมองวาชาว
เวียดนามเปนคนฉลาด ขยัน และทํางานหนัก ตางจากคนกัมพูชาที่โงและขี้เกียจ อีกอยางหน่ึงคือชาวเวียดนามไดรับการศึกษา
จากฝรั่งเศสมาเปนอยางดีพรอมที่จะทํางาน ทําใหฝรั่งเศสไมตองลงทุนอะไรกับกัมพูชามาก นอกจากน้ียังมีการเขามาของกลุม
ชาวจีนที่มาตั้งชุมชนทางการคาดวย การปกครองของฝรั่งเศสเกิดความเปล่ียนแปลงนอยตอกัมพูชาในชนบท แตในพนมเปญมี
การเปล่ียนแปลงทั้งดานกายภาพและสังคม ฝรั่งเศสไดจัดตั้งโรงเรียนขึ้นในกรุงพนมเปญถึงแมวาจะลาชากวาจะมีการจัดตั้งก็
ตาม นอกจากน้ียังสนับสนุนใหเกิดการพิมพและหนังสือพิมพ ทําใหสังคมกัมพูชาเปนสังคมการอานมากขึ้น จากแตเดิมที่ศึกษา
หาความรูในวัด จากการที่ฝรั่งเศสไมกระตือรือรนในการจัดการศึกษาน่ีเอง ทําใหมีโรงเรียนเกิดขึ้นนอยมาก และจํากัดอยูเพียง
ในเมืองใหญ ชาวกัมพูชาทุกคนไมรับการศึกษาแบบใหมน้ี ผูที่ไดเขาเรียนก็จํากัดอยูแตกลุมลูกหลานของเจานาย เจาหนาที่
อาณานิคมและพอคาซ่ึงสวนใหญเปนชาวเวียดนามและชาวจีน โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาอยางเต็มรูปแบบในกัมพูชา เพิ่งมีใน
ป ค.ศ. 1935 คือ ลีเซสีสุวัตถิ์ (Lycée Sisowath) ทําการเรียนการสอนโดยใชภาษาฝรั่งเศส ระบบการศึกษาแบบใหมน่ีเองทํา
ใหเกิดคนกลุมใหมที่อาจเรียกไดวาปญญาชน การเรียนการสอนโดยระบบการศึกษาที่ใชภาษาฝรั่งเศสเปนส่ือ ทําใหนักเรียนได
มีโอกาสไดศึกษาวรรณกรรมฝรั่งเศส โดยเฉพาะวรรณกรรมโรแมนติกที่ใชเรียนในโรงเรียน ประกอบกับการนําแทนพิมพเขามา
ของฝรั่งเศส ทําใหการพิมพเฟองฟูเปนอยางมาก อีกทั้งการเขามาของเจาหนาที่อาณานิคมและพอคาชาวเวียดนามและจีนที่
นํานวนิยายชาติตนเขามา และบุตรหลานที่เขาเรียนในโรงเรียนระบอบฝรั่งเศสก็นํามาอานดวย จึงเปนปจจัยสําคัญที่ทําให
เกิดนวนิยายสมัยใหมขึ้นในกัมพูชา นวนิยายสมัยใหมที่เกิดขึ้นจึงเปนดั่งสัญลักษณของชาติที่มีความเจริญอีกทางหน่ึง 
 
 3.2 กัมพูชาหลังไดรับเอกราช : การสรางชาติดวยศิลปะและวัฒนธรรม วรรณกรรมจึงเฟองฟู  
 กัมพูชาไดรับเอกราชในป ค.ศ. 1953 และในวันที่ 2 มีนาคม ค.ศ. 1955 สมเด็จพระนโรดมสีหนุไดสละราชยคืนแก
พระวรราชบิดาพระนามวา พระบาทสมเด็จพระนโรดมสุรามริต ครั้นพระวรราชบิดาเสด็จสวรรคต ทรงตัดสินพระทัยยุติ
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วิกฤตการณสืบราชยสมบัติ โดยการใหมีตําแหนงประมุขแหงรัฐแทนที่กษัตริย มีสมเด็จพระวรราชชนนีเปนสัญลักษณของ
สถาบัน และทรงตั้งพรรคการเมืองสังคมราษฎรนิยมซ่ึงชนะการเลือกตั้งและไดที่น่ังในสภาแหงชาติทั้งหมด พระองคทรงนํา
ศิลปะและวัฒนธรรมมาใชเปนเครื่องมือในการสรางชาติ อาทิ งานวรรณกรรม การละคร ภาพยนตร ดนตรี และจิตรกรรม งาน
เหลาน้ีไดรับการสนับสนุนและเฟองฟูอยางเต็มที่ ในป ค.ศ. 1965 เกิดสถาบันการศึกษาเฉพาะทางดานศิลปะขึ้น คือ 
มหาวิทยาลัยภูมินทวิจิตรศิลป (The Royal University of Fine Arts) สมเด็จพระนโรดมสีหนุทรงไดรับการยกยองวาเปน
ผูสรางภาพยนตรพระองคแรกของกัมพูชา นอกจากน้ีพระองคยังทรงใหการสนับสนุนดานการศึกษาเปนอยางมาก การเติบโต
ของการศึกษาเห็นไดจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาซ่ึงเกิดขึ้นในชวงระยะเวลาดังกลาว และเม่ือถึง ค.ศ. 1965 มี
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาอยางนอย 5 แหง คือ มหาวิทยาลัยภูมินทรวิจิตรศิลป (The Royal University of Fine 
Arts)  มหาวิทยาลัยภูมินทพนมเปญ (The Royal University of Phnom Penh) มหาวิทยาลัยภูมินทกําปงจาม (The Royal 
University of Kampong Cham) มหาวิทยาลัยภูมินทตาแกว-กําปอต (The Royal University of Ta Keo-Kam Pot) และ
มหาวิทยาลัยภูมินทปจเจกเทศ (The Royal Technique University) การสนับสนุนงานวรรณกรรมและการขยายตัวทาง
การศึกษาจึงเปนอีกปจจัยที่ทําใหวรรณกรรมกัมพูชาเฟองฟูมาก ในยุคน้ีเกิดนวนิยาย (ปฺรโลมโลก) หลากหลายแนว เชน นว
นิยายรัก (มโนสญเจตนา) นวนิยายประวัติศาสตร  (ปฺรวัตฺติศาสตฺร) นวนิยายผจญภัย (ผฺสงเพฺรง) และนวนิยายสังคม (สงฺคม) 
โดยแนวนวนิยายที่ไดรับความนิยมเปนอยางมากคือ นวนิยายรัก 
 
 3.3 การฟนฟูประเทศหลังสมัยเขมรแดง : การฟนตัวของวรรณกรรม และความเฟองฟูของวรรณกรรมหลีกหนี         
 กัมพูชาตองอยูภายใตการปกครองของเขมรแดงในชวงป ค.ศ. 1975 - 1979 ระบบการศึกษาถูกทําลาย ตําราและ
หนังสือตาง ๆ เสียหายเปนจํานวนมาก และประชาชนถูกจํากัดสิทธิในการเขียน ทําใหวงการวรรณกรรมกัมพูชาแทบจะ
หยุดชะงัก เม่ือผานพนชวงสมัยเขมรแดงไป เกิดความเสียหายในกัมพูชาอยางหนัก สภาพของประเทศหลังการปกครองของ
เขมรแดงเปนความทาทายอยางใหญหลวงของรัฐบาลสภาปฏิวัติประชาชนกัมพูชา ดวยความชวยเหลือจากเวียดนามและการ
ดําเนินนโยบายที่ยืดหยุน คํานึงถึงแนวทางการปฏิบัติ ไมยึดตามระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสตอยางเครงครัด กัมพูชาก็คอย ๆ 
ตื่นจากฝนราย แตระบอบการปกครองใหมก็ยังไมสามารถทําใหประชาชนทุกคนฝนดีได รัฐบาลตองเรงฟนฟูโครงสรางพื้นฐาน
ของประเทศ ดวยปญหาที่มีมากจึงตองเรงฟนฟูในสวนอ่ืน ๆ ที่สําคัญมาก ทําใหวงการวรรณกรรมแทบจะไมรับการฟนฟู อีกทั้ง
รัฐบาลในครั้งน้ีอยูภายใตการควบคุมของเวียดนามซ่ึงเปนคอมมิวนิสต ถึงแมวามีอิสระทางการเขียนมากขึ้นแตก็งานเขียนก็ยัง
ถูกจํากัดอยูในกรอบที่รัฐบาลกําหนด ในป ค.ศ. 1979 หลังสมัยเขมรแดง กัมพูชาอยูภายใตการควบคุมของเวียดนามโดยหวัง
จะจัดตั้งรัฐบาลอิสระในกัมพูชา และขนานนามวา สาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา ในสมัยน้ีประชาชนยังไมมีเสรีภาพในการเขียน 
ถูกรัฐบาลหามไมใหวิพากษวิจารณหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ทั้งส้ิน รวมทั้งการเขียนวรรณกรรมก็ถูกจํากัดแนวของเรื่องให
เปนไปตามที่รัฐบาลกําหนดดวย ซ่ึงมุงเนนเก่ียวกับสันติภาพ ความสงบสุขภายในชาติ และความรักชาติ ทําใหนักเขียนไม
สามารถสรางสรรคผลงานไดอยางเต็มที่ นักเขียนตองแอบแตงผลงานในแนวที่ตนชอบโดยไมระบุชื่อผูแตง เรียกวรรณกรรม
เหลาน้ีวา “วรรณกรรมใตดิน” ซ่ึงนวนิยายแนวที่ไดรับความนิยมอยางมากคือนวนิยายรักเชนเดิม อาจเพราะเปนวรรณกรรม
หลีกหนีที่ดึงผูอานมาสูโลกใบหน่ึง พนจากความวุนวายภายในประเทศและความเสียหายอันเกิดจากสงครามที่เกิดขึ้นเปน
ระยะเวลายาวนาน 
 
 3.4 การถอนตัวของเวียดนาม : กาวใหมของวงการวรรณกรรมกัมพูชา 
 ในป ค.ศ. 1989 กอนการถอนทหารชุดสุดทายของเวียดนาม รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชาที่เริ่มพึ่งตนเอง
ไดมากขึ้นก็ดําเนินการปฏิรูปกัมพูชาไดชื่อประเทศใหมวา รัฐกัมพูชา การถอนกําลังทหารของเวียดนามออกจากกัมพูชาในป 
ค.ศ. 1989 นับเปนจุดเปล่ียนที่สําคัญในประวัติศาสตรกัมพูชา การถอนกําลังทหารเกิดขึ้นเน่ืองจากสหภาพโซเวียตซ่ึงเปน
ผูสนับสนุนสําคัญของเวียดนามปรับเปล่ียนนโยบายของตน และลดความชวยเหลือที่เคยให การดูแลกัมพูชาทําใหเวียดนามเสีย
คาใชจายจํานวนมาก อีกทั้งยังสําคัญนอยกวาการดูแลและจัดการปญหาภายในของเวียดนาม การเปล่ียนแปลงทางการเมืองใน
ยุโรปตะวันออกระหวาง ค.ศ. 1889 – 1990 และการขยายตัวทางเศรษฐกิจในที่อ่ืน ๆ ในเอเชียอาคเนย การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจกระตุนใหนักธุรกิจแสวงหาผลตอบแทนระยะส้ันจากการกอสรางและการขายวัตถุดิบ การขยายตัวทางเศรษฐกิจทํา
ใหเกิด “เศรษฐกิจมืด” ขึ้นมากมายภายในประเทศ ไม อัญมณี ปลาแหง และผลผลิตอ่ืน ๆ ถูกสงออกอยางผิดกฎหมายไปยัง
ประเทศไทยและเวียดนาม นํากําไรมาสูนักธุรกิจและในบางกรณีสูเจาหนาที่ของรัฐกัมพูชาดวย ไมไดเขาสูรัฐกัมพูชาเอง มีบอน
คาสิโนเกิดตามแนวพรมแดนของประเทศ ที่พระตะบองมีธุรกิจที่เกิดขึ้นระหวางผูผลิตภายในกัมพูชาและผูคนที่แตกตื่นตาม
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พรมแดน วัตถุดิบโดยเฉพาะไมถูกตัดไปเปนจํานวนมาก ในป ค.ศ. 1993 นายทุนจากประเทศไทยเขามามีบทบาทในวงการส่ือ
โทรทัศนของกัมพูชา ไดแก IBC TV จากประเทศไทย ไดรับความนิยมอยางกวางขวางโดยเฉพาะภาพยนตรฮองกงและไทย โดย
พากยเปนภาษาเขมร ส่ือโทรทัศนแหงน้ีถูกกลาวหาวานําวัฒนธรรมไทยเขามาครอบงํากัมพูชา จึงมีความพยายามที่จะสราง
ภาพยนตรกัมพูชาขึ้น ทําใหมีการจางนักเขียนนวนิยายชาวกัมพูชาเขียนบทนวนิยายเพื่อผลิตละครโทรทัศนและภาพยนตร นว
นิยายรักซ่ึงเปนนวนิยายหลีกหนียังคงไดรับความนิยมเชนเดิมเมา สําณาง ซ่ึงเปนนักเขียนนวนิยายรักก็ไดรับการวาจางใหเขียน
บทละครดวย นวนิยายของเธอเปนที่ชื่นชอบของผูสรางละครโทรทัศนมาก การเขามาของสถานีโทรทัศนทําใหวรรณกรรมใต
ดินไดรับความนิยมนอยลง เพราะเสพส่ือโทรทัศนไดงายกวา เธอจึงหันมาเขียนนวนิยายอยางเต็มตัว แทนอาชีพเดิมเดิมคือการ
ขายบุหรี่และนํ้ามันเชื้อเพลิงขวด ความสําเร็จของโทรทัศน IBC ทําใหโทรทัศนชองอ่ืน ๆ หันมาทําละครโทรทัศนดวยเชนกัน 
หนังสือพิมพตองมีการปรับตัว โดยเพิ่มพื้นที่ใหขาวบันเทิงเปนอันดับแรก ๆ นักเขียนเองก็ไดรับรายไดจากการเขียนบทละครนํ้า
เนามากกวาการตีพิมพเปนเลม (Klairung Amratisha 1998 : 326 - 327 อางถึงใน พรรณศิริ เดชมณเฑียร, 2542 : 7) 
นอกจากน้ีนักเขียนยังประสบกับอุปสรรค คือ ตนทุนการพิมพที่สูงประกอบกับผูอานมีกําลังซ้ือนอย มีเพียงชนชั้นสูงที่อาน
หนังสือเปนงานอดิเรกแตก็ไมนิยมอานงานของประเทศตน โทรทัศนจึงยิ่งเปนส่ือบันเทิงของชาวกัมพูชา วรรณกรรมกัมพูชาใน
ยุคน้ีจึงเปนวรรณกรรมที่สรางสรรคขึ้นเพื่อใหเหมาะสําหรับเปนบทละครโทรทัศน ซ่ึงเปนส่ือใหมที่ไดรับความนิยมในกัมพูชามาก 
 
4. “คล่ืนซัดทราย (รลกโบกขฺสาจ)” : นวนิยายอยางบทละครโทรทัศน นวนิยายที่ตอบโจทยผูอานและนายทุน 
 4.1 ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับวรรณกรรมกัมพูชาเร่ือง “คล่ืนซัดทราย (รลกโบกขฺสาจ)” 
 พรรณศิริ เดชมณเฑียร (2542) กลาวถึงวรรณกรรมกัมพูชาเรื่องน้ีไววา คล่ืนซัดทราย (รฺลกโบกขฺสาจ)  เปน
วรรณกรรมบันเทิงคดีประเภทนวนิยายประพันธขึ้นโดยเมา สําณาง ถาพิจารณาตามเน้ือหาจัดเปนนวนิยายประเภทจินตนิยม 
(Romanticism) มุงแสดงอารมณความรูสึกเก่ียวกับรัก โลภ โกรธ หลงของมนุษย อันเต็มไปดวยกิเลส ตัณหา อิจฉา ริษยา 
และเปนนวนิยายประเภทสัจนิยม (Realism) คือนวนิยายที่จําลองโครงเรื่องมาจากชีวิตของมนุษยในสังคม เปนการเลียน
เหตุการณในชีวิตมนุษยอยางสมจริง โดยแทรกจินตนาการบาง 
 
 4.2 ประวัติผูเขียน 
 เมา สําณาง เปนนักเขียนชาวกัมพูชา เริ่มตนเขียนนวนิยายเรื่องแรกโดยการเขียนดวยลายมือ ในป      ค.ศ. 1981 
ไดนํานวนิยายเรื่องแรกซ่ึงเปนนวนิยายแนวสืบสวนสอบสวน เรื่อง The Mysterious Night ไปเสนอตอเจาของแผงขาย
หนังสือเล็ก ๆ หนาโรงเรียนแหงหน่ึง เจาของแผงหนังสือรับซ้ือไว นวนิยายเรื่องน้ีไดรับความนิยมเปนอยางมาก เธอจึงได
คัดลอกดวยลายมือเพิ่มอีกจํานวน 50 ชุด แตละชุดหนาจํานวน 200 หนา ในการเขียนนวนิยายสมัยแรก เมา สําณาง ไมได
ระบุชื่อในการแตง เน่ืองจากนโยบายของรัฐเก่ียวกับขอจํากัดในการเขียน เธอใชนามปากกาวา อฺนกนิพนธฺทนฺสาย หรือแปลวา 
“นักประพันธกระตาย” ผลงานของเธอมีหลากหลายประเภททั้งเรื่องชาวบาน เรื่องรัก และเรื่องสืบสวนสอบสวน เปนตนฉบับ
ลายมือ เชาไดที่รานหนังสือ ตอมาในยุคที่ละครโทรทัศนไดรับความนิยมในกัมพูชา ผลงานของเธอเปนที่ชื่นชอบของผูสราง
ละครโทรทัศน เธอจึงหันมาเขียนนวนิยายและบทละครโทรทัศนอยางเต็มตัว แทนอาชีพเดิมคือขายบุหรี่และนํ้ามันเชื้อเพลิง
ขวด ตอมาในป ค.ศ. 1995 มีการจัดประกวดวรรณกรรม นวนิยายเรื่อง “คล่ืนซัดทราย (รลกโบกขฺสาจ)” ไดรับรางวัลที่หน่ึง
พานรางวัลอักษรศิลป “พระสีหนุราช” (King Sihanouk Award) รวมกับนวนิยายเรื่อง “ลืมไมลง (บํเภฺลจมินบาน)” ของ   
Pal Vannariraks และไดรับตีพิมพโดยสมาคมนักเรียนเขมรในป ค.ศ 1996 โดยการอุปถัมภของมูลนิธิหินริช บุล (Heinrich 
Böll Foundation) 
 
 4.3 เนื้อเร่ืองยอ   
 บุสสิบาหญิงสาวผูอาภัพ อาศัยอยูกับแมชื่อมนทาเพียงสองคน แมของเธอหาเล้ียงชีพดวยการทํานาและนํ้าตาลโตนด 
เพราะความลําบากทําใหบุสสิบาไมมีโอกาสไดเรียนตอ เธอจึงออกมาทํางานธนาคารเพื่อแบงเบาภาระครอบครัว และไดพบกับ
ไพยุต เศรษฐีหนุมหลอ ไพยุตหลงรักบุสสิบาจึงไดขอใหพอแมหม้ันหมายเธอไว ตอมาบุสสิบารูความจริงวาพอของเธอยังไมตาย 
พอของเธอชื่อวา ณาเรต ซ่ึงแตงงานกับแมเพราะผูใหญจัดหาไวใหทั้งที่ณาเรตมีคูรักอยูแลวชื่อวาณาลี เม่ือผูใหญของทั้งสอง
ฝายเสีย ณาเรตจึงกลับไปแตงงานกับณาลี ณาลีไดสรางเรื่องวามนทาเปนชูกับลูกพี่ลูกนองของเธอที่แอบรักมนทาอยูชื่อวา เม
เตรย มนทาจึงถูกไลออกจากบาน ทั้ง ๆ ที่เธอทองได 4 เดือน เธอจึงตองทํางานหาเล้ียงลูกดวยตัวเอง ดานไพยุตไดรูจัก
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กับนีณา สาวสวยที่หวังสมบัติของเขา ทั้ง ๆ ที่ไพยุตมีบุสสิกาอยูเต็มหัวใจ แตเขาก็มีนีณาไวเพื่อแกเหงา นีณามีพี่ชายชื่อวา 
ดีนัล มีนิสัยนักเลง คอยชวยนีณาหาทางจับไพยุตเพื่อสมบัต ิ
 วันหน่ึงณาเรตไดพบกับบุสสิบาที่ธนาคาร ณาเรตรูสึกถูกชะตาจึงรับเธอเปนลูกบุญธรรมโดยไมรูวาเธอคือลูกแท ๆ 
ของตน บสุสิบายอมไปอยูที่บานของณาเรตเพื่อลบลางรอยบาปของแมตน เธอปรนนิบัติณาเรตอยางดีอยางที่เขาไมเคยไดจาก 
พาวี ลูกสาวที่เกิดจากณาลีเลย ณาเรตจึงรักบุสสิบามาก ทําใหณาลีและพาวีไมพอใจ หาเรื่องกล่ันแกลงตลอดเวลา จนเม่ือ
ทะเลาะกันรุนแรงเขา บุสสิบาซ่ึงไมอยากใหพอไมสบายใจจึงขอกลับบาน ณาเรตจึงไปสงเธอที่บาน ทําใหไดรูความจริงวาบุสสิ
บาเปนลูกสาวแท ๆ ของตน ณาเรตคิดถึงส่ิงดี ๆ ที่มนทาเคยทําให สวนมนทาก็ไมหลักฐานอะไรมายืนยันวาเธอไมไดทําผิด 
ขณะเดียวกันณาลีไดแอบสะกดรอยตามมาจึงรูความจริงดวย เม่ือกลับไปบานจึงทะเลาะกัน ณาเรตจึงไดเห็น       ความเห็น
แกตัวของณาลี ในเวลาตอมาไพยุตไดมารับบุสสิบาไปเที่ยวบานที่โพธ์ิสัต ทําใหนีณาเกิดอารมณหึงหวง เธอจึงหาอุบายแยกทั้ง
สองออกจากกัน เธอแอบถายรูปบุสสิสาแลวเอาไปอัดทับกับรูปชายรูปหลอที่ดีนัลเก็บไว และหลอกขอยืมแหวนหม้ันที่บุสสิบา
ใหแกไพยุตไวเปนตัวอยางทําแหวน และลอบไปหาบุสสิบาพรอมกับโชวแหวนและบอกวาตนเปนแฟนไพยุต สวนดีนัลใหพรรค
พวกเอารูปที่อัดไปใหไพยุตดูพรอมกับใสรายวาบุสสิบาผานผูชายมานับไมถวน ทําใหทั้งสองเขาใจผิดกันจน    ถอนหม้ันและ
ไมไดพูดคุยปรับความเขาใจกันเลย ดานเมเตรยที่ผิดหวังจากมนทาไดแตงงานกับบุปผา และขอหลายชายของ  บุปผาชื่อยุทธี
มาเล้ียง ตอมายุทธีไดทํางานเปนตํารวจ เมเตรยไดตามหามนทาเพื่อไกลเกล่ียเรื่องราวความเขาใจผิดระหวาง   มนทาและณา
เรต เพราะเห็นแลววาลายมือในจดหมายที่มนทาบอกใหเมเตรยไปหาไมใชลายมือของมนทา ณาเรตเห็นจดหมายน้ีก็รูวาเปน
ลายมือของณาลีจึงรูสึกผิด ดวยความเอือมระอาณาลี ณาเรตไดยายออกจากบาน ณาลีจึงขายของในบานจนหมด สวนพาวีก็
เอาแตเที่ยวเตรกลับบานดึกทุกวัน 
 ตอมาบุสสิบาไดหม้ันหมายกับยุทธี นีณาและดีนัลรูเขาจึงหาทางทําใหทั้ งสองแตกกัน และใหพาวีซ่ึงเปนเพื่อน
ของนีณาใสรายบุสสิบาวาไมใชสาวบริสุทธ์ิ ทําใหยุทธีเกลียดบุสสิบา แตก็จําตองแตงงานเพราะเกรงใจพอแม ทั้งที่เขาอยากจะ
หยากับบุสสิบาตั้งแตวันแรกที่แตงงานกัน บุสสิบารูวายุทธีเขาใจผิด จึงหาทางพิสูจนความจริง ยุทธีพาบุสสิบามาพักที่บานพัก
ตํารวจเพื่อใหพนสายตาพอแม และมักจะปลอยบุสสิบาใหอยูบานเพียงลําพัง ดีนัลเห็นจึงเขามาพูดคุยดวย ทําใหยุทธีเขาใจผิด
ไปใหญ วันหน่ึงเกิดเหตุฆาตกรรม ยุทธีที่เขามาตรวจที่เกิดเหตุพบวาพอของดานีถูกฆาตาย จันธูที่เปนลูกพี่ลูกนองของดานีดูมี
พิรุธ ยุทธีจึงใหบุรีสะกดรอยตาม ยุทธีสงสารดานีจึงอุปถัมภใหเรียนหนังสือ รับผิดชอบคาใชจายในบาน และไปมาหาสูกันบอย 
ๆ ตอมาดีนัลถูกตํารวจตามจับเพราะขายเพชรหนีภาษี จึงหนีมาที่บานของบุสสิบาและจะขมขืนเธอ เธอไมยอมและเอากรรไกร
แทงตัวเอง ดีนัลตกใจจึงหนีไป บุสสิบาไดไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลและถูกยุทธีแอบซอนเครื่องอัดเสียงไวเพื่อหาหลักฐานที่จะ
หยากับบุสสิบา เม่ือบุสสิบาออกจากโรงพยาบาล เมเตรยและบุปผาก็รับบุสสิบาไปอยูที่บานใหญตามเดิม เพราะกลัวอันตราย
หากใหบุสสิบาอยูบานคนเดียวอีก บุสสิบาไดพบกับไพยุตที่ตลาดจึงพูดคุยปรับความเขาใจกัน เม่ือยุทธีนํา    เครื่องอัดเสียง
ออกมาฟงจึงรูความจริง เขารูสึกผิดตอบุสสิบา และพยายามทําดีกับเธอ ดีนัลและณีนาออกอุบายหลอกยุทธีออกมาฆา เพื่อแก
แคนเรื่องที่ถูกตํารวจไลจับ ยุทธีถูกดีนัลลอบยิง ดีนัลและนีณาเห็นทาไมดีจึงหนีไป ยุทธีตองรักษาตัวอยูที่โรงพยาบาลโดยมีบุส
สิบาคอยดูแล ดานีมาเยี่ยมยุทธีจึงไดรูวาเขามีภรรยาแลวก็เสียใจ บุสสิบาไดยินทั้งสองคุยกันก็คิดวาที่ยุทธีตองการจะหยากับ
ตนเพราะรักกับดานี จึงแอบตามดานีมาที่บานและบอกวาจะหยากับยุทธีเพื่อใหทั้งคูไดแตงงานกัน ดานณาเรตไดมาพบมนทา 
แตมนทาก็ว่ิงหนีจนเกือบถูกรถชน จึงเขาไปชวยจนไดรบับาดเจ็บ ณาลีเห็นเหตุการณพอดี ก็โกรธมากคิดวาทั้งสองอยูดวยกัน 
ณาเรตรักษาตัวอยูที่โรงพยาบาล มนทากับบุสสิบาจึงมาเยี่ยม ณาลีรูเขาก็โกรธมากจึงไปจางนายโฉมใหไปฆาสองแมลูกโดยให
ทําเปนเหมือนอุบัติเหตุ บุสสิบาจะหยากับยุทธีแตยทุธีไมยอม เพราะเขาไมไดรักดานี ดานจันธูถูกดีนัลหลอกมาขายเปนโสเภณี 
พาวีก็ถูกดีนัลหลอกมาขาย จันธูโกรธมากขูวาจะแจงตํารวจ ดีนัลจึงไลฆา จันธูหนีกลับมาบานและสารภาพวาตนเปนคนฆาพอ
ของดานี ขณะน้ันตํารวจที่สะกดรอยตามจันธูเห็นเขาจึงแจงใหยุทธีทราบและตามมาที่บาน ดานีกับจันธูว่ิงหนีดีนัล ดานีผลัดตก
บันไดบาดเจ็บสาหัส ดีนัลถูกตํารวจจับ สวนนีณาไมมีที่พึ่งจึงไปขายตัวเปนโสเภณี ยุทธีพาดานีไปโรงพยาบาลและเห็นนายโฉม
พยายามจะขับรถพุงชนมนทาจึงเขาขัดขวาง รถนายโฉมพุงชนเสาไฟฟาและบาดเจ็บหนัก นายโฉมสารภาพวาถูกจางวานมา 
ณาลีจึงถูกจําคุก 3 ป ดานดานีน้ันแพทยก็ไมสามารถยื้อชีวิตไวได ยุทธีจึงไปรับบุสสิบามางานศพของดานี แตพบวาบุสสิบาได
ออกจากบานไปแลว  เขาเห็นจดหมายที่บุสสิบาทิ้งไวจึงออกตามหาเธอ ยุทธีพบกับไพยุตที่บอกวาเห็นบุสสิบาไปที่สนามบิน 
และเรงใหยุทธีไปหาบุสสิบาอยาใหตองเขาใจผิดเหมือนตน ยุทธีตามไปทัน ทั้งสองจึงไดปรับความเขาใจกัน ยุทธีจึงสารภาพวา
เขารักบุสสิบามาก เม่ือกลับถึงบาน บุรีพาพาวีซ่ึงกําลังจะถูกหลอกไปขาย  มาสง พาวีจึงสํานึกผิด สวนณาเรตกับมนทาได
กลับมาอยูกันพรอมหนาพอแมลูกเปนชีวิตครอบครัวที่มีความสุข 
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 4.4 วิเคราะหเนื้อหา 
  4.4.1 โครงเร่ือง 
  นวนิยายเรื่องน้ีเปนเรื่องสะเทือนอารมณ โครงเรื่องประกอบดวยปญหาการเขาใจผิดของตัวละคร ผูเขียน
ไดพยายามสรางปมในเรื่องใหเกิดขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อชวนใหผูอานติดตาม อีกทั้งยังเหลาเหตุการณตาง ๆ สลับกัน   ไปมา ดําเนิน
เรื่องอยางบทละครโทรทัศน กระชับ ฉับไว ไมเยิ่นเยอ เปล่ียนฉากบอย และใชบทสนทนามากกวาบทบรรยาย   ทําใหเกิด
ความสมจริง มีชีวิตชีวา  
 
  4.4.2 แกนเร่ือง 
  แกนของนวนิยายเรื่องน้ีเนนเรื่องความรักในมุมมองตาง ๆ อาทิ ความรักที่มีอุปสรรคมาก ซ่ึงตัวละคร
จะตองรวมฝาฟนไปดวยกัน บางครั้งความรักคือส่ิงที่เราสามารถใหไปโดยไมหวังอะไรตอบแทน เชน การที่บุสสิบาถอยออกมา
เพื่อจะใหยุทธีไดแตงงานกับดานี แตบางครั้งความรักก็ทําใหคนตาบอด เชน ณาเรตที่รักณาลี มักมองขามความรับผิดชอบตอ
มนทา หรือบางครั้งความรักอาจเปนแคของเลน เชน การที่ไพยุตคุยกับนีณาเพื่อแกเหงา 
  
  4.4.3 ฉาก 
  ผูเขียนเลือกใชฉากที่มีความสมจริง นําเสนอภาพของกัมพูชาชวง พ.ศ. 2500 - 2540 ทั้งในเมืองและ
ชนบท เพื่อใหผูอานเห็นภาพตามและเกิดความรูสึกรวมเม่ือไดอาน 
 
  4.4.4 ตัวละคร 
  ตัวละครมีชีวิตชีวา เปนมนุษยจริง ๆ มีความคิดและความตองการ ตัวละครมีความหลากหลายเหมือนกับ
คนในสังคม แตกระน้ันตัวละครก็ยังมีขาวและดําชัดเจน นางเอกเปนตัวแทนของการทําดีไดดี ความมานะอุตสาหะ 
ขยันหม่ันเพียร ในขณะที่ตัวรายก็มีความดําชัดเจน พยายามหาทางกล่ันแกลงและใสรายตัวเอกอยูตลอด  
 
  4.4.5 กลวิธีเลาเร่ือง 
  ผูเขียนใชกลวิธีการเลาเรื่องโดยเลาแบบผูรูแจงเห็นจริง บรรยายไปตามเหตุการณที่เกิดขึ้น กับตัวละคร 
เปนผูสังเกตการณอยูภายนอกที่รูถึงความรูสึกนึกคิดในใจของตัวละคร เลาเรื่องสลับกันไป ทําใหรวบรัด และเดินเรื่องไดอยาง
รวดเร็ว 
 
 4.5 การปรับตัวตามบริบทสังคม  
 เรื่องคล่ืนซัดทราย (รลกโบกขฺสาจ) ของเมา สําณาง ไดรับอิทธิพลตามแบบฉบับของวรรณกรรม ยุคกอนสงครามมา
อยางชัดเจน และผสมผสานกับนวนิยายสมัยใหมโดยใชความรักเปนแกนเรื่อง ซ่ึงเปนที่นิยมสูงสุดในเขมร คล่ืนซัดทรายเปน
เรื่องราวของเด็กกําพราคนหน่ึงที่ชีวิตตองตอสูดวยความยากลําบาก และฝาฟนอุปสรรคนานาไดจนประสบกับความสุข มี
วิธีการดําเนินเรื่องโดยใชเทคนิคใหมที่ไดรับอิทธิพลจากละครโทรทัศน มีการดําเนินเรื่องที่รวดเร็ว กระชับบทสนทนามากกวา
บทบรรยาย ลักษณะเหมือนบทละคร มีแกนเรื่องและตัวประกอบหลากหลายสามารถตรึงความสนใจของผูอานไวไดในยุคที่
โทรทัศนครองเมือง การเขียนนวนิยายในวิธีการแบบละครโทรทัศนนับเปนส่ิงที่เล่ียงไดยาก (Klairung Amratisha 1998 : 
322 - 323 อางถึงใน สรุปความโดยพรรณศิริ เดชมณเฑียร, 2542 : 8) 
 
5. สรุป 
 
 เม่ือพิจารณาจากบริบททางสังคมกัมพูชาในแตละยุค ไดแก สมัยอาณานิคมฝรั่งเศส หลังไดรับเอกราช การฟนฟู
ประเทศหลังสมัยเขมรแดง และการถอนตัวออกของเวียดนาม จะเห็นวาบริบททางสังคมและปจจัยภายในบริบทเหลาน้ีมีผลตอ
การสรางสรรควรรณกรรมกัมพูชามาก วรรณกรรมกัมพูชาประเภทนวนิยายสมัยใหมถือกําเนิดขึ้นในชวงที่กัมพูชาเปนอาณา
นิคมของฝรั่งเศส โดยไดรับแบบอยางมาจากวรรณกรรมโรแมนติกฝรั่งเศสที่ใชในการเรียนการสอนในโรงเรียนระบบฝรั่งเศส 
จากน้ันจึงมีพัฒนาการเรื่อยมาในแตละยุคสมัย โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงที่ไดรับเอกราชจากฝรั่งเศสและมีการฟนฟูวรรณกรรม
ดวยการสนับสนุนในดานตาง ๆ โดยเฉพาะการขยายการศึกษา ทําใหวรรณกรรมกัมพูชาในชวงน้ีเฟองฟูมาก เม่ือพิจารณา
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ประเภทของนวนิยายพบวาประเภทที่ไดรับความนิยมมากคือนวนิยายรัก ซ่ึงเปนวรรณกรรมหลีกหนี เหตุที่นวนิยายหลีกหนี
ไดรับความนิยมมากในกัมพูชา เพราะเม่ือดูจากบริบทสังคมแลวจะเห็นวากัมพูชาตองเจอกับสงครามถึงหลายครั้ง ผูคนแทบ
จะตองอยูในสงครามตลอดเวลา ความตึงเครียดจากภาวะสงคราม การกดขี่และอยูใตการปกครองของเขมรแดงทําใหคน
กัมพูชาตองการที่จะหลีกหนีจากความเปนจริงทีเ่ผชิญ การไดเสพวรรณกรรมหลีกหนี จึงเปนหนทางหน่ึงที่จะชวยระบายความ
อัดอ้ันตันใจและความเครียดจากส่ิงเหลาน้ีไปได เม่ือกัมพูชามาถึงยุคที่เปดประเทศ มีธุรกิจจากหลากหลายประเทศเขามา
ลงทุน หน่ึงในน้ันคือธุรกิจโทรทัศน การเขามาของธุรกิจโทรทัศนน่ีเองทําใหวรรณกรรมเริ่มเปล่ียนหนาที่จากวรรณกรรมที่เสพ
ดวยการอาน กลายเปนวรรณกรรมที่เสพดวยการดู สงผลใหนักเขียนวรรณกรรมกัมพูชาในชวงน้ีตองมีการปรับตัวใหเขากับ
ความเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น นักเขียนหันไปเปนเขียนบทละครโทรทัศนกันมากขึ้น นวนิยายรักซ่ึงเปนประเภทที่ไดรับความนิยม
ในสังคมก็ยังคงไดรับความนิยมและนําไปสรางเปนละครโทรทัศน ซ่ึงก็ไดรับความนิยมมากเชนกัน เมา สําณางซึ่งเปนนักเขียน
นวนิยายลายมือคนสําคัญก็หันไปเขียนบทละครดวยเชนกัน จึงเปนไปไดวาอิทธิพลของงานเขียนบทละครโทรทัศนจะสง
อิทธิพลอยางมากตอวรรณกรรมที่เธอประพันธขึ้น  
 เม่ือพิจารณานวนิยายกัมพูชาเรื่อง “คล่ืนซัดทราย (รลกโบกขฺสาจ)” จะเห็นไดวาเปนวรรณกรรมที่มีพัฒนาการ
อยางนวนิยายสมัยใหม คือ โครงเรื่องมีความสลับซับซอน ดําเนินเรื่องเร็ว สลับฉากไปมา ตัวละคร สถานที่ และชวงเวลามี
ความสมจริง ดําเนินเรื่องกระชับ รวดเร็ว มีบทสนทนามากกวาบทบรรยายซ่ึงไปตามบริบทสังคมที่ละครโทรทัศนกําลังไดรับ
ความนิยมเปนอยางมาก ดังน้ันวรรณกรรมในชวงน้ีจึงมีความใกลเคียงกับบทละครโทรทัศน เพื่อจูงใจนายทุนในการซ้ือ แทนที่
จะรอผูอานซ่ึงมีกําลังซ้ือนอย และไดรับความนิยมนอยลงจากนักอานในประเทศ การประพันธวรรณกรรมเชนน้ียังทําใหงายตอ
การสรางเปนละครโทรทัศนอีกดวย และจากแกนเรื่องของวรรณกรรมก็ยังคงเปนแกนเรื่องความรัก ซ่ึงเปนแกนเรื่องที่ไดรับ
ความนิยมมาโดยตลอด ซ่ึงเปนผลตอเน่ืองมาจากประวัติศาสตรกัมพูชาที่ผานมา จึงเห็นไดวาปจจัยและบริบททางสังคมดังที่
กลาวมาแลวขางตนมีผลตอการสรางสรรควรรณกรรม นวนิยายกัมพูชาเรื่อง “คล่ืนซัดทราย (รลกโบกขฺสาจ) ก็เปนนวนิยาย
เรื่องหน่ึงที่แสดงใหเห็นถึงพัฒนาการงานเขียนประเภทนวนิยายของกัมพูชาและการพัฒนานวนิยายเพื่อนําไปสรางเปนละคร
โทรทัศนไดเปนอยางดี 
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บทคัดยอ 

 
การจัดการเรียนรูสูศตวรรษที่ 21 มีแนวทางสําคัญ คือ การพัฒนาทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ซ่ึงประกอบดวย 3 ทักษะ 

ไดแก 1) ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม 2) ทักษะดานสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี และ 3) ทักษะดานชีวิตและอาชีพ 
ซ่ึงตองสอดแทรกในสาระวิชาหลัก (Core Subjects) ประกอบดวย ภาษาแม และภาษาสําคัญของโลก ศิลปะ คณิตศาสตร 
การปกครองและหนาที่พลเมือง เศรษฐศาสตร วิทยาศาสตร ภูมิศาสตร และประวัติศาสตร โดยในการพัฒนาทักษะดานการ
เรียนรูซ่ึงเปนแกนสําคัญในการพัฒนามนุษยผานกระบวนการศึกษาน้ัน จะตองสงเสริมทักษะของการเรียนรูตามสูตร 3Rs + 
8Cs + 2Ls การจัดการเรียนรูของรายวิชาอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมไดมีการออกแบบการเรียนรูเพื่อมุงตอบโจทย
การจัดการเรียนรูสูศตวรรษที่ 21 โดยมีการบูรณาการกับแนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะของเด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ 21 
คุณลักษณะของเด็กในยุคเจนเนอเรชั่นซี และคุณลักษณะของพลเมืองอาเซียนตามกฎบัตรอาเซียน ซ่ึงมีกิจกรรมของการจัดการ
เรียนรูที่สําคัญ ไดแก การเขียนแผนที่ความคิด การจัดการแฟมผลงาน การเรียนรูอาเซียนศึกษาผานเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรูสูศตวรรษที่ 21 คือ การใชเฟสบุค การใชวีดิทัศน เพลงและเสียง เทคโนโลยีการส่ือสาร และโปรแกรมประยุกต   

 
คําสําคัญ: การจัดการเรียนรู, ศตวรรษที่ 21, ทักษะ, อาเซียนศึกษา  
 

Abstract 
 

Learning Management is the key to the 21st century with the development of 21st century skills, 
which consists of three skills are 1) Learning and Innovation Skills 2) Information, Media and Technology 
Skills 3) Life and Career Skills. Mastery of core subjects and 21st century themes is essential for all students 
in the 21st century. Core subjects include: English, reading or language arts World languages Arts, Mathematics, 
Economics, Science, Geography, History, Government and Civics. The development of learning skills which 
are essential for human development through education. To promote skill-based learning pathways 3Rs 
+ 8Cs + 2Ls. Management Challenges for the 21st Century of ASEAN Studies course of Nakhon Pathom 
Rajabhat University. Learning has been designed to meet the learning geared to the 21st century. By 
integrating with ideas about the characteristics of children and youth in the 21st century, the characteristics              
of children generation Z and the characteristics of Citizens ASEAN in ASEAN Charter. There's a learning 
management major include Mind map, Portfolio Management. ASEAN learning through technology to 
improve learning into the 21st century is to use facebook, the use of video, music and audio technology 
and applications. 
 
Keywords: learning management, 21st century, skills, ASEAN Studies  
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บทนํา 
 

กระแสการเปล่ียนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่  21 ยุคแหงความเปนโลกาภิวัตน โลกอยูในสภาวะไร
พรมแดน การติดตอส่ือสารสามารถถึงกันไดภายในเศษเส้ียวของวินาที ทําใหเกิดวิวัฒนาการความเปล่ียนแปลงและ
ความกาวหนาในทุก ๆ มิติเปนไปอยางรวดเร็วและรุนแรง ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ การใชเทคโนโลยีเพื่อ
เชื่อมโยงขอมูลตาง ๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเขาดวยกัน ทําใหโลกแหงการเรียนรูเปดกวางและงายตอการเขาถึง เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมในอดีต ไดถูกแทนที่ดวยเศรษฐกิจและบริการที่ขับเคล่ือนดวยขอมูล ความรู และนวัตกรรม มีการนําเทคโนโลยีไป
ใชในการเพิ่มผลผลิตแทนการใชแรงงานแบบเดิม ขณะเดียวกันตลาดแรงงานก็ตองการพนักงานที่มีความคิดสรางสรรค ใหม ๆ 
มีความเปนเลิศทั้งวิชาการและเต็มเปยมดวยทักษะในการดําเนินชีวิตและการทํางาน พรอมที่จะเรียนรูและรูเทาทันโลกที่
เปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา ดังน้ัน บุคคลที่จะประสบความสําเร็จไดในยุคน้ีจะตองมีทักษะในการเผชิญกับโลกที่ซับซอนขึ้น 
สังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 สงผลตอวิถีการดํารงชีพของคนในสังคม  

ในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ประเทศไทยไดกาวเขาสูประชาคมอาเซียน ซ่ึงกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน มี
จุดมุงหมายสําคัญรวมกันในการยกระดับการแขงขันของภูมิภาค การรวมแบงปนทรัพยากรทางการศึกษาระหวางกันนําไปสู
การสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน เพื่อรองรับการปรับตัวการเคล่ือนยายสินคา 
บริการ การลงทุน แรงงานเสรี และเงินทุน สงเสริมการผลิตกําลังคนที่มีขีดความสามารถในการแขงขันในเวทีเศรษฐกิจโลก 
โดยเฉพาะการพัฒนามาตรฐานทางการศึกษารวมกันของสถาบันการศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต กอใหเกิดการ
เปด ปดภาคเรียนตามกลุมประเทศอาเซียนและการรับรองระบบเทียบหนวยกิตระหวางกัน เพื่อนําไปสูการขยายโอกาสทาง
การศึกษาของประชาชนในภูมิภาคมากยิ่งขึ้น ประเทศไทยจึงมีความจําเปนที่จะตองพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเปนมาตรฐาน
เทียบกับอาเซียนหรือนานาชาต ิตลอดจนเตรียมความพรอมใหนักศึกษา นิสิต นักศึกษา มีทักษะเพื่อการดํารงชีวิตในศตวรรษ
ที่ 21  

การศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญในการดําเนินการพัฒนาประเทศ  การเสริมสรางทักษะแหงศตวรรษที่ 21 จึงเปน
เครื่องมือสําคัญในการยกระดับการเรียนรูรวมกันของทั้งผูบริหารการศึกษา อาจารยและผูเรียนบนฐานคิด “กระบวนการ
เรียนรูสําคัญกวาความรู” และ “กระบวนการหาคําตอบสําคัญกวาคําตอบ” โดยใชฐานคิด “ทักษะแหงศตวรรษที่ 21” เพื่อ
รองรับความทาทายและการเปล่ียนแปลงตาง ๆที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทย เชน การเขาสูประชาคมอาเซียน ในป พ.ศ. 2558 
การใชทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไดสงเสริมใหอาจารยไดพัฒนานวัตกรรมของการจัดการ
เรียนรูที่ชวยใหอาจารยสามารถออกแบบจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ เนนผูเรียนเปนสําคัญ ทําใหผูเรียนเกิดผลการเรียนรู
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.3) เนนใหอาจารยพัฒนานักศึกษาผานกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน สงเสริม
กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางอาจารยผูสอน โดยจัดอบรมในโครงการตนกลาแหงความเปล่ียนแปลง เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาและยกระดับศักยภาพการจัดการเรียนรูสูศตวรรษที่ 21 เปนโครงการพัฒนาเชิงรุกโดยใชกระบวนการ
ระบบพี่เล้ียง (Coaching and Mentoring) จัดผูทรงคุณวุฒิเปนที่ปรึกษา ใหคําแนะนํา เพื่อใหอาจารยสามารถจัดการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมีความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง และมีคุณลักษณะที่พึงประสงคและทักษะที่
จําเปนสําหรับศตวรรษที่ 21  

ดังน้ัน การวางแผนการจัดการเรียนรูและการสรางความพรอมที่จะรับมือกับการเปล่ียนแปลงที่ เกิดขึ้นในโลกยุค
ปจจุบัน  จึงเปนส่ิงที่ทาทายศักยภาพและความสามารถของอาจารยผูสอนที่จะสรางการสรางกรอบความคิดใหมดานการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 ผานนวัตกรรมทางการเรียนรูในลักษณะตาง ๆ ใหเกิดขึ้น เพื่อสามารถรองรับการเปล่ียนแปลงและการเขาสู
ประชาคมอาเซียนไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 
ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 คืออะไร 
 

การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เปนการกําหนดแนวทางยุทธศาสตรในการจัดการเรียนรูโดยรวมกันสรางรูปแบบและ
แนวปฏิบัติในการเสริมสรางประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยเนนที่องคความรู ทักษะ ความเชี่ยวชาญ
และสมรรถนะที่เกิดกับตัวผูเรียน เพื่อใชในการดํารงชีวิตในสังคมแหงความเปล่ียนแปลงในปจจุบัน โดยจะอางถึงรูปแบบ 
(Model) ที่พัฒนามาจากเครือขายองคกรความรวมมือเพื่อทักษะแหงการเรียนรูในศตวรรษที่  21 (Partnership For 21st 
Century Skills) (www.p21.org ) ที่มีชื่อยอวา เครือขาย P21 ซ่ึงไดพัฒนากรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดย



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
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ผสมผสานองคความรู ทักษะเฉพาะดาน ความชํานาญการ  และความรูเทาทันดานตาง ๆ เขาดวยกัน เพื่อความสําเร็จของ
ผูเรียนทั้งดานการทํางานและการดําเนินชีวิต (วิจารณ, 2556) 

วิจารณ พานิช (2555: 16-21) ไดกลาวถึง ทักษะเพื่อการดํารงชีวิตในศตวรรษที ่21 วาสาระวิชามีความสําคัญ แตไม
เพียงพอสําหรับการเรียนรูเพื่อมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ปจจุบันการเรียนรูสาระวิชา ควรเปนการเรียนจากการคนควาเอง
ของนักศึกษา โดยอาจารยชวยแนะนําและชวยออกแบบกิจกรรมที่ชวยใหนักศึกษาแตละคนสามารถประเมินความกาวหนา
ของการเรียนรูของตนเองได สาระวิชาหลัก ประกอบดวย ภาษาแม และภาษาสําคัญของโลก ศิลปะ คณิตศาสตร การปกครอง
และหนาที่พลเมือง เศรษฐศาสตร วิทยาศาสตร ภูมิศาสตร และประวัติศาสตร โดยวิชาแกนหลักน้ีจะนํามาสูการกําหนดเปน
กรอบแนวคิดและยุทธศาสตรสําคัญตอการจัดการเรียนรูในเน้ือหาเชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary) หรือหัวขอสําหรับ
ศตวรรษที่ 21 โดยการสงเสริมความเขาใจในเน้ือหา วิชาแกนหลัก และสอดแทรกทักษะแหงศตวรรษที่ 21 เขาไปในทุกวิชา
แกนหลัก ดังน้ี 

1. ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม จะเปนตัวกําหนดความพรอมของนักศึกษาเขาสูโลกการทํางานที่มีความ
ซับซอนมากขึ้นในปจจุบัน ไดแก ความริเริ่มสรางสรรคและนวัตกรรม การคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปญหา และการ
ส่ือสารและการรวมมือ 

2. ทักษะดานสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี เน่ืองดวยในปจจุบันมีการเผยแพรขอมูลขาวสารผานทางส่ือและ
เทคโนโลยีมากมาย ผูเรียนจึงตองมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณและปฏิบัติงานไดหลากหลาย 
โดยอาศัยความรูในหลายดาน ไดแก ความรูดานสารสนเทศ ความรูเก่ียวกับส่ือและความรูดานเทคโนโลยี 

3. ทักษะดานชีวิตและอาชีพ ในการดํารงชีวิตและทํางานในยุคปจจุบันใหประสบความสําเร็จ นักศึกษาจะตอง
พัฒนาทักษะชีวิตที่สําคัญ ไดแก ความยืดหยุนและการปรับตัว การริเริ่มสรางสรรคและเปนตัวของตัวเอง ทักษะสังคมและ
สังคมขามวัฒนธรรม การเปนผูสรางหรือผูผลิต และความรับผิดชอบเชื่อถือได ภาวะผูนํา และความรับผิดชอบ  

ทั้งน้ี ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ดังกลาวในสวนของทักษะของการเรียนรูสามารถแจกแจงไดเปนสูตร  3Rs + 8Cs + 
2Ls ซ่ึงมีคําอธิบาย (วิจารณ, 2556: 16-17) ดังน้ี 

3Rs สําหรับการเรียนรูสมัยใหม  ไดแก    
 1.Reading  (อานออก) นอกจากอานออกแลว ตองเกิดนิสัยรักการอาน อานแลวเกิดสุนทรียะ เกิดความสุข 
จับใจความเปน มีทักษะในการอานหลาย ๆแบบ                  

 2.(W) Riting (เขียนได) การเขียนตองส่ือความหมายได ยอความเปน รูวิธีเขียนหลาย ๆแบบ ตามวัตถุประสงค
ที่แตกตางกัน                  

 3.(A) Rithemetics (คิดเลขเปน) วิชาคณิตศาสตรไมใชแคคิดเลข แตตองเรียนใหไดทักษะการคิดแบบ
นามธรรม (Abstract thinking) 

8Cs เปนกลุมทักษะที่จําเปน โดยแจกแจงมาจากทักษะ 3 กลุม ดานบน แตละ C เปนทักษะเชิงซอน สัมพันธและ
ซอนทับกับ C  ตัวอ่ืนดวย ไดแก  

1.Critical thinking & problem solving (ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะในการแกปญหา) 
2.Creativity& innovation (ทักษะดานการสรางสรรค และนวัตกรรม) 
3.Collaboration, teamwork & leadership (ทักษะดานความรวมมือ การทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา) 
4.Cross-cultural understanding (ทักษะดานความเขาใจตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน) 
5.Communications, information & media literacy (ทักษะดานการส่ือสาร สารสนเทศ และรูเทาทันส่ือ) 
6.Computing& ICT literacy (ทักษะดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร) 
7.Career & learning skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู) 
8.Change (ทักษะการเปล่ียนแปลง) 

 จุดสําคัญของการสงเสริมทักษะเหลาน้ี คือ จัดรายวิชาเพื่อสงเสริมทักษะเหลาน้ี โดยแตละทักษะตองใหผูเรียน เรียน
และฝกทักษะเหลาน้ี ผานการเรียนโดยการลงมือปฏิบัติ และคิดทบทวนหรือเลียนแบบ โดยอาจารยทําหนาที่ออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู  เพื่อใหไดฝกและเรียนรูซึมซับทักษะหลาย ๆตัวในกิจกรรมเดียวกัน   

2Ls ไดแก   
 1.Learning Skills  คือ ทักษะการเรียนรู  ตองมี 3 องคประกอบ คือ 

  1.1 Learning คือ เรียนส่ิงใหม 
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  1.2 Delearning หรือ Unlearning  คือ เลิกเชื่อของเกา เพราะมันผิดไปแลว 
  1.3 Relarning  คือ เรียนส่ิงใหมเปล่ียนชุดความรูเปนโลกสมัยใหม เพราะความรูมันเกิดขึ้นใหมมากมาย 

หลายสวนมันผิดแลว ไมดีแลว มีของใหมที่ดีกวา 
 2.Leadership คือ ภาวะผูนํา  

 ในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนรูน้ันตองมีความสัมพันธ มีขั้นตอนและกระบวนการที่เปนลําดับที่ผูเรียนสามารถมี
สวนรวมกับการเรียนการสอนได เชน การกําหนดปญหาที่ผูเรียนสนใจ การทํากิจกรรมกลุม เพื่อใหผูเรียนสามารถวิเคราะห
และสามารถบูรณาการกับรายวิชาอ่ืน ๆ ไดดวยตนเอง และการสอนที่ถือวามีประสิทธิภาพน้ัน อาจารยตองมีคุณสมบัติ
มากกวาการเปนผูที่ทําหนาที่สอน (Instructor) อาจารยตองมีลักษณะของผูที่สามารถชี้แนะการเรียนรู (Learning Coaching) 
และสามารถทําหนาที่เปนผูนําผูเรียนทองเที่ยวไปสูโลกแหงการเรียนรูได (Learning Travel Agent) เน่ืองจากอาจารยในโลก
ยุคใหมตองมีความรอบรูมากกวาการเปนผูดูแลรายวิชาที่สอนเทาน้ัน แตอาจารยมีบทบาทของการเพิ่มพูนความรูแกนักศึกษา 
เพื่อเสริมสรางทักษะที่จําเปนตอการประกอบอาชีพในอนาคตดวย  ดังน้ัน บทบาทของอาจารยจากยุคสมัยกอนจําเปนตองมี
การเปล่ียนแปลงเม่ือกาวสูยุคแหงศตวรรษที ่21  ส่ิงหน่ึงที่สามารถเปนปจจัยเสริมที่ทําใหอาจารยผูสอนสามารถวางเปาหมาย
ในการพัฒนาผูเรียนไดชัดเจนขึ้น คือ การกําหนดคุณลักษณะของผูเรียน โดยอาจจะวิเคราะหจากคุณลักษณะของเด็กและ
เยาวชนในศตวรรษที่ 21 ได 
 
คุณลักษณะของเด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ 21  
 

ศาสตราจารยนายแพทยวิจารณ พานิช (2557) กลาวปาฐกถาพิเศษเรื่อง "สูคุณภาพเยาวชนในศตวรรษที่ 21" วา 
ลักษณะพิเศษของศตวรรษที่ 21 น้ัน คนถูกหลอหลอมโดยลัทธิวัตถุนิยม โลกเสมือนขยายตัว คนเคล่ือนที่ความแตกตาง
หลากหลายเพิ่มขึ้น ความรูเพิ่มเร็ว แตผิดเร็ว "การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ตองเรียนรูดวยความเขาใจในภาวะที่หลากหลาย
ซับซอน ซ่ึงคุณภาพของเยาวชนในศตวรรษที่ 21 คือ คนที่พัฒนาตนไดใกลเคียงศักยภาพที่มีอยูมากที่สุด พัฒนาพหุปญญารอบ
ดาน พัฒนาศักยภาพดานดี ลดทอนศักยภาพดานชั่ว เติบโตเปนผูใหญที่รับผิดชอบชั่วดี และเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อเปนผูให การ
ไดแคความรูไมเพียงพอ แตตองนําไปสูการเกิดทักษะที่สามารถนําไปใชได โดยเฉพาะการมีทักษะชีวิต"แตกตางอยางเขาใจเพื่อ
สังคมที่มีความสุข 

ในหนังสือ 21st Century Skills : Learning for Life in Our Times ไดระบุลักษณะของเด็กสมัยใหมหรือคนใน
ศตวรรษที่ 21 ไว 8 ประการ (วิจารณ, 2555: 3) ดังน้ี  

 1. มีอิสระที่จะเลือกส่ิงที่ตนพอใจ แสดงความคิดเห็น และลักษณะเฉพาะของตน  
 2. ตองการดัดแปลงส่ิงตาง ๆ ใหตรงตามความพอใจและความตองการของตน  
 3. ตรวจสอบหาความจริงเบื้องหลัง  
 4. เปนตัวของตัวเองและสรางปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน เพื่อรวมตัวกันเปนองคกร เชน ธุรกิจ รัฐบาล และ

สถาบันการศึกษา  
 5. ความสนุกสนานและการเลนเปนสวนหน่ึงของงาน การเรียนรูและชีวิตทางสังคม  
 6. การรวมมือ และความสัมพันธเปนสวนหน่ึงของทุกกิจกรรม  
 7. ตองการความเร็วในการส่ือสาร การหาขอมูล และตอบคําถาม  
 8. สรางนวัตกรรมตอทุกส่ิงทุกอยางในชีวิต  
ทั้งน้ี คุณลักษณะขางตนเปนกรอบใหอาจารยสามารถจัดกระบวนการเรียนรูของผูเรียนแบบใหม จาก Passive 

Learning มาเปน Active Learning เพื่อใหเกิดผลดังกลาว ตามกระบวนการ Five Steps ซ่ึงประกอบไปดวยขั้นตอน ดังน้ี 
1. การสรางประเด็นคําถามและคาดเดาคําตอบ (Learn to Question) 
2. การสืบคนและรวบรวมความรู (Learn to Search) 
3. การสรางกระบวนการและขั้นตอนลงมือปฏิบัติ (Learn to Construct) 
4. การสรุปผลการเรียนรูและนําเสนอ (Learn to Communicate) 
5. การเผยแพรและใชประโยชนในสังคม (Learn to Service) 

นอกจากน้ี อาจารยผูสอนอาจจะนําแนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะของเด็กในยุคเจนเนอเรชั่นซี (Generation Z) มา
สังเคราะหกัน เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาผูเรียนใหครอบคลุมคุณลักษณะที่จําเปนมากยิ่งขึ้นได 
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คุณลักษณะของเด็กในยุคเจนเนอเรช่ันซี (Generation Z) 
 

เด็กยุคใหมเปนคนยุคเจนเนอเรชั่นซี (Generation Z) หรือคน Gen Z คือ ผูที่เกิดตั้งแตป 1995 หรือพ.ศ. 2538 
เปนตนไป ซ่ึงปจจุบันเด็กกลุมน้ี คือ นักศึกษามหาวิทยาลัย มีพฤติกรรมชอบใชอินเทอรเน็ต เปนคนที่ใชชีวิตอยูบนออนไลน 
ชอบแสดงความคิดเห็นและแบงปนขอมูลขาวสารกับผูคน ไมชอบเปนเพียงผูรับขาวสาร ชอบเรียนรูดวยการแบ งปน
ประสบการณกับเพื่อน พรอมที่จะส่ือสารกัน ขอความที่ใชมีลักษณะตรงประเด็นและส้ัน มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี
และเรียนรูที่จะใชเทคโนโลยีใหมไดเร็วกวาคนรุนกอนมาก ปรับตัวเขากับความเปล่ียนแปลงไดดี ทํางานหลายอยางไดในเวลา
เดียวกัน และชอบความทาทายใหม ๆ แตไมถนัดในการส่ือสารแบบพบหนากัน และการกระทําดังกลาวสงผลให เปนคนสมาธิ
ส้ัน จึงไมชอบการอาน การวิเคราะหขอมูลขาวสารที่ยาวและซับซอน ลักษณะดังกลาวเปนผลจากการที่เด็กเติบโตขึ้นมาใน
ชวงเวลาที่เทคโนโลยีดิจิทัลมีความกาวหนามากขึ้นจนทําใหโลกมีความเปนโลกาภิวัตนอยางสมบูรณ ประกอบกับวิถีชีวิตของ
คนเปล่ียนแปลงไป โอกาสที่เด็กจะไดพบหนาพอแม หรือไดออกไปเลนนอกบานกับเพื่อนเชนเด็กในยุคกอนมีไมมากนัก แตจะมี
ของเลนดิจิทัลนานาชนิดเขามาแทนที่ รวมทั้งอุปกรณประเภท วิดีโอเกม Tablet โทรศัพทมือถือ ซ่ึงเชื่อมโยงเด็กเขากับโลก
กวางไดในพริบตาเพียงใชปลายน้ิวสัมผัส 

วิธีเรียนที่คน Gen Z สนใจและชอบ คือ การไดเรียนบทเรียนส้ัน ๆ สนุก ๆ ตองใชจินตนาการ มีกิจกรรมหลาย ๆ 
อยางใหทําในเวลาเดียวกัน ไดแขงกันหาความรูบนอินเทอรเน็ต ไดแรงเสริมจากอาจารยและเพื่อนเปนคะแนนหรือคําชม 
ดังน้ัน การออกแบบเรียนการสอนสําหรับนักศึกษา Generation Z เพื่อชวยอาจารยและผูบริหารมหาวิทยาลัยในการยกระดับ
คุณภาพการเรียนการสอนใหเทาทันกับการเปล่ียนแปลงในยุคศตวรรษที่ 21 โดยวิธีสอนแบบใหม อาจารยจะตองสอนใหนอย 
แตสรางแรงบันดาลใจใหนักศึกษาเรียนรู ฝกทักษะใหมาก เพื่อใหเกิดผลลัพธการเรียนรูที่ดีที่สุดทั้งสําหรับตัวผูเรียนเองและตอ
สังคมน้ัน อาจารยจะตองนนการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) คือ การจัดการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับ
กิจกรรมการเรียนการสอน และจัดการเรียนการสอนแบบ Flipped Model หรือ การเรียนรูกลับดาน คือ อาจารยมอบหมาย
ใหนักศึกษาไปศึกษาคนควาในหัวขอที่จะเรียนในแตละครั้ง ใหผูเรียนเรียนรูจากการเรียนแบบลงมือทํา หรือปฏิบัติ โดยอาน
จากตํารา เอกสารคําสอน คนควาจาก Open course ware ตาง ๆ เชน Google Scholar, Google Books, I-Tunes U 
ฯลฯ และนักศึกษาประมวลความรูของตน เพื่อมาแลกเปล่ียนกับอาจารยและเพื่อนรวมชั้น แลวการเรียนรูก็จะเกิดจากภายใน
ใจและสมองของตนเอง หากมีคําถามหรือขอสงสัย อาจารยและเพื่อนจะชวยกันทําปญหาใหกระจาง จากน้ันจะมีการทํา
แบบฝกหัดในชั้นเรียน โดยอาจารยจะคอยดูแล ชี้แนะแนวทาง เพื่อเสริมสรางทักษะการแกโจทย แกปญหาใหแกลูกศิษย และ
การที่อาจารยกระตุน ชี้นําใหผูเรียนกระตือรือรน แสวงหาความรูที่บาน แลวนําความรูที่ไดไปฝกแกโจทย แกปญหาใน
หองเรียน ทําใหเกิดการสรางทักษะตาง ๆที่มหาวิทยาลัย แลวทักษะเหลาน้ีจะติดตัวผูเรียนตลอดไป นอกจากน้ี สังคมไทยใน
ฐานะที่เปนสวนหน่ึงของประชาคมอาเซียน การพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะความเปนพลเมืองอาเซียนจึงมีความสําคัญ
อยางยิ่ง 
 
คุณลักษณะของพลเมืองอาเซียนตามกฎบัตรอาเซียน 
 
   “พลเมืองอาเซียน” เปนคุณลักษณะที่สะทอนถึงความเปนประชาชนในประเทศสมาชิกอาเซียนหรือชาวอาเซียน 
ซ่ึงอยูภายใตสิทธิและหนาที่ ตลอดถึงกฎกติกาตาง ๆ ในกรอบของกฎบัตรอาเซียน เปนเครื่องหลอมรวมใหพลเมืองอาเซียนมี
ความเปนหน่ึงเดียวกันและมุงหมายที่จะสรางสรรคประชาคมใหสามารถกาวไปขางหนาอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 กฎบัตรอาเซียน เปนธรรมนูญที่ใชเปนกฎเกณฑขอบังคับสําหรับการอยูรวมกันและการขับเคล่ือนองคกรอาเซียน
อยางเปนทางการ  กฎบัตรอาเซียน มีวัตถุประสงคสําคัญ 15 ขอ มุงสรางสรรคเสถียรภาพของประชาคมอาเซียนทั้งประชาคม
การเมืองและความม่ันคง ประชาคมเศรษฐกิจและประชาคมสังคมและวัฒนธรรม เพราะฉะน้ัน พลเมืองอาเซียนในฐานะเปน
พลังในการขับเคล่ือนประชาคมของตนจึงควรมีคุณลักษณะที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของกฎบัตรอาเซียน เพื่อปฏิบัติตนให
เปนหน่ึงเดียวกันอยางแทจริง (ในที่น้ีไดวิเคราะหและสังเคราะหวัตถุประสงค 15 ขอ เปนคุณลักษณะ 9 ประการ) (แพรภัทร, 
2556) ดังน้ี 
 1. รักความสงบและการแกปญหาดวยสันติวิธี  สันติภาพ ความม่ันคงและเสถียรภาพ รวมทั้งการปรับตัวสูภาวะ
ปกติและการปองกันการทําลายลางระหวางกันในภูมิภาคจะเกิดขึ้นไดก็เพราะพลเมืองอาเซียนมีคุณลักษณะรักความสงบ มี
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สันติภาพเปนอุดมการณในการดําเนินชีวิตและใชหลักสันติวิธีในการแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น (สอดคลองกับวัตถุประสงคขอ 
1-4 ของกฎบัตรอาเซียน) 
 2. มีความเช่ียวชาญในอาชีพและมีความสามารถหลากหลาย  เน่ืองจากอาเซียนมีความมุงหมายรวมกันในการ
สรางตลาดและการผลิตที่มีเสถียรภาพ ความม่ังคั่งและมีความสามารถในการแขงขันสูงและมีการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจซ่ึงมี
การอํานวยความสะดวกทางการคา และการลงทุนอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการเคล่ือนยายอยางเสรีของสินคา บริการ และ
การลงทุน การเคล่ือนยายที่ไดรับความสะดวกของนักธุรกิจ ผูประกอบวิชาชีพ ผูมีความสามารถพิเศษและแรงงาน และการ
เคล่ือนยายอยางเสรียิ่งขึ้นของเงินทุน  ดังน้ัน พลเมืองตองมีความสามารถที่หลากหลายรองรับการเคล่ือนยายการลงทุน 
แรงงานและอ่ืน ๆ (สอดคลองกับวัตถุประสงคขอ 5) 
 3.  มีน้ําใจเอื้ออาทรตอผูอื่น ปญหาความยากจนและชองวางในการพัฒนาของประชาคมอาเซียน ตามวัตถุประสงค
ในกฎบัตรอาเซียนจึงมุงใหมีการชวยเหลือซ่ึงกันและกันและรวมมือกันบรรเทาปญหาเหลาน้ัน โดยมุงสรางสรรคประชาคมเอ้ือ
อาทรเดียวกันตามอัตลักษณอาเซียน  ดังน้ัน พลเมืองอาเซียนจะตองมีนํ้าใจเอ้ืออาทรตอผูอ่ืน ยินดีที่จะหยิบยืนชวยเหลือและ
รวมกันสรางสันติสุขใหประชาคมของตนเปนสําคัญ (สอดคลองกับวัตถุประสงคขอ 6) 
 4.  เคารพสิทธิและหนาที่ของผูอื่น ในประเทศสมาชิกอาเซียนน้ัน อาจมีความแตกตางดานการปกครองอยูบาง ทํา
ใหสิทธิและหนาที่ของรัฐสมาชิกแตกตางกันไปดวย ความเขาใจในความแตกตางทางกฎกติกาของสังคม การเคารพสิทธิและ
หนาที่ของผูอ่ืน ซ่ึงอยูภายใตสภาพแวดลอมทางสังคมที่แตกตางกัน จึงจําเปนตองมีความตระหนักในเรื่องการเคารพสิทธิและ
หนาที่ระหวางกันเปนสําคัญ (สอดคลองกับวัตถุประสงคขอ 7) 
 5. มีจิตสํานึกรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรมในภูมิภาค  วัตถุประสงคของกฎบัตรขอที่ 9 
มุงสนับสนุนการพัฒนาอยางยั่งยืน เพื่อทําใหแนใจวามีการคุมครองสภาพแวดลอมใน ภูมิภาค ความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติในภูมิภาค การอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาค และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในภูมิภาค และ
วัตถุประสงคของกฎบัตรขอที่ 12 มุงเสริมสรางความรวมมือในการสรางสภาพแวดลอมที่ปลอดภัย ม่ันคง และปราศจากยาเสพ
ติดสําหรับประชาชนของอาเซียน  
 6. พัฒนาตนเองอยูเสมอ  การพัฒนาตนอยู เสมอเพื่อใหกาวทันสถานการณปจจุบัน โดยเฉพาะการถือหลัก
การศึกษาตลอดชีวิตเปนวิธีการพัฒนาตนเปนคุณลักษณะที่จะทําใหพลเมืองอาเซียนมีความเขมแข็ง เปนทรัพยากรมนุษยที่ชวย
สรางพลังความเขมแข็งใหประชาคมไดเปนอยางดี โดยตระหนักในการแสวงหาโอกาสในการพัฒนาตนอยูเสมอ เพื่อความกินดี
อยูดีของตนและความผาสุกของประชาคม (สอดคลองกับวัตถุประสงคขอ 10-11) 
 7. มีความรับผิดชอบรวมกัน  ความรับผิดชอบตอหนาที่ภายในองคการเดียวกันเปนคุณลักษณะสําคัญประการหน่ึง
ที่จะนําพาองคการน้ัน ๆ สูความเจริญอยางยั่งยืน  พลเมืองอาเซียนจะตองตระหนักในเรื่องความรับผิดชอบรวมกัน โดยเฉพาะ
ความรับผิดชอบตอหนาที่ในการสรางสรรคอาเซียนรวมกันตามหลักการและกรอบกติกาที่วางไว  และความรับผิดชอบรวมกัน
น้ีจะชวยสงเสริมประสิทธิภาพในการรวมมือกันในปฏิบัติการตาง ๆ ระหวางกันไดเปนอยางดี ดังเชน การแกปญหาตาง ๆ ที่ทา
ทาย เชน อาชญากรรมขามชาติและส่ิงทาทายขามพรมแดนอ่ืน ๆ จะสามารถจัดการ ดูแล แกไขไดตามหลักความม่ันคงที่
ครอบคลุมทุกมิติน้ัน ตองอาศัยสํานึกรับผิดชอบรวมกันของพลเมืองอาเซียนทุกคน (สอดคลองกับวัตถุประสงคขอ 8 และ 13)    
 8.  เคารพความแตกตางระหวางบุคคลและสังคม  เน่ืองจากอาเซียนมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ชัดเจน 
การยอมรับความหลากหลายและเคารพซ่ึงกันและกันเปนส่ิงที่มีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะจะนํามาสูการใหเกียรติและความ
เขาใจระหวางกัน ซ่ึงจะไมเปนอุปสรรคในการสรางสรรคอาเซียนใหเปนหน่ึงเดียวตามวิสัยทัศนอาเซียนอันจะกอใหเกิด 
“เอกภาพบนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม” ซ่ึงเปนความสงางามของภูมิภาคน้ี (สอดคลองกับวัตถุประสงคขอ 14) 
 9.  ยึดม่ันหลักสามัคคีและมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูอื่น  คุณลักษณะน้ีจะชวยสงเสริมวัตถุประสงคขอสุดทาย(ขอ 
15)ของกฎบัตรอาเซียนไดเปนอยางดี น่ันก็คือ วัตถุประสงคที่วา “เพื่อธํารงไวซ่ึงความเปนศูนยรวมและบทบาทเชิงรุกของ
อาเซียนในฐานะพลังขับเคล่ือนขั้นแรกของความสัมพันธและความรวมมือระหวางอาเซียนกับหุนสวนนอกภูมิภาคในภาพแบบ
ของภูมิภาคที่เปดกวาง โปรงใส และไมปดก้ัน”   

การศึกษาคุณลักษณะของพลเมืองอาเซียนตามกฎบัตรอาเซียน ชวยใหอาจารยผูสอนวิชาอาเซียนศึกษาไดออกแบบ
การเรียนรูและอํานวยความสะดวกใหแกนักศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ซ่ึงการเรียนรูแบบน้ีเรียกวา 
การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน (Project-Based Learning) คือ การจัดการสอนที่จัดประสบการณในการปฏิบัติงานใหแก
ผูเรียนเหมือนกับการทํางานในชีวิตจริงอยางมีระบบ  เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีประสบการณตรง  ไดเรียนรูวิธีการแกปญหา  
วิธีการทางวิทยาศาสตร  ไดทําการทดลอง  ไดพิสูจนส่ิงตาง ๆ ดวยตนเอง  รูจักการวางแผนการทํางาน  ฝกการเปนผูนํา  ผูตาม  
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ตลอดจนไดพัฒนากระบวนการคิดโดยเฉพาะการคิดขั้นสูง  และการประเมินตนเอง โดยการมอบหมายงานใหผูเรียน ทั้งงานเดี่ยว
และงานกลุมน ซ่ึงมีลักษณะงานเหมือนที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาไดศึกษาคนควา และลงมือปฏิบัติดวย
ตนเอง ภายใตการดูแลและใหคําปรึกษาของอาจารย ตั้งแตการคิดสรางโครงงาน การวางแผนการดําเนินการ การออกแบบลง
มือปฏิบัติรวมทั้งรวมกําหนดแนวทางในการวัดผลและประเมิน  นอกจากจะชวยพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 แลว 
ยังชวยพัฒนาคุณลักษณะของพลเมืองอาเซียนตามกฎบัตรอาเซียนใหแกนักศึกษาอีกดวย 
  
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูสูศตวรรษที่ 21 
 

จากการศึกษางานวิจัยเก่ียวกับการจัดการเรียนรูสูศตวรรษที่ 21 ในประเทศไทย พบวา มีขอมูลจากการศึกษาวิจัยที่
นาสนใจ ดังน้ี  

พงษศักดา นามประมา (2557) ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สูความเปนพลเมือง
อาเซียนดวยรูปแบบการสอนโดยใชวิจัยเปนฐาน (RBL) ในรายวิชาเพิ่มเติม ส 33202 อาเซียนศึกษา 2 สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัยพบวา 1. รายวิชาเพิ่มเติม ส 33202 อาเซียนศึกษา 2 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป ที่ 6 มี
ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา 2. ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ที่จัดการเรียนการสอนโดยใชวิจัยเปนฐาน (RBL) ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาป ที่ 6 หองเรียนที่ 1 โรงเรียนสุมเสาพิทยาคาร นักเรียนผานเกณฑรอยละ 82.86 ไดคะแนนผานเกณฑ รอยละ 
82.50 ขึ้นไป 3. ทักษะการเปนพลเมืองอาเซียนที่จัดการเรียนการสอนโดยใชวิจัยเปนฐาน (RBL) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 6 หองเรียนที่ 1 โรงเรียนสุมเสาพิทยาคาร นักเรียนผานเกณฑ รอยละ 88.57 ไดคะแนนผานเกณฑ รอยละ 83.90 ขึ้นไป 4. 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาเพิ่มเติม ส 33202 อาเซียนศึกษา 2 ที่จัดการเรียนการสอนโดยใชวิจัยเปนฐาน (RBL) ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป ที่ 6 หองเรียนที่ 1 โรงเรียนสุมเสาพิทยาคาร นักเรียนผานเกณฑ รอยละ 85.71 ไดคะแนนผาน
เกณฑ รอยละ 80.80 ขึ้นไป 

เอกชัย พุทธสอน (2556) ศึกษาวิจัยเรื่อง แนวโนมการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สําหรับนักศึกษา
ผูใหญ ผลการวิจัยพบวา 1) ผลการวิเคราะหทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สําหรับนักศึกษาผูใหญ พบวา ทักษะการเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21 สําหรับนักศึกษาผูใหญ ประกอบดวย (1.1) ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม คือ มีความสามารถในการ
แสวงหาความรู เรียนรูไดดวยตนเอง และเปนบุคคลแหงการเรียนรูตลอดชีวิต (1.2) ทักษะสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี คือ 
มีทักษะการรู การใช และการจัดการส่ือ และเทคโนโลยีสารสนเทศใหเทาทัน และ (1.3) ทักษะชีวิตและการทํางาน คือ มี
ทักษะในการปรับตัวใหสอดคลองกับบริบทของสังคม และสภาพแวดลอมในการทํางานที่มีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วได2) 
แนวโนมการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สําหรับนักศึกษาผูใหญ ไดแก (2.1) แนวโนมดานหลักการและ
นโยบาย คือ เนนการเรียนรูอยูบนพื้นฐานของการศึกษาผูใหญ สงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง เพื่อการเปนบุคคลแหงการเรียนรู
ตลอดชีวิต (2.2) แนวโนมดานคุณลักษณะทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 คือ ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะ
สารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและการทํางาน (2.3) แนวโนมดานการจัดกระบวนการเรียนรู คือ การสงเสริม
รูปแบบการเรียนรูดวยตนเอง การปฏิบัติจริง การสรางประสบการณเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ และ (2.4) แนวโนมดานการ
สนับสนุนและสงเสริม คือ การสรางเครือขายการเรียนรูจากทุกภาคสวนในสังคม ซ่ึงผลการประเมินแนวโนมการเสริมสราง
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สําหรับนักศึกษาผูใหญ พบวา ในแตละองคประกอบผูทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นในภาพรวม
อยูในระดับดี 

สุวิชัย โกศัยยะวัฒน (2542) ศึกษาวิจัยเรื่อง แนวโนมของการเปลียนแปลงทางสังคมและผลกระทบตอการศึกษาของ
ไทยในตนศตวรรษที่ 21 (พ.ศ. 2543-2553) : กรณีศึกษาเฉพาะภูมิภาคตะวันออกของไทย ผลการวิจัยพบวา 1. แนวโนมของ
การเปล่ียนแปลงทางสังคม ในศตวรรษที่ 21 พบวา จะมีการปฏิรูปการเมือง การปกครอง และการบริหาร โดยมีการกระจาย
อํานาจออกสูสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่นมากขึ้น จะมีการรางรัฐธรรมนูญใหมเพื่อเปนกลไกใหการเมืองมีความชอบธรรมมาก
ขึ้น ภูมิภาคและทองถิ่นจะมีองคกรทําหนาที่ตรวจสอบและดูแลกันเองมากขึ้น เศรษฐกิจจะเปนระบบอุตสาหกรรมเพื่อ
การเกษตร การทองเที่ยวและการบริการขยายตัวออกไปในภูมิภาคมากขึ้น สภาพสังคมจะกลายเปนสังคมเมืองและสังคม
อุตสาหกรรมมากขึ้น แตวัฒนธรรมจะมีการผสมผสานกัน และนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชมากขึ้น อัตราการเพิ่มของประชากร
โดยการเกิดจะลดลง แตการยายถิ่นฐานจะเพิ่มขึ้นพรอมกับปญหาคุณภาพชีวิตจะมีมากขึ้น โดยเฉพาะความเครียดจากการ
ดําเนินชีวิตที่ตองแขงขันกันสูง จริยธรรมในสังคมเมืองจะลดลง ปญหาสังคมจะเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะดานส่ิงแวดลอมและ
การจราจร สวนดานความสัมพันธระหวางประเทศ นโยบายดานน้ีในสวนของการไดรับความชวยเหลือจากตางประเทศ



The 8th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 31st March - 1st April 2016  

1362 | Integration of Art and Science toward the Local Research and ASEAN Community 

โดยเฉพาะประเทศมหาอํานาจมีแนวโนมการใหความชวยเหลือแบบเงินกูจะมีมากกวาเงินใหเปลา จะมีความรวมมือกันทาง
วิชาการมากขึ้นประเทศที่มีการติดตอกันจะมีมากขึ้น รวมทั้งจะมีการสรางความสัมพันธที่ดีกับประเทศในภูมิภาคอุษาคเนย
ดวยกันเพิ่มขึ้น เพื่อชวยเหลือกันในดานตาง ๆ เปนฐานอํานาจตอรองกับภูมิภาคอ่ืน 2.ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทาง
สังคมจะสงผลตอการศึกษาในทุกระดับ ซ่ึงจะมีการปฏิรูปการศึกษา มีการปรับเปล่ียนโครงสรางการบริหาร การจัดหลักสูตร 
แบบเรียน การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ตลอดจนสงเสริมความกาวหนาและพัฒนาวิชาชีพครูใหสูงขึ้น แนวโนม
พบวา การจัดการศึกษาทุกระดับชั้นในภูมิภาคน้ันทองถิ่นจะมีสวนรวมมากขึ้น และบรรจุเรื่องราวของทองถิ่นใหเรียนในทุก
ระดับการศึกษามากขึ้น การศึกษากอนวัยเรียนจะเปนที่นิยมขึ้น เพราะโครงสรางของครอบครัวเปล่ียนไป การประถมศึกษาจะ
มีการขยายตัวใหเปนการศึกษาภาคบังคับ โดยมีจํานวนปเพิ่มขึ้น เปน 9-12 ป พรอมทั้งปรับปรุงคุณภาพของสถานศึกษา และ
ปรับหลักสูตรใหเหมาะสม การมัธยมศึกษาจะเปนสวนหน่ึงของการศึกษาภาคบังคับ เด็กจะมีโอกาสศึกษาตอไดมากขึ้น 
โรงเรียนจะขยายตัวมากขึ้น การอาชีวศึกษาจะขยายตัวมากขึน้ในภูมิภาค มีการฝกปฏิบัติจริงโดยรวมมือกับสถานประกอบการ
จัดสอนและอบรมครู ผูประกอบการรวมกัน สวนการอุดมศึกษาจะมีการขยายตัวของสถานศึกษา ออกสูภูมิภาคมากขึ้นทั้งของ
รัฐและเอกชน มีคณะวิชา สาขาใหมเปดสอนเพิ่มขึ้น มหาวิทยาลัยมีการปรับเปล่ียนโครงสรางระบบการบริหารใหมเพื่อใหเกิด
ความคลองตัวมากขึ้น อีกทั้งเปดหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อรองรับความเปนนานาชาติ รวมมือกับตางประเทศ เปดสอนทําวิจัย
และแลกเปล่ียนบุคลากรระหวางกันมากขึ้น สรุปในทุกระดับชั้นจะมีการเพิ่มวิชาภาษาตางประเทศ คอมพิวเตอร การฝกงาน
และปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมที่พึงปรารถนาควบคูไปกับการใชนวัตกรรมในกระบวนการเรียนการสอนและการศึกษาภูมิ
ปญญาทองถิ่นเพิ่มมากขึ้น 

กนกวรรณ รุกขชาต ิ(2541) ศึกษาวิจัยเรื่อง แนวโนมการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นการศึกษานอกโรงเรียน สายอาชีพ
จากภูมิปญญาชาวบาน ในศตวรรษที่ 21 ผลการวิจัยพบวา หลักสูตรทองถิ่นการศึกษานอกโรงเรียนสายอาชีพจากภูมิปญญา
ชาวบาน ในศตวรรษที่ 21 มีจุดมุงหมายเพื่อให ผูเรียนมีทักษะในการจัดการตอชีวิตและทรัพยากร ที่มีอยูในทองถิ่น เกิดความ
ตระหนัก และเห็นคุณคาของภูมิปญญาไทยที่มีความสัมพันธตอชีวิต สังคม ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพิ่มขึ้น และจะเปน
หลักสูตรที่ใหองคกรชุมชนมีสวนรวมมากขึ้น ตั้งแตการกําหนดวัตถุประสงคไปจนถึงการประเมินผล เน้ือหาความรู จะเปน
เน้ือหาที่มีการเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของผูเรียน สอดคลองกับชุมชนอยางแทจริง ลักษณะการเรียน การสอนเปนการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่ใหผูเรียนปฏิบัติจริง เพื่อใหเกิดประสบการณตรง บทบาทของผูสอนจะเปนผูนําดานวิธีคิด วิธีการเรียนรู
เก่ียวกับภูมิปญญาชาวบาน การเรียนการสอนมีการใชส่ือที่เปนของจริง ส่ือที่ใหผูเรียนปฏิบัติไดจริง การวัดและประเมินผลเปน
การประเมินจากการปฏิบัติไดจริง หลังจากเรียนรูไปแลวสามารถนําส่ิงที่เรียนไปใชในชีวิตประจําวันได 

 
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูวิชาอาเซียนศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูสูศตวรรษที่ 21 
 

การศึกษาคุณลักษณะของเยาวชนไทยในยุคปจจุบันและงานวิจัยที่เก่ียวของตามสาระสําคัญขางตน  การออกแบบ
แผนการเรียนรูเพื่อเสริมสรางทักษะการเรียนรูแหงศตวรรษที่ 21 สําหรับนักศึกษาวิชาอาเซียนศึกษา เพื่อเตรียมความพรอมสู
การเปนพลเมืองอาเซียนอยางมีคุณภาพน้ัน อาจารยผูสอนไดออกแบบกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับบริบทและหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใหผูเรียนกาวทันตอการเปล่ียนแปลงดานการเรียนรูในอนาคต  โดยดําเนินการการออกแบบ
แผนการเรียนรู ดังน้ี  

1. วิเคราะหและสังเคราะหชุดความรูหลักสูตร ASEAN Curriculum Sourcebook (ACS) ซ่ึงจัดทําโดยสมาคม
ประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเครื่องมือเสริมสรางทักษะแหงศตวรรษที่12 ของนักศึกษา
วิชาอาเซียนศึกษา เพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 (Bellanca and Brandt, 2010) และ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป 2544 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

2. สรางกรอบแนวคิดการพัฒนาทักษะการเรียนรูแหงศตวรรษที่12 เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
นักศึกษาวิชาอาเซียนศึกษา ในศตวรรษที ่21 สําหรับนักศึกษาวิชาอาเซียนศึกษา เพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน  

3. พัฒนาเครื่องมือและส่ือการสอน เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เสริมสรางทักษะแหงศตวรรษที่ 12  
โดยยึดหลักการตามแผนการศึกษาชาติที่เนนการพัฒนาที่รอบดาน ทั้งดานรางกาย สติปญญา จิตใจ และการประกอบอาชีพ ที่
สังเคราะหรวมกับกรณีตัวอยาง เปนตน 

ตัวอยางการออกแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะแหงศตวรรษที่ 21 โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียน มีดังน้ี 
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การเขียนแผนที่ความคิด (Mind Map) คือ การถายทอดความคิด หรือขอมูลตาง ๆ ที่มีอยูในสมองลงกระดาษ 
โดยการใชภาพ สี เสน และการโยงใย แทนการจดยอแบบเดิมที่เปนบรรทัด ๆ เรียงจากบนลงลาง ชวยเปนส่ือนําขอมูลจาก
ภายนอก เชน หนังสือ คําบรรยาย การประชุม สงเขาสมองใหเก็บรักษาไวไดดีกวาเดิม ชวยใหเกิดความคิดสรางสรรคได จดจํา
ไดงาย เน่ืองจะเห็นเปนภาพรวม และเปดโอกาสใหสมองใหเชื่อมโยงตอขอมูลหรือความคิดตาง ๆ เขาหากันได ชวยสรุปเน้ือหา
ของบทเรียนใหสามารถจดจําและเชื่อมโยงไดงายขึ้น 

การจัดการแฟมผลงาน  (Portfolio  Management)  เปนการเก็บรวบรวมผลงานในรายวิชาอาเซียนศึกษาโดย
รวบรวมไวอยางเปนระบบ  เปนการเก็บผลการประเมินการปฏิบัติโครงงาน เพื่อเปนการติดตามพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนได
อยางตอเน่ือง ภายในแฟมสะสมงานประกอบดวย กิจกรรมการเรียนรูและใบงานในวิชาอาเซียนศึกษา 

การเรียนรูอาเซียนศึกษาผานเทคโนโลยี (Technology-based Learning)  เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูสูศตวรรษ
ที่ 21 ในวิชาอาเซียนศึกษาใชวิธีการเรียนรูหลากหลายรูปแบบ ดังน้ี 

1.การใช facebook  โดย facebook วิชาอาเซียนศึกษา ใชชื่อวา ASEAN Praepat เปนแหลงเรียนรูเก่ียวกับ
อาเซียนและประชาคมอาเซียนเพิ่มเติมจากการเรียนรูในหองเรียน อาจารยผูสอนไดศึกษา หาความรูและเตรียมพรอมตนเอง 
เพื่อใหสามารถประยุกตใช facebook ในการจัดการเรียนรูสูศตวรรษที่ 21 โดยใหนักศึกษารวมกิจกรรมการเรียนการสอนตาง 
ๆ ไดแก การอานและแชรขาว กิจกรรมการอานและวิเคราะหบทความ โครงการอาเซียน กิจกรรมจิตอาสา การถาม ตอบ
ปญหาการเรียน การสงการบาน เพื่อพัฒนาความรูและทักษะตาง ๆไดอยางดีและทันสมัยมากขึ้น 

2.การใชวีดิทัศน  ภาพและเสียง ชวยใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูไดดีขึ้น การใชวีดิทัศนเปนส่ือการสอนและ
แหลงการเรียนรู เชน ภาพยนตร แอนนิเมชั่น วีดีโอคลิป โดยอาจารยไดสรางบริบท (Context) หรืออรรถบท (Theme) ของ
บทเรียนอาเซียนศึกษาโดยใชวีดิทัศนเปนส่ือการเรียนรู ไดแก วีดิทัศนเรื่อง กําเนิดอาเซียน ของกรมอาเซียน  

3.เพลงและเสียง  เพลงเปนส่ือทางดนตรีที่เขาถึงผูเรียนไดดี มีการใชเพลงเพื่อประกอบการเรียนการสอนใน
วิชาอาเซียนศึกษา คือ เพลง The ASEAN Way โดยนักศึกษาจะไดเรียนรูประวัติของเพลง ความหมายของเพลง การอานออก
เสียงภาษาอังกฤษ ความสนุกสนาน จากการรองเพลง นอกจากน้ัน มีการใชเทคโนโลยี จากการบันทึกคลิปรองเพลง The 
ASEAN Way NPRU อัพโหลดลง Youtube แชรคลิปวีดีโอผาน facebook และรวมแสดงความรูสึก การชื่นชม ยินดีจากการ
แสดงความคิดเห็น ซ่ึงผูสอนจะสรุปกิจกรรมแลวนําไปสูการอภิปรายตอไป 

การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน (Project-Based Learning) การจัดการสอนที่จัดประสบการณในการ
ปฏิบัติงานใหแกผูเรียนอยางมีระบบ เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีประสบการณตรง  ไดเรียนรูวิธีการแกปญหาตาง ๆ เชน การจัด
โครงการจิตอาสา “อาเซียนศึกษาจากพี่สูนอง” เพื่อใหนักศึกษาไดนําความรูเก่ียวกับอาเซียนศึกษาในหองเรียน ไปเผยแพรความรู
และประสบการณใหกับนักเรียนในชุมชนทองถิ่น สรางทัศนคติที่ดีตอประชาคมอาเซียนใหกับนักเรียน ชวยเตรียมพรอมสูประชาคม
อาเซียนใหกับชุมชนทองถิ่นไดอยางด ี

เทคโนโลยีการส่ือสาร (Communication Technology)  ความกาวหนาของเทคโนโลยีการส่ือสารในปจจุบัน 
ชวยใหนักศึกษาสามารถดาวนโหลดหรืออัพโหลดขอมูล เพื่อแลกเปล่ียนเน้ือหา ไดอยางรวดเร็วทั้งภาพ เสียง ขอความ วีดีโอ 
เทคโนโลยีส่ือสารที่เปนที่นิยมคือ เครือขายสังคมออนไลน (Online Social Network) การใชเครื่องมือคนหาบนเว็บ (Search 
Engine) การโตตอบผานกระดานสนทนา (Web Board) การเขียนบลอก (Blog) การโตตอบโดยใชวีดิทัศน เชน 
Youtube.com รวมไปถึงส่ือเน้ือหาอิเล็กโทรนิกส (Electronic Content) ตาง ๆ ที่สามารถเขาถึงไดผานอินเทอรเน็ต เชน 
รายการโทรทัศน ASEAN beyond 2015 สูอนาคตประเทศอาเซียน  

โปรแกรมประยุกต (Application Program)  ผูสอนใชโปรแกรมประยุกตในการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน 
ไดแก การนําเสนอแบบบรรยาย การใชไฟลเอกสารประจําบทเรียน จากการใชโปรแกรมประจําเครื่อง เชน Microsoft Word, 
Excel และ PowerPoint และการใชโปรแกรมเฉพาะ ยกตัวอยางเชน  

1. โปรแกรม Learning Management System : LMS หรือระบบการจัดการเรียนรูของมหาวิทยาลัยราช
ภัฎนครปฐม เปน Open Source Software ที่พัฒนาขึ้นเพื่อชวยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระบบการเรียนแบบออนไลน
ใหมีบรรยากาศเสมือนหองเรียนจริง ซ่ึงผูสอนไดนําเน้ือหาและส่ือการสอนขึ้นเว็บไซตรายวิชา 2000111 อาเซียนศึกษา อ.แพร
ภัทร  ยอดแกว  ผูสอนทําหนาที่บริหารจัดการเรียนการสอนผานเว็บ อํานวยความสะดวกใหแก ผูเรียน เพื่อใหนักศึกษาหรือ
ผูเรียนเขาถึงเน้ือหา กิจกรรมตาง ๆ ไดโดยผานเว็บ  

2. โปรแกรม SPSS เพื่อวิเคราะหและประเมินผล ทัศนคติตอประชาคมอาเซียน ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง 
และความพึงพอใจในการเรียนรูของนักศึกษา เปนตน 
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บทสรุป 
 

ประเทศไทยในฐานะประเทศผูริเริ่มและผลักดันใหเกิดเปนประชาคมอาเซียน ตองมีการเตรียมความพรอมและการ
พัฒนาประชาชนในประเทศใหกาวทันการปรับเปล่ียน เพื่อเตรียมพรอมเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน ในป 2558  โดยการ
เตรียมพรอมควรจะเริ่มตนจากประชาชนในประเทศหรือพลเมืองอาเซียน โดยพัฒนาคุณภาพของพลเมืองอาเซียน เพื่อรองรับ
การเปล่ียนแปลงในยุคโลกาภวัิตนและการกาวสูประชาคมอาเซียน การพัฒนาทรัพยากรมนุษยจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง  ดังน้ัน 
แนวทางสําคัญของการสรางสรรคความสําเร็จและความม่ันคงของประชาคมอาเซียน ไดแก การสรางสรรคคุณลักษณะที่ดีของ
พลเมืองอาเซียน การพัฒนาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง และการสงเสริมทศันคติที่ดีตอประชาคมอาเซียน จะชวยเตรียมความ
พรอมใหพลเมืองอาเซียนกาวสูประชาคมอาเซียนไดอยางยั่งยืน  

การเรียนอาเซียนศึกษาในศตวรรษที่ 21 อาจารยจะเปนผูออกแบบ การเรียนรู ตั้งคําถาม เพื่อกระตุนใหผูเรียน ได
คิดและลงมือปฏิบัต ิชวยสนับสนุนใหผูเรียนไดเกิดทักษะการเรียนรู (Learning skill) โดยอยูในรูปแบบของโครงงาน เพื่อให
ผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชกับชีวิตตนเอง ทักษะที่เกิดกับผูเรียน คือ 3Rs + 8Cs + 2Ls และตองเรียนรูตลอด
ชีวิต ทักษะชีวิต 3 อยางที่ควรจะมี ไดแก ทักษะชีวิตและการทํางาน ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะดานสารสนเทศ 
ส่ือ และเทคโนโลยี รวมทั้งยังสงเสริมการเรียนรูผานกระบวนการเรียนรูจากปมปญหาสูปญญา(Problem Based Learning : 
PBL) โดยวิถีการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนในศตวรรษที่ 21 อาจารยตองมีการเปล่ียนแปลงตัวเองใหเปน “อาจารยใน
ศตวรรษที่ 21”เพื่อเตรียมคนที่มีความรูออกไปเปนคนทํางานที่ใชความรู  และเปนบุคคลพรอมเรียนรู โดยมีการพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนการสอน ใหผูเรียนไดมีทักษะสําหรับการออกไปดํารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่  21  มีความรู ความสามารถ 
และทักษะจําเปน ซ่ึงการเสริมสรางองคความรู (Content Knowledge) ทักษะเฉพาะทาง (Specific Skills) ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดาน (Expertise) และสมรรถนะของการรูเทาทัน (Literacy) น้ัน จะเปนส่ิงสําคัญที่ตองเกิดขึ้นกับตัวผูเรียนในการ
เรียนรูยุคสังคมแหงการเปล่ียนแปลงในศตวรรษที่ 21 ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

การศึกษาทําใหโลกเกิดการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วอยางเต็มไปดวยส่ิงทาทาย และปญหา รวมทั้งโอกาสและส่ิงที่
เปนไปไดใหม ๆ ที่นาตื่นเตน การศึกษาเปนรากฐานสําคัญที่ทําใหคนเกิดทักษะตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในการเตรียมพลเมือง
อาเซียนใหพรอมที่จะเผชิญกับการเปล่ียนแปลงเพื่อที่จะดํารงอยูในสังคมไดอยางเปนสุข ดังน้ัน การศึกษาสําหรับศตวรรษที่ 
21 จึงตองมีความยืดหยุน สรางสรรค ทาทาย และเปนเครื่องมือสําคัญสําหรับพัฒนาพลเมืองอาเซียนเพื่อเตรียมความพรอมสู
การเปล่ียนแปลงในศตวรรษที่ 21 การจัดการความรูสูศตวรรษที่ 21 จะชวยพัฒนาทักษะการเรียนรู สรางเสริมประสบการณ
และชวยปรับตัวใหเทาทันกับความเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในทุกมิติรอบดาน ที่สําคัญจะตองยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
รวมทั้งสงเสริมการผลิตกําลังคนที่มีขีดความสามารถในการแขงขันในเวทีเศรษฐกิจโลกดวย โดยพัฒนาบนพื้นฐานความเปน
ไทยและฐานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหเขาใจตัวตนความเปนไทย สงเสริมคุณลักษณะความเปนพลเมืองอาเซียน
อยางเขมแข็งกอนเขาสูประชาคมอาเซียนอยางยั่งยืน 
 
เอกสารอางอิง 
 
เอกชัย พุทธสอน. (2556). แนวโนมการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สําหรับนักศึกษาผูใหญ. กรุงเทพฯ: 

วิทยานิพนธปริญญาโท,  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  
แพรภัทร  ยอดแกว. (2556). การพัฒนาพลเมืองอาเซียนและพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการในการเตรียมพรอม

เขาสูประชาคมอาเซียน. นครปฐม: บทความวิจัย,  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม. 
กนกวรรณ รุกขชาติ. (2541). แนวโนมการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นการศึกษานอกโรงเรียน สายอาชีพจากภูมิปญญา

ชาวบาน ในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ: วิทยานิพนธปริญญาโท,  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  
บริษัท อักษรเจริญทัศน อจท. จํากัด. (2555). The Story School in focus: การศึกษาในศตวรรษที่ 21 แนวทางการสราง

นักศึกษาพันธุใหม.  กรุงเทพฯ: พับลิสชิ่ง จํากัด. 
พงษศักดา นามประมา. (2557). การพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สูความเปนพลเมืองอาเซียนดวยรูปแบบการ

สอนโดยใชวิจัยเปนฐาน (RBL) ในรายวิชาเพิ่มเติม ส 33202 อาเซียนศึกษา 2 สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป
ที่ 6. ขอนแกน: วิทยานิพนธปริญญาเอก,  มหาวิทยาลัยขอนแกน. 



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 

 บูรณาการศาสตรและศิลป งานวิจัยทองถ่ินไทยและประชาคมอาเซยีน | 1365 

วิจารณ พานิช. (2557). ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “สูคุณภาพเยาวชนในศตวรรษที่ 21”.  โครงการประชุมวิชาการประจําป สตรี 
เยาวชน และครอบครัวศึกษา ครั้งที่ 10 "สตรีและเยาวชนศึกษา: ยุทธศาสตรเพื่อความเขมแข็งของสังคมไทย" เน่ือง
ในโอกาสมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ครบรอบ 80 ป ระหวางวันที ่21-23 พฤษภาคม 2557 

สุวิชัย โกศัยยะวัฒน. (2542). แนวโนมของการเปลียนแปลงทางสังคมและผลกระทบตอการศึกษาของไทยในตนศตวรรษที่ 
21 (พ.ศ. 2543-2553) : กรณีศกึษาเฉพาะภูมิภาคตะวันออกของไทย. ชลบุร:ี วิทยานิพนธปริญญาโท,  
มหาวิทยาลัยบูรพา. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



The 8th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 31st March - 1st April 2016  

1366 | Integration of Art and Science toward the Local Research and ASEAN Community 

แนวคดิและทฤษฎีที่ใชในการศกึษา 
สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (อาเซียน) 

The Theories of Association of South East Asian Nations (ASEAN) 
 

สัณหกฤษณ บุญชวย 
 

กลุมวิชาอาเซียนศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
Sunhakrisana.B@student.chula.ac.th 

 
บทคัดยอ 

 
บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอถึงแนวคิดและทฤษฎีที่ใชในการศึกษา และวิเคราะหพัฒนาการความรวมมือ  

นโยบายตางประเทศของบรรดารัฐสมาชิกตาง ๆ รวมไปถึงการดํารงอยูของสมาคมอาเซียน (ASEAN) ซ่ึงจะทําใหมีความเขาใจ
เก่ียวกับแนวคิด สมมติฐานและทฤษฎีที่สําคัญตาง ๆ ที่มีลักษณะแตกตางกัน เกิดการปะทะกันของทฤษฎีที่ผันแปรไปตามยุค
ตามสมัย ตอกย้ําใหเห็นวาจําเปนตองใชแนวคิด ทฤษฎีมากกวาหน่ึงแนวคิดในการอธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้นในภูมิภาคดังกลาว  
ไดแกทฤษฎีสัจนิยมหรือสภาพจริงนิยม ถูกนํามาใชอธิบายในระยะที่การรวมกลุมตองการสรางสันติภาพและความม่ันคงถาวร
ในสภาวะสงครามเย็น เม่ือสภาวะผอนคลายลงการพึ่งพาอาศัยระหวางกันในภูมิภาคเดียวกันมีมากขึ้น ทําใหทฤษฎีแนวภารกิจ
นิยมใหมที่เนนการบูรณาการทางการเมืองและเศรษฐกิจ จึงพยายามอธิบายถึงความตองการของอาเซียนที่จะรวมมือกันใหมี
ความเขมขนมากขึ้นผานขอตกลงกรอบความรวมมือตาง ๆ ไปทีละขั้นทีละตอนตามหลักการฉันทามติและไมแทรกแซงกิจการ
ภายในระหวางกันตามแนวคิดสรางสรรคนิยม แตทั้งน้ีในชวงโคงสุดทายเม่ือโลกกาวมาสูจุดน้ีเริ่มหันมาใหความสนใจกับ
ภูมิภาคตะวันออกมากขึ้น กระบวนการบูรพาภิวัตนจึงมาอธิบายถึงระเบียบใหมที่มีผลใหอาเซียนก็จําเปนตองมีกระบวนทัศนใหม
ตามไปดวย 
 
คําสําคัญ: อาเซียน, ทฤษฎีทางความสัมพนัธระหวางประเทศ, พัฒนาการ,  การระหวางประเทศ  

 
Abstract 

 
 The objectives of this article were to present related concepts and theories in the scope of this 
study and to analyze the developments in cooperation and foreign policies of various member states as 
well as the existence of ASEAN. This study will provide better understandings of related concepts, important 
and different assumptions and theories, leading to the clash of theories that vary according to the date. 
This implies that it is necessary to consider multiple concepts and theories to explain the phenomena in 
ASEAN. For example, realism was used to explain a phenomenon and movement required permanent 
peace and stability during cold war. When the war ended, the region needed interdependences and 
Functionalism emerged by focusing on political and economic integration. This gradually explain the 
ASEAN need for intense cooperation through agreements based on the principles of consensus and non-
interference in internal affairs according to Constructivism. However, during the current period, the world 
began turning more attention to the region, and Easternization was used to explain new regulations 
affecting the region.  A new paradigm would be added as well. 
 
Keywords: ASEAN, theories of international relation, development, international affair  
 



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 

 บูรณาการศาสตรและศิลป งานวิจัยทองถ่ินไทยและประชาคมอาเซยีน | 1367 

1. บทนํา 
 

ในการรวมตัวกันดังกลาวถือเปนการบูรณาการแหงภูมิภาค  เปนเรื่องที่ยังนับวาคอนขางใหมที่อยูในความสนใจเปน
พิเศษของของบรรดานักวิชาการ  โดยเฉพาะทางดานความสัมพันธระหวางประเทศ  ทําใหมีนักวิชาการทางดานความสัมพันธ
ระหวางประเทศไดใชกรอบแหงแนวคิดและทฤษฎีที่แตกตางกันไปในการอธิบาย  ทั้งน้ีจําเปนตองใชแนวคิด  ทฤษฎีมากกวา
หน่ึงแนวคิดในการอธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้นกวา  48  ปลวงมา  สําหรับสมาคมอาเซียนจึงถือเปนสถาปตยกรรมที่พยายาม
ปรับตัวใหเปล่ียนจากความรวมมือโดยรัฐอธิปไตยเปนการบูรณาการผานกรอบทฤษฎีเฉพาะใหมีความแนนแฟนมากยิ่งขึ้น  
โดยมีเปาหมายที่ชัดเจนและที่สําคัญมีแรงดลใจที่ยิ่งใหญ  ไดแก  สหภาพยุโรป  (European Union)  น่ันเอง  ในที่น้ีผูเขียนจึง
ไดรวบรวมแนวคิด  และทฤษฎีที่สําคัญที่ใชในการศึกษาการบูรณาการสมาคมอาเซียน   
 
2. วัตถุประสงคของบทความ 
 

บทความน้ีจะนําเสนอถึงแนวคิดและทฤษฎีที่ใชในการศึกษา และวิเคราะหพัฒนาการความรวมมือ นโยบาย
ตางประเทศของบรรดารัฐสมาชิกตาง ๆ รวมไปถึงการดํารงอยูของสมาคมอาเซียน (ASEAN)  ซ่ึงจะทําใหมีความเขาใจเก่ียวกับ
แนวคิด  สมมติฐานและวัตถุประสงคของทฤษฎีที่สําคัญตาง ๆ ที่มีลักษณะแตกตางกัน หรือขัดแยงกันไดมากขึ้น  
  
3. ทฤษฎีสัจจนิยม (Realism)   
 

 เปนทฤษฎีที่ไดรับความนิยมภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2  โดยมีจุดเดนของทฤษฎีคือการมองวารัฐ  (State)  และ
ระบบรัฐ  (State  System)  เปนส่ิงที่สําคัญที่สุด  นักวิชาการดานความสัมพันธระหวางประเทศอยาง ดร.จุลชีพ  ชินวรรโณ  
ไดเสนอและเรียกทฤษฎีน้ีวา  “สภาพจริงนิยม”  เพราะทฤษฎีน้ีใหความสําคัญกับสภาพความเปนจริงที่กําลังเกิดขึ้นหรือที่
กําลังเปนอยู  (What is)  มากกวาส่ิงที่ควรจะเปน (What ought to be)  เปนการมองโลกตามความจริงโดยวิเคราะหรัฐชาติ  
(Nation State)  ในฐานะผูแสดงบทบาทที่สําคัญแตเพียงกลุมเดียวในเวทีระหวางประเทศ  สวนผูแสดงอ่ืน ๆ เชน องคการ
ระหวางประเทศจะสําคัญหรือมีบทบาทก็ตอเม่ือรัฐชาติที่เปนสมาชิกใหความสําคัญเทาน้ัน  “รัฐ”  ถูกมองวาเปนผูแสดงที่มี
เหตุผล  และมีเอกภาพในการรักษาผลประโยชนแหงชาติ  (National Interest)  ซ่ึงเปนเปาหมายสูงสุด  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  
ความอยูรอดปลอดภัย  (Survival)  ดังน้ันรัฐจึงจําเปนตองเพิ่มพูน “อํานาจ”  (Power)  ทุกดานโดยเฉพาะอยางยิ่งทาง
การทหารและเศรษฐกิจ1  นอกจากน้ียังขยายไปถึงวัฒนธรรมและอุดมการณอีกดวย ดังน้ัน นโยบายตางประเทศของรัฐชาติที่
เนนไปที่การแสวงหาอํานาจ จึงถูกทําใหกลายเปนส่ิงที่มีเหตุผลที่ถูกตองและไมอาจหลีกเล่ียงได  เพื่อเปนการปองกันตนเอง
และตองหาทางปองกันมิใหรัฐอ่ืนมีอํานาจเหนือตน  หรือครอบงําระบบระหวางประเทศ  ดวยวิธีการถวงดุลอํานาจ  (Balance 
of Power)  เทาน้ันที่จะสามารถปองกันไมใหเกิดเปนสงครามระหวางกันได 

สําหรับการรวมตัวเปนสมาคมอาเซียนน้ัน  ถือกําเนิดเกิดขึ้นจากปจจัยที่สําคัญทั้งภายนอกและภายใน  เริ่มจาก
กระแสการเปล่ียนแปลงภายนอกภูมิภาค  เปนสภาวะที่มากระทบดุลแหงอํานาจ  (Balance of Power)  ภายในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต  เกิดจากการที่ลัทธิคอมมิวนิสตสามารถเขาครอบครองประเทศตาง ๆ  ในฝงอินโดจีนไดหมด  ไดแก  
เวียดนาม  ลาว  และกัมพูชา  เสมือนเปนแรงกระตุนใหประเทศที่เหลือในภูมิภาคเกิดความหวาดกลัวและความรูสึกไมม่ันคงใน
ความปลอดภัยของขาติตนเอง  กอปรกับภายในภูมิภาคเกิดความลมเหลวขององคการสนธิสัญญาปองกันเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต  (SEATO)  ซ่ึงถือเปนองคการที่ตอตานลัทธิคอมมิวนิสตโดยตรง  สมาคมอาเซียนจึงถูกใชเปนเครื่องมือสําหรับการถวงดุล
อํานาจ  และใชชวยเพิ่มอํานาจในการตอรองกับมหาอํานาจที่เปนคอมมิวนิสตอยางจีน  อีกดวย  นอกจากน้ีตํ าราของ 
ศาสตราจารย เวเธอรบี โดนัลด อี.  (Weatherbee  E. Donald)  ยังไดย้ําถึงความรวมมือระหวางประเทศของสมาคมอาเซียน
วารัฐสมาชิกน่ีเองที่จะแสวงหาใหไดมาซ่ึงผลประโยชนแหงชาติ  โดยยึดถือเรื่องความม่ันคงเปนหัวใจแหงความเปนจริงของ
ผลประโยชน  และเปนกลไกของดุลแหงอํานาจ เปนหลักสําคัญ2 
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4.  แนวคิดภูมิภาคนิยม  (Regionalism) 
 

แนวคิดภูมิภาคนิยมเปนแนวคิดที่ใชศึกษาการรวมกลุมประเทศ  ซ่ึงถือวาไดรับความสนใจอยูในขณะน้ี  ตัวอยางของ
กลุมประเทศที่มีการรวมกลุมไดดีอยางกลุมสหภาพยุโรป  (EU.)  ทําใหมีนักวิชาการพยายามอธิบายถึงความหมายและ
พยายามสรางทฤษฎีขึ้นมาเพื่อใหภูมิภาคอ่ืนเรียนรู  และปฏิบัติตามมากมาย  ตําราเก่ียวกับองคการระหวางประเทศของ ดร.
ขจิต  จิตตเสวี  ไดอธิบายถึงแนวคิดน้ีไววา  แนวคิดวาดวยภูมิภาคน้ัน  โดยหลักการพื้นฐานแลวเปนแนวคิดดานภูมิศาสตร  
มักจะมีเหตุผลเบื้องตนอยูที่รัฐตาง ๆ  ที่เปนสวนหน่ึงของเขตภูมิศาสตรเดียวกัน  ตองเผชิญและแกปญหารวมกัน  และการที่
รัฐที่อยูใกลเคียงกันก็มักจะมีภูมิหลังรวมกัน  ไมวาจะเปนทางประวัติศาสตร  ชาติพันธุ  วัฒนธรรม  เปนตน  ซ่ึงการมีภูมิหลัง
และปญหาน้ีนาจะมีสวนทําใหรัฐเหลาน้ีมีวิธีการจัดการกับปญหาตาง ๆ  รวมกันไมมากก็นอย  ในทางทฤษฎีการคิดเรื่อง
ภูมิภาคจะเก่ียวกับการคิดเชิงภูมิศาสตรวาดวยการเปล่ียนแปลงเชิงพื้นที่หรือเทศะ  (Space)  ซ่ึงจะสงผลไปยังความ
เปล่ียนแปลงของความสัมพันธระหวางประเทศในโลกยุคหลังสมัยใหม3  สําหรับมุมมองของนักวิชาการอยาง  สีดา  สอนศรี  
มองวาภูมิภาคนิยมนาจะเปนการกอรูปการรวมกลุมกันระหวางรัฐซ่ึงมีพื้นฐานอยูบนภูมิภาคเดียวกัน  ถาจะดูความรวมมือ
ระหวางประเทศในชวงตนสงครามเย็น  ภูมิภาคนิยมมักใชในระดับความสัมพันธทางสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  และการ
ติดตอสัมพันธกันทางองคการโดยเฉพาะความคิดที่จะพึ่งพากันในภูมิภาค4 สวนในแงของอาณาเขตของภูมิภาคยังไมไดมีการ
กําหนดแนวทางแนชัดวาการจะเปนภูมิภาคไดน้ันตองมีอาณาเขตเทาใดหรืออยางไร  บรรดารัฐที่เปนแกนนําในการร ิเริ่ม
กิจกรรมแบบภูมิภาคนิยมน้ัน  มักจะเปนผูตัดสินวาอะไรจะเปนองคประกอบของภูมิภาค  ดังน้ันการกําหนดอาณาเขตภูมิภาค
จึงมักจะขึ้นกับสภาวะการรับรู  ความมุงหวังหรืออคติตาง ๆ  ของรัฐเหลาน้ัน  โดยนัยน้ีกลุมที่เปนรัฐวงใน  (Core States)  
มักจะเปนผูตัดสินวาในที่สุดจะรับรัฐวงนอก  (Peripheral States)  ใดเขามาเปนสวนหน่ึงของภูมิภาค5  

จะเห็นไดวาการมารวมตัวกันของกลุมประเทศอาเซียนในระยะแรกริเริ่มจากประเทศมหาอํานาจผลักดันใหประเทศ
ในภูมิภาครวมตัวกันเพื่อสนับสนุนลัทธิการเมืองของฝายตน  และตอตานลัทธิการเมืองของฝายตรงกันขาม  กลาวคือในชวง
ทศวรรษ 1950  เปนยุคสงครามเย็น (Cold War)  ในขณะที่ชวงแรกประเทศ    ตาง ๆ รวมทั้งประเทศไทยยังไมไดมีทาทีหรือ
กําหนดนโยบายที่ชดัเจนที่จะออกมาเพื่ออยูฝายสหรัฐอเมริกาอยางเต็มที่  เพราะบรรยากาศการเมืองระหวางประเทศยังไมมี
ความชัดเจนในเรื่องคอมมิวนิสต  แตเม่ือจีนกลายเปนคอมมิวนิสตในป 1949  และเกิดสงครามเกาหลีขึ้น6  ประเทศในภูมิภาค
ไดเริ่มตระหนักวาอะไรคือภัยคุกคามความม่ันคงของประเทศ  จึงไดรวมกันลงนามเปนสมาชิกองคการที่มหาอํานาจ
สหรัฐอเมริกาจัดตั้งขึ้นตามนโยบายปดลอมการขยายอิทธิพลของคอมมิวนิสตในแตละภูมิภาค ซ่ึงในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต คือองคการซีโต  (South East Asia Treaty Organization)  น่ันเอง  มีวัตถุประสงคของการกอตั้งที่แทจริงเพื่อใหการ
สนับสนุนประเทศสมาชิกที่มีการปกครองดวยระบอบประชาธิปไตย แตก็มีเพียงประเทศไทย  และฟลิปปนสเทาน้ันที่เปน
สมาชิก  นอกจากน้ันเปนประเทศภายนอกภูมิภาคทั้งส้ิน  จนในที่สุดเม่ือองคการซีโตลมเหลวในการบริหาร  ประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่ไมนิยมในลัทธิคอมมิวนิสตจึงมารวมกลุมกันขึ้นมาอีกครั้งหน่ึงขึ้นใหมในนาม  “สมาคม
ประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต”  หรือสมาคมอาเซียน  จนถึงปจจุบันน้ี  โดยในระยะแรกมีกลุมสมาชิกกอตั้งที่เปนรัฐวงใน 
(Core States)  5  ประเทศ  ไดแก  มาเลเซีย  อินโดนีเซีย  ฟลิปปนส  ไทย  และสิงคโปร  และรวมกันตัดสินใจขยายรับ
สมาชิกใหมที่เปนรัฐวงนอก  (Peripheral  States)  เรื่อยมาจนมีจํานวน  10  ประเทศในทุกวันน้ี 
 
 
 
 

 
                                                        
 3 ขจิต  จิตตเสวี. (2553).องคการระหวางประเทศ (องคการระหวางประเทศในกระแสโลกาภิวัตนและภูมิภาคาภิวัตน). กรุงเทพ ฯ : 
วิญูชน .หนา 47. 
 4 สีดา  สอนศรี. (2547).“ความรวมมือสวนภูมิภาคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต :จากสงครามเย็นสูโลกาภิวัตน”.ใน ความสัมพันธ
ระหวางประเทศ :แนวคิด  ทฤษฎี  และกรณีศึกษา. จุลชีพ  ชินวรรโณ, บรรณาธิการ. กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพธรรมศาสตร .หนา 198. 
 5 ขจิต  จิตตเสวี. เร่ืองเดิม. หนา 52. 
 6 ประภัสสร  เทพชาตรี.(2548). เอกสารประกอบคําบรรยาย วิชาร.370 ความสัมพันธและนโยบายตางประเทศของไทย. กรุงเทพ ฯ 
: คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.หนา 3. 
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ภาพที่  1  แผนที่แสดงประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
ที่มา : 
(http://www.southeastasiadreams.com/assets/images/sead/thailand/images/map_south_east_asia.jpg) 
  
5.  แนวคิดภารกิจนิยม  และภารกิจนิยมใหม (Functionalism and Neo-Functionalism) 
 

แนวคิดแบบภารกิจนิยมใหมจะเนนถึงลักษณะแบบทุนนิยมของสังคมสมัยใหม  ซ่ึงประกอบไปดวยชนชั้นนําและกลุม
ผลประโยชน  ซ่ึงในความเปนจริงวิธีการศึกษาแบบภารกิจนิยมใหมน้ีมาจากแนวความคิดเดิม  หรือจากวิธีแบบภารกิจนิยม  
(Functionalism)  โดยมีนักคิดคนสําคัญคือ  เดวิด  มิทรานี  (David  Mitrany)น่ันเอง  ซ่ึงวิธีการศึกษาแบบภารกิจนิยมน้ี  
หมายถึงการบูรณาการของประเทศ  และความรวมมือระหวางรัฐแบบคอยเปนคอยไป  โดยพิจารณาจากส่ิงที่เปนไปไดในแง
สังคม  เศรษฐกิจ  ทางการเมือง7  และมีการหลีกเล่ียงในประเด็นปญหาความขัดแยงตาง ๆ โดยเฉพาะปญหาทางการเมือง    
บทความทางวิชาการของ  ดร.ณัฐนันท  คุณมาศ  ไดกลาวถึงทฤษฎทีี่เนนการบูรณาการ   มีคําจํากัดความทั้งทางการเมืองและ
เศรษฐกิจ  เริ่มจากการบูรณาการทางการเมือง  (Political Integration)  ผลของการบูรณาการทางการเมืองทายที่สุดคือ
ประชาคมทางการเมือง  (Political Community)  ที่เขามาแทนที่รัฐ  ในสวนการบูรณาการทางเศรษฐกิจเปาหมายสุดทายก็
คือการเปนประชาคม  หรือสหภาพทางการเมืองเหมือนกัน8   

ในการรวมตัวหรือบูรณาการทางเศรษฐกิจน้ี  จําเปนตองรวมมือกันอยางคอยเปนคอยไปเพื่อเจรจาประสานความคิด
และนโยบายตาง ๆ  โดยแนวคิดของ  เบลา  บาลาสสา  (Bela  Balassa)  ไดเสนอขั้นตอนการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ  โดย
แบงเปน  6  ขั้นตอน  ดังน้ี 
  1.  เขตการลดภาษี  (Preferential Trade Areas – PTAs)  ประเทศตาง ๆ  อาจเจรจาลดภาษีระหวาง
กัน  ซ่ึงการลดภาษีอาจจะไมเทากันก็ได 
  2.  เขตการคาเสรี  (Free Trade Areas – FTAs)  เปนความรวมมือที่ประเทศสมาชิกตกลงกันวาจะไม
เก็บภาษีและไมกําหนดโควตาการนําเขา  และสงออกสินคาระหวางสมาชิกกลุมเดียวกัน  แตในความสัมพันธทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศนอกกลุม  แตละประเทศยังมีอิสระในการดําเนินนโยบายและคาขายกับประเทศนอกกลุมโดยจัดการเก็บภาษีในอัตรา
ที่แตกตางกัน 
  3.  สหภาพทางภาษีศุลกากร  (Custom Union)  เปนการบูรณาการสืบเน่ืองมาจากการจัดตั้งเขตการคา
เสรี  ไมมีการจัดเก็บภาษี  และกําหนดโควตา  ระหวางกัน  ประเด็นที่แตกตางกันคือประเทศสมาชิกดําเนินนโยบายทางดาน
เศรษฐกิจกับประเทศภายนอกกลุมดวยกฎระเบียบและเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
                                                        
 7 อรณี  นวลสุวรรณ.(2538). พัฒนาการของประชาคมยุโรป ตั้งแต ค.ศ. 1980 สูสหภาพยุโรป. พิมพคร้ังที่ 2. กรุงเทพ ฯ : 
สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. หนา 9. 
 8 ณัฐนันท  คุณมาศ. (2555).“ทฤษฎีในการศึกษาสหภาพยุโรป”.วารสารสังคมศาสตร คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
ฉบับที่ 1,ปที่  42. (กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพจามจุรีโปรดักท). หนา 132. 
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  4.  ตลาดรวม  (Common Market)  เปนการบูรณาการสืบเน่ืองมาจากการจัดตั้งสหภาพทางภาษี
ศุลกากรผนวกกับการใชปจจัยทางการผลิต  ไดแก  สินคา  บริการ  เงินทุน  และแรงงานเคล่ือนยายไดอยางเสรีในกลุมตน 
  5.  สหภาพเศรษฐกิจ  (Economic Union)  เปนการบูรณาการสืบเน่ืองมาจากการจัดตั้งตลาดรวม  
ประกอบกับการมีนโยบายรวมทางเศรษฐกิจและการเงินในหมูประเทศสมาชิก  ในขั้นน้ีจะเกิดการที่ประเทศสมาชิกใชเงินตรา
สกุลเดียวกัน  (Common currency)   
  6.  การบูรณาการทางเศรษฐกิจขั้นสมบูรณ  (Complete Economic Integration)  นับเปนเปาหมาย
สูงสุดของการบูรณาการระดับภูมิภาค  (Regional Integration)  โดยประเทศสมาชิกรวมตัวกันเปนสหภาพในแบบสหพันธรัฐ  
โดยเรียกรองใหลมเลิกเสนเขตแดนอธิปไตยของรัฐ  เชน  สหรัฐอเมริกา   

สวนการศึกษาในแนวคิดภารกิจนิยมใหม  (Neo – Functionalism)  เปนแนวคิดการบูรณาการที่มีจุดแข็งอันเกิด
จากการตอยอดผสมผสานแนวคิดแหงการบูรณาการจากทฤษฎีพื้นฐานหลัก ๆ  ไดแก  ภารกิจนิยม9 เพราะความรวมมือ
ระหวางรัฐตาง ๆ ยังคงเนนภารกิจหรือประเด็นที่ใหประโยชนรวมกัน  และมุงขยายตัวและลึกซ้ึงยิ่งขึ้นในอนาคต  ซ่ึงในการ
ขยายตัวไมใชปรากฏการณที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ  จึงจําเปนตองเนนการสรางองคกรกลาง  หรือองคการเหนือชาติ  เพื่อทํา
หนาเปนแรงกระตุนและดําเนินการใหกาวไปตามเปาหมายที่กําหนดไว  และการรวมมือกันของรัฐชาติเปนผลมาจากทั้งภารกิจ
ในดานเศรษฐกิจและการเมืองควบคูกันไป  จะเนนไปที่ดานใดดานหน่ึงเพียงดานเดียวไมได  นักคิดคนสําคัญของแนวคิดน้ีคือ  
เอิรนต  ฮาส  (Ernst  Haas)  ในตําราทางดานความสัมพันธระหวางประเทศของ ดร.สมพงศ  ชูมาก  ไดสรุปวาหัวใจของ
ทฤษฎีแนวคิดภารกิจนิยมใหม  ก็คือวาเม่ือกระบวนการเริ่มตน  การบูรณาการในกิจกรรมเรื่องหน่ึง  (Sector Integration)  
จะสงผลใหเกิดการไหลลน  (Spill  Effect)  ไปสูกิจกรรมอ่ืนที่เก่ียวเน่ืองกัน  โดยเฉพาะอยางยิ่งในกิจกรรมที่มีระดับการพึ่งพา
ซ่ึงกันและกันสูงในขณะน้ัน  หรือที่อาจจะมีการพึ่งพาซ่ึงกันและกันสูงในอนาคต  การบูรณาการอันเน่ืองมาจากการไหลลนไปสู
กัน (Spill-over  Integration)  ยอมไมมีอะไรมาขัดขวางได  ยิ่งไปกวาน้ันเม่ือกลุมผลประโยชนภายในรัฐสมาชิกเริ่มเห็นถึง
ประโยชนที่ชัดเจนของกระบวนการบูรณาการ  ก็จะมีการบูรณาการในขั้นตอไป  เพราะฉะน้ันการไหลลน  (Spill – over)  
อาจจะเปนเรื่องก่ึงอัตโนมัติหรอืเปนเรื่องที่เกิดจากฝมือบุคคล10 ก็ได 

ในสวนของการวิเคราะหความสําเร็จและความลมเหลวของการรวมกลุมของสมาคมอาเซียน  หรือการบูรณาการทาง
เศรษฐกิจตามแนวคิดภารกิจนิยมใหมขางตน  สามารถพิจารณาไดจากกระบวนการ  2  กระบวนการคือ  กระบวนการขยาย
ความรวมมือทางดานกวาง  หมายถึง  การรับสมาชิกเพิ่ม  กับกระบวนการขยายความรวมมือทางลึก  ซ่ึงหมายถึงการกระชับ
ความรวมมือทางเศรษฐกิจใหลึกซ้ึงผานกระบวนการไหลลนใหมากขึ้นเรื่อย  ๆ น่ันเอง  กลาวคือ  ในการมารวมตัวของกลุม
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ในนามของสมาคมอาเซียนน้ัน  ประเทศรัฐสมาชิกไดตัดสินใจที่จะรวมมือกันที่จะ
จัดตั้งองคการกลางขึ้นมา  ทั้งน้ีโดยมีการคาดหวังวาผลประโยชนที่ไดรับจากการรวมมือดังกลาวจะมีมากกวาอํานาจอธิปไตย
บางสวนที่สูญเสียไป อีกทั้งแกปญหาตาง ๆ ทั้งการเมือง และเศรษฐกิจได  โดยเริ่มกอตั้งดวยรัฐวงในจํานวน  5  ประเทศ
ในขณะที่ตอนน้ันเปนชวงสงครามเย็น  ตอมาไดบูรณาการขยายตัวในเชิงกวางออกไปซ่ึงสวนหน่ึงเปนอดีตประเทศสังคมนิยมที่
อยูคนละคายกับสมาชิกดั้งเดิมเขามาเปนสมาชิกจนกลายมาเปนอาเซียน  10  ประเทศทุกวันน้ี  ในสวนกระบวนการบูรณาการ
เชิงลึกหรอืความรวมมือดานเศรษฐกิจ  อาเซียนเริ่มเขาสูขั้นตอนการใหสิทธิพิเศษทางการคา (Preferential trading area – 
PTA)  ตั้งแตป ค.ศ. 1977  มีการจัดทําความตกลงเรื่องน้ีที่เรียกวา  Trade Preferential Arrangements  ความตกลงใน
ลักษณะน้ีถือวาไดเปนการปูทางไวสําหรับการจัดตั้งเขตการคาเสรี  แตบางครั้งก็มีความสับสนระหวาง  PTA กับ เขตการคาเสรี
ซ่ึงในที่สุดแลวอาเซียนไดผานกระบวนการไหลลนไปสูการจัดตั้งเขตการคาเสรีในป ค.ศ. 1992  ตามขอเสนอของนายอานันท  
ปนยารชุน  อดีตนายกรัฐมนตรีของไทย  ซ่ึงเปนกรอบความตกลงวาดวยการขยายความรวมมือทางเศรษฐกิจที่จะขจัดอุปสรรค
ที่กีดกันทางการคาในรูปแบบพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและที่มีลักษณะอ่ืน ๆ  ใหหมดไป  แตประสบการณที่ผานมา  มี
นักวิชาการทั้งตางประเทศและในประเทศไทยมีความเห็นตรงกันวาการพัฒนาความรวมมือของอาเซียนยังดําเนินไปอยางลาชา  
แมแตวิสัยทัศนในการที่จะสรางประชาคมอาเซียน  (ASEAN  Community)  อาเซียนยังหางไกลจากการเปนประชาคม  และ
มักถูกวิจารณตอไปวาขาดดุลทางการปฏิบัติอยูเสมอ  กลาวคือมีขอตกลงรวมกันจํานวนมากแตไมไดมีการปฏบิัติตามน้ัน11 
                                                        
 9 ณัฐนันท  คุณมาศ. เร่ืองเดียวกัน. หนา 134. 
 10 สมพงศ  ชูมาก. (2555).ความสัมพันธระหวางประเทศยุคปจจุบัน (ทศวรรษ 1990 สูทศวรรษแรกแหงศตวรรษที่ 21).พิมพคร้ังที่ 
9. กรุงเทพ ฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. หนา 50. 
 11 กิตติ  ประเสริฐสุข. (ม.ป.ป.).พิเคราะหอาเซียน...ผานทฤษฎีความสัมพันธระหวางประเทศ. คนเมื่อ กรกฎาคม 3,2558, จาก 
http://aseanwatch.org/wp-content/uploads/2011/12  
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6.  แนวคิดสรางสรรคนิยม  (Constructivism)   
 

นักคิดคนสําคัญของแนวคิดสรางสรรคนิยม  (Constructivism)  คืออเล็กซานเดอร  เวนดท  (Alexander  Wendt)  
ถือเปนทางสายกลางระหวางทฤษฎีที่อยูบนหลักเหตุผลที่เนนการบูรณาการ  กับทฤษฎีกลุมวิพากษสะทอนและตีความ  
แนวคิดสรางสรรคนิยมน้ีมีมุมมองวา  “ความคิด  และ  อัตลักษณ”  มีความสําคัญ  (Idea  and  Identity matter)  
ปรากฏการณในสังคมเกิดขึ้นจากการสรรสรางและผลิตซํ้าในชีวิตประจําวัน  ซ่ึงสะทอนใหเห็นวามนุษยไมสามารถแยกออก
จากสังคมและวัฒนธรรมได12   สวนในมุมมองของศาสตราจารย เวเธอรบี อี. โดนัลด   (Weatherbee  E. Donald)  มองวา
ปฏิสัมพันธของรัฐในการกอรางสรางประชาคมน้ัน  ในแงมุมหน่ึงไมใชจะเกิดจากนิยามดานผลประโยชนมากนัก  แตเกิดจาก
การมีคุณคารวมกันมากกวา  โดยพยายามแยก “ผลประโยชน” (Interest)  ออกจากความเปน “อัตลักษณ”  (Identity) 13   
ซ่ึงถือเปนหัวใจของแนวคิดสรางสรรคนิยม โดยในทายที่สุดความเปนประชาคมจะสรางขึ้นไดจากบรรดาบรรทัดฐาน  
วัฒนธรรม  และการรวมมือมาตลอดชวงเวลายาวนานจนสงเสริมการรับรูรวมกันจนไดกลายเปนอัตลักษณรวมเขาดวยกัน  
น่ันเอง 

ในกรณีสมาคมอาเซียน  ภูมิภาคนิยมในอาเซียนเปนกระบวนการที่เกิดจากการปฏิสัมพันธกันและการขัดเกลาทาง
สังคม โดยใหความสําคัญกับ “ปทัสถาน” (norms)  ที่เปนรากฐานของกระบวนการน้ีกลาวคือ ปทัสถาน “วิถีอาเซียน” 
(ASEAN Way)  ที่เนนการปรึกษาหารือ  (consultation)  ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ  การตัดสินใจดวยฉันทามติ 
(consensus)   และการไมแทรกแซงระหวางกัน (non-interference) เปนปจจัยสําคัญที่สุดในการขับเคล่ือนอาเซียน  มิใช
การถวงดุลอํานาจ หรือแมแตการสรางสถาบัน  ดังน้ัน อาเซียนจึงมีอัตลักษณแหงภูมิภาค (regional identity)  และไดทํา
หนาที่เปน “ประชาคมความม่ันคง” (security community)  ที่มีพันธะสัญญาและอัตลักษณรวมกันแลว14  ทําใหการพัฒนา
ความรวมมือทวีความกวางขวางในหลากหลายสาขา  อีกทั้งยังมีความไวเน้ือเชื่อใจกันมากขึ้นกวาแตกอนจนทําใหระยะหลังมา
น้ีกรณีพิพาทที่มีความรุนแรงลดลง  แตในทายที่สุดก็ยังไมนักวิชาการบางสวนที่ยังมองวาเม่ืออาเซียนเปดขยายรับสมาชิกเพิ่ม
มากขึ้นจนมีจํานวน  10  ประเทศ  ทําใหความหลากหลายยอมตามมาดวยอยางหลีกเล่ียงไมได  โดยเฉพาะในประเด็น
การเมือง  อีกทั้งความรูสึกชาตินิยม  หรืออัตลักษณแหงชาติที่ยังมีอยูอยางเขมขนในบรรดาชาติอาเซียนก็ยิ่งทําใหเกิดปญหาใน
การอธิบายอาเซียนดวยอัตลักษณแหงภูมิภาคตามแนวคิดสรางสรรคนิยม  สอดคลองกับนักวิชาการอยางศาสตราจารย  อมิ
ตาฟ อจารยา (Amitav Archaya)  ที่ใหคําอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกับจุดออนของความมีอัตลักษณของอาเซียนรวมกัน  โดย
ยกตัวอยางกรณีการไมแทรกแซงกิจการภายใน  (Non -Interference)  ทําใหกลายเปนวาอาเซียนไดสรางขอจํากัดเก่ียวกับ
การสงเสริมความเปนประชาธิปไตย  และสิทธิมนุษยชน  ของบรรดาประเทศสมาชิกน่ันเอง  

 
7.  แนวคิดบูรพาภิวัตน  (Easternization) 
 

แนวคิดบูรพาภิวัตน  หรือตะวันออกนิยม (Easternization)  มีคําจํากัดความของศาสตราจารยพิเศษ ดร.อเนก 
เหลาธรรมทัศน ไดกลาววาไววา โลกในศตวรรษที่ 21  ศูนยกลางแหงใหมของโลกคงจะปรากฏในอีกไมชา  ยุคที่โลกหันขั้ว
กลับมามองตะวันออกอีกครั้ง กลาวคือโลกไมไดเปนของตะวันตกแตเพียงผูเดียวอีกตอไป เน่ืองจากตลาดเศรษฐกิจขนาดใหญ 
ของโลกตะวันออก เชน ประเทศจีน ประเทศอินเดีย15  เปนเหมือนประเทศที่กําลังเพิ่งตื่นจากการหลับใหล ทําใหเศรษฐกิจ
เติบโตขึ้น ญ่ีปุน เกาหลี สิงคโปร ฮองกง และประเทศไทยน้ันเปนเสือตัวที่ 5 ซ่ึงตอนน้ีคอนขางเห็นไดชัดเจนวา ในยุคปจจุบัน
เปนยุคตะวันออกนิยม  ทั้งน้ี การที่ประเทศทางตะวันตกเส่ือมถอยน้ัน เริ่มชี้ไดวาสถานะทางการคลังของสหรัฐอเมริกาเริ่มมี
ปญหาแลว  กลาวคือสหรัฐอเมริกามีหน้ีมหาศาลหลังจากวิกฤตการณแฮมเบอรเกอร (Hamburger Crisis)  ทําใหอัตราการ

                                                        
 12 ณัฐนันท  คุณมาศ. เร่ืองเดิม. หนา 145. 
 13 วอรเธอรบี,  โดนัลด อี. เร่ืองเดิม. หนา 33. 
 14 กิตติ  ประเสริฐสุข. เร่ืองเดิม. 
 15 ทั้งจีนและอินเดีย ถือวาเปนประเทศที่เปนแกนหลักในการพัฒนาอยางรวดเร็วที่สุด มีนักวิชาการบางทานเรียกรวมวา Chindia คือ 
China + India ซ่ึงมีประชากรรวมกันกวา 2,500 ลานคนของประชากรโลกปจจุบัน 6,400 ลานคน 
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วางงานยังไมลดลง  สวนประเทศในยุโรปก็ไมคอยมีความสําคัญเทาไร เพราะวายุโรปก็เปนหน้ีสาธารณะมาก  หลายประเทศ
เขาขั้นลมละลายซ่ึงไมมีผูใดเคยคิดวาจะเกิดขึ้นได และไมคิดวาตะวันออกจะผงาดขึ้นมาไดถึงเพียงน้ี16 

ในสวนของประเทศตาง ๆ  ในสมาคมอาเซียนน้ัน  ก็มักจะถูกตีตราวาพึ่งพิงมหาอํานาจในฝงตะวันตกมาตลอด  
โดยเฉพาะในชวงตกเปนอาณานิคมจนกระทั่งเขาสูยุคสงครามเย็น  ขณะที่สมาคมอาเซียนเองก็ยังไมไดรวมตัวกันอยางเหนียว
แนนเหมือนในปจจุบัน  กระทั่งมีนักวิชาการหลายทานมองวาการรวมกลุมของอาเซียนมีกระบวนการที่มีการเลียนแบบมาจาก
การรวมกลุมของประเทศในภูมิภาคยุโรป  ในประเด็นน้ี  ดร.สุรินทร  พิศสุวรรณ  อดีตเลขาธิการอาเซียนมีมุมมองวา  การ
เริ่มตนของอาเซียนกับสหภาพยุโรปไมเหมือนกัน  สําหรับสหภาพยุโรปเปนประเทศที่มีเศรษฐกิจดี  เปนประชาธิปไตย  และมี
อะไรอ่ืน ๆ เทา ๆ กันกับประเทศในกลุมจึงจะเปนสมาชิกได  แตสําหรับอาเซียนไมเหมือนกันเลย  ก็เขามาเปนสมาชิกไดและก็
สามารถอยูรวมกันไดทั้งที่แตกตางกันมาก ๆ มาโดยตลอด17 สอดคลองกับงานของ ดร.ธีระ  นุชเปยม  ที่มองวาอาเซียนจะ
อาศัยสหภาพยุโรปมาเปนแนวทางโดยตรงไมได  เพราะไมวาจะในแงเปาหมาย  ประสบการณ  และภูมิหลังดานตาง ๆ  ของ
แตละภูมิภาคแตกตางกันมาก18  ทั้งน้ี เม่ือโลกกาวสูยุคใหม  โลกไดเปล่ียนแปลงไปจากเดิมมากสมาคมอาเซียนจากที่เคยรูสึก
หลงทาง  ไมรูจะไปทางไหนก็ไดเริ่มมีการวางแผนและแนวทางปฏิบัติใหม  โดยมองไปที่ทิศทางในอนาคตวาศูนยกลางความ
เจริญเติบโตอยูที่ใด  ก็ควรจะมุงตรงไปทางน้ันเพื่อที่จะกลายเปนโอกาสทางเศรษฐกิจ  และสถานการณเหลาน้ีเองที่จะกระชับ
ใหอาเซียนมองประโยชนตอการรวมตัวกันมากขึ้น  โดยมุงกระชับความรวมมือในภูมิภาคเอเชียในรูปของ  อาเซียน+3  (จีน  
เกาหลี  และญ่ีปุน)  และ  อาเซียน+6  (จีน  เกาหลี  ญ่ีปุน  อินเดีย  ออสเตรเลีย  และนิวซีแลนด)  กอนเปนลําดับแรกและใน
ที่สุดอาเซียนก็จะไดประโยชนมากมาย  ทั้งการทองเที่ยว  การลงทุน  การคมนาคมขนสง  การส่ือสาร  และการศึกษา  เปน
ตน 
 
8.  บทสรุป 
 

จากทฤษฎีและแนวคิดตาง ๆ  ที่ไดนําเสนอเพื่อวิเคราะหพัฒนาการการรวมกลุมกันของประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตในนามสมาคมอาเซียนขางตนน้ี  แตละทฤษฎีไดอธิบายถึงพลวัตรการเปล่ียนแปลงในแตละชวงแตกตางกัน
ไป  ตอกย้ําใหเห็นวาจําเปนตองใชแนวคิด  ทฤษฎีมากกวาหน่ึงแนวคิดในการอธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้นในภูมิภาคดังกลาว  
โดยในระยะแรกของการรวมกลุมน้ันเกิดจากที่โลกอยู ในภาวะสงครามเย็น  ประเทศตาง ๆ  ที่ยึดม่ันในคายโลกเสรี
ประชาธิปไตยในฐานะผูแสดงหลัก  จึงตองการหาหนทางในการสรางสันติภาพและความม่ันคงอยางถาวร  ผานการมอบ
อํานาจใหองคกรกลางเพื่อเปนสัญลักษณการถวงดุลอํานาจกับประเทศคายคอมมิวนิสต  ซ่ึงเปนไปตามทฤษฎีสัจนิยมหรือ
สภาพจริงนิยม  ตอมาเม่ือเริ่มเขาสูยุคผอนคลายความตึงเครียดของภาวะสงครามเย็น  การพึ่งพาอาศัยระหวางกันในภูมิภาค
เดียวกันกลับมีมากขึ้น  ความเปนภูมิภาคในเชิงภูมิศาสตรเริ่มมีความชัดเจนขึ้น  ระดับความรวมมือไดเพิ่มมากขึ้นเพราะ
ประเทศตาง ๆ  คาดหวังตอการเขารวมตัวกันยอมมีประโยชนมากกวาอยูอยางโดดเดี่ยว  แนวคิดภารกิจนิยมใหมที่เนนการ 
บูรณาการทางการเมืองและเศรษฐกิจ  จึงสามารถอธิบายไดอยางชัดเจนในชวงน้ี  อาเซียนพยายามบูรณาการโดยเริ่มจากการ
ใหสิทธิพิเศษทางการคาระหวางกันตั้งแตป ค.ศ. 1977  มีความตกลงเรื่อยมาผานกระบวนการไหลลน  (Spill - over)  ไป
จนถึงขั้นการจัดตั้งเขตการคาเสรีในป ค.ศ. 1992  รวมไปถึงการขยายสมาชิกไปจนมีจํานวนทั้งส้ิน  10  ประเทศสมาชิก  เม่ือ
ป ค.ศ. 1999  และกําลังจะขยายความรวมมือไปสูขัน้การเปนตลาดรวมในปลายป ค.ศ. 2015  ถึงแมจะดําเนินไปอยางชา ๆ ก็
ตาม  ในขณะเดียวกันอัตลักษณของอาเซียนเอง  ตามแนวคิดสรางสรรคนิยมที่ยึดหลักการตัดสินใจดวยฉันทามติ  และการไม
แทรกแซงกิจการภายในระหวางกัน  ในบางชวงก็สรางผลดีตออาเซียน  แตในบางครั้งกลับกลายเปนอุปสรรคตอการขยาย
ความรวมมือในอนาคต  ทั้งน้ีเม่ือโลกเขาสูศตวรรษที่ 21  มีนัยสําคัญที่บงบอกวาศูนยกลางของโลกกําลังจะเปล่ียนแปลงไป  
จากที่เคยมุงสูตะวันตก  โลกก็หันกลับมาใหความสนใจตะวันออกอีกครั้ง  กระบวนการบูรพาภิวัตนก็ไดแผขยายไปทั่วเอเชีย
และประเทศรอบขาง  สงผลใหอาเซียนเองก็ตองปรับกระบวนทัศนใหม  เพื่อรองรับการเปนประชาคมที่มีความม่ันคง  และม่ัง
คั่งใหไดในโอกาสโคงสุดทายน้ี 

                                                        
 16 เอนก  เหลาธรรมทัศน.(2558). เปดยุทธศาสตรประเทศไทยในยุค “บูรพาภิวัตน”. คนเมื่อ  กรกฎาคม 6,2558  จาก 
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1308062374 
 17 สุรินทร  พิศสุวรรณ. (2555).อาเซียน รูไว  ไดเปรียบแนนอน.พิมพคร้ังที่ 2. กรุงเทพ ฯ : อมรินทรพร้ินติ้งแอนดพับลิชชิ่ง.หนา 27. 
 18 ธีระ  นุชเปยม  และคณะ.(2557). เรียนรูอาเซียน.กรุงเทพ ฯ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย.หนา 436. 
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บทคัดยอ 
 

บทความน้ีนําเสนอความสําคัญของนครคุนหมิง ในฐานะที่เปนหน่ึงเมืองที่สําคัญทางเศรษฐกิจของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนตออาเซียนเปนเมืองหนาดานสําคัญที่สุดของจีน ที่เชื่อมอาเซียนกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ในขณะเดียวกัน 
กลุมประเทศอาเซียนไดมีปฏิญญารวมกันวาจะรวมตัวกันเปน “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ภายในป 2558 ซ่ึงทําใหอาเซียน
เปนภูมิภาคที่มีประชากรรวมกันกวา 600 ลานคน หรือคิดเปน 10% ของประชากรทั้งโลก มีขนาดเศรษฐกิจใหญติดอันดับ 1 
ใน 10 ของโลก นอกจากจะเปนศูนยกลางทางการคาที่ตลาดมีขนาดใหญแลวทําเลที่ตั้งของอาเซียนยังอยูตรงกลางระหวาง
มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟก โดยเฉพาะประเทศไทยที่มีทําเลที่ตั้งอยูตรงกลางในกลุมประเทศอาเซียน ดังน้ันทําให
อาเซียนเปนที่จับตามองของหลายประเทศในการรวมลงทุน ซ่ึงหน่ึงในน้ันคือ สาธารณรัฐประชาชนจีนเอง  

นครคุนหมิง ถือเปนเมืองหลวงของมณฑลยูนนาน ทางใตของจีน ที่มีการเจริญเติบโตทาวเศรษฐกิจใหญอันดับ 23 
ของประเทศ มีGDP เกินกวา 1 ลานลานหยวน และมณฑลน้ี ยังเปนเพียงมณฑลเดียวที่ตดิกับ 3 ประเทศอาเซียน คือเมียนมาร 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเวียดนาม ซ่ึงสามารถเชื่อมตอมายังไทยได ดวยถนนสาย R3A ผานลาวมาทาง
จังหวัดเชียงราย  ยิ่งถาเม่ือเปด “ประชาคมอาเซียน” อยางเปนทางการแลว นครคุนหมิงจะกลายเปนหัวใจ และประตูเปด
ตลาดสินคาสูจีนที่ตองผานเมืองน้ีเปนสวนใหญ 
 
คําสําคัญ: นครคุนหมิง, อาเซียน-สาธารณรัฐประชาชนจีน, ประชาคมอาเซียน 

 
Abstract 

 
This article presents an importance of Kunming City, as one of the significant economic cities in 

People's Republic of China (PRC) and ASEAN. In addition is the most significant outpost, linking PRC and 
ASEAN. It is recorded that ASEAN community would be reunite as ASEAN Economic Community. This 
declaration makes this region has more than 600 billion citizens (10% of world population). It is counted 
one of tenth of world economic growth. In addition to the Trade Center, where the market is large and the 
location of the ASEAN countries, India is also halfway between the ocean and the Pacific Ocean. In particular, 
country Thailand  are located in the middle in the ASEAN group. Thus, ASEAN is looking at several of the 
country's in a joint venture, in which one of them is PRC themselves. 

Kunming, the capital of Yunnan in the South of China (GDP is more than 1 billion RMB). Moreover, 
Yunnan has the boundaries adhered with 3 ASEAN countries (Mynmar, Laos and Vietnam). Yunnan can 
also link with Thailand. R3A road this province goes across Laos through Thailand providing that ASEAN 
Countries open officially, Kunming is the heart and the center of marketplace to distribute the goods 
from ASEAN to this country. 
   
Keywords: Kunming city, ASEAN - People's Republic of China, ASEAN community 
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1. บทนํา 
 

ขาพเจาไดมีโอกาสไปฝกอบรมปฏิบัติการสอนภาษาจีน เพื่อพัฒนาทักษะภาษาจีนและเรียนรูภาษาจีน และ
วัฒนธรรมจีนกับเจาของภาษาโดยตรง โดยสถาบัน Hanban ไดมอบทุนการศึกษาใหกับครูไทยที่สอนภาษาจีน ณ 
มหาวิทยาลัยยูนนานนอมมอล นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศสารณรัฐประชาชนจีน แลว  ขาพเจาเล็งเห็นถึง
ความสําคัญชองประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในฐานะประเทศคูเจรจาของอาเซียน รวมถึงเปนประเทศที่อยูในกลุม
ประเทศสมาชิกอาเซียน+3 และ อาเซียน+6 ซ่ึงจะมีความสําคัญมากหลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่อาเซียนไดทําการเปด 
“ประชาคมอาเซียน” อยางเปนทางการ และหากจะพูดถึงวามณฑลใดในสาธารณรัฐประชาชนจีนที่จะมีอิทธิพลตออาเซียน
มากที่สุดมณฑลหน่ึงก็ยอมหนีไมพนมณฑลยูนนานซ่ึงเปนมณฑลที่อยูทางตอนใตของจีนน่ันเอง 

มณฑลยูนนานเปนหน่ึงใน 31 มณฑลของจีน จากตัวเลขของ IMF ป 2014 รายงานวามณฑลยูนนานมีขนาด
เศรษฐกิจใหญเปนอันดับ ที่ 23 มีประชากร 46 ลานคน 16 เมือง โดยมีนครคุนหมิงเปนเมืองหลัก ป 2013 นครคุนหมิงมี
ประชากร 7 ลานคน  เปนมณฑลเดียวของจีนที่ติดอาเซียน 3 ประเทศคือ เมียนมาร ลาว และเวียดนาม โดยมีความยาว
ชายแดนของจีนกับลาว 710 กิโลเมตร ชายแดนกับเมียนมาร 1,997 กิโลเมตร และกับเวียดนาม 1,354 กิโลเมตร ทําให
เศรษฐกิจสวนใหญมาจากภาคบริการและอุตสาหกรรม โดยอุตสาหกรรมที่ สําคัญไดแก อุตสาหกรรมยาสูบและเปน
อุตสาหกรรมที่ใหญที่สุดของจีน ในมณฑลยูนนานนอกจากจะมีตําแหนงที่ตั้งที่สามารถติดตอกับประเทศอาเซียนและเปนตลาด
ที่สําคัญของสินคาในอาเซียนแลว ยังเปนจุดเชื่อมตอไปยังมณฑลอ่ืน ๆ ของจีนอีกดวย ไดแก มณฑลเสฉวน มณฑลกวางส่ี เขต
ปกครองตนเองทิเบต และกุยโจว (กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ : 2558) 

 หากวัดเมืองสําคัญทางเศรษฐกิจของมณฑลยูนนานจาก GDP ของแตละเมืองที่มีขนาดเกิน 1 แสนลานหยวน พบวา
มีอยู 4 เมืองคือ Kunming, Qujing, Yuxi และ Honghe คุนหมิงเปนทั้งศูนยกระจายสินคา ศูนยกลางการขนสง และ
ศูนยกลางอุตสาหกรรมทางตอนใตของจีน รวมทั้งเปนศูนยกลางดานธุรกิจและการเงินทางดานใตของจีนที่สามารถเชื่อมกับ
อาเซียน การเปนศูนยกลางทางการคาเพราะวาสินคาตาง ๆ ของอาเซียนจะทําใหนครคุนหมิงเปนศูนยกระจายสินคา สวนการ
เปนศูนยกลางดานการขนสงเพราะนครคุนหมิงเสมือน "หัวหมุดตรงกลางของยูนนาน" สามารถติดตอไปยังเมือง มณฑลอ่ินๆ
ของสาธารณรับประชาชนจีน และประเทศตางๆในอาเซียนได 

 
2. สาธารณรัฐประชาชนจีนมหาอํานาจทางเศรษฐกิจใหม ในศตวรรษที่ 21 
  
 เม่ือยางเขาสูคริสตศตวรรษที่ 21 เศรษฐกิจของจีนไดกาวยางเขาสูการเปนประเทศอุตสาหกรรมอยางกาวกระโดด 
ในปจจุบัน (ค.ศ. 2014) เศรษฐกิจจีนมีขนาดใหญเปนอันดับที่ 2 ของโลกรองจากสหรัฐฯ การขยายตัวของเศรษฐกิจจีนนับเปน
อัตราการขยายตัวที่สูงที่สุดในรอบ 30 ป โดยมีอัตราการขยายตัวสูงกวารอยละ 10 ตอปมาโดยตลอด 

 ในปจจุบันบทบาทของจีน (ซ่ึงรัฐบาลจีนมักจะเรียกประเทศของตนวาเปนประเทศกําลังพัฒนา) มีบทบาทสําคัญตอ
พัฒนาการทางเศรษฐกิจโลกหลายประการ คือ 

 1) เปนประเทศผูสงสินคาออกเปนอันดบัหน่ึงของโลก 
 2) เปนประเทศผูนําเขาสินคาเปนอันดับสองของโลก 
 3) เปนประเทศผูสงสินคาทางดานบริการเปนอันดับ 4 ของโลก 
 4) เปนประเทศผูนําเขาสินคาทางดานบริการเปนอันดับ 3 ของโลก 
 5) เปนประเทศอันดับหน่ึงที่เปนผูรับลงทุนตางประเทศของประเทศกําลังพัฒนา 

 6) เปนประเทศอันดับหน่ึงที่ไปลงทุนในตางประเทศของประเทศกําลังพัฒนา 
 การขยายตัวอยางรวดเร็วของเศรษฐกิจจีน ซ่ึงเกิดจากภาคสงออกเปนปจจัยสําคัญในการขับเคล่ือนน้ัน สงผลใหจีน
เปนประเทศที่มีทุนสํารองระหวางประเทศมากที่สุดของโลก โดยทุนสํารองอยูในรูปของเงินเหรียญสหรัฐ(กรมเจรจาการคา
ระหวางประเทศ : 2558) พันธบัตรรัฐบาล 
 แมวาในปจจุบันจีนเริ่มมีบทบาททางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในบริษัทของเศรษฐกิจโลก และคาดวาในอีก 20 - 30 
ปขางหนา หากเศรษฐกิจของจีนยังขยายตัวในระดับสูงเหมือนกับที่เคยเปนมา จะทําใหจีนกลายเปนประเทศที่มีขนาด
เศรษฐกิจใหญที่สุดของโลก แตไมไดหมายความวา จีนจะเขามามีบทบาทแทนที่สหรัฐอมริกาไดอยางสมบูรณ เงินหยวนของจีน
ยังไมเปนที่ยอมรับในระดับสากลเทาที่ควร ระดับเทคโนโลยีและความกาวหนาของภาคอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร และ
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เทคโนโลยี รวมทั้งแสนยานุภาพทางการทหารยังเปนรองสหรัฐฯ อยูเปนอันมาก ตลอดจนภาคธุรกิจการเงินที่ยังไมไดเปดเสรี
ทางการเงินและมีตราสารอนุพันธที่เปนแหลงระดมเงินทุนที่สําคัญในการพัฒนาประเทศและธุรกิจไดอยางเต็มที ่ การเปน
มหาอํานาจทางเศรษฐกิจของจีนที่ทรงอิทธิพลตอเศรษฐกิจโลกจริง ๆ (เหมือนกับที่อังกฤษและสหรัฐฯ เคยเปนมาในอดีต) 
อาจจะตองใชเวลาอีกพอสมควร อยางไรก็ตามประสบการณการพัฒนาของจีนในอดีตของจีนก็แสดงศักยภาพของเศรษฐกิจจีน
ที่พรอมจะเปนมหาอํานาจทางเศรษฐกิจของโลกในคริสตศตวรรษที่ 21 ได 
 
 2.1  นโยบายเศรษฐกิจระดับมณฑลของสาธารณรัฐประชาขนจีน 

     นโยบายหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ในระดับประเทศไดเนนในเรื่องการสรางจีนใหเปนสังคมที่กลมกลืน
และปรองดอง และเนนการพัฒนาดานวิทยาศาสตร ตลอดจนการสงเสริมการคากับตางประเทศอยางสมดุล กระตุนความ
ตองการในประเทศ และการสงเสริมใหบริษัทจีนออกไปลงทุนในตางประเทศ สงผลใหระดับมณฑลอยางยูนนานใหความสําคัญ
ในเรื่องของการเปดเสรีติดตอคาขายกับตางประเทศดวยเชนกัน ดังน้ันในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 11 ของมณฑล
ยูนนานจึงไดมุงเนนในเรื่องการเปดเสรีทางการคามากขึ้น โดยอาศัยความไดเปรียบในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ 
และความไดเปรียบทางภูมิศาสตร เพื่อใหยูนนานเปนศูนยกลางของภูมิภาคที่สามารถเชื่อมโยงการคาระหวางจีนกับประเทศใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใตและเอเชียใต จึงมีนโยบายสําคัญ ดังน้ี 

 
  2.1.1  นโยบาย “เชิญเขามา” และ “กาวออกไป” 
       ถือเปนเครื่องมือที่จะชวยขับเคล่ือนการเปดเสรีการคากับตางประเทศ นโยบายน้ีมุงเนนการใชประโยชน

จากทรัพยากรและตลาดทั้งสองฝายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยแบงกลุมประเทศออกเปน 2 กลุม กลุมแรกเปนกลุมที่มณฑล
ยูนนานตองการเชิญใหเขามาลงทุน สวนใหญเปนกลุมประเทศที่พฒันาแลว มีทุนเขมแข็ง มีตลาดที่คอนขางอ่ิมตัว และมีระดับ
เทคโนโลยีการผลิตและการบริหารจัดการสูง ประเทศกลุมเปาหมาย ไดแก ประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรป ญ่ีปุน รวมถึง 
ฮองกง มาเกา ไตหวัน สําหรับกลุมที่สองคือ กลุมประเทศที่จีนตองการเขาไปลงทุน ไดแก กลุมประเทศในเอเชียใตและเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ซ่ึงมีพรมแดนติดตอหรือใกลชิดกับมณฑลยูนนาน ตลาดในกลุมน้ีนับวามีความสําคัญตอการขยายตลาดสินคา
ของมณฑลยูนนาน และสามารถชวยลดแรงกดดันในการแขงขันกับสินคาจากมณฑลอ่ืนๆ ในประเทศจีน  ซ่ึงจะสงผลใหธุรกิจ
ของมณฑลยูนนานมีโอกาสพัฒนาและเติบโตมากขึ้น 

 
  2.1.2  สรางความรวมมือภายในประเทศและตางประเทศ 
      เนนความรวมมือในกรอบอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง หรือ GMS และสรางความสัมพันธที่แนนแฟนกับ 5 

มณฑลในเขตตะวันตก ประกอบดวย มณฑลกุยโจว เขตปกครองกวางซี มณฑลเสฉวน มหานครฉงชิ่ง และเขตปกครองตนเอง
ทิเบต เพื่อพัฒนาตลาดใหมีขนาดใหญ และมีศักยภาพในการดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ นอกจากน้ียังสงเสริมความ
รวมมืออ่ืนๆ เชน ความรวมมือในเขตการคาเสรีอาเซียน – จีน ความรวมมือในประเทศเอเชียใต (จีน – พมา – อินเดีย) และ
ความรวมมือกับกลุมประเทศอาเซียน เปนตน 

 
  2.1.3  การสรางระบบการคมนาคมที่ครบวงจร 
   พัฒนาโครงขายการคมนาคมระหวางยูนนานกับเอเชียใตและเอเชียตะวันออกเฉียงใต ประกอบดวย 3 

เสนทางหลักคือ 
   2.1.3.1  เสนทางสูตะวันตก (ทางออกมหาสมุทรอินเดีย) หรือเสนทางคุนหมิง - มัณฑาเลย - ยางกุง 
   2.1.3.2  เสนทางสูสิงคโปร หรือเสนทางคุนหมิง - กรุงเทพ - สิงคโปร 
   2.1.3.3  เสนทางสูโฮจิมินห หรือ เสนทางคุนหมิง - เหลาเจีย (เวียดนาม) - ฮานอย - โฮจิมินห 
 
  2.1.4  การยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตและพัฒนาอุตสาหกรรมบริการ 
   เนนการพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อาศัยการถายทอดเทคโนโลยีจากการดึงดูดกลุมทุน

ขนาดใหญทั้งในและตางประเทศที่เขามาลงทุนในยูนนาน เพื่อใหยูนนานกลายเปนหวงโซการผลิต รวมถึงการพัฒนาแรงงานให
มีทักษะและความสามารถในการรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการผลิตและบริการได  

 



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 

 บูรณาการศาสตรและศิลป งานวิจัยทองถ่ินไทยและประชาคมอาเซยีน | 1377 

  2.1.5  การสรางปจจัยพื้นฐานที่เอื้อตอการพัฒนาเศรษฐกิจ การคา และดึงดูดการลงทุน 
   มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ พัฒนารูปแบบตลาดใหทันสมัย ปรับสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการลงทุน 
ยกระดับความสามารถของแรงงาน ปฏิรูประบบราชการใหทันสมัย รวมถึงการจัดตั้งหนวยงานพาณิชยหรือองคกรผูแทน
การคา เพื่อทําหนาที่เปนตัวแทนทางการคาระหวางประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปภาพที่ 1 การเจริญเติบโตของผลิตพันธมวลรวมภายในประเทศของจีน ชวงป 2498-2548 
ที่มา : 6. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prc1952-2005gdp.gif 

 
3. “คุนหมิง” สําคัญตออาเซียนอยางไร 
 
 หากพิจารณาจากความไดเปรียบทางภูมิศาสตร ของมณฑลยูนนานที่มีพรมแดนติดตอกับประเทศเพื่อนบานทั้งพมา 
ลาวและเวียดนาม รวมระยะทางกวา4 พันกิโลเมตร รวมทั้งมีชายแดนติดกับมณฑลกวางสีทางภาคะวันออก มณฑลกุยโจวทาง
ภาคเหนือ และมณฑลเสฉวนทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ทําใหมณฑลยูนนานเปรียบเสมือนศูนยกลางในการเชื่อมโยงกับ 2 
เขตเศรษฐกิจใหญ ทั้งในฐานะที่เปนประตูการคาเชื่อมโยงกับกลุมประเทศอาเซียนผานโครงขายคมนาคมเชื่อมโยงกับประเทศ
เพื่อนบานและความรวมมือการคาเสรีอาเซียน-จีน ขณะเดียวกันมณฑลยูนนานยังมีฐานะเปนสวนหน่ึงของการรวมกลุมความ
รวมมือทางเศรษฐกิจปากแมนํ้าจูเจียง1 ดังน้ัน การที่มณฑลยูนนานพยายามเรงรัดพัฒนาโครงขายเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง
กับทั้งสองกลุมเศรษฐกิจมาอยางตอเน่ือง ไมวาจะเปนถนนสายคุนหมิง-กรุงเทพฯ1ความรวมมือในเขตเศรษฐกิจปากแมนํ้าจู
เจียง (Pan Pearl River Delta : PPRD) ประกอบดวย 9 มณฑล และ 2 เขตปกครองพิเศษมณฑลฝูเจ้ียน มณฑลเจียงซี 
มณฑลหูหนาน มณฑลกวางตุง เขตปกครองกวางสี มณฑลไหหนาน มณฑลเสฉวน มณฑลกุยโจว มณฑลยูนนานรวมทั้งฮองกง
และมาเกาทางรถไฟแพนเอเซีย (คุนหมิง-สิงคโปร) การปรับปรุงระบบการขนสงทางแมนํ้าโขง การกอสรางและปรับปรุงถนน
ไฮเวย และทางรถไฟเชื่อมตอเมืองตางๆ ภายในและภายนอกมณฑลก็เปนขอพิสูจนวามณฑลยูนนานมีความเปนไปไดที่จะ
กลายเปนอีกหน่ึงจุดยุทธศาสตรสําคัญของประเทศจีนที่สามารถเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจอาเซียนและเขตเศรษฐกิจปากแมนํ้าจู
เจียงใหเปนหน่ึงเดียวกันและทําใหพื้นที่ทางภาคตะวันตกเฉียงใตของจีนกลายเปนตลาดขนาดใหญที่มีศักยภาพและสามารถ
ดึงดูดการคาและการลงทุนจากตางประเทศ เทียบเคียงกับมณฑลที่ตั้งอยูชายฝงตะวันออกซ่ึงมีความไดเปรียบในเชิงภูมิศาสตร
นอกจากน้ี หากการพัฒนาโครงขายการคมนาคมแลวเสร็จตามแผนที่วางไว จะทําใหมณฑลยูนนานมีความเหมาะสมสําหรับ
การเปนศูนยกลางการใหบริการโลจิสติกสที่สําคัญแหงหน่ึงในภูมิภาคและที่สําคัญไปกกวาน้ันก็คือ มณฑลยูนนานมี  “นคร
คุนหมิง” ซ่ึงถือเปนเมืองเอกแหงมณฑลยูนนาน จุดยุทธศาสตรในฐานะ “ปอมหัวสะพาน” หรือภาษาจีนเรียกวา “เฉียวโถว

เปา (桥头堡)” มีจุดเริ่มตนมาจากการเยือนมณฑลยูนนานของประธานาธิบดีหู จ่ินเทา เม่ือเดือนกรกฎาคม 2553 และ

เห็นวามณฑลยูนนานมีที่ตั้งทางภูมิศาสตรที่โดดเดน กลาวคือมีอาณาเขตติดตอกับประเทศกลุมอาเซียนถึง 3 ประเทศ ไดแก 
พมา ลาว และเวียดนาม จึงควรอาศัยจุดเดนดังกลาว ทําหนาที่เสมือนเปน “ปอมหัวสะพาน” ทางตะวันตกเฉียงใตของจีน เพื่อ
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เชื่อมโยงดินแดนจีนตอนใน (ไมติดกับประเทศอ่ืนๆ) กับประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใตและเอเชียใต เพื่อขยายความ
รวมมือทางเศรษฐกิจ การคา และการแสวงหาทางออกสูทะเล เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 2 แผนที่แสดงที่ตั้งของนครคุนหมิง 
ที่มา : http://www.sequoiaeast.com/dianchi/about-dian-lake-resort.htm 

 
 3.1 นโยบายปอมหัวสะพานคืออะไร?  
 คําวา “เฉียว” แปลวา “สะพาน” มีความหมายแฝงวา จะตองพัฒนาโครงขายการคมนาคม (เสนทางถนน เสนทาง
รถไฟ เสนทางนํ้า และเสนทางอากาศ) ภายในมณฑลยูนนานใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น และสามารถเชื่อมโยงมณฑลอ่ืน ๆ 
ของจีนกับตางประเทศ 
 คําวา “โถว” แปลวา “หัว” มีความหมายแฝงวา จะตองพัฒนาใหมณฑลยูนนานในอยูระดับแนวหนา และพรอม
สําหรับการเปดออกสูนานาประเทศ 
 คําวา “เปา” แปลวา “ปอม” มีความหมายแฝงวา มณฑลยูนนานมีจุดเดนดานที่ตั้งทางภูมิศาสตร และความอุดม
สมบูรณของทรัพยากร จึงตองพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการสงออกใหขยายตัวมากยิ่งขึ้น ซ่ึงจะสรางศักยภาพของมณฑลยูนนาน
ในการรวมมือกับตางประเทศ  
 ภารกิจสําคัญภายใตนโยบาย “ปอมหัวสะพาน” ไดแก การเรงรัดพัฒนาและกอสรางโครงสรางพื้นฐานดานการ
คมนาคม ทั้งเสนทางถนน เสนทางรถไฟ เสนทางนํ้า และเสนทางอากาศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติจีน ฉบับ
ที่ 12 (ปพ.ศ.2011–2015) พรอมกับการสงเสริมเศรษฐกิจและการคากับตางประเทศมากยิ่งขึ้น ดวยการพัฒนาประสิทธิภาพ

การทํางานของดานการคาชายแดน และสนับสนุนใหวิสาหกิจตางๆ “กาวออกสูตางประเทศ (走出去)” มากยิ่งขึ้น 
นอกจากน้ี ยังมีการพัฒนาความรวมมือดานพลังงานทดแทนกับประเทศเพื่อนบานอีกดวยจากทําเลที่ตั้งที่ถือเปนจุดกระจาย
สินคา “ปราการดานแรก” กอนฝากําแพงมังกรจีนใตไปสู “มณฑลจีนตอนใน” เปดพรมแดนฝงตะวันตกของจีนสอดรับกับ
แผนพัฒนาโครงการสาธารณูปโภคเต็มรูปแบบหลายโครงการ ทั้งทางบกถนน R3A พาดผานจากคุนหมิง ลาว และไทย 
(กรุงเทพฯ) ระยะทางเพียง 890 กิโลเมตร รวมถึงเสนทางรถไฟจีน-อาเซียน (คุนหมิง –เมืองกวางตง เขตฉูสง –ลาว –พมา –
ไทย และมาเลเซีย ระยะทาง 1,700 กม.) ตลอดจนเสนทางนํ้าแมโขง จีนเดินมายังไทยใชเวลา 1 วัน ตลอดจนเสนทางอากาศ 
กรุงเทพฯ - คุนหมิง ที่มีเที่ยวบิน 7 เที่ยวตอสัปดาหฟนประวัติศาสตรเสนทางการคา  น่ันจึงทําใหจีน เดินเข็มทิศสานตอ
เสนทางสายไหม (One Belt,One Road) เพื่อนําความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจสูทางฝงตะวันตกของจีน ลดความเหล่ือมลํ้าระหวาง
ตะวันออก นอกจากความพรอมดานสาธารณูปโภคจีนยังตระเตรียม “คนในประเทศ” ใหรูภาษาอาเซียน 100,000 คน ในป 
2558 ที่ผานมา จีนยังหันทางเชื่อมตอการคาโดยหันมาคบคาสมาคมกับอาเซียนมากขึ้นในหลาย10 ปที่ผานมา เห็นความ
เปล่ียนแปลงการคาระหวางจีนและอาเซียนอยางกาวกระโดด ชวง 10ปที่ผานมา (พ.ศ.2546-2556) ยอดนําเขาสินคาจาก
อาเซียนเพิ่มขึ้นเทาตัว จากสัดสวน 8.5 % เพิ่มเปน 16.9 % โดยมีมูลคาการคาทั้งหมดอยูที่ 443,600 ลานดอลลารสหรัฐ ในป 
2556(สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ นครคุนหมิง : 2554) 
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รูปภาพที่ 3 แผนที่แสดงเสนทางการคาจากมณฑลยูนนานสูอาเซียน 

ที่มา : http://thailand.prd.go.th/1700/ewt/aseanthai/ewt_news.php?nid=4345&filename=index 
 

ในป 2014 ที่ผานมาคุนหมิงไดถูกจัดใหเปนเมืองที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอันดับที่ 6 ของโลกจาก Global 
Metro Monitor (กรุงเทพธุรกิจ : 2558) เศรษฐกิจของคุนหมิงขึ้นกับสินคาเกษตร อุตสาหกรรมเส้ือผา กระดาษ ปูนซิเมนต 
เครื่องจักร ยาสูบ และทองเที่ยว การที่มีอุตสาหกรรมที่หลากหลายเพราะในคุนหมิงมีเขตอุตสาหกรรมทั้งหมด 12 เขต
อุตสาหกรรม ไดแก Kunming National New and High-tech industrial development zone, Anning Industrial 
Park, Yiliang Industrial Park, Jiaozi Mountain Tourism Development Zone และ Yundian Industrial Feature 
Park เปนตน 

 
รูปภาพที่ 4 จัตุรัส Nanpingjie จุดศูนยรวมการคาขายของนครคุนหมิง 

ที่มา : http://www.2madames.com/kunming-spring-city 
 
นอกจากน้ี ยังมีหางสรรพสินคาแบรนดตางประเทศ เชน Carrefour Metro, Parkson, Wangfujing, Watson และ 

WallMart เปนตน สวนหางสรรพสินคาที่เพิ่งเปดใหมเร็วน้ีคือ "หาง Wanda" สําหรับสินคาไทยสามารถวางขายที่ศูนยกระจาย
สินคาไทยในหางสรรพสินคา "หยุนฝาง" ซ่ึงตั้งอยูที่ชั้น 1 โซน A อาคารอาเซียนของยานการคาหยุนฝาง (Yun Fang 
Southeast Asia Shopping Mall) นครคุนหมิง ชื่อวา "Thailand Distribution Center in Kunming" มีขนาดพื้นที่ 
20,000 ตารางเมตร สินคาที่มีโอกาสในศูนยกระจายสินคาไทย ไดแก อาหาร ผัก ผลไม เส้ือผา ของใชในบาน อัญมณี และ
เครื่องประดับ 
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จะวาไปแลวสินคาไทยเกือบทุกชนิดสามารถวางจําหนายไดทั้งน้ัน เพราะคนจีนนิยมสินคาไทยดวยเหตุผลวาสินคา
ไทยเปนสินคาที่มีคุณภาพ เบื้องตนสินคาที่สงไปจําหนายเนนสินคาคุณภาพสูง เพื่อเจาะตลาดผูบริโภคชาวจีนโดยตรง เปนการ
สรางเอกลักษณไทย สรางตราสินคาที่มีคุณภาพรับรองมาตรฐานของสินคาทุกชนิด  

โดยรานคาสวนใหญจะทําธุรกิจในลักษณะการคาสง ซ่ึงนอกจากจะจําหนายสินคาในนครคุนหมิงแลว ยังมีการสง
สินคาไปจําหนายยังพื้นที่ตาง ๆ ทั่วทั้งประเทศจีนดวย ขณะน้ีพบวามีปริมาณนําเขาและมูลคาการคาผลไมไทยในจีนผาน
เสนทาง R3A เพิ่มขึ้นกวา 100 % เน่ืองจากมีระยะทางในการขนสงส้ันเพียง 2-3 วัน ทําใหผลไมไทยมีความสดยาวนานขึ้น 
และกระจายผลไมไปยังตลาดเมืองยูนนานมณฑลตะวันตกเฉียงใตของจีนไดโดยตรง จากเดิมที่ตองผานตลาดเจ้ียงหนาน กวาง
โจวแลวจึงกระจายตอไปยังมณฑลตาง ๆ ของจีน 

นครคุนหมิงเปนทั้งศูนยกระจายสินคา ศูนยกลางการขนสง และศูนยกลางอุตสาหกรรมทางตอนใตของจีน รวมทั้ง
เปนศูนยกลางดานธุรกิจและการเงินทางดานใตของจีน ที่สามารถเชื่อมกับอาเซียน  เม่ือปที่แลว นครคุนหมิงไดถูกจัดใหเปน
เมืองที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอันดับที่ 6 ของโลก เศรษฐกิจของนครคุนหมิง ขึ้นกับสินคาเกษตร อุตสาหกรรมเส้ือผา 
กระดาษ ปูนซิเมนต เครื่องจักร ยาสูบ และทองเที่ยว ทั้งน้ี การที่มีอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เพราะในนครคุนหมิงมีเขต
อุตสาหกรรมทั้งหมด 12 แหง และสําหรับประเทศไทยเอง ก็มีสถานกงสุลใหญ ณ นครคุนหมิง คอยใหบริการ ใหขอมูลผูติดตอ
เพราะสินคาไทยแทบทุกชนิด มีโอกาสมาเจาะตลาดจีน โดยมีนครคุนหมิงเปนจุดที่สามารถทดลองได โดยสินคาที่มีตลาด
รองรับ ไดแก อาหาร อาหารแปรรูป ผัก ผลไม เส้ือผา ของใชในบาน ศิลปหัตถกรรม ของตกแตงบาน อัญมณี และ
เครื่องประดับ และชาวจีนก็นิยมสินคาไทยไมนอย และมีทัศนคติที่ดี มองวาเปนสินคาที่มีคุณภาพ หากเสนทางรถไฟเชื่อมจีนสู
ไทย ตามโครงการเมกะโปรเจคท เบลทแอนดโรดของจีนแลวเสร็จ จะยิ่งเพิ่มมูลคาการคาไดหลายเทาตัว 

 
4. เสนทางรถไฟคุนหมิง-อาเซียน 
 

 ปจจุบันจีนเปนหน่ึงในประเทศผูนําดานเทคโนโลยีการขนสงระบบราง ดวยเครือขายรถไฟที่ยาวเปนอันดับ 3 ของโลก
และเครือขายรถไฟความเร็วสูงที่ใหญที่สุดในโลก โครงการรถไฟไทย-จีนเชื่อมเอเชีย ถือเปนโครงการลงทุนขนาดใหญ (เมกะโปร
เจค) เพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกส ปนใหนครคุนหมิงเปนเมือง “ไหลเวียนสินคา” เชื่อมตอ 3 ภูมิภาค ดวยเงินลงทุน 1.12 ลาน
ลานหยวน เพิ่มนํ้าหนักเขาหาตลาดอาเซียนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมฉบับที่ 12 ของจีน ในระยะเวลา 5 ป (2554-2558) 
อีกทั้งมีการตั้งกองทุน Silk Road Fund มูลคา 40,000 ลานดอลลารสหรัฐ ปจจุบันจีนเริ่มกอสรางเสนทางรถไฟแพนเอเชีย 
(The Pan-Asian Railway Network) ประกอบดวย 3 เสนทางหลัก คือ 
 1) เสนทางรถไฟแพนเอเซียสายตะวันออก (เริ่มตนที่นครคุนหมิง ผานเมืองยว่ีซี เมืองเม่ิงจ้ือ และออกจากจีนที่ดาน
เหอโขว เขาเวียดนาม กัมพูชา ไทย มาเลเซีย และสิงคโปร) ระยะทางรวม 5,500 กิโลเมตรโดยเริ่มกอสรางเสนทางในจีนป 2551 
 2) เสนทางรถไฟแพนเอเซียสายกลาง (เริ่มตนที่นครคุนหมิง ผานเมืองยว่ีซี และออกจากจีนที่ดานบอหาน เขาลาว 
ตอไปยังไทย มาเลเซีย และสิงคโปร) ระยะทางรวม 4,500 กิโลเมตร โดยเริ่มกอสรางเสนทางในจีนป 2553 
 3) เสนทางรถไฟแพนเอเซียสายตะวันตก (เริ่มตนที่นครคุนหมิง เมืองตาหล่ี เมืองเปาซาน และออกจากจีนที่ดานรุยล่ี 
เขาเมียนมาร เชื่อมตอไปยังไทย มาเลเซีย และสิงคโปร) ระยะทางรวม 4,760 กิโลเมตร โดยเริ่มกอสรางเสนทางในจีนป 2551 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปภาพที่ 5 แผนภาพเสนทาง The Pan-Asian Railway Network 
ที่มา : http://www.sequoiaeast.com/dianchi/about-dian-lake-resort.htm  
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 เสนทางรถไฟแพนเอเซียสายกลางซ่ึงเปนสายที่ส้ันที่สุด ปจจุบันมีการกอสรางเสนทางในจีน 2 ชวงไดแก 1) ชวงนคร
คุนหมิง - ยว่ีซี 2) ชวงยว่ีซี - บอหาน (448 กิโลเมตร) เริ่มกอสรางป พ.ศ. 2553 คาดวาจะแลวเสร็จป พ.ศ. 2558 ซ่ึงจีนเรง
เดินหนาสรางเสนทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมอาเซียน โดยตกลงเห็นชอบในการเปนผูจัดหาเงินทุนสรางทางรถไฟความเร็วสูง 
เสนทางระหวางจีนและ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เชื่อมระหวางนครคุนหมิง - เวียงจันทนมูลคา 7,000 ลาน
ดอลลาร (2.2 แสนลานบาท) เม่ือเสนทางรถไฟสายน้ีเปดใชจะเปนเสนทางซ่ึงเชื่อมระหวางนครคุนหมิง มณฑลยูนนานและนคร
หลวงเวียงจันทนของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซ่ึงนอกจากใชขนสงวัตถุดิบ แรธาตุ อีกทั้งสินคาตางๆ ระหวาง
เอเชียตะวันออกเฉียงใตกับชายแดนจีนแลว ยังเปนเสนทางสําคัญสวนหน่ึงของโครงการทางรถไฟสายเอเชีย หรือ Pan - Asian 
Railway Network โดยจีนมีแผนขยายเสนทางตอไปยังประเทศสิงคโปร ซ่ึงไทยจะไดรับประโยชนในการขนสงสินคาไปสู
ประเทศจีนผานมณฑลยูนนานไดอยางรวดเร็วและคราวละปริมาณมากซ่ึงจะชวยเพิ่มมูลคาการคาระหวางไทยและยูนนานให
มากยิ่งขึ้น (ชาติรส สัมมะวัฒนา : 2557) 
 นอกจากเสนทางรถไฟสูอาเซียนแลว ก็ยังมีเสนถนนที่ตัดจากนครคุนหมิงผานมายังประเทศตางๆในอาเซียน หรือ
เรียนวา Pan-Asia Roads อีกดวยกัน 3 สาย คือ 1) สายคุนหมิง-กรุงเทพ 2) สายคุนหมิง-เวียดนาม และ 3) สายคุนหมิง-
เมียนมาร  
 สนามบินฉงัสุยที่ถือวาเปนสนามบินอันดับ 4 ของประเทศ รองจากสนามบินปกก่ิง เซ่ียงไฮ และกวางโจว ที่สรางขึ้น
ใหมเพื่อรองรับการทองเที่ยวจากประชาชนอาเซียนไปยังนครคุนหมิง และจากคุนหมิงบินตรงถึงเมืองสําคัญๆในอาเซียนทุกวัน 
รวมถึงเสนทางธรรมชาติอยางเชนทางแมนํ้า ซ่ึงจีนเปนตนกําเนิดแมนํ้าที่ไหลผานประเทศในอาเซียนหลายสาย อาทิ แมนํ้าของ
ที่ถือไดวาเปนแมนํ้านานาชาติที่ไหลผานตั้งแตจีน-เมียนมาร-ลาว-ไทย-กัมพูชา และเวียดนาม และ แมนํ้าอิระวดี ที่มีตนกําเนิด
มาจากมณฑลยูนนานไหลมาผานมาที่ประเทศเมียนมาร  
 

 
รูปภาพที่ 6 สนามบนิานาชาชาติฉังซุย 

ที่มา : http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=2294595 
 

5. สรุป 
 
 บทบาทของจีนปจจุบันในศตวรรษที่ 21 เปนศตวรรษของสาธารณรัฐประชาชนจีนในฐานะเปนมหาอํานาจที่กําลังมี

บทบาททั้งในทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ในเวทีระหวางประเทศ ส่ิงซ่ึงเห็นไดชัดวาสถานะของจีนเปล่ียนไปจากเดิม
หลังจากการพัฒนาประเทศมาประมาณ 3 ทศวรรษก็คือ สถานะใหมของจีนในฐานะมหาอํานาจในมิติตางๆ แตเดิมน้ันจีนเคย
ถูกประนามวาเปน “คนปวยของเอเชีย” และหลังจากที่ตองอยูภายใตการถูกเหยียดหยามและเสียศักดิ์ศรีมากวาหน่ึงศตวรรษก็
เกิดการเปล่ียนแปลงแบบพลิกแผนดินโดยการมีชัยชนะของประธานเหมา เจอตุง จีนกลายเปนมหาอํานาจอันเปนที่ยอมรับของ
ประเทศตะวันตก ในสวนแรกไดแก มิติทางเศรษฐกิจ การผลิตอุตสาหกรรมของจีนขยายตัวอยางรวดเร็ว ทั้งภายในประเทศจีน
เองเน่ืองจากจํานวนประชากรมหาศาล และการสงออกซ่ึงมีตนทุนการผลิตต่ําทําใหการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจน้ันเปนไป
อยางรวดเร็ว  จีนและอาเซียนตางเปนคูคาที่มีความเหมาะสมซ่ึงกัน เพราะมีความเชื่อมโยงเก่ียวพันกันอยางลึกซ้ึงตั้งแต 20 ปที่
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ผานมา เน่ืองจากสนธิสัญญาทางการคาในภูมิภาค ความสัมพันธอาเซียน-จีน ไดกาวหนามาโดยตลอด เราเผชิญกับปญหาทา
ทายและผานวิกฤตการณตาง ๆ รวมกัน ทําใหความสัมพันธของเราเปนความสัมพันธพิเศษ มีพื้นฐานที่เขาใจและเคารพแกกัน
และกัน ซ่ึงความสัมพันธอาเซียน-จีน ไมไดเปนประโยชนตอสองฝายเทาน้ัน แตยังมีสวนในการสงเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ 
และความม่ันคงในภูมิภาคในเอเชียตะวันสันออกเฉียงใตได  

 คุนหมิงเปนเมืองทางภาคตะวันตกเฉียงใตที่สะทอนความเปนจีนยุคใหมไดดีที่สุด ความเจริญที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ทํา
ใหเมืองน้ีกลายเปนเมืองที่นักธุรกิจตางชาติยอมควักกระเปามาลงทุนมากที่สุด โดยเฉพาะนักลงทุนจากอาเซียน ปจจัยหน่ึงที่
ผลักดันใหเมืองเอกของมณฑลยูนนาน เติบโตแบบกาวกระโดด คือ การทุมเม็ดเงินสนับสนุนของรัฐบาลกลาง ตามนโยบาย
พัฒนาภาคตะวันตก ใหเจริญทัดเทียมกับฝงตะวันออก ไมวาจะเปนการสงเสริมดานการคา การลงทุน การสรางสาธารณูปโภค
พื้นฐาน หรือแมแตการเชื่อมโยงเสนทางการคมนาคมขนสง ส่ิงเหลาน้ีแสดงใหเห็นถึงการเติบโตและทิศทางการพัฒนาของคุน 
หมิง เมืองหลวงของมณฑลยูนนาน แมคุนหมิงจะมีการพัฒนาที่รวดเร็ว และตอเน่ืองมาตลอดหลายป แตแทนที่จะถึงจุดชะลอ
ตัว คุนหมิงกลับเปนเมืองที่ยังมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ในฐานะชุมทางเชื่อมระหวางจีนตะวันตกกับอาเซียน
 ลักษณะที่ตั้งของมณฑลยูนนานและนครคุนหมิง มีความไดเปรียบกวาพื้นที่อ่ืนๆ ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประกอบกับการผลักดันของรัฐบาลจีนอยางตอเน่ืองที่จะพัฒนานครคุนหมิงเปนประตูสูภูมิภาคอ่ืน ดังน้ัน ในอนาคตอันใกลน้ี 
นครคุนหมิงจะกลายเปนศูนยกลางทางการคา การลงทุน การทองเที่ยว และโลจิสติกสเพื่อเปนประตูสูอาเซียนและเอเชียใต 
นครคุนหมิงจะกลายเปนเมืองสําคัญที่สุดเมืองหน่ึงในทางดานตะวันตกของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เน่ืองจากสนามบิน
แหงใหมที่กําลังกอสรางอยูน้ัน มีกําหนดแลวเสร็จในชวงตนป 2555 ซ่ึงจะกลายเปนสนามบินใหญเปนอันดับส่ีของ ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน รองจากสนามบินกรุงปกก่ิง นครเซ่ียงไฮ นครกวางโจว ตามลําดับ สําหรับทางรถยนต นครคุนหมิงมี
ขอไดเปรียบที่มีทางดวนเชื่อมนครคุนหมิงกับกรุงเทพฯ เขาดวยกัน ถาหากเมืองการคาสากลหล่ัวซ่ือวานสรางเสร็จสมบูรณ และ
เปดใหบริการอยางเต็มรูปแบบแลวน้ัน เชื่อไดวานครคุนหมิงจะถือเปนประตูในการติดตอกับภูมิภาคภายนอกของมณฑลยูนนาน
ที่มุงสูอาเซียนและเอเชียใต 
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บทคัดยอ 
 

บทความน้ีนําเสนอการขยายอิทธิพลของกลุมมาเฟยรัสเซียเขามาในประเทศไทยสามารถอธิบายไดโดยการใชทฤษฎี
อาชญาวิทยาในการมองปรากฏการณและการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของกลุมมาเฟยรัสเซีย การศึกษาพบวา จากมุมมองทฤษฎี
คิดกอนกระทําผิด (Rational Choice Theory) สามารถอธิบายไดวาการเขารวมกลุมมาเฟยรัสเซียน้ัน เกิดจากการเลือกที่จะ
กระทําและเขารวมกลุมโดยประกอบดวยการใชเหตุและผล กลาวคือ เปนการตัดสินใจเลือกโดยตั้งอยูบนหลักของเหตุและผล 
ตลอดจนการไตรตรองกอนการเขารวมกลุมมาเฟยเพื่อประกอบอาชญากรรม การตัดสินใจที่จะกระทําผิดน้ัน เกิดขึ้นจากกระบวนการ
ตัดสินใจประกอบอาชญากรรมอยางมีเหตุผล โดยกระบวนการตัดสินใจน้ันเกิดขึ้นภายหลังจากการชั่งนํ้าหนักถึงประโยชนที่
ไดรับและผลจากการกระทํา สําหรับทฤษฎีความขัดแยง (Conflict Theory) ใชอธิบายพฤติกรรมของกลุมมาเฟยพื้นฐานของ
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจจากการดําเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของมาเฟยรัสเซียแตละกลุมมีความตองการที่ตรงกัน ทําให
กลุมมาเฟยรัสเซียแตละกลุมตางแยงชิงผลประโยชนซ่ึงกันและกันอยูตลอดเวลา และตางแขงขันกันเพื่อใหสามารถเขาไปมี
อํานาจที่เก่ียวของกับรัฐ หรือตัวบทกฎหมายเพื่อพิทักษรักษาอํานาจของกลุมตนเอาไว โดยใหมีการบังคับใชกฎหมายอันมี
แนวทางที่เปนประโยชนตอกลุมของตน กลาวอีกนัยหน่ึง คือ กฎหมายจะถูกใชเปนเครื่องมือของกลุมมาเฟยในการรักษา
ผลประโยชนของกลุมตนเอง  
 
คําสําคัญ: กลุมมาเฟยรัสเซีย, ทฤษฎีอาชญาวิทยา, การประกอบอาชญากรรม 

 
Abstract 

 
This article presents the expanding the influence of Russian Mafia groups in Thailand that can 

be explained by the theory of criminology .The study found that the Rational Choice Theory can explain 
about  joining the Russian Mafia groups. The selection is done by the group and included a decision based 
on the principle of cause and effect before joining the group to commit crimes. The decision-making 
process that takes place after weighing the benefits and results of the action. For the Conflict Theory is 
used to describe the behavior of the Russian Mafia groups on economic benefits from the illegal activities 
are demanding as the same. Russian Mafia groups, each groups compete the power associated with the 
state or government  for maintain power of their groups. The law enforcement approach that are beneficial 
to their group. In other words, the law is being used as a tool of the group in the interests of their own 
group. 
 
Keywords: Russian mafia group, criminological theories, the crimes 
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1. บทนํา 
 
 การขยายอิทธิพลของกลุมมาเฟยรัสเซียเขามาในประเทศไทยสามารถอธิบายไดโดยการใชทฤษฎีอาชญาวิทยาในการ
มองปรากฏการณและการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของกลุมมาเฟยรัสเซีย ซ่ึงทฤษฎีอาชญาวิทยาเปรียบเสมือนเลนสที่ใชในการ
อธิบาย พรรณนา ถึงสาเหตุการเกิดอาชญากรรม ตลอดจนความสัมพันธระหวางตัวแปรในการประกอบอาชญากรรม ซ่ึงการ
อธิบายปรากฏการณน้ันมีความแตกตางกันออกไปตามมุมมองของแตละทฤษฎี ในการศึกษาครั้งน้ีไดนําทฤษฎีคิดกอนกระทํา
ผิด  (Rational Choice Theory) และทฤษฎีความขัดแยง (Conflict Theory) มาใชในการมุงอธิบายการกอกําเนิดของกลุม
มาเฟยรัสเซีย ตลอดจนการขยายอิทธิพลของกลุมมาเฟยรัสเซียเขามาในประเทศไทย เพื่อทําใหทราบวาแทจริงแลวทฤษฎี
ดังกลาวสามารถใชอธิบายการกอกําเนิดของกลุมมาเฟยรัสเซีย และการขยายอิทธิพลของกลุมมาเฟยรัสเซียเขามาในไทยได
เพียงพอหรือไม เพียงใด  
 เม่ือพิจารณาถึงกลุมมาเฟยรัสเซียถือเปนองคกรอาชญากรรมประเภทหน่ึง ที่ไดขยายอิทธิพลและมุงปฏิบัติการเขามา
ขยายเครือขายที่ผิดกฎหมายและมีความซับซอนมากยิ่งขึ้นจนยากแกการปราบปราม โดยมีเปาหมายในการขยายธุรกิจเขา
มายังประเทศที่มีการบังคับใชกฎหมายที่ไมเขมงวดและหลีกเล่ียงการถูกจับกุม ซ่ึงกลุมมาเฟยรัสเซียมีความยืดหยุน คลองตัว มี
ความผูกพันและจงรักภักดีตอหัวหนากลุม อีกทั้งมีฐานปฏิบัติการในหลายประเทศ กลาวอีกนัยหน่ึง  กลุมมาเฟยรัสเซียมีความ
เก่ียวพันกับปญหาอาชญากรรมหลากหลายรูปแบบ โดยดําเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายทั้งในรูปแบบของการคาขายสินคาและ
บริการที่ผิดกฎหมาย อาทิ การคายาเสพติด การคาประเวณี การคาอาวุธเถื่อน การเรียกคาคุมครอง ตลอดจนการฉอโกงทาง
ธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบของการปลอมแปลงบัตรเครดิต โดยมีความเชี่ยวชาญทางดานอาชญากรรมทางเศรษฐกิจขั้นสูง 
นอกจากน้ี  กลุมมาเฟยรัสเซียยังสามารถฟอกเงินไดโดยใชวิธีการจัดตั้งธุรกิจบังหนา กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เชน ธุรกิจการเงิน 
ธุรกิจการทองเที่ยว เปนตน เพื่อเล่ือนสถานะทางสังคมโดยใชองคการธุรกิจของกลุมตนในการขับเคล่ือน แมกระทั่งการกาวเขา
มามีสวนรวมทางการเมืองโดยการผันตัวเปนนักการเมืองและมีความเก่ียวของกับธุรกิจของภาครัฐ 
 ในกรณีของกลุมมาเฟยรัสเซียที่เขามาในประเทศไทย จัดวาเปนองคการอาชญากรรมขามชาติที่รวมตัวกันจากสาย
สัมพันธทางกลุมชาติพันธุเดียวกัน มีการพูดภาษาเดียวกัน และลักษณะการรวมกลุมขององคการอาชญากรรมน้ัน เปนไปใน
ลักษณะของการแบงงานกันทํา ตามระดับของความเชี่ยวชาญ ไมเพียงเทาน้ันยังมีลําดับชั้นการแบงสายการบังคับบัญชาโดยมี
หัวหนากลุมและลูกนองที่ตางมีความเชี่ยวชาญและมีความชํานาญ ไมเพียงเทาน้ันหากวิเคราะหถึงองคประกอบสรางของกลุม
มาเฟยรัสเซียแลวจะพบวามีวัฒนธรรมรอง หรือลักษณะเฉพาะ อีกทั้งมีเอกลักษณของกลุมมาเฟยรัสเซีย โดยวัฒนธรรมรองน้ัน
ทําใหเกิดความเหนียวแนนทามกลางภายในกลุมมาเฟยรัสเซีย  
 การมีลักษณะรวมที่คลายคลึงกัน ไดแก ประการแรก มีการสมรูรวมคิดเพื่อประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย หรืออาจเปน
ธุรกิจถกูกฎหมายแตดวยวิธีการที่ผิดกฎหมาย ประการที่สอง มีกฎเหล็กที่สมาชิกตองปฏิบัต ิการละเมิดกฎขอหามตางๆ จะถูก
ลงโทษอยางเด็ดขาดรุนแรง ซ่ึงอาจรวมถึงการสังหารผูที่ทรยศตอองคการ ประการที่สาม มีโครงสรางที่เปนลําดับชั้น โดยมีสาย
บังคับบัญชาจะเปนตัวกําหนดตําแหนง สถานภาพ และสวนแบงจากผลกําไร อีกทั้งมีการแบงยศระดับขั้นดวย รอยสักบน
รางกาย และดําเนินยุทธวิธีแบบกองทัพทหาร ประการที่ส่ี มีเปาหมายชัดเจนในการแสวงหาผลประโยชนทางเศรษฐกิจเปน
หลัก โดยมุงผูกขาดธุรกิจผิดกฎหมายที่ตนเองมีความเชี่ยวชาญ สวนการแสวงหาอํานาจและสถานภาพในสังคมเปนเรื่องสําคัญ
รองลงมาที่อาจตามมาในภายหลัง ประการที่หา ใชยุทธวิธีตางๆ เพื่อขยายผลจากความโลภหรือความหวาดกลัวของผูคน โดย
ขมขู ลักพาตัว ใหสินบน วางเพลิงหรือใชความรุนแรงตางๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว ประการที่หก ทําธุรกิจทั้งผิด
กฎหมายและถกูกฎหมายควบคูกัน เพื่อชวยสนับสนุนธุรกิจที่ผิดกฎหมายของตน เชน นําเงินจากการคายาเสพติดมาลงทุนเพื่อ
ฟอกเงิน เปนตน และประการสุดทาย มีการปรับตัวอยูตลอดเวลาในเรื่องเทคโนโลยี การขนสงและอุปกรณที่ใช อาทิ การใชส่ือ
โลกออนไลนเปนเครื่องมือในการประกอบอาชญากรรมรูปแบบตางๆ รวมทั้งอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ซ่ึงกลุมมาเฟยรัสเซีย
ไดรักษาสมาชิกภาพในกลุมตนไดอยางเหนียวแนน 
 โดยทั่วไปเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับองคการอาชญากรรมขามชาติอ่ืนๆ จะพบวา การรวมตัวขององคการ
อาชญากรรมขามชาติน้ันลวนเกิดขึ้นจากความแตกตางในสายสัมพันธบางอยาง อันนํามาสูการรวมตัวกัน อาทิ สายสัมพันธจาก
กลุมเครือญาติ ปรากฏชัดเจนจากกลุมมาเฟยอิตาลีและกลุมอ้ังยี่ นอกจากน้ียังมีสายสัมพันธจากการเปนกลุมคนที่มีรุนราว
คราวเดียวกัน ดังเชน กลุม MS-13 ในสหรัฐอเมริกา ที่ถือเปนกลุมที่ใหญและกออาชญากรรมอยางโหดรายที่สุด กอตั้งขึ้นมา
จากการที่ผูอพยพน้ันมักถูกขมเหง จึงรวมตัวกันเปนกลุมเพื่อความสามัคคี เพิ่มความแข็งแกรงและตอบโตเจาถิ่นดวยการใช
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ความรุนแรง19 อีกทั้งสายพันธจากการมีกลุมชาติพันธุเดียวกัน ดังเชน กลุมมาเฟยรัสเซีย และสายพันธจากการมีกลุมภาษา
เดียวกัน อาทิ กลุมมาเฟยที่พูดภาษาสเปนในละตินอเมริกา เปนตน ส่ิงที่ไมควรละเลยอยางยิ่ง คือการทราบสภาพและลักษณะ
การดํารงอยูของกลุมมาเฟยรัสเซีย เน่ืองจากสรางความเขาใจในธรรมชาติจากฐานราก จะนํามาสูการวิเคราะหปรากฏการณ
ทางสังคมเพื่อการเขาใจธรรมชาติของกลุมมาเฟยรัสเซีย โดยเริ่มตนจากคําถามเชิงภววิทยาดังปรากฏวา “ธรรมชาติของกลุม
มาเฟยรัสเซียเปนอยางไร” เพื่อสรางความเขาใจธรรมชาติของกลุมมาเฟยรัสเซียดังกลาว จะนํามาสูการแสวงหาแนวทางใน
การศึกษากลุมมาเฟยรัสเซียไดอยางถองแท 
 เม่ือพิจารณาในบริบทของประเทศรัสเซียน้ันพบวา จากการที่เศรษฐกิจของรัสเซียเปดกวางสูภายนอกมากยิ่งขึ้น 
เศรษฐกิจผิดกฎหมายไดขยายตัวมากขึ้นเชนเดียวกัน องคการอาชญากรรมโดยเฉพาะองคกรอาชญากรรมรัสเซีย (Russian 
Organized Crime) ไดเขามาแสดงบทบาทสําคัญตออนาคตทางเศรษฐกิจของรัสเซีย โดยมีการแขงขันกันแยงชิงอํานาจและ
ความม่ังคั่ง20 มีรายงานจากเจาหนาที่ของสวิตเซอรแลนด พบวา ในป ค.ศ.1996 มีเงินฝากจากรัสเซียในธนาคาร
สวิตเซอรแลนดรวมทั้งหมดจํานวนประมาณ 3.2 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงคาดวาเงินสวนใหญมาจากองคกรอาชญากรรม
รัสเซีย และจากสถิติทีบ่ันทึกไว  จํานวนอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในรัสเซียโดยเฉพาะป ค.ศ. 1991 มีมากถึง 2,167,964 คดี และ
ในป ค.ศ. 1996 ไดเพิ่มจํานวนขึ้นเปน 2,625,081 คดี นอกจากน้ียังมีรายงานวานักธุรกิจรอยละ 80 ยอมรับวาตนไดจายคา
คุมครองใหแกมาเฟย โดยมีจํานวนมากกวาครึ่งหน่ึงของผลกําไร21 กลุมมาเฟยรัสเซียมีเครือขายธุรกิจที่แสวงหาผลกําไรจาก
ประเทศตางๆจํานวนกวา 60 ประเทศทั่วโลก โดยประกอบอาชญากรรมดานการฉอโกง การฟอกเงิน การหนีภาษี การพนัน 
การโจรกรรม การลอบวางเพลิง และการฆาตกรรม22 ตลอดจนมีการกระทําผิดในลักษณะขามชาติและมีการจัดโครงสรางของ
องคการอยางมีประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการ มีทั้งมีสายการบังคับบัญชาที่เขมแข็ง 
 กลุมมาเฟยรัสเซียไดเติบโตและขยายธุรกิจออกไปทั่วโลกอยางตอเน่ืองและมีมูลคามหาศาล ซ่ึงการเติบโตดังกลาวมี
ลักษณะขามพรมแดนและขยายเครือขายธุรกิจเขาไปยังประเทศที่มีระบบกฎหมายที่ยอหยอนและขาดความเขมงวดของระบบ
กฎหมาย23 ดวยเหตุน้ีกลุมมาเฟยรัสเซียจึงขยายตัวเขามาสรางเครือขายที่ผิดกฎหมายโดยอาศัยประเทศตางๆ เปนฐานสราง
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ อันสงผลกระทบตอนานาประเทศในทุกมิติ อาทิ ความม่ันคง เศรษฐกิจ และสังคม24 หน่ึงใน
ประเทศเปาหมายที่กลุมมาเฟยรัสเซียไดขยายอิทธิพลเขามาแสวงหาประโยชนและโอกาสทางธุรกิจ คือ ประเทศไทย โดยกลุม
มาเฟยรัสเซียไดเขามาดําเนินธุรกิจการทองเที่ยวครบวงจร การทําธุรกิจอสังหาริมทรัพยโดยวาจางคนไทยในลักษณะของการ
เปน “นอมินี” (norminee) หรือ ตัวแทนดําเนินการ การเปนเครือขายขบวนการลักลอบจําหนายยาเสพติด อีกทั้งยังมีการ
เรียกเก็บเงินคาคุมครอง เรียกคาไถ และเก่ียวของกับคดีฆาตกรรม ตลอดจนกลุมมาเฟยรัสเซียไดเปนผูอยูเบื้องหลังการกอ
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่กระทําโดยแกงสกิมม่ิง (skimming) ชาวรัสเซีย ซ่ึงมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการปลอมแปลงบัตร
เอทีเอ็ม (ATM) หรือการสกิมม่ิงบัตรเอทีเอ็ม (ATM Skimming) รวมทั้งมีการซ้ือขอมูลเหยื่อของลูกคาจากธนาคาร
ตางประเทศมากดเงินในประเทศไทยและปลอมแปลงขอมูลบัตรเอทีเอ็มของคนไทยเพื่อกดเงินในประเทศไทย โดยการ
โจรกรรมทางการเงินในรูปแบบสกิมม่ิง (skimming) น้ันถือเปนอาชญากรรมขั้นสูง เน่ืองจากมีการใชเทคโนโลยีและความรู
เฉพาะทางในการโจรกรรมและสรางความเสียหายเปนมูลคามหาศาล25  
 กลาวไดวาการขยายอิทธิพลของกลุมมาเฟยรัสเซียเขามาในไทยมีลักษณะขามพรมแดนและพัฒนาไปสูการเปน
เครือขายอาชญากรรมที่โยงใยกับประเทศตางๆทั่วโลก โดยมีรากฐานสําคัญอยูที่ประเทศรัสเซีย ตลอดจนรูปแบบของการกอ

                                                        
 19 BusinessInsider, Photos of the men of El Salvador's Penas Ciudad Barrios — a prison so dangerous even 
the guards stay outside. Acessed 13 December,2015 from : http://www.businessinsider.com/photos-of-ms-13-
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 25 นัทธี จิตสวางและคณะ.(2557). แกงอาชญากรตางชาติที่เขามากระทําผิดในประเทศไทย.คนเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2558. จาก
http://www.nathee-chitsawang.com 
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อาชญากรรมของกลุมมาเฟยรัสเซียน้ัน ตั้งอยูบนพื้นฐานของการมีผลประโยชนทางเศรษฐกิจรวมกัน และใชเทคโนโลยีขั้นสูงใน
การประกอบอาชญากรรม โดยกอใหเกิดผลกระทบตอไทยและนานาประเทศประเทศ บริบทของสังคมโลกไดเกิดการ
เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลาและเปนไปอยางรวดเร็ว เปนการเปดโอกาสใหกลุมมาเฟยรัสเซียอาศัยชองทางในการเขาสูไทยและ
ดําเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในรูปแบบตางๆ  ดังน้ันไทยควรรับมือกับการขยายอิทธิพลเขามาของกลุมมาเฟยรัสเซียอยาง
รวดเร็วและครอบคลุมในทุกดานใหมากที่สุด 
 อยางไรก็ตามแมกลุมมาเฟยรัสเซียไดเขามาในประเทศไทยและมีการจับกุมได หากแตกลุมมาเฟยรัสเซียยังคงกลับ
เขามากออาชญากรรมอีก ดังเชนในแหลงทองเที่ยวสําคัญ อาทิ จังหวัดภูเก็ต ชลบุรี และเชียงใหม ส่ิงเหลาน้ีสามารถสะทอนได
อยางชัดเจนวา การรักษาสมาชิกภาพภายในกลุมมาเฟยรัสเซียใหมีความเหนียวแนน เปนส่ิงที่ควรใหความสนใจในการศึกษา 
เน่ืองจากอาจมีความเก่ียวของกับประเด็นดานการใชเงินตรา การประกอบอาชญากรรม ตลอดจนความจงรักภักดีอันเปน
สายใยที่ถักทอรอยเรียงสมาชิกของกลุมมาเฟยรัสเซียไวดวยกัน ส่ิงเหลาน้ีควรนํามาประกอบการพิจารณาไดอยางดียิ่ง 
  
2. วัตถุประสงคของบทความ 
 
 บทความน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาถึงการใชทฤษฎีอาชญาวิทยาในการอธิบายการประกอบอาชญากรรมของกลุม
มาเฟยรัสเซีย ตลอดจนการกอกําเนิดของกลุมมาเฟยรัสเซีย และการขยายอิทธิพลของกลุมมาเฟยรัสเซียเขามาในประเทศไทย 
อีกทั้งเพื่อศึกษาถึงทฤษฎีคิดกอนกระทําผิด (Rational Choice Theory) และทฤษฎีความขัดแยง (Conflict Theory) ในการ
นํามาใชอธิบายการขยายอิทธิพลของกลุมมาเฟยรัสเซียเขามาในไทย  
 
3.  วิวัฒนาการการกอกําเนิดกลุมมาเฟยรัสเซีย   
 
 ในมุมมองการกอกําเนิดของกลุมมาเฟยรัสเซียน้ัน พบวา รากฐานของการเกิดอาชญากรรมไดฝงรากลึกมากจาก
ระบบสังคมนิยมเกาและโครงสรางทางการเมืองที่ไมสมบูรณในสมัยสหภาพโซเวียต กลาวคือ ประชาชนไมเคยไดสัมผัสกับ
ระบบการบังคับใชกฎหมายที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมแตประการใด ภายใตการปกครองโดยระบอบซารแหงรัสเซีย 
หากแตกษัตริยจะทรงอยูเหนือกฎหมาย รากฐานของมาเฟยรัสเซียสามารถเห็นรองรอยไดจาก "อาณานิคมนักโทษ" ซ่ึงเปนถิ่น
ฐานที่ใชสําหรับการเนรเทศนักโทษ โดยการสงตัวไปยังสถานที่ที่อยูหางไกลจากกษัตริยและประชาชน26 จุดเริ่มตนที่สําคัญของ
มาเฟยรัสเซีย คือ การปลดปลอยทาสติดที่ดินในสมัยพระเจาอเล็กซานเดอรที่ 2 (Alexander II) ทําใหเกิดการเปล่ียนสภาพ
จากการเปนชาวนาติดที่ดินไปเปนกรรมกรในโรงงาน และเกิดการเคล่ือนยายจากชนบทเขาสูเมือง จนในที่สุดทําใหเกิดภาวะ
วางงานและมีการประกอบอาชญากรรมเปนจํานวนมาก ซ่ึงตอมาเกิดการปฏิรูปดานความม่ันคงภายในประเทศ นํามาสูการ
ทําลายซ่ึงสังคมชาวชนบท กอใหเกิดคล่ืนลูกใหมของอาชญากรรมขึ้น กลาวคือ นักโทษชาวรัสเซียที่ถูกกักขังในอาณานิคม
นักโทษ เกิดความเชื่อวา ระบบทางสังคมไมถูกตองตามหลักการและกฎหมายอีกตอไป เน่ืองจากมีความลมเหลวในพันธกรณี
การดูแลชีวิตความเปนอยูของประชาชนและทําใหเกิดความอดอยาก ดังน้ันจึงเกิดทัศนคติที่ไมมีความเชื่อถือในตัวรัฐและ
กฎหมายอีกตอไป ผูที่เคยถูกกักกันจึงตัดสินใจตั้งกลุมขึ้นมา โดยมีชื่อวา "Thieves World" โดยเปนชื่อที่ใชในการเรียกขาน   
มีลําดับชั้นการบังคับบัญชาและมีการตั้งกฎระเบียบ กฎเกณฑในกลุมของตน กลุมดังกลาวมักแสวงหาชองทางในการใหสินบน
แกเจาหนาที่รัฐเพื่อเขาสูสถาบันทางการเมือง โดยมีลําดับสายการบังคับบัญชาที่มีอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ในการคงไว       
ซ่ึงอํานาจ และอยูในประเทศเปนระยะเวลากวาศตวรรษ27 เกิดโครงสรางทางองคการที่มีการแบงปนผลประโยชนอยาง       
เทาเทียมในกลุมสมาชิกองคการ 
 จากการศึกษากลุมมาเฟยรัสเซียผานทางประวัติศาสตร สามารถเห็นไดอยางชัดเจนวา มีการพัฒนารูปแบบที่ซับซอน
มากขึ้นในดานหลักเกณฑ หลักปฏิบัติ ตลอดจนการสรางเอกลักษณและลักษณะที่แตกตางจากกลุมภายนอก เพื่อเปน       
การปกปองตนเองจากสภาวะการถูกแทรกซึม สังคมของมาเฟยในศตวรรษที่ 19 มีความคาดหวังวา สมาชิกในองคการจะตอง

                                                        
 26 Joseph Serio, "Organized Crime in the Soviet Union and Beyond," Low Intensity Conflict and Law Enforcement, 
vol. 1, no. 2 (Fall 1992), p. 127-151. 
 27 Tanya Frisby.(1998).The rise of organized crime in Russia: Its roots and social significance. Europe-Asia 
Studies. 
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ผานการทดสอบเปนระยะเวลากวา 6 ป โดยมีลักษณะทางพฤติกรรมในการปฏิบัติการลับ และมีวินัยอยางเครงครัด โดยมี
ความแตกตางจากการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมที่มีในสังคมทั่วไป ผูนํากลุมมาเฟยรัสเซียในศตวรรษที่ 19 สนับสนุนใหเหลา
สมาชิกภายในกลุมเดียวกันแตงงานกัน และมีทายาทสืบทอดองคการตอไป อยางไรก็ตามการกออาชญากรรมน้ันมีนัยยะถึง 
การถูกกีดกันสิทธิอันชอบธรรมในการประกอบอาชีพและการอนุญาตใหอาศัยอยูภายในประเทศ โดยกลุมอาชญากรชาวรัสเซีย
ที่สําคัญ คือ กลุม Vory ไดกอรางสรางตัวขึ้นเปนองคการอาชญากรรมลับ โดยกระทําผิดดานการคายาเสพติด การคาประเวณี 
การคานํ้ามันและกาซธรรมชาติซ่ึงเปนชองทางรายไดที่สําคัญของรัสเซีย และมีสวนเก่ียวของในตลาดมืด โดยการสรางพันธมิตร
กับนักธุรกิจและเจาหนาที่ของรัฐ28 
 อยางไรก็ตามกลุมมาฟยรัสเซียไดกออาชญากรรมขึ้นในหลากหลายรูปแบบ ไดแก การฉอโกงทางการเงิน และการคา
ยาเสพติด เกิดโลกของอาชญากรรมและเกิดการแขงขันกันกอนการลมสลายของสหภาพโซเวียต ทําใหรัสเซียประกอบไปดวย
กลุมมาเฟยหลากหลายกลุม โดยแบงออกเปนสองกลุม คือ กลุมที่มีความเก่ียวของกับชาติพันธุ และกลุมอาชญากรรมชนิด
พิเศษ ทําใหรัสเซียเขาสูสภาวะของการเปนโลกแหงการสรางอิทธิพลอยางจริงจัง โดยมีผลประโยชนทางดานเศรษฐกิจ      
เปนตัวกําหนดทิศทางของการกระทําความผิด 
 กลาวไดวา มาเฟยรัสเซียที่เกิดขึ้นมีจุดกําเนิดประการหน่ึงจากเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่ไดกอใหเกิดปญหาสังคม
ตามมา หน่ึงในปญหาน้ัน คือ ตลาดมืด ที่ไดเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยการบริหารงานของอดีตประธานาธิบดี นิกิตา ครุสชอฟ  
(Nikita Khrushchev) และเกิดขึ้นเรื่อยมาจนกระทั่งในสมัยการบริหารงานของอดีตประธานาธิบดีมิคาอิล กอรบาชอฟ 
(Mikhail Gorbachev) อันเปนชวงเวลาที่มาเฟยรัสเซียแสดงอิทธิพลและแสดงออกซ่ึงอํานาจอยางมาก ขณะเดียวกันเศรษฐกิจ
ของสหภาพโซเวียตที่มุงใหความสําคัญกับอุตสาหกรรมหนัก ยุทโธปกรณ และผลิตผลที่มุงเนนการผลิตทางการเกษตร        
ส่ิงเหลาน้ีไมสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนได เปนผลทําใหในปลายป ค.ศ. 1970 รายไดสวนใหญของสหภาพ       
โซเวียตมาจากการดําเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายและประชาชนโดยสวนใหญกวา 20 ลานคน29 ไดเขาไปมีสวนเก่ียวของ      
กับธุรกิจที่ผิดกฎหมายและเศรษฐกิจในตลาดมืด ซ่ึงถูกควบคุมโดยมาเฟยรัสเซีย 
 หากวิเคราะหถึงโครงสรางทางระบบเศรษฐกิจของรัสเซียในสมัยสหภาพโซเวียต จะพบวา มีลักษณะผูกขาดเปน
อยางมาก ทําใหการดําเนินธุรกิจของภาคเอกชนไมขยายตัว แตเม่ือใดก็ตามที่ระบบผูกขาดน้ันไดส้ินสุดลง จะทําใหประชาชน     
เปนเจาของทรัพยสินมากยิ่งขึ้น เม่ือประชาชนมีสิทธิในทรัพยสินจึงเริ่มเขามามีสวนรวมในการดําเนินธุรกิจ ประกอบ         
กับประชาชนไมสามารถเชื่อม่ันหรือไววางใจรัฐในการพิทักษสิทธิในทรัพยสินน้ันๆไดอีกตอไป ดังน้ันจึงเริ่มแสวงหาแนวทางใน
การปกปองรักษาธุรกิจของตน ดวยเหตุน้ีจึงทําใหเกิดการรวมกลุมกันขึ้นมาเปนองคกรที่ทําหนาที่ในการปกปองธุรกิจ ซ่ึงได
ปรากฏเดนชัด คือ กลุมมาเฟยรัสเซียที่ไดแสดงบทบาทหลากลายในการมีสวนเก่ียวของกับกิจกรรมที่ถูกกฎหมายและผิด
กฎหมาย ซ่ึงการเกิดขึ้นของมาเฟยรัสเซียน้ัน เน่ืองจากรัฐบาลสหภาพโซเวียตใชวิธีการควบคุมทางเศรษฐกิจเปนระยะเวลา   
อันยาวนาน ดังน้ัน การอธิบายถึงการแขงขันทางเศรษฐกิจ และอิทธิพลของคานิยมในดานวัตถุ จึงเปนการสรางเงื่อนไข         
และผลักดัน สนับสนุนกลุมมาเฟยรัสเซียในการกระทําผิดกฎหมาย  
 ภายหลังการลมสลายของสหภาพโซเวียต รัสเซียยังคงประสบกับปญหาการคอรัปชั่นและตัวบทกฎหมายที่ไมมี  
ความชัดเจนในการปกปองสิทธิในทรัพยสิน สงผลใหผูเปนเจาของในสิทธิการครอบครองเกิดความหวาดกลัวที่จะสูญเสีย
ทรัพยสินและเกรงกลัวตอการถูกฉอโกง ทําใหตัดสินใจและเกิดความตองการปกปองทรัพยสินดังกลาว ทําใหเกิด "ผูคุมครอง" 
ขึ้น ซ่ึงมาจากเหลาทหารจากกองกําลังทหาร หนวยสืบราชการลับสหภาพโซเวียต หรือ KGB และบรรดาเหลาตํารวจที่ไดถูก
ปลดออกจากตําแหนง ซ่ึงมีทักษะเฉพาะตัวและมีความสามารถในการใชกําลังทางรางกาย เพื่อเปนผูคุมครองในผลประโยชน
ทางดานธุรกิจ ทําใหเกิดองคการอาชญากรรมรัสเซียขึ้นโดยมีจํานวนกวา 4,000-5,000 กลุม ที่ไดปฏิบัติการและมีการ
พัฒนาขึ้นมาอยางรวดเร็ว30 หน่ึงในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย คือ การฟอกเงิน เพื่อเขาสูโครงสรางที่ถูกตองตามกฎหมาย โดยการ
ขยายฐานสูเศรษฐกิจมืด มีรายงานวา ในป ค.ศ. 1993 มาเฟยรัสเซียมีสวนรวมทางกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศกวารอย
ละ 40 และในป ค.ศ. 1994 มาเฟยรัสเซียไดควบคุมการลงทุนในทรัพยสินประเภททุนกวาครึ่งหน่ึง หนวยงานภาครัฐไม
สามารถควบคุมไดและเกิดการคอรัปชั่น ตลอดจนการบังคับใชกฎหมายเพื่อปราบปรามกลุมมาเฟยรัสเซียเปนไปอยาง
                                                        
 28 Ibid, p. 36-39.  
 29 Wilhelm Eberwein and Jochen Tholen.(1997).Market or mafia: Russian managers on the difficult road 
towards an open society. Vermont : Ashgate Publishing Company. 
 30 Paddy Rawlinson.(1998).Criminal Heirs - Organised Crime And Russia's Youth in Gangs & Youth Subculture: 
International Exploration. New Jersey : Transaction Publishers. 
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ยากลําบาก สงผลทําใหการฟอกเงินขยายตัวเปนวงกวาง ขณะเดียวกันไดเกิดคดีฆาตกรรมขึ้นเปนรายวัน โดยมีสถิติ          
การฆาตกรรมจํานวนกวา 84 ศพในแตละวัน31 และไมสามารถจับกุมผูกระทําผิดมาดําเนินคดีได นอกจากน้ีภาคธุรกิจตอง
จายเงินคาคุมครองใหแกมาเฟยรัสเซียเปนมูลคามหาศาล 
 
4.  ทฤษฎีทางอาชญาวิทยากับการศึกษามาเฟยรัสเซีย 
 
 4.1  ทฤษฎีคิดกอนกระทําผิด  (Rational Choice Theory) 
 แมวานักปรัชญา นักสังคมวิทยา และนักรัฐศาสตรตางสนับสนุนวาทฤษฎีคิดกอนกระทําผิด (Rational Choice 
Theory) สามารถใชในการอธิบายจุดเริ่มตนของการรวมกันเปนหน่ึงเดียวและครอบคลุมถึงทฤษฎีที่อธิบายถึงพฤติกรรมทาง
สังคมไดน้ัน แตการพิสูจนความจริงวา แทจริงแลวทฤษฎีคิดกอนกระทําผิด (Rational Choice Theory) สามารถอธิบายการ
กอกําเนิดของกลุมมาเฟยรัสเซียและการขยายอิทธิพลของกลุมมาเฟยรัสเซียไดมากนอยเพียงใดน้ัน เปนส่ิงท่ีมีความทาทายและ
นาสนใจในการนํามาสูการหาคําตอบ ซ่ึงรูปแบบพฤติกรรมของกลุมมาเฟยรัสเซีย มีลักษณะเปนพฤติกรรมรวม หรือพฤติกรรม
รวมหมู (collective behavior) ที่เกิดขึ้นจากการมีแรงจูงใจ ความรูสึก และทัศนคติที่เปนอันหน่ึงอันเดียวกัน  
 หากพิจารณาถึงทฤษฎีคิดกอนกระทําผิด (Rational Choice Theory) จะพบวา สภาวะจิตของมนุษยมักตอบสนอง
ตอแรงจูงใจและมนุษยมีอิสระในการเลือกที่จะกระทําผิดกฎหมาย โดยในการเลือกพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายน้ันขึ้นอยูกับ
ผลประโยชนสูงสุด ซ่ึงทฤษฎีคิดกอนกระทําผิด (Rational Choice Theory) สามารถอธิบายสาเหตุของอาชญากรรมอันเปน
ผลมาจากความมีอิสระในการเลือก การไมเกรงกลัวตอบทลงโทษ การขาดซ่ึงประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรม  โดยมี
มุมมองตอสาเหตุอาชญากรรมในมิติทางเศรษฐกิจและการอธิบายสาเหตุของพฤติกรรมของอาชญากรรมอันมีความสัมพันธกับ
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ  ซ่ึงบุคคลจะมีกระบวนการตัดสินใจในการประกอบอาชญากรรมอยางมีเหตุผล คํานึงถึงธรรมชาติ
ของมนุษยที่ตองการผลประโยชนตอบแทนสูงสุดที่จะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจเลือกประกอบอาชญากรรมน้ัน ๆ  
 กลุมมาเฟยรัสเซียจึงเปนผลลัพธของกระบวนการใชเหตุผลเพื่อคํานวณถึงทางเลือกที่ไดรับผลประโยชนจากการ
ประกอบอาชญากรรม โดยมีปจจัยสําคัญที่นําสูการประกอบอาชญากรรม ไดแก การไรซ่ึงความเกรงกลัวและความหยอนใน
บทลงโทษ การคาดหวังในระดับสูงตอผลประโยชนจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ผิดกฎหมาย และการกลายเปนสมาชิกของกลุม
มาเฟยรัสเซีย เม่ือนําทฤษฎีคิดกอนกระทําผิด (Rational Choice Theory) มาใชในการอธิบายพฤติกรรมของกลุมมาเฟย
รัสเซียตลอดจนการกออาชญากรรม พบวา สามารถใชอธิบายถึงสาเหตุการตัดสินใจเพื่อเขามามีสวนรวมในองคการ อันเปนผล
มาจากความคาดหวังตอผลตอบแทนที่ไดรับกลับคืนมา การที่บุคคลตัดสินใจเขามามีสวนเก่ียวของในกลุมมาเฟยรัสเซียน้ัน  
เปนผลมาจากปจจัยสําคัญ 4 ประการ32  ไดแก 1) ความตองการพัฒนาทักษะ ความรู เพื่อการวางแผนและเลือกเหยื่ออยาง
เชี่ยวชาญอันเปนการลดความเส่ียงในการประกอบอาชญากรรม 2)  ความตองการมีอิสรภาพทางการเงินและการพึ่งพาเงินจาก
กลุมมาเฟยรัสเซีย 3) การมีสวนเก่ียวของกับอาชญากรมาเฟย และ 4) การมีโอกาสเพียงเล็กนอยที่จะไดประกอบอาชีพที่
ถูกตองตามกฎหมาย  
 การอธิบายถงึกลุมมาเฟยรัสเซียที่ประกอบอาชญากรรม ผานทฤษฎีคิดกอนกระทําผิด (Rational Choice Theory) 
สามารถอธิบายไดวา การเขารวมกลุมมาเฟยรัสเซียน้ัน เกิดจากการเลือกที่จะกระทําและเขารวมกลุมโดยประกอบดวยการใช
เหตุและผล กลาวคือ เปนการตัดสินใจเลือกโดยตั้งอยูบนหลักของเหตุและผล ตลอดจนการไตรตรองกอนการเขารวมกลุม    
มาเฟยเพื่อประกอบอาชญากรรม การตัดสินใจที่จะกระทําผิดน้ัน เกิดขึ้นจากกระบวนการตัดสินใจประกอบอาชญากรรมอยาง
มีเหตุผล โดยกระบวนการตัดสินใจน้ันเกิดขึ้นภายหลังจากการชั่งนํ้าหนักถึงประโยชนที่ไดรับและผลจากการกระทํา ซ่ึงสมาชิก
ของกลุมมาเฟยรัสเซียสามารถพิจารณาและตัดสินใจโดยอาศัยหลักเหตุผลในการเขามาสวนเก่ียวของในองคการอาชญากรรม 
สมาชิกของกลุมมาเฟยรัสเซียจะมีขอผูกพันหรือมีพันธะในการกออาชญากรรม ภายหลังจากการพิจารณาถึงความเส่ียงใน  
การถูกจับกุม และบทลงโทษที่จะไดรับจากการประกอบอาชญากรรม เฉกเชนเดียวกับการไตรตรองถึงผลประโยชนทางเงินที่
จะไดรับ เม่ือการกออาชญากรรมน้ันประสบผลสําเร็จ เงินถือเปนส่ิงกระตุนที่แสดงบทบาทสําคัญในการทําใหบ ุคคลน้ัน      

                                                        
 31 G.V et al. Osipov.(1994). The Reform of Russia: Myths and Reality. Moscow : Institute of Socio Political 
Reseach. 
 32 Clarke and Cornish.(1985). Modelling offender's decision: A framework for research and policy . Crime and 
Justice: An Annual Review of Research, Tonry and Morris.(p.171 – 172).Chicago: University of Chicago Press.  
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เกิดความสมัครใจในการเขารวมกลุมมาเฟยรัสเซีย โดยกลุมมาเฟยรัสเซียมีความเชื่อวา ศักยภาพ ความสามารถและทรัพยากร
ของกลุมมีสวนสําคัญในการทําใหรอดพนจากการถูกจับกุม ดังน้ันจึงเกิดความรู สึกวา การกระทําผิดสามารถประสบ
ความสําเร็จไดโดยมีความเส่ียงอยางนอยที่สุด และจะนํามาซ่ึงผลประโยชนอยางมหาศาล  
 ภายหลังการลมของสหภาพโซเวียต กลุมมาเฟยรัสเซียไดใชวิธีการขมขู บังคับเพื่อใหไดเงินตรา ฉอโกงและใหสินบน
แกตํารวจ กฎหมายทางเศรษฐกิจของรัสเซียมีความคลุมเครือและไมชัดเจน สําหรับธุรกิจที่ถูกกฎหมายมีความจําเปนตองจาย
ภาษีในการนําเขาและสงออกอยูบอยครั้ง สงผลทําใหใชเงินทุนไปกับการจายภาษีเปนจํานวนมากและไมเหลือเงินทุนเพียง
พอที่จะทําการลงทุนใหม ๆ และผูที่มีรายไดมากจากการผลิตหรือประกอบกิจการที่มีมูลคาสูง มักตกเปนเปาหมายและเปน
เหยื่อของกลุมมาเฟยรัสเซีย โดยเหลาบรรดาผูประกอบการที่ไมประสงคจายเงินใหกับกลุมมาเฟยรัสเซียตามที่ถูกขูบังคับ     
จะแกปญหาดวยการ วาจางตํารวจและบริษัทรักษาความปลอดภัยในการปกปองตนจากการใชอิทธิพลของมาเฟยรัสเซีย การที่ 
มาเฟยรัสเซียมีพฤติกรรมดังกลาว เน่ืองจากเล็งเห็นแลววาไดประโยชนจากการกระทําผิดกฎหมายหรือไดกําไรอยางมากที่สุด 
หากมาเฟยรัสเซียพิจารณาแลวเห็นวา ไมไดผลประโยชนจากการกระทําผิดก็จะไมประกอบอาชญากรรม โดยมาเฟยรัสเซีย    
มีการวางแผน คิดคํานวณถึงผลเสียทางเศรษฐกิจกอนการประกอบอาชญากรรม ตลอดจนการกอใหเกิดความพึงพอใจเปน
สําคัญ 
 แมกระน้ันก็ตามเม่ือกลุมมาเฟยรัสเซียไดขยายเครือขายเขามาในประเทศไทย และปฏิบัติการอยูในแหลงทองเที่ยวที่
สรางรายไดแกประเทศ คือ ในพื้นที่พัทยาและจังหวัดภูเก็ต กลุมมาเฟยรัสเซียไดประกอบอาชญากรรมหลากหลายรูปแบบทั้ง 
การฟอกเงิน การรีดไถเงิน การคายาเสพติด การฉอโกงทางการเงินและอสังหาริมทรัพย การลักลอบคาประเวณี การปลอม
แปลงสินคาและเอกสาร ตลอดจนการกอเหตุฆาตกรรม ส่ิงเหลาน้ีแสดงใหเห็นถึงการเติบโตของขบวนการที่มีกลุมมาเฟยรัสเซีย
อยูเบื้องหลัง และมีการสรางเครือขายโดยการประกอบธุรกิจเพื่อเปนโครงสรางในการนํารายไดมาหลอเล้ียงเครือขาย และมัก
ใชวิธีการใหคนไทยเปนตัวแทนดําเนินการ ซ่ึงเม่ือพิจารณาแลวเห็นวา การประกอบธุรกิจของกลุมมาเฟยรัสเซียเปนการ
แสวงหาผลประโยชนในการทําธุรกิจผิดกฎหมาย และใชชองทางในกฎหมายไทยบางประการในการหลบเล่ียง นอกจากน้ียังมี
อาชญากรชาวรัสเซียหลบหนีคดีเขามาใชไทยเปนที่หลบซอนตอการถูกจับกุม และเปนฐานการขยายเครือขายที่ผิดกฎหมาย
จากประเทศรัสเซีย การกระทําของกลุมมาเฟยรัสเซียดังกลาว กระทําการเปนขบวนการ มีการวางแผน ไตรตรองกอนการ
ตัดสินใจกระทําความผิด โดยคํานึงถึงมูลคาและผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่จะไดรับ อีกทั้งมีแผนการ การแบงหนาที่ของ
สมาชิกภายในกลุม กอนการประกอบอาชญากรรม นอกจากน้ียังคํานึงถึงความเปนไปไดที่จะถูกจับกุม โอกาสในการกระทําผิด 
ผลเสีย ตลอดจนความเส่ียง และมูลเหตุจูงใจในการประกอบอาชญากรรม หลังจากที่มาเฟยรัสเซียไดคํานึงถึงปจจัยดังกลาวที่
เก่ียวของกับการกออาชญากรรมแลว จึงตัดสินใจโดยมีฐานแหงเหตุและผลในการประกอบอาชญากรรมขึ้นในประเทศไทย 
 อยางไรก็ตามการที่กลุมมาเฟยรัสเซียไดเลือกที่จะเขามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทยน้ัน มีสาเหตุประการ
หน่ึงมาจากปญหาในการบังคับใชกฎหมายขอประเทศไทยและนโยบายการสงเสริมการทองเที่ยวจากภาครัฐ ตางสงผลตอการ
เขามาประกอบอาชญากรรมแทบทั้งส้ิน ไมเพียงเทาน้ัน กลุมมาเฟยรัสเซีย กอนการประกอบอาชญากรรมตางมีการเริ่มศึกษา
กฎหมายจากประเทศเพื่อนบานตางๆที่รายลอมประเทศไทยกอน คํานึงถึงการบังคับใชกฎหมายและบทลงโทษ เม่ือเกิด
กระบวนการคิดและพิจารณาไตรตรองแลวจึงเลือกที่จะเขามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทย เน่ืองจากกฎหมายของ
ไทยเบาที่สุด เม่ือเปรียบเทียบกับบทลงโทษในประเทศสิงคโปร โดยกลุมมาเฟยรัสเซียมีการศึกษาทางดานกฎหมายอยาง
ละเอียด  ถี่ถวนกอนการกระทําผิด 
 4.2  การอธิบายโดยใชทฤษฎีความขัดแยง  (Conflict Theory) 
 ทฤษฎีความขัดแยง (conflict Theory) สามารถใชอธิบายพฤติกรรมของกลุมมาเฟย ซ่ึงจอรจ โวลด (George 
Vold) ไดแสดงทรรศนะในการมองมนุษยวา มนุษยเปนสัตวสังคม กลาวคือ มนุษยเปนทั้งสวนหน่ึงของสังคมและเปนผลผลิต
จากการคบหาสมาคมกันของบุคคลในสังคม กลุมเกิดจากการที่บุคคลมีผลประโยชนและความตองการตรงกันหรือสอดคลอง
กัน ทําใหเกิดการรวมกลุมกันขึ้นมา ดังน้ัน การศึกษาพฤติกรรมของบุคคลจะสามารถเขาใจได หากศึกษาในรูปแบบพฤติกรรม
กลุม (collective bahavior) กลุมจะมีประสิทธิภาพผานทางการติดตอและความรวมมือของบุคคลในกิจกรรมของสมาชิกกลุม 
และการรวมกลุมดังกลาวจะทําใหบุคคลเกิดความผูกพันกับกลุม แตในทางตรงกันขาม กลุมจะเกิดความขัดแยงกับกลุมอ่ืนเม่ือ
ผลประโยชนและวัตถุประสงคตรงกัน หรือรุกลํ้าซ่ึงกันและกัน หรือเกิดการแยงชิงดีกับผลประโยชนหรือวัตถุประสงค        
ของกลุมอ่ืน เม่ือความขัดแยงของกลุมไดพัฒนาขึ้นมา ก็จะทําใหสมาชิกของแตละกลุมจงรักภักดีตอกลุมของตนเองมากขึ้น 
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และพรอมที่จะตอสูเพื่อใหไดมาซ่ึงความสําเร็จของกลุมตนเอง เน่ืองจากแตละกลุมจะพยายามรักษาสถานภาพเก่ียวกับ
ผลประโยชนและวัตถุประสงคของกลุมไวตลอดเวลา ทําใหเกิดการแขงขันที่จะรักษาไวซ่ึงส่ิงที่กลุมตองการตลอดเวลา33 
 จากทรรศนะขางตน สามารถนํามาใชในการอธิบายกลุมมาเฟยรัสเซีย ไดดังน้ี ผลจากการปฏิรูปทางเศรษฐกิจในสมัย
สหภาพโซเวียตนํามาซ่ึงอัตราการวางงาน ประชาชนกวา 3 ลานคนเกิดการวางงานขึ้นในภาคอุตสาหกรรม มีเพียงรอยละ 20 
ของประชาชนเทาน้ันที่สามารถไดรับการจางงาน ในขณะน้ันหนวยสืบราชการลับสหภาพโซเวียต หรือ KGB ไดถูกปลดออก
จากตําแหนงจากจํานวน 36,000 คน ใหเหลือเพียง 2,800 คน กองกําลังทหารเชนเดียวกันถูกปลดออกจากตําแหนงราว 
40,000-50,000 คน และตํารวจกวา 32,000 ราย ไดถูกปลดจากตําแนง ในเม่ือไมสามารถที่จะมีรายไดอยางถูกตองตาม
กฎหมาย ทําใหประชาชนจํานวนมากไดเขาไปมีสวนเก่ียวของกับกลุมมาเฟยรัสเซียกวา 3 ลานคน และปฏิบัติการอยูในกลุม  
มาเฟยรัสเซียกวา 5,700 กลุม34 กลุมมาเฟยรัสเซียแตละกลุมตางแยงชิงอํานาจ ความเปนใหญ และผลประโยชนทางดาน
เศรษฐกิจอยูตลอดเวลา และเกิดสภาวะขามชาติไปกออาชญากรรมขึ้นในหลายประเทศ ไดแก ประเทศอเมริกา กลุมประเทศ
เครือรัฐเอกราช (Commonwealth of Independent States)  เปนตน  
 ขณะเดียวกันเม่ือพื้นฐานของผลประโยชนทางเศรษฐกิจจากการดําเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของมาเฟยรัสเซียแต
ละกลุมมีความตองการที่ตรงกัน ทําใหกลุมมาเฟยรัสเซียแตละกลุมตางแยงชิงผลประโยชนซ่ึงกันและกันอยูตลอดเวลา และ
ตางแขงขันกันเพื่อใหสามารถเขาไปมีอํานาจที่เก่ียวของกับรัฐ หรือ ตัวบทกฎหมาย เพื่อพิทักษรักษาอํานาจของกลุมตนเอาไว 
โดยใหมีการบังคับใชกฎหมายอันมีแนวทางที่เปนประโยชนตอกลุมของตน กลาวอีกนัยหน่ึง คือ กฎหมายจะถูกใชเปนเครื่องมือ
ของกลุมมาเฟยในการรักษาผลประโยชนของกลุมตนเอง นอกจากน้ี ทฤษฎีดังกลาวสามารถอธิบายถึงพฤติกรรมของกลุม    
มาเฟยรัสเซียไดวา มีลักษณะการกระทําในรูปแบบของกลุม อันมีแนวทางในการรวมตัวกันเพื่อปองกันและทําใหเกิด       
ความแข็งแกรงภายในกลุมของตนและปกปองตอผลประโยชนทางเศรษฐกิจของกลุมตนเปนสําคัญ 
 อยางไรก็ตามเม่ือกลุมมาเฟยรัสเซียไดขยายอิทธิพลเขามาในไทยและมุงดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เอ้ือประโยชน
ใหแกกลุมตนเองในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต กลุมมาเฟยรัสเซียที่ไดเขามาแสวงหาประโยชนในดานธุรกิจการทองเที่ยวของจังหวัด
ภูเก็ต อาทิ การประกอบธุรกิจดานบริษัททัวร อสังหาริมทรัพย รานอาหาร โรงแรม และสถานบันเทิงยามกลางคืน เปนตน 
โดยใชคนไทยเปนตัวแทนในการดําเนินการ หรือการจดทะเบียนสมรสกับหญิงไทยและขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทโดยมีกลุม  
มาเฟยรัสเซียเปนผูรวมถือหุนน้ัน ไดทําใหเกิดความขัดแยงขึ้นระหวางกลุมมาเฟยรัสเซียตางๆดวยกันเอง เน่ืองจากมีฐาน    
ของผลประโยชนที่ตรงกันและทับซอนกัน ทั้งในสวนของกลุมมาเฟยรัสเซียที่มีรากฐานอยูที่จังหวัดภูเก็ต และกลุมมาเฟยรัสเซีย
ที่ยายฐานในการประกอบธุรกิจเขามายังจังหวัดภูเก็ต ขณะเดียวกันเม่ือมีผลประโยชนและความตองการที่สอดคลองกัน หรือมี
ความตองการที่ตรงกัน จึงกอใหเกิดความขัดแยงแยงชิงผลประโยชน ซ่ึงสามารถเห็นไดอยางขัดเจนจากสถานการณที่กลุม    
มาเฟยรัสเซีย 2 กลุมเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนทางธุรกิจและไมสามารถตกลงกันได จะนํามาซ่ึงการทําลายลางอีกฝาย
หน่ึงและกอเหตุอาชญากรรมขึ้น เชน การฆาตกรรม เปนตน 
 นอกจากน้ีกลุมมาเฟยรัสเซียแตละกลุม ตางพยายามรักษาและปกปองผลประโยชนของกลุมตนไว โดยระดับ      
ของความขัดแยงระหวางกลุมมาเฟย เม่ือเกิดขึ้นแลวน้ันจะมีความรุนแรงมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูการมูลคาของผลประโยชน 
การจัดการผลประโยชนของกลุมมาเฟยและความขัดแยงที่เกิดขึ้น อาจเปนผลมาจากอํานาจของกลุมและความกดดันของกลุม
ในเรื่องผลประโยชน ซ่ึงสงผลกระทบตอโครงสรางองคการเปนสําคัญ 
 
5.  บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 
 ทฤษฎีคิดกอนกระทําผิดและทฤษฎีความขัดแยง สามารถอธิบายพฤติกรรมของกลุมมาเฟยรัสเซียวา เปนการกระทํา
ที่มีเหตุผลและมีการพิจารณาถึงประโยชนและโทษที่จะไดรบัในการประกอบอาชญากรรม อีกทั้งการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมที่
ผิดกฎหมายเกิดจากการคํานวณถึงประโยชนและโทษที่จะไดรับและกอใหเกิดความพึงพอใจเปนสําคัญ และทฤษฎีคิดกอน
กระทําผิด เชื่อวา ผูกระทําผิดจะคํานึงถึงตนทุนในการกระทําผิด หากมีนอยกวาผลเสียที่จะไดรับจะลงมือกระทําผิด สะทอนให
เห็นถึง ผลประโยชนที่จะไดรับน้ัน มีจํานวนมากจนทําใหกลุมมาเฟยรัสเซียกลากระทําผิด ดังน้ันจึงมีนัยยะวา อาชญากรชาว

                                                        
 33 พรชัย ขันตแีละคณะ.(2553). ทฤษฎีอาชญาวิทยา : หลักการ งานวิจัย และนโยบายประยุกต. กรุงเทพมหานคร: หจก.สุเนตรฟลม. 
 34 Federico Varese.(2001). The Russian Mafia: Private Protection in a New Market Economy. Oxford: Oxford 
University Press. 
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รัสเซียทุกคนซ่ึงเปนสมาชิกกลุมมาเฟยจะตองคํานวณถึงผลดีผลเสียหรือวางแผนลวงหนากอนที่จะกออาชญากรรมในทุกครั้ง 
แตในความเปนจริงแลวไมใชส่ิงที่งายเสมอไปในการยืนยันถึงพฤติกรรมของอาชญากร นอกจากน้ีปจจัยที่มีอิทธิพลตอ        
การกระทําผิดมีหลายปจจัยที่นอกเหนือจากปจจัยทางเศรษฐกิจแตเพียงปจจัยเดียว ขณะเดียวกันกลุมมาเฟยรัสเซียแตละกลุม 
ตางพยายามรักษาและปกปองผลประโยชนของกลุมตนไว โดยระดับของความขัดแยงระหวางกลุมมาเฟย เม่ือเกิดขึ้นแลวน้ัน
จะมีความรุนแรงมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูการมูลคาของผลประโยชน การจัดการผลประโยชนของกลุมมาเฟยและความขัดแยง
ที่เกิดขึ้น อาจเปนผลมาจากอํานาจของกลุมและความกดดันของกลุมในเรื่องผลประโยชน ซ่ึงส งผลกระทบตอโครงสราง
องคการเปนสําคัญ  
 การแกไขปญหาอาชญากรรมใหประสบความสําเร็จไดเพียงใดน้ัน การพิจารณาในบริบทของตัวทฤษฎีอาชญาวิทยา
ตอแนวทางในการแกไขปญหาอาชญากรรมมีสวนสําคัญยิ่ง เน่ืองจากในทฤษฎีอาชญาวิทยาแตละทฤษฎี หากไดทําการศึกษา
อยางลึกซ้ึงจะพบวา ทฤษฎีอาชญาวิทยาไดมีนัยยะตอแนวทางการแกไขปญหาอาชญากรรมตามแนวทฤษฎีไวเชนเดียวกัน  
และทฤษฎีสามารถใชในการอธิบาย พรรณนา ตลอดจนทํานายปรากฏการณอยางใดอยางหน่ึง โดยผานความสัมพันธระหวาง
ตัวแปร ดังน้ันขอเสนอแนะที่ใชในการแกไขปญหาอาชญากรรมอันเก่ียวของกับการขยายอิทธิพลของกลุมมาเฟยรัสเซียใน
ประเทศไทย จึงเกิดจากการเสนอแนวทางโดยมีรากฐานมาจากตัวทฤษฎีอาชญาวิทยา ดังน้ี 
  1. เม่ือพิจารณาถึงสาเหตุของการที่กลุมมาเฟยรัสเซียประกอบอาชญากรรม จะพบวา กลุมมาเฟยรัสเซียที่กอ
อาชญากรรมขึ้นน้ัน เกิดจากมูลเหตุจูงใจในการกระทําผิด และกลุมมาเฟยรัสเซียเห็นชองทางโอกาสในการกระทําผิด ดังน้ัน
การแกไขปญหาอาชญากรรม จึงใหความสําคัญกับการตัดมูลเหตุจูงใจของกลุมมาเฟยรัสเซีย ตลอดจนการมุงเนนการบังคับใช
กฎหมายใหมีประสิทธิภาพสูงสุด จะทําใหกลุมมาเฟยรัสเซียเกิดความเกรงกลัวตอกฎหมายและบทลงโทษ สงผลทําใหตัด
มูลเหตุการกระทําผิดได  
 ดังน้ัน การบังคับใชกฎหมายควรมีประสิทธิภาพ อันประกอบดวย ความแนนอน ความเสมอภาค ความรวดเร็วและ
การมีบทลงโทษที่เหมาะสม เพื่อเปนการขมขู ยับยั้งใหกลุมมาเฟยรัสเซียเกิดความเกรงกลัวตอบทลงโทษ ซ่ึงวิธีการที่จะทําให
การบังคับใชกฎหมายมีประสิทธิภาพน้ัน จะตองผานการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม ซ่ึงหมายถึง หนวยงาน          
ในกระบวนการยุติธรรม ไดแก ตํารวจ อัยการ ศาลและและราชทัณฑ จะตองประสานงานกันในการที่จะทําใหการบังคับใช
กฎหมายมีความรวดเร็ว แนนอน เสมอภาคและบทลงโทษที่เหมาะสมสําหรับการบังคับใชกฎหมาย อันถือเปนปจจัยสําคัญใน
การปองกัน ปราบปรามกลุมมาเฟยรัสเซีย หรือองคกรอาชญากรขามชาติตางๆ ที่เขามาประกอบอาชญากรรมในไทยและสราง
ความเสียหายแกประเทศ  
 2. การกําหนดใหมีการบังคับใชกฎหมายที่มีอัตราโทษที่รุนแรง มีการลงโทษที่รวดเร็ว ตลอดจนผูกระทําผิดมีโอกาส
สูงในการถูกจับกุม มุงที่ผลลัพธของการบังคับใชกฎหมาย เน่ืองจากอาชญากรมักมีการคํานึงถึงประโยชนที่จะไดรับเปนสําคัญ 
การตัดสินใจของกลุมมาเฟยรัสเซีย วาจะประกอบอาชญากรรมหรือไมน้ัน จะคํานวณจากประโยชนและโทษที่จะไดรั บ      
เปนสําคัญ หากพิจารณาแลวเห็นวาการประกอบอาชญากรรมกอใหเกิดประโยชนมากกวาโทษที่จะไดรับ จะเลือกประกอบ
อาชญากรรม ในขณะที่หากพิจารณาแลวเห็นวาการประกอบอาชญากรรมกอใหเกิดโทษมากกวาประโยชนที่จะไดรับ       
กลุมมาเฟยรัสเซียจะเลือกไมประกอบอาชญากรรม 
 3. ควรมีการพัฒนาเทคนิคพิเศษในดานการสืบสวนสอบสวนเพื่อการรวบรวมพยานหลักฐานและดําเนินคดีกับกลุม
มาเฟยรัสเซีย กลาวคือ กลุมมาเฟยรัสซียบางกลุมที่เขามากออาชญากรรมในไทย การสืบสวนคดีโดยใชวิธีการหรือชองทาง
ตามปกติน้ัน กระทําไดอยางยากลําบากและมีความเส่ียงอันตรายมาก ดงัน้ัน ควรมีการใชวิธีหรือเทคนิคที่สามารถเขาถึงขอมูล
สําคัญของกลุมมาเฟยรัสเซียได ทางการติดตอส่ือสารและโปรแกรมคอมพิวเตอร การใชสายลับ การใชอุปกรณที่ทันสมัย ใน
การพัฒนาเทคนิควิธีการ เพื่อใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานสามารถสืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานไดโดยที่กลุมมาเฟย
รัสเซียน้ันไมรูเน้ือรูตัว และสามารถโยงใยถึงหัวหนากลุมมาเฟยรัสเซียรายใหญที่เปนผูบงการ ซ่ึงอาจสามารถขยายผลถึง
เครือขายที่มีอิทธิพลอยูในประเทศไทยหรือในประเทศตาง ๆ ได  
 4. การพัฒนาทักษะของเจาหนาที่ที่เก่ียวของกับการปราบปราบกลุมมาเฟยรัสเซียใหมีความเชี่ยวชาญ มีความสําคัญ
อยางยิ่ง เน่ืองจากกลุมมาเฟยรัสเซียบางกลุมจะใชเทคโนโลยีขั้นสูงในการประกอบอาชญากรรมทางการเงิน และมีรูปแบบ   
การกระทําผิดที่ซับซอน เปล่ียนแปลง และพัฒนารูปแบบอยูตลอดเวลา ทําใหยากแกการถูกปราบปราม ดังน้ัน การใหองค
ความรูในการดําเนินคดีกับกลุมมาเฟยรัสเซียหรือองคการอาชญากรรมขามชาติอ่ืน ๆ แกเจาหนาที่ตํารวจเปนส่ิงสําคัญ และที่
ไมสามารถมองขามได เพื่อใหสามารถจับกุมมาเฟยรัสเซียไดในที่สุด 
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 5. ความมีการพัฒนารวมมือทางกระบวนการยุติธรรมระหวางประเทศไทยกับรัสเซีย อาทิ ตํารวจ อัยการ การศาล 
และราชทัณฑ เพื่อรวมกันแกไขปญหามาเฟยรัสเซียขามชาติ อันจะมีขอตกลงเก่ียวกับการพัฒนาขยายความรวมมือ      
ทางการศาล การยุติธรรมระหวางสองประเทศ ตลอดจนการดําเนินคดี และการพิจารณาคดี อันจะนําไปสูการปราบปราม  
และแกไขปญหากลุมมาเฟยรัสเซียที่ไดเขามาขยายอิทธิพลในไทย อันสรางความเสียหายอยางมหาศาลแกประเทศชาต ิ
 6. แมวาในปจจุบันประเทศไทยมีพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขาม
ชาติ ที่มีการบังคับใชในป พ.ศ. 2556 แตจากที่ผานมาเม่ือตํารวจจับกุมกลุมองคการอาชญากรรมขามชาติมาลงโทษ และ
ดําเนินคดีอาญาน้ัน การพิสูจนวามีสวนรวมในองคการอาชญากรรมขามชาติเปนส่ิงที่พิสูจนไดยาก อีกทั้ง ไมสามารถดําเนิน
คดีอาญาไดจึงตองปลอยตัวไป หากแตในปจจุบันการมีพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการมีสวนรวมในองคกร
อาชญากรรมขามชาต ิพ.ศ. 2556 ทําใหกรดําเนินดคีกับองคการอาชญากรรมขามชาติมีประสิทธิภาพมากขึ้น แตอยางไรก็ตาม
ควรมีการประสานความรวมมือระหวางหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมเชนเดียวกัน เพื่อความมีประสิทธิภาพในการ
ดําเนินคดีแกกลุมมาเฟยรัสเซีย 
 7. ประชาชนในสังคมจะตองรวมมือกัน เม่ือพบเห็นพบเห็นกิจกรรมที่ผิดกฎหมายประเภทตางๆ และกลุมบุคคลที่ตั้ง
ตนเปนมาเฟย อันทําใหเกิดความเดือนรอนและความเสียหาย โดยสามารถใหขอมูลที่ เปนประโยชนแกเจาหนาที ่รัฐ            
ในการปราบปรามกลุมมาเฟยรัสเซีย 
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ฐานขอมูลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความหลากหลายทางกลุมชาตพิันธุเมียนมาร 
The Research Database on the Diverse Ethnic Groups of Myanmar 
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บทคัดยอ 
 

บทความน้ีนําเสนอสวนหน่ึงของผลงานวิจัยเรื่อง ฐานขอมูลของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารเพื่อรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อศึกษาพัฒนาการดานการเมืองการปกครองของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 
2) เพื่อศึกษาความหลากหลายทางกลุมชาติพันธุของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 3) เพื่อศึกษาสังคมและวัฒนธรรมของ
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร และ 4) เพื่อศึกษาระบบโครงสรางขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร การศึกษาน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงมุงเนนไปที่การเรียบเรียง และรวมรวมขอมูลเอกสาร
จากแหลงตาง ๆ ใหมากที่สุดในทุกประเด็นใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อนํามาเปนฐานขอมูลของสาธารณรัฐแหง
สหภาพเมียนมาร การเก็บขอมูลที่ใชในการวิจัยประกอบดวย การสัมภาษณเชิงลึก และการสนทนากลุม ในสวนของบทความน้ี
จะนําเสนอขอมูลของวัตถุประสงคขอที่ 2 ของงานวิจัย คือ ฐานขอมูลความหลากหลายทางกลุมชาติพันธุของสาธารณรัฐแหง
สหภาพเมียนมาร ในบทความน้ีเปนการนําเสนอเก่ียวกับ “ฐานขอมูลงานวิจัยที่เก่ียวของกับความหลากหลายทางกลุมชาติพันธุ
เมียนมาร”  
 
คําสําคัญ: เมียนมาร, ประชาคมอาเซียน, ชาติพันธุ 

 
Abstract 

 
This article presents a part of research of the database of the Republic of the Union of Myanmar 

for supporting ASEAN community. The objectives of the study were 1) to study the politic development 
of the Republic of the Union of Myanmar; 2) to study the diverse ethnic groups of the Republic of the 
Union of Myanmar; 3) to study social and culture of the Republic of the Union of Myanmar; and 4) to 
study the infrastructures of the Republic of the Union of Myanmar for supporting the ASEAN economic 
community. This study was the qualitative research, focus on the content and document analysis includes 
the information from various sources. Make the most of every issue provides comprehensive research 
objectives. The data used in this study included the in–depth interview and focus group. This article was the 
contents of the second objective that was the diverse ethnic groups of the Republic of the Union of 
Myanmar, and this article focus on “The research database on the diverse ethnic groups of Myanmar” 

  
Keywords: Myanmar, ASEAN community, ethnic groups 

 
1. บทนํา 
 

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตประกาศการรวมกลุมประเทศแบบภูมิภาคนิยมครั้งยิ่งใหญ คือ การจัดตั้งสมาคม
ประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรืออาเซียน (Association of South East  Asian Nations: ASEAN) ซ่ึงในขณะน้ีมี
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ประเทศสมาชิกรวมทั้งหมด 10 ประเทศ ซ่ึงมีประเทศผูรวมกอตั้งเม่ือวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 ไดแก ไทย (Thai) 
อินโดนีเซีย (Indonesia) สิงคโปร (Singapore) ฟลิปปนส (Philippine) มาเลเซีย (Malaysia) สวนประเทศที่ไดทยอยเขารวม
เปนสมาชิก ไดแก บรูไน (Brunei) เวียดนาม (Vietnam) ลาว (Lao) เมียนมาร (Myanmar) และกัมพูชา (Cambodia) โดยมี
ขอจํากัดที่ระบุไวชัดเจนในกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) วา การเขารวมเปนสมาชิกในการรวมกลุมครั้งน้ีวาจะตองเปน
ประเทศที่มีที่ตั้งและอาณาเขตอยูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเทาน้ันซ่ึงในความเปนจริงยังมีประเทศอีกหน่ึงประเทศที่
สามารถเขารวมเปนสมาชิกอาเซียนไดและไดทําการสมัครเปนสมาชิกอาเซียนแลวเม่ือป พ.ศ. 2554 แตในการประชุมสุดยอด
ผูนําอาเซียนยังไมมีฉันทามติในการพิจารณารับเขาเปนสมาชิกอยางเปนทางการ น่ันคือ ประเทศติมอ เลสเต จึงยังเปนเพียง
ประเทศผูสังเกตการณตอไป จากการเขารวมเปนสมาชิกอาเซียนเพื่อการพัฒนาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตในครั้งน้ี 
อาเซียนตองเผชิญกับความหลากหลายในบริบทตางๆ มากมายของแตละประเทศสมาชิกโดยเฉพาะกลุมประเทศดอยพัฒนา 
(Underdevelopment countries) ที่เรามักจะเรียกวา กลุมอาเซียนใหม “CLMV” คือ กัมพูชา (Cambodia) ลาว (Lao) 
เมียนมาร (Myanmar) และเวียดนาม (Vietnam) 

หน่ึงในประเทศกลุม “CLMV” หรือที่เรียกวา “กลุมอาเซียนใหม” เปนกลุมประเทศที่มีพัฒนาการการขับเคล่ือน
โครงสรางภายในประเทศทุกภาคสวนที่นา จับตามองและมีการกลาวถึงอยางมากในเรื่ องความอุดมสมบูรณของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และประเด็นในเรื่องการประกาศเลือกตั้งครั้งลาสุดเม่ือวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ที่ผานมา น่ันคือ 
ประเทศเมียนมาร ซ่ึงไดเขาสูการเปนสมาชิกอาเซียนเม่ือวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 (เขาพรอมลาว) พรอมกับการถูกจับ
ตามองเปนอยางมากในประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนทางการเมืองภายในประเทศ สืบเน่ืองจากเมียนมารปกครองโดยทหาร
ที่มาจากการลมลางระบอบประชาธิปไตย ดังน้ัน จึงถูกนานาชาติในประเทศตะวันตกภายใตการนําของสหรัฐอเมริกาและยุโรป
กดดันอยางหนักโดยการลงโทษทางเศรษฐกิจดวยมาตรการตางๆ อยางตอเน่ืองนับสิบป กอปรกับที่เมียนมารเปนประเทศที่ที่มี
ความหลากหลายทางชาติพันธเปนจํานวนมากจนกอใหเกิดปญหาความม่ันคงมาอยางยาวนาน เมียนมารตั้งอยูในทิศตะวันตก
เฉียงใตของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตระหวางที่ราบสูงธิเบตและคาบสมุทรมาลายู โดยมีพื้นที่ 678,500 ตารางกิโลเมตร 
(ขนาดใหญกวาประเทศไทยประมาณ 1.3 เทา) มีพื้นที่นํ้า 20,760 ตารางกิโลเมตร และพื้นที่ดิน 657,740 ตารางกิโลเมตร มี
อาณาเขตติดตอกับประเทศตาง ๆ คือ ทิศตะวันออกติดกับประเทศลาวและประเทศไทย ทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ติดตอกับเขตการปกครองตนเองธิเบต และแควนยูนนานของจีน สวนทิศใตติดกับอาวเบงกอล ทะเลอันดามัน และประเทศ

ไทย ทิศตะวันออกเฉียงใตติดกับประเทศอินเดียและประเทศบังกลาเทศ และทิศตะวันออกเฉียงใตติดกับประเทศไทย
35

 
เมียนมารเปนประเทศที่มีขนาดพื้นที่ใหญเปนอันดับที่ 2 ในประเทศสมาชิกอาเซียน จากภาพรวมการเตรียมความพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียนของเมียนมารยังมีปญหาเรื่องชาติพันธุประเด็นภูมิหลังทางศาสนาและเชื้อชาติที่แตกตางกันที่สงผลตอความ
ม่ันคงภายในประเทศซ่ึงในปจจุบันยังไมไดใหสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาหรือความเชื่อซ่ึงจะจะเปนกุญแจสําคัญสูความ
สงบสุขในระยะยาว ปญหาที่เกิดขึ้นกับนโยบายของรัฐในปจจุบัน คือ การแยกจากกันของชาวพุทธ และชุมชน มุสลิม ในรัฐยะ
ไข ยังมีการทําลายไมกางเขนของชาวคริสเตียนในรัฐชิน องคการจากภายนอกภูมิภาคอาเซียนแสดงความกังวลเชิงลึกวาปญหา

การละเมิดสิทธิมนุษยชนและความขัดแยงกับกลุมชาติพันธุในเมียนมารยังคงเปนประเด็นที่สําคัญมาก
36

 ดังน้ัน งานวิจัยเลมน้ี
จึงมุงประเด็นการจัดทําฐานขอมูลของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน (Database of 
republic of the Union of Myanmar for supporting ASEAN Community) ทั้งในดานพัฒนาการการเมืองการปกครอง
จากเผด็จการทางทหารสูประชาธิปไตย ภาพรวมดานความหลากหลายทางกลุมชาติพันธุ สังคมและวัฒนธรรม รวมถึงขอมูล
ระบบโครงสรางขั้นพื้นฐานจึงเปนประเด็นที่พลเมืองอาเซียนตองรับทราบขอมูลเพื่อรองรับการเปดประชาคมการเมืองและ
ความม่ันคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เพื่อสรางความเขาในในบริบท
ของเมียนมารและเพื่อเปนพื้นฐานขอมูลอยางรอบดานในการทําความรูจักกับเมียนมารในฐานะประเทศเพื่อนบานของไทย
ตอไป 

 
 

                                                        
35 กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย. คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร. 

(กรุงเทพฯ: สํานักขาวพาณิชย กรมสงเสริมการสงออก, 2555). หนา 2-3. 
36 Chin Human Rights Organization.THEMATIC BRIEFING: The state of freedom of religion or belief for Chin in 

Burma/Myanmar. (Chiang Mai, Thailand: Phrasing Post Office, 2014). P. 16 
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2. วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

  
2.1 เพื่อศึกษาพัฒนาการดานการเมืองการปกครองของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร  
2.2 เพื่อศึกษาความหลากหลายทางกลุมชาติพันธุของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร  
2.3 เพื่อศึกษาสังคมและวัฒนธรรมของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร  
2.4 เพื่อศึกษาระบบโครงสรางขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของสาธารณรัฐแหงสหภาพ

เมียนมาร 
 
3. ขอบเขตการศึกษาวิจัยสังคมและวัฒนธรรมของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 
 

การศึกษาประเด็นดานสังคมและวัฒนธรรมของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารเปนวัตถุประสงคในขอที่ 3  
ในงานวิจัยเรื่อง ฐานขอมูลของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน (Database of 
republic of the Union of Myanmar for supporting the ASEAN Community) โดยศึกษาจากกรอบแนวคิดการวิจัยที่
ผานกระบวนการสัมภาษณผูเชียวชาญและผูทรงคุณวุฒิรวมถึงการสนทนากลุมเพื่อนํามาเรียบเรียงสรุปประเด็นที่ควรนํามา
เปน “ฐานขอมูลสังคมและวัฒนธรรมของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร” มีรายละเอียดซ่ึงเปนกรอบแนวคิดในการ
นําเสนอขอมูลดังตอไปน้ี  

3.1 ความเชื่อและศาสนา ศึกษาประเด็น การนับถือพระพุทธศาสนา การนับถือส่ิงเหนือธรรมชาติ รวมถึงขอมูล
ความเชื่ออ่ืน ๆ 

3.2 ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาประเด็น วัฒนธรรมทางภาษา วัฒนธรรมการแตงกาย วัฒนธรรมการกิน วัฒนธรรม
การกินหมาก และงานศิลปกรรมตาง ๆ 
 3.2 ประเพณีที่สําคัญ ศึกษาประเด็น ประเพณีเก่ียวกับวิถีชีวิต ประเพณีเก่ียวกับพระพุทธศาสนา ประเพณี 12 เดือน
ประเพณีที่สําคัญอ่ืน ๆ งานทําบุญทอดกฐินของชาวเมียนมารในประเทศไทย กรณีศึกษา สํานักสงฆเขานอย อําเภอจอมบึง 
จังหวัดราชบุร ีภาพรวมประเพณีเมียนมารจากมุมมองของแรงงานเมียนมารในประเทศไทย  
 3.4 การจัดการศึกษา ศึกษาประเด็น ระบบการจัดการศึกษาของเมียนมาร องคกรนโยบายการศึกษาของเมียนมาร 
 3.5 งานวิจัยที่เก่ียวของกับฐานขอมูลสังคมและวัฒนธรรมของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร  
 3.6 สรุปภาพรวมฐานขอมูลสังคมและวัฒนธรรมของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 
 
4. ระเบียบวิธีวิจัย 

 

4.1 การสัมภาษณเชิงลึก (in–depth interview) 
โดยใชวิธีการสัมภาษณแบบมีโครงสรางเปนสวนบุคคล โดยการใชเทคนิควิธีการสัมภาษณกับกลุมผูใหขอมูล

สําคัญ (Key informants) และนําไปสูการสนทนากลุม (Focus Group)  
 

4.2 การสนทนากลุม (focus group) 
เพื่อใหตรงกับเรื่องและวัตถุประสงคของการศึกษา โดยกลุมตัวอยางหนวยงาน และบุคคลที่เก่ียวของ การใช

ศึกษาในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก เจาหนาที่จากหนวยงานราชการไทยที่เก่ียวของทางดานทางเศรษฐกิจของสาธารณรัฐแหง
สหภาพเมียนมาร  บริษัทเอกชนหรือนักธุรกิจไทยที่ทําธุรกิจในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร เพื่อใหไดบริษัทหรือเอกชน 
ที่เปนผูรูและมีประสบการณการหรือที่เดินทางเขาศึกษาดูงานเพื่อการทําธุรกิจในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารอยางแทจริง  
ทั้ง น้ีเพื่อการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู วิจัยเลือกที่จะใชการตรวจสอบดานขอมูล  
ซ่ึงประกอบดวย การตรวจสอบดานขอมูล (data information) การตรวจสอบดานผูวิจัย (investigator) และการตรวจสอบ
ดานทฤษฎ ี(theory) โดยการตรวจสอบดานขอมูลทั้งหมดจะเปนไปตามที่ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบ เสนอแนะ 
สรุป และเพิ่มเติมขอมูลทุกสวนใหมีคุณภาพที่จะนํามาเปนฐานขอมูลของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารเพื่อรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน (Database of republic of the Union of Myanmar for supporting ASEAN Community) ที่มีใน 
แตละดานอยางครบถวน ชัดเจน และมีประสิทธิภาพใหมากที่สุด 
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5. ฐานขอมูลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความหลากหลายทางกลุมชาติพันธุเมียนมาร 
 

กลุมชาติพันธุเมียนมาร (Burman) หมายถึง สมาชิกของกลุมชาติพันธุที่ใหญที่สุดในประเทศเมียนมาร (เมียนมาร) 
เทาน้ันไมรวมถึงกลุมชาติพันธุอ่ืน เชน ฉาน กะเหรี่ยง มอญ กะฉิ่น คะยา เปนตน เมียนมารหรือชาวเมียนมาร(Burmese) เปน
คํากลาง ๆ ที่ใชเรียก ผูที่มาจากประเทศเมียนมาร (เมียนมาร) โดยรวมมิไดเฉพาะเจาะจงกลุมชาติพันธุใดๆ37 

รัตนา บุญมัธยะ สุภา วิตตาภรณ และปริญญาภรณ พรมดวง
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 ศึกษาเรื่อง การสํารวจสถานภาพองคความรูเก่ียวกับ
ชีวิตทางสังคมและวัฒนธรรมกลุมชาติพันธุบริเวณลุมนํ้าโขง: กรณีสหภาพเมียนมาร พบวา การศึกษาสถานภาพองคความรู
ดานชาติพันธุศึกษาในสหภาพเมียนมารมีขอจํากัดอยูมาก เน่ืองจากขอกําจัดในการศึกษาภาคสนามในระดับทองถิ่น และ
สถานภาพทางการเมืองไมเอ้ืออํานวย ดวยเหตุน้ีการศึกษาเก่ียวกับชาติพันธุและการเปล่ียนแปลงจึงตองอาศัยการวิจัยเอกสาร
และการวิจัยเชิงประวัติศาสตรมากขึ้น จากการทบทวนวรรณกรรม ผูเขียนพบวา ในยุคลาอาณานิคมจนถึงชวงไดรับเอกราช 
การศึกษาเรื่องชาติพันธุน้ันกระทําโดยผูเปนเจาอาณานิคม ดังน้ันงานวิจัยที่ไดจึงสะทอนผานมุมมองที่เปนอคติทางชาติพันธุที่
ใชสีผิวและมาตรฐานวัฒนธรรมของตนเปนตัวกําหนด วัฒนธรรมทองถิ่นของบรรดาเผาพื้นเมืองจึงถูกมองวาเปนวัฒนธรรมลา
หลัง งานเขียนในชวงกอนไดรับเอกราชจึงเปนการศึกษาที่เนนวัฒนธรรมพรรณนาวาดวยเรื่องชาติพันธุเปนหลัก อาทิ 
ประวัติศาสตร การตั้งถิ่นฐาน โครงสรางทางสังคม การเมือง ความเชื่อ ศาสนา พิธีกรรม การแตงกาย ครอบครัว เครือญาติ 
การละเลน เปนตน สวนในชวงหลังไดรับเอกราชน้ัน กระบวนการสรางชาติกอใหเกิดความขัดแยงระหวางกลุมชาติพันธุใน
สหภาพเมียนมาร ดังน้ันงานศึกษาหรืองานเขียนสวนใหญจึงเนนการนําเสนอความขัดแยงดานชาติพันธุและการแยงชิงอํานาจ
ทางการเมืองการปกครอง ความสัมพันธเชิงอํานาจที่ไมลงตัว กอใหเกิดคนชายขอบที่มีอํานาจดอยกวา ความตึงเครียดความ
ขัดแยงทางชาติพันธุกอใหเกิดคนพลัดถิ่น ลักษณะพหุสังคมน้ีทําใหกลุมชาติพันธุหลายกลุมสรางอัตลักษณใหมๆ หรืออัตลักษณ
เดิม เพื่อแสดงตัวตนทางวัฒนธรรมที่แตกตาง นอกจากน้ีผูวิจัยมีความเห็นวา ประเด็นการวิจัยเรื่องชาติพันธุในสหภาพเมียน
มารควรจะสะทอน ประวัติศาสตร ความเปนมา วิวัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมทองถิ่นที่เชื่อมโยงทองถิ่นไปสูความเปน
โลกาภิวัตน ตลอดจนผลกระทบจากโลกาภิวัตนสูทองถิ่น รวมถึงอนาคตการอยูรวมกันอยางสันติบนพื้นฐานความแตกตางทาง
วัฒนธรรม 

บุษยรัตน  กาญจนดิษฐ
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 รายงานวิจัยเรื่อง "วิถีชีวิตของแรงงานขามชาติที่มาจากประเทศเมียนมารในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาแรงงานขามชาติในโครงการสอนภาษาไทย-อังกฤษของคณะกรรมการรณรงคเพื่อประชาธิปไตย
ในเมียนมาร" เปนงานมานุษยวิทยาที่ศึกษาถึงวิถีชี วิตของแรงงานขามชาติระดับลางจากประเทศเมียนมารในพื้ นที่
กรุงเทพมหานคร โดยพยายามที่จะตอบคําถามที่สําคัญใน 4 หัวขอ คือ (1) แรงงานขามชาติที่มาจากประเทศเมียนมารในพื้นที่
กรุงเทพมหานครเปนใคร (2) แรงงานขามชาติที่มาจากประเทศเมียนมารในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีวิถีชีวิตในดานตางๆอยางไร 
(3) ทําไมแรงงานขามชาติที่มาจากประเทศเมียนมารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ถึงกลายเปนกลุมคนที่ถูกเรียกวาคนที่ถูกกดทับ
ไว (subaltern group) (4) แรงงานขามชาติที่มาจากประเทศเมียนมารในพื้นที่กรุงเทพมหานครโตตอบหรือตอรองกับความ
เปนคนที่ถูกกดทับไวอยางไร 

ผลการศึกษาขอที่ 1 พบวาแรงงานขามชาติที่มาจากประเทศเมียนมารเปนใครน้ัน สามารถตอบไดใน 2 ลักษณะ คือ 
ตอบโดยขอเท็จจริง และตอบโดยอิงกับตําแหนงแหงที่ของคนถาม การตอบโดยขอเท็จจริง พบวาแรงงานระดับลางจากเมียน
มารเดิมเปนกลุมชาติพันธุในประเทศเมียนมารและบางสวนก็เปนคนเมียนมารโดย ส่ิงที่คนกลุมน้ีตองเผชิญคลายคลึงกันคือ 
ระบอบการปกครองแบบเผด็จการทหารเมียนมารที่พยายามจะรวมความแตกตางใหกลายเปนหน่ึงเดียว ผานความคิดเรื่อง
นโยบายทําใหเปนเมียนมารโดยใชยุทธวิธีตางๆจนในที่สุดทําใหประชาชนจากเมียนมารทนไมไหวจนตองหลบหนีออกมา อีก
ประการหน่ึงมาจากระบบโลกาภิวัตนที่ทําใหการยายถิ่นเปนไปงายขึ้น มีการส่ือสารระหวางแรงงานขามชาติที่มาทํางานใน

                                                        
37 สหพันธแรงงาน - เมียนมาร (FTUB) แผนกแรงงานขามชาติ และฟลิป เอส. โรเบิรตสัน. งานทาทายที่ลุมแมน้ําโขงทํางานหามรุงหาม

ค่ําสภาพแรงงานเด็กขามชาติทีแ่มสอดประเทศไทย. (องคการแรงงานระหวางประเทศม 2549). หนา 2. 
38 รัตนา บุญมัธยะ สุภา วิตตาภรณ และปริญญาภรณ พรมดวง. การสํารวจสถานภาพองคความรูเกี่ยวกับชีวิตทางสังคมและ

วัฒนธรรม กลุมชาติพันธุบริเวณลุมน้ําโขง: กรณีสหภาพเมียนมาร. ศูนยวิจัยพหุลักษณสังคมลุมน้ําโขง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 2547 : บทคัดยอ  

39 บุษยรัตน  กาญจนดิษฐ. สวนวิจัยและพัฒนา สถาบันวัฒนธรรมศึกษา.”วิถีชีวิตของแรงงานขามชาติที่มาจากประเทศเมียนมารใน
พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาแรงงานขามชาติในโครงการสอนภาษาไทย-อังกฤษของคณะกรรมการรณรงคเพ่ือประชาธิปไตยในเมียนมาร”. 
2549: บทคัดยอ http://www.culture.go.th/research/bangkok/49_4.html 
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ประเทศไทยกับญาติพี่นองที่ยังอยูในประเทศเมียนมารวามีความสะดวกสบายมากกวา ทําใหการยายถิ่นสามารถเกิดขึ้นไดงาย
กวาในอดีต  สําหรับการตอบโดยอิงกับตําแหนงแหงที่ของคนถาม  พบวาเม่ือคนถามอยูในสถานะที่แตกตางกัน คําตอบที่ไดก็
จะแตกตางกันตามไปดวย 
          ผลการศึกษาขอที่ 2 พบวาแรงงานขามชาติที่มาจากประเทศเมียนมารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีวิถีชีวิตเหมือนกับวิถี
ชีวิตคนทั่วๆไป แตมีความแตกตางใน 3 ประเด็นสําคัญ คือ (1) ตองเผชิญกับความเส่ียงดานตางๆมากกวา (2) วิถีชีวิตขึ้นอยู
กับนโนบายรัฐเรื่องการจดทะเบียนแรงงานตางดาวที่มีความไมแนนอนในแตละป (3) การยายถิ่นกอใหเกิดผลจากการ
เคล่ือนยายในมิติตางๆติดตามมาดวย คือ การเคล่ือนยายกลุมคน เทคโนโลยี เงินทุน ขอมูลขาวสาร และอุดมการณ  
          ผลการศึกษาขอที่ 3 พบวาแรงงานขามชาติที่มาจากประเทศเมียนมารกลายเปนกลุมคนที่ถูกกดทับไว (subaltern 
group) เน่ืองจากมีภาคปฏิบัติการทางสังคมบางประการคอยใหความชอบธรรมอยู 5 ประการ กลาวคือ (1) แรงงานขามชาติ
เปนสวนหน่ึงของมายาคติ (myth) เรื่อง “หลบหนีเขาเมืองผิดกฎหมาย แยงงานคนไทย แพรเชื้อโรคราย ภัยความม่ันคง”  (2) 
แรงงานขามชาติเก่ียวของกับนโยบายการจดทะเบียน (3) แรงงานขามชาติตกอยูในฐานะคนไรสัญชาติไทย (4) แรงงานขาม
ชาติถูกใหภาพประทับตราจากสถาบันส่ือมวลชนไทยเพียงดานเดียว (5) แรงงานขามชาติถูกประทับตราจากผลผลิตจากงาน
วิชาการ กระบวนการทั้ง 5 ไดทําใหแรงงานขามชาติจากเมียนมารไมเพียงเผชิญความเส่ียงแตยังตกอยูในสถานะที่ไมสามารถ
ถูกจัดหรือถูกนับไวไดในชนชั้นใดๆในสังคมไทย หรือแมแตในชนชั้นแรงงานอยางที่เศรษฐศาสตรการเมืองแนวมารกซิสตกลาว
ไว หรือกรณีตัวอยางเรื่องกระแสคนไทยพลัดถิ่นในปจจุบัน ที่ตอกย้ําใหเห็นเพิ่มเติมวาพวกเขาเปนกลุมคนที่ไมใชแรงงานขาม
ชาติ ไมใช “คนตางดาวที่หลบหนีเขาเมืองผิดกฎหมาย” หรือเรื่องเลาทางประวัติศาสตรผานแบบเรียนไทย อาจกลาวไดวาพวก
เขาเปน“คนชายขอบของกลุมชายขอบ” อีกทีหน่ึง 

ผลการศึกษาขอที่ 4 พบวาแรงงานขามชาติที่มาจากประเทศเมียนมารในพื้นที่กรุงเทพมหานครโตตอบหรือตอรอง
กับความเปนคนที่ถูกกดทับไว (subaltern group) ใน 2 ลักษณะ คือ การโตตอบ/ตอรองดวยตนเอง กับการโตตอบโดยอาศัย
ชุมชนหรือพันธมิตรเรื่องแรงงานขามชาติมาสนับสนุนโตตอบดวยตนเอง  การเปนคนพลัดถิ่นดอยอํานาจ เปนกลุมชาติพันธุ
และประชาชนที่มาจากประเทศเมียนมาร ทําใหแรงงานขามชาติไมสามารถอางอิงตัวตนกับรัฐไทยไดเหมือนกับกลุมชาติพันธุ
ดั้งเดิมอ่ืนๆรวมทั้งดวยสถานะที่เปนผูหลบหนีเขาเมืองผิดกฎหมาย ไมไดมีเครือขาย ไมมีมีสถานะทางสังคม สถานะทาง
เศรษฐกิจที่ดีที่จะเปนเงื่อนไขที่จะสามารถทําใหตอรองกับรัฐไทยได ทําใหแรงงานขามชาติตองตอรองในหลายลักษณะ ทั้งการ
เปนแรงงานขามชาติที่ถูกกฎหมายผานการจดทะเบียนเพื่อขอใบอนุญาตทํางาน การนําเสนอตัวตนผูอยูอาศัยในรัฐไทยที่ดี ผาน
การใชสินคา “เรารักในหลวง” การใหความรวมมือในกิจกรรมที่สอดคลองกับรัฐ การเลาเรื่องความเจ็บปวดของชีวิตที่เกิดจาก
รัฐและทุนใหสังคมรับรู การเปนแรงงานที่มีคุณภาพของภาคการผลิต และการเปนกลุมชาติพันธุที่มีวัฒนธรรมประเพณีที่คน
ไทยสนใจ สวนการโตตอบโดยอาศัยชุมชนหรือพันธมิตรเรื่องแรงงานขามชาติมาสนับสนุน โดยเชื่อมรอยองคกรตางๆ ผานการ
ใชยุทธวิธี“War of Position” และ “Everyday resistance”ในการทํางาน รวมถึงการใชรูปแบบของเครือขายเแรงงานขาม
ชาติขามพรมแดน ซ่ึงกระบวนการโตตอบใน 2 รูปแบบ ไดนําไปสูการที่แรงงานขามชาติจากประเทศเมียนมารสามารถพูดได 
ส่ือสารได ภายใตเงื่อนไขของการที่มีพื้นที่ใหสามารถพูดไดอยางปลอดภัย พื้นที่ที่ถูกสรางขึ้นมองในฐานะสัตวสังคมที่ตองการ
ครอบครัว ชุมชน เพื่อนบาน เชื่อม่ันในอุดมคติของสิทธิมนุษยชนที่มนุษยทุกคนเกิดมาเทาเทียมกัน ไมถูกเลือกปฏิบัติ ไมไดรับ
การกีดกัน ส่ิงสําคัญของการศึกษาครั้งน้ีอยากชี้ใหเห็นวา ความสลับซับซอนของปรากฏการณการเคล่ือนยายมนุษยที่เกิดขึ้น
บนโลกใบน้ี จําเปนตองมีแวนพิเศษในการมอง มีรูปแบบของความเปนพลเมืองแบบใหม ที่รัฐจะตองใหสิทธิในการมีชีวิตอยู แม
รัฐไมไดใหการยอมรับในสถานะภาพทางกฎหมาย แตรัฐตองยินยอมใหพวกเขาเขามาเปนสวนหน่ึงภายใตเขตแดนของรัฐ โดย
ที่ไมตองกลืนกลายหรือทําใหเขาเปนสวนหน่ึงของรัฐไทย 

ดานตรวจคนเขาเมืองตาก สํานักงานตรวจคนขาเมือง สํานักงานตํารวจแหงชาติ ศึกษาวิจัยเรื่อง การหลบหนีเขา

เมืองของแรงงานเมียนมารผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดตาก
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 ไดใหขอมูลวาสาเหตุของการหลบหนีเขาเมืองของกลุมชาติพันธุ
ตางๆ เกิดจากปจจัยภายในประเทศเมียนมาร คือ  

1. สาเหตุดานการเมือง ประวัติศาสตรเมียนมารนับแตเปนเอกราชจากอังกฤษ ลวนเต็มไปดวยเรื่องราวของความ
ขัดแยงระหวางคณะทหารทีสืบทอดอํานาจตอเนืองกับกลุมตอตานทั้งทางอาวุธและกฎหมายความไมม่ันคงทางการเมืองน้ัน
หยั่งรากมาจากความขัดแยงทางอุดมการณระหวางรัฐสังคมนิยมและฝายคอมมิวนิสตผูตอตานจนกระทั่งหลังป พ.ศ. 2531 ที

                                                        
40 ทัศวัฒน บุญญวัฒนและคณะ. การหลบหนีเขาเมืองของแรงงานเมียนมารผิดกฎหมายในพ้ืนที่จังหวัดตาก. (ดานตรวจคนเขาเมือง

ตาก สํานักงานตรวจคนขาเมือง สํานักงานตํารวจแหงชาต,ิ 2551). หนา 10-15. 
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ไดผานเปนความขัดแยงระหวางเผด็จการทหารและกลุมประชาธิปไตย ความขัดแยงทียืดเยื่อทีสุดก็คือความขัดแยงระหวางรัฐ
ทีถูกควบคุมโดยชาวเมียนมาร และพันธมิตรหลวม ๆ ของกลุมชาติพันธุอ่ืนซ่ึงสูเพื่อการกําหนดชะตาตนเอง แมการสูรบในพื้น
ทีกลุมชาติพันธุหลายแหงจะยุติไปประเทศเมียนมารก็ยังคงอยูภายใตการปกครองของเผด็จการทหารทีมิไดแมแตจะแสรง
ปกครองดวยหลักนิติธรรม ขอเรียกรองของสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติตอการเปล่ียนผานสูกระบวนการประชาธิปไตย การ
ฟนฟูสิทธิมนุษยชน และการเจรจาไตรภาคีระหวางคณะทหาร กลุมประชาธิปไตย และตัวแทนกลุมอํานาจชาติพันธุลวนถูก
เพิกเฉยขอเสนอจากกลุมอํานาจจากกลุมชาติพันธุตาง ๆ ที่ตองการใหปรับแกเพื่อสงเสริมระบอบประชาธิปไตย 

2. สาเหตุดานการสูรบภายในประเทศ เม่ือไดรับเอกราชในป พ.ศ. 2505 ผูคนตางเชื่อกันวาเมียนมารซ่ึงเปน
ประเทศที่อุดมไปดวยทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรมนุษยที่มีความสามารถ สมควรจะมีอนาคตที่สดใสที่สุดในหมูประเทศ
เพื่อนบาน แตหลังจาก 25 ป ภายใตการปกครองของนายพลเนวิน ประเทศเมียนมารกลับถูกองคการสหประชาชาติจัดลําดับ
ใหเปนหน่ึงใน “ประเทศที่ดอยพัฒนาที่สุด” ของโลกเมือป พ.ศ. 2530สภาพเศรษฐกิจทีตกต่ํา ผนวกกับการปกครองที่กดขี่มา
นานหลายป ไดกอใหเกิดขบวนการ “ พลังประชาชน ” ในแนวทางสันติวิธีขนาดใหญขึ้น ซ่ึงไดเรียกรองใหยุติระบอบเผด็จการ
ลงในป พ.ศ.2531 แตหลังจากการประทวงนานหลายเดือน คณะผูยึดอํานาจการปกครองชุดใหม หรือสภาฟนฟูกฎหมายและ
ระเบียบแหงรัฐ ซ่ึงตอมาไดเปล่ียนชื่อใหมเปนสภาสันติภาพและการพัฒนาแหงรัฐขึ้นครองอํานาจดวยการใชความรุนแรงทาง
ทหาร และไมนําพาตอผลการเลือกตั้ง ในป พ.ศ. 2523 ที่รัฐบาล SLORC ไดรับคะแนนเสียงเพียงรอยละ 6เทาน้ัน รัฐบาล 
SLORC ไดเริ่มตนประวัติศาสตรบทใหมแตซํ้ารอยเดิมอันกอใหเกิดความทุกขทรมานแสนสาหัสภายใตสมัยการปกครองที ่
ทารุณและกดขี่ที่สุดในโลกสมัยหน่ึง ปจจัยหลักประการหน่ึงในประวัติศาสตรเมียนมารทียุงยากและเต็มไปดวยความขัดแยง 
กดขี่ คือ ปญหาเก่ียวกับชนกลุมนอยตางเชื้อสายเผาพันธุ ซ่ึงมีจํานวนมากกวา 1 ใน 3 ของประชากรทั้งหมด อาศัยอยูใน
บริเวณทีมีวิกฤติการณทางการเมืองและมนุษยธรรมที่รุนแรงที่สุดในเมียนมาร เปนอุปสรรคใหญทีสุดตอการเขาครอบงําและ
การสรางเอกภาพในชาติที่ทาทาย หลังจากทีนายพลเนวินไดดําเนินนโยบายรวมพลเมืองตางเผาพันธุใหเปนเมียนมาร SPDC 
ไดกดดันใหกลุมผูกอการรายของชนกลุมนอยตาง ๆ ตกลงทําสัญญาหยุดยิงกับรัฐบาลมากวา 10 ป แลว ปจจุบันมีเพียงกลุมไท
ใหญ (ฉาน) กะเหรี่ยง และคะยา (กะเหรี่ยงแดง) เทาน้ันที่ยังคงเผชิญหนาทาทายกับทางการเมียนมารอยางดุเดือด โดยเฉพาะ
ในรัฐฉานและกะเหรี่ยง พบวา มีการบังคับใหประชาชนโยกยายถิ่นที่อยู การบังคับใชแรงงานการทรมาน การขมขืน และ
วิสามัญฆาตกรรม จนเปนเหตุใหผูลีภัยจํานวนมากไหลทะลักเขามาสูประเทศไทยทีเปนประเทศเพื่อนบาน 

3. สาเหตุดานเศรษฐกิจภายในประเทศ นอกจากสาเหตุดานการเมืองและดานการสูรบภายในประเทศเมียนมาร
แลว ยังมีการรีดไถภาษีอากรตามอําเภอใจ และนโยบายเก่ียวกับการเกษตรของ SPDC ทําใหชีวิตประจําวันของประชาชน
เดือดรอนเกินจะทนทาน “ เมียนมารจมปลักอยูในของความยากจนขนแคนทั้ง ๆ ที่โดยพื้นฐานเปนประเทศที่มีทรัพยากรอุดม
สมบูรณ ระบบเศรษฐกิจในชวงไมก่ีปมาน้ีเติบโตในระดับปานกลาง ทวาผลประโยชนของการเติบโตน้ีไมเคยตกไปถึงผูยากไร 
ตัวชี้วัดเรืองความยากจนและการพัฒนาคนโดยสวนใหญยังลาหลัง ทําใหเมียนมารอยูรั้งทายทั้งในกลุมประเทศเพื่อนบานและ
กลุมประเทศทีกําลังพัฒนาสวนใหญ ผลลัพธเหลาน้ีเกิดขึ้นเนืองจากนโยบายตางๆ ที่มีขอบกพรองอันไดกอใหเกิดผลเสียสอง
ทาง กลาวคือ การบิดเบือนนโยบายไดเหน่ียวรั้งความสามารถของภาคเกษตรกรรมและภาคธุรกิจที่จะสรางโอกาสหารายได 
และการเงินการคลังของประเทศทีออนแอก็เปนอุปสรรคที่ทําใหความตองการของประชาชนหลายกลุมไมไดรับการตอบสนอง
หากนโยบายปจจุบันยังคงดําเนินการตอไปประชาชนเมียนมารจะไมมีทางไดรับประโยชนอยางเต็มเม็ดเต็มหนวยเมือเศรษฐกิจ
ในภูมิภาคน้ีฟนขึ้นมาเติบโตอีกครั้ง สถานภาพทางเศรษฐกิจที่ยังคงความย่ําแยอยางตอเน่ืองอาจจะกอใหเกิดผลรุนแรงตอ
ปญหาความยากจน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และความสามัคคีในสังคมเมียนมาร 

ขอคนพบจากงานวิจัยเรื่องแรงงานเด็กขามชาติที่แมสอด
41

 พบวา ขอสังเกตประการแรก กลุมชาติพันธุที่เขามาที่แม
สอดสวนใหญจะเปนชาวมอญ เมียนมารและกะเหรี่ยง โดยที่มอญและกะเหรี่ยงจะมาจากรัฐที่อยูใกลแมสอดที่สุด ในขณะที่
กลุมเชื้อชาติเมียนมารจะมาจากที่ราบสวนกลางของประเทศเมียนมาร  (เพกู/พะโค/รางกุง) ในกลุมตัวอยางพบวาผูถูก
สัมภาษณจํานวนมากที่สุด (รอยละ 38.8) มาจากรัฐมอญ ซ่ึงอยูติดกับรัฐกะเหรี่ยง และมีพรมแดนติดกับจังหวัดกาญจนบุรีและ
ตากนอกจากน้ีรัฐมอญยังเปนที่ตั้งของเมืองที่ใหญที่สุดเปนอันดับสามของเมียนมาร คือ เมืองมะละแหมง ซ่ึงเปนเมืองหลวงของ
รัฐมอญ กลุมที่ใหญเปนอันดับสามที่ทํางานในโรงงานตาง ๆ ในแมสอดไดแกกลุมเชื้อชาติกะเหรี่ยง คิดเปนรอยละ 18.6 ของ
กลุมที่ถูกสัมภาษณ รัฐกะเหรี่ยงมีพรมแดนที่ยาวติดกับจังหวัดตาก เปนพรมแดนที่สวนใหญไมไดมีการลาดตระเวนตรวจตรา

                                                        
41 สหพันธแรงงาน - เมียนมาร (FTUB) แผนกแรงงานขามชาติ และฟลิป เอส. โรเบิรตสัน. งานทาทายที่ลุมแมน้ําโขงทํางานหามรุงหาม

ค่ําสภาพแรงงานเด็กขามชาติทีแ่มสอดประเทศไทย. (องคการแรงงานระหวางประเทศม 2549). หนา 35 
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การเขาออก และเม่ือคํานึงถึงวารัฐกะเหรี่ยงอยูใกลกับแมสอดมาก และชาวบานเชื้อสายกะเหรี่ยงดํารงชีวิตกันอยูอยาง
แรนแคน ทั้งยังถูกรังแกโดยทหารฝายเมียนมาร จึงไมนาแปลกใจที่ชาวกะเหรี่ยงจํานวนมากรวมทั้งที่เปนเด็กจะอพยพมา
ทํางานในโรงงานในแมสอดที่นาสนใจอีกอยางหน่ึงคือมีคนเชื้อชาติเมียนมารจํานวนมากที่เขามาที่แมสอด ซ่ึงเปนส่ิงชี้ใหเห็นถึง
เศรษฐกิจที่ชะงักงันและนาเปนหวงของเมียนมาร ที่ไมสามารถรองรับค้ําจุนคนจํานวนไมนอยของประเทศอยางเพียงพอ ดังน้ัน 
โดยมีจุดมุงหมายหารายไดเพื่อความอยูรอด ครอบครัวเมียนมารปจจุบันจึงหันมาใชกลวิธีสงลูกไปทํางานตางประเทศ ซ่ึงขอน้ี
เห็นไดชัดในแมสอด ที่รอยละ 22.8 ของผูถูกสัมภาษณบอกวามาจากจังหวัดเพกู/บากู ที่เปนจังหวัดที่อยูใกลแมสอดที่สุดอีก
รอยละ 9.6 บอกวามาจากจังหวัดรางกุง ซ่ึงอยูในภูมิภาคที่ร่ํารวยที่สุดภูมิภาคหน่ึงของเมียนมาร แมวาคนเมียนมารจะเปนกลุม
ชาติพันธุที่มีอํานาจเศรษฐกิจและการเมืองมากที่สุดในประเทศ แตก็ยังมีคนเมียนมารที่มาจากพื้นที่หางไกลจากไทยพยายาม
เขามาในประเทศไทย เชน มาจากจังหวัดอาเยอวาดด ี(ในสามเหล่ียมลุมแมนํ้าอิราวดี) มาจากราชธานีเกา คือ นครมัณฑะเลย 
และยังมาจากจังหวัดสะแกง (Sagaing) ที่มีพรมแดนติดกับอินเดีย 

ขอสังเกตประการที่สอง คือ จะมีแรงงานเด็กมาจากหลายพื้นที่ของเมียนมาร ในกลุมตัวอยาง พบวา เด็กที่ทํางานใน
โรงงานในแมสอดจะมาจากทุกรัฐและทุกจังหวัดของเมียนมารยกเวนสองรัฐ คือรัฐคาเร็นน่ี (คยา) ซ่ึงเปนรัฐที่มีประชาชนอาศัย
อยูเบาบาง และรัฐฉิ่น ซ่ึงเปนรัฐที่อยูเหนือสุดของเมียนมารมีแรงงานเด็กขามชาติที่เดินทางมาจากถิ่นหางไกลอยางเชน เมืองสิ
ตะเว (Sittwe) ในรัฐราคีน ซ่ึงอยูใกลพรมแดนประเทศบังคลาเทศ มาจากเมืองมะยิตคินา เมืองหลวงของรัฐคฉิ่นซ่ึงเปนรัฐที่อยู
เหนือสุดของเมียนมารและมีพรมแดนติดกับประเทศจีนก็มี การที่มีคนเมียนมารยอมดั้นดนเดินทางอยางยากลําบากจากที่ไกล 
ๆ เพื่อมาทํางานรับคาจางที่แทบจะไมสามารถยังชีพได เปนส่ิงซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงปญหาทางเศรษฐกิจที่เมียนมารประสบอยูใน
ปจจุบัน องคกรเอกชนที่ทํางานอยูในแมสอดรวมกับแนวรวมฟามิตรบอกวา “สาเหตุสําคัญที่คนเมียนมารจากหลากหลายพื้นที่
ของประเทศหล่ังไหลเขามาที่แมสอด เปนเพราะงานในประเทศเขาหายาก คาจางก็ต่ํา ทั้งยังมีบรรยากาศทางการเมืองที่กดขี ่

องคการระหวางประเทศเพื่อการโยกยายถิ่นฐาน สํานักงานกรุงเทพฯ ประเทศไทย และ ศูนยวิจัยการยายถิ่น
แหงเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดจัดทํา โครงการศึกษาการเปล่ียนแปลงรูปแบบการยายถิ่นของ

แรงงานจากเมียนมารและผลกระทบตอประเทศไทย
42

 โดยคณะวิจัยไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางเปนจํานวน 5,027 คน 

ซ่ึงกระจายตัวอยูในจังหวัดเปาหมายผานการสุมตัวอยางเพื่อเปนตัวแทนกลุมเปาหมาย ผลการวิจัยที่สําคัญ พบวา 

1. กลุมอาย ุในบรรดาแรงงานยายถิ่นจํานวน 5,027 คน ที่ทําการสํารวจต่ํากวาครึ่งเล็กนอย (รอยละ 48.2) เปน
เพศหญิง และรอยละ 51.6 เปนเพศชาย โดยรอยละ 98 ของกลุมตัวอยางอยูในกลุมชวงอายุระหวางชวงอายุ 18 – 60 ป 
ตัวเลขดานลางแสดงใหเห็นวาแรงงานเพศหญิงใน กลุมชวงอายุนอยที่สุด คือ ระหวางชวงอายุ 15 – 24 ป มีจํานวนมากกวา
แรงงานเพศชาย 

2. ชาติพันธุและท่ีอยูอาศัยในเมียนมารกอนการยายถ่ิน แรงงานในกลุมตัวอยาง เดินทางมาจากทั่วทุกรัฐ
และมณฑลของเมียนมาร อยางไรก็ตาม ผู ยายถิ่นสวนใหญหรือรอยละ 76.4 มาจากหน่ึงในหารัฐและ มณฑลที่มีพรมแดน
ติดตอกับประเทศไทย คือ รัฐมอญ รัฐฉาน มณฑลตะนาวศรี รัฐกะเหรี่ยง และรัฐคะยา จํานวนที่เหลือรอย ละ 20.2 มาจาก
มณฑลอ่ืน และรอยละ 2.5 มาจากรัฐอ่ืนๆ ซ่ึงไมมี พรมแดนติดตอกับประเทศไทย เมียนมารเปนกลุมชาติพันธุที่มีขนาดใหญ
มากที่สุดในแรงงาน กลุมตัวอยาง คิดเปนอัตรารอยละ 43.5 ของจํานวนทั้งหมด ตาม มาดวยฉาน (รอยละ 18.3) มอญ (รอย
ละ 15.1) กะเหรี่ยง (รอย ละ 12.5) และกลุมชาติพันธุอ่ืนๆ (รอยละ 10.6) ไดแก คะยา ยะ ไข คะฉิ่น และฉิ่น  

3. สภาพความเปนอยูกอนอพยพยายถ่ินมาประเทศไทย กอนอพยพยายถิ่นเขามาอยูในประเทศไทย 
จํานวน 1 ใน 5 (รอยละ 21.0) ของกลุมตัวอยางเปนผูวางงาน ขณะที่รอยละ 38.8 เปน แรงงานรับจางในสาขาอาชีพตางๆ 
เชน ภาคเกษตรกรรม (รอยละ 10.9) งานบร ิการ (รอยละ 6.7) งานพัฒนาสังคมและการศึกษา (รอยละ 3.5) และอ่ืนๆ (รอย
ละ 6.2) ที่เหลือรอยละ 40.2 ประกอบอาชีพของตนเอง โดยรอยละ 32.4 เปนกลุมที่ทํางานเกษตรกรรม โดยมีไรนาเปนของ
ตนเอง และรอยละ 7.8 ประกอบอาชีพคาขาย 

4. สภาพความเปนอยูกอนอพยพยายถิ่นมาประเทศไทย กลุมตัวอยางจํานวน 1 ใน 3 (รอยละ 35.7) มาจากเขต
เมือง ในขณะที่รอยละ 64.3 มาจากพื้นที่ชนบท กลุมตัวอยางรอยละ 59.8 ระบุถึงสภาพความเปนอยูในเมียนมารในระดับ
พอใชได ในขณะที่กลุมตัวอยางรอยละ 15.7 กลาววาตนมีสภาพความเปนอยูที่ดีหรือคอนขางดี และรอยละ 23.9 อยูในสภาพ
                                                        

42 สรุปจาก องคการระหวางประเทศเพ่ือการโยกยายถิ่นฐาน สํานักงานกรุงเทพฯ ประเทศไทย และ ศูนยวิจัยการยายถิ่นแหงเอเชีย 
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย: โครงการศึกษาการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการยายถิ่นของแรงงานจากเมียนมารและผลกระทบตอ
ประเทศไทย (กรุงเทพฯ: องคการระหวางประเทศเพ่ือการโยกยายถิ่นฐาน, 2556). หนา 15-47.   
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ความเปนอยูที่ไมดีหรือแยมาก จากรายงานไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญดานสภาพความเปนอยูของ กลุมตัวอยางที่
แตกตางกันตามเพศหรือรัฐ/ภูมิภาคตนทาง อยางไรก็ตาม กลุมตัวอยางที่มีชาติพันธุ คะยา คะฉิ่น ฉิ่น และ มุสลิม รายงาน ถึง
สภาพความเปนอยูที่ขัดสนกอนการอพยพมากกวากลุมชาติพันธุอ่ืน 

5. สถานภาพครอบครัว ในแรงงานกลุมตัวอยาง รอยละ 38 มีสถานภาพโสด รอยละ 57.6 สมรสแลว และรอยละ 
4.4 หยารางหรือเปนหมาย ในกลุมตัวอยางซ่ึงสมรสแลวน้ี รอยละ 90.2 อาศัยอยูกับคูสมรสในประเทศไทย และรอยละ 68.6 
ของกลุมตัวอยางที่แตงงานแลวมีบุตรอายุนอยกวา 15 ปอยู 1 คนเปนอยางนอย ในบรรดากลุมตัวอยางซ่ึงมีบุตร รอยละ 46.8 
ระบุวาบุตรของตนอาศัยอยูในประเทศไทยทั้งหมด ในขณะที่ รอยละ 30.9 ระบุวาบุตรของตนอาศัยอยูในประเทศเมียนมาร
ทั้งหมด และรอยละ 10.6 รายงานวาบุตรบางคนอยูในไทยบางคนอยูในเมียนมาร ในสถิติ 3 แสดงใหเห็นวาในจังหวัดที่ไมติด
ชายแดน กลุมตัวอยางที่มีบุตรมักใหบุตรของตนอาศัยอยูในเมียนมาร ไดแก สมุทรสาคร (รอยละ 51.5) สุราษฎรธานี (รอยละ 
47.6) กรุงเทพฯ (รอยละ 44.4) ในขณะที่กลุมตัวอยางซ่ึงอยูในจังหวัดติดชายแดนจะมีแนวโนมให บุตรอยูในประเทศไทย
มากกวา ไดแก ระนอง (รอยละ 23.8) ตาก (รอยละ 9.7) เชียงใหม (รอยละ 7.9) และกาญจนบุร ี(รอยละ 3.2) 
 5. การศึกษา ผลการศึกษาพบวา แรงงานเพศหญิงมีสัดสวนมากกวาเพศชายในกลุมตัวอยางที่ระดับการศึกษาต่ํา 
(ไมไดรับการศึกษาหรือไดรับการศึกษาเพียงชั้นประถมศึกษา) เชนเดียวกับกลุมที่มีระดับการศึกษาสูง (มหาวิทยาลัย และ
อาชีวะศึกษา) ขณะที่แรงงานเพศชายมีสัดสวน มากกวา 3 เทาของแรงงานเพศหญิงในกลุมตัวอยางที่ไดรับการศึกษานอก
ระบบในสถานที ่เชน ในวัด 
 6. เหตุผลหลักที่ทําใหยายถิ่นมาประเทศไทย ภาพรวมกลุมตัวอยางรอยละ 74.9 ใหเหตุผลดานเศรษฐกิจ เชน 
รายไดที่สูงกวา และโอกาสการจางงานที่มีมากกวา เปนเหตุผล เบื้องตนที่ยายถิ่นมาอยูในไทย รอยละ 13.4 มีเหตุผลสวนตัว
อ่ืนๆ เชน ติดตามครอบครัวและเพื่อนมา ไดรับการชักชวนจากครอบครัวและ เพื่อนใหยายถิ่น หรือหาประสบการณใหตัวเอง 
กลุมตัวอยางรอยละ 7 อางเหตุผลดานความม่ันคงปลอดภัยเปนเหตุผลเบื้องตนที่เดินทางมา ประเทศไทย รอยละ 4.6 อาง
เหตุผลของการยายถิ่นวาตองการมีสภาพความเปนอยูและไดรับการบริการที่ดีขึ้น ในบรรดากลุมชาติพันธุทั้งหมด กลุมฉาน 
(รอยละ 22.6) เปนกลุมที่เลือกเหตุผลดานความม่ันคงปลอดภัยเปนเหตุผลเบื้องตนใหยายถิ่นมากที่สุด ตามมาดวยชาว
กะเหรี่ยง (รอยละ 7.2) 
 7. ผูใหความชวยเหลือกลุมตัวอยางในการเดินทางมาประเทศไทย ในภาพรวมกลุมตัวอยางรอยละ 43.3 เดินทาง
มาประเทศไทยผานการเตรียมการของครอบครัวและเพื่อน รอยละ 37.7 ใชบริการ ของนายหนา และรอยละ 18.5 เดินทางมา
เอง มีเพียงรอยละ 0.5 ของกลุมตัวอยางซ่ึงเดินทางมาไทยโดยการนําเขาแรงงาน ตามบันทึก ความเขาใจระหวางประเทศ 
(MOU) เม่ือพิจารณาตามรัฐ/มณฑลตนทาง กลุมตัวอยางรอยละ 86.3 จากรัฐฉานเขามาประเทศไทยโดยความชวยเหลือของ
ครอบครัว และเพื่อนหรือเดินทางมาดวยตนเอง ส่ิงที่นาสนใจคือนอกจากกลุมที่มาจากรัฐฉานแลว กลุมตัวอยางจากรัฐและ
มณฑลของเมียนมารติดชายแดน ประเทศไทยอ่ืนๆ อาศัยความชวยเหลือจากนายหนาในการเดินทางเขาประเทศไทยใน
สัดสวนที่สูงกวากลุมตัวอยางที่อาศัยอยูพื้นที่ที่ไมติด ชายแดนและหางไกลจากประเทศไทย ถึงแมวากลุมตัวอยางจากรัฐที่ไมติด
ชายแดนก็พึ่งพานายหนาในสัดสวนที่คอนขางสูงเชนกัน เม่ือพิจารณาจังหวัดที่อาศัยอยูในปจจุบัน จํานวนกลุมตัวอยางที่
เดินทางมาไทยพรอมกับนายหนาในจังหวัดชั้นใน ไดแก สมุทรสาคร (รอยละ 77.5) กรุงเทพฯ (รอยละ 47.5) และสุราษฎรธานี 
(รอยละ 33.8) มีสัดสวนที่สูงกวาจังหวัดชายแดน โดยจังหวัดชายแดนมีสัดสวนกลุมตัวอยางที่ เดินทางเขามาในไทยพรอมกับ
นายหนาอยูเพียงรอยละ 3.3 ถึง รอยละ 5.4 
 ในงานวิจัยเลมน้ีสรุปขอคนพบที่สําคัญที่นาสนใจ คือ ปจจัยดานเพศ กลุมชาติพันธุ สถานที่ในประเทศตนทาง 
เหตุผลในการยายถิ่นมาประเทศไทย และ อาชีพที่ทําอยู ดูเหมือนมีผลกระทบนอยตอความเต็มใจขอกลุมตัวอยางที่จะกลับสู
ประเทศตนทางหรือตอกรอบเวลาใน การกลับสูประเทศตนทาง เหตุผลสวนตัวโดยเฉพาะอยางยิ่ง เหตุผลในการกลับไปอยูกับ
ครอบครัวและเพื่อน นับเปนเหตุผลหลักเบื้องตนที่ทําให กลุมตัวอยางสมัครใจกลับสูประเทศเมียนมาร อยางไรก็ตาม โอกาส
การทําธุรกิจ การประกอบอาชีพ รวมทั้งความม่ันคง ปลอดภัยและบริการที่ไดรับการปรับปรุงใหดีขึ้นในประเทศเมียนมารเปน
เหตุผลสําคัญรองลงมาของกลุมตัวอยางทั้งหมด เกือบครึ่งหน่ึงที่ตองการกลับสูประเทศเมียนมาร สภาพความเปนอยูและสภาพ
การทํางานที่ไมพึงประสงคในประเทศไทยเปน เพียงสวนนอยที่กระตุนใหกลุมตัวอยางตองการกลับประเทศ  

ชาวไทใหญ หรือ ฉาน หรือ ฌาน เปนกลุมชาวไทใหญกลุมหน่ึงที่อยูในเขตเมียนมาร ตอนใตของจีน และภาคเหนือ
ของประเทศไทย บางทานวา คําวา ฉาน คือที่มาของคําวา สยาม ในเมียนมารมีรัฐใหญของชาวไทใหญ ชื่อ รัฐฉาน( SHAN 
STATE) ชาวไทใหญในเมียนมาร บางกลุมตองการอิสระจากการปกครองของรัฐบาลเมียนมาร จึงจับอาวุธขึ้นตอสู ดวยความไม
สงบในเมียนมารทําใหชาวไทใหญอพยพเขามาสูประเทศไทย โดยเฉพาะในระยะหลังเขามาทางอําเภอปางมะผา จังหวัด



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 
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แมฮองสอน และอําเภอฝางจังหวัดเชียงใหม แตรัฐยังไมมีนโยบายที่ชัดเจนกับประชากรเหลาน้ี คือไมมีการกําหนดใหไทใหญ
กลุมน้ีเปนชนกลุมนอยกลุมหน่ึงในประเทศไทย และไมยอมรับใหคนกลุมน้ีเปนชาวไทใหญ รวมทั้งไมยอมรับวา กลุมไทใหญ
เปนผูล้ีภัยจากรัฐไทใหญที่ตองชวยเหลือตามหลักมนุษยธรรม เพื่อรอการสงกลับประเทศเม่ือในประเทศมีความปลอดภัย เม่ือ
รัฐไมจัดพื้นที่พักพิงชั่วคราวไวรองรับที่ชายแดน ทําใหชาวไทใหญจํานวนมากทะลักเขาสูตัวเมืองดานใน  

คําวา “ ไทใหญ “ เปนชื่อที่ชาวไทใหญคุนเคยมานาน ควบคูกับคําที่ชาวไทใหญมักขนานนามตนเองวา “ ไทใหญ
นอย ” แตนอกเหนือจากชาวไทใหญในประเทศไทยแลวไมมีคน รูจักคําวา ไทใหญ ชาวไทใหญเรียกตนเองวา “ ไทใหญ ” ( 
ออกเสียงวา ชาวไทใหญ ) เชนเดียว กับชาวไทใหญเราเรียกตนเองวา “ ไทใหญ ” ไทใหญที่เรียกตนเองวา “ ไทใหญ “ หรือ “ 
ชาวไทใหญ ” น้ันมีมาก และจะจําแนกกลุมดวยการเพิ่มคําขยายเชน ไทใหญดํา ไทใหญแดง ไทใหญขาว ไทใหญใต ไทใหญ
เหนือ เปนตน ชาวไทใหญเรียกตนเองวา “ ไทใหญ “ แตชนชาติอ่ืนจะเรียกชื่อเราวา เสียม เซียมหรือสยาม เปนตน และเรียก
ประเทศเราวาสยาม ชาวไทใหญก็เชนเดียวกันมีชื่อที่ชนชาติอ่ืนเรียกแตกตางกันไป เชน เมียนมารเรียกวา “ ชาน ” หรือ “ 
ฉาน “ ซ่ึงเปนตนเคาใหชาวตะวันตกเรียกชาวไทใหญ ในขณะที่ชาวคะฉิ่น หรือจ่ิงโพเรียกวา “ อะซาม ” ชาวอาชาง ชาวปะ
หลอง และชาววาเรียกวา “ เซียม ” คําทั้งหมดน้ีมาจากรากเหงาของคําเดิมคือ “ สยาม ” สาม หรือ “ ซาม ” ทั้งส้ิน สวนชาว
จีนฮั่นมีวิธีเรียกชาวไทใหญที่แตกตางออกไป คือ ใชคําที่แสดงลักษณะของชนชาติ มาขนานนาม เชน เรียกวา พวกเส้ือขาว 
(ปายยี) พวกฟนทอง( จินฉื่อ ) พวกฟนเงิน (หยินฉื่อ ) พวกฟนดํา (เฮยฉื่อ) และยังมี ชื่ออ่ืนๆ เชน เหลียว หลาว หมางหมาน 
พวกเยวรอยเผา และหยี เปนตน จีนจะมีการเรียกชื่อชาวไทใหญเปล่ียน แปลงไปตามระยะเวลาทางประวัติศาสตร  

ในกลุมของไทใหญก็มีชื่อเรียกออก เปนกลุมยอยๆ ไดอีกหลายกลุมตามถิ่นที่อยู เชน ชาว ไทใหญที่อาศัยอยูในเมียน
มาร มักเรียกชาวไทใหญที่อยูในเขตประเทศจีนวาเปนไทใหญแขหรือไทใหญจีน เพราะพวกเขาสามารถพูดภาษาจีนไดและรับ
เอาอิทธิพลวัฒนธรรมจีนหลายอยาง ตั้งแตภาษา วิธีการกินอาหารดวยตะเกียบ การตั้งบานเรือนแบบติดพื้นและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี เปนตน ในขณะที่ ชาวไทใหญในจีนมักจะเรียกตนเองวาเปนไทใหญเหนือดวยถือวาตน อยูทางเหนือ
ของแมนํ้าคง (สาขาของแมนํ้าสาละวิน) และจะเรียกชาวไทใหญในเมียนมาร วาเปนไทใหญใต 

ปจจุบันชาวไทใหญมีถิ่นฐานอยูในประเทศตางๆ หลายประเทศ ไดแก ประเทศเมียนมาร ชาวไทใหญอาศัยอยูในเขต
รัฐไทใหญ (รัฐฉานหรือรัฐชาน) ในภาคเหนือของประเทศเมียนมาร มีเมืองตางๆ ที่เปนเมืองของชาวไทใหญมาแตโบราณอัน
ไดแก เมืองแสนหวี สีปอ นํ้าคํา หมูเจ เมืองนาย เมืองปน เมืองยองหวย เมืองตองจี เมืองกาเล เมืองยาง เมืองมีด และเมือง
อ่ืนๆ อีกมากมาย ในประเทศจีนมีชาว ไทใหญจํานวนมากอาศัยอยูในเขตภาคตะวันตกเฉียงใตของมณฑลยูนานอันมีเมืองมาว 
เมืองวัน เมืองหลา เมืองตี เมืองขอน เจฝาง เมืองแลง เมืองฮึม เมืองยาง เมืองก๋ึงมา เมืองติ่ง เมืองแข็งหรือเมืองแสง เมืองบอ 
หรือ เมืองเชียง หรือเมืองเชียงกู เมืองเมือง เปนตน ประเทศไทยมีชาวไทใหญอพยพเขามาทํามาหากินในจังหวัด แมฮองสอน 
เชียงราย และเชียงใหม สวนใหญเพิ่งอพยพเขามาตั้งถิ่นฐานไดไมมากนัก ประเทศอินเดีย ในรัฐอัสสัม มีชาวไทใหญที่อพยพ
จากประเทศเมียนมารเขาไปตั้ง รกรากทํามาหากินเปนระยะเวลามากกวา 600 ปขึ้นไป และประเทศลาว ในภาคเหนือก็มีชาว
ไทใหญที่เรียกตนเองวาไทใหญเหนืออาศัยอยูจํานวนหน่ึง ดวยเชนเดียวกันจะเห็นไดวาปจจุบันชาวไทใหญมีถิ่นที่อยูอาศัย
กระจาย เปนอาณาบริเวณกวางขวางตั้งแตบริเวณรัฐอัสสัมของอินเดียทางตอนเหนือของ เมียนมาร ทางตะวันตกเฉียงใตของ
จีน ทางเหนือของไทใหญและลาว เขตน้ีอาจถือไดวาเปนเขตตะเข็บชายแดนของอํานาจรัฐหรืออาณาจักรใหญมาแต เดิมไมวา 
จะเปน อาณาจักรปยู อาณาจักรจีน อาณาจักรเวียดนาม อาณาจักรมอญ และแมในปจจุบันก็ยังถือไดวาเปนเมืองชายขอบ
ชายแดนของอินเดีย เมียนมาร จีน และ ลาว ดวยเหตุที่วาเขตน้ีเปนพื้นที่เขตปาใหญเขาสูง ทุงราบแคบและไมมีทางออกทะเล  

ชาวไทใหญอาศัยอยูตามพื้นที่ราบลุมริมแมนํ้า ตามหุบเขา แตละหุบเขามักจะตั้ง ชื่อเปนชุมชนระดับหมูบาน หาก
เปนที่ราบในหุบเขาที่กวางใหญก็อาจมีชุมชน ขนาดใหญที่กอตั้งเปนเมือง หมูบาน หรือที่ชาวไทใหญเรียกวา มาน หรือ วาน ( 
บาน ) มีขนาดตั้งแต 20 หลังคาเรือน และมีขนาดใหญจนถึงขนาด 700 – 1000 หลังคาเรือน เมืองมักจะตั้งอยูในบริเวณที่มี
หมูบานหลายๆหมูบานอยูใกล เคียงกันและดานหลังของเมืองมักจะเปนเชิงเขาหันหนาเขาสูทุงนา ชีวิตของไทใหญ ใหญผูกพัน
อยูกับทุงนา ปลูกขาว ปลูกผัก ถั่ว ใบยาสูบ แตงโมและพืชลมลุกอ่ืนๆ ชีวิตถูกกําหนดดวยฤดูกาล ที่จะเปนตัวกําหนดวิถีชีวิต
การทํางาน การประกอบ พิธีกรรม และประเพณีทางศาสนาตางๆ ตลอดป เมืองไทใหญใหญแตละเมืองเดิมมา น้ันมักจะมีตน
เส้ือเมือง อันเปนตนไมใหญประจําเมือง อาจอยูหางเมืองออกไป แตไมไกลนัก ทุกปจะมีการไหวเส้ือเมืองโดยมีเจาฟาขุนนาง
อํามาตยตางๆ และ ปูก้ัง ปูเหง ปูส่ึง และปูกาบ ของทุกเขตทุกก้ังและทุกหมูบานมารวมพิธีหมูบาน ทุกแหงจะมีเส้ือบานและ
หอเส้ือบานเพื่อใหชาวบานทุกคนมาประกอบพิธีกรรม เพื่อ ความเปนสิริมงคลของหมูบาน และเพื่อความอยูดี กินดี พืชพันธุ
เจริญงอกงาม วัวควาย สัตวเล้ียงทั้งหลายเติบโต ปราศจากโรคภัย  
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จากสภาพทางภูมิศาสตร ถิ่นที่อยู และความเชื่อประเพณี พิธีกรรมที่ไดรับอิทธิพลทางพุทธศาสนา และความเชื่อ
เรื่องผีสางนางฟา ทําใหชีวิตของชาวไทใหญดูไมแตกตางจากชาว ไทใหญล้ือ ไทใหญวนลาว ไทใหญดํา ไทใหญขาว และไทใหญ
กลุมอ่ืนๆ มากนัก ภูเขาสูง แมนํ้ากวางใหญ เชน แมนํ้าอิรวดี แมนํ้าสาละวิน แมนํ้าโขง อันเปนแมนํ้าใหญสามสายในเขต 
ชุมชนชาวไทใหญไมไดเปนเครื่องกีดขวางการติดตอไปมาหาสูกันระหวางชาวไท ใหญใหญและชาวไทใหญกลุมอ่ืน 
ขณะเดียวกันชาวไทใหญก็ติดตอกับกลุมชาติพันธกลุม อ่ืนๆ ในบริเวณเดียวกันและในดินแดนที่หางออกไปดวย ในเขตภูเขาสูง
มักมีชนเผา คะฉิ่นที่ชาวไทใหญเรียกวา ขาง อาศัยอยู ในระดับสูงที่ไมสูงมากนักมีพวก อาซาง เตออางและปะหลอง ที่ชาวไท
ใหญเรียกวา ไทใหญสา และ ไทใหญดอย( ออกเสียงวา ชาวไทใหญลอย หรือ ชาวไทใหญหลอย ) นอกจากน้ียังมีชาวจีนฮั่น
หรือชาวจีนที่อพยพมาอยูตามเชิงเขาทําไรทํานาภูเขา ชาวฮั่นกลุมน้ีไมกลาอาศัยอยูบนพื้นที่ราบลุมหรือในทุงนาเหมือนชาวไท 
ใหญไทใหญใหญสําหรับคนฮั่นแลวถือวาเปนเขตไขปามาลาเรียที่รุนแรง มากแมการเดินผานทุงนากลางวัน ก็ยังนับวาเปน
อันตรายอยางใหญหลวง ถึงชีวิตเลยทีเดียวฉะน้ันในเขตน้ี ชาวฮั่นสวนมากจึงอาศัยอยูแตในเขตภูเขาเทาน้ัน หลังการปฏิวัติใน
ประเทศจีน เริ่มมีชาวคะฉิ่นอพยพลงมาอยูในที่ราบและทํานากัน มากขึ้น  

ในประวัติศาสตรอันยาวนาน ชาวไทใหญมีการติดตอสัมพันธกับกลุมชาติพันธุตางๆ มากมาย ทําใหเกิดการ
แลกเปล่ียนวัฒนธรรมในเชิงของการเปนผูให และในขณะเดียวกัน ก็เปนผูรับดวย วัฒนธรรมไทใหญแมจะดูเหมือนวาเปน
วัฒนธรรมของคนใน หุบเขาหางไกล ดูเหมือนวาอยูกันโดดเดี่ยว แตแทจริงแลว ไดติดตอสัมพันธกับชนตางกลุมมาโดยตลอด 
ไมวาจะเปนชนกลุมใหญกลุมนอยที่มีอํานาจรัฐ กอรางสรางเปนอาณาจักร เชน ปยู ( ผ่ิว หรือ เผ่ียว ) เมียนมาร (ไทใหญใหญ
เรียกเมียนมารวา มาน )ปาย หยี ฮั่น ( ชาวไทใหญเรียกชาวจีนฮั่นวา เขหรือแข ) และการรับเอาวัฒนธรรมอินเดียและจีนผาน
อาณาจักรใหญ ตลอดจนการติดตอสัมพันธกับชนกลุมนอยอ่ืนๆ ในรูปของการติดตอแลกเปล่ียนสินคาเครื่องใชจําเปนอาหาร
การ กินและอ่ืนๆ เปนตนกลุมไทใหญนับเปนกลุมชาติพันธุที่มีจํานวนมากเปนที่สองรอง จากชาวเมียนมารเขตบริเวณที่อยู
อาศัยไดแกที่ราบสูงฉาน ( Shan Plateau) จากหลักฐานตางๆ ที่นักประวัติศาสตรไดพบคนพบ เชื่อวาชาวไทใหญอพยพมา
จากบริเวณ ตอนใตของประเทศจีนในปจจุบันเม่ือประมาณศตวรรณที่ 7 โดยบางกลุมก็อาศัย อยูในบริเวณที่ราบรวมกับชาว
เมียนมารและ ชาวมอญ ในขณะที่บางพวกแยกตัวขึ้นไป อยูในบริเวณที่ราบสูงและไดแบงแยกดินแดนออกเปน 33 แควน แต
ละแควนมี เจาฟา ( Sawbwa ) ปกครองโดยการสืบสันตติวงศ ความสัมพันธระหวางรัฐฉานกับราชสํานักเมียนมารเปนไปอยาง
หลวมๆบางยุคสมัย อาณาจักรไทใหญก็จะแยก ตัวเปนอิสระ แตในบางยุคเม่ือเมียนมารมีความเขมแข็งก็จะผนวกรัฐฉานเขามา
อยูในอํานาจ แตราชสํานักก็จะปลอยใหบรรดาเจาฟาปกครองแวนแควนของตนเอง และจะสงขาราชการชั้นผูใหญมาประจํา
ราชสํานักของรัฐฉาน เพื่อทําหนาที่ที่ปรึกษา พรอมกับการสงนายพล ซ่ึงควบคุมกองทัพทหารเมียนมารจํานวนหน่ึงมา
ประจําการที่เมืองนาย ( Mongnai) เพื่อทําหนาที่ดูแลควบคุมความเปนระเบียบเรียบรอย และคอยปราบปรามเจาฟาที่ยังคง

ทาทายอํานาจ
43

  
 สรุป จากการศึกษาวิจัยที่เก่ียวของกับความหลากหลายในกลุมชาติพันธุเมียนมารทําใหพลเมืองอาเซียนไดรับขอมูลที่
เปนประโยชนตอการเขาใจถึงความแตกตางของชาวเมียนมารที่มีมาอยางยาวนาน ตั้งแตการรวมตัวเปนสหภาพเมียนมาร (the 
Union of Myanmar) จนกระทั่งปจจุบันเปล่ียนชื่อประเทศเปนสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร (the Republic of the 
Union of Myanmar) บนความหลากหลายทั้งวัฒนธรรมการเมือง กลุมชาติพันธุ ที่มีการเจรจาหยุดยิงเปนระยะๆ ซ่ึงจากที่
หนักหนาสาหัสจนบรรเทาลุเลาเบาลงไดในขณะน้ี  
 

                                                        
43 สถา บันไท ใหญศึกษา  วิทย าลัย ชุมชนแม ฮ อ งสอน.  ฐานขอมู ล ไท ใหญ .  คน เ มื่ อ  3 กันย ายน  2557 จาก 

http://www.taiyai.org/2011/index.php?page=4c2378500328311c7354592d47cc700d&r=3&id=52 
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ภาพที่ 1 ชาวมอญในประเทศไทย 
 

 
 

ภาพที่ 2 ผูเขียนบทความถายรวมกับกลุมชาวเมียนมารผูใหขอมูล 
 



The 8th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 31st March - 1st April 2016  

1406 | Integration of Art and Science toward the Local Research and ASEAN Community 

7. เอกสารอางอิง 
 
Chin Human Rights Organization. (2014). THE MATIC BRIEFING: The state of freedom of religion  
 or belief for Chin in Burma/Myanmar. Chiang Mai, Thailand: Phrasing Post Office.  
สหพันธแรงงาน - เมียนมาร (FTUB) แผนกแรงงานขามชาติ และฟลิป เอส. โรเบิรตสัน. (2549). งานทาทายที่ลุมแมน้ําโขง 
 ทํางานหามรุงหามค่ําสภาพแรงงานเด็กขามชาติที่แมสอดประเทศไทย. องคการแรงงานระหวางประเทศ. 
รัตนา บุญมัธยะ สุภา วิตตาภรณ และปริญญาภรณ พรมดวง. (2547). การสํารวจสถานภาพองคความรูเกี่ยวกับชีวิตทาง 
 สังคมและวัฒนธรรม กลุมชาติพันธุบริเวณลุมน้ําโขง: กรณีสหภาพเมียนมาร. ศูนยวิจัยพหุลักษณสังคมลุมนํ้าโขง  
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน.  
บุษยรัตน  กาญจนดิษฐ. (2549). วิถีชีวิตของแรงงานขามชาติที่มาจากประเทศเมียนมารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร :  
 กรณีศึกษาแรงงานขามชาติในโครงการสอนภาษาไทย-อังกฤษของคณะกรรมการรณรงคเพื่อประชาธิปไตยใน 
 เมียนมาร. สวนวิจัยและพัฒนา สถาบันวัฒนธรรมศึกษา. 
ทัศวัฒน บุญญวัฒน และคณะ. (2551). การหลบหนีเขาเมืองของแรงงานเมียนมารผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดตาก.  
 สํานักงานตรวจคนเขาเมือง สํานักงานตํารวจแหงชาติ.  
องคการระหวางประเทศเพื่อการโยกยายถิ่นฐาน และ ศูนยวิจัยการยายถิ่นแหงเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ 
 มหาวิทยาลัย. (2556). โครงการศึกษาการเปล่ียนแปลงรูปแบบการยายถิ่นของแรงงานจากเมียนมารและ 
 ผลกระทบตอประเทศไทย. กรุงเทพฯ: องคการระหวางประเทศเพื่อการโยกยายถิ่นฐาน. 
 
ขอมูลสารสนเทศ 
สถาบันไทใหญศึกษา วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน. ฐานขอมูลไทใหญ.[online]  สืบคนเม่ือ 3 กันยายน 2557 จาก  
 http://www.taiyai.org/2011/index.php?page=4c2378500328311c7354592d47cc700d&r=3&id=52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 

 บูรณาการศาสตรและศิลป งานวิจัยทองถ่ินไทยและประชาคมอาเซยีน | 1407 

ขอมูลพืน้ฐานของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 
The Information of the Republic of the Union of Myanmar 

 
ธดา สิทธ์ิธาดา 

 
กลุมวิชาอาเซียนศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

Siththada@gmail.com 
 

บทคัดยอ 
 

บทความน้ีนําเสนอสวนหน่ึงของผลงานวิจัยเรื่อง ฐานขอมูลของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารเพื่อรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค คือ 1)  เพื่อศึกษาพัฒนาการดานการเมืองการปกครองของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 
2) เพื่อศึกษาความหลากหลายทางกลุมชาติพันธุของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 3) เพื่อศึกษาสังคมและวัฒนธรรมของ
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร และ 4) เพื่อศึกษาระบบโครงสรางขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร การศึกษาน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงมุงเนนไปที่การเรียบเรียง และรวมรวมขอมูลเอกสาร
จากแหลงตาง ๆ ใหมากที่สุดในทุกประเด็นใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อนํามาเปนฐานขอมูลของสาธารณรัฐแหง
สหภาพเมียนมาร การเก็บขอมูลที่ใชในการวิจัยประกอบดวย การสัมภาษณเชิงลึก และการสนทนากลุม ในบทความน้ีเปนการ
นําเสนอเก่ียวกับ “ขอมูลพื้นฐานของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร”  
 
คําสําคัญ: เมียนมาร, ประชาคมอาเซียน, ชาติพันธุ 

 
Abstract 

 
This article presents a part of research of the database of the Republic of the Union of Myanmar 

for supporting ASEAN community. The objectives of the study were 1) to study the politic development 
of the Republic of the Union of Myanmar; 2) to study the diverse ethnic groups of the Republic of the 
Union of Myanmar; 3) to study social and culture of the Republic of the Union of Myanmar; and 4) to 
study the infrastructures of the Republic of the Union of Myanmar for supporting the ASEAN economic 
community. This study was the qualitative research, focus on the content and document analysis includes 
information from various sources. Make the most of every issue provides comprehensive research objectives. 
The data used in this study included the in–depth interview and focus group, and this article focus on 
“The information of the Republic of the Union of Myanmar” 

 
Keywords: Myanmar, ASEAN community, ethnic groups 

 
1. บทนํา 
 

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตประกาศการรวมกลุมประเทศแบบภูมิภาคนิยมครั้งยิ่งใหญ คือ การจัดตั้งสมาคม
ประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรืออาเซียน (Association of South East  Asian Nations: ASEAN) ซ่ึงในขณะน้ีมี
ประเทศสมาชิกรวมทั้งหมด 10 ประเทศ ซ่ึงมีประเทศผูรวมกอตั้งเม่ือวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 ไดแก ไทย (Thai) 
อินโดนีเซีย (Indonesia) สิงคโปร (Singapore) ฟลิปปนส (Philippine) มาเลเซีย (Malaysia) สวนประเทศที่ไดทยอยเขารวม
เปนสมาชิก ไดแก บรูไน (Brunei) เวียดนาม (Vietnam) ลาว (Lao) เมียนมาร (Myanmar) และกัมพูชา (Cambodia) โดยมี
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ขอจํากัดที่ระบุไวชัดเจนในกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) วา การเขารวมเปนสมาชิกในการรวมกลุมครั้งน้ีวาจะตองเปน
ประเทศที่มีที่ตั้งและอาณาเขตอยูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเทาน้ันซ่ึงในความเปนจริงยังมีประเทศอีกหน่ึงประเทศที่
สามารถเขารวมเปนสมาชิกอาเซียนไดและไดทําการสมัครเปนสมาชิกอาเซียนแลวเม่ือป พ.ศ. 2554 แตในการประชุมสุดยอด
ผูนําอาเซียนยังไมมีฉันทามติในการพิจารณารับเขาเปนสมาชิกอยางเปนทางการ น่ันคือ ประเทศติมอ เลสเต จึงยังเปนเพียง
ประเทศผูสังเกตการณตอไป จากการเขารวมเปนสมาชิกอาเซียนเพื่อการพัฒนาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตในครั้งน้ี 
อาเซียนตองเผชิญกับความหลากหลายในบริบทตางๆ มากมายของแตละประเทศสมาชิกโดยเฉพาะกลุมประเทศดอยพัฒนา 
(Underdevelopment countries) ที่เรามักจะเรียกวา กลุมอาเซียนใหม “CLMV” คือ กัมพูชา (Cambodia) ลาว (Lao) 
เมียนมาร (Myanmar) และเวียดนาม (Vietnam) 

หน่ึงในประเทศกลุม “CLMV” หรือที่เรียกวา “กลุมอาเซียนใหม” เปนกลุมประเทศที่มีพัฒนาการการขับเคล่ือน
โครงสรางภายในประเทศทุกภาคสวนที่นา จับตามองและมีการกลาวถึงอยางมากในเรื่องความอุดมสมบูรณของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และประเด็นในเรื่องการประกาศเลือกตั้งครั้งลาสุดเม่ือวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ที่ผานมา น่ันคือ 
ประเทศเมียนมาร ซ่ึงไดเขาสูการเปนสมาชิกอาเซียนเม่ือวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 (เขาพรอมลาว) พรอมกับการถูกจับ
ตามองเปนอยางมากในประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนทางการเมืองภายในประเทศ สืบเน่ืองจากเมียนมารปกครองโดยทหาร
ที่มาจากการลมลางระบอบประชาธิปไตย ดังน้ัน จึงถูกนานาชาตใินประเทศตะวันตกภายใตการนําของสหรัฐอเมริกาและยุโรป
กดดันอยางหนักโดยการลงโทษทางเศรษฐกิจดวยมาตรการตางๆ อยางตอเน่ืองนับสิบป กอปรกับที่เมียนมารเปนประเทศที่ที่มี
ความหลากหลายทางชาติพันธเปนจํานวนมากจนกอใหเกิดปญหาความม่ันคงมาอยางยาวนาน เมียนมารตั้งอยูในทิศตะวันตก
เฉียงใตของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตระหวางที่ราบสูงธิเบตและคาบสมุทรมาลายู โดยมีพื้นที่ 678,500 ตารางกิโลเมตร 
(ขนาดใหญกวาประเทศไทยประมาณ 1.3 เทา) มีพื้นที่นํ้า 20,760 ตารางกิโลเมตร และพื้นที่ดิน 657,740 ตารางกิโลเมตร มี
อาณาเขตติดตอกับประเทศตาง ๆ คือ ทิศตะวันออกติดกับประเทศลาวและประเทศไทย ทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ติดตอกับเขตการปกครองตนเองธิเบต และแควนยูนนานของจีน สวนทิศใตติดกับอาวเบงกอล ทะเลอันดามัน และประเทศ

ไทย ทิศตะวันออกเฉียงใตติดกับประเทศอินเดียและประเทศบังกลาเทศ และทิศตะวันออกเฉียงใตติดกับประเทศไทย
44

 
เมียนมารเปนประเทศที่มีขนาดพื้นที่ใหญเปนอันดับที่ 2 ในประเทศสมาชิกอาเซียน จากภาพรวมการเตรียมความพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียนของเมียนมารยังมีปญหาเรื่องชาติพันธุประเด็นภูมิหลังทางศาสนาและเชื้อชาติที่แตกตางกันที่สงผลตอความ
ม่ันคงภายในประเทศซ่ึงในปจจุบันยังไมไดใหสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาหรือความเชื่อซ่ึงจะจะเปนกุญแจสําคัญสูความ
สงบสุขในระยะยาว ปญหาที่เกิดขึ้นกับนโยบายของรัฐในปจจุบัน คือ การแยกจากกันของชาวพุทธ และชุมชน มุสลิม ในรัฐยะ
ไข ยังมีการทําลายไมกางเขนของชาวคริสเตียนในรัฐชิน องคการจากภายนอกภูมิภาคอาเซียนแสดงความกังวลเชิงลึกวาปญหา

การละเมิดสิทธิมนุษยชนและความขัดแยงกับกลุมชาติพันธุในเมียนมารยังคงเปนประเด็นที่สําคัญมาก
45

 ดังน้ัน งานวิจัยเลมน้ี
จึงมุงประเด็นการจัดทําฐานขอมูลของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน (Database of 
republic of the Union of Myanmar for supporting ASEAN Community) ทั้งในดานพัฒนาการการเมืองการปกครอง
จากเผด็จการทางทหารสูประชาธิปไตย ภาพรวมดานความหลากหลายทางกลุมชาติพันธุ สังคมและวัฒนธรรม รวมถึงขอมูล
ระบบโครงสรางขั้นพื้นฐานจึงเปนประเด็นที่พลเมืองอาเซียนตองรับทราบขอมูลเพื่อรองรับการเปดประชาคมการเมืองและ
ความม่ันคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เพื่อสรางความเขาในในบริบท
ของเมียนมารและเพื่อเปนพื้นฐานขอมูลอยางรอบดานในการทําความรูจักกับเมียนมารในฐานะประเทศเพื่อนบานของไทย
ตอไป 
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พาณิชย กรมสงเสริมการสงออก, 2555). หนา 2-3. 
45 Chin Human Rights Organization.THEMATIC BRIEFING: The state of freedom of religion or belief for Chin in 

Burma/Myanmar. (Chiang Mai, Thailand: Phrasing Post Office, 2014). P. 16 



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 

 บูรณาการศาสตรและศิลป งานวิจัยทองถ่ินไทยและประชาคมอาเซยีน | 1409 

 
 

ภาพที่ 00 แผนที่แสดงอาณาเขตเมียนมาร 
ที่มา https://www.ncafp.org/spotlight-myanmar/ 

 
2. วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

  
2.1 เพื่อศึกษาพัฒนาการดานการเมืองการปกครองของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร  
2.2 เพื่อศึกษาความหลากหลายทางกลุมชาติพันธุของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร  
2.3 เพื่อศึกษาสังคมและวัฒนธรรมของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร  
2.4 เพื่อศึกษาระบบโครงสรางขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของสาธารณรัฐแหงสหภาพ

เมียนมาร 
 
3. ขอบเขตการศึกษาวิจัยสังคมและวัฒนธรรมของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 
 

การศึกษาประเด็นดานสังคมและวัฒนธรรมของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร เปนวัตถุประสงคในขอที่ 3  
ในงานวิจัยเรื่อง ฐานขอมูลของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน (Database of 
republic of the Union of Myanmar for supporting the ASEAN Community) โดยศึกษาจากกรอบแนวคิดการวิจัยที่
ผานกระบวนการสัมภาษณผูเชียวชาญและผูทรงคุณวุฒิรวมถึงการสนทนากลุมเพื่อนํามาเรียบเรียงสรุปประเด็นที ่ควรนํามา
เปน “ฐานขอมูลสังคมและวัฒนธรรมของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร” มีรายละเอียดซ่ึงเปนกรอบแนวคิดในการ
นําเสนอขอมูลดังตอไปน้ี  

3.1 ความเชื่อและศาสนา ศึกษาประเด็น การนับถือพระพุทธศาสนา การนับถือส่ิงเหนือธรรมชาติ รวมถึงขอมูล

ความเชื่ออ่ืน ๆ 

3.2 ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาประเด็น วัฒนธรรมทางภาษา วัฒนธรรมการแตงกาย วัฒนธรรมการกิน วัฒนธรรม

การกินหมาก และงานศิลปกรรมตาง ๆ 
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 3.2 ประเพณีที่สําคัญ ศึกษาประเด็น ประเพณีเก่ียวกับวิถีชีวิต ประเพณีเก่ียวกับพระพุทธศาสนา ประเพณี 12 เดือน

ประเพณีที่สําคัญอ่ืน ๆ งานทําบุญทอดกฐินของชาวเมียนมารในประเทศไทย กรณีศึกษา สํานักสงฆเขานอย อําเภอจอมบึง 

จังหวัดราชบุร ีภาพรวมประเพณีเมียนมารจากมุมมองของแรงงานเมียนมารในประเทศไทย  
 3.4 การจัดการศึกษา ศึกษาประเด็น ระบบการจัดการศึกษาของเมียนมาร องคกรนโยบายการศึกษาของเมียนมาร 

 3.5 งานวิจัยที่เก่ียวของกับฐานขอมูลสังคมและวัฒนธรรมของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร  

 3.6 สรุปภาพรวมฐานขอมูลสังคมและวัฒนธรรมของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 

 

4. ระเบียบวิธีวิจัย 
 

4.1 การสัมภาษณเชิงลึก (in–depth interview) 
โดยใชวิธีการสัมภาษณแบบมีโครงสรางเปนสวนบุคคล โดยการใชเทคนิควิธีการสัมภาษณกับกลุมผูใหขอมูล

สําคัญ (Key informants) และนําไปสูการสนทนากลุม (Focus Group)  
 

4.2 การสนทนากลุม (focus group) 
เพื่อใหตรงกับเรื่องและวัตถุประสงคของการศึกษา โดยกลุมตัวอยางหนวยงาน และบุคคลที่เก่ียวของ การใช

ศึกษาในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก เจาหนาที่จากหนวยงานราชการไทยที่เก่ียวของทางดานทางเศรษฐกิจของสาธารณรัฐแหง
สหภาพเมียนมาร  บริษัทเอกชนหรือนักธุรกิจไทยที่ทําธุรกิจในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร เพื่อใหไดบริษัทหรือเอกชน 
ที่เปนผูรูและมีประสบการณการหรือที่เดินทางเขาศึกษาดูงานเพื่อการทําธุรกิจในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารอยางแทจริง  
ทั้ง น้ีเพื่อการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู วิจัยเลือกที่จะใชการตรวจสอบดานขอมูล  
ซ่ึงประกอบดวย การตรวจสอบดานขอมูล (data information) การตรวจสอบดานผูวิจัย (investigator) และการตรวจสอบ
ดานทฤษฎ ี(theory) โดยการตรวจสอบดานขอมูลทั้งหมดจะเปนไปตามที่ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบ เสนอแนะ 
สรุป และเพิ่มเติมขอมูลทุกสวนใหมีคุณภาพที่จะนํามาเปนฐานขอมูลของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารเพื่อรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน (Database of republic of the Union of Myanmar for supporting ASEAN Community) ที่มีใน 
แตละดานอยางครบถวน ชัดเจน และมีประสิทธิภาพใหมากที่สุด 

 
5. ขอมูลทั่วไปของเมียนมาร 
  

5.1 ธงชาติเมียนมาร  “ศูนยพมาศึกษา” มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย วิรัช นิยมธรรม นักวิชาการที่ทําการศึกษาเรื่อง
ประเทศเมียนมาร ไหขอมูลวา บนเสาธงที่ตั้งอยูหนาโรงเรียน ธงชาติจะโบกสะบัดอยูทุกวันเม่ือเปนเวลาเปดเรียน ในตอนเชา 
ครูและนักเรียนทั้งหลายจะทําความเคารพธงชาติ พอไดยินเสียงตีระฆังขึ้นเรียน นักเรียนจะยืนเขาแถวอยางสงบอยูหนาเสาธง 
จากน้ันเม่ือครูใหญออกคําส่ังใหเคารพธงชาติ ทุกคนก็จะแสดงความเคารพอยางพรอมเพรียง ลักษณะของธงชาติมีสีพื้นเปนสี
แดง มุมบนดานซายของธงชาติเปนรูปส่ีเหล่ียมสีนํ้าเงิน ในพื้นที่ส่ีเหล่ียมน้ัน มีดาวขนาดเทากันจํานวน 14 ดวงลอมรอบรวง
ขาวและฟนเฟอง รวงขาวเปนสัญลักษณของชาวไรชาวนา ฟนเฟองเปนสัญลักษณของกรรมกร ชาวไรชาวนาและกรรมกรถือ
เปนชนชั้นรากฐานของการกอตั้งระบอบสังคมนิยม ดวงดาว 14 ดวงที่มีขนาดเทากัน ส่ือความหมายถึงความเสมอภาคและ
ความสามัคคีของรัฐและมณฑล 14 แหง สีขาวในธงชาติหมายถึงความสะอาดบริสุทธ์ิ สีแดงหมายถึงความกลาหาญเด็ดเดี่ยว สี
นํ้าเงินบนมุมบนดานซายของธงชาติหมายถึงสันติภาพและความสุขุม" รูปลักษณของธงชาติพมาสะทอนรูปแบบของการ
ปกครองและอุดมการณของชาติ กลาวคือ ธงชาติไดส่ือความหมาย "สาธารณรัฐสังคมนิยมแหงสหภาพเมียนมาร" โดยกําหนด
ดวงดาว 14 ดวงใหมีขนาดเทากันรวมตัวอยูบนผืนธง เพื่อแสดงถึงความเปนหน่ึงเดียวและความเทาเทียมกันของรัฐ 7 รัฐซ่ึง
เปนพื้นที่อาศัยดั้งเดิมของชนชาติสวนนอย และมณฑล 7 มณฑลซ่ึงเปนที่อาศัยของชนชาติพมาซ่ึงเปนประชากรสวนใหญของ
ประเทศ ธงชาติยังสะทอนภาพสังคมชาวนาและกรรมกรใหเปนชนชั้นรากฐานของสังคมในรูปของรวงขาวกับฟนเฟอง อยางไร
ก็ตาม ปจจุบันพมามิไดเนนความสําคัญของชนชั้นรากฐานดังกลาวอีกแลว เพราะระบอบสังคมนิยมกําลังถูกแทนที่ดวยระบอบ
ประชาธิปไตยในแนวทางที่รัฐบาลทหารจะกําหนด สวนที่มาของธงชาติใหมเริ่มระหวางการประชุมสมัชชารางรัฐธรรมนูญ โดย
เสนอเม่ือวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2549 เปนธงส่ีเหล่ียมผืนผาแบงพื้นธงเปน 3 สวนเทากัน แถบบนสุดสีเขียว หมายถึง
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สันติภาพ ความสงบและความเขียวชอุมของดินแดนพมา แถบกลางสีเหลือง หมายถึงความสามัคคี แถบลางสีแดง หมายถึง
ความกลาหาญและความเด็ดขาด มุมธงดานคันธงมีดาวสีขาว หมายถึงสหภาพพมาจะคงอยูชั่วกัลปาวสาน อยางไรก็ตาม ส่ือ
ของทางการพมากลาวในภายหลังวา ผูแทนในสภาแหงชาติพมาเลิกลมความคิดดังกลาว การเปล่ียนธงชาติพมาจึงยังไมเกิดขึ้น 

ตอมาในเดือนกันยายน พ.ศ.2550 มีการเสนอแบบธงชาติพมาใหมอีกครั้ง ซ่ึงไดกําหนดรวมอยูในรางรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหมของสหภาพพมาดวย เม่ือมีการรับรองรางรัฐธรรมนูญดังกลาวโดยการลงประชามติในเดือนพฤษภาคม 2551 จึง
เทากับวาเปนการยอมรับธงชาติพมาใหมตามประชามติน้ีดวย ลักษณะเปนธง 3 สีรูปส่ีเหล่ียมผืนผา ภายในแบงตามแนวนอน 
ความกวางเทากัน พื้นสีเหลือง สีเขียว และสีแดง เรียงตามลําดับจากบนลงลาง กลางธงมีรูปดาวหาแฉกสีขาวขนาดใหญ 
ความหมายของสัญลักษณในธงชาติประกอบดวย สีเหลืองหมายถึงความสามัคคี สีเขียวหมายถึงสันติภาพ ความสงบ และ
ความอุดมสมบูรณของพมา สีแดงหมายถึงความกลาหาญ ความเขมแข็ง เด็ดขาด ดาวสีขาวหมายถึงสหภาพอันม่ันคงเปน
เอกภาพ ธงชาติใหมของเมียนมารไดชักขึ้นสูเสาครั้งแรกเม่ือ 21 ตุลาคม 2553 เวลา 15.00 น. ที่กรุงเนปดอว และเวลา 15.33 

น. ที่นครยางกุง (เวลาทองถิ่น)
46

  
 

 
 

ภาพที่ 00 ธงชาติเมียนมาร (Myanmar Flag) 
ที่มา http://forum.nationstates.net/viewtopic.php?f=23&t=25092 

 
 5.2 ตราแผนดิน ใชในเอกสารของทางราชการรวมทั้งการตีพิมพเผยแพรดวย ตราแผนดินประกอบไปดวยสิงโตสอง
ตัวหันหนาเขาหากัน และตรงกลางเปนแผนที่ของพมาวางอยูบนลอเฟอง ลอมรอบดวยลายดอกไมพื้นเมืองของพมา และมี
ดวงดาวอยูดานบน ตราแผนดินดั้งเดิมในสวนของผาแถบมีคําวาสหภาพเมียนมาร และมีสิงโตสามตัวโดยตัวที่สามอยูตรง
ตําแหนงของดาว ลอเฟองเปนรูปกลมลอมรอบดวยคําภาษาพมา (ta.pau; tha-baw) ในชวงที่นายพลเนวินมีอํานาจ ไดมีการ
ปรับปรุงโดยเพิ่มลอเฟอง และเปล่ียนคําในตราไป ตราแผนดินของพมามีอิทธิพลของสังคมนิยม เพราะมีรูปลอเฟองและดาว 
ถอยคําในตราที่เปนภาษาพมาคือ Pyidaungsu Socialist Thamada Myanmar-naing-gan-daw หมายถึงสหภาพสังคม
นิยมเมียนมาร 
 
 
 
 
 
 

                                                        
46 ธงชาติพมา.(2558). หนังสือพิมพขาวสด, 23 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ปที่ 25 (ฉบับที่ 8973).หนา 24.  
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ภาพที่ 00 ตราแผนดินประเทศเมียนมาร 
ที่มา  http://region6.prd.go.th/main.php?filename=emblem_myanmar 

 
5.3 ดอกไมประจําชาติเมียนมาร  “ดอกประดู” (Paduak) เปนดอกไมประจําชาติเมียนมาร โดยชาวเมียนมารจะ

เรียกดอกไมชนิดน้ีวา บะเดาปาน เปนดอกไมสีสวยสดงองามที่พบเห็นไดทั่วไปทั่วมุมของรัฐตางๆ ในประเทศ มีลักษณะเปนสี
เหลืองทอง เปนดอกไมที่ประดับและใชในเทศกาลสงกรานต หรือปใหมเมียนมาร ในชวงเทศกาลน้ีชาวเมียนมารจะเอาดอก
ประดูมาเสียบผมของหญิงสาว เอาติดหรือวางไวที่หนารถ ประดับบานเรือน เปนตน นอกจากน้ีแลวดอกประดูยั งถือเปน

สัญลักษณแหงความแข็งแรงทนทาน และบางครั้งยังเปนดอกไมที่ใชในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
47

 
5.4 สัตวประจําชาติ เสือ (Tiger) มีความดุราย วองไว ปราดเปรียว สามารถว่ิงไดเร็ว สงางาม วายนํ้าเกง ปนตนไม

ไดคลองแคลว พบไดทั่วไปในทวีปเอเชีย และพบมากในปาของประเทศเมียนมาร เสือคือดัชนีวัดความอุดมสมบูรณของปา 
แสดงใหเห็นถึงความอุดมสมบูรณของประเทศเมียนมารไดเปนอยางดี ดังน้ันเสือจึงถูกเลือกใหเปนสัตวประจําชาติเมียนมาร 
 

 
 

ภาพที่ 00 สัตวประจําชาติเมียนมาร 
ที่มา http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=956000011008 

 
 
 

5.5 การแบงเขตการปกครอง ประเทศเมียนมาร มีแบงการปกครองออกเปน 7 รัฐ (Division) และ 7 (State) 
มณฑลโดยรัฐทั้ง 7 กําหนดชื่อกลุมตามเชื้อชาติที่เปนชนกลุมใหญในแตละรัฐแตละมณฑลหรือแตละรัฐจะมีประธานประจํา

                                                        
47 The National Flower of Myanmar – the Sang Dragon.  คนเมื่อ  5 มกราคม 2559 จาก 

https://snoworld.one/myanmar-national-flower-pterocarpus-indicus/ 
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มณฑลหรือรัฐที่ไดรับการแตงตั้งจากสวนกลางทําหนาที่เปนหัวหนาการปกครองสูงสุดมณฑลและรัฐทั้งหมดมีฐานะเทาเทียม
กับภายในแตละมณฑลหรือรัฐ  มีการแบงสวนการปกครองออกเปนระดับตางๆ ดวยกันไดแก ระดับรัฐและระดับมณฑล 
(State หรือ Division Peace and Development Council) ระดับจังหวัด (District Peace Development Council) 
ระดับอําเภอ (Township Peace and Development Council) ระดับตําบล (Ward Peace and Development 

Council) ระดับหมูบาน (Village Peace and Development Council)
48

     
     

 
 

ภาพที่ 00 แผนที่ 7 รัฐ 7 มลฑลในเมียนมาร 
ที่มา http://www.2by4travel.com/home/Data-travel/myanma/khxmul-pra-the-sph 

 
 จากแผนที่ดังกลาวจะเห็นไดวาเมียนมารแบงการปกครองซ่ึงเปนในรัฐ 7 รัฐ โดยแบงเปนชื่อตามกลุมชาติพันธ ไดแก  
1) รัฐชิน (Chin) 2) รัฐกะฉิ่น (Kachin) 3) รัฐกะเหรี่ยง (Kayin) 4) รัฐคะยา (Kayah) 5) รัฐมอญ (Mon) 6) รัฐยะไข 
(Rakhine) 7) รัฐฉานหรือไทใหญ (Shan) และ 7 มณฑล คือ 1) มณฑลเอยาวดี (Ayeyarwady) 2) มณฑลพะโค (Bago) 3) 
มณฑลมาเกว (Magway) 4) มณฑลมัณฑะเลย (Mandalay) 5) มณฑลสะกาย (Sagaing) 6) มณฑลตะนาวศรี (Tanintharyi) 

7) มณฑลยางกุง (Yangon)
 49

 
 
 
 

                                                        
48 กรมการขนสงทางบก กระทรวงการคมนาคม. คูมือเตรียมความพรอมผูประกอบการขนสงไทยสูอาเซียน: สาธารณรัฐแหงสหภาพ

เมียนมาร. (กรุงเทพฯ: กรมการขนสงทางบก, 2557) หนา 2-3. 
49 สรุปจาก สถาบันระหวางประเทศเพ่ือการคาและการพัฒนา (International Institute for and Development). โอกาการลงทุน

ของอุตสาหกรรมไทยในเมียนมาร. (กรุงเทพฯ: ทรีบีการพิมพและตรายางจํากัด, 2557). หนา 147-193. 
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6. สรุปภาพรวม  
 

การศึกษาขอมูลพื้นฐานตางๆ ของประเทศเมียนมารเปนประเด็นสําคัญในการรูเขารูเราเพื่อการอยูรวมกันของ
ประเทศอาเซียน โดยเฉพาะเมียนมารน้ันเปนประเทศเพื่อนบานของไทย และมีประวัติศาสตรรวมกันมาอยางยาวนาน พลเมือง
ไทย พลเมืองเมียนมาร ตางตองอยูรวมกันในฐานะพลเมืองอาเซียนที่ตองปฏิบัติตามขอตกลงรวมของประชาคมอาเซียนไมวา
จะเปนเรื่องสิทธิมนุษยชนในประเด็นการโยกยายถิ่นฐาน การพัฒนามนุษย การเรียดรองสิทธิที่พึ่งมีพึ่งได รวมถึงเรื่องตางๆ ที่
รัฐบาลของทั้ง 10 ประเทศดําเนินการตามวัตถุประสงคของการจัดตั้งสมาคมอาเซียน ทั้งน้ีเพื่อใหประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตสามารถเจริญรุงเรืองทั้งในดานการเมืองและความม่ันคง ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและวัฒนธรรม ที่สําคัญ
ควรใหพลเมืองอาเซียนไดศึกษาขอมูลพื้นฐานของประเทศสมาชิกอาเซียนใหมากพอเสียกอนที่จะไปทําธุรกรรมตางๆ เชน ไป
ลงทุน ไปศึกษาเลาเรียน ไปทองเที่ยว หรือไปประกอบอาชีพอ่ืนตามขอตกลงรวม เพื่อความรอบครอบและเปนประโยชนใน
การอยูรวมกันในอนาคต เพราะทุกประเทศลวนมีขอจํากัดที่แตกตางกันโดยเฉพาะประเทศเมียนมารที่มีเอกลักษณเฉพาะที่ควร
ศึกษาขอมูลเปนอยางยิ่ง   
 
7. เอกสารอางอิง  
 
กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย. คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร. (กรุงเทพฯ: สํานัก
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กรมการขนสงทางบก กระทรวงการคมนาคม. คูมือเตรียมความพรอมผูประกอบการขนสงไทยสูอาเซียน: สาธารณรัฐแหง

สหภาพเมียนมาร. (กรุงเทพฯ: กรมการขนสงทางบก, 2557)  
สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (International Institute for and Development). โอกาการลงทุนของ

อุตสาหกรรมไทยในเมียนมาร. (กรุงเทพฯ: ทรีบีการพิมพและตรายางจํากัด, 2557).  
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ธงชาติเมียนมาร (Myanmar Flag) คนเม่ือ 7 มกราคม 2559 จากhttp://forum.nationstates.net/viewtopic.php?f 

=23&t=25092 
ตราแผนดินประเทศเมียนมาร คนเม่ือ 7 มกราคม 2559 จาก http://region6.prd.go.th/main.php?filename= 

emblem_myanmar 
แผนที่แสดงอาณาเขตเมียนมาร คนเม่ือ 7 มกราคม 2559 จาก https://www.ncafp.org/spotlight-myanmar/ 
แผนที่ 7 รัฐ 7 มลฑลในเมียนมาร คนเม่ือ 7 มกราคม 2559 จาก http://www.2by4travel.com/home/Data-

travel/myanma/khxmul-pra-the-sph 
สัตวประจําชาติเมียนมาร คนเม่ือ 7 มกราคม 2559 จาก http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID 

=956000011008 
Chin Human Rights Organization.THEMATIC BRIEFING: The state of freedom of religion or belief for 

Chin in Burma/Myanmar. (Chiang Mai, Thailand: Phrasing Post Office, 2014).  
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ฐานขอมูลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับระบบโครงสรางพืน้ฐานของเมียนมาร 
The Research Database on Infrastructures of Myanmar 

 
ธดา สิทธ์ิธาดา1 และปญญา รุงเรอืง2 
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2สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

*Siththada@gmail.com 
 

บทคัดยอ 
 

บทความน้ีนําเสนอสวนหน่ึงของผลงานวิจัยเรื่อง ฐานขอมูลของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารเพื่อรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค คือ 1)  เพื่อศึกษาพัฒนาการดานการเมืองการปกครองของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 
2) เพื่อศึกษาความหลากหลายทางกลุมชาติพนัธุของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 3) เพื่อศึกษาสังคมและวัฒนธรรมของ
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร และ 4) เพื่อศึกษาระบบโครงสรางขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร การศึกษาน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงมุงเนนไปที่การเรียบเรียง และรวมรวมขอมูลเอกสาร
จากแหลงตาง ๆ ใหมากที่สุดในทุกประเด็นใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อนํามาเปนฐานขอมูลของสาธารณรัฐแหง
สหภาพเมียนมาร การเก็บขอมูลที่ใชในการวิจัยประกอบดวย การสัมภาษณเชิงลึก และการสนทนากลุม ในสวนของบทความน้ี
จะนําเสนอขอมูลของวัตถุประสงคขอที่ 4 ของงานวิจัย คือ ฐานขอมูลระบบโครงสรางขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร ในบทความน้ีเปนการนําเสนอเก่ียวกับ “ฐานขอมูลงานวิจัยที่เก่ียวของกับระบบ
โครงสรางพื้นฐานของเมียนมาร”  
 
คําสําคัญ: เมียนมาร, ประชาคมอาเซียน, ระบบโครงสรางพื้นฐาน 

 
Abstract 

 
This article presents a part of research of the database of the Republic of the Union of Myanmar 

for supporting ASEAN community. The objectives of the study were 1) to study the politic development 
of the Republic of the Union of Myanmar; 2) to study the diverse ethnic groups of the Republic of the 
Union of Myanmar; 3) to study social and culture of the Republic of the Union of Myanmar; and 4) to 
study the infrastructures of the Republic of the Union of Myanmar for supporting the ASEAN economic 
community. This study was the qualitative research, focus on the content and document analysis includes 
information from various sources. Make the most of every issue provides comprehensive research objectives. 
The data used in this study included the in–depth interview and focus group. This article was the contents of 
the fourth objective that was database of infrastructures of the Republic of the Union of Myanmar for 
supporting the ASEAN economic community, and this article focus on “The research database on Infrastructures 
of Myanmar” 

  
Keywords: Myanmar, ASEAN community, infrastructures 
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1. บทนํา 
 

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตประกาศการรวมกลุมประเทศแบบภูมิภาคนิยมครั้งยิ่งใหญ คือ การจัดตั้งสมาคม
ประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรืออาเซียน (Association of South East  Asian Nations: ASEAN) ซ่ึงในขณะน้ีมี
ประเทศสมาชิกรวมทั้งหมด 10 ประเทศ ซ่ึงมีประเทศผูรวมกอตั้งเม่ือวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 ไดแก ไทย (Thai) 
อินโดนีเซีย (Indonesia) สิงคโปร (Singapore) ฟลิปปนส (Philippine) มาเลเซีย (Malaysia) สวนประเทศที่ไดทยอยเขารวม
เปนสมาชิก ไดแก บรูไน (Brunei) เวียดนาม (Vietnam) ลาว (Lao) เมียนมาร (Myanmar) และกัมพูชา (Cambodia) โดยมี
ขอจํากัดที่ระบุไวชัดเจนในกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) วา การเขารวมเปนสมาชิกในการรวมกลุมครั้งน้ีวาจะตองเปน
ประเทศที่มีที่ตั้งและอาณาเขตอยูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเทาน้ันซ่ึงในความเปนจริงยังมีประเทศอีกหน่ึงประเทศที่
สามารถเขารวมเปนสมาชิกอาเซียนไดและไดทําการสมัครเปนสมาชิกอาเซียนแลวเม่ือป พ.ศ. 2554 แตในการประชุมสุดยอด
ผูนําอาเซียนยังไมมีฉันทามติในการพิจารณารับเขาเปนสมาชิกอยางเปนทางการ น่ันคือ ประเทศติมอ เลสเต จึงยังเปนเพียง
ประเทศผูสังเกตการณตอไป จากการเขารวมเปนสมาชิกอาเซียนเพื่อการพัฒนาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตในครั้งน้ี 
อาเซียนตองเผชิญกับความหลากหลายในบริบทตางๆ มากมายของแตละประเทศสมาชิกโดยเฉพาะกลุมประเทศดอยพัฒนา 
(Underdevelopment countries) ที่เรามักจะเรียกวา กลุมอาเซียนใหม “CLMV” คือ กัมพูชา (Cambodia) ลาว (Lao) 
เมียนมาร (Myanmar) และเวียดนาม (Vietnam) 

หน่ึงในประเทศกลุม “CLMV” หรือที่เรียกวา “กลุมอาเซียนใหม” เปนกลุมประเทศที่มีพัฒนาการการขับเคล่ือน
โครงสรางภายในประเทศทุกภาคสวนที่นา จับตามองและมีการกลาวถึงอยางมากในเรื่องความอุดมสมบูรณของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และประเด็นในเรื่องการประกาศเลือกตั้งครั้งลาสุดเม่ือวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ที่ผานมา น่ันคือ 
ประเทศเมียนมาร ซ่ึงไดเขาสูการเปนสมาชิกอาเซียนเม่ือวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 (เขาพรอมลาว) พรอมกับการถูกจับ
ตามองเปนอยางมากในประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนทางการเมืองภายในประเทศ สืบเน่ืองจากเมียนมารปกครองโดยทหาร
ที่มาจากการลมลางระบอบประชาธิปไตย ดังน้ัน จึงถูกนานาชาติในประเทศตะวันตกภายใตการนําของสหรัฐอเมริกาและยุโรป
กดดันอยางหนักโดยการลงโทษทางเศรษฐกิจดวยมาตรการตางๆ อยางตอเน่ืองนับสิบป กอปรกับที่เมียนมารเปนประเทศที่ที่มี
ความหลากหลายทางชาติพันธเปนจํานวนมากจนกอใหเกิดปญหาความม่ันคงมาอยางยาวนาน เมียนมารตั้งอยูในทิศตะวันตก
เฉียงใตของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตระหวางที่ราบสูงธิเบตและคาบสมุทรมาลายู โดยมีพื้นที่ 678,500 ตารางกิโลเมตร 
(ขนาดใหญกวาประเทศไทยประมาณ 1.3 เทา) มีพื้นที่นํ้า 20,760 ตารางกิโลเมตร และพื้นที่ดิน 657,740 ตารางกิโลเมตร มี
อาณาเขตติดตอกับประเทศตาง ๆ คือ ทิศตะวันออกติดกับประเทศลาวและประเทศไทย ทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ติดตอกับเขตการปกครองตนเองธิเบต และแควนยูนนานของจีน สวนทิศใตติดกับอาวเบงกอล ทะเลอันดามัน และประเทศ
ไทย ทิศตะวันออกเฉียงใตติดกับประเทศอินเดียและประเทศบังกลาเทศ และทิศตะวันออกเฉียงใตติดกับประเทศไทย50 
เมียนมารเปนประเทศที่มีขนาดพื้นที่ใหญเปนอันดับที่ 2 ในประเทศสมาชิกอาเซียน จากภาพรวมการเตรียมความพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียนของเมียนมารยังมีปญหาเรื่องชาติพันธุประเด็นภูมิหลังทางศาสนาและเชื้อชาติที่แตกตางกันที่สงผลตอความ
ม่ันคงภายในประเทศซ่ึงในปจจุบันยังไมไดใหสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาหรือความเชื่อซ่ึงจะจะเปนกุญแจสําคัญสูความ
สงบสุขในระยะยาว ปญหาที่เกิดขึ้นกับนโยบายของรัฐในปจจุบัน คือ การแยกจากกันของชาวพุทธ และชุมชน มุสลิม ในรัฐยะ
ไข ยังมีการทําลายไมกางเขนของชาวคริสเตียนในรัฐชิน องคการจากภายนอกภูมิภาคอาเซียนแสดงความกังวลเชิงลึกวาปญหา
การละเมิดสิทธิมนุษยชนและความขัดแยงกับกลุมชาติพันธุในเมียนมารยังคงเปนประเด็นที่สําคัญมาก51 ดังน้ัน งานวิจัยเลมน้ี
จึงมุงประเด็นการจัดทําฐานขอมูลของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน (Database of 
republic of the Union of Myanmar for supporting ASEAN Community) ทั้งในดานพัฒนาการการเมืองการปกครอง
จากเผด็จการทางทหารสูประชาธิปไตย ภาพรวมดานความหลากหลายทางกลุมชาติพันธุ สังคมและวัฒนธรรม รวมถึงขอมูล
ระบบโครงสรางขั้นพื้นฐานจึงเปนประเด็นที่พลเมืองอาเซียนตองรับทราบขอมูลเพื่อรองรับการเปดประชาคมการเมืองและ
ความม่ันคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เพื่อสรางความเขาในในบริบท

                                                        
50 กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย. คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร. 

(กรุงเทพฯ: สํานักขาวพาณิชย กรมสงเสริมการสงออก, 2555). หนา 2-3. 
51 Chin Human Rights Organization.THEMATIC BRIEFING: The state of freedom of religion or belief for Chin in 

Burma/Myanmar. (Chiang Mai, Thailand: Phrasing Post Office, 2014). P. 16 
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ของเมียนมารและเพื่อเปนพื้นฐานขอมูลอยางรอบดานในการทําความรูจักกับเมียนมารในฐานะประเทศเพื่อนบานของไทย
ตอไป 

 
2. วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 
  

2.1 เพื่อศึกษาพัฒนาการดานการเมืองการปกครองของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร  
2.2 เพื่อศึกษาความหลากหลายทางกลุมชาติพันธุของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร  
2.3 เพื่อศึกษาสังคมและวัฒนธรรมของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร  
2.4 เพื่อศึกษาระบบโครงสรางขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของสาธารณรัฐแหงสหภาพ

เมียนมาร 
 
3. ขอบเขตการศึกษาวิจัยสังคมและวัฒนธรรมของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 
 

การศึกษาประเด็นดานสังคมและวัฒนธรรมของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร เปนวัตถุประสงคในขอที่ 3  
ในงานวิจัยเรื่อง ฐานขอมูลของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน (Database of 
republic of the Union of Myanmar for supporting the ASEAN Community) โดยศึกษาจากกรอบแนวคิดการวิจัยที่
ผานกระบวนการสัมภาษณผูเชียวชาญและผูทรงคุณวุฒิรวมถึงการสนทนากลุมเพื่อนํามาเรียบเรียงสรุปประเด็นที ่ควรนํามา
เปน “ฐานขอมูลสังคมและวัฒนธรรมของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร” มีรายละเอียดซ่ึงเปนกรอบแนวคิดในการ
นําเสนอขอมูลดังตอไปน้ี  

3.1 ความเชื่อและศาสนา ศึกษาประเด็น การนับถือพระพุทธศาสนา การนับถือส่ิงเหนือธรรมชาติ รวมถึงขอมูล
ความเชื่ออ่ืน ๆ 

3.2 ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาประเด็น วัฒนธรรมทางภาษา วัฒนธรรมการแตงกาย วัฒนธรรมการกิน วัฒนธรรม
การกินหมาก และงานศิลปกรรมตาง ๆ 
 3.2 ประเพณีที่สําคัญ ศึกษาประเด็น ประเพณีเก่ียวกับวิถีชีวิต ประเพณีเก่ียวกับพระพุทธศาสนา ประเพณี 12 เดือน
ประเพณีที่สําคัญอ่ืน ๆ งานทําบุญทอดกฐินของชาวเมียนมารในประเทศไทย กรณีศึกษา สํานักสงฆเขานอย อําเภอจอมบึง 
จังหวัดราชบุร ีภาพรวมประเพณีเมียนมารจากมุมมองของแรงงานเมียนมารในประเทศไทย  
 3.4 การจัดการศึกษา ศึกษาประเด็น ระบบการจัดการศึกษาของเมียนมาร องคกรนโยบายการศึกษาของเมียนมาร 
 3.5 งานวิจัยที่เก่ียวของกับฐานขอมูลสังคมและวัฒนธรรมของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร  
 3.6 สรุปภาพรวมฐานขอมูลสังคมและวัฒนธรรมของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 
 
4. ระเบียบวิธีวิจัย 

 
4.1 การสัมภาษณเชิงลึก (in–depth interview) 

โดยใชวิธีการสัมภาษณแบบมีโครงสรางเปนสวนบุคคล โดยการใชเทคนิควิธีการสัมภาษณกับกลุมผูใหขอมูล
สําคัญ (Key informants) และนําไปสูการสนทนากลุม (Focus Group)  
 

4.2 การสนทนากลุม (focus group) 
เพื่อใหตรงกับเรื่องและวัตถุประสงคของการศึกษา โดยกลุมตัวอยางหนวยงาน และบุคคลที่เก่ียวของ การใช

ศึกษาในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก เจาหนาที่จากหนวยงานราชการไทยที่เก่ียวของทางดานทางเศรษฐกิจของสาธารณรัฐแหง
สหภาพเมียนมาร  บริษัทเอกชนหรือนักธุรกิจไทยที่ทําธุรกิจในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร เพื่อใหไดบริษัทหรือเอกชน 
ที่เปนผูรูและมีประสบการณการหรือที่เดินทางเขาศึกษาดูงานเพื่อการทําธุรกิจในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารอยางแทจริง  
ทั้ง น้ีเพื่อการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู วิจัยเลือกที่จะใชการตรวจสอบดานขอมูล  
ซ่ึงประกอบดวย การตรวจสอบดานขอมูล (data information) การตรวจสอบดานผูวิจัย (investigator) และการตรวจสอบ
ดานทฤษฎ ี(theory) โดยการตรวจสอบดานขอมูลทั้งหมดจะเปนไปตามที่ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบ เสนอแนะ 
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สรุป และเพิ่มเติมขอมูลทุกสวนใหมีคุณภาพที่จะนํามาเปนฐานขอมูลของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารเพื่อรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน (Database of republic of the Union of Myanmar for supporting ASEAN Community) ที่มีใน 
แตละดานอยางครบถวน ชัดเจน และมีประสิทธิภาพใหมากที่สุด 

 
5. ฐานขอมูลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับโครงสรงพื้นฐานของเมียนมาร 
 

รายงานโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญในเมียนมาร จากฐานขอมูลงานวิจัยโครงการศึกษาการยายถิ่นฐานการผลิตของ
อุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขนไปยังประเทศเพื่อนบาน และการรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณผูประกอบการของสํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม52 พบวา 

1. ทาเรือในเมืองยางกุงการคาระหวางประเทศในเมียนมารดําเนินการในบริเวณยางกุงเปนหลัก (นอกจากน้ันเปน
การคาชายแดน) เน่ืองจากยางกุงมีทาเรือที่มีความพรอมกวาหากเปรียบเทียบกับทาเรือในเมืองอ่ืนๆ ทาเรือในเมืองยางกุงเปน
ทาเรือแมนํ้า ที่มีทั้งอาคารเก็บตูคอนเทนเนอร ทาเทียบเรือ และที่จอดเรือ จากขอมูลป 2554 ยางกุงมีส่ิงอํานวยความสะดวก
ดานการทาเรือทั้งส้ิน 21 แหง ทาเรือในยางกุงทั้งหมดมีที่จอดเรือรวมกันทั้งส้ิน 24 แหง ซ่ึงสามารถรองรับเรือบรรทุกสินคาได
ปละ 1,752 ลํา จํานวนตูคอนเทนเนอรที่มีการขนสงผานทาเรือในยางกุงเพิ่มขึ้นอยางมาก จาก 108,695 ตูในป 2542 เปน 
281,704 ตูในป 2553 โดยเปนการขนสงผานทาเรือ Asia World Port Terminal มากที่สุด คิดเปนกวารอยละ 40 ของตูคอน
เทนเนอรทั้งหมดในป 2553 เปนผลมาจากที่ตั้งของทาเรือที่อยูในเขตติละวาซ่ึงอยูหางจากยางกุงประมาณ 20 กิโลเมตร และ
ถนนก็มีสภาพไมดีนักทั้งน้ี จากการขยายตัวของเศรษฐกิจเมียนมารในชวงปที่ผานมา จึงคาดการณวาจํานวนตูคอนเทนเนอรที่มี
การลําเลียงผานทาเรือยางกุงในป 2554-2555 จะเพิ่มขึ้นอีกจํานวนมาก จุดออนที่สําคัญของทาเรือในเมียนมาร คือ ทาเรือ
สวนใหญในเมียนมารดําเนินการโดยภาครัฐ ทําใหส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ ภายในทาเรือคอนขางลาสมัย โดยเฉพาะไฟฟา 
นอกจากน้ี แมวาทาเรือในยางกุงนับวามีความพรอมมากกวาทาเรืออ่ืนๆ แตก็ประสบปญหาเก่ียวกับความลึกของทาเรือ โดยทา
เทียบเรือสวนใหญมีความลึกเฉล่ียเพียง 9 เมตร ซ่ึงถือวาคอนขางตื้น และความยาวของทาเรือก็นับวาคอนขางส้ันมาก ทําให
เปนปญหาสําหรับการเทียบเรือขนสงสินคาขนาดใหญ อยางไรก็ตาม เมียนมารมีโครงการกอสรางทาเรือนํ้าลึกบริเวณเจาผิวซ่ึง
ใกลจะเสร็จสมบูรณแลว 

2. ทาอากาศยานระหวางประเทศยางกุงเริ่มกอสรางเม่ือป 2495 และการปรับปรุงครั้งลาสุดเสร็จส้ินเม่ือป 2550 
โดยอาคารผูโดยสารมีความยาว 832 ฟุต กวาง 206 ฟุต และสูง 68 ฟุต สามารถรองรับผูโดยสารได 1,800 คนตอชั่วโมง และ 
2.7 ลานคนตอป และสามารถรองรับเครื่องบินได 5 ลําตอชั่วโมง ในป 2554 มีผูใหบริการสายการบินผานทาอากาศยาน
ระหวางประเทศยางกุงทั้งหมด 19 ราย แบงเปนผูใหบริการสายการบินภายในประเทศ 4 ราย และผูใหบริการสายการบิน
ระหวางประเทศ 15 ราย ทั้งน้ี ทาอากาศยานระหวางประเทศยางกุงยังคงไมมีความพรอมมากพอสําหรับการขนสงสินคา
ระหวางประเทศ จึงไมใชชองทางที่เปนที่นิยมสําหรับการขนสงสินคามากนัก 

3. ทาอากาศยานระหวางประเทศมัณฑะเลย เปนทาอากาศยานระหวางประเทศที่ใหญและทันสมัยที่สุดในเมียนมาร 
เปดใหบริการในเดือนกันยายน ป 2543 ดวยเงินลงทุนประมาณ 150 ลานดอลลารสหรัฐ รองรับผูโดยสารไดประมาณ 3 ลาน
คนตอป ตั้งอยูบนพื้นที่ประมาณ 25,015 เอเคอร และมีระยะหางจากเมืองมัณฑะเลยประมาณ 35 กิโลเมตร ซ่ึงตองใชเวลา
เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงจากใจกลางเมืองมัณฑะเลย ทั้งน้ี เมียนมารตั้งเปาหมายวา ทาอากาศยานระหวางประเทศ
มัณฑะเลยจะเปนจุดศูนยกลางการคมนาคมในภูมิภาค เมียนมารยังมีโครงการสรางทาอากาศยานระหวางประเทศหันธาวดี ใน
เขตพะโค ซ่ึงเปนทาอากาศยานระหวางประเทศแหงที่ 3 ของเมียนมาร โดยคาดวาจะมีขนาดใหญกวาทาอากาศยานยางกุง 9 
เทา และใชเวลาสราง 3 ป 

4. นิคมอุตสาหกรรมในชวง 10 ปที่ผานมา เมียนมารไดกอตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเมืองตางๆ โดยตั้งอยูในเมืองยาง
กุงเปนจํานวน 15 แหง (นับรวมเขตอุตสาหกรรมติละวา ซ่ึงอยูบริเวณชานเมืองยางกุง) และตั้งอยูในเมืองอ่ืนๆ เชน มัณฑะเลย 
พะโค และเมาะละแหมง เปนตน แมเมียนมารจะมีนโยบายสนับสนุนการกอตั้งเขตอุตสาหกรรม แตเขตอุตสาหกรรมสวนใหญ
ในเมียนมารยังขาดโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ดี โดยเฉพาะในดานไฟฟา ที่นักลงทุนตองซ้ือไฟฟาจากผูผลิต

                                                        
52 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.ฐานขอมูลงานวิจัยโครงการศึกษาการยายถิ่นฐานการผลิตของอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขนไปยัง

ประเทศเพ่ือนบาน: โครงสรางพ้ืนฐานที่สําคัญในเมียนมาร. คนเมื่อ 5 เมษายน 2558 จาก http://relocation.oie.go.th/countries/ 
myanmar 
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ไฟฟาอิสระ (Independent Power Producers: IPP) เอง รวมทั้งเขตอุตสาหกรรมในเมียนมารสวนใหญยังมีพื้นที่ไมมากนัก 
ไมเหมาะสมกับการตั้งโรงงานที่ตองใชพื้นที่มาก นอกจากเขตอุตสาหกรรมแลว เมียนมารยังมีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 3 แหง ไดแก 
ติละวา ทวาย และเจาผิว 

จากการรวบรวมขอมูลและสัมภาษณผูประกอบการจากคูมือการลงทุนของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เมืองที่มี
เขตนิคมอุตสาหกรรมที่สําคัญมีดังน้ี  

1. ยางกุง เมืองที่มีเขตอุตสาหกรรมมากที่สุดถึง 23 แหงและมีประชากรจํานวนมาก จึงเปนศูนยกลางการคาที่สําคัญ 
และเปนแหลงลงทุนซ่ึงเปนที่นิยมโดยนักลงทุนชาวเกาหลีใต ไตหวัน และญ่ีปุน โดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมที่อยูทางตอน
เหนือและตะวันออกของยางกุง เชน มิงกะลาดง และเหลียงทายา อยางไรก็ตาม คาเชาที่ดินบริเวณยางกุงสูงกวาเมืองอ่ืนๆ 
โดยอยูที่ประมาณ 15 ดอลลารสหรัฐตอตารางเมตรตอปเขตอุตสาหกรรมที่สําคัญในยางกุง ไดแก  

1.1 มิงกะลาดง เปนนิคมอุตสาหกรรมที่กอตั้งโดยชาวญ่ีปุน และเปนเขตอุตสาหกรรมที่มีความพรอมมากที่สุด 
แตมีพื้นที่นอย จึงทําใหคาเชาที่ดินสูง ปจจุบันไมมีพื้นที่วางแลว 

1.2 เหลียงทายา เปนนิคมอุตสาหกรรมที่มีผูประกอบการ 511 ราย เปนที่นิยมของอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม 
เน่ืองจากมีขอดีคือ เปนเขตอุตสาหกรรมที่มีพื้นที่มากที่สุดในยางกุงถึง 3,503 ไร (1,401 เอเคอร) (แมที่ดินบางสวนถูกแบงจน
แปลงมีขนาดเล็ก) สามารถขนสงสินคาขึ้นไปทางเหนือไดสะดวก มีแรงงานในพื้นที่มาก และมีระบบขนสงที่เหมาะสมตอการ
คมนาคมของแรงงาน แตมีปญหาดานการจราจรติดขัด รัฐบาลจึงแกไขปญหาดวยการกอสรางสะพานเพิ่มเติม ซ่ึงคาดวาจะ
แลวเสร็จในป 2557 อยางไรก็ตาม พื้นที่สําหรับกอตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในเขตดังกลาวเต็มแลว 

1.3 ติละวา เปนการรวมทุนระหวางบริษัทขนาดใหญของญ่ีปุนรวม 3 บริษัทและรัฐบาลเมียนมาร ซ่ึงใหสิทธิใน
การใชที่ดินแกญ่ีปุน จึงใหความสําคัญกับอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีเปนหลัก ลาสุด ไดมีการจัดทําบันทึกความเขาใจ 
(Memorandum of Understanding: MOU) เปนเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จะมีทั้งทาเรือและนิคมอุตสาหกรรมอยูภายในเขต 
รวมทั้งมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานไฟฟาปจจุบันมีพื้นที่วางเหลือไมมากนัก 

2. ผะอัน เขตนิคมอุตสาหกรรมแบงไดเปน 3 สวน ไดแก สวนที่เปนการผลิตของชาวเมียนมาร (ขนาดใหญ) สวนที่
เปนการผลิตของชาวตางชาติ และสวนที่เปนการผลิตของชาวเมียนมารที่เปน SMEs โดยครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 2,340 ไร 
(937 เอเคอร) และคาดวาจะมีการขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นอีก ทั้งน้ี นิคมอุตสาหกรรมผะอันมีโรงงานเครื่องนุงหมตั้งอยูพอสมควร 
สวนใหญเปนโรงงานที่เจาของเปนชาวเมียนมารที่ผลิตสินคาใหแกญ่ีปุนผะอันมีความไดเปรียบ เน่ืองจากมีระยะทางใกลกับเมีย
วดีและแมสอด (หางจากเมียวดีและแมสอดเพียง 100 กิโลเมตร) ซ่ึงทําใหเดินทางตอไปยังกรุงเทพฯ ได จึงคาดวาจะเปนแหลง
ลงทุนที่สําคัญของผูประกอบการไทย อยางไรก็ตาม ถนนที่ใชในการเดินทางเปนถนน 1 ชองทาง ซ่ึงในขณะน้ีกําลังดําเนินการ
ปรับปรุงใหเปน 2 ชองทาง คาดวาจะแลวเสร็จในป 2557 นอกจากน้ี ยังไมมีทาเรือในระยะใกล ทําใหผูประกอบการตองขนสง
สินคากลับไปที่ทาเรือยางกุง 

3. เมียวดี เขตอุตสาหกรรมเมียวดีมีสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐานในระดับหน่ึง และราคาที่ดินไมสูงมากนัก 
จึงเหมาะสมสําหรับอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม อยางไรก็ตาม เน่ืองจากบริเวณนิคมอยูใกลกับชายแดนไทยมากเกินไป ทําใหอาจ
หาแรงงานไดยาก เน่ืองจากแรงงานขามมาทํางานในฝงไทยเพราะไดคาจางดีกวา 

4. พะโค โครงการกอสรางนิคมอุตสาหกรรมพะโคและแผนพัฒนาเมืองพะโคเกิดขึ้นพรอมกับโครงการกอสราง
สนามบินระหวางประเทศแหงใหมที่ชื่อวาหันธาวดี ซ่ึงตั้งอยูใกลนิคมอุตสาหกรรมพะโค ในปจจุบัน เขตอุตสาหกรรมพะโคมี
พื้นที่เพียงประมาณ 156 ไร (62.38 เอเคอร) แตกระทรวงอุตสาหกรรมมีโครงการที่จะขยายพื้นที่เพิ่มเติมอีกประมาณ 783 ไร 
(313.18 เอเคอร) โดยเขตอุตสาหกรรมน้ีประกอบดวย 2 สวน คือ เขตอุตสาหกรรมทองถิ่นซ่ึงมีพื้นที่ประมาณ 723 ไร 
(289.35 เอเคอร)และเขตการลงทุนจากตางชาติหรือรวมลงทุนกับตางชาติซ่ึงมีพื้นที่ประมาณ 482 ไร (192.80 เอเคอร)เขต
อุตสาหกรรมพะโคอยูหางจากยางกุงไมมากนัก คดิเปนระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางโดยรถยนต หน่ึงชั่วโมง
ครึ่ง มีขอดีคือ ราคาที่ดินยังไมสูงมากนัก อยูที่ 4-6 ดอลลารสหรัฐตอตารางเมตรตอป เน่ืองจากยังพอมีที่ดินเหลืออยู และกําลัง
จะมีการกอสรางทาอากาศยานระหวางประเทศแหงที่ 3 ของเมียนมาร อยางไรก็ตาม เน่ืองจากปญหาดานระบบสาธารณูปโภค 
จึงทําใหเขตอุตสาหกรรมพะโคใหมยังไมมีโรงงานเริ่มดําเนินกิจการ มีเพียงการปรับพื้นถนนเทาน้ัน 

5. มัณฑะเลย เขตอุตสาหกรรมมัณฑะเลยมีพื้นที่ประมาณ 3,123 ไร (1,249.33 เอเคอร) ซ่ึงแบงที่ดินเปน 3,140 
แปลง มีผูประกอบการในเขตจํานวน 1,159 ราย ประกอบดวยผูประกอบการขนาดใหญ 317 ราย ผูประกอบการขนาดกลาง 
232 ราย และผูประกอบการขนาดเล็ก 610 ราย โดยเปนโรงงานแปรรูปอาหาร เคมีภัณฑ และสินคาอุปโภคบริโภค เปนหลัก 
มีขอดีคือมีถนนที่เชื่อมตอกับชายแดนจีน จึงทําใหมีสินคาจีนในเมืองมัณฑะเลยมาก อยางไรก็ตาม เน่ืองจากเมืองมัณฑะเลย
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ตั้งอยูหางจากยางกุง รวมทั้งสภาพถนนที่ไมดีนัก ทําใหเขตอุตสาหกรรมมัณฑะเลยอาจจะไมเหมาะสมตอการลงทุนใน
อุตสาหกรรมที่ศึกษามากนัก 

6. ทวาย เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายเปนโครงการความรวมมือระหวางรัฐบาลไทยและรัฐบาลเมียนมาร มีพื้นที่ที่
เหมาะสมกับอุตสาหกรรมหนัก แตปจจุบันยังไมคืบหนามากนัก เน่ืองจากมีปญหาดานเงินลงทุนไมเพียงพอ และมีปญหาดาน
ภาพลักษณวาอุตสาหกรรมที่จะลงทุนในพื้นที่อาจสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

7. เจาผิว เขตเศรษฐกิจพิเศษเจาผิวดําเนินการโดยชาวจีน เปนเขตอุตสาหกรรมที่ประสบความสําเร็จมาก ในอนาคต
คาดวาจะเปนศูนยกลางการขนสงสินคาที่สําคัญ นอกจากน้ีเมียนมารมีโครงการกอสรางทาเรือนํ้าลึกบริเวณเจาผิว ซ่ึงใกลจะ
เสร็จสมบูรณแลว 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา ไดมอบหมายใหผูอํานวยการสํานักธุรกิจการคาภูมิภาค (นายดิเรก บุญแท) นําคณะ
ขาราชการ ผูประกอบธุรกิจใหบริการโลจิสติกส เดินทางสํารวจเสนทางโลจิสติกสการคา เสนทางการคาใหม ณ สาธารณรัฐ
แหงสหภาพเมียนมารและสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวางวันที่ 23-29 มีนาคม 2556 (ยางกุง-เนปดอ-มัณฑะเลย-มูเซ-รุยล่ี-
คุนหมิง สรุปผลการเดนิทาง ดังน้ี 

1. การสํารวจเสนทางโลจิสติกสการคา ยางกุง-เนปดอว-มัณฑะเลย-มูเซ และรุยล่ี-ตาล่ี คณะเดินทางสํารวจ
เสนทางเริ่มตั้งแตนครยางกุง สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร เดินทางผานเมืองเนปดอว มัณฑะเลย มูเซ ซึ่งเสนทางน้ีเปน
เสนทางการคาที่สําคัญที่เชื่อมตอระหวางเมียนมารและจีน โดยเดินทางผานเขาเขตสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ดานเจ่ียเกา เมือง
เจ่ียเกา ซ่ึงเปนเขตควบคุมพิเศษที่เรียกวา "เขตแดนนอกศุลกากร" ซ่ึงประกอบดวยโกดัง คลังสินคา ธุรกิจแปรรูปและสงออก 
จากน้ันเดินทางจากเมืองเจ่ียเกา ไปเมืองรุยล่ีและเมืองตาล่ี ดวยเสนทางดวนที่สรางขึ้นเพื่อลดระยะเวลาการเดินทางและ
อํานวยความสะดวกใหกับการขนสงสินคา ระยะทางจากยางกุงถึงตาล่ี รวมทั้งส้ิน 1,576 กิโลเมตร จากการสํารวจโครงสราง
พื้นฐานสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร (ยางกุง-มูเซ) พบวา เสนทางจากเมืองยางกุงถึงมัณฑะเลยอยูในสภาพดี (663 กม.) มี
การสรางจุดพักรถรองรับรถขนสงสินคาขนาดใหญเพื่อเชื่อมโยงการคมนาคมภายในประเทศ สําหรับเสนทางจากเมือง
มัณฑะเลยถึงเมืองมูเซ ชายแดนติดตอจีน (477 กม.) เปนเสนทางลาดชันถนนแคบ 2 ชองจราจร ยังไมมีการพัฒนาผูขับขี่ตอง
ใชความชํานาญเฉพาะพื้นที่ และมีปริมาณรถขนสงสินคาขนาดใหญใชเสนทางน้ีเปนจํานวนมากโครงสรางพื้นฐานสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (รุยล่ี-ตาล่ี 421 กม.) มีการสรางทางดวนเชื่อมตอระหวางเมืองเปนถนนไฮเวย และเจาะภูเขาเพื่อสรางถนนทําให
สามารถลดระยะทางลงและมีการเก็บคาผานทางโดยมีการจํากัดความเร็วในการขับขี่สําหรับรถขนาดใหญ 

2. ประชุมหารือรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
2.1 สภาหอการคาและอุตสาหกรรม สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร คณะเดินทางฯ ไดประชุมหารือ

แลกเปล่ียนขอคิดเห็นรวมกับ นาย ประจวบ สุภินี ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ กรุงยางกุง และ
ตัวแทนนักธุรกิจในเมียนมารที่เปนสมาชิกสภาหอการคาและอุตสาหกรรมแหงเมียนมาร โดยไดบรรยายถึงภาพรวมขอมูล
การคาและขอมูลธุรกิจโลจิสติกสในประเทศเมียนมารประเด็นที่ไดรับความสนใจคือเรื่องกฎหมายและขอบังคับเก่ียวกับการ
ลงทุนในประเทศเมียนมาร ขอมูลพื้นฐานสภาหอการคาและอุตสาหกรรม สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารกอตั้งขึ้นในชวงยุค
อาณานิคมของอังกฤษเม่ือป 1919 มีชื่อวา “Burmese Chamber of Commerce (BCC)” และมีการปรับเปล่ียนชื่อองคกร
ดังน้ี ป 1984-1962 วา “Burmese Chamber of Commerce (UBCCI)” และป 1989 “The Union of Myanmar 
Chambers of Commerce & Industry (UMCCI)” ป 1999 “The Union of Myanmar Federation of Chambers of 
Commerce& Industry (UMFCCI)” มีวัตถุประสงคในการดําเนินการ เพื่อ 1) ใหความรวมมือในการผลักดันใหบรรลุตาม
เปาหมายทางเศรษฐกิจของภาครัฐ 2) ใหความรวมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 3) ใหความรวมมือกับภาครัฐใน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม 4) เพื่อเปนผูนําและใหความรวมมือกับสมาคมธุรกิจตางๆ 5) เพื่อทําหนาที่เชื่อมความสัมพันธ
ระหวางภาครัฐและภาคเอกชน และ 6) เพื่อสนับสนุนใหประเทศเขาสูเศรษฐกิจยุคใหม จากรายงาน พบวา คูคาการสงออก
สินคาที่สําคัญ คือ ไทย 38.3% อินเดีย 20.8% จีน 12.9% ญ่ีปุน 5.2% คูคาการนําเขาสินคาที่สําคัญ จีน 38.9% ไทย 23.2% 
สิงคโปร 12.9% เกาหลีใต 5.8% และ 10 อันดับ สินคาสงออกและนําเขาที่สําคัญ (ป 2010-2011) มีดังน้ี  

 
 
 
 
 



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 
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ตารางที่ 1 สินคาสงออกและนําเขาที่สําคัญ 10 อันดับ ป 2010-2011 
ลําดับ สินคาสงออก สินคานําเขา 

1 กาซธรรมชาต ิ ผลิตภัณฑปโตรเลียม 
2 เหมืองแร เครื่องจักรและชิ้นสวน 
3 ถั่วแขก เหล็กวัสดุกอสราง 
4 เครื่องนุงหม วัตถุดิบผลิตพลาสติก 
5 ปลา นํ้ามันปาลม 
6 ยาง ยานพาหนะและชิ้นสวน 
7 ทอนไมสัก ยา 
8 ถั่วเขียว เรือ 
9 ทอนไมเน้ือแข็ง ซีเมนต 
10 ขาว ปุย 

ที่มา สํานักสงเสริมพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการคา เมษายน 2556 
 

2.2 ทาเรือทางทะเลที่สําคัญ  
เมียนมารมีทาเรือทางทะเลที่สําคัญ 9 ทาเรือ โดยติดพื้นที่ฝงทะเลยาว 2,228 กิโลเมตร ทาเรือยางกุงเปนทาเรือ

หลักที่สําคัญรองรับปริมาณสินคาได ซ่ึงมีโครงสรางพื้นฐานสามารถรองรับเรือขนาดใหญ มีระยะทางหางจากปากแมนํ้า 47 
กิโลเมตร 1) ปจจุบันที่เมืองยางกุงรองรับเรือส้ินคาโดยอนาคตมีแผนจะพัฒนาเพิ่มพื้นที่อีก ตางประเทศที่ลงทุนโครงสราง
พื้นฐาน ไดแก 2) ประเทศอินเดีย 3) ลงทุนพัฒนาทาเรือที่สิตุยซ่ึงเปนประตูสูภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย 4) ประเทศ
จีน พัฒนาทาเรือนํ้าลึกและเชื่อมโยงเสนทางคมนาคมที่เจาพิว 4) ประเทศญ่ีปุนมีความสนใจลงทุนทาเรือและเขตอุตสาหกรรม
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษทิลาวา 5) ประเทศไทยพัฒนาทาเรือนํ้าลึกและเขตอุตสาหกรรมที่ทวาย โดยเมียนมารมีแผนการกําหนด
กรอบนโยบายการขนสงทางอากาศแหงชาต ิ

2.3 ปจจุบันเมียนมารมีขอตกลงทวิภาคีบริการทางอากาศ 46 ขอตกลง ซ่ึงไดรับการเปดเสรีที่แตกตางกันไปตาม
พื้นที่ ขึ้นอยูกับการกําหนดเสนทางของสายการบินและสิทธิการจราจรทางอากาศ อีกทั้งยังไดลงนามและใหสัตยาบันขอตกลง
อาเซียนพหุภาคีการเปดเสรีเต็มรูปแบบของการขนสงทางอากาศในความรวมมือการเปนสมาชิกของอาเซียน 

2.4 สนามบินภายในเมียนมารที่เปดใหบริการแลว 32 แหง จากทั้งหมด 69 แหง ซ่ึงมีสนามบินนานาชาติ 3 แหง 
ไดแก สนามบินยางกุง สนามบินมัณฑะเลย และสนามบินเนปดอว สายการบินแหงชาติไดแก Myanma Airways,Air Bagan, 
Air Kanbawza, Air Mandalay, Yangon airways, Asia Wings Airline 

2.5 เสนทางคมนาคมทางบก ในป 2012 เมียนมารมีเสนทางคมนาคมทางรถยนตรวมทั้งส้ิน 148,689 กิโลเมตร 
โดยมีทางหลวง 19,503 กิโลเมตร ถนนเสนรองเชื่อมเมือง 19,580 กิโลเมตร ถนนในเมืองสําคัญ 27,507 กิโลเมตร ถนนเชื่อม
หมูบาน 82,100 กิโลเมตร ซ่ึงเสนทางที่อยูภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงกอสราง มีประมาณ 39,083 กิโลเมตร 

2.6 การติดตอคาขายบริเวณชายแดน 4 ดาน ไดแก 1) จังหวัดทาขี้เหล็กในรัฐฉาน ซ่ึงตรงกับอําเภอแมสาย 
จังหวัดเชียงราย 2) อําเภอเมียวดีในรัฐกะเหรี่ยง ซ่ึงตรงกับอําเภอแมสอด จังหวัดตาก 3) อําเภอเกาะสองในรัฐตะนาวศรี ซ่ึง
ตรงกับอําเภอเมือง จังหวัด ระนอง 4) เมืองทวายในรัฐตะนาวศรี ซ่ึงตรงกับอําเภอ ดานพุนํ้ารอน จังหวัดกาญจนบุรี  

เสนทางการคาใหม จากสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารถึงสาธารณรัฐประชาชนจีน เปนเสนทางเชื่อมโยงการคาที่
สําคัญในภูมิภาคอาเซียนอีกเสนทางหน่ึง กําลังมีการพัฒนาเสนทางอยางตอเน่ืองเปนที่สนใจของผูประกอบธุรกิจใหบริการ
ดานโลจิสติกสในประเทศไทยเปนอยางมาก แตยังติดปญหาเสนทางบางชวงที่ตองใชความชํานาญของคนในพื้นที่ในการขนสง
สินคา อีกทั้งยังมีขอจํากัดในการลงทุนของนักลงทุนตางชาติในประเทศพมา ผูรวมคณะเดินทางใหขอเสนอแนะวาควรให
ภาครัฐเปนผูนําในการเขามาเจรจาการคาเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศไทยในการ
เขามาดําเนินธุรกิจในประเทศพมา จึงเห็นควรดําเนินกิจกรรมการสํารวจเสนทางการคาเพื่อสรางโอกาสในการลงทุนและสราง
พันธมิตรทางการคาตอไป53  

                                                        
53 สํานักสงเสริมพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการคา เมษายน 2556www.dbd.go.th/ewt_news.php?nid=6535 
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 สรุปภาพรวมการขับเคล่ือนการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนของเมียนมารในชวง 5 ปที่ผานมา (ป 
2011-2015) จะเห็นไดวาเมียนมารมีพัฒนาการที่รุดหนามากกวาเดิมเปนอยางมาก โดยเฉพาะการขับเคล่ือนดาน
สาธารณูปโภค การปรับปรุงการคมนาคมทุกรูปแบบทั้งถนน ทาเรือ สายการบิน เพื่อใหสอดรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
ดวยเหตุผลหลายประการที่เมียนมารถูกประเทศอ่ืนๆ ทั่วโลกจับตามองถึงลักษณะเฉพาะที่บริบทเมียนมารมีขอจํากัดที่
หลากหลายซ่ึงอาจเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหนักลงทุนลังเลที่จะเลือกลงทุนในเมียนมาร เชน การปรับเปล่ียนระบอบการ
ปกครองจากระบอบเผด็จการทางทหารสูเสนทางประชาธิปไตยที่นาจะประสบความสําเร็จโดยการเลือกตั้งลาสุดเม่ือวันที่ 8 
พฤศจิกายน 2558 ที่ผาน เพราะชัยชนะของพรรคสันนิบาตแหงชาติเพื่อประชาธิปไตย หรือ NLD ทําใหประธานาธิบดีเต็ง เสง 
ผูนําเมียนมาร แสดงความยินดีตอพรรคสันนิบาตแหงชาติเพื่อประชาธิปไตยที่ชนะเลือกตั้งทั่วไปอยางถลมทลาย ขณะที่นาง
ออง ซาน ซูจี สงจดหมายเชิญ 3 บุคคลสําคัญทางการเมือง เขารวมเจรจาสรางความปรองดองแหงชาตินางซูจี ไดยื่นจดหมาย
เชิญนายพลมิน ออง ไลง ผูบัญชาการกองทัพ ประธานาธิบดีเต็ง เสง และนาย ฉวย มาน ประธานรัฐสภา เขารวมหารือเพื่อ
ความปรองดองแหงชาติ ทั้งน้ีนายฉวย มาน ไดตอบรับคํารองขอจากนางซูจี แลว โดยระบุวาเขาจะรวมมือเพื่อสรางสันติภาพ
และพัฒนาประเทศ ขณะที่ประธานาธิบดีเต็ง เสง ผูนําเมียนมารการสงจดหมายขอเจรจา 3 ฝายมีขึ้น ขณะที่ผลการนับคะแนน
อยางเปนทางการครั้งลาสุดของวันน้ี พรรค NLD ยังเดินหนาโกยที่น่ังในสภาอยางตอเน่ือง โดยหน่ึงในเขตที่ กกต. ประกาศผล
ในวันน้ี มีเขตเลือกตั้งที่หมูบานกอวมู ที่นางอองซาน ซูจี ลงสมัครรับเลือกตั้งรวมอยูดวย ซ่ึงเธอก็สามารถรักษาเกาอ้ี ส.ส. ที่
หมูบานแหงน้ีไวไดเปนสมัยที่ 2 โดยสรุปแลว พรรค NLD ของซูจี ไดที่น่ังในสภาผูแทนราษฎรทั้งส้ิน 134 ที่น่ัง และสภาชน
ชาติ 77 ที่น่ัง รวมเปน 211 ที่น่ัง คิดเปนรอยละ 90 จากจํานวนเกาอ้ีที่มีการประกาศออกมา ตั้งแตวันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 
ขณะที่พรรค USDP (ประธานาธิบดีเต็ง เสง) ไดที่น่ังรวม 2 สภา เพียง 12 ที่น่ังเทาน้ัน โดยพรรค NLD ตองการเสียงอยางนอย 
329 ที่น่ัง เพื่อครองเสียงขางมาก และเพียงพอตอการเลือกประธานาธิบดีในตนปหนา ดานกลุมชาติพันธุตาง ๆ พากันตั้ง
ความหวังวา พรรค NLD ที่มีความเปนไปไดที่จะไดจัดตั้งรัฐบาล จะสามารถยุติเหตุขัดแยงระหวางกลุมชาติพันธุในเมียนมาร 
และเชื่อวานางซูจี นําหยิบยกเรื่องน้ีมาดําเนินการแกไขเปนอันดับแรก แมวานางซูจี ยังคงไมชัดเจนในการรักษาสิทธิของกลุม
ชาติพันธุก็ตาม54 ซ่ึงการยอมรับผลการเลือกตั้งในครั้งน้ีสามารถชี้ใหกลุมอาเซียนเห็นวา “เมียนมารจะกาวไปสูประชาธิปไตย
อยางแทจริง” และเปนประเด็นสําคัญที่ทําใหนักลงทุนม่ันใจวา เม่ือการเมืองเริ่มมีความม่ันคงแลวเมียนมารจะหันมาฟนฟู
สภาพเศรษฐกิจอยางจริงจังตอไป 
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บทคัดยอ 
 

บทความน้ีนําเสนอผลงานวิจัยเรื่อง ฐานขอมูลของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารเพื่อรองรับการเขาสูประชาคม
อาเซียน โดยมีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อศึกษาพัฒนาการดานการเมืองการปกครองของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร           
2) เพื่อศึกษาความหลากหลายทางกลุมชาตพิันธุของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 3) เพื่อศึกษาสังคมและวัฒนธรรมของ
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร และ 4) เพื่อศึกษาระบบโครงสรางขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร การศึกษาน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงมุงเนนไปที่การเรียบเรียง และรวมรวมขอมูลเอกสาร
จากแหลงตาง ๆ ใหมากที่สุดในทุกประเด็นใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อนํามาเปนฐานขอมูลของสาธารณรัฐแหง
สหภาพเมียนมาร การเก็บขอมูลที่ใชในการวิจัยประกอบดวย การสัมภาษณเชิงลึก และการสนทนากลุม ในสวนของบทความน้ี
จะนําเสนอขอมูลของวัตถุประสงคขอที่ 1 ของงานวิจัย คือ ฐานขอมูลพัฒนาการดานการเมืองการปกครองของสาธารณรัฐแหง
สหภาพเมียนมารเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ในบทความน้ีเปนการนําเสนอเก่ียวกับความเชื่อเรื่อง “การเลือกตั้ง
เมียนมาร 8 พฤศจิกายน 2558”  
 
คําสําคัญ: เมียนมาร, ประชาคมอาเซียน, การเลือกตั้ง 

 
Abstract 

 
This article presents results of the database of the Republic of the Union of Myanmar for supporting 

ASEAN community. The objectives of the study were 1) to study the politic development of the Republic 
of the Union of Myanmar; 2) to study the diverse ethnic groups of the Republic of the Union of Myanmar;        
3) to study social and culture of the Republic of the Union of Myanmar; and 4) to study the infrastructure 
for the ASEAN economic community of the Republic of the Union of Myanmar. This study was the qualitative 
research, focus on the content and document analysis includes information from various sources. Make 
the most of every issue provides comprehensive research objectives. The data used in this study included the 
in–depth interview and focus group. This article was the contents of the first objective that was database of 
the politic development of the Republic of the Union of Myanmar for supporting ASEAN community, and 
this article focus on Myanmar general election, 8th November 2015 
 
Keywords: Myanmar, ASEAN community, general election 
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1. บทนํา 
 

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตประกาศการรวมกลุมประเทศแบบภูมิภาคนิยมครั้งยิ่งใหญ คือ สมาคมประชาชาติ
แหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรืออาเซียน (Association of South East  Asian Nations: ASEAN) ซ่ึงในขณะน้ีมีประเทศ
สมาชิกรวมทั้งหมด 10 ประเทศ ซ่ึงมีประเทศผูรวมกอตั้งเม่ือวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 ไดแก ไทย อินโดนีเซีย สิงคโปร 
ฟลิปปนส มาเลเซีย สวนประเทศที่ไดทยอยเขารวมเปนสมาชิก ไดแก บรูไน เวียดนาม ลาว เมียนมาร และกัมพูชา โดยมี
ขอจํากัดการเขารวมเปนสมาชิกในการรวมกลุมครั้งน้ีวาจะตองเปนประเทศที่มีอาณาเขตอยูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
เทาน้ันซ่ึงในความเปนจริงยังมีประเทศอีกหน่ึงประเทศที่สามารถเขารวมเปนสมาชิกอาเซียนไดและไดทําการสมัครเปนสมาชิก
อาเซียนแลวเม่ือป พ.ศ. 2554 แตในการประชุมสุดยอดผูนําอาเซียนยังไมมีฉันทามติในการพิจารณารับเขาเปนสมาชิกอยาง
เปนทางการ น่ันคือ ประเทศติมอ เลสเต จึงยังเปนเพียงประเทศผูสังเกตการณตอไป จากการเขารวมเปนสมาชิกอาเซียนเพื่อ
การพัฒนาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตในครั้งน้ี อาเซียนตองเผชิญกับความหลากหลายในบริบทตางๆ มากมายของแตละ
ประเทศสมาชิกโดยเฉพาะกลุมประเทศดอยพัฒนา (Underdevelopment countries) ที่เรามักจะเรียกวา “CLMV” คือ 
กัมพูชา (Cambodia) ลาว (Lao) เมียนมาร (Myanmar) และเวียดนาม (Vietnam) 

หน่ึงในประเทศกลุม “CLMV” หรือที่เรียกวา “กลุมอาเซียนใหม” เปนกลุมประเทศที่มีการขับเคล่ือนโครงสราง
ภายในประเทศทุกภาคสวนที่นาจับตามองและมีการกลาวถึงอยางมากในเรื่องความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ และ
ประเด็นในเรื่องการประกาศเลือกตั้งครั้งลาสุดเม่ือวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ที่ผานมา น่ันคือ ประเทศเมียนมาร ซ่ึงได
เขาสูการเปนสมาชิกอาเซียนเม่ือวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 (เขาพรอมลาว) พรอมกับการถูกจับตามองเปนอยางมากใน
ประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนทางการเมืองภายในประเทศ สืบเน่ืองจากเมียนมารปกครองโดยทหารที่มาจากการลมลาง
ระบอบประชาธิปไตย ดังน้ัน จึงถูกนานาชาติในประเทศตะวันตกภายใตการนําของสหรัฐอเมริกาและยุโรปกดดันอยางหนัก
โดยการลงโทษทางเศรษฐกิจดวยมาตรการตางๆ อยางตอเน่ืองนับสิบป กอปรกับที่เมียนมารเปนประเทศที่ที่มีความ
หลากหลายทางชาติพันธเปนจํานวนมากจนกอใหเกิดปญหาความม่ันคงมาอยางยาวนาน เมียนมารตั้งอยูในทิศตะวันตกเฉียงใต
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตระหวางที่ราบสูงธิเบตและคาบสมุทรมาลายู โดยมีพื้นที่ 678,500 ตารางกิโลเมตร (ขนาด
ใหญกวาประเทศไทยประมาณ 1.3 เทา) มีพื้นที่นํ้า 20,760 ตารางกิโลเมตร และพื้นที่ดิน 657,740 ตารางกิโลเมตร มีอาณา
เขตติดตอกับประเทศตาง ๆ คือ ทิศตะวันออกติดกับประเทศลาวและประเทศไทย ทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดตอ
กับเขตการปกครองตนเองธิเบต และแควนยูนนานของจีน สวนทิศใตติดกับอาวเบงกอล ทะเลอันดามัน และประเทศไทย ทิศ

ตะวันออกเฉียงใตติดกับประเทศอินเดียและประเทศบังกลาเทศ และทิศตะวันออกเฉียงใตติดกับประเทศไทย
55

 เมียนมารเปน
ประเทศที่มีขนาดพื้นที่ใหญเปนอันดับที่ 2 ในประเทศสมาชิกอาเซียน จากภาพรวมการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคม
อาเซียนของเมียนมารยังมีปญหาเรื่องชาติพันธุประเด็นภูมิหลังทางศาสนาและเชื้อชาติที่แตกตางกันที่สงผลตอความม่ันคง
ภายในประเทศซ่ึงในปจจุบันยังไมไดใหสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาหรือความเชื่อซ่ึงจะจะเปนกุญแจสําคัญสูความสงบสุข
ในระยะยาว ปญหาที่เกิดขึ้นกับนโยบายของรัฐในปจจุบัน คือ การแยกจากกันของชาวพทุธ และชุมชน มุสลิม ในรัฐยะไข ยังมี
การทําลายไมกางเขนของชาวคริสเตียนในรัฐชิน องคการจากภายนอกภูมิภาคอาเซียนแสดงความกังวลเชิงลึกวาปญหาการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนและความขัดแยงกับกลุมชาติพันธุในเมียนมารยังคงเปนประเด็นที่สําคัญมาก
56

 ดังน้ัน งานวิจัยเลมน้ีจึงมุง
ประเด็นการจัดทําฐานขอมูลของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน (Database of 
republic of the Union of Myanmar for supporting ASEAN Community) ทั้งในดานพัฒนาการการเมืองการปกครอง
จากเผด็จการทางทหารสูประชาธิปไตย ภาพรวมดานความหลากหลายทางกลุมชาติพันธุ สังคมและวัฒนธรรม รวมถึงขอมูล
ระบบโครงสรางขั้นพื้นฐานจึงเปนประเด็นที่พลเมืองอาเซียนตองรับทราบขอมูลเพื่อรองรับการเปดประชาคมการเมืองและ
ความม่ันคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เพื่อสรางความเขาในในบริบท
ของเมียนมารและเพื่อเปนพื้นฐานขอมูลอยางรอบดานในการทําความรูจักกับเมียนมารในฐานะประเทศเพื่อนบานของไทย
ตอไป 

                                                        
55 กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย. คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร. (กรุงเทพฯ: สํานักขาว

พาณิชย กรมสงเสริมการสงออก, 2555). หนา 2-3. 
56 Chin Human Rights Organization.THEMATIC BRIEFING: The state of freedom of religion or belief for Chin in 

Burma/Myanmar. (Chiang Mai, Thailand: Phrasing Post Office, 2014). P. 16 
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2. วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

  
2.1 เพื่อศึกษาพัฒนาการดานการเมืองการปกครองของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร  
2.2 เพื่อศึกษาความหลากหลายทางกลุมชาติพันธุของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร  
2.3 เพื่อศึกษาสังคมและวัฒนธรรมของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร  
2.4 เพื่อศึกษาระบบโครงสรางขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของสาธารณรัฐแหงสหภาพ

เมียนมาร 
 
3. ขอบเขตการศึกษาวิจัยสังคมและวัฒนธรรมของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 
 

การศึกษาประเด็นดานสังคมและวัฒนธรรมของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร เปนวัตถุประสงคในขอที่ 3  
ในงานวิจัยเรื่อง ฐานขอมูลของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน (Database of 
republic of the Union of Myanmar for supporting ASEAN Community) โดยศึกษาจากกรอบแนวคิดการวิจัยที่ผาน
กระบวนการสัมภาษณผูเชียวชาญและผูทรงคุณวุฒิรวมถึงการสนทนากลุมเพื่อนํามาเรียบเรียงสรุปประเด็นที่ควรนํามาเปน 
“ฐานขอมูลสังคมและวัฒนธรรมของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร” มีรายละเอียดซ่ึงเปนกรอบแนวคิดในการนําเสนอ
ขอมูลดังตอไปน้ี  

3.1 ความเชื่อและศาสนา ศึกษาประเด็น การนับถือพระพุทธศาสนา การนับถือส่ิงเหนือธรรมชาติ รวมถึงขอมูล
ความเชื่ออ่ืน ๆ 

3.2 ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาประเด็น วัฒนธรรมทางภาษา วัฒนธรรมการแตงกาย วัฒนธรรมการกิน วัฒนธรรม
การกินหมาก และงานศิลปกรรมตาง ๆ 
 3.2 ประเพณีที่สําคัญ ศึกษาประเด็น ประเพณีเก่ียวกับวิถีชีวิต ประเพณีเก่ียวกับพระพุทธศาสนา ประเพณี 12 เดือน
ประเพณีที่สําคัญอ่ืน ๆ งานทําบุญทอดกฐินของชาวเมียนมารในประเทศไทย กรณีศึกษา สํานักสงฆเขานอย อําเภอจอมบึง 
จังหวัดราชบุร ีภาพรวมประเพณีเมียนมารจากมุมมองของแรงงานเมียนมารในประเทศไทย  
 3.4 การจัดการศึกษา ศึกษาประเด็น ระบบการจัดการศึกษาของเมียนมาร องคกรนโยบายการศึกษาของเมียนมาร 
 3.5 งานวิจัยที่เก่ียวของกับฐานขอมูลสังคมและวัฒนธรรมของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร  
 3.6 สรุปภาพรวมฐานขอมูลสังคมและวัฒนธรรมของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 
 

4. ระเบียบวิธีวิจัย 
 

4.1 การสัมภาษณเชิงลึก (in–depth interview) 
โดยใชวิธีการสัมภาษณแบบมีโครงสรางเปนสวนบุคคล โดยการใชเทคนิควิธีการสัมภาษณกับกลุมผูใหขอมูล

สําคัญ (Key informants) และนําไปสูการสนทนากลุม (Focus Group)  
 

4.2 การสนทนากลุม (focus group) 
เพื่อใหตรงกับเรื่องและวัตถุประสงคของการศึกษา โดยกลุมตัวอยางหนวยงาน และบุคคลที่เก่ียวของ การใช

ศึกษาในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก เจาหนาที่จากหนวยงานราชการไทยที่เก่ียวของทางดานทางเศรษฐกิจของสาธารณรัฐแหง
สหภาพเมียนมาร  บริษัทเอกชนหรือนักธุรกิจไทยที่ทําธุรกิจในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร เพื่อใหไดบริษัทหรือเอกชน 
ที่เปนผูรูและมีประสบการณการหรือที่เดินทางเขาศึกษาดูงานเพื่อการทําธุรกิจในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารอยางแทจริง  
ทั้ง น้ีเพื่อการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู วิจัยเลือกที่จะใชการตรวจสอบดานขอมูล  
ซ่ึงประกอบดวย การตรวจสอบดานขอมูล (data information) การตรวจสอบดานผูวิจัย (investigator) และการตรวจสอบ
ดานทฤษฎ ี(theory) โดยการตรวจสอบดานขอมูลทั้งหมดจะเปนไปตามที่ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบ เสนอแนะ 
สรุป และเพิ่มเติมขอมูลทุกสวนใหมีคุณภาพที่จะนํามาเปนฐานขอมูลของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารเพื่อรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน (Database of republic of the Union of Myanmar for supporting ASEAN Community) ที่มีใน 
แตละดานอยางครบถวน ชัดเจน และมีประสิทธิภาพใหมากที่สุด 
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5. จากเผด็จการทางทหารสูการปกครองระบอบประชาธิปไตยของเมียนมาร 
 

นับจากการเลือกตั้งในเมียนมารป 2533 พรรคสันนิบาตแหงชาติเพื่อประชาธิปไตย นําโดยคณะของนางออง ซาน ซู
จี ไดรับชัยชนะอยางถลมทลาย แตกลับไมไดรับการยอมรับจากคณะทหารเมียนมาร และไดทําการยึดอํานาจจับกุมคุมขัง
ปราบปรามนักการเมือง นักกิจกรรม และประชาชนที่เรียกรองประชาธิปไตย การเลือกตั้งทั่วไปของเมียนมารที่จะมีการหยอน
บัตรลงคะแนนในวันที่ 8 พฤศจิกายน 255857 ถือวาเปนการเลือกตั้งเสรี ที่มีการหาเสียงอันอึกทึกครึกโครมมากที่สุดในรอบ 
25 ป ภาพรวมการเลือกตั้งใหญน้ัน มีผูมีสิทธ์ิเลือกตั้งราว 33 ลานคน และพบวา มีพรรคการเมืองที่ลงสมัครทั้งส้ิน 93 พรรค มี
ผูลงชิงชัย 6,189 คน แมจะมีพรรคการเมืองมากกวา 90 พรรค แตก็มีเพียงสองพรรคใหญที่แขงขันกันอยางเต็มที่คือ พรรค
สหภาพสามัคคีและการพัฒนา (Union Solidarity and Development Party : USDP) หรือ “พรรคสิงหทอง” ที่มี
ประธานาธิบดีเต็ง เสง ใหการสนับสนุน และ พรรคสันนิบาตแหงชาติเพื่อประชาธิปไตย (National League for Democracy 
: NLD) หรือ “พรรคยูงทอง” สวนพรรคการเมืองของชาติพันธุที่นาสนใจคือ พรรคสันนิบาตแหงชาติไทใหญเพื่อประชาธิปไตย 
(Shan Nationalities League for Democracy-SNLD) หรือ “พรรคหัวเสือ” ซ่ึงมีขุนทุนอูเปนผูนําพรรค และมีฐานเสียงอยู
รัฐฉาน การเลือกตั้งในเมียนมารคอนขางซับซอนและแตกตางจากบานเรา เพราะมี 3 สภา คือ สภาระดับชาติหรือรัฐสภาของ
เมียนมาร Pyidaungsu Hluttaw มีอยู 2 สภาดวยกัน และสภาภูมิภาคและสภารัฐ (Regional and State Parliament)  
ฉะน้ัน ประชาชนที่จะเขาคูหาเลือกตั้งก็ตองกาบัตร 3 ใบ ซ่ึงแตละสภามีที่น่ังสงวนไวใหทหาร 25%  

1. สภาประชาชนหรือสภาผูแทนราษฎร (House of representatives-Pyithu Hluttaw) ประกอบดวยสมาชิก 
440 ที่น่ัง โดย 330 ที่น่ัง มาจากการเลือกตั้งในแตละอําเภอ อําเภอละ 1 คน จากทั่วประเทศ 330 อําเภอ ที่เหลือถูกแตงตั้ง
มาจากกองทัพ 

2. วุฒิสภา หรือ สภาชนชาติ (House of Nationalities-Amyotha Hluttaw) ประกอบดวยสมาชิก 224 ที่น่ัง 
โดย 168 ที่น่ัง มาจากการเลือกตั้ง ภาคหรือเขตละ 12 คน และ 56 คน ถูกแตงตั้งมาจากกองทัพ 

3. สภาภูมิภาคและสภารัฐ (Regional and State Parliament) มีสมาชิกทั้งส้ิน 885 ที่มาจากการเลือกตั้ง 665 
ที่น่ัง ที่เหลือมาจากกองทัพ โดยสภาภูมิภาคน้ันหรือสภารัฐน้ัน ในแตละอําเภอจะมี ส.ส. ได 2 ที่น่ัง 

รวมแลวในการเลือกตั้งในวันอาทิตยที่ 8 พฤศจิกายน 2558 จะมีการเลือก ส.ส. เขาสูทั้ง 3 สภา รวมทั้งส้ิน 1,142 
คน เหมือนการเลือกตั้งเม่ือป 2553 หรือรอยละ 75 เน่ืองจากรอยละ 25 เปนโควตาของทหารตามรัฐธรรมนูญบัญญัติไว 

สําหรับการรณรงคหาเสียง ทั้งสองพรรคใหญตางงัด “กลยุทธส่ือสารการเมือง” มาใชอยางเต็มที่ อยางเชนการใช
ดนตรีเปนส่ือในการหาเสียงเลือกตั้งครั้งน้ีอยางกวางขวาง ทุกเวทีหาเสียงทั้งพรรค NLD และพรรค USDP จะมีนักรองมาขับ
กลอมบทเพลงใหผูมาฟงการปราศรัยไดรวมกันเตนอยางเพลิดเพลิน มีขอนาสังเกตกลุมนักรองแถวหนาของยางกุง จะมาเปน
อาสาสมัครใหพรรค USDP เดินสายเปดเวทีคอนเสิรตหาเสียง ทั้งในเขตเมืองใหญและชนบท ขณะที่พรรค USDP ถูกแฉวา ได
วาจางนักรองแนวเซ็กซ่ีขึ้นเวทีหาเสียงที่รัฐยะไข แตในเขตเมืองใหญ พรรค USDP ไดเปดเวทีคอนเสิรตแขงกับพรรคฝายคาน
อีกดานหน่ึงก็มีการเลนการเมืองสกปรกปรากฏขึ้นตามส่ือตางๆ ซ่ึงพรรคฝายคาน NLD มักถูกเปนเปาโจมตีจากฝายตรงขามอยู
บอยครั้ง เน่ืองจากส่ือวิทยุและทีวีอยูในการควบคุมของรัฐบาลทหาร พรรค NLD จึงใชกลยุทธเปดเวทีปราศรัย และจัด
กิจกรรมการเมืองในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะรถแหหาเสียง ที่มีการตกแตงประดับประดาคลายรถแหในงานบุญประเพณี มีสีสัน
แปลกตา รวมถึงขบวนมอเตอรไซค จักรยาน และสามลอ นอกจากน้ี พรรคเอ็นแอลดียังใชส่ือใหมอยางเฟซบุก มาสราง
เครือขายกระจายภาพและขาวการเคล่ือนของออง ซาน ซูจี สงผลใหชาวเมียนมารจํานวนมากที่สวมใสเส้ือผาสีแดง ดาวขาว
และมีรูปของออง ซาน ซูจี ซ่ึงเปนเส้ือสัญลักษณของพรรคเปนจํานวนมาก โดยมีทั้งการสวมใสทั่วไปและเดินทางไปรวม
กิจกรรมทางการเมือง ไมวาผลการเลือกตั้งจะออกมาเชนใด แตชาวเมียนมารก็ไดแสดงออกใหชาวโลกไดเห็นแลววามีความ
ตื่นตัวทางการเมืองมากนอยแคไหน วันเวลาแหงการรอคอยดอกไมประชาธิปไตยเบงบานไดมาถึงแลว สําหรับแผนดินที่ถูก
ปกครองโดยระบอบเผด็จการมายาวนาน58 

                                                        
57 รวมสรุป รวบรวมขอมูล รวมถึงการสนทนากลุมของคณะผูวิจัยและผูทรงคุณวุฒิ นําโดย ศาสตราจารย พลตํารวจตรีหญิง ดร. นัยนา 

เกิดวิชัย และ พันตํารวจโท ธวัชชัย สุดประเสริฐ ตําแหนง รองผูกํากับการฝายอํานวยการ 8 กองบังคับการอํานวยการตํารวจภูธรภาค 7 รับผิดชอบ
งานดานการตางประเทศและศูนยอํานวยการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 

58 หนังสือพิมพคม ชัด ลึก. สมรภูมิเลือกตั้งเมียนมาร อึกทึกครึกโครมที่สุดในรอบ 25 ป: เกาะติดเลือกตั้งเมียนมาร. คนเมื่อ 17 
พฤศจิกายน 2558 จาก http://www.komchadluek.net/detail/20151107/216503.html  
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  ทั้งน้ี ในบัญญัติรัฐธรรมนูญเมียนมา ฉบับป 2008 ระบุไววา “ประธานาธิบดีมีฐานันดรเหนือบุคคลอ่ืนในสาธารณรัฐ
แหงสหภาพเมียนมาร” นางซู จี ถูกกีดกันจากการรับตําแหนงเปนประธานาธิบดี โดยระบุไวรัฐธรรมนูญเมียนมา ฉบับป 2008 
วา ผูที่มีคูสมรสหรือบุตรเปนชาวตางชาติไมสามารถรับตําแหนงน้ีได ซ่ึงลูกชายทั้งสองของนางซู จี ถือสัญชาติอังกฤษ 
นอกจากน้ี การเลือกประธานาธิบดีของเมียนมารตามรัฐธรรมนูญป 2008 ยังซับซอน โดยผูที่จะไดเปนประธานาธิบดีตองไดรับ
การเสนอชื่อขึ้นมา 3 คน จาก 3 กลุม คือ วุฒิสภา สภาผูแทนราษฎร และ ตัวแทนทหารที่ไดโควตาเขามาน่ังในสภา จากน้ันจะ
มีการโหวตในสภา ถาผูใดชนะการโหวตก็จะไดรับตําแหนง “ประธานาธิบดี” สวนผูที่แพการโหวตอีก 2 คน จะไดรับตําแหนง 
“รองประธานาธิบด”ี ทั้งน้ี “ซูจี”ประกาศกอง ถา NLD ชนะเลือกตั้ง “ฉันจะอยูเหนือประธานาธิบดี (I will be above the 
President)”59  
 
สถานการณการเลือกตั้งเมียนมาร วันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 

แมพรรคสันนิบาตแหงชาติเพื่อประชาธิปไตย หรือยอๆ วา NLD ที่นางอองซาน ซูจีเปนหัวหนาจะเปนที่นิยมชมชอบ 
และคาดวาจะชนะการเลือกตั้ง ไดเปนผูจัดตั้งรัฐบาลชุดใหมของประเทศ แต NLD ตัดสินใจไมสงผูสมัครที่เปนชาวมุสลิมเขารับ
การเลือกตั้งเลย Win Mya Mya ซ่ึงเปนชาวสุมลิม และดํารงตําแหนงรองประธานพรรค NLD ในเมืองมัณฑะเลย บอกวาแม
เธออยากจะเขารับเลือกตั้ง แตตัดสินใจไมลง เพราะการแทรกแซงจากกลุม Ma Ba Tha ซ่ึงเปนกลุมชาตินิยมชาวพุทธที่
กระตุนใหเกิดกระแสตอตานชาวมุสลิม แมเธอจะเสียใจที่ไมมีโอกาสไดเขารวมการเลือกตั้งครั้งน้ี แตก็หวังวา เม่ือ NLD จัดตั้ง
รัฐบาลได จะนําไปสูความเสมอภาคสําหรับชนกลุมนอยและผูที่นับถือศาสนาอ่ืนๆแต Yin Yin Moe เจาของรานขายยา
ในมัณฑะเลย บอกวาในฐานะที่เปนนักการเมือง นางออง ซาน ซูจี จะตองมุงเนนในฉันทามติที่มาจากกาเลือกตั้ง ไมวานางออง
ซาน ซูจีคิดจะทําอะไรก็ตาม จะตองคํานึงถึงผลลัพธที่จะเกิดขึ้นตามมาดวย อยางไรก็ตาม Khin Maung Thein ผูสมัครรับ
เลือกตั้งชาวมุสลิมคนเดียวในมัณฑะเลยของพรรค United National Congress ซ่ึงเปนพรรคชาวมุสลิม ดีใจที่เขาไดคะแนน
เสียง 815 คะแนน ซ่ึงชนะผูสมัครของพรรครัฐบาลเขากลาวแสดงความเชื่อม่ันวา นางอองซาน ซูจี เปนผูมีความซ่ือสัตย และ
ชาวเมียนมารทั้ง 50 ลานคนจะมีชีวิตความเปนอยูดีขึ้น เพราะฉะน้ันเขาจึงรวมฉลองชัยชนะของพรรค NLD ในการเลือกตั้ง
ครั้งน้ีดวย60 
 

 
 

ภาพที่ 00 การรณรงคหาเสียงของเมียนมาร 
ที่มา http://www.komchadluek.net/detail/20151107/216503.html 

 

                                                        
59TIC NEW. ซูจีประกาศกอง ถา NLD ชนะเลือกตั้ง “ฉันจะอยูเหนือประธานาธิบดี. คนเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2558 จาก  

http://news.tlcthai.com/world/646301.html 
60 วอยซ ซอฟ อเมริกา. สถานการณทางการเมืองของชาวมุสลิมในเมียนมารหลังการเลือกตั้งคร้ังประวัติศาสตร. คนเมื่อ 17 

พฤศจิกายน 2558 จาก http://www.voathai.com/content/myanmar-muslims-tk/3054436.html 
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 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 

 บูรณาการศาสตรและศิลป งานวิจัยทองถ่ินไทยและประชาคมอาเซยีน | 1429 

 
 

ภาพที่ 00 การเลือกตั้งเมียนมาร วันอาทิตยที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 
ที่มา  http://m.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1447660259 

 
ภาพคนเมียนมารแตงตัวขะมุกขะมอม นุงโสรง ผาถุง สวมรองเทาแตะ ยืนเขาแถวกลางแดดเปนเวลา 3-4 ชั่วโมง 

เพื่อรอคิวที่จะไดหยอนบัตรเลือกตั้งทั้ง 3 สภา เมียนมารน้ันเปนสหภาพที่ประกอบดวยรัฐตาง ๆ เขตการเลือกตั้งของรัฐตาง ๆ 
จึงสลับซับซอน รัฐสภาของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา หรือที่เรียกวา "ปยีตองซุ ลุดดอ" (Pyidaungsu Hluttaw) 
ประกอบไปดวย 3 สภา ไดแก สภาผูแทนราษฎร (House of Representatives) หรือ "ปยีตุ ลุดดอ" (Pyithu Hluttaw) สภา
ชนเผา (House of Nationalities) หรือ "อะเมียวตา ลุดดอ" (Amyotha Hluttaw) และสภาภูมิภาคและรัฐ (Regional and 
State Hluttaws) ในรัฐธรรมนูญกําหนดใหทหารมีที่น่ังในสภาทั้ง 3 ถึง 1 ใน 4 หรือ 25 เปอรเซ็นต เม่ือเลือกตั้งแลวสมาชิก
สภารวมทั้ง 3 สภาดังกลาว จึงมาลงมติเลือกประธานาธิบดี โดยจากขาวทั่วไปชาวเมียนมารทั้งที่ยางกุง ที่สมุทรสาคร และที่
ระนองในประเทศไทย ตื่นเตนกระตือรือรนไปหยอนบัตรเลือกตั้งดวยเครื่องแตงกายที่แสดงใหเห็นถึงความยากจน อันเกิดจาก
การปกครองประเทศของทหารเมียนมารที่ทําการปดประเทศ ประกาศใช "นโยบายสังคมนิยมแบบเมียนมาร" หรือ "Burmese 
Way of Socialism" ยึดที่ดินบานเรือนมาเปนของรัฐ ชาวไร ชาวนาเมียนมารตองเชาไรนาของตนเองที่ไดรับมรดกสืบทอดมา
จากปูยาตายายเพื่อทํากิน ทางการจะยึดคืนมาใชเพื่องานของรัฐเม่ือใดก็ได ไมตองจายคาชดเชย บานเรือน รถยนต ทางรัฐบาล
ทหารอาจจะขอไปใชเพื่อกิจการของรัฐโดยไมตองคืน ไมตองจายเงินชดเชยก็ได เปนระบอบคอมมิวนิสตโดยพรรคการเมือง
ทหาร ไมใชโดยพรรคคอมมิวนิสตสมัยกอนจะปดประเทศ คนไทยมองเมียนมารอยางชื่นชม เพราะเมียนมารกาวหนากวา
ประเทศไทยเกือบทุกดาน คนไทยไปเรียนวิชาปาไม วิศวกรรม และอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยยางกุงหรือมัณฑะเลย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเจานายฝายเหนือจะเรียนจบมาจากเมียนมารทั้งน้ัน ทาเรือยางกุงเปนศูนยกลางการเดินเรือของเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต ไมใชสิงคโปรอยางทุกวันน้ี สิงคโปรกลายเปนศูนยกลางการเดินเรือในภูมิภาคน้ีเพราะเมียนมารปดประเทศ เม่ือนายพลเน
วินทําการปฏิวัติยึดธุรกิจทุกอยางเปนของรัฐ ขับไลชาวอินเดีย จีน ฝรั่ง ออกนอกประเทศโดยไมใหนําทรัพยสินเงินทอง อัญมณี 
เพชร พลอย ติดตัวออกมาเลย หลายคนตองซอนเพื่อนําติดตัวออกมาแตก็ไดเล็กนอยเทาน้ัน รัฐบาลเผด็จการทหารหามสอน
ภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศเปนเวลา26 ป กอนหนาน้ันคนเมียนมารที่เรียนหนังสือจบชั้นมัธยมขึ้นไปสามารถพูดและ
เขียนภาษาอังกฤษไดคลองแคลว ในขณะที่คนไทยทําไมไดหรือทําไดไมดีเทา บัดน้ีกลับกัน ขาราชการเมียนมารรวมทั้งคนชั้นสูง
และชั้นกลางของเมียนมารพูดภาษาอังกฤษไมได หรือพูดไดก็พูดอยางที่เขาพูดกันในผับหรือที่อาบอบนวด เพียง 26 ปที่เมียน
มารปดประเทศ เมียนมารกลายเปนประเทศที่ลาหลังที่สุดประเทศหน่ึงในโลก จากประเทศที่อุดมสมบูรณ เปนผูสงออกขาว
รายใหญที่สุดของโลก กลายเปนประเทศที่อดอยาก เด็กขาดอาหาร รางกายทรุดโทรม ผูคนยังนุงผาขาดว่ิน จนนึกขอบคุณจอม
พล ป.พิบูลสงคราม ที่หามคนไทยนุงโสรง กางเกงแพร โจงกระเบน หามคนไทยกินหมาก ตัดตนหมาก คางพลูทิ้ง ไปสถานที่
ราชการตองสวมรองเทา ใสหมวก กอนออกจากบานไปทํางานตองหอมแกมภรรยา 

แมเราจะเคยมีนโยบายชาตินิยม แตก็ไมเคยยึดทรัพยขับไลตางชาติออกนอกประเทศ ปดประเทศ แตจะใหคนไทย
ขายกวยเตี๋ยว ทํามาคาขาย ปลูกผักสวนครัว แขงกับพอคาจีน เม่ือทําไมสําเร็จก็สงลูกสาวไปแตงงานกับคนจีนเสียเลย หลาน ๆ 
ออกมาก็เปนคนไทยหมด จนบัดน้ีไมมีคนจีนจริง ๆ เสียแลว ทุกคนเปนคนไทยพูดไทยชัดเจน มีเพียงไมก่ีคนที่พูดไทยไมชัด 
เพียงแตใชนามสกุลยาวหนอยเทาน้ัน เคยไดยินเพื่อนชาวมาเลเซียบนวามาเมืองไทยไมรูใครเปนไทยใครเปนจีน เพราะชื่อเปน
ชื่อไทยยาว ๆ อานยาก ๆ ไปเสียหมด ไมเหมือนคนจีนมลายู สิงคโปร หรืออินโดนีเซียระยะเวลาไมถึง 30 ปที่เมียนมารปด
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ประเทศ ภายใตระบอบสังคมนิยมแบบเมียนมาร ประเทศเมียนมารถูกตัดขาดจากโลกภายนอก คบหาสมาคมโดยการซ้ืออาวุธ
จากประเทศจีน ซ่ึงขณะน้ันยังยืนหยัดการเปนระบอบเศรษฐกิจที่ปด เปนสังคมนิยมแบบซายจัดตามความคิดของประธาน
เหมา เจอตุง เม่ือจีนเกิดการเปล่ียนแปลงในเรื่องนโยบาย 4 ทันสมัย และหันมาใชระบบเศรษฐกิจแบบตลาด ปญหา
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจกับเมียนมารก็เกิดขึ้น ความกดดันตอรัฐบาลทหารเมียนมารก็เริ่มกอตัวขึ้นมาเรื่อย ๆ เม่ือมีการเปด
ใหประเทศในคาบสมุทรอินโดจีน อันไดแก เวียดนาม กัมพูชา และลาว เขาเปนสมาชิกอาเซียน เมียนมารก็ขอสมัครเปน
สมาชิกอาเซียน ภายใตแนวคิดที่เรียกกันวา "Constructive Engagement" เพื่อไมใหผิดมติสหประชาชาติ อาเซียนรวมกับ
มหาอํานาจทั้ง 3 อันไดแก สหรัฐอเมริกา จีน และรัสเซีย จึงกดดันรัฐบาลทหารใหเปดประเทศ ใหกําหนด "ทางเดินสู
ประชาธิปไตย" หรือ "Road Map to Democracy" เมียนมารจึงไดปลอยออง ซาน ซู จี ใหออกมาตั้งพรรคการเมือง ประเทศ
ตะวันตกโดยคณะกรรมการรางวัลโนเบล มีมติใหรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพกับออง ซาน ซู จี นับเปนคนเมียนมารคนที่ 2 ที่
ไดรับรางวัลอันทรงเกียรติน้ีตอจาก อู ถาน อดีตเลขาธิการองคการสหประชาชาต ิถาดูใหดีจะเห็นวากองทัพเมียนมารไมไดเต็ม
ใจที่จะเดินทางไปสูการเปนประชาธิปไตยอยางแทจริงแตคงจะทนตอแรงกดดันจากมหาอํานาจทั้ง 3 อันไดแก สหรัฐอเมริกา 
จีน และรัสเซีย ไมได เพราะถาจีนและรัสเซียหยุดความชวยเหลือทางทหารกับรัฐบาลเมียนมาร สหภาพเมียนมารก็อาจจะอยู
ไมได เพราะกองกําลังที่ตอสูกับรัฐบาลเมียนมาร ไมวาจะเปนกองทัพไทยใหญ มอญ กะเหรี่ยง กะฉิ่น และอ่ืน ๆ ก็ยังมิไดยุติ
การสูรบกัน แมวาในความเปนจริงจะมีการลงนามทําสัญญาหยุดยิงแลวก็ตาม หากกองทัพเมียนมารยังขัดขืนไมยอมดําเนินการ
เปดประเทศ ไมเดินตามแนวทางประชาธิปไตย ไมไดรับการสนับสนุนทางทหารจากภายนอก สหภาพเมียนมารอาจจะแตก
ออกเปนหลายประเทศก็มีโอกาสเปนไปได 

ในประเทศเมียนมารน้ัน แมวาทหารจะทําการปดประเทศ ยึดทรัพยสินของเอกชน รวมทั้งที่ดินเปนของรัฐ การรวม
ชนชาติตาง ๆ ใหเปนอันหน่ึงอันเดียวกันน้ัน เมียนมารทําไมไดเหมือนประเทศไทย ทั้ง ๆ ที่คนสวนใหญกวา 70 เปอรเซ็นต นับ
ถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท แตชาวพุทธในเมียนมารก็ไมเหมือนชาวพุทธในประเทศไทย เพราะพระภิกษุในเมียนมารน้ันมี
บทบาททางการเมืองสูงมาก มีความคิดในดานชาตินิยม มีความคิดตอตานศาสนาอ่ืนอยางรุนแรงจนมักจะมีเรื่องกันอยูเสมอ 
ตั้งแตครั้งยังเปนอาณานิคมของอังกฤษหลังการเลือกตั้งเม่ือพรรคสันนิบาตแหงชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD หรือ 
National League for Democracy ภายใตคําขวัญ "เลือกตั้งเพื่อการเปล่ียนแปลง"61  

หนังสือพิมพ New Light of Myanmar ซ่ึงเปนส่ือของรัฐบาลเมียนมาพาดหัวขาวเชาวันน้ี (9 พ.ย.2558) วา "รุง
อรุณแหงยุคใหม ประชาชนหลายลานคนออกมาเลือกตั้ง" โดยคาดวามีผูออกมาใชสิทธ์ิประมาณรอยละ 70 พรอมกับระบุดวย
วาการเลือกตั้งทั่วไปเม่ือวานน้ีไดชื่อวาเปนการเลือกตั้งที่ "เสรีและยุติธรรมที่สุดในรอบหลายทศวรรษ" ในการเลือกตั้งเม่ือวานน้ี
มีพรรคการเมืองทั้งหมด 91 พรรคสงผูสมัครกวา 6,000 คนลงชิงเกาอ้ีในสภา การนับคะแนนเริ่มตนขึ้นทันทีภายหลังปดหีบ
เลือกตั้งเม่ือเวลา 16.00 น.ตามเวลาทองถิ่น โดยมีการถายทอดสดการนับคะแนนทางสถานีโทรทัศน New Light of 
Myanmar รายงานคําใหสัมภาษณของพล.อ.อาวุโส มิน ออง หลาย  ผูบัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพเมียนมาร  ภายหลัง
จากการลงคะแนนเสียงวารัฐบาลจะยอมรับผลการเลือกตั้ง เขากลาววาพรรคที่ไดรับความไววางใจสูงสุดจากประชาชนสมควร
จะเปนผูชนะการเลือกตั้งและไมมีเหตุผลใดจะไมยอมรับผลการเลือกตั้งในเม่ือมันเปนการตัดสินใจของประชาชน และเขาหวัง
วาผูที่ไดรับการเลือกตั้งที่มาจากหลายพรรคจะทํางานรวมกันเพื่อการพัฒนาประเทศ ประเทศเมียนมาร เรียกรองใหประชาชน
เคารพผลการเลือกตั้งที่จะประกาศโดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทางดานรองหัวหนาบรรณาธิการของหนังสือพิมพ Seven 
Day ซ่ึงเปนหนังสือพิมพรายสัปดาห คาดการณวาพรรค NLD จะควาที่น่ังในสภาไดมากกวาที่พรรคตองการเพื่อจัดรัฐบาล
บริหารประเทศ แมวาการเลือกตัง้ครั้งน้ีไดรับการมองวาเปนการเลือกตั้งที่เสรีที่สุดในรอบ 25 ป แตสหรัฐฯ ยังคงแสดงความ
เคลือบแคลงใจ โดยเจาหนาที่ระดับสูงของสหรัฐฯกลาวกับสํานักขาวซีเอ็นเอ็นวาการเลือกตั้งของเมียนมารยังเต็มไปดวยปญหา
และโนมเอียงไปทางกองทัพ ขณะที่หัวหนาคณะผูสังเกตการณของสหภาพยุโรปที่เขามาสังเกตการณการเลือกตั้งเปดเผยวา 
การเลือกตั้งโดยทั่วไปของเมียนมาเปนไปดวยความเรียบรอย แมจะมีการกระทําผิดเกิดขึ้นบาง แตไมใชปญหาใหญและดีกวา
การเลือกตั้งทั่วไปเม่ือปพ.ศ.2553 ที่ถูกควํ่าบาตรจากพรรค NLD62 
 

                                                        
61 ประชาชาติธุรกิจ. พมาจัดใหมีการเลือกตั้ง. คนเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2558 จาก http://m.prachachat.net/ 

news_detail.php?newsid=1447660259 
62 สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส Thai PBS. สื่อรัฐบาลเมียนมาชี้การเลือกตั้ง 8 พ.ย. "เสรีและยุติธรรมที่สุดในรอบหลายทศวรรษ". คนเมื่อ 
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พรรคสันนิบาตแหงชาติเพื่อประชาธิปไตย (National League for Democracy : NLD) หรือ “พรรคยูงทอง 
ชนะการเลือกตั้ง 

 
วันจันทรที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ความคืบหนาหลังการเลือกตั้งทั่วไปของเมียนมารที่จัดขึ้นเม่ือวันอาทิตยที่ 8 

พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการการเลือกตั้งเริ่มทยอยประกาศผลการตรวจนับคะแนนอยางเปนทางการ ในยางกุง เมือง
หลวงเศรษฐกิจของเมียนมาร จากที่นับคะแนนแลว 36 เขตทั้ง ส.ส.และสภาทองถิ่น ปรากฏวา พรรคสันนิบาตแหงชาติเพื่อ
ประชาธิปไตย (NLD) ของนางออง ซาน ซูจี กวาดทั้งหมด 35 ที่น่ัง แยกเปนส.ส. 12 ที่น่ัง (จาก ส.ส. 45 ที่น่ังที่มีการเลือกตั้ง
ในยางกุง) ที่เหลือเปนที่น่ังในสภาทองถิ่น 23 ที่น่ัง จากทั้งหมด 90 ที่น่ัง ขณะที่พรรคสหภาพสามัคคีและการพัฒนา (ยูเอสดีพี) 
ซ่ึงเปนพรรครัฐบาล ไดมา 1 ที่น่ังสภาทองถิ่น ผลเลือกตั้งอยางเปนทางการยังเปนเพียงสวนนอย แตเม่ือบวกกับผลนับคะแนน
อยางไมเปนทางการจากหลายพื้นที่ทั่วประเทศ บงชี้ภาพใหญวาพรรคNLDมีแนวโนมชนะอยางถลมทลาย และกอนการแถลง
ของกกต.เมียนมาร นายวิน เต็ง โฆษกพรรค NLD กลาววา พรรคมีแนวโนมที่จะไดที่น่ังทั่วประเทศมากกวา 70% เน่ืองจากผล
นับคะแนนเบื้องตนลวนบงชี้ถึงชัยชนะของพรรค แตยังตองรอการยืนยันอยางเปนทางการ 

นางออง ซาน ซูจี หัวหนาพรรคฝายคาน ยังแสดงทาทีระมัดระวัง แตก็พูดเปนนัยวา NLD จะชนะเลือกตั้ง นางซูจี
กลาวปราศรัยครั้งแรกหลังวันเลือกตั้ง จากระเบียงที่ทําการพรรค NLD ในยางกุง วาแมผลเลือกตั้งยังไมออกมา เธอม่ันใจวาทุก
คนรูดีอยูแลว พรอมกับบอกดวยวาผูแพควรยอมรับดวยความกลาหาญและผูชนะควรยินดีดวยความนอบนอม พรรค NLD ซ่ึง
เคยมีที่น่ังนอยนิดจากการเลือกตั้งซอมเม่ือป 2555 หวังกวาดที่น่ังในสภาระดับชาติไมต่ํากวา 67% เพื่อใหมีเสียงมากพอเลือก
ประธานาธิบดีและตั้งรัฐบาล เพราะจะมากพอโคนพรรคUSDPและพันธมิตรกองทัพ ที่รัฐธรรมนูญสงวนที่น่ังไวอยูแลว 25% 
พรรครัฐบาล USDP สงสัญญาณยอมรับความพายแพ หลังจากแกนนํา รวมถึงรักษาการประธานพรรค แพเลือกตั้งใหแก NLD 
และลาสุด เว็บไซตอิระวดี รายงานเม่ือชวงเย็นวา นายติน เนง เต็ง เลขาธิการพรรคUSDPก็สูญเสียที่น่ังส.ส.แกผูสมัครของ
พรรคNLDในรัฐฉานเชนกัน นายเทย อู รักษาการประธานพรรคUSDPกลาวที่บานพักของเขาวา ยอมรับผลการเลือกตั้งที่เขา
สูญเสียเกาอ้ี ส.ส.เขตฮินทาดา เพราะการตัดสินใจขึ้นอยูกับประชาชน และแมยังไมมีผลคะแนนอยางเปนทางการ แตนายเทย 
อู กลาวเปนนัยยอมรับวาพรรคเปนรองพรรค NLD และพรอมจะยอมรับผลเลือกตั้ง รวมถึงติดตามปญหารองเรียนตามหนวย
เลือกตั้งเพื่อใหม่ันใจวาการเลือกตั้งมีความขาวสะอาด ชาวเมียนมารจํานวนหน่ึงไดแสดงความคิดเห็นผานโลกออนไลน ชื่นชม
ทัศนคติ และการยอมรับในผลการเลือกตั้งของอดีตนายทหารผูน้ีวา เปนแบบอยางที่ดีของนักการเมือง ที่พรอมจะยอมรับผล
อยางตรงไปตรงมา นอกจากน้ี ผูสนับสนุนพรรค NLD บางสวนยังชื่นชม พรอมสนับสนุนใหดํารงตําแหนงผูนําของประเทศใน
อนาคตขางหนาอีกดวย นักวิเคราะห และผูสังเกตการณจํานวนหน่ึงระบุวา นายฉวย มาน ยังมีโอกาสและความเปนไปไดที่จะ
ดํารงตําแหนงประธานาธิบดี มากกวาบุคคลอ่ืนๆ ในพรรคUSDPเพราะถึงแมวาเขาจะถูกปลดออกจากตําแหนงหัวหนาพรรค
กอนหนาการเลือกตั้งเพียงไมก่ีเดือน แตดวยสายสัมพันธที่สนิทชิดเชื้อกับพรรคNLD และนางออง ซาน ซูจี ก็อาจมีโอกาส
ผลักดันใหเขาไดเปนผูนําทางการเมืองได 
  นายจอหน แครรี รัฐมนตรีตางประเทศสหรัฐ กลาวแสดงความยินดีตอการเลือกตั้งในเมียนมารวา จํานวนผูใชสิทธ์ิที่
ลนหลามเปนส่ิงพิสูจนถึงความกลาหาญและความเสียสละของประชาชนชาวเมียนมารตลอดหลายสิบปที่ผานมา ในขณะที่การ
เลือกตั้งครั้งน้ีเปนกาวยางทีสํ่าคัญ แตยังหางไกลจากคําวา “สมบูรณ” โดยยังมีขอบกพรองสําคัญในเชิงระบบและโครงสรางที่
จะเอ้ือใหเกิดรัฐบาลพลเรือนที่มีประชาธิปไตยโดยสมบูรณ สหรัฐจะเฝาติดตามกระบวนการนับคะแนน และเรียกรองใหทุก
ฝายชวยกันสรางความม่ันใจวาการรวบรวมคะแนนจะมีความโปรงใสและนาเชื่อถือ และขอรองเรียนใดๆ เก่ียวกับผลเลือกตั้ง
จะไดรับการแกไขอยางรวดเร็ว โปรงใสและเหมาะสม  ดาน คณะกรรมการการเลือกตั้งเมียนมาร (กกต.) แถลงวา พบการ
กระทําผิดกฎหมายเลือกตั้ง 43 กรณีในวันเลือกตั้ง เชน บัตรลงคะแนนไมถูกตอง 14 กรณี และโนมนาวใหลงคะแนนใหแก
ผูสมัครคนใดคนหน่ึง 12 กรณี นอกจากน้ีประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ยังตอบคําถามผูส่ือขาว แตปฏิเสธเสียงเรียกรอง
ขอใหกําหนดเสนตายที่จะประกาศผลคะแนนทั้งหมดอยางเปนทางการ โดยอางวามีบัตรลงคะแนนจํานวนมากจากทั่วประเทศ
ที่ตองนับ การเลือกตั้งเม่ือวันอาทติย เปนการเลือกตั้งที่เปดใหฝายคานรวมแขงขันอยางเสรีที่สุดในรอบ 25 ป และชาวเมียน
มารออกมาใชสิทธิกันมากถึง 80% จากผูมีสิทธิออกเสียง 30 ลานคน ซ่ึงเปนตัวเลขที่นักสังเกตการณระบุวาจะมีสวนชวยอยาง
มากในการสงNLDใหไดเสียงสวนใหญ ชาวเมียนมารที่ใชสิทธิจํานวนมากเปนผูที่มีโอกาสเลือกตั้งครั้งแรก บางสวนเคยเลือกตั้ง
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เม่ือ 25 ปกอนแตกองทัพประกาศใหผลเลือกตั้งเปนโมฆะ แตครั้งน้ี ประธานาธิบดีเต็ง เสง และ พล.อ.มิน ออง หลาย ผู

บัญชาการกองทัพเมียนมาร ตางใหสัญญาวาจะเคารพผลเลือกตั้งตอใหพรรค USDP พายแพ
63

 
คณะกรรมการการเลือกตั้งเมียนมาร ประกาศวา นางออง ซาน ซู จี ผูนําพรรคฝายคานชนะการเลือกตั้งในเขต

เลือกตั้งที่เธอลงชิงชัย ขณะที่นักวิเคราะห ชี้วา รัฐบาลใหมตองรวมมือกับทุกฝาย เพื่อผลักดันใหเกิดการปรองดองแหงชาติ
คณะกรรมการการเลือกตั้งเมียนมาณืประกาศใหนางออง ซาน ซู จี ผูนําพรรค NLD ชนะการเลือกตั้งในเขตกอวมู ในนครยาง
กุง นอกจากน้ียังไดประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งอยางเปนทางการเพิ่มอีก 61 ที่น่ังในสภาผูแทนราษฎร โดยในจํานวนน้ีมี
ผูลงสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค NLD ควาชัยชนะไปได 56 คน ดานนายยาน เมียว เตง นักวิเคราะหการเมืองเมียนมาร 
มองวา รัฐบาลใหมของเมียนมารจะตองรวมมือกับทุกภาคสวน รวมทั้งผูนําในกองทัพเพื่อเรงกระบวนการเดินหนาการ
ปรองดองแหงชาติ โดยมุงเนนไปยังกลุมชาติพันธุทั้งหมดและการมีสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพ ขณะที่ชาวมุสลิมที่อาศัยอยู
ใกลกับเจดียสุเหลในนครยางกุงเปดเผยวา ชาวมุสลิมในยางกุงอยูรวมกับชาวพุทธไดเปนอยางดี ตางกับชาวมุสลิมในพื้นที่อ่ืนๆ 
ของเมียนมาร และยินดีที่พรรค NLD จะเขามามีอํานาจบริหารประเทศ ซ่ึงทําใหชาวมุสลิมมองในแงดีวาปญหาความขัดแยง

ระหวางศาสนาจะไดรับการแกไข และประเทศชาติจะเกิดสันติสุขไดในอนาคต
64

 
ผูสนับสนุนนางอองซาน ซูจี และ พรรคสันนิบาตแหงชาติเพื่อประชาธิปไตย หรือพรรค NLDปกหลักอยูหนาที่ทํา

การพรรค NLD ในนครยางกุงตลอดทั้งคืน เพื่อติดตามความคืบหนาการนับคะแนนเลือกตั้ง และฉลองจํานวนที่น่ังในสภาที่
คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งของเมียนมารยังคงทยอยประกาศอยางตอเน่ือง โดยสํานักขาวตางประเทศหลายสํานักรายงาน
ไปในทิศทางเดียวกันวา พรรค NLD สามารถเอาชนะพรรคสหสามัคคีและการพัฒนาหรือ USDP ไปแบบถลมทลาย และอาจ
ครองเสียงขางมากในสภากวารอยละ70ตามที่หวังไว ซ่ึงผลอยางเปนทางการจะมีการเปดเผยอีกครั้งภายในวันน้ี ขณะที่เม่ือ
วาน นาง อองซาน ซูจี ผูนําพรรค NLD ไดปรากฏตัวที่ระเบียงพรรค และ กลาวแสดงความยินดีตอการเลือกตั้งทั่วไปครั้งสําคัญ
ของประเทศที่เกิดขึ้น พรอมระบุวาพรรคแอลดีไดที่น่ังเพียงพอที่จะจัดตั้งรัฐบาล แตก็ยังเร็วเกินไปที่จะพูดถึงผลการลงคะแนน
ดังกลาว พรอมรองขอใหกลุมผูสนับสนุนอยากระทําการยั่วยุพรรคคูแขงที่มีกองทัพสนับสนุน หลัง กกต.ของเมียนมารออกมา
เปดเผยวา หนวยเลือกตั้งมีปญหาสัดสวน 1 ตอ 1000 แมวาผลอยางเปนทางการจะยังไมถูกประกาศออกมา แต นายเท อู 
รักษาการประธานพรรค USDP ใหสัมภาษณกับนักขาวรอยเตอรวา เขายอมรับในความพายแพของตัวเอง และยอมรับการ
ตัดสินใจของประชาชน ไมวาผลอยางเปนทางการจะเปนอยางไร ขณะที่นายหง เลย โฆษกกระทรวงการตางประเทศของจีน
แถลงวาในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบาน จีนมีความยินดีตอการเลือกตั้งเมียนมารที่ผานพนไปอยางราบรื่น และรัฐบาลจีนจะ
สนับสนุนเมียนมารในทุกบริบททางการเมืองที่จะเกิดขึ้นภายหลังการเลือกตั้งภายใตกฎหมายเพื่อเนนย้ําถึงเสถียรภาพทาง

การเมืองและการพัฒนาในระยะยาวตอไป
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นางอองซาน ซูจี หัวหนาพรรคเอ็นแอลดี ไดแถลงขอบคุณประชาชนที่ออกมาใชสิทธิเลือกตั้งบริเวณหนาพรรค NLD 

เม่ือเวลาประมาณ 11.00 น.ตามเวลาไทย ภายหลังจากที่พรรคของเธอมีแนวโนมวาจะไดรับชัยชนะในการเลือกตั้งครั้ง
ประวัติศาสตร กอนหนาน้ัน นายฉวย มาน ประธานสภาผูแทนราษฎรเมียนมาร และอดีตหัวหนาพรรค USDP ไดประกาศ
ยอมรับความพายแพใหกับพรรค NLD ในศึกเลือกตั้งเมียนมารที่จัดขึ้นเม่ือวันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 ที่ผานมา 
 

                                                        
63 หนังสือพิมพ คม ชัด ลึก. พรรครัฐบาลสงสัญญาณยอมรับพายเลือกตั้งเมียนมาร. คนเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2558 จาก 

http://www.komchadluek.net/detail/20151109/216590.html 
64 สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส Thai PBS. กกต.เมียนมาประกาศ "ออง ซาน ซู จี" ชนะการเลือกตั้งในยางกุง. คนเมื่อ 17 พฤศจิกายน 

2558 จาก news.thaipbs.or.th/.../ปดหีบเลือกตั้งเมียนมาร 
65 หนั งสือพิมพไทย รัฐออนไลน .  "NLD" ฉลองชัยชนะเลือกตั้ ง เมียนมาร .  คนเมื่ อ  10 พฤศจิกายน 2558 จาก 

http://www.thairath.co.th/clip/29897 



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 

 บูรณาการศาสตรและศิลป งานวิจัยทองถ่ินไทยและประชาคมอาเซยีน | 1433 

 
 

ภาพที่ 00 นายฉวย มาน ประธานรัฐสภาเมียนมาร แถลงรับความพายแพพรรคฝายคานของนางอองซาน ซูจี 
ที่มา http://news.mthai.com/hot-news/world-news/468335.html 

 
 

 
 

ภาพที่ 00 นางออง ซาน ซูจี ในขณะหาเสียงเลือกตั้งกอน 8 พฤศจิกายน 2558 
ที่มา http://asiancorrespondent.com/2015/10/burma-says-election-to-proceed-as-planned-on-nov-8/ 

 
ความคืบหนาของการนับคะแนนเลือกตั้ง คือ พรรค NLD ของนางซูจีชนะการเลือกตั้งแนนอน ซ่ึงเปนผลการชนะ

การเลือกตั้งในสัดสวนมากกวารอยละ 80 และสามารถจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได
66

 และประเด็นที่นาจับตามองที่สุด คือ 
เน่ืองจากกฎหมายรัฐธรรมนูญที่เขียนโดยรัฐบาลทหารไดบัญญัติเงื่อนไขวาผูที่เปนประธานาธิบดีตองไมเปนผูที่แตงงานกับคน
ตางชาติ กฎน้ีถูกเขียนขึ้นเพื่อกีดกันนางอองซานโดยแท เน่ืองจากเธอไดแตงงานกับชาวตางชาติและลูกชายของเธอก็ถือ
สัญชาติอังกฤษดวย และดวยเหตุผลน้ี นางอองซาน ซู จี จึงไมสามารถดํารงตําแหนงเปนประธานาธิบดีคนตอไปของ
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารได (Aung San Suu Kyi can’t become president)

 
 

ประธานาธิบดีบารัค โอบามา แหงสหรัฐ แสดงความยินดีกับนางอองซาน ซูจี ผูนําฝายคานเมียนมาร จากผลของ
ความสําเร็จในการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร ซ่ึงดูเหมือนจะทําใหเมียนมาไดตั้งรัฐบาลใหมทําเนียบขาวแถลงวา ประธานาธิบดี
บารัค โอบามา  ไดโทรศัพทมาแสดงความยินดีกับนางอองซาน ซูจี ผูนําฝายคานคนสําคัญของเมียนมา และ เจาของรางวัล
โนเบลสันติภาพ ซ่ึงใชเวลากวา 10 ป ถูกกักบริเวณแตภายในที่พัก โดยกลาวชื่นชมในความพยายามที่ไมมีทอถอย และความ
เสียสละอยางมากของเธอมานานหลายป เพื่อสงเสริมระบอบประชาธิปไตยอยางสันติวิธี นอกจากน้ันแลวประธานาธิบดีสหรัฐ 
ยังไดพูดคุยกับประธานาธิบดีเต็งเสง ของเมียนมา และชื่นชมการเลือกตั้งที่ผานมา ซ่ึงหลายฝายตั้งความหวังวา จะนําประเทศ
ไปสูสันติและหลุดพนจากการปกครองของทหารมานานหลายสิบป ทําเนียบขาวระบุอีกวา นายโอบามาหวังวาผลการเลือกตั้ง
                                                        

66 M Thai. ผลการเลือกตั้งเมียนมาร พรรค NLD ใกลควาคะแนนเสียงขางมากในรัฐสภา. คนเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2558 จาก 
http://news.mthai.com/hot-news/world-news/468465.html   
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อยางเปนทางการที่จะประกาศออกมา จะเปนที่ยอมรับและเคารพจากทุกฝาย และจะรวมมือกันเพื่อจิตวิญญาณแหงความเปน
เอกภาพ เพื่อใหไดรัฐบาลตัวแทนจากเจตนารมณของประชาชนเปนสําคัญ ขณะน้ี พรรค NLD ใกลจะไดเสียงขางมากใน
รัฐสภา โดยไดไปประมาณรอยละ 80 ของที่น่ังที่ถูกประกาศออกมา แต 1 ใน 4 ของที่น่ังรัฐสภา ถูกจัดสรรใหกับกองทัพ ซ่ึงจะ
หมายความวากองทัพจะยังคงมีอิทธิพลอยางมากในรัฐสภา ทางดานพลเอกอาวุโส มีน ออง ไล (MIN AUNG HLAING) ผู
บัญชาการกองกําลังติดอาวุธของเมียนมาร ประกาศวา “กองทัพจะทําส่ิงที่ดีที่สุด ในการรวมมือกับรัฐบาลใหม” ระหวางชวง
หลังการเลือกตั้ง และพลเอกเต็ง เสง ประธานาธิบดีเมียนมาร หัวหนาพรรค USPD ก็ใหคําม่ันวา “รัฐบาลของเขาจะเคารพ
การตัดสินใจและการเลือกตั้งของประชาชน และจะสงมอบอํานาจใหรัฐบาลใหมตามกําหนด”67 
 

 
 

ภาพที่ 00 อองซานซูจีโบกมือใหฝูงชน 
ที่มา http://www.manager.co.th/IndoChina/ViewNews.aspx?NewsID=9550000042290 

 
ประธานาธิบดีเต็ง เสง ผูนําเมียนมาร แสดงความยินดีตอพรรคสันนิบาตแหงชาติเพื่อประชาธิปไตย หรือ NLD ที่

ชนะเลือกตั้งทั่วไปอยางถลมทลาย ขณะที่นางออง ซาน ซูจี สงจดหมายเชิญ 3 บุคคลสําคัญทางการเมือง เขารวมเจรจาสราง
ความปรองดองแหงชาตินางซูจี ไดยื่นจดหมายเชิญนายพลมิน ออง ไลง ผูบัญชาการกองทัพ ประธานาธิบดีเต็ง เสง และนาย 
ฉวย มาน ประธานรัฐสภา เขารวมหารือเพื่อความปรองดองแหงชาติ ทั้งน้ีนายฉวย มาน ไดตอบรับคํารองขอจากนางซูจี แลว 
โดยระบุวาเขาจะรวมมือเพื่อสรางสันติภาพและพัฒนาประเทศ ขณะที่ประธานาธิบดีเต็ง เสง ผูนําเมียนมารการสงจดหมายขอ
เจรจา 3 ฝายมีขึ้น ขณะที่ผลการนับคะแนนอยางเปนทางการครั้งลาสุดของวันน้ี พรรค NLD ยังเดินหนาโกยที่น่ังในสภาอยาง
ตอเน่ือง โดยหน่ึงในเขตที่ กกต. ประกาศผลในวันน้ี มีเขตเลือกตั้งที่หมูบานกอวมู ที่นางอองซาน ซูจี ลงสมัครรับเลือกตั้ง
รวมอยูดวย ซ่ึงเธอก็สามารถรักษาเกาอ้ี ส.ส. ที่หมูบานแหงน้ีไวไดเปนสมัยที่ 2 โดยสรุปแลว พรรค NLD ของซูจี ไดที่น่ังใน
สภาผูแทนราษฎรทั้งส้ิน 134 ที่น่ัง และสภาชนชาติ 77 ที่น่ัง รวมเปน 211 ที่น่ัง คิดเปนรอยละ 90 จากจํานวนเกาอ้ีที่มีการ
ประกาศออกมา ตั้งแตวันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 ขณะที่พรรค USDP ไดที่น่ังรวม 2 สภา เพียง 12 ที่น่ังเทาน้ัน โดยพรรค 
NLD ตองการเสียงอยางนอย 329 ที่น่ัง เพื่อครองเสียงขางมาก และเพียงพอตอการเลือกประธานาธิบดีในตนปหนา ดานกลุม
ชาติพันธุตาง ๆ พากันตั้งความหวังวา พรรค NLD ที่มีความเปนไปไดที่จะไดจัดตั้งรัฐบาล จะสามารถยุติเหตุขัดแยงระหวาง
กลุมชาติพันธุในเมียนมาร และเชื่อวานางซูจี นําหยิบยกเรื่องน้ีมาดําเนินการแกไขเปนอันดับแรก แมวานางซูจี ยังคงไมชัดเจน
ในการรักษาสิทธิของกลุมชาติพันธุก็ตาม68 
 

                                                        
67 เร่ืองเลาเชานี้ 13 พฤศจิกายน 58. “โอบามา แสดงความยินดี อองซานซูจี ควาชยัเลือกตั้งพมา”. คนเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2558 จาก 

http://morning-news.bectero.com/m/main.php?m=newsdetail&cname= 
international&nid=61772 

68 เร่ืองเลาเชานี้ 12 พฤศจิกายน 58. เต็ง เสง แสดงความยินดพีรรคอองซานซูจีชนะเลือกตั้งพมา. คนเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2558 จาก 
http://morning-news.bectero.com/m/main.php?m=newsdetail&cname= 
international&nid=6165 

 



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 

 บูรณาการศาสตรและศิลป งานวิจัยทองถ่ินไทยและประชาคมอาเซยีน | 1435 

7. เอกสารอางอิง 
 
กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย. คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร. (กรุงเทพฯ: สํานัก

ขาวพาณิชย กรมสงเสริมการสงออก, 2555).  
Chin Human Rights Organization.THEMATIC BRIEFING: The state of freedom of religion or belief for 

Chin in Burma/Myanmar. (Chiang Mai, Thailand: Phrasing Post Office, 2014). P. 16 
การรณรงคหาเสียงของเมียนมาร คนเม่ือ 7 ธันวาคม 2558 จาก http://www.komchadluek.net/detail/  

20151107/216503.html  
การรณรงคหาเสียงของเมียนมาร คนเม่ือ 7 ธันวาคม 2558 จาก http://www.komchadluek.net/detail/ 

20151109/216590.html 
การรณรงคหาเสียงของเมียนมาร คนเม่ือ 7 ธันวาคม 2558 จาก http://m.prachachat.net/news_detail.php? 

newsid=1447660259 
ประชาชาติธุรกิจ. พมาจัดใหมีการเลือกตั้ง. คนเม่ือ 18 พฤศจิกายน 2558 จาก http://m.prachachat.net/ 

news_detail.php?newsid=1447660259 
สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส Thai PBS. ส่ือรัฐบาลเมียนมาชี้การเลือกตั้ง 8 พ.ย. "เสรีและยุติธรรมที่สุดในรอบหลาย

ทศวรรษ". คนเม่ือ คนเม่ือ 17 พฤศจิกายน 2558 จาก news.thaipbs.or.th/ส่ือรัฐบาลเมียนมารช้ีการเลือกตั้ง  
หนังสือพิมพ คม ชัด ลึก. พรรครัฐบาลสงสัญญาณยอมรับพายเลือกตั้งเมียนมาร. คนเม่ือ 9 พฤศจิกายน 2558 จาก 

http://www.komchadluek.net/detail/20151109/216590.html 
สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส Thai PBS. กกต.เมียนมาประกาศ "ออง ซาน ซู จี" ชนะการเลือกตั้งในยางกุง. คนเม่ือ 17 

พฤศจิกายน 2558 จาก news.thaipbs.or.th/.../ปดหีบเลือกตั้งเมียนมาร 
หนังสือพิมพไทยรัฐออนไลน. "NLD" ฉลองชัยชนะเลือกตั้งเมียนมาร. คนเม่ือ 10 พฤศจิกายน 2558 จาก 

http://www.thairath.co.th/clip/29897 
นายฉวย มาน ประธานรัฐสภาเมียนมาร แถลงรับความพายแพพรรคฝายคานของนางอองซาน ซูจี. คนเม่ือ 7 

ธันวาคม 2558 จาก http://news.mthai.com/hot-news/world-news/468335.html 
M Thai. ผลการเลือกตั้งเมียนมาร พรรค NLD ใกลควาคะแนนเสียงขางมากในรัฐสภา. คนเม่ือ 17 พฤศจิกายน 

2558 จาก http://news.mthai.com/hot-news/world-news/468465.html   
อองซานซูจีโบกมือใหฝูงชน. คนเม่ือ 17 พฤศจิกายน 2558 จาก http://www.manager.co.th/IndoChina/   

ViewNews.aspx?NewsID=9550000042290 
เรื่องเลาเชาน้ี 13 พฤศจิกายน 58. “โอบามา แสดงความยินดี อองซานซูจี ควาชัยเลือกตั้งพมา”. คนเม่ือ 18 

พฤศจิกายน 2558 จาก http://morning-news.bectero.com/m/main.php?m=newsdetail&cname= 
international&nid=61772 

เรื่องเลาเชาน้ี 12 พฤศจิกายน 58. เต็ง เสง แสดงความยินดีพรรคอองซานซูจีชนะเลือกตั้งพมา. คนเม่ือ 16 
พฤศจิกายน 2558 จาก http://morning-news.bectero.com/m/main.php?m=newsdetail&cname= 

 
 
 
 
 
 
 



The 8th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 31st March - 1st April 2016  

1436 | Integration of Art and Science toward the Local Research and ASEAN Community 

เมียนมารภายใตการปกครองระบอบเผด็จการทหารสมัยนายพลเนวิน  
Myanmar Under the Military Dictatorship’s Rule of General Ne Win 

 
ธิติพงศ มีทอง 

 
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม 

Pices_aphrodite@hotmail.com 
 

บทคัดยอ 
 
ภายหลังจากเมียนมารไดรับเอกราชจากอังกฤษใน ค.ศ. 1948 เมียนมารไดรบอิสรภาพทามกลางความวุนวายทาง

การเมือง แตทวาความเปนอิสรภาพของเมียนมารก็เต็มไปดวยความวุนวายอยางมาก เมียนมารปกครองดวยระบอบประชาธิปไตย
ซ่ึงมีพรรคการเมืองหลายพรรคอันสงผลใหการเมืองเมียนมารออนแอลงเปนอยางมากและเกิดการแยงชิงอํานาจทางการเมือง
ระหวางพรรคดวยกัน ทั้งน้ีนับจาก ค.ศ. 1958 นายพลเนวินไดเขามาดูแลความสงบเรียบรอยภายในประเทศอีกทั้งยังไดทําการ
จับกุมเหลาสมาชิกคอมมิวนิสตและจัดการการเลือกตั้งทั่วไปใน ค.ศ. 1960 แตอยางไรก็ดี การเลือกตั้งครั้งดังกลาวก็ตองส้ินสุด
ลงในวันที่ 2 มีนาคม ค.ศ. 1962 เม่ือเขาเองทําการรัฐประหารและตั้งตนขึ้นเปนประธานของสภาปฏิวัติแหงเมียนมาร ระบบใหม
ดังกลาวยังมีการยกเลิกรัฐสภาแบบประชาธิปไตยซ่ึงเขามองวาไมเหมาะกับประเทศรวมทั้งยังยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับเกาและ
ยุบสภานิติบัญญัติ การกระทําดังกลาวของนายพลเนวินจึงทําใหกองทัพเขามามีอํานาจทางการเมืองเมียนมารนับจากน้ันเปนตนมา 
จนกระทั่งเม่ืออองซานซูจีผูนําสตรีไดพยายามเขามาทาทายอํานาจการบริหารประเทศของกองทัพเมียนมาร 
 
คําสําคัญ: เผด็จการทหาร, นายพลเนวิน, สังคมนิยม, พรรคแลนซิน  

 
Abstract 

 
After Myanmar gained the independence from Britain in 1948. But her independence was followed 

by a period of turmoil, Burma was a democratic republic with many multi-party elections, which was 
characterised by political instability and bitter fighting between parties. From 1958, the Army Chief of Staff, Ne 
Win, was charged with setting up a caretaker government to restore order of country, that arrested  many 
communist  and allowed a new general election to take place in 1960. However, this stability only lasted 
until 2nd  March 1962, when he performed  a coup d’état and became head of state as Chairman of the 
Revolutionary Council, and also Prime Minister, declaring that parliamentary democracy was not suitable for 
Burma, so the new regime suspended the former constitution and dissolved the legislature. This marked 
the beginning of the dominance of the army in nearly all areas of the country, to this day. Until Aung 
San Suu Kyi, the female leader, is trying to contest the power of army.  

 
Keywords: military dictatorship, Ne Win, socialism, Lanzin party 

 
1. บทนํา 
 

เม่ือเมียนมารไดรับเอกราชจากอังกฤษในเดือนมกราคม ค.ศ. 1948 เปนตนมา การเมืองของเมียนมารก็เดินตาม
เสนทางโครงสรางรัฐธรรมนูญฉบับ ค.ศ. 1947 มาโดยตลอด รัฐธรรมนูญฉบับใหมน้ียังใหชนกลุมนอยไดรับสิทธิและมีสวนรวม
ในสภา ขณะที่ฝายนิติบัญญัติ (legislative) แบงออกเปนสองสภาคือสภาชนชาติและสภาสามัญซ่ึงใหโอกาสใหผูแทนของชน
กลุมนอยตาง ๆ ในเมียนมารเขาไปในสภา ดังน้ันจึงกลาวไดวาโครงสรางการเมืองของเมียนมารมีพัฒนาการตามในระบอบ
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ประชาธิปไตยที่ไดวางไว  แตอยางไรก็ตาม มีกลุมที่ไมเห็นดวยกับระบอบประชาธิปไตยรวมทั้งยังไดเรียกรองใหมีการใชระบอบ
สังคมนิยม (socialism) รวมถึงระบอบคอมมิวนิสต (communism) ซ่ึงมีการจัดตั้งองคกรใตดินเพื่อเคล่ือนไหวนโยบายดังกลาว 
องคกรที่สําคัญคือพรรคคอมมิวนิสตแหงเมียนมาร (communist party of Burma) ซ่ึงกอตั้งขึ้นใน ค.ศ. 1948 และดําเนิน
นโยบายเปนปฏิปกษกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมาโดยตลอด  การรณรงคของกลุมสมาชิกคอมมิวนิสตสามารถดึงมวลชน
จากชนบทรวมทั้งชนชั้นกรรมาชีพไดเปนจํานวนมากซ่ึงตางพากันเขารวมกับขบวนการพรรคคอมมิวนิสตและทําใหรัฐบาลใน
ขณะน้ันเกิดความระสํ่าระสายมาก  ปญหารุมเราหนักมากยิ่งขึ้นเม่ือชนกลุมนอยตางเรียกรองขอเสนอของตนจนนําไปสูความ
ขัดแยงระหวางชนกลุมนอยกับรัฐบาลในเวลาตอมา 
 
2. การบริหารประเทศในสมัยนายอูนุ 
 

ในชวงที่อูนุดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี เมียนมารมีการจัดตั้งพรรคการเมืองตาง ๆ ขึ้นมากมายเพื่อปกครองประเทศ
ตามระบบประชาธิปไตย แมอูนุจะพยายามพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา แตในขณะน้ันเศรษฐกิจทั่วโลกอยูในภาวะวิกฤติ
หนักอีกทั้งเมียนมารยังตองชดใชคาปฏิกรรมสงครามแกอังกฤษ นอกจากน้ียังรวมถึงปญหาความไมม่ันคงทางการเมืองและการ
แตกแยกของชนกลุมนอยที่มีอยูเปนอันมาก ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําซ่ึงเกิดขึ้นทั่วโลกทําใหเศรษฐกิจเมียนมารฟนตัวยากมาก 
โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบการเกษตรซ่ึงเปนพื้นฐานสําคัญของเมียนมารที่มีมายาวนาน ทวาในชวงเวลาดังกลาวที่ดินสวนใหญตอ
ยูในมือชาวตางชาติแทบทั้งส้ินทั้งชาวจีน อินเดียและอังกฤษ ชาวเมียนมารแทบไมไครอบครองผืนที่ดินและทําใหความยากจน
ปรากฏมากขึ้นในสังคมเมียนมาร ดวยเหตุน้ีอูนุพยายามแกปญหาดวยการโอนที่ดินมาเปนของรัฐดวยการผานกฎหมายที่ดิน
แหงชาต ิ(Land Nationalization Act) ซ่ึงมีจุดประสงคที่จะเวนคืนที่ดินของประเทศทั้งหมดที่ตกอยูในมือคนตางชาติกลับเขา
มาเปนของรัฐ 

 ตอมารัฐบาลสมัยอูนุไดประกาศแผนเศรษฐกิจ 8 ปขึ้น โดยมีจุดประสงคเพื่อพัฒนาประเทศไปในทาง “รัฐสวัสดิการ” 
(welfare state) แผนดารดังกลาวน้ีถูกเรียกในภาษาเมียนมารวา Pyidawtha หมายถึง แผนดินแหงความสุข แตแผนดังกลาวน้ี
ประกาศใชไดไมนานก็ลมเหลวเน่ืองจากแผนงานน้ีชาวตางประเทศเปนผูวางแผนเปนสวนใหญจึงไมเล็งเห็นความสําคัญของการ
ทํากสิกรรม รัฐบาลอูนุเห็นวาการพัฒนาเศรษฐกิจแนวสังคมนิยมมีปญหามาก ดังน้ันวันที ่8 กรกฎาคม ค.ศ. 1955 รัฐบาลอูนุจึง
ประกาศนโยบายทางเศรษฐกิจเนนจะสงเสริมภาคเอกชนโดยจะประกันการลงทุนของเอกชนวารัฐบาลจะไมมีนโยบายโอน
กิจการตาง ๆ มาเปนของรัฐอยางนอยในเวลา 10 ป และยังอนุญาตใหนําเงินที่หาไดออกนอกประเทศไดดวย มาตรการดังกลาว
เปนการสรางจูงใจชาวตางประเทศมาลงทุนในเมียนมารเปนอยางยิ่ง แตแผนงานดังกลาวยังไมทันไดใชเพราะความขัดแยงอยาง
หนักในพรรคสันนิบาติเสรีชนตอตานฟาสซิสต (AFPEL) จึงไมกลานําแผนงานดังกลาวที่ไดประกาศไวมาใชอยางเปนรูปธรรม 
เน่ืองจากอูนุเกรงวาหากมีการประกาศแผนงานดังกลางออกไปสมาชิกภายในพรรคตองแตกแยกกันหนักและอาจนําไปสูการ
แยกตัวของสมาชิกพรรคซ่ึงจะสงผลตอคะแนนเสียงที่น่ังในรัฐสภาเอง 

 ดวยเหตุน้ีรัฐบาลกลางจึงขาดเสถียรภาพอยางตอเน่ืองโดยเฉพาะคะแนนเสียงจากประชาชนที่เคยใหกรสนับสนุน
พรรค AFPEL มานับตั้งแตสมัยอูอองซานเริ่มลดลงอยางตอเน่ือง ประชาชนทั่วไปมองวานายอูนุไมอาจแกไขปญหาไดอยาง
จริงจัง รัฐบาลยังตองเผชิญหนากับปญหาใหญที่มารุมเราสองเรื่องใหญที่ยังแกไขไมไดคือปญหาภัยคอมมิวนิสตและปญหาชน
กลุมนอย สภาพเศรษฐกิจในประเทศทรุดหนักลงอยางเรื่อย ๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมหลักของประเทศตกอยูในการ
ครอบครองของชาวตางชาตเิกือบทั้งหมด วิกฤตการณหนักเหลาน้ีจึงกลายเปนขออางหลักของทหารที่ทําการปฏิวัติและยกเลิก
รัฐบาลพลเรือนในเวลาตอมาดวย ซ่ึงทางรัฐบาลปฏิวัติยังประกาศใชแผนการสังคมนิยมวิถีเมียนมาร (The Burmese way to 
Socialism) และถือเปนการปดฉากระบอบประชาธิปไตยของเมียนมารอยางส้ินเชิง  

อยางไรก็ดี ในชวงของการปกครองสมัยนายกรัฐมนตรีอูนุน้ัน นอกจากทางรัฐบาลตองเตรียมตัวรับมือกับชนกลุมนอย
ในที่สรางความลําบากใจมานับตั้งแตสมัยเมียนมารเปนอาณานิคมอังกฤษแลวน้ัน ปญหาใหญที่กําลังตามมาอีกประการคือภัย
คุกคามการจลาจลของคอมมิวนิสตซ่ึงในชวงเวลาน้ี สมาชิกหลายคนของพรรคประสบความสําเร็จในการเผยแผอุดมการณชวน
เชื่อโดยเฉพาะชาวเมียนมารที่เริ่มเส่ือมศรัทธาตอพรรครัฐบาลที่มองวาไมอาจแกไขปญหาเศรษฐกิจที่ตกต่ําลงอยางตอเน่ืองได 
รัฐบาลจึงตองหาทางแกไขและเตรียมพรอมรับมืออยูตลอดเวลาทําใหการบริหารประเทศทําไดไมเต็มที่ กลุมคอมมิวนิสตใน
เมียนมารแบงออกเปน 2 กลุม คือ 

 1. กลุมธงแดง (Red Flag) หรือกลุมพรรคคอมมิวนิสตแหงเมียนมาร (The Communist Party of Burma) 
แนวทางของพรรคยึดตามแนวทฤษฎีของเลออน ทร็อตสก้ีแหงสหภาพโซเวียต พรรคคอมมิวนิสตแหงเมียนมารมีทะขิ่นโซ 
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(Thakin  Soe)  เปนผูนํา ซ่ึงในอดีตตัวของโซเคยสังกัดกับพรรคสันนิบาตเสรีชนตอตานฟาสซิสต แตภายหลังมีความคิดขัดแยง
จึงไดแยกตัวออกมาจากใน ค.ศ. 1946 และไดดําเนินการใตดินเพื่อแยงอํานาจจากรัฐบาลโดยอาศัยมวลชนฐานรากหญา  

 2. กลุมธงขาว (White Flag) เปนพรรคคอมมิวนิสตเมียนมาร (The Burma Communist Party) เชนกัน กลุมธง
ขาวเปนกลุมที่มีอิทธิพลทางการเมืองมากเพราะนําโดยบุคคลสําคัญในคณะกูชาติเมียนมาร เชน ทะขิ่นธัน ทุน (Thakin Than 
Tun) ทําใหมีมวลชนจํานวนไมนอยสนับสนุนเขา และยังมีพลังตอรองมากเน่ืองจากมีอิทธิพลในหมูชนชั้นกรรมกรเมียนมาร 
กลุมธงขาวมีการเรียกรองใหมีการนัดหยุดงานหลายครั้งจนนําไปสูการจลาจลใน ค.ศ. 1948 พวกน้ีมีกําลังเขมแข็ง สามารถยึด
พื้นที่บริเวณหุบเขาสิททัง (Sittang Valley) ซ่ึงเปนเสนทางสําคัญจากยางกุงไปสูมันฑะเลย 

 นอกจากพรรคคอมมิวนิสตซ่ึงกบฏตอตานรัฐบาลแลวยังมีกองทหารกะเหรี่ยงแหงชาติ ตลอดจนกองทหารจีนกก
มินตั๋งดวย กบฏในหลาย ๆ ครั้งเกิดขึ้นหลังจากเมียนมารไดเอกราชไมนานนักเพราะรัฐบาลภายใตการนําของอูนุออนแอมาก 
รัฐบาลของเขายังคงอยูไดเพราะมีนายพลเนวินกองนํากองทหารเขาปราบปรามการจลาจล ทั้งน้ีนับตั้งแต ค.ศ. 1951 เปนตนมา 
รัฐบาลเมียนมารเริ่มมีความม่ันคงขึ้น สาเหตุสําคัญมาจากพวกคอมมิวนิสต เชน สมาชิกพวกธงแดงถูกนายพลเนวินปราบปราม
อยางหนักแทบจะหมดสมาชิกคนสําคัญ ๆ สวนพวกธงขาวก็มีจํานวนสมาชิกลดลงมาก อยางไรก็ดี ปญหาทางการเมืองครั้งใหญ
ก็เกิดขึ้นกับรัฐบาลของนายอูนุขึ้นอีกครั้ง โดยใน ค.ศ. 1958 สมาชิกพรรคสันนิบาตเสรีชนตอตนฟาสซิสตแตกแยกเปนพวกอูนุ
ฝายหน่ึง และอูบาอีกฝายหน่ึงทําใหเสถียรภาพของรัฐบาลส่ันคลอนอยางหนัก  

พรรคคอมมิวนิสตจึงหวังจะใชความแตกแยกทาการเมืองที่เกิดขึ้นสรางอิทธิพลในกลุมของตนใหไดรับความนิยมโดย
เลนการเมืองใตดินขึ้น นอกจากน้ีการสรางชาตเิมียนมารของนายกรัฐมนตรีอูนุประสบอุปสรรคมากเน่ืองจากมีการฉอราษฎรบัง
หลวงในคณะรัฐบาล รัฐบาลกําหนดใหศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติและไมยอมผอนผันศาสนาใหแกชนกลุมนอย ความ
แตกแยกในพรรคสันนิบาติเสรีชนตอตานฟาสซิสตและความไมม่ันคงของรัฐบาลนายอูนุก็ส้ินสุดลงพรอม ๆ กับระบอบ
ประชาธิปไตยที่เมียนมารไดรับมาจากอังกฤษเม่ือนายพลเอกเนวินเขายึดอํานาจใน ค.ศ. 1962 เขานํากองทัพเขาปราบปราม
สมาชิกคอมมิวนิสตอยางหนักทําใหบรรดาสมาชิกพรรคตองหนีไปในปาและชนบทที่หางไกล  
 อาจกลาวไดวาแมวาเมียนมารจะมีความพยายามแสวงหารูปแบบการปกครองที่เขากับความตองการของประชาชน
ในประเทศ แตเม่ือเมียนมารไดเอกราชแลวเมียนมารเลือกระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยของตะวันตกที่มีอังกฤษใน
ฐานะเจาอาณานิคมเปนแมแบบ ดังน้ันรัฐธรรมนูญใหมของเมียนมารจึงใชระบบรัฐสภาเปนแนวทางสําคัญในการบริหาร
ประเทศใหมที่เพิ่งสรางขึ้น แตปญหาที่ทําใหนักตอสูเพื่อเอกราชกลายเปนนักการเมืองและเปนผูปกครองประเทศเมียนมาร
ดวย ทําใหพวกเขาพบวาการเมืองระบอบใหมตามแนวทางเสรีนิยมเปนส่ิงที่ยุงยากมาก ทําใหในทายที่สุดเองอูนุนายกรัฐมนตรี
ในขณะน้ันตองรองขอใหนายพลเนวินอดีตสมาชิกสามสิบสหายอีกผูหน่ึงเขามาเปนผูปกครองประเทศชั่วคราว ดังน้ันนายพลเน
วินผูบัญชาการทหารบกเมียนมารและคณะนายทหารจึงเขามาปกครองประเทศชั่วคราวและจัดใหมีการเลือกตั้งใหมในเมียน
มารเพื่อที่จะโอนอํานาจการปกครองประเทศใหแกนักการเมืองที่ไดรับการสนับสนุนจากประชาชน  
 
3. การปฏิวัติของนายพลเนวิน 
 

หลังจากที่นายพลเนวินทํารัฐประหารเม่ือวันที่  2  มีนาคม ค.ศ. 1962 การรัฐประหารครั้งดังกลาวน้ีจึงถือไดวาเปน
การเปล่ียนรูปแบบจากระบอบประชาธิปไตยที่เมียนมารสัญญาไวกับอังกฤษนับตั้งแตสมัยนายอู อองซานมาสูระบอบสังคมนิยม
โดยมีทหารเปนผูปกครองแทนรัฐบาลพลเรือน (Thant Myint-U, 2006: 32) นายพลเนวินยังทําการยกเลิกระบอบรัฐสภา
ตลอดจนสภาผูแทนราษฎรรวมถึงยุบพรรคการเมืองตาง ๆ ที่เกิดขึ้นนับตั้งแตการรางรัฐธรรมนูญ อีกทั้งยังไดโอนกิจการทาง
เศรษฐกิจของภาคเอกชนมาอยูในมือของรัฐบาลเพื่อปองกันไมใหตางชาติเขามาเปนเจาของอีกตอไป  รัฐบาลยังไดดูแลระบบ
กลไกทางเศรษฐกิจทั้งการซ้ือขายโดยไมใหกําไรตกอยูกับนายทุนโดยเนนใหผลประโยชนมากระจายสูประชาชนชาวเมียนมาร
แทน (Michael W. Charney, 2009: 255 – 257) ดังน้ันจึงกลาวไดวานายพลเนวินนําระบบสังคมนิยมเขามาประยุกตใชใน
เมียนมารเพื่อใหสอดคลองกับแนวคิดทางเศรษฐกิจเมียนมารเพื่อสรางรัฐชาติใหเขมแข็งหลังจากไดรับเอกราช 

อยางไรก็ดี เหตุผลที่แทจริงในการดําเนินการรัฐประหารครั้งน้ีน้ัน นักประวัติศาสตรมองวา  นายพลเนวินมองวาการ
ประกาศเอกราชใน ค.ศ. 1948 ไมใชเปนการปลดอาณานิคมของอังกฤษเพียงประการใด  ทวาแนวคิดทางเศรษฐกิจแบบ
ตะวันตกหรือระบอบทุนนิยมรวมถึงนายทุนตางชาติยังควบคุมและมีอํานาจอยางมากในทางเศรษฐกิจซ่ึงทําใหเมียนมารตกเปน
อาณานิคมทางเศรษฐกิจของตะวันตกอยูเชนกัน  ดวยเหตุน้ีนายพลเนวินจึงเห็นควรที่จะตองปฏิรูประบบเศรษฐกิจเพื่อให
สอดคลองกับวัฒนธรรมดั้งเดิมของเมียนมารรวมทั้งเปนการปลดปลอยทางอาณานิคมอยางแทจริง  ภายหลังจากการทํา
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รัฐประหารใน ค.ศ. 1962 นายพลเนวินประกาศปดประเทศไมคบคาสมาคมกับใคร  และมีผลใหเมียนมารกลายเปนประเทศ
ฤๅษีแหงเอเชีย รัฐบาลนายพลเนวินออกกฎหมาหลายฉบับ รวมถึงนโยบายตอตานส่ิงตาง ๆ ที่อังกฤษที่ทําไวในเมียนมาร  เริ่ม
ตั้งแตการเปล่ียนชื่อเมือง  ชื่อสถานที่สําคัญ ๆ จากชื่ออังกฤษกลับเปนชื่อเมียนมารเหมือนสมัยกอน  นายพลเนวินยังไดยกเลิก
การใชระบบจราจรแบบอังกฤษที่ขับรถชิดซายไปเปนขับรถชิดทางดานขวาแบบสหรัฐอเมริกา  แตยานพาหนะสวนใหญยังเปน
แบบผูขับขี่อยูทางดานขวามือเหมือนอังกฤษเชนเดิม   
 กลาวไดวานายพลเนวินตองการลางความคิดตะวันตกออกจากเมียนมารและนําพาเมียนมารกลับไปสูวิถีดั้งเดิม ทั้งน้ี
นับตั้งแตชวง ค.ศ. 1948 – 1962 เรื่อยมา รัฐบาลพลเรือนไมอาจนําพาความสงบสุขมาสูประเทศได ดวยเหตุน้ีนายพลเนวินจึง
ตองการกลับไปหาความเปนรากเหงาของตนเพื่อฟนฟูสังคมเมียนมารที่กําลังลมสลายลง แตรัฐบาลของนายพลเนวินเลือกใช
แนวทางสังคมนิยม (socialism) เปนหนทางสําคัญโดยชูนโยบายการเปนสังคมนิยมแบบเมียนมาร (socialist Burmese way) 
ตอมานายพล เนวินดํารงตําแหนงประธานสหภาพปฏิวัติและหัวหนารัฐบาลสหภาพปฏิวัต ิเขาปกครองประเทศดวยระบบสังคม
นิยมและประกาศนโยบายเปนกลาง ไมฝกใฝลัทธิการปกครองแบบใด และไมเขารวมขอตกลงหรือสมาคมใด ๆ ยกเวนองคการ
สหประชาชาติ [ทั้งน้ีสาเหตุสําคัญสวนหน่ึงมาจากความผันแปรของโลกในเวลาน้ันซ่ึงเกิดสงครามเย็นขึ้นระหวางฝายเสรี
ประชาธิปไตยซ่ึงมีสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และฝรั่งเศสเปนผูนํากับฝายคอมมิวนิสตซ่ึงมีสหภาพโซเวียตและจีนเปนผูนํา]  

นอกจากน้ีนโยบายชาตินิยมที่สําคัญอยางหน่ึงของเมียนมารในสมัยรัฐบาลของนายพลเนวินคือการพยายามควบคุม
และกีดกันชาวตางดาว ทั้งน้ีชาวตางดาวสวนใหญที่เขามาอาศัยอยูในเมียนมารน้ันสวนมากอพยพมาจากอินเดีย ปากีสถาน และ
จีน โดยการควบคุมคนตางดาวน้ีรัฐบาลเมียนมารไดตั้งกรรมการขึ้นคณะหน่ึงเรียกวา คณะกรรมการควบคุมคนตางดาวใน
ประเทศเมียนมาร กรรมการน้ีมีหนาที่สอดสองดูแลความเปนไปของตางดาวที่ทํามาหากินอยูในเมียนมารทั้งหมด และไดรวมมือ
กับตํารวจสอดสองความเปนไปของคนตางชาติที่ทํามาหากิน และอาศัยอยูในประเทศเมียนมารอยางจริงจังและใกลชิด รัฐบาล
ทหารของเมียนมารในปจจุบันน้ีมีความรูสึกวาคนตางดาวบางจําพวกในประเทศเมียนมารในขณะน้ีกําลังสงเสริม และสนับสนุน
ชนชาติตาง ๆ ในเมียนมาร ซ่ึงเปนชนสวนนอยใหกระทําเปนปฏิปกษตอรัฐบาล 

ตอมาเขาไดมอบตําแหนงประธานาธิบดีใหกับนายซานยู และตนเองเขาดํารงตําแหนงประธานพรรคโครงการสังคม
นิยมเมียนมาร และมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญโดยสาระสําคัญในรัฐธรรมนูญกําหนดใหมี สภาประชาชน (people 
assembly) ขณะที่สมาชิกสภาประชาชนมาจากการเลือกตั้งจากรัฐตาง ๆ ทั่วทุกภาคและอยูในตําแหนงคราวละ 4 ป มี
คณะรัฐมนตรีซ่ึงจากสมาชิกสภาประชาชนจํานวน 28 คนทําหนาที่บริหาร สภายังกําหนดใหมีเลขาธิการ และคณะรัฐมนตรีอ่ืน 
ๆ ที่มาจากพรรคโครงการสังคมนิยมและมาจากตัวแทนของชนกลุมนอยในเมียนมารดวยเพื่อจะไดลดความขัดแยงของคนใน
ชาติดวยกัน นอกจากน้ีเขายังกําหนดใหมีคณะมนตรีความยุติธรรมของประชาชนและคณะกรรมการตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงานของประชาชนอีกดวย 

 
4. การใชแนวทางสังคมนิยมในสมัยรัฐบาลเผด็จการ 
 
 การประกาศนโยบายสังคมนิยมแบบเมียนมาร (Socialist Burmese way) มีรูปแบบตางไปจากแนวทางพรรค
คอมมิวนิสตของจีนและโซเวียตเปนอยางมาก นายพลเนวินเห็นวาการปกครองระบบรัฐสภาไมสามารถแกปญหาเศรษฐกิจและ
การเมืองของเมียนมารได เขามีทัศนะวาสังคมนิยมแบบเมียนมารมีความเปนประชาธิปไตยอยูในตัวเองและยังมีอุดมการณแบบ
สังคมนิยมที่ตางไปจากพรรคคอมมิวนิสต โดยเฉพาะอยางยิ่งนโยบายเก่ียวกับศาสนาซ่ึงทางนายพลเนวินมิไดมีนโยบายตอตาน
ศาสนา และรับรองวาคนเมียนมารมีสิทธิโดยอิสระที่จะนับถือ และปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาใดก็ไดซ่ึงตางจากแนวทางของ
พรรคคอมมิวนิสตที่ทองวาศาสนาเปนเครื่องมอมเมาจิตใจผูคนไมใหตั้งอยูในความเปนจริง คณะรัฐบาลปฏิวัติเขาใจดีวาพุทธ
ศาสนาเปนสถาบันที่ม่ันคงและฝงรากลึกในจิตใจชาวเมียนมารเกือบทั้งประเทศ  
 ดานเศรษฐกิจ ไดหันไปใชรูปแบบแนวทางของลัทธิสังคมนิยม โดยทางรัฐบาลเมียนมารไดโอนกิจการการคาของ
เอกชนทั้งหมดมาขึ้นกับรัฐ เชน ใน ค.ศ. 1963 รัฐบาลไดโอนกิจการของบริษัทเบอรมา ออยล คัมพานีซ่ึงเจาของเปนชาว
อังกฤษ ในปเดียวกันไดโอนกิจการธนาคารตางชาต ิ14 สถาบันเปนของรัฐ นอกจากน้ีรานคาสงและรานคายอยระดับกลางตาง
ถูกโอนมาเปนของรัฐทั้งส้ิน รานคาเหลาน้ีมีเจาของเปนชาวอินเดียและชาวจีนเปนจํานวนมาก และเม่ือกิจการรานคาถูกโอนเปน
ของรัฐทําใหคนพวกน้ีอพยพกลับประเทศเปนจํานวนมาก นอกจากน้ีรัฐบาลนายพลเนวินยังแกปญหาที่ดินใหมดวยการออก
กฎหมายที่ดินฉบับใหมทั้งหมด โดยใน ค.ศ. 1963 สภาไดออกกฎหมายใหอํานาจรัฐเขาไปจัดการเก่ียวกับที่ดิน และลดอํานาจ
เจาของที่ดินที่ใหเชาลงไปเพราะคนพวกน้ีเปนตนเหตุของปญหา แตในตอมาไดมีการยกเลิกขอจํากัดและสิทธิบางประการ อาทิ 
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หากเจาของที่ดินไมไดทําประโยชนทางเกษตรในผืนที่ดินก็จะไมไดสวนแบง รัฐยังออกกฎหมายใหชาวนาสามารถครอบครอง
ที่ดินที่ตนทํานาไดไมกิน 14 ไรซ่ึงเปนวิธีการกระจายที่ดินใหชาวเมียนมาร ที่ดินที่รกรางวางเปลาก็จัดตั้งระบบนารัฐ (state 
farm) ระบบนารวม (collective farm) เพื่อใหชาวนามารวมทํางานโดยอาศัยเชาเครื่องมือจากสหกรณ (Donald M. Seekins, 
2006: 173) เงินทุนใหกูยืมจากธนาคารแหงชาติของรัฐ ทั้งน้ีผลจากการจัดระบบการปฏิรูปทางเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมขนาน
ใหญดังกลาวแลว ทําใหชวง 10 ปแรก สภาพเศรษฐกิจกลับกระเตื้องขึ้นอยางตอเน่ือง ชองวางระหวางคนจนและคนรวยลด
นอยอยางมาก รวมถึงความอดอยากก็เริ่มลดนอยลงเชนกัน  

นอกจากน้ีในแผนการพัฒนาเศรษฐกิจของคณะปฏิวัติยังมีการกําหนดใหการผลิตขาวและการคาขาวทั้งหมดใน
ประเทศมาเปนการดําเนินงานของรัฐ รัฐบาลของนายพลเนวินไดมีการโอนกิจการอ่ืน ๆ มาเปนของรัฐหลายอยาง เชน การยึด
ธนาคารตางประเทศในเมียนมารถึง 14 แหงซ่ึงถูกโอนมาเปนของรัฐโดยส้ินเชิง โดยเรียกใหมวาธนาคารของประชาชน (bank 
of people) (Thant Myint-U, 2006: 293) นอกจากน้ียังมีการโอนกิจการรานคาทุกชนิดเปนของรัฐเกือบหมดตลอดจนราน
ขายปลีกก็เปนของรัฐทําใหรัฐบาลเปนผูจัดการทั้งส้ิน  
 อยางไรก็ดี รัฐบาลเมียนมารยังคงตองการสินคาประจําวันซ่ึงตองส่ังมาจากตางประเทศเปนจํานวนมากเชนกัน การ
ขนสงสินคาเขาและออกจึงตกอยูในมือของรัฐบาลเมียนมารเชนเดียวกัน เม่ือรัฐบาลเขามาควบคุมการส่ังสินคาดวยตนเองจน
หมดส้ิน จึงทําใหเกิดความลาชาตาง ๆ เกิดขึ้นเน่ืองมาจากระเบียบราชการ สินคาที่จําเปนในการครองชีพซ่ึงตองส่ังมาจาก
ตางประเทศ เชน นํ้ามันน้ันเม่ือตองนําเขามาขายในประเทศดวยจํานวนจํากัดทําใหประชาชนตองแยงกันซ้ือเพราะมีนอย ทําให
มีสินคาในตลาดมืดเกิดขึ้น อยางไรก็ดี สินคาในตลาดมืดมีราคาที่สูงล่ิวทําใหประชาชนไดรับความเดือดรอนเปนจํานวนมาก 
 
5. พรรคแลนซินกับการสถาปนาอํานาจทางการทหาร 
 

 ดานการปกครอง คณะปฏิวัติทหารเมียนมารไดประกาศจัดตั้งพรรคแลนซิน (Lanzin) หรือพรรคโครงการสังคมนิยม
แหงเมียนมาร (Burmese Socialist Program Party) ขึ้นวันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1962 เพื่อใชพรรคการเมืองดังกลาวเปน
เครื่องมือในการปกครองประเทศ และการสรางความชอบธรรมของการปกครอง ตลอดจนหวังที่จะใหขยายกวางออกไปสู
มวลชนฐานลางเหมือนพรรคคอมมิวนิสตของสหภาพโซเวียตและจีน นายพลเนวินตองการสรางพรรคโครงการสังคมนิยมแหง
เมียนมารเปนพรรคการเมืองเดียวที่ถูกตองตามกฎหมายของเมียนมารเชนเดียวกับพรรคคอมมิวนิสตทั่วโลกและมีอํานาจทาง
การเมืองมาก ดวยเหตุน้ีพรรคแลนซินจึงเปนองคกรทางการเมืองที่ผูกขาดการบริหารและกําหนดนโยบายของประเทศ 

พรรคแลนซินเปนพรรคที่คณะทหารเมียนมารสรางขึ้นเพื่อใชเปนเครื่องมือในการปกครองประเทศและยังตองการให
เปนองคกรการเมืองที่จะมีฐานทางการเมืองในภายหนา ดังน้ันพรรคแลนซินจึงมีลักษณะคลายกับ พรรคคอมมิวนิสตของ
สหภาพ โซเวียตและจีนเปนอยางมาก ในทางกฎหมายพรรคแลนซินยังเปนพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวที่ถูกตองตาม
กฎหมายของเมียนมารอีกดวย ทั้งน้ีนายทหารระดับสูงไดดึงเอานักการเมืองเมียนมารที่นิยมแนวทางสังคมนิยมจากภาค
ประชาชนเขามาสังกัดในพรรค พรรคแลนซินใชรูปแบบของพรรคคอมมิวนิสตเปนตัวอยางในการบริหารงานโดยการจัดรูปแบบ
พรรคที่เลือกคนเอาไวแลว (cadre party) ดังจะเห็นไดจากธรรมนูญพรรคใน ค.ศ. 1962 ที่กําหนดเอาไวซ่ึงก็เปนลักษณะ
เดียวกับที่เลนินหัวหนาพรรคบอลเชวิคกําหนดใหพรรคคอมมิวนิสตสหภาพโซเวียตเปนพรรคของคนที่มีสํานึกในชนชั้น
กรรมาชีพเปนผูคัดเลือกสมาชิกพรรค 

การเขาเปนสมาชิกพรรคแลนซินของเมียนมารจึงยากเปนอยางมากเพราะใชนโยบายเดียวกัน ผูสมัครจึงตองไดรับการ
คัดเลือกอยางถี่ถวนและปรากฏวาในชวงระยะเวลาแรกนับจาก ค.ศ. 1965 พรรคแลนซินมีสมาชิกเพียง 20 กวาคนเทาน้ัน ทวา
สมาชิกสวนมากของพรรคแลนซินเปนสมาชิกสํารองกวาหน่ึงแสนคน แตอยางไรก็ดี อีก 6 ปตอมาใน ค.ศ. 1971 สมาชิกได
เพิ่มขึ้นอีกเพียง 4 คนเปนจํานวน 24 คน และในจํานวน 13 คนเปนสมาชิกของสภาปฏิวัติจึงแสดงใหเห็นวาสภาปฏิวัติเมียน
มารยังคงควบคุมพรรคแลนซินอยูอยางเต็มที ่และนายพลเนวินเปนหัวหนาสภาปฏิวัติก็เปนผูมีอํานาจเหนือพรรคน้ีดวย 

พรรคแลนซินไดกําหนดแนวทางพรรคไวทํานองเดียวกันคือคณะกรรมการพรรคจะไดรับเลือกจากสมาชิกระดับลาง
ขึ้นไป แตการบังคับบัญชาสายงานจะอยูที่คณะผูบริหารระดับสูง เสียงสวนนอยจะตองยอมรับการตัดสินใจของผูบริหารระดับที่
สูงกวา สภาปฏิวัติพยายามที่จะสรางใหพรรคแลนซินเปนสถาบันการเมืองสถาบันเดียวในสังคมเมียนมารที่เปนที่ยอมรับของ
ประชาชน โดยไดวางเปาหมายและขั้นตอนการดําเนินงานที่แสดงจึงเจตนาดังกลาวน้ี พรรคแลนซินพยายามสรางความชอบ
ธรรมแหงอํานาจโดยผูกขาดการสรางความชอบธรรมของระบอบการเมืองในสังคมเมียนมารโดยกําหนดไวในรัฐธรรมนูญซ่ึง
ประกาศใชเม่ือ ค.ศ. 1974 วาเมียนมารจะเปนรัฐที่มีระบบพรรคเดียวและพรรคแลนซินเปนพรรคการเมืองที่นํารัฐ ดังน้ันจะ
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เห็นไดวาสภาปฏิวัติเมียนมารตั้งใจบัญญัติบทบาทใหพรรคแลนซินเปนพรรคการเมืองเดียวที่เปนที่ยอมรับของชนทุกชั้น
เชนเดียวกับพรรคคอมมิวนิสต นอกจากน้ีในรัฐธรรมนูญฉบับ ค.ศ. 1974 ยังระบุอีกวาพรรคแลนซินเปนพรรคการเมืองเพียง
พรรคเดียวที่มีสิทธิที่จะเสนอรายชื่อผูสมัครเขารับเลือกตั้งเปนผูแทนราษฎรในสภาประชาชนทุกระดับ  

ทั้งน้ีการที่รัฐธรรมนูญเมียนมารบัญญัติใหพรรคแลนซินเพียงพรรคเดียวเปนผูเสนอรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งก็เทากับ
ใหสิทธิแกพรรคน้ีเปนผูผูกขาดการเลือกสรรผูนําทางการเมืองในประเทศเมียนมารน่ันเอง และยังเปนการปดทางไมใหผูที่พรรค
แลนซินไมปรารถนามีโอกาสสมัครเขารับเลือกตั้งอีกดวย นอกจากน้ีในดานการรวบรวมผลประโยชนของสังคมน้ันทางสภา
ปฏิวัติก็ไดใหพรรคแลนซินขยายฐานของพรรคออกไปใหกวางมากขึ้นโดยเปล่ียนลักษณะของพรรคจากพรรคในมาเปน
ประชาชนทั่วไป ทั้งน้ีเพื่อจะไดคัดสรรคนในกลุมอาชีพตาง ๆ กันของสังคมเขามาในพรรค แนวคิดดังกลาวน้ีทําใหพรรคมี
สมาชิกสํารองที่เปนชนชั้นกรรมกรและชาวนาเพิ่มจํานวนขึ้นรองมาจากกลุมชนชั้นทหาร การดึงมวลชนน้ันทางพรรคก็ได
ดําเนินการใหมีหนวยงานยอยของพรรคลงไปถึงหนวยลางของสังคมเหมือนอยางที่ทางพรรคคอมมิวนิสตไดมีหนวยฐานแทรกซึม
ไปตามหมูบานตาง ๆ ทั่วประเทศ พรรคแลนซินของเมียนมารก็มีหนวยฐานไปตามเมืองเล็กๆ ซ่ึงมีอยูถึง 267 เมืองทุกเมืองจะมี
องคกรของพรรคตั้งอยู รวมถึงกองทหารซ่ึงเปนฐานทางการเมืองที่สําคัญของพรรคดวย  

ครั้งถึง ค.ศ. 1971 สภาปฏิวัติไดตั้งคณะกรรมการกลางของพรรคแลนซินขึ้นมา คณะกรรมการดังกลาวน้ีมีสมาชิกอยู 
150 คน ในจํานวนน้ี 127 คนเคยเปนนายทหารกับนายทหาร คณะกรรมการกลางพรรคถือไดวาเปนองคกรบริหารสูงสุด
เทียบเทากับคณะกรรมการการเมืองของพรรคคอมมิวนิสตซ่ึงมีจํานวนสมาชิกเพียง 11 คนซ่ึงถาดูถึงอาชีพของสมาชิกคณะ
กรรมการบริหารก็จะพบวามีพลเรือนอยูเพียงคนเดียว นอกน้ันเปนนายทหารระดับสูงแทบทั้งส้ิน นอกจากน้ีการขยายตัวของ
พรรคแลนซินไดดําเนินไปอยางตอเน่ืองและสามารถครอบคลุมไดทั้งประเทศ พรรคไดขยายจํานวนสมาชิกสํารองออกไปอยาง
ตอเน่ืองและรับคนเพิ่มขึ้นเพื่อใหเปนพรรคมวลชน ฉะน้ันในชวงของการเปล่ียนรูปแบบจากสภาปฏิวัติทหารมาเปนพรรคแลน
ซินน้ันคณะทหารจึงไดควบคุมอํานาจอยางใกลชิด 

 พรรคแลนซินจึงอยูใตการปกครองของทหารเมียนมารอยางเบ็ดเสร็จภายใตการนําของนายพลเนวิน นอกจากน้ีนาย
พล เนวินยังใหทหารผูคุมกําลังที่เกษียณอายุราชการไปแลวเขามาเปนผูบริหารประเทศโดยผานองคกรของพรรค และไดมีการ
รางรัฐธรรมนูญฉบับใหมขึ้นเม่ือ ค.ศ.1974 เพื่อกําหนดโครงสรางการปกครองซ่ึงเรียกวาเปนรัฐธรรมนูญฉบับนายพลเนวิน 
ตอมาใน ค.ศ.1977 นายพลเนวินกับคณะนายทหารผูใหญที่ตองเกษียณอายุจากราชการทหารก็เปล่ียนวิธีการปกครองจาก
นายทหารผูบัญชาการกองทัพมาเปนพลเรือน ตอมานายพลเนวินไดเปล่ียนชื่อใหมเปนอูเนวินและดํารงตําแหนงประธานาธิบดี
ของเมียนมารทําใหยังรักษาตําแหนงประมุขผูบริหารประเทศเอาไวจวบจนถึง ค.ศ.1980 ประธานาธิบดีอูเนวินลาออกจาก
ตําแหนงประมุขประเทศและดํารงตําแหนงประมุขของประเทศแตยังดํารงตําแหนงหัวหนาพรรคแลนซินเพียงตําแหนงเดียวโดย
ใหอูซันย ู(U San Yu) เปนประธานาธิบดีเมียนมารแทนตน 

 การปกครองสมัยนายพลเนวินพยายามสานปณิธานทางการเมืองของนายอูนุอดีตเชษฐบุราผูยิ่งใหญของเมียนมารดวย
การสรางความเปนหน่ึงเดียวกันทางเชื้อชาติ แตทวารัฐบาลของเขาก็ประสบปญหาอยูมากโดยเฉพาะชนกลุมนอยที่ไมยอมรับ
อํานาจที่เหนือของเมียนมารในการปกครองพวกตน เชน กะเหรี่ยง ไทยใหญที่ตางมองวากลุมชาติพันธพวกตนน้ันก็มีอธิปไตย
เปนของตนเอง ทั้งน้ีชนกลุมนอยเหลาน้ีตางมองวานับตั้งแตเมียนมารไดรับเอกราชจนถึงรัฐบาลปฎิวัติเมียนมารสมัยปจจุบัน
กลับใชนโยบายกีดกันเชื้อชาติมากขึ้น เชน การกีดกันและการขับไลชาวอินเดียและชาวจีนออกนอกประเทศ และยิ่งใน ค.ศ. 
1982 รัฐบาลทหารเมียนมารประกาศหามชนกลุมนอยทุกกลุมมีบทบาททางการเมืองและหามเขารับราชการ มาตรการดังกลาว
เหลาน้ียิ่งเปนการตอกย้ําความแตกแยกทางกลุมชาติพันธุที่ยากจะสมานกันได  

 ดังน้ันชนกลุมนอยหลากหลายกลุมในเมียนมารจึงเริ่มสรางปญหาใหทางการมากขึ้น เชน การจัดตั้งขบวนการตอสูเพื่อ
แยกตนเปนรัฐอิสระและการรักษาวัฒนธรรมของกลุมตน ส่ิงเหลาน้ีรัฐบาลเมียนมารนับตั้งแตสมัยอองซานเคยใหคําม่ันสัญญา
วาจะใหสิทธิเสรีภาพแกชนกลุมนอย นับตั้งแตสมัยการรวมมือกันตอสูเพื่อเรียกรองเอกราชจากอังกฤษ แตทายที่สุดรัฐบาล
เมียนมารหลังการอสัญกรรมของอองซานกลับมีนโยบายวาชนกลุมนอยทุกกลุมตองยอมวางอาวุธและอยูใตอํานาจของเมียนมาร
ซ่ึงเปนเจาของประเทศอยางแทจริง เม่ือชนกลุมตาง ๆ ไมยินยอมทําใหทางรัฐบาลใชนโยบายปราบปรามมาโดยตลอด อีกทั้งใน
บางครั้งก็กลายเปนขอพิพาททางพรมแดน เชน การทะลักเขามาของพวกกะเหรี่ยง หรือชาวไทยใหญที่หนีลนเขาไปยังรัฐอัสสัม
ของอินเดียและจีนเปนตน นอกจากน้ีชนกลุมนอยเหลาน้ียังลักลอบคายาเสพยติดเน่ืองจากสรางกําไรไดมหาศาลเพื่อนําเงินไป
ซ้ืออาวุธตอสูกับทางการเมียนมาร ทําใหกลายเปนปญหาที่เรื้อรังกันมาระหวางเพื่อนบานขางเคียง 

 นอกจากน้ียังเกิดการตอสูระหวางชนกลุมนอยเน่ืองจากตางฝายก็ตองการแยงชิงความเปนใหญ และผลประโยชน
ทางการคา การปะทะกันเอง เพื่อขยายอาณาเขตปกครองของตนออกไป เชน การสูรบระหวางชาวกะเหรี่ยงกับชาวมอญบริเวณ
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พรมแดนไทย เปนตน นอกจากน้ีชนกลุมนอยบางกลุมพยายามขอความชวยเหลือจากนานาชาติ เชน ผูนํากองกําลังคะฉิ่นอิสระ
เดินทางไปยังประเทศอังกฤษเพื่อขอรองใหอังกฤษเขาแทรกกิจการภายในของเมียนมารและเจรจาเรื่องชนกลุมนอย จากน้ันยัง
ไดขอใหประเทศกลุมสมาคมอาเซียนเปดเจรจากับชนกลุมนอย แตก็ไมประสบความสําเร็จ เหตุการณที่สําคัญเกิดขึ้นเม่ือชนกลุม
นอยเมียนมารไดเขาแทรกแซงการเมืองเมียนมาร ใน ค.ศ. 1988 ในสมัยการจลาจลครั้งใหญโดยเขาชวยนักศึกษาตอสูกับ
รัฐบาลเผด็จการทหาร นักศึกษาชาวเมียนมารที่ตอตานรัฐบาลเมียนมารไดขอความชวยเหลือทางดานกําลังพลและอาวุธ ตอมา
เม่ือนักศึกษาพายแพจากการถูกปราบปรามอยางหนักจึงตองล้ีภัยอยูกับชนกลุมนอย ทําใหเปนที่หนักใจแกรัฐบาลเมียนมาร
เพราะทําใหภาพลักษณของชนกลุมนอยในสายตานานาชาติมองวาพวกเขาใหการชวยเหลือนักศึกษาในการตอสูเพื่อเรียกรอง
อุดมการณประชาธิปไตย  

 
6. การประทวงคร้ังใหญของกลุมนักศึกษา 
 

ความผันแปรทางการเมืองครั้งสําคัญหลังจากนายพลเนวินปกครองประเทศเมียนมารมาไดเกือบสองทศวรรษเม่ือเกิด
จลาจลตอตานรัฐบาลนายพลเนวินครั้งใหญในกรุงรางกุงเม่ือขึ้น เม่ือ ค.ศ. 1988 เหตุการณดังกลาวทวีความรุนแรงมากขึ้นซ่ึง
แสดงใหเห็นถึงความลมเหลวในสองดานสําคัญคือ ระบบการปกครองและระบอบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะระบอบเศรษฐกิจที่เมียน
มารไมยอมใหตางชาติเขามาลงทุน ทําใหการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศไมกาวหนา รัฐบาลเมียนมารตองกูเงินเพื่อซ้ือ
วัตถุดิบ เครื่องอุปโภคบริโภค รวมทั้งนํ้ามันเขาประเทศความลมเหลวหลาย ๆ อยาง ทําใหประเทศกาวถอยหลังสูภาวการณลม
สลายครั้งใหญ ในที่สุดชาวชาวเมียนมารทั่วประเทศไดรวมตัวกันกอจลาจลขึ้น (Michael. Aung-Thwin, 2012: 244 – 246) 
ใน ค.ศ. 1988 ทั้งน้ีสาเหตุของการจลาจลสามารถแบงออกเปนสองเรื่องหลักดังน้ี โดยมีสาเหตุมาจากปจจัยหลักสองเรื่องคือ 
ประการแรกดานการเมืองและประการที่สองดานเศรษฐกิจ ดังน้ี 

สาเหตุทางดานการเมืองเกิดขึ้นเน่ืองจากนักศึกษาจํานวนมากในเมียนมารไมพอใจระบอบการปกครองของรัฐบาลมา
นานแลว นักศึกษาจํานวนมากยังคงมีความศรัทธาจอระบอบประชาธิปไตยนับตั้งแตสมัยนายอองซานและนายอูนุซ่ึงเปนนัก
เคล่ือนไหวคนสําคัญที่แสดงใหเห็นถึงพลังของนักศึกษาในการเรียกรองเอกราชจากอังกฤษ จึงเกิดการตอตานเดินขบวนครั้ง
ใหญของนักศึกษาและประชาชนทั่วประเทศ (Thant Myint-U, 2006: 342) ทางรัฐบาลไดใชวิธีปราบปรามอยางรุนแรงทําให
เหตุการณจึงคอยสงบลง ตอมานักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแหงรางกุงทะเลาะกับชาวบานที่รานนํ้าชาแหงหน่ึงมีผูถูกทําราย แต
ตอมานักศึกษาก็รวมตังเดินขบวนประทวงอีกครั้ง ทําใหเจาหนาที่ของรัฐใชความรุนแรงเขาปราบปรามความไมสงบจนทําให
ชาวบานและนักศึกษาเสียชีวิตเปนจํานวนมาก กลุมนักศึกษาเหลาน้ีกลาวโทษวาเปนการกระทําของฝายเจาหนาที่รักษาความ
ม่ันคงที่ไปดูแลระงับเหตุการณ ทําใหเหตุการณบานปลายออกไปอีกและนักศึกษาเริ่มเดินขบวนประทวงจากมหาวิทยาลัยรางกุง
โดยมีประชาชนทั่วไปขบวนประทวงดวยเพราะไมพอใจรัฐบาลเผด็จการ และเรียกรองใหเปล่ียนแปลงนโยบายทางการเมือง
เน่ืองจากรัฐบาลเต็มไปดวยการทุจริตเชิงนโยบายอยางยิง่  

สาเหตุทางดานเศรษฐกิจเกิดขึ้นนับตั้งแตรัฐบาลทหารเมียนมารเก็บภาษีจากชาวนาและพอคาคนกลางเพิ่มขึ้นใน
อัตรากาวหนา รัฐบาลยังบังคับใหชาวนาจายภาษีขาวเพื่อรวบรวมคลังขาวสารใหเพียงพอแกการดูกองทัพเน่ืองจากในสมัยการ
ปกครองของเนวินเต็มไปดวยการทําสงครามกลางเมืองกับชนกลุมนอยตาง ๆ อยางไมหยุดยั้ง ทําใหเกิดความไมพอใจจึงเกิด
ขึ้นกับชนชั้นชาวนา นอกจากน้ีในเวลาตอมารัฐบาลเมียนมารยกเลิกการใชธนบัตรเงินตราชนิดราคา 25 จาต 35 จาต และ 75 
จาต ตามลําดับ อีกทั้งประชาชนยังไมสามารถนําธนบัตรดังกลาวไปแลกเงินใหมได และการยกเลิกมูลคาเงินตราดังกลาวทําให
เงินเมียนมารที่หมุนเวียนในตลาดหายสาบสูญไปทันท ี80% เน่ืองจากเงินมูลคาดังกลาวสวนใหญจะอยูในมือของพวกชนชั้นลาง
และชนชั้นกลางเปนหลัก การยกเลิกมูลคาเงินทําใหผูคาขายพากันลมละลายกันเปนจํานวนมาก  

การเคล่ือนไหวทางการเมืองสําคัญของเมียนมารอาศัยเหลานักศึกษาซ่ึงเปนปญญาชนสําคัญที่ยังคงหลงเหลืออยูและ
เปนผูที่เรียกรองความชอบธรรมตามครรลองของวิถีประชาธิปไตย อยางไรก็ดี กอนหนาที่นักศึกษาจะเขามามีสวนรวมในการ
เดินขบวนใน ค.ศ. 1988 น้ัน กอนหนาน้ีชนชั้นนักศึกษาเหลาน้ีก็เปนฟนเฟองชิ้นสําคัญในการเคล่ือนไหวทางการเมืองมากอน
หนาน้ีแลวเชนกัน การเดินขบวนของนักศึกษาเมียนมารมีมาแลวหลายครั้ง ดังน้ี 
 ครั้งแรกเกิดขึ้นใน ค.ศ. 1962 เม่ือนักศึกษามหาวิทยาลัยรางกุงจํานวน 2,000 คนไดประทวงนายพลเนวินที่ทําการ
รัฐประหารยึดอํานาจจากนายกรัฐมนตรีอูนุ ณ ขณะน้ัน แตนายพลเนวินทําการปราบปรามจนทําใหนักศึกษาถูกยิงเสียชีวิตไป
เกือบ 1,000 คน  
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 ครั้งที่สองเกิดขึ้นใน ค.ศ. 1974 เม่ือนายอูถั่นซ่ึงเปนเลขาธิการแหงสหประชาชาติถึงแกอนิจกรรม และเกิดการแยงศพ
ขึ้น ทําใหรัฐบาลทหารเมียนมารลงมือปราบปรามความรุนแรง  
  ครั้งที่สามเกิดขึ้นใน ค.ศ. 1988 เม่ือทางรัฐบาลยกเลิกเงินจาตจนทําใหเกิดการประทวงขึ้นในเดือนมีนาคมปเดียวกัน 
ทั้งน้ีตอมาเหตุการณไดบานปลายจนถึงเดือนสิงหาคมในปเดียวกันซ่ึงมีประชาชน พระภิกษุ สามเณรเขาเปนแนวรวมขบวน
ตอตานดังกลาวเปนจํานวนมาก 
 ผลของการจลาจลตอตานครั้งดังกลาวน้ีสงผลใหนายพลเนวินตองลาออกจากตําแหนงประธานพรรคโครงการสังคม
นิยมเมียนมารพรอมกับสมาชิกชั้นนําของพรรคอีกหลายคน ตอมานายพลเสง ละวินจึงขึ้นมาเปนประธานพรรคแทนและดํารง
ตําแหนงเปนประธานาธิบดีของประเทศเมียนมาร อยางไรก็ดี การจลาจลยังไมมีทีทาที่จะยุติลงหากแตยังคงรุนแรงมากยิ่งขึ้น
เพราะนักศึกษาไมตองการใหนายพลเสง ละวินซ่ึงเคยปราบปรามพวกตนมากอนในสมัยการรัฐประหารเม่ือ ค.ศ. 1962 ทําให
นายพลเสง ละวินตองลาออกจากตําแหนงประธานพรรคและตอมาประธานาธิบดีหมอง หมองเขารับตําแหนงแทนนายพลเสง 
ละวินทามกลางขาวลือวาประธานาธิบดีหมองเปนหุนเชิดของนายพลเนวิน (Michael W. Charney, 2009: 266) เหตุการณ
ดังกลาวที่เกิดขึ้นน้ีนักศึกษาเมียนมารมองวาเปนการสืบทอดอํานาจเผด็จการและเปนการเปล่ียนอํานาจแบบเหลาเกาในขวด
ใหม ในชวงน้ีบทบาทของผูนําฝายคานคอืนางอองซาน ซูจี (Aung San Suu Gyi) ซ่ึงเปนธิดาของนายอองซานรัฐบุรุษเมียนมาร
เริ่มฉายแสงทางการเมืองมากขึ้น 
 ความลมเหลวของการบริหารประเทศของรัฐบาลทหารทําใหฝูงชนนักศึกษาออกมตอตานเปนจํานวนมาก การ
ประทวงของนักศึกษาไดรับการสนับสนุนจากประชาชนทั้ง ๆ ที่กอนหนาน้ีประชาชนไมเห็นดวยกับการประทวงของนักศึกษา 
การรวมตัวประทวงของนักศึกษาเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง ขณะเดียวกันประชาชนเปนจํานวนมากก็ออกมาเคล่ือนไหวตามทองถนน
อันเน่ืองมาจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา ซ่ึงภาวะของเศรษฐกิจตกต่ําครั้งน้ีเปนผลสืบเน่ืองมาจากการที่รัฐบาลยกเลิกธนบัตรซ่ึง
ประชาชนรากหญาถือครองธนบัตรดังกลาวเปนจํานวนมากทั้งใน ค.ศ. 1964 และครั้งที่สองใน ค.ศ. 1985 อีกทั้งตอมาในวันที่ 
5 กันยายน ค.ศ. 1987 รัฐบาลยังไดยกเลิกสกุลเงินจาตมูลคา 25 จาต 35จาต 75 จาต ตามลําดับการยกเลิกมูลคาธนบัตร
ดังกลาวไดสรางผลกระทบทางเศรษฐกิจเปนอยางมาก การยกเลิกธนบัตรดังกลาวทําใหประชาชนใชเปนขออางในการเดินขบวน
ประทวงดวย (Michael Aung-Thwin, 2012: 254 – 255) 
 นักศึกษายังไดเรียกรองใหมีการทบทวนการยกเลิกธนบัตรดังกลาวแลวยังเรียกรองใหเปล่ียนการบริหารประเทศมา
เปนรัฐบาลพลเรือนรวมทั้งเรียกรองใหมีการจัดตั้งแบบประชาธิปไตยขึ้นดวย ดังน้ันในวันที่ 8 สิงหาคม ค.ศ. 1988 ชาวเมียน
มารทั้งประเทศไดถือฤกษในวันดังกลาวเดินตามทองถนนเพื่อประทวงรัฐบาล นักศึกษาไดเรียกรองใหมีการปลอยนักศึกษาที่
ออกมาเคล่ือนไหวทางการเมืองกอนหนาที่ถูกทางการจับกุมตัวไป รวมถึงประชาชนที่ไดรับโทษทาการเมือง นอกจากน้ียังมีการ
เรียกรองใหทางการคืนสิทธิ เสรีภาพใหแกประชาชนตามเดิม การเดินขบวนประทวงครั้งน้ีไดลุกลามไปตามเมืองสําคัญ ๆ ทั้ง
กรุงยางกุง เมืองมัณฑเลย เมืองพะโค และตองอู เปนตน ในที่สุดรัฐบาลจึงใชกําลังกองทัพปราบปรามความวุนวายที่เกิดขึ้นทํา
ใหนักศึกษาบาดเจ็บลมตายเปนจํานวนมาก 

แตถึงอยางไรก็ดี รัฐบาลเมียนมารซ่ึงถูกนานาชาติกดดันอยางหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชนจําตองผอนคลายความตึง
เครียดทางการเมืองดวยการจัดใหมีการเลือกตั้งเพื่อจัดตั้งรัฐบาลพลเรือนขึ้นในวันที่ 13 สิงหาคม ค.ศ. 1988 เพื่อลดความตึง
เครียดตอนานาชาติที่มีตอเมียนมาร การเลือกตั้งรัฐบาลพลเรือนครั้งน้ีปรากฏวาเมียนมารไดประธานาธิบดีคนใหมที่มีนามวา
นายหมอง หมอง แตอยางไรก็ดีเพียงการบริหารประเทศไมถึงเดือนของนายหมอง หมองเหตุการณ จุดเปล่ียนสําคัญทางการ
เมืองเมียนมารเกิดขึ้นอีกครั้งในวันที ่18 กันยายน ค.ศ. 1988 เม่ือนายพลซอหมองทําการรัฐประหารรัฐบาลประธานาธิบดี ดร.
หมอง หมอง เขาประกาศยึดอํานาจและฟนฟูกฎระเบียบการบริหารประเทศตามแนวทางเดิมของรัฐบาลทหารอีกครั้ง (Thant 
Myint-U, 2006: 36) 

 
7. บทสรุป 
 

ใน ค.ศ. 1988 แมวานายพลเนวินจะประกาศสละตําแหนงทางการเมือง แตเขาก็ยังคงมีอิทธิพลการเมืองในเบื้องหลัง
อีกทั้งยังควบคุมอํานาจเฉพาะดานการทหารเปนหลัก รัฐบาลทหารเมียนมารภายใตการนําของนายพลซอหมองไดจัดตั้งรัฐบาล 
สล็อค (SLORC) ขึ้น (State Law and Orders Restoration Council) ซ่ึงมีสถานะเปนรัฐบาลเผด็จการทหารทั้งน้ีรัฐบาล
ดังกลาวประกอบดวยนายทหารระดับชั้นนายพลทั้งส้ิน แตทั้งน้ีในปเดียวกันน้ีนางอองซาน ซูจีบุตรสาวของนายพลอองซานซ่ึง
ทํางานอยูที่องคการสหประชาชาติไดเดินทางกลับเมียนมารพรอมกับสามีชาวอังกฤษคือนายไมเคิล อารูสเพื่อดูแลแมที่ปวยหนัก
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และไดจัดตั้งพรรคสันนิบาติประชาธิปไตยแหงเมียนมารขึ้น สัญญาณทิศทางการเมืองเมียนมารเปนไปในทางที่ดีขึ้นเม่ือรัฐบาล
เมียนมารยินยอมใหมีการจัดการเลือกตั้งในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1990 เพื่อพัฒนาประเทศในวิถีประชาธิปไตยทามกลางการ
จับตาของนานาชาติโดยเฉพาะประเทศในระบอบประชาธิปไตย ทําให ณ เวลาน้ีอองซานซูจีซ่ึงเปนความหวังเดียวของชาวเมียน
มารทั้งปวงที่ตองแบกภาระของวิถีประชาธิปไตยจะตองจุดโคมประทีปเพื่อสรางแสงสวางใหกับประเทศตามที่ตนเองไดตั้ง
ความหวังไว 
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บทคัดยอ 

 
 การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคของการวิจัย 1) เพื่อศึกษาลักษณะการบริหารจัดการการเผยแผ
พระพุทธศาสนาของศูนยเผยแผพระพุทธศาสนาประจําจังหวัดในประเทศไทย 2) องคประกอบที่มีความสัมพันธตอการบริหาร
จัดการการเผยแผพระพุทธศาสนาของศูนยเผยแผพระพุทธศาสนาประจําจังหวัดในประเทศไทย ที่มีการบริหารจัดการที่เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพโดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) กับผูที่เก่ียวของศูนยเผยแผพระพุทธศาสนาประจําจังหวัด
ในประเทศไทยทั้ง 4 ศูนย จํานวน 17 รูป/คน แลวนํามาวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) ผลการศึกษาพบวา การบริหารจัดการ
ของศูนยเผยแผพระพุทธศาสนาประจําจังหวัด จะเปนศูนยกลางและประสานงานบุคลากรการเผยแผพระพุทธศาสนาและมีการปฏิบัติ
ตามนโยบาย ขอกําหนด ขอบังคับ วัตถุประสงค ตามที่ศูนยเผยแผพระพุทธศาสนาแหงชาติกําหนดหรือมอบหมาย องคประกอบที่มี
ความสัมพันธกับการบริหารจัดการดานภาวะผูนํา มีการเปล่ียนแปลงตําแหนงงานตามวาระ เลยทําใหการดําเนินการดานการบริหาร
จัดการองคกรขาดความตอเน่ืองและไมประสบผลสําเร็จ ดานวัฒนธรรมองคกร บุคลากรที่มีสวนเก่ียวของการเผยแผพระพุทธศาสนา
ของศูนยเผยแผพระพุทธศาสนาประจําจังหวัด มีทัศนคติ คานิยม ความเช่ือ การปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกรทําอยางเปนระบบ 
 

คําสําคัญ: การพัฒนาตนแบบ, การเผยแผพระพุทธศาสนา, ศูนยเผยแผประจําจังหวัด 
 

Abstract 
 

This research was a qualitative research. Objectives of the Research for 1) Study the management 
and propagation The Provincial Buddhism center in Thailand. 2).The element is associated for the management 
of The Provincial Buddhism center in Thailand the Buddhism provincial center in Thailand. With proper 
management and efficiency by in depth interviews (In-depth Interview) with those involved for The Center 
propagation of Buddhism in the 4 provincial centers 17 People and then analyze the content (Content 
Analysis) The results showed that The management of propagation The Buddhism provincial center It 
was a center and coordinate personnel of propagation of Buddhism and are being follower a Policy 
requirements objectives  and regulations as prescribed by the National Center for Buddhism or assigned. 
Factors that related to leadership management is changing Position agenda. It makes the implementation of 
corporate management lacked continuity and was not successful. In a cultural corporate ; personnel 
involved in propagation of Buddhism for The propagation Provincial Buddhism center with an attitude, 
popularity, beliefs and practices of the people in the organization is doing Systematically. 

 

Keywords: prototype development, Buddhism dissemination, provincial Buddhism dissemination 
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1. บทนํา 
 

พระพุทธศาสนาเขาสูสังคมไทยตั้งแตครั้งพระเจาอโศกมหาราชสงสมณะทูตเขามายังดินแดนสุวรรณภูมิ จนมาถึง
ปจจุบันน้ีทําใหสังคมไทยเปนสังคมที่มีพระพุทธศาสนาเปนพื้นฐานทางความเช่ือ ความคิด วิถีชีวิต มีผลตอวัฒนธรรมของคน
ไทย มีวัดเปนศูนยกลางในการอบรมส่ังสอนฝกฝนอบรมพุทธศาสนิกชนใหเปนคนดีโดยใชพระพุทธศาสนาชวยพัฒนาจิตใจ จึง
ทําใหพระพุทธศาสนาอยูคูกับสังคมไทยมานาน วิถีชีวิตของชาวไทยสวนมากจะเก่ียวของกับพระพุทธศาสนา ชาวไทยประมาณ
รอยละ 94.6% (จากสํามะโนประชากรและเคหะ ผูนับถือศาสนา สํานักงานสถิติแหงชาติ พ.ศ.2557) นับถือพระพุทธศาสนาได
นําหลักการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนามาเปนแนวทางแหงการดําเนินชีวิตจนกลายเปนรากฐานทางวัฒนธรรมและเอกลักษณ
มรดกของชาติไทย แตจากสภาพสังคมปจจุบันไดมีปญหาเกิดขึ้นมากมายหลายประการ เชน ดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
และปญหาดานอ่ืนๆ เม่ือมีปญหาเกิดขึ้นมาทําใหพุทธศาสนิกชนจํานวนไมนอยเกิดความวิตกกังวลทุกขกายทุกขใจ จึงหันมา
สนใจหลักธรรมคําส่ังสอนในพระพุทธศาสนามากขึ้นเพื่อนําหลักธรรมคําส่ังสอนทางพระพุทธศาสนาไปแกปญหาตางๆ และ
เพื่อตองการพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลที่ถึงพรอมดวยความดี 

พระภิกษุสงฆในฐานะที่เปนหน่ึงในบริษัท 4 ไดแก พระภิกษุ พระภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา พระภิกษุสงฆจึงมี
ความสําคัญในฐานะที่เปนผูนําทางปญญาของชาวพุทธ นอกจากน้ันบทบาทหนาที่หลักของพระภิกษุสงฆคือการศึกษาพระ
ธรรมวินัย ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย และเผยแผหลักธรรมคําสอนในทางพระพุทธศาสนาใหแกพุทธศาสนิกชน สอดคลองกับ 
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ (2550:4) ไดกลาวไววา วัดและพระภิกษุสงฆ มีบทบาทสําคัญแกประชาชนและสังคมมา
ตลอดไมวาจะเปนแหลงใหการศึกษา การอาชีพ การรักษาโรค การพิจารณาตัดสินความ การใหคําแนะนําส่ังสอนและปรึกษา 
สรางความเขมแข็งทางจิตใจ และเปนสถานที่พักผอนหยอนใจ รวมทั้งกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เก่ียวของรวมอยูในวัด ตอมาบทบาท
ดังกลาวไดลดนอยลงตามสภาพความเจริญและการพัฒนาทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง มีการแบงความรับผิดชอบ
กิจกรรมบางอยางที่วัดเคยมีบทบาทออกไป เชน การศึกษา การรักษาพยาบาล ประกอบกับวิถีชีวิตของประชาชนที่รับเอา
อารยะธรรมทางตะวันตกมากขึ้น กระทั่งความจําเปนในการประกอบอาชีพ ทําใหบุคคลที่เคยเขามารวมกิจกรรมตางๆ ภายใน
วัดลดลงไปดวย 

ความสัมพันธระหวางพระภิกษุสงฆกับประชาชนก็หางกัน ขาดการสงเสริมการใหความรวมมือในกิจกรรมการทํานุ
บํารุงดูแลรักษาวัดและกิจการในพระพุทธศาสนาเทาที่ควร สงผลใหโอกาสของประชาชนที่จะไดศึกษารับรูหลักธรรมทาง
ศาสนานอยลง มีผลใหคุณธรรมจริยธรรมในสังคมเส่ือมลง ประกอบกับมีวัดหลายแหงไดมุงเนนการพัฒนาในดานวัตถุมีการ
กอสรางที่ใหญโตสวยงาม ใชงบประมาณจํานวนมากทําใหเกินความจําเปนและไมสอดคลองกับสภาพชุมชนเศรษฐกิจและการ
ใชงาน เกิดการทําลายสภาพแวดลอมของวัด มุงหารายไดเขาวัดมากเกินไป พระสงฆไมสนใจศึกษาเลาเรียน รวมทั้งการปฏิบัติ
และการเผยแผแกประชาชน ทําใหเกิดวิกฤติศรัทธาของประชาชนที่มีตอพระสงฆในพระพุทธศาสนา 

ระเบียบมหาเถระสมาคมกําหนดใหมีศูนยกลางรวบรวมขอมูลและพัฒนาบุคลากรการเผยแผพระพุทธศาสนาทั้ง
สวนกลางและประจําจังหวัด สําหรับเปนแนวทางขับเคล่ือนงานเผยแผพระพุทธศาสนาของคณะสงฆใหเปนไปในเชิงรุกมี
ประสิทธิภาพกอใหเกิดความม่ันคงแหงพระพุทธศาสนาและอํานวยประโยชนสูงสุดแกประชาชนผูไดรับการเผยแผ ในเบื้องตน
พบวาพระภิกษุสงฆในประเทศไทยยังมีปญหาในเรื่องการบริหารจัดการที่จะนําความรูที่เปนนามธรรมมาเผยแผใหเปนรูปธรรม 
เพราะเหตุวาประเทศไทยมีจํานวนพระภิกษุสงฆที่สังกัดมหานิกายและธรรมยุต จํานวน 289,131 (ที่มา: ขอมูลพระภิกษุ, จาก
สํานักงานเจาคณะจังหวัด สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ขอมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556) จะเห็นไดวาพระภิกษุสงฆใน
ประเทศไทยมีมากแตพระภิกษุสงฆที่มีความรูความสามารถในการเผยแผหลักธรรมคําสอนในทางพระพุทธศาสนาสู
พุทธศาสนิกชนยังมีจํานวนนอยไมเพียงพอตอจํานวนประชากรในประเทศไทย มีประชากร 65,926,261 คน และเปน
พุทธศาสนิกชน 61,561,933 คน (ที่มา: ประเทศไทยมีประชากร, พุทธศาสนิกชน รายงานผลลวงหนา สํามะโนประชากรและ
เคหะ พ.ศ.2553 สํานักงานสถิติแหงชาติ) 

จากปญหาดังกลาวทําใหผูวิจัยมองเห็นปญหาวาสาเหตุใดพระภิกษุสงฆในประเทศไทยที่มีความรูความเขาใจใน
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา แตพระภิกษุสงฆอีกจํานวนมากยังขาดการแสวงหาความรูหรือที่มีความรูอยูแลวไมสามารถนํา
ความรูที่ตนเองมีอยูมาแลกเปล่ียนเรียนรู และนํามาถายทอดเผยแผใหผูอ่ืนไดรับรูรวมกันและเขาใจได จากเหตุผลดังกลาวจึง
นาจะมีปญหาในบางประการที่ทําใหพระภิกษุสงฆไทยยังไมสามารถนําเอาความรูที่มีอยูในทางพระพุทธศาสนามาผาน
กระบวนการบริหารจัดการภายในองคกรของพระภิกษุสงฆเองอยางเต็มศักยภาพ ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา การพัฒนาตนแบบ
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การเผยแผพระพุทธศาสนาของศูนยเผยแผพระพุทธศาสนาประจําจังหวัดในประเทศไทย เพื่อที่จะนําตัวความรูที่ไดจากการ
ศึกษาวิจัยในครั้งน้ีไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดกับพระภิกษุสงฆในประเทศไทย  
 1.1 วัตถุประสงค 

 1. เพื่อศึกษาลักษณะการบริหารจัดการการเผยแผพระพุทธศาสนาของศูนยเผยแผพระพุทธศาสนาประจําจังหวัดใน
ประเทศไทย 

 2. เพื่อศึกษาองคประกอบที่มีความสัมพันธตอการบริหารจัดการการเผยแผพระพุทธศาสนาของศูนยเผยแผ
พระพุทธศาสนาประจําจังหวัดในประเทศไทย 

 

2. วิธีการวิจัย 
 
 รูปแบบที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitive Research) อันประกอบไปดวยการศึกษาขอมูล
เอกสาร (Documentary) และการเก็บรวบรวมขอมูลจากภาคสนามเพื่อเก็บขอมูลเชิงลึกที่ไดจากการสังเกตุการณแบบมีสวน
รวม (Participant observation) และการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-depth Interview) การจัดสนทนากลุม (Focus Group 
Discussion) จากผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informant) โดยวิธีการสัมภาษณน้ันใชวิธีการสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structure 
Interview) โดยมีการกําหนดขั้นตอนดังน้ี 
 1.การศึกษาขอมูลเอกสาร (Documentary) เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยตางๆ ที่เก่ียวของกับการบริหาร
จัดการ ซ่ึงจะทําใหเกิดกรอบแนวคิดการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 2. การเก็บรวบรวมจากภาคสนาม โดยวิธีการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อใหไดขอมูลที่ละเอียด
เชิงลึกซ่ึงเก่ียวกับการบริหารจัดการเพื่อการเผยแผพระพุทธศาสนา และนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมาศึกษาวิเคราะหให
เห็นภาพและเขาใจปรากฏการณทางดานนโยบายการบริหารจัดการ กระบวนการบริหารจัดการเพื่อการเผยแผ
พระพุทธศาสนา และองคประกอบการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ 
 การวิเคราะหกระบวนการบริหารจัดการของศูนยเผยแผพระพุทธศาสนาประจําจังหวัดในประเทศไทย โดยการเก็บ
ขอมูลผานแหลงขอมูลประเภทเอกสารและแหลงขอมูลประเภทบุคคล โดยใชวิธีการพูดคุย สอบถาม การสังเกตุ และการ
สัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) และการสังเกตการณแบบไมมีสวนรวม (Non-Participant Observation) 
 

 2.1 ผูใหขอมูลสําคัญ (Key informants) 
 ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยเลือกผูใหขอมูลหลัก ไดแก บุคคลที่เก่ียวของกับศูนยเผยแผพระพุทธศาสนาประจําจังหวัดใน
ประเทศไทย จํานวน 4 ศูนย เปนสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดที่มีผลงานดีเดน ซ่ึงประเมินโดยสํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติจะแตงตั้งกรรมการพิจารณา ประกอบดวย ศูนยเผยแผพระพุทธศาสนาประจําจังหวัดนนทบุรี ศูนยเผยแผ
พระพุทธศาสนาประจําจังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนยเผยแผพระพุทธศาสนาประจําจังหวัดเชียงใหม และศูนยเผยแผ
พระพุทธศาสนาประจําจังหวัดอุดรธานี โดยการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญศูนยละ 4 รูป/คน รวมจํานวน 17 รูป/คน โดย
แบงเปน 3 ระดับ ดังน้ี 
 1. สวนผูบริหารระดับสูงของศูนยเผยแผพระพุทธศาสนา สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ไดแก ผูอํานวยการ
กลุมเผยแผพระพุทธศาสนา สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ จํานวน 1 คน 
 2. ผูนํานโยบายไปปฏิบัติในการบริหารจัดการเพื่อการเผยแผพระพุทธศาสนาประจําจังหวัดในประเทศไทย ไดแก 
เจาคณะจังหวัดหรือผูที่เจาคณะจังหวัดมอบหมาย จํานวน 1 รูป, ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด จํานวน 1 คน
, นักวิชาการศาสนาชํานาญการพิเศษ 1 คน 
 3. ระดับบุคลากรทางการเผยแผพระพุทธศาสนาของศูนยเผยแผพระพุทธศาสนาประจําจังหวัด คือ พระภิกษุสงฆ
ผูทําหนาที่หนาเผยแผพระพุทธศาสนา ไดแก พระบัณฑิตเผยแผ จํานวน 1 รูป 
 

 2.2 เคร่ืองมือในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยใชวิธีสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-depth Interview) โดยการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ (Key 
Informant Interview) ตามแนวประเด็นคําถามเพื่อตอบวัตถุประสงคของการศึกษาโดยใชขอคําถามการสัมภาษณแบบมี
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โครงสราง (Structure Interview) ซ่ึงผูวิจัยไดทําการสัมภาษณดวยตัวเอง ฉะน้ันผูวิจัยจึงสามารถตั้งคําถามเพิ่มในขณะที่
สัมภาษณได การสัมภาษณแบบน้ีแบงออกเปน 2 แบบ คือ 
 1. การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (Information Interview) เปนการสัมภาษณแบบเปดกวางไมจํากัดคําถาม ซ่ึง
การสัมภาษณแบบน้ีจะมีความยืดหยุนมาก ผูถูกสัมภาษณจะมีอิสระในการเลาเรื่องและอธิบายแนวคิดของตัวเอง 
 2. การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) เปนการสัมภาษณที่ผูสัมภาษณมีจุดสนใจอยูแลว เพราะใน
บางครั้งผูวิจัยไมตองการทราบเหตุผลและขอเท็จจริงในเรื่องใดเรื่องหน่ึงทุกขั้นตอน ดังน้ันผูวิจัยจึงเลือกสัมภาษณเอาแตจุดที่
ตองการขอมูล และเม่ือผูถูกสัมภาษณพูดนอกเรื่องหรือนอกเหนือจากจุดที่สนใจก็พยายามโยงเขาประเด็นที่ตองการสัมภาษณ 
 

 2.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยครั้งน้ี เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองแมนยํา และสามารถนํามาวิเคราะหและสรุปผลได
อยางชัดเจน ผูวิจัยจึงใชหลักเกณฑของการเก็บรวบรวมขอมูล ดังตอไปน้ี 
 1. ผูวิจัยทําหนังสือขอความอนุเคราะหจากมหาวิทยาลัยสยาม เพื่อขอความรวมมือจากผูใหขอมูลหลักและตนสังกัด 
เพื่อขออนุญาตสัมภาษณเชิงลึก โดยในการสัมภาษณ ผูวิจัยไดลงพื้นที่สัมภาษณดวยตนเองตามเวลาที่นัดหมาย โดยใชขอ
คําถามการสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structure Interview) เก่ียวกับการบริหารจัดการที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของการ
วิจัย บันทึกขอมูลและบันทึกการสัมภาษณดวยเครื่องบันทึกเสียง โดยใชเวลาสัมภาษณประมาณ 30 นาทีถึง 1ช่ัวโมง แลวนํา
ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมาวิเคราะหประมวลผล 
 2. จดบันทึกขอมูลจากการสังเกตุแบบมีสวนรวม และทําการบันทึกเสียงการสัมภาษณที่เปนประเด็นสําคัญๆ จาก
การลงพื้นที่เก็บขอมูล 
 3. รวบรวมขอมูลจากหนังสือ เอกสาร และงานวิจัยตางๆ ที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการและการเผยแผ
พระพุทธศาสนา จากแหลงขอมูล คือ เอกสารเผยแผ เชน รายงานประจําปศูนยเผยแผพระพุทธศาสนาประจําจังหวัด ขอมูล
อิเล็คทรอนิคส เอกสารตางๆ งานวิจัยตางๆ และขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารจัดการการเผยแผพระพุทธศาสนา 
 4. บันทึกภาพกิจกรรมในการลงพื้นที่ และบันทึกภาพบริบทที่เก่ียวของ 
 

 2.4 การวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอ 
 ในการวิจัยเชิงคุณภาพ หลังจากผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลดวยวิธีการคนควาแหลงขอมูลประเภทเอกสารตางๆ และดวย
วิธีการสัมภาษณจากผูใหขอมูลสําคัญ ผูวิจัยไดนําขอมูลมาจําแนกจัดระบบขอมูลและความสัมพันธตามวัตถุประสงคที่กําหนด 
โดยอาศัยการวิเคราะหเชิงตรรกะ (Logical Analysis) และเทียบเคียงกับแนวคิดทฤษฎี เพื่อนําไปสูความเขาใจใน
ปรากฏการณที่กําลังศึกษาแลวจึงนําเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห (Analysis Description) 
 องคประกอบที่สงผลตอการพัฒนาตนแบบการบริหารจัดการขององคการ แลวนํามาศึกษาวิเคราะหหาขอมูลรวมของ
กระบวนการการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ โดยผูวิจัยจะนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในประเด็นตางๆ ในลักษณะ
พรรณนาความ (Description interpretative) และจะนําเสนอเฉพาะขอมูลที่มีเน้ือหาเก่ียวกับเรื่องที่ศึกษาเทาน้ัน 
 

3. ผลการศึกษาวิจัย 
 

ศึกษาลักษณะการบริหารจัดการการเผยแผพระพุทธศาสนาของศูนยเผยแผพระพุทธศาสนาประจําจังหวัดในประเทศไทย 
ผลการศึกษาพบวา การบริหารจัดการของศูนยเผยแผพระพุทธศาสนาประจําจังหวัดทั้ง 4 จังหวัด จะเปนศูนยกลาง

และประสานงานบุคลากรการเผยแผพระพุทธศาสนาในจังหวัด บุคลากรการเผยแผมีการประสานงานกันเพื่อการดําเนินการไป
ในรูปแบบเดียวกันโดยมีสํานักงานพระพุทธศาสนาประจําจังหวัดเปนหนวยงานที่คอยสนับสนุน และกําหนดแนวทางในการเผย
แผพระพุทธศาสนา รวมถึงการพัฒนาบุคลากรดานการเผยแผใหทันโลกปจจุบัน โดยใชชองทาง social media รวมในการเผย
แผพระพุทธศาสนา 

โครงการเดนที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ไดกําหนดใหการเผยแผพระพุทธศาสนาเปนไปในรูปแบบเดียวกัน 
1. โครงการสงเสริมพัฒนาบุคลากรการเผยแผพระพุทธศาสนา ศูนยเผยแผพระพุทธศาสนาทั้ง 4 ศูนย ที่ผูวิจัยได

ทําการศึกษา พบวา การสงเสริมพัฒนาบุคลากรการเผยแผพระพุทธศาสนา มีการฝกอบรมผูที่ทําหนาที่เผยแผ ปละ 2 ครั้ง 
โดยมีผูเช่ียวชาญดานการเผยแผเปนวิทยากรใหความรู เทคนิค การนําเสนอวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาใหเขากับยุคปจจุบัน  
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2. โครงการฝกอบรมพระนักเทศน ศูนยเผยแผพระพุทธศาสนาทั้ง 4 ศูนย ที่ผูวิจัยไดทําการศึกษา พบวา พระ
นักเทศนในปจจุบันลวนมีเทคนิคการเผยแผแตกตางกันไป ไมวาจะใชวิธีการเผยแผทางโลกออนไลน เชน Facebook เปนตัว
เช่ือมตอบุคคลที่สนใจในการศึกษาธรรมะใหเขาใกลถึงหลักธรรมไดโดยงาย ซ่ึงแตกตางจากการฝกอบรมพระนักเทศนใน
สมัยกอน จะเนนการเทศนตามใบลาน แตในสมัยปจจุบันชองทางการเผยแผพระพุทธศาสนามีมากมายที่คนทั่วไปเขาถึงได
โดยงาย และโครงการฝกอบรมพระนักเทศนของสํานักงานพระพุทธศาสนาประจําจังหวัดทั้ง 4 แหง ก็มีการจัดโครงการอบรม
อยูเปนประจําเพื่อพัฒนาพระนักเทศน เพิ่มทักษะการในการเผยแผ เปนตน 

การปฏิบัติตามนโยบาย ขอกําหนด ขอบังคับ วัตถุประสงค ตามที่ศูนยเผยแผพระพุทธศาสนาแหงชาติกําหนดหรือ
มอบหมาย ศูนยเผยแผพระพุทธศาสนาประจําจังหวัดทั้ง 4 ศูนย มีการปฏิบัติตามนโยบาย ตามที่ศูนยเผยแผพระพุทธศาสนา
แหงชาติกําหนด เปนไปตามวัตถุประสงค กฏระเบียบ ขอบังคับ มีการสงเสริม สนับสนุน อุปถัมภและคุมครองพระพุทธศาสนา
ใหมีความมีเจริญรุงเรือง และเปนที่พึ่งของประชาชน การพัฒนาศาสนสถาน ศาสนบุคคล และศาสนพิธีใหมีความเหมาะสม
และมีความพรอมในการเผยแผศาสนธรรม สรางเครือขายและระดมทรัพยากร ในการสนับสนุนและสงเสริมพระพุทธศาสนาใน
ประเทศในทุกดาน 

สํานักงานพระพุทธศาสนาประจําจังหวัดไดติดตามและประเมินผลบุคลากรการเผยแผพระพุทธศาสนาในจังหวัด 
เพื่อการเผยแผพระพุทธศาสนาใหเปนไปตามวัตถุประสงคและขอกําหนดของศูนยเผยแผพระพุทธศาสนาแหงชาติ การติดตาม
และประเมินผลบุคลากรที่ทําหนาที่เผยแผศาสนธรรมของศูนยเผยแผพระพุทธศาสนาประจําจังหวัดทั้ง 4 ศูนยถือวาเปนการ
พัฒนาบุคลากรผูเผยแผศาสนธรรมใหมีศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการเผยแผพระพุทธศาสนาดวยวิธีที่หลากหลาย 
รวมถึงใหการอุปถัมภสงเสริมดานการเผยแผใหมีประสิทธิภาพ ประชาชนที่ไดรับหลักธรรมก็เขาใจและใชหลักพุทธธรรม
เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตนําไปสูสังคมที่สงบสุข 

การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานการเผยแผพระพุทธศาสนาประจําป ศูนยเผยแผพระพุทธศาสนาทั้ง 4 ศูนย ที่
ผูวิจัยไดทําการศึกษา มีการดําเนินการจัดทํารายงานประจําปดานการเผยแผ เพื่อใหทราบวาการเผยแผศาสนธรรมมี
ประสิทธิภาพหรือประสบผลสําเร็จมากนอยเพียงไร โดยสวนมากศูนยเผยแผพระพุทธศาสนาประจําจังหวัด จะมีปญหาดาน
บุคลากรผูทําหนาที่เผยแผ คือบุคลากรที่มีอยูไมเพียงพอและยังขาดความรูและทักษะ โดยศูนยเผยแผพระพุทธศาสนาแหงชาติ
จะประเมินผลแหงการดําเนินงานดานการเผยแผพระพุทธศาสนา  

การจัดทําจัดหางบประมาณสนับสนุนใหการอุปถัมภกิจกรรมและบุคลากรเผยแผพระพุทธศาสนา บุคลากรเผยแผที่
ไดรับการแตงตั้งตามระเบียบของมหาเถระสมาคม จะไดรับเงินอุดหนุนการดําเนินงานจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
และการจัดหางบประมาณที่จะสนับสนุนใหการอุปถัมภกิจกรรมดานการเผยแผน้ัน ผูบริหารของศูนยเผยแผพระพุทธศาสนา
แหงชาติไดจัดทําบันทึกความรวมมือ(MOU) กับภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคตามความ
เหมาะสม 
 องคประกอบที่มีความสัมพันธตอการบริหารจัดการการเผยแผพระพุทธศาสนาของศูนยเผยแผพระพุทธศาสนา
ประจําจังหวัดในประเทศไทยประกอบดวย ภาวะผูนํา วัฒนธรรมองคการ การส่ือสาร ซ่ึงผูวิจัยไดทําการสังเคราะหให
สอดคลองกับแนวคิดและทฤษฎี ดังกลาว 
 ภาวะผูนําศูนยเผยแผพระพุทธศาสนาทั้ง 4 ศูนย ไดกลาวถึงคุณลักษณะของผูนําหรือผูบริหารที่ดีตองมีคุณลักษณะ
สําคัญ 3 ประการ 1) มีภูมิรู คือ มีความรูทั้งทางโลกและทางธรรม มาบูรณาการใหเขากับยุคสมัยปจจุบัน 2) มีภูมิธรรม คือ มี
คุณธรรมประจําใจ 3) มีภูมิฐาน คือ มีอิริยาบถทั้ง4 และการนุงหมหรือการแตงตัวที่กอใหเกิดความศรัทธานาเล่ือมใส ซ่ึง
สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีของ Bass (1990) ภาวะผูนําในฐานะที่เปนบุคลิกภาพและผลของบุคลิกภาพ (Leadership as a 
personality and its effects) 
 วัฒนธรรมองคการ ศูนยเผยแผพระพุทธศาสนาทั้ง 4 ศูนย ไดกลาวถึงหนาที่หลักของบุคลากรผูทําหนาที่เผยแผ
พระพุทธศาสนาใหมีความเขาใจรวมกันถึงหนาที่ที่ตองทําเพื่อพระพุทธศาสนา ไมใชเพื่อแสวงหาลาภสักการะที่เกิดจากความ
ศรัทธาของประชาชน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีของ Robbins (2001) วัฒนธรรมองคกร คือ ระบบทุกอยางที่กอใหเกิด
ความเขาใจรวมกันในแนวทางปฏิบัติหรือแนวทาง ในการดําเนินงานขององคกรเปรียบเสมือนบุคลิกลักษณะขององคกร 
 การส่ือสาร ศูนยเผยแผพระพุทธศาสนาทั้ง 4 ศูนย ไดกลาวถึงบุคลากรผูที่ทําหนาที่เผยแผพระพุทธศาสนาตองมี
เทคนิคในการเผยแผ มีความเขาใจในหลักธรรมอยางลึกซ้ึง และสามารถสงสารไปถึงผูรับสารไดอยางถูกตองไมบิดเบียน
หลักธรรมคําสอน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีของเบอรโลและโรเจอร ไดกลาวไววา กระบวนการส่ือสารมีองคประกอบที่
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สําคัญ 6 องคประกอบ ผูสงสาร(Source) สาร(Message) ส่ือ(Channel) ผูรับสาร(Receiver) ผล(Effects) ปฏิกิริยา
ตอบสนอง(Feedback) 
 

4. สรุปผลและอภิปรายผลการศึกษาวิจัย 
 
 ผลการศึกษาวิจัยศูนยเผยแผพระพุทธศาสนาทั้ง 4 ศูนย โดยลักษณะการบริหารจัดการขององคการที่มีเจาคณะ
จังหวัดเปนประธานศูนย มีสํานักงานอยูที่สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด โดยมีผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการ การจัดการองคการเชนน้ี ชวยทําใหการทํางานดานการเผยแผพระพุทธศาสนาสะดวกขึ้น 
ปญหาที่พบหลักๆคือบุคลากรที่มีอยูไมเพียงพอและยังขาดความรูทักษะในการเผยแผศาสนธรรม ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ
ทรงวิทย แกวศรี (2551) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการวิเคราะหยุทธวิธีในการประกาศศาสนาของพระพุทธเจา ผลการวิจัยพบวา 
หลักการบริหารสมัยใหมตามรูปแบบการบริหารเชิงยุทธวิธีน้ันสอดคลองกันกับวิธีการของพระพุทธเจาที่ทรงใชมากอนแลว
ทั้งส้ิน วิธีการของพระองคเปนวิธีการปฏิบัติจริงเรียบงายกระชับรัดกุมตรงประเด็นสามารถจัดการแกปญหาการบริหารไดทุก
เรื่องอยางไดผลมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีเพราะทุกกระบวนความคิดของพระองคเปนระบบและสมเหตุสมผล จากสมมุติฐานการ
วิจัยที่ตั้งไวตามวัตถุประสงคของวิทยานิพนธเรื่องน้ีมีขอเท็จจริงและหลักฐานตามคัมภีรพระพุทธศาสนายืนยันวา 
 พระพุทธเจาทรงประกาศศาสนาดวยพระปรีชาสามารถและพระกุศโลบายอันแยบยลลึกซ้ึงยุทธวิธีของพระองคน้ัน
เม่ือเทียบเคียงแลวแสดงวาทฤษฎีการบริหารเชิงยุทธวิธีของตะวันตกมาสอดคลองกับวิธีการของพระพุทธเจาโดยมีขอสงสัยทั้ง
วิธีการของพระพุทธองคมีประสิทธิภาพกอใหเกิดประสิทธิผลอยางสูงสุดดวย ตามหลักการวิเคราะหสวอท (SWOT Analysis) 
ของตะวันตกแยกการวิเคราะหสภาพแวดลอมออกเปน 2 คือการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกเพื่อหาโอกาสและภยันตราย
และการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในเพื่อหาจุดแข็งและจุดออน พระพุทธเจาทางวิเคราะหโดยรวมทุกสภาพแวดลอมทาง
ศาสนาสภาพแวดลอมทางการเมืองการปกครองและสภาพแวดลอมทางสังคม พระพุทธเจาทรงทราบจุดแข็ง จุดออน 
ภยันตรายและโอกาสชองทางไดเปนอยางดีจึงทรงสามารถนําพระพุทธศาสนาชําแรกแทรกขึ้นในหมูประชาชนชาวชมพูทวีป
ประดิษฐานพระพุทธศาสนาไดอยางม่ันคงภายในเวลาเพียง 4 ป  
 สรุปผลการวิจัยลักษณะโดยทั่วไปของศูนยเผยแผพระพุทธศาสนาทั้ง 4 ศูนย พบวา การบริหารจัดการองคการที่ดี
มีประสิทธิภาพ จะตองมีการทํางานอยางเปนระบบ ชัดเจน มีเปาหมายและวัตถุประสงคเดียวกัน ศูนยเผยแผพระพุทธศาสนา
ประจําจังหวัดเชียงใหมมีรูปแบบการบริหารที่ชัดเจน มีโครงสรางการทํางานขององคการแบงงานอยางเปนระบบ มี
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเปนคนกํากับดูแล สวนศูนยเผยแผพระพุทธศาสนาประจําจังหวัดนนทบุรีและ
จังหวัดนครศรีธรรมราช การบริหารจัดการองคการเปนไปตามระเบียบของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ เม่ือไมมีคําส่ัง
จากสวนกลางการทํางานดานการเผยแผไมมีความคืบหนา และศูนยเผยแผพระพุทธศาสนาประจําจังหวัดอุดรธานี เปนศูนยที่มี
การบริหารจัดการที่ดี มีโครงการเดนในดานการเผยแผทุกรูปแบบ ผูบริหารและเจาหนาที่ทุกคนมีความใสใจในงานดานการเผย
แผศาสนธรรมเพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาตอไป 
 ผลการศึกษาวิจัยองคประกอบที่มีความสัมพันธตอการบริหารจัดการการเผยแผพระพุทธศาสนาของศูนยเผยแผ
พระพุทธศาสนาประจําจังหวัดในประเทศไทยประกอบดวย ภาวะผูนํา วัฒนธรรมองคการ และการส่ือสารซ่ึงผูวิจัยไดนํา
แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวกับการบริหารจัดการองคการมาประยุกตใหเขากับแนวคิดการเผยแผพระพุทธศาสนา ซ่ึงในปจจุบันมี
หลากหลายชองทางที่ธรรมะคําส่ังสอนจะเขาถึงประชาชนไดงาย ผูนําถือวาเปนผูกําหนดนโยบายใหบุคลากรที่ทําหนาที่เผยแผ
ไดนํานโยบายน้ันไปปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมาย วัฒนธรรมองคการก็มีความเก่ียวของกับความเช่ือม่ันในตัวผูนํา 
เช่ือม่ันในองคการการวาดําเนินงานตองประสบผลสําเร็จ การส่ือสารก็เชนกันบุคลากรผูทําหนาที่เผยแผศาสนธรรมก็ตองเรียนรู
เรื่องการส่ือสาร ใหผูรับสารน้ันเขาใจไดงายไมสับสน และนําหลักธรรมไปประยุกตใชใหกับกับสถานการณในปจจุบัน พอสรุป
ไดดังน้ี 
  ภาวะผูนํา เปนองคประกอบที่มีความสัมพันธตอการบริหารจัดการการเผยแผพระพุทธศาสนาของศูนยเผยแผ
พระพุทธศาสนา คือถือธรรมเปนใหญ ยึดเอาธรรมเปนสําคัญเชิดชูหลักการและความถูกตอง ประพฤติปฏิบัติตามเพื่อเห็นแก
ความเปนจริงและความดีงาม พระพุทธศาสนาไดเนนหนักและยึดถือเอาธรรมะใหญในดําเนินชีวิต เปนผูนําบุคคลอ่ืน หรือ
แมแตบริหารจัดการองคกรใหประสบผลสําเร็จ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของพระพรหมคุณาภรณ(ป.อ. ปยุตฺโต)(2549) ไดกลาว
ไววาในทางพระพุทธศาสนาไดใหความสําคัญกับตัวผูบริหารหรือผูนําในการบริหารจัดการองคกร โดยมีหลักธรรมที่เก่ียวของ
กับผูนําดังที่ปรากฏในพระพุทธศาสนาไดกลาวถึง เชน หลักคุณธรรม 6 ประการ ดังน้ี 1)ขมา มีความอดทน ผูนําตองมีความ
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อดทนตอการปฏิบัติงานมีใจหนักแนน ไมยอมตกไปในความช่ัว ไมเกรงกลัวหรือมีอคติ 4 เม่ือจะตองตัดสินใจและไมหว่ันไหวไป
ตามโลกธรรมทั้ง 8 ประการ 2)ชาคริยะ มีความตื่นตัว มีความตื่นตัวอยูจลอดเวลา มีความระมัดระวังไมประมาทในการ
ปกครองชีวิต หนาที่ และการงาน 3)อุฏฐานะ มีความขยันหม่ันเพียร มีความขยันหม่ันเพียรตอหนาที่การงาน มีความ
ระมัดระวังมีประมาท 4)สังวิภาคะ มีอัธยาศัยดีเอ้ือเฟอเผ่ือแผ มีนํ้าใจตอผูรวมงานเปนมิตรที่ดีกับทุกคน 5)ทยา มีจิตใจที่นา
เอ็นดู รักใครหวงใจเอาใจใสดูแลผูรวมงาน 6)อิกขนา เอาใจใสตรวจตราการงานและหนาที่ที่ตนรับผิดชอบ 
   ผูนําหรือผูบริหารของศูนยเผยแผพระพุทธศาสนาประจําจังหวัดทั้ง 4 ศูนย ถือธรรมเปนใหญในการปฏิบัติงานให
ประสบผลสําเร็จ มีการสรางความสัมพันธในองคการที่ดี ผูใตบังคับบัญชาใหความเคารพเช่ือถือ การดําเนินงานดานการเผย
แผศาสนธรรมของศูนยเผยแผทั้ง 4 ศูนย จึงประสบผลสําเร็จตามมา ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ธีระพล เพ็งจันทร (2552) 
ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พบวา ปจจัยการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่คนพบในการวิจัย มีความถูกตอง เปนไปได และใชประโยชนไดจริง ไดแก ปจจัยดานภาวะผูนําเปล่ียนแปลง ดานการ
บริหารการเปล่ียนแปลง ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ดานการพัฒนาบุคลากร ดานลักษณะสําคัญขององคกร เปนตน 
    วัฒนธรรมองคการ เปนองคประกอบที่มีความสัมพันธตอการบริหารจัดการการเผยแผพระพุทธศาสนาของศูนยเผย
แผพระพุทธศาสนาการมีความเช่ือความศรัทธาในส่ิงที่ปฏิบัติ เปนส่ิงที่สํานักงานพระพุทธศาสนาประจําจังหวัด ไดกําหนด
เปาหมายไวชัดเจนใหผูที่ทําหนาที่เผยแผพระพุทธศาสนา ไดคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนของตน ซ่ึงสอดคลอง
กับแนวคิดทฤษฎีของ Robbins ( 2001 ( กลาววา วัฒนธรรมองคกร หมายถึง ระบบทุกอยางที่กอใหเกิดความเขาใจรวมกันใน
แนวทางปฏิบัติหรือแนวทาง ในการดําเนินงานขององคกรและเปรียบเสมือนบุคลิกลักษณะขององคกรซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของพระมหาปราโมทย มหาวีริโย (ปกรม)(2548) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระราชรัตนรังษี
(วีรยุทธ วีรยุทฺโธ) ในฐานะพระธรรมทูตไทยประจําประเทศอินเดียผลแหงการวิจัยพบวา บทบาทดานการปกครองมีการจัดแบง
งานตามสายปกครองบทบาทดานการศึกษามีการสงเสริมการศึกษาแกนักบวชทองถิ่นและการสงเสริมการศึกษาแกนักบวชจาก
ประเทศไทยและตางประเทศดวยการจัดทุนใหศึกษาตอบทบาทดานการศึกษาสงเคราะหมีการจัดตั้งโรงเรียนการกุศลของวัด
เรียกวาโรงเรียนตนกลาและการจัดตั้งกองทุนการศึกษาแกนักศึกษาไทยและอินเดียทั้งที่เปนภิกษุคฤหัสถและเยาวชนชาว
อินเดียบทบาทดานการเผยแผมีการผลิตบุคลากรเผยแผในวัดและการผลิตส่ือการเผยแผพระพุทธศาสนาบทบาทดานการ
สาธารณูปการมีการพัฒนาอาคารสถานที่และการดูแลอาคารสถานที่บทบาทดานการสาธารณสงเคราะหมีการสาธารณ
สงเคราะหเพื่อมนุษยธรรมในนามองคกรชาวพุทธและการสาธารณสงเคราะหเพื่อพระพุทธศาสนา 
 
5. ขอเสนอแนะ  
 
  1. บุคลากรดานการเผยแผควรไดรับการฝกฝนอบรมใหเกิดความรูความเขาใจดานการบริหารจัดการการเผยแผ
พระพุทธศาสนาอยางเปนรูปธรรม 
  2. ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนดานการเผยแผอยางทั่วถึงและเพียงพอ 
  3. บุคลากรดานการเผยแผยังมีไมเพียงพอ ที่จะทํางานดานการเผยแผของศูนยเผยแผในแตละจังหวัด 
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บทคัดยอ 
  
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสนับสนุนความสําเร็จการจัดการความรูเชิงพุทธ และเพื่อกําหนดแนวทางการ
จัดการความรูเชิงพุทธ โดยการสัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูลสําคัญจํานวน 13 รูป/คน ทั้ง 4 โรงเรียน แลวนํามาวิเคราะหเน้ือหา
พบวา ความรูระดับบุคคลมีปจจัยสนับสนุน คือผูบริหารและครูคํานึงถึงความแตกตางของนักเรียน การนําหลักวุฑฒิธรรมตาม
ขั้นตอนการเรียนรูวิถีพุทธมาประยุกตใชในการเรียน สวนความรูระดับองคกรมีปจจัยสนับสนุน คือการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการส่ือสาร ใชงาน จัดเก็บความรู และหลักสาราณียธรรม มีความปรารถนาดีตอกันทางกาย วาจาและใจ ไมหวงความรู 
ปจจัยทั้งหมดที่กลาวมาน้ีจะชวยสรางแนวทางการจัดการความรูเชิงพุทธใหเกิดขึ้นในโรงเรียนไดอยางยั่งยืน 
 
คําสําคัญ: การจัดการความรูเชิงพุทธ, โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 
 

Abstract 
 
This research aims to study supporting factors for the success of the Buddhist knowledge management 

and determine a guideline for the Buddhist knowledge management by In-depth interviews form the 
important data 13 peoples. The study consists of 4 schools and then analyze the content found that 
person's knowledge is A supporting factors the School administrators, consider of the differences of 
students coming together. Main import VutthiThum steps the learning Buddhism. The knowledge of 
enterprise was a supporting factors that use of information technology, communications, use storage of 
knowledge. And Saraniyadhamma step there was goodwill towards each other physically, verbally and 
mentally not skimp knowledge. All of these factors will help to establish Guideline the Buddhist 
knowledge management will happening in school sustainable. 

 
Keywords: the Buddhist knowledge management, Phra Pariyatti Dhamma General Education School. 

 
1. บทนํา 
 

ปจจุบันในยุคของสังคมเศรษฐกิจความรู โลกกําลังเปล่ียนแปลงจากความเจริญที่มีการใชทรัพยากรเปนฐานไปสู
ความเจริญโดยการใชนวัตกรรมใหมๆ ที่ใชสติปญญาเปนฐานรากในการทํางานและแกไขปญหา ความรูเปนหัวใจสําคัญที่จะ
สรางมูลคาใหเกิดขึ้นในองคกร องคกรจะอยูรอดไดและสรางความไดเปรียบในการแขงขันอยางยั่งยืน หากมีการใชความรูใน
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การพัฒนาการทํางานและแกไขปญหาใหกับองคกรอยางมีประสิทธิผล ความรูจึงเปนทรัพยสินที่สําคัญยิ่งขององคกรที่จะชวย
ใหการทํางานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยองคกรอ่ืนไมสามารถลอกเลียนได (ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน, 2548: 3-5) 

การจัดการความรูในองคกรสถานศึกษาถือวาเปนปจจัยสําคัญที่สถานศึกษาควรสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดขึ้น     
เพื่อแสดงใหเห็นวาผูบริหารมีความตระหนักถึงความสําคัญของ “ความรู” ซ่ึงถือเปนหัวใจสําคัญสําหรับองคกรที่เรียกไดวา 
“ทรัพยสินทางปญญา” ทั้งน้ีเพราะการจัดการความรูเปนการเรียนรูที่เรียนจากการปฏิบัติเปนตัวนํา เพราะการปฏิบัติทําใหเกิด
ประสบการณ และเกิดวิธีการที่เปนตัวอยางเพื่อใหครูรุนหลังนําไปศึกษา ใชประโยชน และนําไปตอยอดความรูที่แตกฉานตอไป 
(สถาบันพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา, 2548: 3) เพราะสถานศึกษาเปนองคกรที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาการเรียนรูของคน
ในสังคมทุกระดับใหทันตอการเปล่ียนแปลงทางสังคม ดังน้ันบุคลากรในสถานศึกษาจะตองเปนผูที่มีความรูและสามารถจัดการ
เรียนรูใหครอบคุลมไดทุกเรื่องที่รับผิดชอบ โดยจําเปนตองนํากระบวนการจัดการความรูมาใชในการเรียนรูและแลกเปล่ียน
เรียนรูเพื่อใหเกิดประโยชนตอการจัดการศึกษา แตในความเปนจริงการจัดการความรูในสถานศึกษา ยังปญหาดานรูปแบบการ
จัดการความรูที่ไมชัดเจน เน่ืองจากถานศึกษาสวนใหญดําเนินการจัดการความรู เพราะเปนเง่ือนไขในการประเมินองคกร
มากกวา ไมไดดําเนินการเพราะเห็นความสําคัญและประโยชนที่ไดจาการจัดการความรู ดังน้ันจึงไมมีการกําหนดแนวทางการ
ดําเนินการที่ชัดเจนในการแสวงหาความรู การสรางระบบฐานขอมูลสําหรับแลกเปล่ียนและแบงปนความรู จึงทําใหผลลัพธการ
ดําเนินการไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร 

เม่ือมองยอนดูสถานบันพระพุทธศาสนาดานการจัดการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ซ่ึงเปน
โรงเรียนมีวัตถุประสงคพิเศษในการจัดการศึกษา ไดรับการยอมรับและมีบทบาทมากขึ้น เปนสวนหน่ึงของการจัดการศึกษา
ของชาติ แตยังพบวามีสภาพปญหา และอุปสรรคอยูหลายดานโดยเฉพาะปญหาดานการจัดการความรูซ่ึงสามารถสรุปได ดังน้ี 

1) ดานบุคคล ผูบริหารมีความรูและทักษะไมเพียงพอตอการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการความรูใหทันตอการ
เปล่ียนแปลง ครูขาดความม่ันคงความกาวหนาในวิชาชีพ ไมไดรับสวัสดิการที่เหมาะสมตอคุณวุฒิและยังไมไดรับการพัฒนา
ความรูในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางอยางเหมาะสม มีการเปล่ียนงานทําใหเกิดภาวะสมองไหลไปใน
หนวยงานอ่ืนที่ม่ันคงกวา ทําใหโรงเรียนเสียบุคลากรที่มีความรูความสามารถไป นักเรียนมีความแตกตางหลากหลายทางดาน
สังคม มีพื้นฐานความรู และมีการเรียนการสอน 3 แผนก คือแผนกธรรม แผนกบาลี และแผนกสามัญทําใหเกิดความเหน่ือยลา
ในการศึกษานําไปสูปญหาดานการพัฒนาความรูผูเรียนภายใตเวลาเรียนที่จํากัด  

2) ดานองคกร เน่ืองจากผูเรียนเปนพระภิกษุและสามเณร มีวิถีชีวิตที่แตกตางจากนักเรียนทั่วไป สภาพแวดลอมของ
โรงเรียนขาดการสรางบรรยากาศการเรียนรู ขาดอุปกรณสนับสนุนในการจัดการความรูที่ทันสมัยและเพียงพอ นําไปสูปญหา
การเขาถึงความรู การแลกเปล่ียนความรู การจัดเก็บความรู และการประยุกตใชความรู เปนตน 

จากที่กลาวมาสรุปไดวา การจัดการความรูในสถานศึกษามีความสําคัญ ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา การ
จัดการความรูเชิงพุทธของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย ซ่ึงจะทําใหเกิดประโยชนตอองคกรคณะ
สงฆดานการจัดการศึกษาแผนกสามัญศึกษา และแผนกอ่ืนๆ  

 
 วัตถุประสงคในการศึกษา 

1) เพื่อศึกษาปจจัยสนับสนุนความสําเร็จในการจัดการความรูเชิงพุทธของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษาในประเทศไทย 

2) เพื่อกําหนดแนวทางการจัดการความรูเชิงพุทธของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย 
 

2. วิธีการดําเนินการศึกษา 
 

มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังน้ี 
ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสาร การทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยที่เก่ียวของที่ผานมาจากอดีตจนถึงปจจุบัน และจากส่ือตางๆ

นําขอมูลเหลาน้ันมาดําเนินการวิจัย  
ขั้นที่ 2 ดําเนินการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview) กับผูใหขอมูล

ทั้ง 3 ระดับ คือ 1) ผูอํานวยการสวนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 2) ผูบริหารโรงเรียน 3) พระภิกษุและครูโรงเรียน
ที่ผานการรับรองคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) ในป
การศึกษา 2556 และโรงเรียนที่มีขนาดใหญ คือมีนักเรียนเกิน 300 รูปขึ้นไป ทั้ง 4 ภูมิภาคๆ ละ1 แหง ไดแก 1) ภาคเหนือ 



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 

 บูรณาการศาสตรและศิลป งานวิจัยทองถ่ินไทยและประชาคมอาเซียน | 1457 

โรงเรียนเชตุพนศึกษา จังหวัดเชียงใหม 2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนประภัสสรวิทยาวัดสีนวล จังหวัดขอนแกน       
3) ภาคกลาง โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย วัดชูจิตธรรมาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4) ภาคใต โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมสามัญศึกษา วัดสระเรียง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสอบถามปจจัยที่สนับสนุนการจัดการความรูในระดับบุคคล 
ไดแก ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง กัลยาณมิตตตา วุฑฒิธรรม และปจจัยที่สนับสนุนการจัดการความรูในระดับองคกร ไดแก 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาราณียธรรม เพื่อกําหนดเปนแนวทางตามกระบวนการการจัดการความรูเชิงพุทธ 

ขั้นที่ 3 สรุปผลโดยใชการวิเคราะหเน้ือหาเพื่อไดองคความรู เพื่อใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบาย 
  
2.1 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
สัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ โดยใชขอคําถามการสัมภาษณแบบมีโครงสรางเพื่อใหไดขอมูลตรงประเด็นตามที่ตองการ

กับผูใหขอมูลสําคัญ 3 ระดับ มีเน้ือหาสาระในการสัมภาษณสอดคลองกับปญหาการวิจัย และวัตถุประสงคของการวิจัย 
 
2.2 การวิเคราะหขอมูลและการสรุปผล มีข้ันตอนดังนี้ 
1) นําแบบสัมภาษณที่ไดจากผูใหขอมูลสําคัญจากการบันทึกเสียงมาวิเคราะหโดยการถอดเทปซ่ึงดําเนินการโดยนํา

เทปบันทึกเสียงการสัมภาษณลงเครื่องคอมพิวเตอร ถอดความจากที่ไดยิน จัดพิมพเปนตัวอักษรและจัดลงในหมวดหมู 
 2) เช่ือมโยงความสัมพันธกับขอมูลโดยการตรวจสอบหมวดหมูที่ไดมีความสอดคลองกับคําถามในการวิจัยเพื่อ

อธิบายความจริงจากความเขาใจ ใหเขากับทฤษฎีและกรอบแนวคิดของการวิจัยเพื่อดําเนินการสรุปเน้ือความของการวิจัย 
3) การวิเคราะหขอมูลใชแบบอธิบายตีความ (Interpretive-descriptive) เพื่อนําผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดไป

กําหนดกรอบแนวทางการจัดการความรูเชิงพุทธของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
 

3. ผลการวิจัย 
 
 3.1 ศึกษาปจจัยสนับสนุนความสําเร็จในการจัดการความรูเชิงพุทธของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษาทั้ง 4 โรงเรียน  
 ผลการศึกษาการจัดการความรูในระดับบุคคลเก่ียวกับภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง ดานบารมีของผูนํา พบวา ทั้ง 4 
โรงเรียน ผูบริหารเปนที่เคารพศรัทธาของคณะครูและนักเรียน ประพฤติตนอยูในกรอบของพระธรรมวินัย เปนแบบอยางใหผู
ตาม ส่ังการและกระตุนเตือนใหครูแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาตนเอง รวมกําหนดกิจกรรมดานการจัดการเรียนรูรวมกับครู
เปนไปตามหลักสูตรของการศึกษาของคณะสงฆ กระทรวงศึกษาธิการ และสอดคลองกับวิถีวัฒนธรรมในแตละภูมิภาคน้ันๆ 

ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล พบวา ทั้ง 4  โรงเรียน ผูบริหารใหความสําคัญและคํานึงถึงความแตกตาง
และหลากหลายของผูเรียนดานสถานะทางสังคม ชาติพันธชนเผา ภาษา และพื้นฐานความรู คัดกรองนักเรียนเพื่อปรับพื้น
ฐานความรู ดังคํากลาวของผูอํานวยการโรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย “โรงเรียนไดคํานึงถึงความแตกตางดานพื้น
ฐานความรูของผูเรียน มีการคัดแยกเปนรายๆ ไป เพื่อไปปรับพื้นฐานดานการอานการเขียนกอนอันดับแรก สวนปญหาอ่ืนๆ      
ก็แกไขไปตามกรณีของเด็ก” แตละโรงเรียนจึงมีโครงการสงเสริมการจัดการเรียนรูเพื่อปรับพื้นฐานกอนเปดเรียน เชน กิจกรรม
คลินิกหมอภาษา กิจกรรมพัฒนาผูเรียนอาน พูด เขียน 80 เปอรเซ็นต เปนตน 

ดานการกระตุนเตือนทางปญญา พบวา ทั้ง 4 โรงเรียน มีแนวคิดการจัดการศึกษาเพื่อถวายเปนพุทธบูชาและ
สรางศาสนทายาททางธรรม ผูบริหารกระตุนเตือนใหครูแสวงหาความรูมาปรับใชพัฒนาการเรียนการสอน สงครูฝกฝนอบรม
ความรูเพิ่มเติมโดยอาศัยเครือขายโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ สถานบันการศึกษาแตละภูมิภาค สํานักงานพระพุทธศาสนา
ประจําจังหวัด เพื่อใหครูมีความรูที่หลากหลาย ทันตอการเปล่ียนแปลงของโลก ดังคํากลาวของผูอํานวยการโรงเรียนมหาวชิร
ลงกรณฯ วา “ผมพยายามกระตุนเตือนใหครูทุกคนพยายามพัฒนาตนเอง บังคับใหเรียนรูเพิ่มเติมในสาระการเรียนรู 20 
ช่ัวโมงตอ 1 ป” และมีสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติคัดเลือกครูไปฝกอบรมตามโครงการพัฒนาความรูครูสูมืออาชีพ 

ดานการสรางแรงบันดาลใจ พบวา โรงเรียนทั้ง 4 แหง พบวา มีอัตลักษณวัตถุประสงคพิเศษในการจัดการศึกษามุง
สรางศาสนทายาทสืบทอดอายุพระศาสนา ครูมีความทุมเทและเสียสละ โรงเรียนเชตุพนศึกษาผูบริหารคํานึงถึงสวัสดิการของ
ครูและบุคลากรเพื่อสรางขวัญกําลังใจปรับขึ้นเงินเดือน 10 เปอรเซ็นต โรงเรียนประภัสสรวิทยาฯ มีกองทุนพระภิกษุอาพาธ    
จัดสรรเงินเดือนใหแกครูและบุคลากรอยางเหมาะสม โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยฯ มีนโยบายคาตอบแทนแกครู
ตามที่กระทรงศึกษาธิการกําหนด อํานวยความสะดวกอุปกรณที่ใชในการเรียนการสอนอยางเพียงพอ โรงเรียนพระปริยัติธรรม
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สามัญศึกษาวัดสระเรียง มีทุนการศึกษาสําหรับบุคลากรที่มีความรูความสารถศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น ทั้ง 4 โรงเรียนมี
กองทุนกูยืมใหแกครูและบุคลากรที่ไดจากคาสมทบกองทุนสวัสดีการครูและบุคลากรเพื่อแกไขปญหาสมองไหลไปหนวยงานอ่ืน  

ผลการศึกษาการจัดการความรูในระดับบุคคลเก่ียวกับกัลยาณมิตตตา ซ่ึงเปนหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา     
ดานกัลยาณมิตตตา คือความเปนกัลยาณมิตรที่ดีตอกัน พบวา ทั้ง 4 โรงเรียน เปนโรงเรียนแบบกินนอนผูบริหารและครูมี
ความสัมพันธที่ดีกับนักเรียน มีการชวยเหลือเก้ือกูลตอกัน เชิญรุนพี่ที่ประสบความสําเร็จในดานตางๆ มาถายทอด
ประสบการณ แลกเปล่ียนความรูกับรุนนอง มีกิจกรรมครูกัลยาณมิตรเพื่อสงเสริมใหครูกับนักเรียนมีโอกาสแลกเปล่ียนความรู
ระหวางกัน ครูมีขอบขายในการแนะนําความรูดานตางๆ แกนักเรียนโดยศึกษาขอมูลนักเรียน ดานความถนัด ประวัติการเรียน 
เพื่อวิเคราะหพฤติกรรมและใหคําปรึกษาไดอยางถูกตอง 

ผลการศึกษาการจัดการความรูในระดับบุคคลเก่ียวกับวุฑฒิธรรม ซ่ึงเปนหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา ดานสัป   
ปุริสังเสวะ คือขั้นการเสวนาผูรู พบวา ทั้ง 4 โรงเรียน มีแนวคิดการจัดการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง สงเสริมการ
แลกเปล่ียนความรูระหวางครูกับนักเรียน ผูบริหารและครูมีความเมตตาตอนักเรียน จากคํากลาวของครูฝายวิชาการโรงเรียน  
เชตุพนศึกษา “ดวยประสบการณของครูจึงมีความเขาใจตอเด็กในภูมิภาคน้ี มีการคัดกรองนักเรียนแยกประเภทจากสติปญญา 
สภาพแวดลอม และบุคลิกภาพ เพื่ออบรมความรูตามเปาหมายได” มีกิจกรรม พี่...ใหนอง เพื่อสรางความสัมพันธที่ดี ถายทอด
ประสบการณดานความรูใหกับรุนนอง 

ดานสัทธัมมัสสวนะ คือขั้นสดับความรู พบวา นักเรียนมีความประพฤติเรียบรอย เพราะสวนมากเปนเด็กดอยโอกาส
จึงมีความตั้งใจพัฒนาความรูของตนเองใหสูงขึ้น ทั้ง 4 โรงเรียน มีปญหาการถามตอบระหวางครูกับนักเรียน ดังคํากลาวครูของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญศึกษา วัดสระเรียงวา “จากการประชุม พูดคุยสวนตัว พบวานักเรียนเกือบทุกโรงเรียนเวลาครู
สอนไมเขาใจในบางรายวิชาที่ยากๆ เชน ภาษาบาลี คณิตศาสตร นักเรียนไมกลาถามครูผูสอน ในเวลาเรียน”  

ดานโยนิโสมนสิการ คือขั้นสรางสรรคความคิด พบวา โดยภาพรวม ทั้ง 4 โรงเรียน มีการสงเสริมผูเรียนใหฝกคิดใน
สถานการณที่เหมาะสม โดยการใชเทคนิคที่หลากหลาย เชน การนําเอาหลักอริยสัจ 4 มาใชในการคิดเช่ือมโยงความคิดจาก
เหตุไปหาผล กิจกรรมการทําโครงงานวิทยาศาสตรเพื่อการประกวดกลุมของโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ จัดขึ้น กิจกรรมศีลป
สมาธิ ชุมนุมคณิตคิดสนุก เพื่อใหผูเรียนพัฒนาความสามารถดานการคิดและการตัดสินใจอยางมีเหตุผล  

ดานธัมมานุธัมมปฏิปตติ คือขั้นสรุปเพื่อนําสูแนวทางปฏิบัติ พบวา แตละโรงเรียน มีหนวยธรรมนิเทศ กลุมวาทศิลป 
กิจกรรมสรางนักเทศนรุนเยาวเพื่อสงเสริมใหนักเรียนรูจักนําความรูที่ไดจากเรียนไปสูการปฏิบัติ ไปสอนธรรมตามวัดและ
โรงเรียนตางๆ มีกิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตร และสงเสริมใหนักเรียนปฏิบัติตามคานิยม 12 ประการ  

ผลการศึกษาการจัดการความรูในระดับองคกรเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานเทคโนโลยีในการส่ือสาร พบวา 
โดยภาพรวม ทั้ง 4 โรงเรียน ผูบริหารกําหนดใหพัฒนาขีดความสามารถครูในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศส่ือสารความรูภายใน
องคกร เพื่อใหครูฝกทักษะในการรับสงขอมูลขาวสาร โรงเรียนมีหองสมุดที่เอ้ือตอการเรียนรู หองเรียนอัจฉริยะสําหรับ
นักเรียน (Smart Classroom) สวนโรงเรียนประภัสสรฯ มีอุปกรณเทคโนโลยีการส่ือสารความรูเฉพาะในหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร เพราะปจจัยดานอาคารสถานที่จํากัด ดานการพัฒนาการเวบไซตโรงเรียน ทั้ง 4 โรงเรียนยังมีเน้ือหาและการ
จัดระบบสารสนเทศขาดการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน  

ดานเทคโนโลยีในการใชงานรวมกัน พบวา ทั้ง 4 โรงเรียน อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการส่ังการ ประสานการ
ทํางานเพื่อลดอุปสรรคในเรื่องระยะทาง ความรวดเร็ว ใชในการแสวงหาความรู เรียนรูผานเครื่องมือคนหาความรู (Search 
Engine) และ Wikipedia เปนตน แตครูบางคนขาดทักษะการใชเทคโนโลยีเพื่อการส่ือสารความรู โรงเรียน มีหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรสําหรับใชในการคนควาหาความรู มีการพัฒนาบุคลากรดาน ICT เพื่อรองรับการจัดการเรียนรู   

ดานเทคโนโลยีการจัดเก็บความรู พบวา ทั้ง 4 โรงเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศมีสวนสําคัญในการจัดเก็บขอมูล     
ดังคํากลาวของผูอํานวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญศึกษา วัดสระเรียง “โรงเรียนไดอาศัยเทคโนโลยีสําหรับจัดเก็บ
ขอมูล เพราะเทคโนโลยีเปนเสมือนคลังความรู ทําทุกคนใชประโยชนในการสืบคนขอมูลและจัดเก็บขอมูล ความรูไดเปนอยาง
ดี” โรงเรียนไดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาใหกับครูและบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรูดานการ
จัดเก็บขอมูล และสารสนเทศ เชน โปรแกรมการจัดเก็บขอมูลระบบสารสนเทศการศึกษา (EIS) ทําใหครูและบุคลากรใช
เทคโนโลยีจัดเก็บความรูอยางเปนระบบในฐานขอมูลของโรงเรียนเพื่อใหงายตอการเขาถึงและการใชงาน 

ผลการศึกษาการจัดการความรูในระดับองคกรดานสาราณียธรรม ซ่ึงเปนหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา         
ดานเมตตากายกรรม คือการกระทําดีตอกัน พบวา ทั้ง 4 โรงเรียน บุคลากรมีความประพฤติเปนแบบอยางที่ดีใหแกนักเรียนมี
ศีลเปนตัวกํากับความประพฤติ จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูในดานตาง เพื่อพัฒนาโรงเรียนใหเปนชุมชุนการเรียนรู 
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ดานเมตตาวจีกรรม คือการพูดดีตอกัน พบวา โดยภาพรวม ทั้ง 4 โรงเรียน บุคลากรมีสัมมาวาจา พูดปรารถนาดีตอ
กัน นักเรียนประพฤติตัวไมเหมาะสมหรือมีปญหาการเรียน ครูคอยเตือนสติโดยยกหลักธรรม หรือนิทานชาดกมาประกอบ
เพื่อใหเห็นภาพชัดเจน และหาทางแกไขปญหารวมกัน 

ดานเมตตามโนกรรม คือการคิดดีตอกัน ครูสวนมากเปนพระภิกษุ หรือที่อยูในเพศคฤหัสถผานการบวชเรียนมากอน 
เปนคนมีเหตุผล มีความเขาใจตอผูเรียน คิดพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค คือมีความรูคูคุณธรรม 

ดานสาธารณะโภคี คือการรูจักแบงปนความรูตอกัน พบวา ทั้ง 4 โรงเรียน บุคลากรมีการแบงปนขอมูล ผานการ
ประชุมประจําเดือน หรือประชุมในแตละกลุมสาระ การใหความรูหนาช้ันเรียนกอนเขาเรียน ครูมีหนาที่รับผิดชอบในการนํา
ขอมูลขาวสาร ความรูตางๆ ไปเผยแพรประชาสัมพันธผานบอรดประชาสัมพันธ เวบไซตของโรงเรียน 

ดานสีลสามัญญตา คือการมีระเบียบวินัย พบวา ผูบริหารครูและนักเรียน สวนมากเปนพระภิกษุและสามเณรมีศีล
เปนเครื่องกํากับการกระทําและวาจา ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน เชน การใหโอวาทหลังทําวัตรสวดมนตเย็น  

ดานทิฏฐิสามัญญตา คือการมีเหตุผลตอกัน พบวา บุคลากรมีพื้นฐานความรูดานธรรมะ ขอคิดตางๆ ตั้งอยูบน
พื้นฐานเหตุและผลเปนไปเพื่อประโยชนสวนรวม ยอมรับความคิดเห็นที่แตกตาง มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวางกันเปน
ประจํา ดังคํากลาวของผูอํานวยการโรงเรียนประภัสสรวิทยาฯ “การอยูรวมกันเปนหมูคณะตองใชหลักสาราณียธรรมในการ
สรางมนุษยสัมพันธตอกัน เราสรางความสัมพันธกับโรงเรียนขางนอกดวยเพื่อชวยเหลือเก้ือกูลดานวิชาความรูแกกัน”  

 
 3.2 ศึกษาแนวทางการจัดการความรูเชิงพุทธของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาทั้ง 4 โรงเรียน 
โดยจําแนกตามกระบวนการจัดการความรู สรุปไดดังนี้ 

ดานการกําหนดความรู พบวา ผูบริหารกําหนดความรูตามหลักสูตรแกนกลางพื้นฐานของกระทรวงศึกษาการ และ
หลักสูตรการศึกษาของคณะสงฆไทยทั้ง 3 แผนก สอดคลองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทองถิ่นในแตละภูมิภาค  

ดานการแสวงหาความรู พบวา ผูบริหารกระตุนเตือนใหครูแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาตนเองใหมีความรูที่หลากหลาย 
เทคโนโลยีเขามามีบทบาทสําคัญในการชวยบุคลากรเขาถึงความรูและใชแสวงหาความรูไดอยางสะดวก รวดเร็ว ครูมีสวน
ชวยเหลือแนะนําเปนพี่เล้ียงใหนักเรียนแสวงหาความรู รวมทั้งการเรียนรูดานอ่ืนๆ  

ดานการแลกเปล่ียนความรู พบวา โรงเรียนมีเครือขายกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ สํานักงานพระพุทธศาสนา
ประจําจังหวัด สถานศึกษาในแตละภูมิภาคสําหรับการพัฒนาความรู และแลกเปล่ียนความรูระหวางกันโดยเทคโนโลยี
สารสนเทศเขาเปนตัวชวยใหเกิดการแลกเปล่ียนความรูที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

ดานการจัดเก็บความรู พบวา โรงเรียนพัฒนาครูและบุคลากรใหความรูดานเทคโนโลยีในใชงานรวมกัน การจัดเก็บ
ขอมูล และความรูตางๆ ในระบบฐานขอมูลของโรงเรียน เชน เวบไซต คอมพิวเตอร ครูมีพัฒนาการในการจัดทําแฟม เอกสาร
ประกอบการสอนที่ไดจากการสราง แลกเปล่ียนความรู จัดเก็บใหเปนระบบเพื่อใหงายตอการเขาถึงและการใชงาน  

ดานการเผยแพรความรู พบวา ครูและนักเรียนนําความรูที่ไดจากการศึกษา แลกเปล่ียนเรียนรูในหองเรียนและจาก
แหลงอ่ืนๆ พิจารณาไตรตรองและประยุกตใช และนําไปเผยแพรผานชองทางตางๆ เชน แผนพับ เฟสบุค เวบไซตโรงเรียน 
บอรดประชาสัมพันธ และการเทศนาธรรม  

ดานการประยุกตใชความรู พบวา ครูเปนกัลยามิตรที่ดีในการแนะนําใหนักเรียนนําความรูที่ไดจากการศึกษา จาก
แหลงเรียนรูตางๆ เชน การเรียนการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศ ครูภูมิปญญาทองถิ่น และเพื่อนกัลยาณมิตร นํามาพิจารณา
ตามหลักโยนิโสมนสิ แลกเปล่ียนเรียนรู และนําไปประยุกตใชในการเรียนและการดําเนินชีวิต 

 
4. สรุปและอภิปรายผล 
 

ผลการศึกษาปจจัยสนับสนุนการจัดการความรูระดับบุคคล และระดับองคกรสอดคลองกับงานวิจัยของเตือนใจ รักษาพงษ 
(2551) ไดศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการความรูเพื่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดวย
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม พบวา ปจจัยที่สนับสนุนใหการจัดการความรูประสบผลสําเร็จมีภาวะผูนํา และ
เทคโนโลยี เปนองคประกอบสําคัญ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยการจัดการความรูเชิงพุทธของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ศึกษาในประเทศไทย ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสนับสนุนการจัดการความรูระดับบุคคลในระดับบุคคล ดานภาวะผูนําการ
เปล่ียนแปลงของทั้ง 4 โรงเรียน ผูบริหารคํานึงถึงความแตกตางดานพื้นฐานความรูของผูเรียนมาการกําหนดความรู และกระตุน
เตือนใหครูและนักเรียนแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาตัวเอง มีการจัดสวัสดิการใหแกครูอยางเหมาะสม สอดคลองแนวคิดเก่ียว
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ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของ Bass & Avolio (1994: 132-135) และสอดคลองกับงานวิจัยของรสพร ทองธรรมจินดา 
(2554: 314) การปรับเปล่ียนวัฒนธรรมองคการที่สงผลตอการสงเสริมการวิจัยในช้ันเรียน องคประกอบดานผูนําการ
เปล่ียนแปลง เชน ผูบริหารใหคําแนะนําเปนที่ปรึกษาและชวยเหลือบุคลากรในการปฏิบัติงาน ผูบริหารเปนแรงบันดาลใจใน
การปฏิบัติงาน ผูบริหารประพฤติตนเปนแบบอยางในการปฏิบัติงาน ผูบริหารใหรางวัล เม่ือบุคคลปฏิบัติงานบรรลุเปาหมาย  

ดานกัลยาณมิตตา คือความเปนกัลยาณมิตรตอกัน โดยภาพรวมผูบริหารและครูมีความเปนกัลยาณมิตรตอนักเรียน 
มีคลินิกใหคําปรึกษา จัดอบรมใหความรูแกครูเพื่อสรางความความสัมพันธที่ดีระหวางครูกับนักเรียน คอยใหคําแนะนําแก
ผูเรียน สอดคลองกับหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาคือกัลยาณมิตตตา คือความเปนกัลยาณมิตรที่ดีตอ (อัง.เอกก. 

20/71/13,อัง.อัฏฐก. 23/54/41)
1
 และงานวิจัยของพระณรงค กิตฺติธโร (เดนประเสริฐ) (2549: 43) การศึกษาเปรียบเทียบ

ปรัชญาการศึกษาของพุทธทาสภิกขุ และพระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดกลาวถึงความสําคัญของกัลยาณมิตรคือ
องคประกอบดานบุคคลที่ทําใหเกิดการเรียนรู มีคุณสมบัติที่สามารถใหการอบรมส่ังสอน ชวยแนะนํา ชักจูง หรือเปนแบบอยาง
ที่ดี นําไปสูหนทางแหงการเรียนรูที่ถูกตอง รวมถึงส่ิงแวดลอมทางสังคมที่ชักจูงสงเสริมเปนตัวกระตุนใหเกิดการเรียนรู  

ผลการศึกษาดานวุฑฒิธรรม ขั้นเสวนาผูรู ครูกับผูเรียนมีความเปนกันเอง เปนกัลยาณมิตรตอกันตามสถานะภาพ    
จึงกลาสนทนาแลกเปล่ียนความรูกันมากขึ้น นักเรียนมีความแตกตางหลากหลายดานสังคม พื้นฐานความรู ภาษา ชาติพันธุชน
เผา ครูจึงตองเอาใจใสเปนพิเศษ โดยภาพรวมพบวา ทั้ง 4 โรงเรียน นักเรียนมีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย หม่ัน
แสวงหาความรู ขั้นสรางสรรคความคิด โรงเรียนมีการสงเสริมใหผูเรียนไดฝกฝนการคิดโดยใชเทคนิคการสอนที่หลากหลาย 
นําเอาหลักอริยสัจ 4 มาปรับใชในกระบวนการคิด รูจักการคิดเช่ือมโยงจากเหตุไปหาผล มีความสามารถในการตัดสินใจดวย
ตนเอง สอดคลองกับหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาคือ วุฑฒิธรรม 4 (อัง.จตุกก.(21/ 248-249/367-368, ที.ปา.
(11/311/286) งานวิจัยของเอ้ือมอร ชลวร (2554: 112) การจัดการความรูเชิงพุทธบูรณาการ กลาวถึงแนวทางการพัฒนา
ปญญาตามหลักวุฑฒิธรรม 4 การคบหากับผูทรงปญญาที่เปนสัตบุรุษ เชน พอแม ครูอาจารย เพื่อนที่คบหา ส่ังสอนอบรมไป
ในทางที่ดีงาม เรียกวา สัปปุริสสังเสวะ หม่ันฟงความรูจากผูทรงปญญาเพื่อใหไดมาซ่ึงความรูความเขาใจเกิดปญญาที่เรียกวา 
สัทธัมมัสสวนะ และนําความรูน้ันมาพิจารณาไตรตรองดวยความคิดที่แยบคายดวยวิธีตางๆ นําความรูตามขั้นตอนขางตนไป
ปฏิบัติใหสมควรแกธรรม ใหเหมาะสมทั้งกาลเวลา สถานการณ และวัตถุประสงคเพื่อใหไดปญญา  

 ผลการศึกษาปจจัยสนับสนุนการจัดการความรูในระดับองคกร ดานเทคโนโลยีสารสนเทศมี ทั้ง 4 โรงเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีบทบาทสําคัญในการส่ือสาร การใช และการจัดเก็บความรู มีหองเรียนอัจฉริยะ สําหรับนักเรียน 
ครูและบุคลากรใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการประสานงานเพื่อลดขั้นตอนและเวลาในการทํางาน ไดพัฒนาการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดเก็บขอมูล ความรูในรูปแบบตางๆ สอดคลองแนวคิดเก่ียวบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สนับสนุนจัดการความรูของสมชาย นําประเสริฐกุล (2558: 93-94) และสอดคลองกับงานวิจัยของผกาพันธ อินตะแกว (2552: 
296) รูปแบบการจัดการความรูของกลุมโรงเรียนสาธิต ดานองคประกอบเพื่อสนับสนุนการจัดการความรู มีเครื่องมือ 
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการความรูโดยตองมีเครื่องมือเทคโนโลยีที่เปนระบบอัตโนมัติ และตัวบุคคลมีความสามารถใชเพื่อชวย
สนับสนุนการจัดการความรูโดยสรางเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ สามารถสืบหาจัดเก็บองคความรูของบุคคลที่มีความเช่ียวชาญ  

ผลการศึกษา หลักสาราณียธรรม คือธรรมสําหรับความสัมพันธที่ดีในองคกร ทั้ง 4 โรงเรียน พบวา ดานการกระทําดี
ตอกัน ผูบริหารและครูประพฤติปฏิบัติเปนแบบอยางที่ดีใหแกนักเรียน มีกิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรู  ดานการพูดดีตอกัน 
บุคลากรมีสัมมาวาจา ครูมีหนาที่ใหคําปรึกษาและชวยตักเตือน ดานการคิดดีตอกัน ผูบริหารและครูมีเหตุผลในทํางานรวมกัน 
ปรารถนาดีตอเพื่อนรวมงานและผูเรียน ดานการรูจักแบงปนความรู ใชรูปแบบการซักถาม การประชุม และนําความรูไป
เผยแพรผานชองทางตางๆ เพื่อใหทุกคนไดเขาถึงความรู ดานการมีระเบียบวินัย ผูบริหาร ครู และนักเรียนเปนพระภิกษุและ
สามเณร มีศีลเปนตัวกํากับความประพฤติ ปฏิบัติหนาที่อยูในกฎระเบียบ เชน ระเบียบการน่ังแถวไหวพระสวดมนตและฟง
โอวาทกอนเขาหองเรียน ดานการมีเหตุผลตอกัน ผูบริหารและครูมีความรับผิดชอบงานสงเสริมการจัดการความรู ขอคิดเห็น 
ตั้งอยูบนพื้นฐานการคิดดี พูดดี และกระทําดี เม่ือเกิดปญหาอาศัยการปรึกษาแบบกลุมเพื่อหาทางออกรวมกัน สอดคลองกับ
หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาคือสาราณียธรรม 6 ประการ (ม.มู. 12/492/531-533) งานวิจัยพงษศักดิ์ มณีเดช (2550: 
81) การวิเคราะหความสําเร็จในการพัฒนาชุมชนของนางทองดี โพธิยอง จากมุมมองคําสอนของพุทธศาสนาปจจัยที่ทําให
ประสบความสําเร็จในการพัฒนาชุมชนน้ัน ในสวนปจจัยภายนอกดานการมีมนุษยสัมพันธที่ดีตามหลักสาราณียธรรม 6         

                                                        
 1 การอางอิงพระไตรปฎกในบทความนี้ ใชพระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พิมพ พ.ศ. 2539  โดย

เรียงตามลําดับตัวเลขหลังอักษรยอของคัมภีร คือ ชื่อ / เลม / ขอ / หนา 



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 

 บูรณาการศาสตรและศิลป งานวิจัยทองถ่ินไทยและประชาคมอาเซียน | 1461 

มีเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรม สาธารณโภคี สีลสามัญญตา และทิฏฐิสามัญญตา คือสาราณียธรรมที่จะ
เกิดขึ้นในหมูสมาชิกของชุมชน และทําใหชุมชนเกิดความสามัคคี ความระลึกถึงกัน ความพรอมเพรียงกันที่จะปฏิบัติภารกิจ  
 
5. ขอเสนอแนะ  
 

ดานปจจัยสนับสนุนการจัดการความรูในระดับบุคคล 
1) ผูบริหารควรสนับสนุนทุนการศึกษาแกครูและบุคลากรของโรงเรียนใหไดรับการศึกษาตอในกลุมสาระวิชาที่ขาด

บุคลากร เชน คณิตศาสตร วิชาวิทยาศาสตร ภาษาตางประเทศ เพื่อลดการพึ่งพาครูจากนอกสถานศึกษา 
2) ผูบริหารเปนผูนําในการกระทํากิจกรรมการจัดการความรู และกําหนดใหเปนนโยบายอยางเปนรูปธรรม และ

จัดหาบประมาณมาสนับสนุนดานการจัดการความรูโดยเฉพาะ 
3) ครูควรมีการสรางบรรยากาศการเรียนรูในหองเรียน มีวิธีการถายทอดความรูที่หลากหลายในเชิงสรางสรรค เพื่อ

สรางความสนใจและแรงจูงใจแกผูเรียน 
ดานปจจัยสนับสนุนการจัดการความรูในระดับองคกร 
1) หนวยงานที่เก่ียวของควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอุปกรณการเรียนการสอน และเทคโนโลยีสารสนเทศ

สําหรับการใชงานดานการจัดการเรียนรูใหเพียงพอตอการใชงานและทันสมัย  
2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาควรพัฒนาความรูดานการใชเทคโนโลยีสําหรับใชในการเรียนการสอน การส่ือสาร

ความรู และความสามารถเก็บความรูเปนระบบในรูปแบบตางๆ 
3) ผูบริหารและครูควรมีทีมงานในการจัดการความรูเพื่อสรางชุมชนแหงการเรียนรูใหเกิดขึ้นในโรงเรียนโดยการยึด

หลักสาราณียธรรมเปนแนวทางในการปฏิบัติ 
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บทคัดยอ 
  
 ประเทศอินเดียตั้งแตตกอยูภายใตการปกครองของอังกฤษภายหลังการส้ินสุดของกบฏซีปอยจนกระทั่งเปนเอกราช
ใน ค.ศ. 1947 อิทธิพลความคิดที่อังกฤษมีตออินเดียซ่ึงถือวาเปนอาณานิคมที่สําคัญและมีบทบาทตออังกฤษน้ันมีทั้งทางดานที่
เปนรูปธรรมและนามธรรม อังกฤษพยายามใชอิทธิพลดานปรัชญาในแงมุมตาง ๆ เพื่อยกระดับอินเดียใหเปนชาติที่มีอารยะ
ตามหลักพันธะแหงชนชาติผิวขาว ส่ิงหน่ึงที่เห็นไดชัดคืออิทธิพลทางดานความคิดโดยเฉพาะอิทธิพลทางดานปรัชญาการเมือง 
รวมทั้งแนวคิดในเรื่องเศรษฐกิจแบบตะวันตกซ่ึงถือไดวาเปนคุณูปการที่สําคัญยิ่งที่อังกฤษไดทิ้งมรดกที่เรียกวา “วัฒนธรรม
แหงตะวันตก” ไวใหแกอินเดีย  
 
คําสําคัญ: เสรีนิยม, การเมือง, เศรษฐกิจ 
 

Abstract 
 
When India was under the control of Britain after Sepoy mutiny 1858 until India received the 

independency after world war 1947. The idealist influence of Britain toward India had many dimensions, 
both tangible and intangible idea. Britain tried to apply her philosophy to develop India along with white 
man’s burden. The outstanding ideology – that is – the idea on politics and economics, the great contribution 
of Britain and the western heritage. 
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1. บทนํา 

 
ชวงที่อินเดียอยูภายใตการครอบงําของอังกฤษนับตั้งแตสมัยบริษัทอินเดียตะวันออกจนถึงสมัยบริทิชราชหรืออินเดีย

แหงอังกฤษ อินเดียไดรับการเปล่ียนผานในหลาย ๆ ดานจากอังกฤษทั้งรูปแบบการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
ตลอดจนปรัชญา โดยเฉพาะอยางยิ่งแนวคิดดานปรัชญาแบบเสรีนิยมที่กลายเปนปรัชญาสายใหมที่แทรกซึมเขาสูอินเดีย 
รูปแบบปรัชญาเสรีนิยมดังกลาวเปนส่ิงที่ทรงพลังในสังคมอินเดียอยางมากดังจะเห็นไดจากปรัชญาดังกลาวไดแตกออกเปนสอง
สายใหญคือเสรีนิยมทางการเมืองและเสรีนิยมทางเศรษฐกิจซ่ึงมีผลตอการสรางการเปล่ียนแปลงในสังคมอินเดียอยางมาก  อีก
ทั้งแนวคิดเสรีนิยมยังกลายเปนรากฐานทางปรัชญาสําคัญยิ่งหลังจากอินเดียไดรับเอกราชจากอังกฤษและทําใหอินเดียมีความ
พรอมทั้งในแงระบอบประชาธิปไตยและระบบทุนนิยมซ่ึงเปนสวนหน่ึงของกระแสเสรีนิยมในขณะน้ัน 
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2. การกอตัวของแนวคิดเสรีนิยมแบบตะวันตก 
  
กอนที่ความคิดทางปรัชญาการเมืองตะวันตกจะแพรหลายและเปนที่ยอมรับไปทั่วโลกน้ัน เราอาจจําเปนที่จะตองเรียนรู

เรื่องราวเก่ียวกับวิธีการคิดในตะวันตกวามีความเปนมาอยางไร โดยนับจากศตวรรษที่ 16 เปนตนมายุโรปไดเกิดการ
เปล่ียนแปลงอยางมาก อันเปนผลมาจากการฟนฟูศิลปวิทยาการในศตวรรษที่ 15 ภายหลังจากที่ยุโรปไดเขาสูยุตตกต่ําแทบทุก
ดานในชวงยุคกลางซ่ึงกินเวลายาวนานเกือบสหัสวรรษนับตั้งแต ค.ศ. 465 – ค.ศ. 1453 โดยใชเวลาที่ชนเผาอนารชนเยอรมัน
เขามาบุกที่กรุงโรม โดยปลดองคพระจักรพรรดิองคสุดทาย คือ โรโอมิวรุส ออกุสตุสซีซาร และการส้ินสุดของจักรวรรดิ         
ไบแซนตไทนที่ถือเสมือนเปนกรุงโรมแหงสุดทายโดยถูกพวกออตโตมานเติรกเขายึด ในชวงยุคกลางที่ถือวาเปนการถดถอยใน
ทุกๆดาน ไมวาจะเปนทางดานศิลปวิทยาการ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง รวมกระทั่งภูมิปญญาทางความคิด ทั้งน้ีอิทธิพล
ความคิดอันเดนชัดในยุคกลางเกิดในสมัย “ยุคกลางอันรุงโรจน” (ค.ศ. 1050-1350) โดยมีบิชอฟแหงกรุงโรมทรงอํานาจ และ
ทรงเปน “พระสันตะปาปาราชันย” (papal monarchy) แหงคริสตจักรยุโรปทั้งปวง2 นอกจากน้ียังทรงอยูในตําแหนงที่เรียกวา 
เจาเหนือหัว (overlord) ของเหลา จักรพรรดิ (emperor) ราชา (kings) ดยุค (dukes) วิสเคาท (viscounts) เคาท (counts) 
มาเกรฟ (magraves) มากีส (maquis) ลอรด (Lord) รวมทั้งอัศวิน (knights) ทั้งปวง ทั้งน้ีเหลาฆราวาสในทางโลกน้ันก็ตาง
ยอมรับพระองควาทรงเปน “สมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจา” (king of kings) แหงยุโรป 

แตภายหลังนับจากยุคกลางอันรุงโรจนเส่ือมลงพรอมกับความยิ่งใหญของสมเด็จพระสันตะปาปา นับจากการเกิดเหตุการณ 
การคุมขังที่บาบิโลนในชวงป ค.ศ. 1305 – 1378 (Babylonian Captivity) และเหตุการณมหาศาสนเภทครั้งใหญในป ค.ศ. 
1378 – 1417 (Great Schism) ซ่ึงมีผลบั่นทอนความศรัทธาของเหลาคริสตชนลงไปมาก3 ในขณะเดียวกันการเกิดขึ้นของลัทธิ
มนุษยนิยมในคาบสมุทรอิตาลีก็เปนส่ิงหน่ึงที่ทําใหชาวยุโรปเกิดความเช่ือม่ันและศรัทธาในตนเองมากขึ้น หากเทียบกับอินเดีย 
อินเดียน้ันก็ยังอยูในชวงที่มืดบอดทางภูมิปญญาและวัฒนธรรมเชนเดียวกัน นับตั้งแตการเขามาปกครองของเหลามุสลิมที่ชาว
อินเดียเช่ือวามีความลาหลังมากกวาตน  

 การปูพื้นในเรื่องความคิดแบบปจเจกนิยม (Individualism) น้ันถือไดวาเปนสวนสําคัญที่จะทําใหนักคิดทั้งหลายใน
ยุโรป  พยายามตีตัวใหออกหางทางดานคริสตจักรที่ครอบงําวิถีชีวิตมานับพันป โดยเฉพาะอยางยิ่งส่ิงเหลาน้ีเม่ือกาวผานเขามา
สูศตวรรษที่ 17 แนวความคิดเหลาน้ีไดตกผลึกออกมาเปนรูปรางที่ชัดเจน ในยุคที่เราเรียกวา “การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร” 
โดยมีโคเปอรนิคัสรวมทั้งกาลิเลโอ เปนผูที่รองรับความคิดอันเปนรูปธรรมรวมทั้งสามารถที่จะพิสูจนไดเหลาน้ี ความคิดทาง
วิทยาศาสตรกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงครั้งยิ่งใหญในยุโรปเชนเดียวกันกับการเขามาสถาปนาอํานาจรากฐานของคริสตศาสนา
ในป ค.ศ. 313 ไมแพกัน อีกทั้งการปฏิวัติทางวิทยาศาสตรไดเปนที่ยอมรับกันทั่วทั้งยุโรปไดก็โดยการที่นิวตันสามารถพิสูจนให
ทุกส่ิงที่เปนสรรพสากลโลกสามารถที่จะอธิบายได  โดยกฎเกณฑของธรรมชาติในตัวมันเอง  ถือไดวาเขาเปนผูไขกุญแจใน
สหัสวรรษที่สําคัญ  รวมทั้งการลวงรูทุกส่ิงที่ถือเสมือนเปนคําตอบของพระผูเปนเจาไดอยางที่ไมมีใครเคยทํามากอน  การเขาใจ
วิทยาศาสตรน้ันมิใชเพียงการหมายถึงเหตุและผลเทาน้ันแตยังหมายถึงการเขาใจของพระเจาดวยเชนกัน  ซ่ึงอาจจะกลาวไดวา
วิทยาศาสตรที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 17 น้ันถือวาเปนกฎสากล (universal law) ที่จะพิสูจนไดทุกเม่ือทุกเวลา  ทั้งน้ี  
วิทยาศาสตรมีตัวรองรับความจริงที่จะเกิดขึ้น 2 ประการคือ หน่ึงการใชความคิดแบบระบบอนุมาน (deductive method) 
และสองการใชความคิดแบบระบบอุปมาน (inductive method)4 ความจริงน้ันในโลกยุคโบราณหรือที่เรียกวาโลกเฮเลนิสติก
น้ันนักปรัชญาเมธีชาวกรีกตางก็ใชเหตุผลไมแพชาวยุโรปในชวงศตวรรษที่ 17 เหมือนกัน แตตางกันที่ชาวกรีกในชวงน้ันแมจะใช
เหตุผลแตก็ไมสามารถที่จะใชเหตุผลของพวกเขาอธิบายมาในรูปแบบทางรูปธรรมอยางชัดเจนได ตางจากชาวยุโรปในศตวรรษ
ที่ 17 ที่มีความกาวหนาทางเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยกวา ทําใหพวกเขาสามารถนําส่ิงที่เปน ประสบการณ อันไดจากการ
สังเกต รวมไปสูการทดลองครั้งแลวครั้งเลา ส่ิงเหลาน้ีจึงเปนการเปล่ียนโฉมหนาใหยุโรปเกิดการเปล่ียนแปลงทางดานความคิด 
รวมทั้งรากเหงาคริสตจักรที่ฝงอยูนานนับพันปลงได และหากจะเทียบกับการเปล่ียนแปลงของโลกในชวงน้ัน จะเห็นไดวาเปน
ชวงที่อารยธรรมสําคัญๆของโลก เริ่มกาวสูยุคแหงความเส่ือมถอย แมกระทั่งจีนเองน้ันการที่ตกอยูภายใตราชวงศชิง (Ching 
Dynasty) นับตั้งแต ค.ศ. 1644 เรื่อยมาจีนฮั่นซ่ึงถือไดวาเปนผูปกครองสวนใหญกลับพายแพตอพวกแมนจูซ่ึงครั้งหน่ึง จีนฮั่น

                                                        
2 Edword  Perters,.Europe and Middle Ages,(Upper Saddle River,N.S. : Pearson/Prentice Hall, c 2004.) pp.142 - 

145. 
3 Ibid., p 277. 
4 William Woodruff, A concise history of modern world.(New York:St. Martin’s, 1993), pp.135 - 138. 



The 8th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 31st March - 1st April 2016  

1464 | Integration of Art and Science toward the Local Research and ASEAN Community 

เคยเรียกพวกน้ีวาเปน “ฮวน” ในขณะที่ราชวงศชิงเองน้ันก็ไมสามารถที่จะพัฒนาความคิดที่ตอยอดจากบรรพบุรุษรุนแลวๆ ได
เลย ในขณะที่ราชวงศโมกุล (Mughal Dynasty) ซ่ึงถือไดวาเปนศูนยกลางแหงความยิ่งใหญในโลกมุสลิม ก็เริ่มที่จะเขาสู
ภาวะการเส่ือมถอยทั้งทางภูมิปญญาและวัฒนธรรม นับจากการส้ินลงของพระเจาออรังเซ็บเรื่อยมา 

 ในขณะที่อารยธรรมสวนตางๆของโลกกําลังเขาสูภาวะเส่ือมลง ยุโรปกลับเปนทวีปที่โดดเดนออกมานับตั้งแตการ
เส่ือมสลายลงของจักรวรรดิโรมัน  การที่ยุโรปมีความเช่ือเดียวกันทางคริสตศาสนา แมวาในศตวรรษที่ 15 จะเกิดการแบงแยก
นิกายออกมากมายหลายสาขา แตถึงกระน้ันก็ตามการที่พวกเขาซ่ึงเปนชาวยุโรปที่ครั้งหน่ึงเคยอยูภายใตอาณาจักรแหงพระ
คริสตแมจะอยูพื้นที่ที่แตกตางกันออกไป แตการแตงงานเขากับหมูเช้ือพระวงศรวมทั้งการแตกแยกของราชสกุลยุโรปออกเปน
หลายมหาสาขาก็ยิ่งเปนการเพิ่มความสัมพันธแกชาวยุโรปใหใกลชิดมากยิ่งขึ้น และมีความรูสึกวา แทที่จริงพวกเขาน้ันก็ไมใช
ใครอ่ืนไกล 

 ดวยเหตุน้ีเองจึงไมแปลกอะไร ที่ความคิดยุโรปในที่หน่ึงจะแพรกระจายไปยังยุโรปอีกที่หน่ึงไดอยางรวดเร็ว 
โดยเฉพาะในเรื่องที่กลาวมาแลวขางตนเก่ียวกับวิทยาศาสตรที่บัดน้ี ไดคอย ๆ แพรจากจุดที่เปนยุโรปฟากตะวันตกไปสูยุโรป
ภาคพื้นทวีปเรื่อยๆ  สาระสําคัญที่ยิ่งใหญของการคิดแบบวิทยาศาสตรน้ันไมใชเพียงแคการวางทุกอยางในสมมติฐานของความ
เปนเหตุและผลเทาน้ันสารัตถะที่มากไปกวาน้ันกลับผูกติดอยูในเรื่องของการนําความคิดแบบวิทยาศาสตรเขามาผสมผสานใน
ดานปรัชญาการเมืองและแนวทางความคิดที่แพรหลาย  โดยเฉพาะในชวงศตวรรษที่ 18 ซ่ึงถือไดวาเปน “ยุคตรัสรูแหงการรู
แจง” มิเพียงเฉพาะวิทยาศาสตรจะเขามามีบทบาทในเรื่องทางการเมืองเทาน้ัน  แตแทที่จริงแลวน้ันวิทยาศาสตรยังไดเขามามี
บทบาทในแงของการบริหารการปกครอง  แมกระทั่งเรื่องทางเศรษฐกิจเชนกัน 

 จะเห็นไดวาปรัชญาการเมืองที่ยุโรปไดรับอิทธิพลทางดานวิทยาศาสตรในศตวรรษที่ 18 น้ันมีคุณคาและทรงอิทธิพล
ตอโลกอยางมาก  แมกระทั่งประเทศในอาณัติของชาวผิวขาวน้ันตางก็ยอมรับแนวคิดน้ีโดยดุษณี น่ันก็คือ “สิทธิเสรีภาพ” อัน
เปนผลพวงมาจากอิทธิพลทางดานวิทยาศาสตรในศตวรรษที่ 17 ในศตวรรษที่ 18 มีนักคิดผูทรงภูมิไดพยายามนําแนวทาง
สาระสําคัญในวิทยาศาสตรเขามาเก่ียวพันในเรื่องน้ี เชน มองเตสกิเออ ผูที่แตงหนังสือ  The Spirit of  Laws แนวคิดสําคัญ
ของเขาน้ันไดกลาวถึงสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษยทุกคนพึงไดรับจากพระผูเปนเจา5  ขณะเดียวกันการแบงอํานาจออกเปนสามสวน
ในเรื่องของการบริหารประเทศถือวาเปนเรื่องสําคัญ  อํานาจสามสวนที่แบงออกในการบริหารประเทศประกอบดวย  อํานาจนิติ
บัญญัติ  อํานาจบริหาร  และอํานาจตุลาการ  ซ่ึงการแบงอํานาจออกเปนสามสวนเปนส่ิงที่ช้ีใหเห็นอยางชัดเจนวาไมมีใครถือ
อํานาจสูงสุดเอาไวแตเพียงผูเดียว  เพราะประชาชนเปนเจาของอํานาจทั้งปวงอยางแทจริง  แนวความคิดการปกครองในการ
แบงอํานาจน้ีเปนที่แพรหลายอยางมากในยุโรปนับตั้งแตการปกครองของราชาผูทรงภูมิธรรมคอยๆหมดไปในทวีปยุโรป  
โดยเฉพาะอาณานิคมทั้งหลายน้ันตางก็รับเอาแนวทางความคิดเหลาน้ีมาใชในการบริหารประเทศตน 

 ขณะเดียวกันจอหน ล็อคเปนอีกผูหน่ึงที่สําคัญที่นําเอาแนวทางความคิดที่เรียกวา “ทฤษฏีหลักสิทธิทางธรรมชาติ” 
เขามาใชในเรื่องของแนวคิดทางการเมืองยุโรปในขณะน้ัน  ล็อคเช่ือเชนเดียวกับมองเตสกิเออที่วา  มนุษยทุกคนมีสิทธิตาม
ธรรมชาติที่พระผูเปนเจาทรงมอบให  ในขณะเดียวกันพระผูเปนเจาก็ทรงใหเหตุผลแกมนุษยในการดําริคิดอานส่ิงตางๆ  ดวย
เหตุน้ีประชาธิปไตยหรือผูปกครองที่แทจริงน้ันมิใชเจาเหนือหัว  แตเปนประชาชนที่เปนผูถืออํานาจอธิปไตยเอาไว  แนวคิดของ
ล็อคไดสะทอนความเปนประชาธิปไตยอยางมากอีกทั้งแพรหลายอยางมากในเกาะอังกฤษ  ดวยเหตุน้ีเองชาวยุโรปในชวงเวลา
ตอมาน้ันเขามิใชยอมรับความคิดของนิวตันในฐานะที่เปนกฎแหงธรรมชาติเทาน้ัน  ในขณะเดียวกันพวกเขาตางก็ยอมรับ
แนวความคิดเหลานักปราชญในเรื่องสิทธิเสรีภาพเพราะเปนสิทธิธรรมทางธรรมชาติซ่ึงถือเปนกฎอยางหน่ึงดวยเชนกัน 

 นอกเหนือจากน้ียังมีนักคิดคนสําคัญอีกเชน  วอลแตรและรุสโซ  ทั้งสองตางมีความคิดที่คลายกันคือวา  มนุษยทุกคน
เกิดมายอมไดรับสิทธิเสรีภาพตามที่ธรรมชาติไดมอบไวให6  ในขณะเดียวกันการลิดรอนสิทธิของมนุษยจึงเปนส่ิงที่ยอมไมได
เพราะสิทธิของมนุษยเปนส่ิงที่พระผูเปนเจาทรงประทานมาให  เราอาจจะกลาวไดวานักคิดยุคภูมิธรรมที่กลาวมาทั้งหมดน้ันได
พูดเก่ียวกับสาระสําคัญในแนวทางความคิดแบบระบบประชาธิปไตยซ่ึงถือเปนรากฐานทางตะวันตกซ่ึงส่ิงเหลาน้ีเปนส่ิงที่ค้ํา
ประกันสิทธิชาวยุโรปเอาไวอยางทั่วถึง  ในขณะเดียวกันชาวยุโรปก็คิดที่จะนําความคิดแบบศิวิไลซเชนน้ีไปสูทั่วทุกมุมของโลก
ตามความคิดพันธะแหงชาวผิวขาว 

 จะเห็นไดวาอุดมคติใหมที่เกิดมาจากรากฐานวิทยาศาสตรน้ัน  มาบัดน้ีไดกลายมาเปนแนวทางความคิดใหมที่เรียกวา 
“วิถีประชาธิปไตย” หรือที่เรียกกันอยางแพรหลายในศตวรรษที่ 19 วาแนวความคิดเสรีนิยม (liberalism) ซ่ึงแนวความคิดน้ี

                                                        
5 ประยงค  แสนบุราณ. ปรัชญาตะวนัตกสมัยใหม, (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 2548) หนา 14 - 15. 
6 สุลักษณ  ศิวรักษ. ลอกคราบปญญชนฝร่ัง. (กรุงเทพฯ : เกล็ดไทย, 2536), หนา 72. 
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ไมไดจํากัดอยูเพราะการปกครองที่เปนรากฐานประชาธิปไตยเทาน้ัน  แตยังรวมถึงแนวความคิดเก่ียวกับทางการคาดวยเชนกัน  
ในขณะเดียวกันเม่ือมองยุโรป  โดยเฉพาะประเทศแมบทสําคัญซ่ึงมีอิทธิพลทั้งทางการเมือง  การปกครอง  รวมทั้งทางดาน
เศรษฐกิจแลวน้ัน  ประเทศเหลาน้ีก็ไดรับการปลูกฝงและถายทอดความคิดเหลาน้ีเอาไวเรียบรอยแลว เชน ประเทศอังกฤษ
ระบอบวิถีทางประชาธิปไตยไดเกิดขึ้นนับตั้งแตการที่รัฐสภาอังกฤษสามารถบังคับใหกษัตริยอังกฤษในขณะน้ันยอมอยูภายใต
การปกครองรัฐธรรมนูญ ในป 1688 หรือที่เรียกวา “การปฏิวัติอันรุงโรจน” (Glorious Revolution 1688) สงผลใหอํานาจ
ของกษัตริยอังกฤษไดถูกจํากัดลงเปนอยางมาก7 ในขณะที่ฝรั่งเศสเองน้ันภายหลังการปกครองของพระเจาหลุยสที่ 14 ที่ถือได
วาทรงเปนกษัตริยที่ทรงอํานาจตามระบบสมบูรณาญาสิทธิราชอยางแทจริง เม่ือเกิดการปฏิวัติฝรั่งเศสในป 1789 เปนตนมา  
แนวคิดของสิทธิเสรีภาพก็ไดแพรกระจายไปทั่วฝรั่งเศสรวมทั้งภาคพื้นทวีปยุโรปในชวงเวลาตอมา  จะเห็นไดวาทั้งอังกฤษ
รวมทั้งฝรั่งเศสซ่ึงถือไดวาเปนเจาอาณานิคมทั่วมหาสมุทรในขณะน้ันตางก็ไดรับเอาแนวความคิดในเรื่อง “เสรีภาพ” เอาไว และ
ในเรื่องน้ีเองที่ประเทศทั้งสองรวมทั้งยุโรปบางประเทศตางก็พยายามที่จํานําแนวความคิดน้ีเขาไปเผยแพรดวยเชนกัน 
 
3. การสงผานแนวคิดเสรีนิยมทางการเมือง : รูปแบบของการออกพระราชบัญญัติกับเสรีภาพแบบตะวันตก 
 

 กระแสเสรีนิยมของยุโรปไดแทรกซึมเขาสูอนุทวีปน้ีอยางชาๆ  ในขณะที่อินเดียภายใตการปกครองของราชวงศโมกุล  
รวมทั้งพื้นที่ตางๆซ่ึงเปนของเจามหาราชาทั้งหลายน้ัน  อินเดียตกอยูภายใตการปกครองในแนวทางความคิดที่ เปน
สมบูรณาญาสิทธิราชยเสียมากกวา  ซ่ึงการปกครองลักษณะน้ีมีอยูทั่วไปและเปนที่แพรหลายในเอเชียเปนอยางมาก  ลักษณะ
แบบน้ีเปนมาอยางชานานกอนหนาที่บริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษจะเขามาเสียอีก  ในขณะเดียวกันเราก็อาจจะกลาวได
วาการเขามาของบริษัทอินเดียในชวงศตวรรษที่ 16-17 น้ัน ก็ยังไมสงผลทางดานแนวทางความคิดในเรื่องการปกครองมาก
เทาใดนักทั้งน้ีเปนเหตุผลที่ทางบริษัทไมยุงเก่ียวกับทางดานการปกครองของเจาผูครองนครแตละแวนแควน บริษัทสนใจในเรื่อง
ที่จะทําการคามากกวา  อีกทั้งแนวคิดการปกครองของยุโรปน้ันก็ยังไมเปนรูปเปนรางที่ชัดเจน  ทั้งน้ีเปนผลมาจากสงครามที่
ยืดเยื้อในยุโรปเปนเวลายาวนาน หรือที่เรียกวา “สงความสามสิบป” (Thirty War ค.ศ. 1618 – 1648) 

 อินเดียไดรับอิทธิพลทางความคิดของยุโรปอยางชัดเจนภายหลังกบฏซีปอยไดส้ินสุดลงในป 1858 กบฏซีปอยถือไดวา
เปนการเปล่ียนแปลงโฉมหนาประวัติศาสตรอินเดียอยางยิ่งใหญ และเปนการนําอินเดียเขาสูโลกสมัยใหมอยางชัดเจน  จะเห็น
ไดวาภายหลังจากการเกิดกบฏซีปอยแลวน้ันบริษัทอินเดียก็ถูกยุบตัวลงไป ซ่ึงตอไปน้ีอินเดียจะไมไดถูกปกครองโดยมีบริษัท
อินเดียตะวันออกอีกแลว  แตจะถูกเปล่ียนผานการปกครองไปสูรัฐบาลอังกฤษที่กรุงลอนดอนแทน  โดยในศตวรรษที่ 19 น้ัน  
รูปแบบการปกครองของอินเดียก็คอยๆ เปล่ียนไป  ตามความหมายของอาณานิคมที่เปนเมืองขึ้น  โดยเริ่มตั้งแตปรัชญาแนวคิด
การปกครองที่อังกฤษไดทิ้งมรดกไวให  น่ัน คือ แนวคิดดานเสรีนิยม แนวคิดดานประชาธิปไตย รวมทั้งสิทธิเสรีภาพ ที่อังกฤษ
คอยๆถายทอดใหอินเดียไดซึมซับจวบจนกระทั่งอินเดียไดกลายเปนประเทศแมแบบประชาธิปไตยในเอเชียที่แข็งแกรงที่สุดใน
โลก 

 จะเห็นไดวานับตั้งแตการที่บริษัทอินเดียตะวันออกไดเริ่มเขามาปกครองอินเดียน้ัน  ทางอังกฤษก็พยายามสอดแทรก
แนวทางปรัชญาดานเสรีประชาธิปไตยไวในพระราชบัญญัติในระดับหน่ึง  ดังจะเห็นไดจากพระราชบัญญัติดังน้ีในชวง ค.ศ. 
1773 รัฐบาลอังกฤษไดออกพระราชบัญญัติที่มีช่ือวา Regulating Act 1773 เปนเรื่องเก่ียวกับระเบียบทางการปกครองของ
บริษัท ซ่ึงพระราชบัญญัติน้ีไดกําหนดในเรื่องของการมีสภาบริหารที่กัลกัตตา  การมีตําแหนงขาหลวง  รวมทั้งการริเริ่มการมี
ศาลสูงขึ้น  ซ่ึงความคิดเชนน้ีถือไดวาเปนการวางรากฐานขั้นตนแบบแนวคิดตะวันตกเขามา ในชวง ค.ศ. 1784 รัฐบาลอังกฤษ
ไดตราพระราชบัญญัติที่มีช่ือวา Pitt’s Indian Act 1783 ซ่ึงสาระสําคัญของพระราชบัญญัติฉบับน้ีอยูที่การพัฒนาระบบสภา
บริหารในอินเดีย และในชวง ค.ศ. 1833 อังกฤษไดออกพระราชบัญญัติช่ือ Charter Act 1833 ซ่ึงวาดวยเรื่องการรับชาว
อินเดียเขาทํางานโดยไมเลือกช้ันวรรณะ แตใชความสามารถเขาสูระบบราชการ พระราชบัญญัติเหลาน้ีลวนสะทอนถึงแนวคิด
เสรีนิยมในอินเดีย 

 ภายหลังจากการเกิดกบฏซีปอยในป 1858 แลว อินเดียก็ถูกเปล่ียนผานการปกครองมาสูรัฐบาลอังกฤษแหงกรุง
ลอนดอน ซ่ึงภายหลังจากน้ีอินเดียจะเปนเมืองอาณานิคมของอังกฤษโดยสมบูรณ  โดยในชวงหลายสิบปที่ผานมาที่อังกฤษได
เขาปกครองอินเดียน้ัน  อังกฤษไดนําแนวทางความคิดทางตะวันตก โดยคอยๆนําแนวทางนโยบายเขาแทรกในพระราชบัญญัติ
ในชวงระยะเวลาตางๆ เชนตัวอยาง ในสมัยของขาหลวงลอรด เบนทิงส ซ่ึงเขาไดเขามารับตําแหนงขาหลวงกอนเกิดเหตุการณ

                                                        
7 Keith Grahame Feiling, England under Tudors and Stuarts. (London : Williams & Norgate,1957), p. 88. 
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กบฏซีปอยน้ัน เบนทิงสก็ไดเปดโอกาสใหชาวอินเดียไดรับตําแหนงทางศาลอยางเสมอภาค ซ่ึงน่ีเปนการนําแนวทางความคิด
แบบเสรีนิยมเขามาใชในอินเดียในเรื่องของความเสมอภาค หรือกระทั่งลอรด ริปปอนซ่ึงเปนทั้งขาหลวงรวมทั้งอุปราช เขาก็ได
ประกาศใชพระราชบัญญัติจัดตั้งคณะกรรมการการบริหารสวนจังหวัด และใหประชาชนในทองถิ่นเปนผูเลือกตัวแทนเขามา ซ่ึง
ถือไดวาเปนการปูพื้นฐานประชาธิปไตยใหกับประชาชน นอกจากน้ียังมีการนําแนวคิดทางการปกครองซ่ึงแบงออกเปนจังหวัด 
อําเภอ และตําบลเขามาบริหารงานในทองถิ่น มีการตั้งเงินเดือนใหกับเจาหนาที่ ซ่ึงการปกครองแบบน้ีเปนส่ิงซ่ึงตรงกันขามกับ
แนวคิดประเพณีหมูบาน8 

 พระราชบัญญัติที่ตราขึ้นภายหลังการเกิดกบฏซีปอยก็เปนตัวอยางหน่ึงที่อังกฤษไดทิ้งคุณูปการทางดานแนวคิดแบบ
เสรีนิยมเอาไวเชนกัน โดยที่เราจะเห็นไดจากพระราชบัญญัติในชวงปตาง ๆ ดังน้ี ในป 1858 ซ่ึงเปนเวลาที่อังกฤษไดปราบกบฏ
ซีปอยอยางราบคาบแลว ทางอังกฤษไดออกพระราชบัญญัติช่ือ The Better Government of India Act 1858 ซ่ึงเปนการให
สิทธิเสรีภาพแกชาวอินเดียอยางเทาเทียม รวมทั้งมีการยกเลิกประเพณีที่เลวรายซ่ึงเปนการขัดสิทธิของชาวอินเดีย เชน พิธีธักจี
หรือการลักพาตัวเด็กไปทําการสังเวยบูชาพระแมกาลีตามความเช่ือของชาวฮินดู ใน ค.ศ. 1861 รัฐบาลอังกฤษแหงกรุง
ลอนดอนไดผานพระราชบัญญัติ คือ Indian Council Act 1861 ซ่ึงสาระสําคัญของพระราชบัญญัติน้ีคือ มีการตั้งสภานิติ
บัญญัติทั้งในระดับจักรวรรดิ และระดับมณฑลขึ้น ซ่ึงรูปแบบการปกครองน้ีน้ันอินเดียไมเคยรูจักมากอน  ในขณะเดียวกัน
อังกฤษก็ไดนําชาวอินเดียที่ไดรับคัดเลือกบางสวนเขาไปน่ังในสภาดวยเชนกัน  ทําใหชาวอินเดียเริ่มที่จะรูจักการปกครองใน
แนวทางแบบใหมที่อังกฤษไดมอบให  ในป 1892 รัฐบาลอังกฤษแหงกรุงลอนดอนไดผานพระราชบัญญัติคือ The Indian Act 
1861 ซ่ึงสาระสําคัญของพระราชบัญญัติน้ีเปนความสืบเน่ืองจากพระราชบัญญัติในฉบับที่แลว คือมีการเพิ่มจํานวนสมาชิก
อินเดียเขาไปน่ังสภาใหมากขึ้น โดยมีการเพิ่มจํานวนสมาชิกสภานิติบัญญัติในระดับมณฑล ในขณะเดียวกันก็มีการกําหนดเลือก
สมาชิกจากพื้นที่ตาง ๆ ทั้งทางสภาเทศบาล สภาทองถิ่น กระทั่งสภาการคา เพื่อเขามาบริหารในสภานิติบัญญัติในระดับมณฑล 
ซ่ึงเปนการปลูกฝงใหอินเดียไดเรียนรูในระบบประชาธิปไตยแบบตะวันตก ในขณะเดียวกันอังกฤษก็พยายามที่จะใหชาวอินเดีย
ไดเรียนรูการปกครองแบบชาติตะวันตกดวยเชนกัน 

 ใน ค.ศ. 1909 รัฐบาลอังกฤษแหงกรุงลอนดอนไดตราพระราชบัญญัติคือ The Indian Council Act 1909 หรือที่
รูจักกันในนาม The Morley - Minto Reform 1909 ซ่ึงถือไดวาเปนลําดับขั้นวิวัฒนาการทางประชาธิปไตยรวมทั้งแนวทาง
เสรีนิยมใหแพรขยายมากขึ้นในอินเดีย พระราชบัญญัติฉบับน้ีมีการเพิ่มจํานวนสมาชิกสภานิติบัญญัติทั้งในสวนกลางรวมทั้งสวน
ภูมิภาค ซ่ึงสมาชิกน้ันมีการเพิ่มจากที่แลวเพียงสิบกวาคนก็กลายมาเปน 60 คน นอกจากน้ีสมาชิกยังมาจากชนกลุมตาง ๆ ใน
อินเดีย เชน กลุมมุสลิม กลุมสิกซ รวมทั้งกลุมเจาของพื้นที่ตาง ๆ และในป 1919 ซ่ึงถือไดวาเปนสาระสําคัญมากของ
พระราชบัญญัติในการปกครองอินเดีย คือ The Indian Council Act 1919 หรือที่รูจักกันในนาม The Montagu - 
Shelmford Reform 1919 ซ่ึงพระราชบัญญัติฉบับน้ีอังกฤษไดยอมรับหลักการอํานาจ “อํานาจจะตองเปนของประชาชน” 

 จากพระราชบัญญัติทั้งหมดเทาที่กลาวมาลวนแสดงใหเห็นวาอังกฤษมิใชชาติที่จะเอาผลประโยชนไดฝายเดียวจาก
ประเทศอาณานิคมเทาน้ัน แตอังกฤษก็ยังนําแนวทางความเจริญ (civilization) ตามแบบอารยธรรมตะวันตกเขามาวางรากฐาน
ใหประเทศที่ดอยกวาชาติของตน (รวมทั้งชาวยุโรปทั้งปวง) สวนหน่ึงที่เห็นไดชัดมากจากอังกฤษกระทําตออินเดียก็คือ การที่
อังกฤษไดชวยสรางรากฐานทางดานประชาธิปไตยไวให ซ่ึงเปนแนวคิดแบบเสรีนิยม ที่แพรหลายมากในขณะน้ัน ส่ิงหน่ึงที่
อังกฤษเม่ือไดเขามาปกครองอินเดียในชวงแรกๆ น้ันพวกเขากับรูสึกพิศวงเก่ียวกับประเพณีในดานตาง ๆ ซ่ึงลวนแลวแตเปน
การลิดรอนสิทธ์ิ และในบางครั้งถึงขนาดตองเสียเลือดเน้ือ เชน พิธีสัตรี ที่อังกฤษไดประณามวาเปนลัทธิที่ช่ัวรายมาก (ใน
ขณะเดียวกันก็เปนการลิดรอนสิทธ์ิของพวกสตรีเอาไวเชนกัน) ดวยเหตุน้ีพวกเขา (อังกฤษ) จึงมีความจําเปนอยางมาก ซ่ึงถือได
วาเปนพันธะกิจอันรีบเรงที่จะตองกําจัดส่ิงช่ัวรายเหลาน้ีใหออกไป เสรีภาพรวมทั้งสิทธ์ิจึงเปนความจําเปนที่อังกฤษจะตองเรง
ปลูกฝงใหกับชาวอินเดียอยางรีบดวน 

                                                        
8 Hermann, Kulke and Dietmar Rothermund, A History of India, (London : Routledge c. 1986), pp.223 – 227. 
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 ในชวงขางตนไดกลาวถึงแนวทางปรัชญาทางการเมืองที่อังกฤษไดทิ้งไวใหกับอินเดียแลวในสวนที่สองน้ีผูเขียนจะ
ช้ีใหเห็นถึงอิทธิพลแนวคิดทางดานเศรษฐกิจที่อังกฤษไดทิ้งไวใหกับอินเดียเชนกัน และถือไดวามีความสําคัญไมนอยกวาอิทธิพล
ทางดานการเมืองเลยทีเดียว ความจริงแลวน้ันกอนที่อินเดียจะไดติดตอกับอังกฤษโดยตรงจนกระทั่งนํามาสูการติดตอกับอินเดีย
ในรูปแบบบริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษน้ัน อินเดียไดติดตอกับยุโรปหรือชนผิวขาวมากอนหนาน้ีหลายชาติแลว ทั้งน้ีเปน
เพราะชาติตะวันตกไดยินช่ือเสียงกิตติศัพทของอินเดียวาเปนประเทศที่ม่ังคั่งไปดวยทองคํา อีกทั้งการที่อินเดียเปนประเทศที่ถือ
เสมือนหน่ึงเปนทวีปหน่ึง (รวมทั้งประเทศเอเชียใตในปจจุบันน้ีดวย) ทําใหชาติยุโรปจํานวนไมนอยตางตองการมาแสวงความม่ัง
คั่ง ณ ที่แหงน้ี 

 
4. อิทธิพลดานลัทธิเสรีนิยมทางเศรษฐกิจกบการเปล่ียนนโยบายการคาของกระแสโลก 
 

 โดยชาติแรก ๆที่เขามาตางก็ประสบความสําเร็จในชวงระยะเวลาหน่ึงเทาน้ัน เชน โปรตุเกสสามารถที่จะไดฐานที่ม่ัน
ในเมืองกัวไวได แตสองชาติที่ถือวาสําคัญ และถือเปนเสมือนจุดเปล่ียนผานทางประวัติศาสตรในอินเดียขณะน้ันก็คือ ฝรั่งเศส 
และอังกฤษ โดยทั้งสองชาติในขณะน้ันตาง ๆ ก็กําลังแขงเกียรติภูมิทั้งทางการเมืองการปกครอง ศิลปวัฒนธรรม รวมกระทั่ง
การคาเอง โดยเฉพาะทางดานการคาที่เกิดขึ้นในชวงศตวรรษที่ 17 น้ัน ยุโรปอยูในรูปแบบทางการคาที่เรียกวา “ลัทธิพานิชย
นิยม” ซ่ึงเปนระบบที่สืบเน่ืองมาจาก Economics Nationalim ซ่ึงเปนเรื่องลัทธิชาตินิยมทางเศรษฐกิจ9 ระบบแนวความคิดใน
เรื่องพาณิชยนิยมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 17 เปนการนําแนวทางดานเศรษฐกิจมาตอบสนองความม่ังคั่งของแตละประเทศ โดยใช
กองทัพราชนาวี หรือพวกเหลาพอคาวานิชยที่มีกองเรือเปนของตัวเอง โดยเช่ือวาประเทศจะม่ังคั่งไดน้ันก็ตองอาศัยเศรษฐกิจ
เปนตัวช้ีนําทาง แนวความคิดเรื่อง เศรษฐกิจพานิชยนิยมน้ันลวนแตกตางกันออกไปในแตละประเทศ เชน ดัทช ใชนโยบายเรื่อง
พานิชยนิยม โดยอาศัยกองเรือของเหลาพอเปนทัพสําคัญ รูปแบบกองเรือของดัชนน้ันมีความคลายคลึงกับอังกฤษเชนกัน โดยที่
ในอังกฤษเองน้ันพอคาของอังกฤษตางก็มีกองเรือเปนของตัวเอง อีกทั้งรูปแบบของดัชนและอังกฤษก็ถูกจัดตั้งเปนบริษัทขึ้นมา
รวมทั้งมีถือหุนเปนจํานวนมาก ในขณะที่ฝรั่งเศสน้ันแมจะไมมีรูปแบบบริษัททําการคาเหมือนกับในอังกฤษรวมทั้งดัทช แต
ฝรั่งเศสก็มีกองทัพที่เรียกวา “ราชนาวี” เปนของตนเอง ซ่ึงกองทัพราชนาวีที่เกิดขึ้นน้ันเปนการแสวงหาทางดานเกียรติภูมิ
รวมทั้งทางดานการคาใหกับประเทศ ไมวาจะเปนรูปแบบของบริษัทที่ถูกจัดตั้งระดมทุนหรือรูปแบบราชนาวีทางการคาก็ตาม 
ผลสําคัญของการจัดตั้งน้ันก็คือการที่รัฐบาลของประเทศ หรือเอกชนน้ันตางพยายามที่จะสรางเสถียรภาพ รวมทั้งสราง
ผลประโยชนใหตางแดน น่ันก็คือการแสวงหาดินแดนโพนทะเลมาครอบครองไว 

 ในอังกฤษการจัดตั้งรูปแบบของบริษัทน้ันไดเกิดขึ้นในสมัยสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบ็ธที่ 1 พระองคไดพระราช   
กฎบัตร (charter) ในการจัดตั้งบริษัทที่เรียกวา “บริษัทอินเดียตะวันออก” รูปแบบบริษัทเชนน้ีดัชนก็มีเชนกัน แตอาจจะกลาว
ไดวาเสถียรภาพทางดานกองทัพเรือน้ัน ดัทชคงจะไมสามารถสูกับอังกฤษที่เปนเจานานนํ้าในยานทะเลบอลติคได ทั้งน้ีนับตั้งแต
พระองคทรงไดรับชัยชนะจากสเปนในรัชสมัยพระเจาฟลิปที่ 2 ในสงครามนานนํ้ายุทธการที่อารมาดาแลว อังกฤษก็เปนผูทรง
อิทธิพลทางนานนํ้าแทจริง ในขณะที่ฝรั่งเศสเองน้ันการปรับปรุงยุทธศาสตรทางดานการเรือเกิดขึ้นในสมัยพระเจาหลุยสที่ 16 
โดยเสนาบดีที่มีช่ือวาคอลแบร (Colbert) โดยเขาเปนผูที่เล็งเห็นผลประโยชนทางการสรางและพัฒนาดานกองทัพเรือ10 ฉะน้ัน
ในชวงเวลาศตวรรษที่ 17 เขาจึงมีดําริที่จะพัฒนากองทัพเรือฝรั่งเศสขึ้น ในขณะเดียวกันก็พยายามโนมนาวใหพอคาฝรั่งเศส
เดินทางเพื่อไปแสวงหาผลประโยชนอาณานิคมโพนทะเล อาจจะกลาวไดวา รัฐบาลที่เมืองหลวงน้ันไดประโยชนอยูสองทางคือ 
หน่ึงพวกพอคาที่เดินทางไปยังโพนทะเลน้ันจะแสวงหาพื้นที่มาจับจองเปนเจาของไว มิใชในนามของบริษัทเทาน้ันแตเปนในนาม
ของรัฐบาลตน และผลประโยชนขอที่สองก็คือการคาที่เกิดขึ้นระหวางเจาเมืองตาง ๆ ยังเปนการนําผลกําไรสวนหน่ึงมาพัฒนา
ความม่ังคั่งของชาติดวย 

อังกฤษไดกาวเขาสูยุคพานิชยนิยมอยางสุดขีดในรัชสมัยของราชวงศสจวด (ทั้งน้ีสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบ็ธน้ัน
มิไดทรงรัชทายาท ทําใหเช้ือสายราชวงศทิวเดอรไดส้ินสุดลงใน ค.ศ. 1602 จากน้ันขุนนางไดพรอมใจกันอันเชิญพระเจาเจมส
แหงสก็อตแลนดมารับราชบัลลังก ในขณะเดียวกันพระองคก็จําจะตองเปล่ียนมานับถือศาสนาคริสตนิกายแองกิกันดวย) 
ในขณะที่ฝรั่งเศสน้ันนับตั้งแตการส้ินชีพลงของกอลแบร พระเจาหลุยสที่ 16 ก็ไมทรงมีดําริที่จะพัฒนางานของเขาตอแตอยางไร 

                                                        
9 William Woodruff, op.cit., (1993) p.88. 
10 Birdsall S. Viault, Modern European History, (New York, McGraw - Hill Pub, 1990), p.45. 
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ในขณะเดียวกันฝรั่งเศสก็เกิดความวุนวายภายในประเทศนับเปนเวลาหลายปติดตอกัน โดยเฉพาะการปฏิวัติฝรั่งเศสที่เกิดขึ้น 
ดวยเหตุน้ีจึงทําใหราชนาวีของอังกฤษมีความแข็งแกรงมากกวาฝรั่งเศสรวมทั้งชาติอ่ืน ๆ ดวย 

 หากมองในเรื่องแนวทางความคิดในเรื่องปรัชญาทางเศรษฐกิจที่อังกฤษไดทิ้งไวใหกับอินเดียน้ัน เราอาจจะมองเห็น
รูปรางไดอยางคราวไดวาอิทธิพลที่เกิดขึ้นในอินเดียที่ไดรับจากอังกฤษน้ันเปนผลที่สืบเน่ืองมาจากรากฐานหรือเหงาทาง
ความคิด ทางปรัชญา ทางเศรษฐกิจเชนกันกับดานการเมือง โดยเฉพาะในเรื่องปรัชญาแบบเสรีนิยมทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการ
เกิดขึ้นของลัทธิ “อรรถประโยชนนิยม” ที่เกิดขึ้นในยุโรป ซ่ึงหลักการความคิดอันน้ีเกิดขึ้นในราวศตวรรษที่ 17 – 18 ซ่ึงถือได
วาเปนรอยตอทางแนวคิดภูมิปรัชญาทางดานตะวันตกที่ทรงอิทธิพลอยางมาก โดยเฉพาะบุคคลที่มีอิทธิพลในแนวความคิดน้ีคือ 
เจมส มิล และ เจรามี แบนแทมดวย โดยเฉพาะความสําคัญของงานเขาที่กลาวถึงในเรื่องหลักการเสรีนิยม รวมทั้งการสงเสริม
ทางดานเสรีภาพแกประชาชน ซ่ึงเสรีภาพอันน้ีจะเปนการเปล่ียนแปลงรวมทั้งเปนการนําความสุขมาสูปจเจกบุคคล(Liberal 
Individualism) ซ่ึงเปนความสุขของชนสวนมาก11 ซ่ึงเรื่องน้ีเปนความเก่ียวเน่ืองในเรื่องของเศรษฐกิจโดยตรงเพราะสุขที่จะ
เกิดขึ้นไดน้ันก็มาจากเรื่องเสรีภาพทางการคาที่ไมมีการขัดขวางแตอยางไร 

 มิเพียงความคิดของสองบุคคลน้ีที่อังกฤษไดนํามาใชในประเทศเทาน้ัน ในศตวรรษที่ 18 ซ่ึงถือไดวาเปนรอยตอทาง
ประวัติศาสตรสมัยใหมในยุโรปน้ัน อังกฤษก็ยังไดรับแนวทางความคิดในเรื่องปรัชญาทางเศรษฐกิจจากนักคิดที่สําคัญของยุคคือ 
อดัม สมิธ (Adam Smith), โรเบิรต มัลธัส (Robert Malthus) รวมทั้ง เดวิด ริคาโด (David Ricado) ทั้งสามคนน้ันถือไดวา
เปนบิดาของนักปรัชญาทางดานเศรษฐศาสตรที่กลาวถึงเรื่อง แนวทางเสรีนิยมทางการคา รวมทั้งการสรางความม่ังคั่งใหเกิดขึ้น
ในประเทศ พวกเขายังเอาแนวคิดน้ันเขาไปเช่ือมตอผูกติดกับลัทธิอรรถประโยชนนิยม รวมทั้งการเคารพในสิทธิเสรีภาพของแต
ละคนไว จะเห็นไดวาไมนานนักจากความคิดน้ีแพรหลาย ยุโรปทั้งทวีปก็ตกอยูภายใตอิทธิพลของลัทธิอดัม สมิธ เกือบทั้งส้ิน 
เม่ือหันกลับมามองที่อินเดียน้ัน ในสมัยที่บริษัทอินเดียตะวันออกเขามาปกครองอินเดียน้ัน อังกฤษก็ไดออกพระราชบัญญัติคือ 
Charter Act 1813 ซ่ึงพระราชบัญญัติฉบับน้ีเปนการเปดโอกาสใหชาวอินเดียไดทําอุตสาหกรรมพื้นเมืองไดอยางเสรี อาจกลาว
ไดวานับตั้งแตการเขามาของบริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษน้ัน นับวาเปนการชวยสงเสริมทางดานการคาใหกับชาวอินเดีย
น้ันรูจักแตการทําการเกษตรแตเพียงอยางเดียว เม่ือถึงตอนน้ีเม่ืออังกฤษไดเขามาคาขาย พวกเขาก็จะเริ่มมีวิสัยทัศนในการ
ติดตอกับชาติตะวันตกมากขึ้น เราไมอาจที่จะปฏิเสธไดวา นับตั้งแตการที่อังกฤษไดเขามาตั้งสถานีการคาในอินเดียในพื้นที่ตางๆ 
คือ มัทราส  บอมเบย รวมทั้งกัลกัตตา อังกฤษไดพัฒนาพื้นที่เหลาน้ีเปนยานธุรกิจที่ม่ังคั่งขึ้นมาในช่ัวเวลาเพียงสองอายุคน
เทาน้ัน 

 โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของอุตสาหกรรมฝาฝายแลวน้ัน อาจกลาวไดวาอังกฤษถือไดวาเปนผูบุกเบิกใหฝายอินเดีย
ไดเปนที่รูจักไปทั่วโลก โดยเฉพาะในภายหลังของการปฏิวัติอุตสาหกรรมผาฝายไดกลายมาเปนโรงงานที่ถูกผูกขาดโดยชาว
อังกฤษ ในขณะเดียวกันชาวอินเดียก็เริ่มจะเรียนรูในการทําระบบอุตสาหกรรม ซ่ึงเขาเองจะพัฒนาเปนเจาของในภายหลัง โดย
ในชวงศตวรรษที่ 19 น้ันปรากฎวาอุตสาหกรรมผาฝายในอินเดียเกิดการเฟองฟูเปนอยางมาก ไมเฉพาะในอินเดียเทาน้ันแต
แพรหลายไปยังทั่วโลกเลยทีเดียว ทําใหในชวงหลังชาวปารซี รวมทั้งชาวคุชราตี ในบอมเบยไดเกิดการเรียนรูเทคโนโลยีเหลาน้ี
จากอังกฤษและสามารถดําเนินการดวยตนเองได นอกหนือจากน้ีแลวโรงงานอุตสาหกรรมผาฝายที่เกิดจากชาวพื้นเมืองเองน้ัน
ยังมีที่อ่ืนอีกเชน อารเมดาบาด รวมทั้งที่ กัลกัตตาในบางสวนมีโรงงานอุตสาหกรรมผาฝายกอนสงครามโลกครั้งที่หน่ึงถึง 211 
ซ่ึงสวนใหญผูเปนเจาของจะเปนชาวอินเดียซ่ึงเปนฐานใหญในการผลิตน้ันไดมีการลงทุนในดานอุตสาหกรรมผาฝายยางขนาน
ใหญ ที่บอมเบยน้ันอุตสาหกรรมการทอผาฝายน้ันก็ไดรับการบุกเบิกโดย Cowasjee Nanabhoy ใน ค.ศ. 1853 หลังจากน้ีเปน
ตนมาอุตสาหกรรมผาฝายในอินเดียน้ันก็คอยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ดังจะเห็นไดจากในป 1872 มีโรงงานอุตสาหกรรมผาฝาย 18 
โรงตั้งอยูในบอมเบย หากเทียบกับเบงกอลจะมีเพียงแค 2 โรงเทาน้ันเอง และป 1890 มีโรงงานอุตสาหกรรมผาฝายเพิ่มขึ้นเปน 
137 โรง ตั้งอยูที่บอมเบย ในชวง ค.ศ. 1895 น้ันการสงผาฝายของอินเดียน้ันก็เพิ่มขึ้นเปน 6.8 ลานตัน รูป นอกจากน้ีเสนฝาย
ของอินเดียน้ันก็ถูกสงออกไปยังทั่วโลกมากขึ้นโดยเฉพาะยุโรป 

 จะเห็นไดวาภายหลังจากการที่อังกฤษไดเขามาปกครองอินเดียน้ันทั้งในชวงของรูปแบบบริษัทอินเดียตะวันออก หรือ
กระทั่งรัฐบาลอังกฤษแหงกรุงลอนดอนเขาปกครองน้ัน ชาวพื้นเมืองในอินเดียน้ันสามารถที่จะเปนเจาของโรงงานบริษัทขนาด
ใหญได และเพิ่มจํานวนมากขึ้นตามลําดับ สวนหน่ึงอาจจะกลาวไดวาเปนเพราะอิทธิพลของการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้น
ครั้งที่สอง คือ ค.ศ. 1780 – 1850 ซ่ึงถือไดวาเปนการปฏิวัติเทคโนโลยีเครื่องมือทางดานอุตสาหกรรมตางๆ ซ่ึงอังกฤษน้ันก็ไม

                                                        
11 จุฑาทิพย  อุมะวิชนี (บรรณาธิการแปล).รากแกวมนุษย : ปรัชญาแหงสรรพสิ่ง, (กรุงเทพฯ : แมกครอ-ฮิล อินเตอรเนชันแนลเอ็น

เตอรไพส, 1997), หนา 223 – 228. 
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ละเลยที่จะนําเทคโนโลยีความรูเหลาน้ีมาถายทอดใหกับชาวอินเดียดวย ทําใหอินเดียรูจักที่จะใชภูมิปญญาแบบตะวันตกเขามา
ผสมผสานกับส่ิงที่ตนมีอยู ในขณะเดียวกันคนอินเดียรุนหลังๆก็ลวนตระหนักดีวาตนเองไมสามารถที่จะอยูแบบฤาษี และ
เยอหยิ่งจองหองเชนน้ีไดอีกตอไป ทั้งน้ีเพราะโลกที่เปล่ียนแปลงเขาสูความเปนชาติอุตสาหกรรม ทําใหตองมีการติดตอคาขายที่
กวางขวาง ความคิดแบบน้ีเริ่มแพรหลายไปทั่วโลก แมกระทั้งจีนเองก็จําตองยอมรับการเปล่ียนแปลงจากกฎขอน้ี และเริ่มที่จะ
หันหนาเขาหาชาติตะวันตก 

 
5. สรุป 
 
 เทาที่กลาวมาจะเห็นไดวา อินเดียไดรับอิทธิพลทางความคิดทั้งทางดานปรัชญา การเมือง รวมทั้งทางดานเศรษฐกิจที่
อังกฤษไดมอบไวใหแกอินเดียในชวงระยะเวลาหลายรอยปที่ผานมา จะเห็นไดวาอังกฤษน้ันไดวางรากฐานทางความคิดเหลาน้ีไว
ใหแกอินเดียเอาไวเปนอยางม่ันคง จวบจนกระทั่งในชวงปลายศตวรรษที่ 19 – 20 น้ัน เม่ืออินเดียเกิดเหลาพวกชนช้ัน
ปญญาชนขึ้น คนเหลาน้ีก็ไดรับอิทธิพลทางความคิดจากอังกฤษ และสามารถรวมตัวกันเรียกรองจนเปนเอกราชไดในที่สุด  มิ
เพียงเทาน้ีหากแมกระทั่งในเรื่องทางเศรษฐกิจเองน้ันอังกฤษยังไดมอบมรดกทางความคิดแบบเสรีนิยมเอาไวใหซ่ึงทําใหตอมา
วงการอุตสาหกรรมในอินเดียสามารถเจริญรุดหนาไปไดอยางรวดเร็ว 
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การศึกษาวิเคราะหแนวความคดิเรื่องประจักษประมาณในพุทธปรัชญาเถรวาท 
An analytical study of the concept of Perception  

in Theravãda Buddhist philosophy 
 

สรวิชญ วงษสะอาด 
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บทคัดยอ 
 
จากการศึกษาวิเคราะหแนวความคิดเรื่องประจักษประมาณในพุทธปรัชญาเถรวาท พบวา แนวความคิดเรื่อง         

ประจักษประมาณในพุทธปรัชญาเถรวาท ดังน้ี คือ 1) ความรูขั้นที่เปดเผยเฉพาะลักษณะภายนอกเทาน้ัน 2) เปนความรูที่เน่ือง
ดวยความรูสึก และเจตนาคติที่มีอยูแลว 3) เปนความรูขั้นสมมติบัญญัติ และขั้นโลกียะเทาน้ัน 4) ไมสามารถรูแจงความจริงแท
โดยตลอดได 5) กอใหเกิดความหลง และไมเขาใจในมายาการของโลกภายนอก จัดวา เปนความรูที่เก่ียวกับการดําเนินชีวิต
อยางแทจริง 4 ประการ ไดแก 1) ความรูที่นําไปสูความจริงสมมติสัจจะ 2) ความรูที่นําไปสูความจริงสภาวสัจจะ 3) ความรูที่นําไปสู
ความจริงขั้นอริยสัจจะ 4) ความรูที่นําไปสูความจริงขั้นปรมัตถสัจจะ เปนองคแหงความรูที่ทําหนาที่การทําความไมรูใหส้ินไปมี 
2 ประเภท คือ 1) ความรูบริสุทธ์ิหรือการรับรูบริสุทธ์ิ 2) ความรูซ่ึงปราศจากความจริงที่ปรากฏขึ้นเฉพาะหนา พุทธปรัชญาเถรวาท 
ยอมรับวา การทําลายอวิชชาหรือกิเลสโดยตรงวาเปน ความรูช้ันวิญญาณ และสัญญา เปนปจจัยสําคัญในการรับความรู ที่ชวย
ใหมนุษยไดเขาถึงความจริงมากขึ้น เพราะพุทธปรัชญาเถรวาทไมปฏิเสธความจริงในช้ันสมมติสัจจะ แตก็ไมถือวา เปนที่สุดของ
ความรู ที่พุทธปรัชญาเถรวาทยกยองและถือเปนเปาหมายสูงสุด คือ ความจริงในช้ันปรมัตถสัจจะ เพราะความจริงในระดับน้ี 
เปนความจริงที่ส้ินสุด และหมดจด เปนความจริงที่ตรงตามสภาพความเปนจริงที่ถูกรู จากสภาพตามความเปนจริงของส่ิงตาง ๆ 
ถือวา เปนความรูบริสุทธ์ิปราศจากกิเลส พนจากความทุกข สามารถเขาถึงเปาหมายสูงสุดที่แทจริงไดน้ันเอง 

 
คําสําคัญ: ประจักษประมาณ, ปรมัตถสัจจะ, สมมติสัจจะ, จินตามยปญญา, สุตมยปญญา, ภาวนามยปญญา, พุทธปรัชญาเถรวาท 
 

Abstract 
  

An analysis study of the concept empiricism in the Buddhist philosophy found that the concept 
empiricism in the Buddhist philosophy as follows: 1) the knowledge reveals the external appearance only.           
2) The knowledge relative to the sense and attitude are already. 3) The knowledge of conventional truth 
and worldly only. 4) It cannot be enlightened to the truth. 5) it can’t attained the truth. Lost cause and 
do not understand the illusion of the outside world. That is the knowledge about the lifestyle truly four 
aspects: 1) the knowledge that leads one to the fact of the Conventional Truth  2) the knowledge that leads 
one to the Absolute Truths  3) the knowledge that leads one to fact of the Noble Truth 4) the knowledge 
that lids one to the fact of the Absolute Truth.   A body of knowledge that serves to make it to the end 
to have two types: 1) pure knowledge or pure awareness, 2) the knowledge without the fact that only 
appears. Theravada Buddhism's philosophy admits to ignorance or destroyed as a direct passion that is 
the knowledge of Consciousnes and Perception which are an important factor in getting knowledge which 
allows people to have access to more truth. Because of Buddhism's philosophy does not deny the truth 
in fictional truth. However, it is not considered as most of Knowledge. The Theravada Buddhist Philosophy 
and regarded as the ultimate goal is in fact an Absolute Truth. Because the fact of the class It's a fact, 
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and the fact that it is purely based on the fact that knowledge. From the fact of what constitutes 
knowledge pure passion from distress and can reach the ultimate goal, the real itself. 
 
Keywords: perception, ultimate truth, assume or worldly truth, wisdom resulting from reflection,  
 wisdom resulting from study, wisdom resulting from mental development,  
 Theravãda Buddhist philosophy 

 
1. บทนํา 
 

ครั้งเม่ือเจาชายสิทธัตถะเสด็จออกบรรพชาและทรงศึกษาในสํานักของดาบสดวยวิธีตางๆ ตามความเช่ือของคนใน
ยุคน้ันถึง 6 ป ตามความเปนจริงของพระพุทธองคตามขอเท็จจริง (ยถาภูตะ) ไมใชเปนไปตามความรูสึก ที่ตรงกับเรื่องของ
ทุกขและการดับทุกข ที่เปนกระบวนการรับรูตามความจริง จนส้ินความสงสัย เพื่อมุงขจัดความไมรู (อวิชชา) เขาถึงความจริง
สูงสุด (นิพพาน) ที่ผานการลงมือปฏิบัติดวยตนเองจากความรู 3 อยาง ก็คือ สุตมยปญญา (ศัพทประมาณ) จินตามยปญญา              
(อนุมานประมาณ) และภาวนามยปญญา (ประจักษประมาณ) จากการฝกฝนจนเกิดประสบการณที่ทําใหเกิดการรับรูทาง
อายตนะภายใน (ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ) และอายตนะภายนอก (รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ) ที่เปนส่ิงที่ถูกรู
หรือถูกรับรู ที่มากระทบกับวัตถุทางประสาทสัมผัสตามความจริง ที่จะทําลายอวิชชา (ความไมรูแจง) และยังวิชชา (ความรู
แจง) ที่เกิดจากการสัมผัสทางอวัยวะจากประสบการณแบบสามัญและแบบพิเศษ (ประจักษประมาณ) โดยอาศัยความสัมพันธ
ระหวางส่ิงสองส่ิง (อนุมานประมาณ) เปนหลักฐานและขอมูลตามความจริง ที่เช่ือมโยงกับขอเท็จจริง (fact) ที่นํามาพิสูจนกับ
ประสบการณ (ศัพทประมาณ) ที่เกิดจากรับรูทางประสาทสัมผัสสะทางจิตและทางกายภาพ ที่ทําหนาที่ในการสรางความรูหรือ
ความจริง (truth) (Lama Anagarika Govinda, 1991 : 41) จึงไมอาจใชเหตุผลแบบเดียวกันได น้ันเอง 
 
 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

2.1 เพื่อศึกษาแนวคิดและทฤษฎีประจักษประมาณในพุทธปรัชญาเถรวาท 
2.2 เพื่อวิพากษแนวคิดและทฤษฎีประจักษประมาณในพุทธปรัชญาเถรวาท   

 
 

3. วิธีดําเนินการวิจัย  
 

3.1 ศึกษาและรวบรวมขอมูลเอกสารปฐมภูมิ (Primary) ในสวนที่วาดวยเรื่องประจักษนิยมในพุทธปรัชญาเถรวาท
จากคัมภีรพระไตรปฎก  

3.2 ศึกษาและรวบรวมขอมูลเอกสารทุติยภูมิ (Secondary) ไดแก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา ปกรณวิเศษ หนังสือ 
บทความ เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวของกับเรื่องประจักษนิยมในพุทธปรัชญาเถรวาท เพื่อหาขอสรุป ตอการวิจัยตอไป  
 
 

4. ผลการวิจัย 
 
 

การศึกษาแนวความคิดเรื่องประจักษประมาณในพุทธปรัชญาเถรวาทเปนการแสวงหาจุดส้ินสุดของความสงสัยที่
มนุษยสามารถมองเห็นความจริงไดจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ ตา หู จมูก ล้ิน และกาย ที่มากระทบกับ รูป เสียง กล่ิน รส 
และโผฏฐัพพะ ทําใหเกิดความรู 4 ประการ คือ (1) ความรูที่นําไปสูความจริงขั้นสมมติสัจจะ (2) ความรูที่นําไปสูความจริงขั้น
สภาวสัจจะ (3) ความรูที่นําไปสูความจริงขั้นอริยสัจจะ (4) ความรูที่นําไปสูความจริงขั้นปรมัตถสัจจะ ความรูทั้ง 4 น้ี เน่ืองดวย
ความรูสึกและเจตนาคติที่มีอยูแลว ก็คือ เวทนา ตัณหา อุปาทาน ที่เคยมีอยูกอนการรับรู เปนความรูขั้นสมมติบัญญัติ                 
พุทธปรัชญาเถรวาทถือวา เปนความรูน้ันเกิดจากสุตมยปญญา จินตมยปญญา ภาวนามยปญญา เปนความรูที่ใหเกิดความหลุด
พนจากความทุกข โดยการอาศัยความรูทางประสบการณตรงจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 ที่มีลักษณะเปนกลาง โดยอาศัยอวัยวะ
รับรูที่ทําหนาที่รวมกัน ถือวา เปนความรูจริงแท ที่เปนเครื่องพิสูจนความจริงจากประสบการณตรง ที่สามารถประจักษ 
อนุมาน และศัพทประมาน จากวัตถุวิสัยของมนุษย ที่สามารถรับรูไดตามความจริงจากประสบการณตรงและเหตุผล ในส่ิงที่ถูก
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รู สามารถแกปญหาที่มาของความรูไดในทางอภิปรัชญาและจริยศาสตรโดยอาศัยเทคนิคและวิธีการของพระพุทธเจา 2 อยาง 
คือ (1) ความรูโดยออม ซ่ึงเปนความรูมาจากสุตมยปญญาและจินตามยปญญา เปนความรูที่อาศัยปจจัยภายนอกและภายใน 
เปนไดทั้งสัมมาทิฏฐิและมิจฉาทิฏฐิ (2) ความรูโดยตรง ซ่ึงเปนความรูมาจากภาวนามยปญญา เปนความรูที่เกิดจากการฝกฝน
อบรมจิตโดยตรง เปนสัมมาทิฏฐิฝายเดียว  

 
5.  ธรรมชาติของความรู 
 

ธรรมชาติของความรูมีลักษณะอยางไร? อะไรคือธรรมชาติของส่ิงที่เรารู? เรารูส่ิงที่มีนอกตัวเราหรือเรารูเพียงแตจิต? 
ปญหาเหลาน้ี นักปรัชญาทั้งหลายจึงไดสรางทฤษฏีปรัชญาขึ้นมา เพื่อตอบปญหาเหลาน้ี 3 ทฤษฏี คือ  

1. ทฤษฎีสัจนิยม (Realism) ทฤษฎีน้ีถือวา “ส่ิงตางๆ มีอยูจริง ไมวาเราจะรับรูหรือไมก็ตาม จากโลกภายนอกจาก
การเกิดขึ้นของจิต ที่รูไดทางประสาทสัมผัส” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2548 : 69) สามารถรับรูส่ิงตางๆ ไดโดยตรง ไมตองผาน
หรืออาศัยขอมูลที่เปนผัสสะทางอวัยวะใด คือ รับรูอยางไรความจริงก็เปนอยางน้ัน เชน สี เสียง กล่ิน รส และวัตถุ เปน
คุณสมบัติที่มีอยูจริง หรือส่ิงที่รูสึกไดอาจมีอยูอยางอิสระ แตมโนภาพที่จําได ภาพจินตนาการ ความนึกฝน เปนตน ไมมีอยู
อยางอิสระ คือ การรับรูไมตองอาศัยขอมูลทางผัสสะหรือการสรางมโนภาพของวัตถุ หมายถึง ความรูสึกทาง “วิญญาณ” และ
ที่เรียกวา “วัตถุของวิญญาณ” หรือ “วัตถุใหเกิดความรู” น้ันเอง (G.E. Moore,  1969 : 17)  

2. ทฤษฎีจิตนิยม (Idealism) ทฤษฎีน้ี ถือวา จิตเทาน้ันที่เปนความแทจริง สสารเปนแตเพียงส่ิงที่ปรากฏ หรือเปน
ปรากฏการณของจิต ไมสามารถดํารงอยูช่ัวกาลนาน หรือสสารจะตองมีการแตกสลาย แตจิตหรือวิญญาณไมมีการแตกสลาย 
เปนอมตะ ดังน้ัน ลักษณะของจิตหรือวิญญาณ จึงมีลักษณะตาง ๆ ตามทัศนะหรือแนวความคิดของนักปรัชญาแตละทาน ชาว
จิตนิยมบางทานเช่ือวา เม่ือรางกายแตกดับ จิตจะกลับไปสูแหลงดั้งเดิม กลาวคือ จิตจะกลับเขาไปสูจิตสัมบูรณ ซ่ึงเปนบอเกิด
ของสรรพส่ิง ดวยลักษณะดังกลาวน้ี จึงมีนักปรัชญาตั้งลัทธิหรือทฤษฎีขึ้นมาใชอธิบายอีกทฤษฎีหน่ึงวา “ทฤษฎีวิญญาณเปน
เน้ือสาร” คําวา “วิญญาณเปนเน้ือสาร” ก็หมายถึงวิญญาณเปนอมตะ คงที่ ไมสูญสลาย ไมเปล่ียนแปลง ไมวารางกายจะสูญ
สลายหรือดับสูญไปก็ตาม แนวคิดเก่ียวกับจิตวิญญาณน้ี ไดมีการวิวัฒนาการมาเรื่อยๆ ตั้งแตสมัยกรีกโบราณ จนกระทั่งถึง
ปจจุบัน 

3. ทฤษฎีปฏิบัตินิยม (Pragmatism) ทฤษฎีน้ี ถือวา ความรูเปนส่ิงจําเปนสําหรับชีวิต ความคิดเปนเครื่องมือของ
การกระทํา ความคิดที่เอาไปใชไมไดก็เปนส่ิงไรความหมายการรู การจํา และจิตนาการก็คือ การปรับตัวใหเหมาะสมกับ
ส่ิงแวดลอมของส่ิงที่มีชีวิตน้ันเองความคิดมิใชเปนเพียงส่ิงที่มีในจิต หรือเปนเพียงการถายแบบความจริงเทาน้ัน แตเปนส่ิงที่มี
พัฒนาการไปตามพัฒนาการของชีวิต และเปนส่ิงที่ขึ้นอยูกับความเก่ียวของกันของอินทรียกับส่ิงแวดลอม สติปญญาหรือ
ความรูเปนส่ิงที่ชวยใหมนุษยบรรลุเปาหมายของชีวิต ดังน้ัน ปฏิบัตินิยมมีทัศนะวาโลกและส่ิงตางๆ ในโลกเปนส่ิงที่มีอยูจริง 
ความรูไดมาจากประสบการณ ไมใชส่ิงที่ไหลเขามาในทางจิตหรือเปนส่ิงที่ธรรมชาติใหแกจิต แตจิตของเราเปนตัวดําเนินการใน
การรับรู การเขาใจ และการเช่ือ ฯลฯ เปนตน (ชัยวัฒน  อัตพัฒน, 2528 : 232) 

 
6. ความหมายและลักษณะของประจักษประมาณ  
             

คําวา “ประจักษประมาณ” (Perception)  (ราชบัณฑิตยสถาน, 2543 : 34) หมายถึง ความรูที่ไมผิดจากความเปน
จริงที่เกิดจากประสาทสัมผัสหรืออายตนะที่มากระทบกับอารมณภายนอกอยางใดอยางหน่ึง ที่จิตรับรูโดยตรง (อดิศักดิ์ ทอง
บุญ, 2532 : 146) 2 ทาง คือ ประจักษภายนอกและประจักษภายใน (ประยงค แสนบุราณ,  2547: 64-45)  ที่เกิดจาก
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ที่เปนปจจัยที่ทําใหเกิดจากการรับรูทางอายตนะภายในกับอายตนะภายนอก คํา
วา “ประจักษประมาณ” ซ่ึงเปนปรัชญาที่ศึกษาปญหาเก่ียวกับบอเกิด ลักษณะ ความถูกตอง ขอบเขตจํากัด และเง่ือนไขของ
การรับรู” (พระมหามานพ กวิวํโส (นักการเรียน), 2535 : 6) ซ่ึงเปนสาขาหน่ึงของ “ญาณวิทยา” (บุญอยู ขอพรประเสริฐ, 
2547 : 66) ที่ศึกษาถึงบอเกิด ธรรมชาติ ขอบเขต และความสมบูรณแหงความรู อะไรเปนความรูจริง อะไรเปนความรูไมจริง 
(บุญมี แทนแกว, 2543 : 1) 
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7. ประเภทของประจักษประมาณ 
 
ประเภทของประจักษประมาณในพุทธปรัชญาเถรวาทมี 3 ประเภท คือ 
1. ประจักษประมาณเชิงความรูแบบสามัญสําหรับมนุษย คือ ความสําคัญตอการดําเนินชีวิตแบบปกติสุขของ

มนุษยทั่วไป ซ่ึงความรูชนิดน้ี เรียกวา “ปญญา” คือ ความรูขั้นพื้นฐาน 3 ประการ ไดแก (1) สุตมยปญญา คือ การศึกษาจาก
คัมภีร ถือวา เปนสวนสําคัญของการดําเนินชีวิตในสังคมได และเปนการกระตุนหรือชักจูงจากภายนอก (ปรโตโฆสะ) หมายเอา
เฉพาะสวนที่ถูกตองหรือดีงามเทาน้ัน เชน การปฏิบัติธรรมหรือการฟงธรรม จากคนอ่ืนที่เปนกัลยาณมิตร (2) จินตามยปญญา 
คือ ความรูที่ไดจากการศึกษา แตยังไมสามารถรูชัดที่จะนําไปสูการตัดสินใจไดวา ส่ิงที่ตนรูน้ันถูกหรือผิด ตองใชปญญาคิด
พิจารณาใครครวญ จึงเกิดองคความรูถูกได และ (3) โยนิโสมนสิการ (สํ.ม.(ไทย) 19/55-76/44-52) คือ ความรูที่เกิดจากการ
พิจารณาไวในใจโดยอุบายอันแยบคาย เพราะเปนกรพิจารณาใครครวญเพื่อใหรูจริงในส่ิงที่ตองการรูในการใชความคิดที่ถูกวิธี 
ความรูจักคิด คิดเปน หรือคิดยางมีระเบียบ เรียกวา วิธีการแหงปญญา (พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2539 : 620)   

2. ประจักษประมาณเชิงความรูระดับการเรียนรูของมนุษย คือ ระดับการเรียนรูของมนุษยมี 6 ระดับ คือ            
(1) ระดับวิญญาณ คือ การที่อายตนะภายในและภายนอกมากระทบกันจึงทําใหเกิดความรูขึ้น (2) ระดับสัญญา คือ ความรูที่
สืบทอดมาจากความรูระดับวิญญาณเพราะมีความรูมาจากวิญญาณเปนพื้นฐานน้ันเอง (บุญมี แทนแกว, 2540 : 59-60)             
(3) ความรูระดับทิฐิ คือ ความรูในระดับความเห็น ทฤษฎีหรือหลักการ ตองเกิดจากการที่ตนเองมีความรูอยูกอนแลว แตยัง
มิใชความรูที่พอจะตัดสินใจไดโดยทันที จะตองมีการวิเคราะห ใหเขาใจดีเสียกอนจึงตัดสินใจและลงมือปฏิบัติ (พระธรรมปฎก 
(ป.อ.ปยุตฺโต), 2539 : 44) (4) ความรูระดับอภิญญา คือ ความรูที่เกิดขึ้นพิเศษทางจิตจนบรรลุสมาบัติ 8 และมีคุณสมบัติพิเศษ 
6 ประการ คือ อิทธิวิธี ทิพยโสต เจโตปริยญาณ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ทิพยจักขุ อาสวักขยญาณ (พระมหาวิรัตน อภิธมฺโม, 
2548 : 29) (5) ความรูระดับญาณ คือ ความรูที่สามารถพัฒนามาจากทิฏฐิแตปรากฏชัแจงชัด และเปนผลที่เกิดขึ้นเฉพาะตัว
ภายในของผูรูญาณ เปนความรูที่เปนประสบการณทางจิตโดยตรง (พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2539 : 50-52)               
(6) ความรูระดับสัมมาสัมโพธิญาณ ความรูระดับน้ีเกิดขึ้นก็ตอเม่ือมีเง่ือนไข 3 ประการ คือ (1) ไดปฏิบัติอริยมรรคมีองค 8 
ครบถวนบริบูรณแลวดวยดี (2) ไดผานความรูระดับญาณมาแลวโดยสมบูรณ (3) ไดเกิดความเปล่ียนแปลงครบถวน 5 ประการ 
ดังกลาวแลว (พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2539 : 262-263) 

3. ประจักษประมาณเชิงความรูกับหลักเปนความจริง คือ หลักความจริงมี 2 ประเภท คือ (1) สมมติสัจจะ คือ 
ความจริงที่เปนสมมติ หมายถึง สรรพส่ิงถูกสมมติใหเปนส่ิงน้ัน ส่ิงน้ี เพื่อใหเปนส่ือกลางแหงความเขาใจตรงกัน เชน สัตวที่มีส่ี
ขา มีลําตัวคลายสุนัข แตมีขนาดที่ใหญกวา มีหนายาว มีหาง ว่ิงเร็ว ใชขี่ได และกินหญา เรียกวา มา เปนสัตวประเภทหน่ึง ซ่ึง
มนุษยทุกคนรูและเขาใจตรงกัน ตามที่ไดตกลงกันไว และเปนเครื่องมือส่ือสารในชีวิตประจําวัน เชน คน ฯลฯ หนังสือ เปนตน 
(2) ปรมัตถสัจจะ คือ ความจริงลวนปราศจากการสมมติ  หมายถึง ความจริงตามสภาพ มิไดสมมติเรียกขานเพื่อใหเกิดความ
เขาใจตรงกัน ไมวามนุษยจะเรียกส่ิงน้ันวาอยางไร จะเรียกถูกหรือผิด ก็ตาม แตส่ิงที่ถูกเรียกน้ันหรือส่ิงน้ัน ก็ยอมมีสภาพที่เปน
ความจริงอยูอยางน้ัน ยอมจะไมทําใหความจริงตามสภาพน้ันหมดไปหรือหายไป ดังน้ัน ความจริงแบบปรมัตถน้ี ไมสามารถที่
จะใชคําพูดใดๆ มาอธิบายได เรียกวา “อนีรวจนะ” (ภาษา) เพราะตุน้ี ความจริงที่ตรงตามสภาวะ หรือส่ิงที่เปนจริงโดยปรมัตถ 
คือ ธรรม นามธรรม รูปธรรม เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ หรือจิต เจตสิก รูป นิพพาน เปนตน (พระธรรมปฎก        
(ป.อ.ปยุตฺโต), 2539 : 55) 

 
 

8. อารมณหรือส่ิงที่ถูกรูเชิงประจักษประมาณ 
 

อารมณหรือส่ิงที่ถูกรู คือ กระบวนการที่ทําใหปญญาเกิดขึ้นตามสภาวะที่เปนความจริง (พระมหาธนาธิป มหาธมฺ
มรกฺขิโต (ฮาดเนาลี), 2550 : 36-37) คือ ความรูในช้ันปรมัตถสัจจะและความรูช้ันสมมติสัจจะทั้ง 2 น้ี มีความสําคัญเทาเทียม
กัน แตแตกตางกันเพียงระดับของความจริงตามสภาวะของความจริง (พระมหาวิรัตน อภิธมฺโม, 2548 : 33) ที่อยูภายนอกตัว 
ดํารงอยูตามธรรมชาติที่ไมขึ้นอยูกับกาลเวลา (องฺ.ติก. (ไทย) 20/495/202) มีลักษณะที่ละเอียดออนในการกําจัดอวิชชา 
ตัณหา อุปาทาน ใหส้ินไป ดํารงอยูในศีล เจริญจิตและปญญา  (สํ.ส.(ไทย) 15/23/27) รูชัดในทุกข สมุทัย นิโรธ และมรรค 
(ม.มู.(ไทย) 12/300, 386/333, 249) โดยการพัฒนาตนเองไปสูความเปนพระอริยบุคคลตามอริยมรรค ดวยการเจริญวิปสสนา
กรรมฐาน ตามหลักของไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปญญา เพื่อเขาถึงสัจธรรม ที่สามารถทําลายอาสวะโดยส้ินเชิง คือ กามา
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สวะ ภวาสวะ และอวิชชาสวะ” (ที.ม. (ไทย) 10/186/134) ที่เรียกวา “สัมมาสัมโพธิญาณ” คือ ญาณหยั่งรูอริยสัจ ดังพุทธ
พจนที่ไดตรัสยืนยันไววา วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ ปฺญาย วิสุทฺเธติ บุคคลจะลวงทุกขไดก็เพราะความเพียร ยอมบริสุทธ์ิไดก็เพราะ
ปญญา (ขุ.สุ.(ไทย ) 25/186/544) 

 
 

9. บอเกิดทฤษฎีของประจักษประมาณ  
 

บอเกิดความจริงทางประจักษประมาณในพุทธปรัชญาเถรวาท มี 3 ประการ (ที.ปา. (ไทย) 11/305/196) ไดแก  
1. ความรูที่เกิดจากการคิด (จินตามยปญญา) หมายถึง ความรูที่เกิดจากความคิด การพิจารณาหาเหตุผล ความรูที่

เกิดจากจินตามยปญญาเปรียบไดกับตรรกวิทยาแบบนิรนัย เพราะคิดหาเหตุผลโดยไมอาศัยประสบการณ เทียบไดกับอนุมาน
ประมาณ ซ่ึงหมายถึง การรับรูส่ิงหน่ึงเปนเบื้องตน เปนความรูที่ไดรับมาโดยทางออม โดยอาศัยความรูขั้นประจักษเปนเหตุ 
แลวสาวไปถึงส่ิงที่ไมประจักษจนรูวาส่ิงไมประจักษ ซ่ึงตองการรูน้ันมีอยูหรือไม เชน เม่ือเห็นควันไฟแตที่ไกล ก็เกิดความรู
ตามมาที่น้ันมีไฟอยูดวย ทั้งๆ ที่ยังไมเห็นไฟเลย การเห็นควันไฟเปนความรูขั้นประจักษ วามีไฟอยูที่น้ันดวยเปนความรูขั้น
อนุมาน (สุนทร ณ รังษี, 2541 : 176) 

2. ความรูที่เกิดจากการฟง (สุตมยปญญา) หมายถึง ความรูที่เกิดเพราะการฟงเทาน้ัน ยังหมายถึง การศึกษาเลา
เรียน การอานตํารา หรือความรูที่เกิดขึ้นจากการล้ิมรส การสัมผัส ทางประสาทสัมผัส จึงไมแตกตางไปจากตรรกวิทยาแบบ
อุปนัย เพราะยืนยันความรูที่ถูกตองวาตองเกิดจากผัสสะเทาน้ัน สวนความรูใดๆ ที่ไมผานทางผัสสะถือวา เปนความรูที่ไม
ถูกตอง เทียบไดกับศัพทประมาณ ศัพทประมาณ คือ ความรูความเขาใจที่ไดจากตําราหรือคําบอกเลาที่เช่ือถือได แบงออกเปน 
2 ชนิด คือ เลาลิกศัพท ไดแก คําสอนของมนุษยที่เช่ือถือได เชน ฤาษีผูมีญาณ ไวทิกศัพท ไดแก คําสอนของเทพซ่ึงหมายถึง
คัมภีรพระเวท (อดิศักดิ์ ทองบุญ, 2540 : 179) 

3. ความรูที่เกิดจากการอบรม (ภาวนามยปญญา) หมายถึง ความรูที่เกิดขึ้นเพราะการฝกฝน อบรม และลงมือ
ปฏิบัติ คือ การปฏิบัติกัมมัฏฐานหรือสมาธิ ถือวา เปนความรูที่เกิดจากประสาทสัมผัสหรือการคิดคาดคะเน ดวยอํานาจแหง
การปฏิบัติสมาธิ 3 อยาง คือ (พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2535 : 254)  ขณิกสมาธิ  อุปจารสมาธิ อัปปนาสมาธิ เปนวิธี
พิเศษ ซ่ึงตรรกวิทยาตะวันตกไมสามารถคนพบได (ประยงค แสนบุราณ, 2547 : 61–63) กลาวคือ ความรูที่ไดจากการสัมผัส
ระหวางอายตนะภายในกับอายตนะภายนอก เพื่อขจัดความไมรู (อวิชชา) เพื่อเขาถึงความจริงสูงสุดได (นิพพาน) จากการ
พัฒนาที่เกิดจากการฟงและการถายทอด (ศัพทประมาณ) หรือการหาเหตุผลอนุมาน การคาดคะเน (อนุมานประมาณ) และ
จากการตรวจสอบ และยืนยันจากประสบการณตรง (ประจักษประมาณ) ที่ผานการอบรมหรือลงมือปฏิบัติดวยตนเองน้ันเอง  

   
10. เกณฑการตัดสินความถูกตองของประจักษประมาณ                 

 
 

เกณฑที่ ใชตัดสินความจริงทางประจักษประมาณ ซ่ึงผูวิจัยจะกลาวน้ัน มี 2 ประเด็นดวยกัน คือ (1) ความ
สมเหตุสมผลแหงความจริงทางประจักษประมาณ (2) ปจจัยที่ใชตัดสินความจริงทางประจักษประมาณ ซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี 
ไดแก 

1. ความสมเหตุสมผลแหงความจริงทางประจักษประมาณ  มี 3 ทฤษฎี (Harold H., Titus, 1968: 56-61) คือ 
 1.1 ทฤษฎีสมนัย (The Correspondence  Theory) ทฤษฎีน้ีถือวา ขอความที่จัดวาตรงกันกับขอเท็จจริง 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2543 : 18) ระหวางภาษา ที่พระพุทธองคทรงแสดงแกพราหมณและคฤหบดีวา “อน่ึง “โลกหนามี” แต
เขากลับเห็นวา “โลกหนาไมมี” ความเห็นน้ันของเขาจึงเปนมิจฉาทิฏฐิ โลกหนามี แตเขาดําริวา “โลกหนาไมมี” ความดําริน้ัน
ของเขาจึงเปนมิจฉาสังกัปปะ โลกหนามี แตเขากลาววา “โลกหนาไมมี” วาจาน้ันของเขาจึงเปนมิจฉาวาจา โลกหนามี เขา
กลาววา “โลกหนาไมมี” ผูน้ียอมทําตนเปนขาศึกตอพระอรหันตผูรูแจงโลกหนา โลกหนามี เขาทําใหผูอ่ืนเขาใจวา “โลกหนา
ไมมี” การที่เขาทําใหผูอ่ืนเขาใจเชนน้ัน เปนการทําใหเขาใจผิดจากความเปนจริง และเขายังจะยกตนขมผูอ่ืน ดวยการทําให
เขาใจผิดจากความเปนจริงน้ัน โดยนัยน้ี เริ่มตนเขาก็ละทิ้งความเปนผูมีศีลดีงามแลวตั้งตนเปนคนทุศีล เพราะมิจฉาทิฏฐิเปน
ปจจัยบาปอกุศลธรรมเปนอเนกเหลาน้ี คือ มิจฉาทิฏฐิ มิจฉาสังกัปปะ มิจฉาวาจา ความเปนขาศึกกับพระอริยะ การทําใหผูอ่ืน
เขาใจผิดจากความเปนจริง การยกตน การขมผูอ่ืน ยอมเกิดขึ้น ดวยประการอยางน้ี” (ม.ม.(ไทย) 13/95/98–99) 

 2.2 ทฤษฎีเช่ือสหนัย (The  Coherence  Theory) ทฤษฎีน้ีถือวา ขอความใดจะจัดไดวาเปนจริงน้ัน ไมได
ขึ้นอยูกับขอความน้ันสอดคลองกับสภาพการณในโลกหรือไม แตขึ้นอยูกับขอความอ่ืนๆ ที่อยูในระบบเดียวกันที่เรารับวาจริง



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 

 บูรณาการศาสตรและศิลป งานวิจัยทองถ่ินไทยและประชาคมอาเซียน | 1475 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2543 : 23) ดังที่พระพุทธองคทรงแสดงไวในจูฬสัจจกสูตรที่วา “ดูกรอัคคิเวสสนะ ทานจงทําในใจเถิด 
ครั้นทําไวในใจแลว จึงกลาวแก เพราะคําหลังกับคํากอน หรือคํากอนกับคําหลังของทานไมตอกัน ดูกรอัคคิเวสสนะ ทานจะ
สําคัญความขอน้ันเปนไฉน รูป เวทนา สัญญา สังขารทั้งหลาย และวิญญาณ เที่ยงหรือไมเที่ยง” (ม.มู.(ไทย) 12/396/305) 
จากพระสูตรที่ผูวิจัยยกขึ้นมาประกอบกับเกณฑการตัดสินความรูแบบสหนัยน้ี จึงเห็นไดวา พระพุทธองคก็ทรงใชหลักการ
สอดคลองกันของขอความหรือภาษา มาเปนเกณฑในการตัดสินดวย 

 2.3 ทฤษฎีปฎิบัตินิยม (the pragmatic theory) ทฤษฎีน้ีถือวา ขอความใดเปนจริงหรือไม ใหนําไปปฏิบัติ
กอน ถาปฏิบัติแลวไดผลจริงตามที่คาดหมาย ก็ถือวา ขอความน้ันจริง ถาปฏิบัติแลวไมไดผลจริงตามที่คาดหมาย ก็ถือวาไมจริง 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2543 : 80) ดังปรากฏอยูใน กาลามสูตรวา อยาปลงใจเช่ือ เพราะไดฟงตามๆ กันมา อยาปลงใจเช่ือ 
เพราะการถือสืบๆ กันมา อยาปลงใจเช่ือ เพราะการเลาลือ อยาปลงใจเช่ือ เพราะการอางตํารา อยาปลงใจเช่ือ เพราะเหตุผล
ทางตรรกะ อยาปลงใจเช่ือ เพราะการคาดคะเน (อนุมาน) อยาปลงใจเช่ือ เพราะการคิดตรองตามแนวเหตุผล อยาปลงใจเช่ือ 
เพราะเขากันไดกับทฤษฎีที่พินิจแลว อยาปลงใจเช่ือ เพราะมองเห็นรูปรางลักษณะวานาเปนไปได อยาปลงใจเช่ือ เพราะนับถือ
วาสมณะน้ีเปนครูของเรา (องฺ. ติก. (ไทย) 20/66/257) 

2. ปจจัยที่ใชตัดสินความจริงทางประจักษประมาณ  มี 4 ประเภท ไดแก 
 2.1 อวกาศ (space) คือ “ที่วางเปลาทองฟา และลม.” (จํานงค ทองประเสริฐ, 2528 : 246-248) หมายถึง ที่

วางอันไมมีขอบเขตส้ินสุด จักวาลทั้งหลายที่รวมกันเปนเอกภพอยูในอวกาศ ที่มีลักษณะเปนสัมพันภาพตางๆ เชน ชางบน 
ขางลาง ภายใน ภายนอก ความไกล ความไกล (ชัยวัฒน อัตพัฒน, 2545 : 198) 2 ชนิด ก็คือ (1) อากาศทางสัญชาน หมายถึง 
อากาศที่เรารับรูไดดวยการเห็น การสัมผัส หรือการเคล่ือนไหวของรางกาย แตละสวนมีลักษณะเฉพราะตัว (2) อากาศทาง
ความคิด หมายถึง ความคิดรวบยอดเก่ียวกับอากาศที่อยูพนการรับรู มีลักษณะ 6 ประการ คือ (1) อากาศเปนอันหน่ึงอันเดียว 
(2) อากาศไมส้ินสุดในทุกทิศทุกทาง (3) อากาศแบงแยกไดอยางไมส้ินสุด (4) อากาศมี 3 มิติ คือ ความยาว ความกวาง และ
ความลึก หรือความสูง (5) อากาศติดตอกันไมขาดสาย ไมมีชองวางระหวางอากาศสองสวน (6) ส่ิงทั้งปวง เชน จุด เสน รูปทรง 
และวัตถุทั้งหลายอยูรวมกันในอากาศ (ชัยวัฒน อัตพัฒน, 2545 : 199) 

 2.2 กาล (Time)  หมายถึง เวลาที่ไมมีที่ส้ินสุด เครื่องกําหนดนับ คํานวณหรือการกระทํา หรือกลืนกิน ทําใหอายุ
ของสัตวทั้งหลายส้ินไป (อภิธานปฺปทีปกา และอภิธานปฺปทีปกาสูจิ แปล, 2535 : 348-349) มี 2 ชนิด ก็คือ (1) กาลทาง              
สัญชาน คือ การที่เรารับรูได (2) กาลทางความคิด คือ ความคิดรวบยอดเก่ียวกับรับรูเปนขณะๆ มากหลายน้ัน ซ่ึงมีลักษณะ
สําคัญ 6 ประการ คือ (1) กาลเปนหน่ึงอันเดียว กาลเฉพาะเปนสวนหน่ึงของกาลอันเดียวน้ี (2) กาลไมส่ินสุดในทิศทางทั้งสอง 
คือ อดีตและอนาคต (3) กาลแบงแยกใหยอยลงไดอยางไมส่ินสุด เรียกวา “ขณะ” เปนหนวยที่แบงแยกไมไดของกาล                   
(4) กาลติดตอกันไมขาดสาย ไมมีชองวางระหวางขณะหน่ึงกับอีกขณะหน่ึงของกาล (5) กาลมีเพียงมิติเดียว กาลติดตอกันจาก
อดีตมาหาปจจุบันไปหาอนาคต  (6) กาลเต็มไปดวยเหตุการณ ยอมเกิดขึ้นในกาล ถาไมมีเหตุการณจะเกิดขึ้นไมได                       
(รศ. ชัยวัฒน อัตพัฒน, 2545 : 200-201) 

 2.3 เนื้อสาร  (Substance) กลาวคือ ส่ิงที่ไมเปล่ียนในทามกลางส่ิงที่เปล่ียนแปลง หมายถึง เน้ือแทคงอยูอยาง
เดิม ในขณะที่คุณภาพที่เปล่ียนแปลงไปไมขาดสาย ทําใหคุณภาพมีความสืบตอหรือสันตติ มีสัมพันธภาพและเอกภาพ
บางอยาง เน้ือสารจึงเปนความแทจริงเปนพื้นฐาน ซ่ึงอยูในความเปล่ียนแปลง ความไมเปล่ียนแปลงกับความเปล่ียนแปลงเปน
ของคูกัน ความไมเปล่ียนแปลงมีไดโดยไมมีความเปล่ียนแปลง แตความเปล่ียนแปลงมีไมไดโดยไมมีความไมเปล่ียนแปลง น้ี
แสดงวา คุณภาพของสสารเปล่ียนแปลงไป แตเน้ือสารที่ เปนพื้นฐานไมเปล่ียนแปลง ทามกลางคุณภาพของสสารที่
เปล่ียนแปลงไปน้ันยอมมีการสืบตอหรือสันตติอยูดวย การที่เน้ือสารไมเปล่ียนแปลงไปน้ัน เน้ือสารเปนศูนยกลางของความ
พยายามที่จะคงตัวเปนของตัวเอง และพิทักษรักษาตัวเองดวยการตานทาน  และเอาชนะพลังภายนอกเปนธรรมชาติแทจริง
ภายในที่จะแสดงออกมาภายนอก เน้ือสารเปนธรรมชาติที่แทจริงภายในที่ไรความหมาย ในทํานองเดียวกัน คุณภาพก็ไร
ความหมายถาไมมีเน้ือสาร เน้ือสารและคุณภาพจึงเปนส่ิงแทจริงที่มีสัมพันธภาพตอกัน จะแยกจากกันไมได เชน นํ้ามีอํานาจที่
ทําใหดินเปยก ไฟมีอํานาจเผาใหมส่ิงอ่ืนๆ เปนตน (ชัยวัฒน อัตพัฒน, 2545 : 201-202) 

 2.4 ความเปนเหตุผล  (causality) คือ ความเปล่ียนแปลงส่ิงทั้งสอง เปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา คือ               
(1) ความเปล่ียนแปลงปริมาณ (2) ความเปล่ียนแปลงคุณภาพ (3) ความเปล่ียนแปลงปริมาณ (4) ความเปล่ียนแปลงที่อยูใน
อวกาศและในกาล ซ่ึงเปนกระบวนการผานจากศักยภาพ ไปสูสัจภาพ 3 ประการ คือ ศักยภาพ สัจภาพ และสันตติ ความ
เปล่ียนแปลงเก่ียวกับสัมพันธภาพของส่ิง 2 ส่ิง คือ (1) สัมพันธภาพภายนอก (2) สัมพันธภาพภายใน สัมพันธภาพทั้ง 2 มี
ความแตกตางระหวางจิตผูรูกับวัตถุที่ถูกรู มี 5 ชนิด คือ (1) เหตุเชิงประสิทธิภาพ หรือเหตุที่สามารถตอหนาที่ (2) เหตุเชิงวัตถุ 
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(3) เหตุเชิงรูปแบบ (4) เหตุเชิงรูปแบบ (5) เหตุสุดทายหรือวัตถุประสงคในการสราง เหตุทั้ง 5 ประการน้ีครบบริบูรณแลว 
วัตถุที่ถูกรูดวยเหตุเพียง 2 ประการ ก็คือ (1) เหตุเชิงวัสดุและเหตุเชิงรูปแบบ และ (2) เหตุเชิงประสิทธิภาพแฝงอยูในเหตุเชิง
รูปแบบ และเหตุสุดทายแฝงอยูในเหตุเชิงวัสดุ น้ันเอง (ชัยวัฒน อัตพัฒน, 2545 : 203-204) 

 
11. บทสรุป 
 

จากการวิเคราะหแนวคิดและทฤษฎีประจักษประมาณในพุทธปรัชญาเถรวาทถือวา เปนกระบวนการที่ทําใหเกิด
ความรู 3 ประการ คือ (1) ความรูอันเกิดจากการฟง (สุตมยปญญา) (2) ความรูอันเกิดจากการคิดวิเคราะห (จินตามยปญญา) 
(3) ความรูแทจริงอันเกิดจากจิตที่บริสุทธ์ิ (ภาวนามยปญญา) โดยอาศัยประสาทสัมผัส 2 อยางคือ สัมผัสภายนอกและสัมผัส
ภายใน ทําใหเกิดผลไดจริงเปนความรูสมเหตุสมผลตามหลังทฤษฎี คือ สมนัย สหนัย และปฏิบัตินิยม จากประสบการณอยาง
แทจริงที่มุงเนนการแกไขปญหาชีวิตตามความจริง 2 อยาง คือ (1) ความจริงในระดับสมมติสัจจ (2) ความจริงในระดับปรมัตถ
สัจจ ทั้ง 2 ระดับน้ี เปนความจริงที่ตกอยูภายใตของกฎไตรลักษณ คือ อนิจจตา ทุกขตา และอนัตตา หรือมีความรูเกิดขึ้น             
(อุปาทะ) มีการตั้งอยู (ฐิติ) เปนทามกลาง และมีความดับสลายไป (ภัยคะ) เปนที่สุด ในขั้นปรมัตถทั้ง 4 ประการ คือ จิต 
เจตสิก รูป และนิพพาน  เปนสภาวะธรรมที่มีความเปนจริงที่มีอยูบนพื้นฐานแหงการรับรูตามหลักมรรคสัจจจากสภาวะทั้งปวง 
จากเหตุปจจัย (ปฏิจจสมุปบาท) อาศัยการแยกแยะดวยความรู ที่เกิดจากการฝกฝนอบรมพัฒนาจิตที่เรียกวา “สมถะ” และ
พัฒนาปญญาที่เรียกวา “วิปสสนา” ตามความจริงที่ปรากฏในผัสสะหรือประสาทสัมผัสเปนพื้นฐานการรับรู เกิดจากการทําให
แจง (สัจฉิกิริยา) จนเกิดความรูขึ้นจากภายใน เพื่อเช่ือมโยงถึงประสาทสัมผัสภายนอก น้ันเอง 
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ประจักษนิยมในพุทธปรัชญาเถรวาทจัดวา เปนการแสวงหาจุดส้ินสุดของความสงสัยของมนุษย เพื่อกาวเขาไปสูความจริง

สูงสุดของมนุษยสามารถมองเห็นความจริงได จากประสาทสัมผัสทั้ง 5 ไดแก ตา หู จมูก ล้ิน และกาย ที่มากระทบกับ รูป เสียง 
กล่ิน รส และโผฏฐัพพะ อันจะทําใหเกิดความรูที่แทจริงที่มุงแกปญหาชีวิตที่จะนําไปสูความจริง 4 ประการ คือ 1) ความรูที่นําไปสู
ความจริงขั้นสมมติสัจจะ 2) ความรูที่นําไปสูความจริงขั้นสภาวสัจจะ 3) ความรูที่นําไปสูความจริงขั้นอริยสัจจะ 4) ความรูที่
นําไปสูความจริงขั้นปรมัตถสัจจะ โดยการตั้งขอสังเกต 5 ขอ คือ 1) ความรูขั้นที่เปดเผยเฉพาะลักษณะภายนอกของส่ิงตาง ๆ 
เทาน้ัน 2) เปนความรูที่เน่ืองดวยความรูสึกและเจตนคติที่มีอยูแลว เชน เวทนา ตัณหา อุปาทานที่เคยมีอยูกอนการรู เปนตน 
3) เปนความรูขั้นสมมติบัญญัติ และขั้นโลกียะเทาน้ัน 4) ไมสามารถรูแจงความจริงแทโดยตลอดได 5) กอใหเกิดความหลง 
และไมเขาใจในมายาของโลกภายนอก เน่ืองจากเก่ียวโยงกับความคิดอ่ืน ๆ   
 
คําสําคัญ: สมมติสัจจะ, ปรมัตถสัจจะ, ประจักษนิยม, พุทธปรัชญาเถรวาท 

 
Abstract 

 
It is found the empiricism in Theravada Buddhist philosophy is the pursuit of the end of the human 

beings doubts to step up to the ultimate truth of the human-visible reality from the sensation of internal 
sense fields: - the eye, the ear, the nose, the tongue, the body No the mind to be reconciled with the 
external sensefields: - the visible objects, the sound, smell, the taste, the tangible objects and the mind-
objects. All these will cause the real knowledge aiming at solving the problems of life leading to The Four 
Truths: 1) the knowledge that leads one to the fact of the Conventional Truth 2) the knowledge that leads 
one to the Absolute Truths 3) the knowledge that leads one to fact of the Noble Truth 4) the knowledge 
that lids one to the fact of the Absolute Truth. By the noted five items:- 1) the knowledge of the truth 
revealing only the appearance of things 2) the knowledge through the attitude and the senses already 
existing such as:- the sensation, the desire and the attachment ever existing before etc. 3) the knowledge 
on the assumption belonging only to the world 4) a person cannot enlighten the truth 5) the factoanaea 
the delusion to and a man cannot understand the illusion of the world lecture of the connection with 
other ideas. 
 
Keywords: conventional truth, ultimate truth, empiricism, Theravãda Buddhist philosophy 

 
1. บทนํา 
 

แนวคิดทางประจักษนิยมในพุทธปรัชญาเถรวาท กลาวคือ การแสวงหาความรู  ที่ เ กิดจากสุตมยปญญา                   
จินตมยปญญา ภาวนามยปญญา ซ่ึงเปนบอเกิดแหงความรูที่อาศัยความรูทางประสบการณ โดยอาศัยอวัยวะรับรูทางประสาท
สัมผัสทั้ง 5 ในการทําหนาที่เปนเครื่องพิสูจนความจริงจากประสบการณตรง ที่เกิดจากการประจักษ การอนุมาน และ                
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ศัพทประมาน จากวัตถุวิสัยของมนุษยที่สามารถรับรู ปรากฏเปนความจริงจากประสบการณเชิงตรรกะเทาน้ัน ที่เกิดความ
เขาใจในส่ิงที่ถูกรู เพื่อแกปญหาทางอภิปรัชญาและจริยศาสตรได เพื่อเขาถึงเปาหมายสูงสุด โดยอาศัยเทคนิควิธีการของ
พระพุทธเจาที่ทรงวางแบบอยางทางความรูในสติปญญาของแตละบุคคลทางความรู คือ (1) ความรูโดยออม หมายถึง ทาง
ความรูทางสุตมยปญญา และทางความรูทางจินตามยปญญา เปนความรูที่อาศัยปจจัยภายนอกและภายใน และ (2) ความรู
โดยตรง หมายถึง ทางความรูทางภาวนามยปญญา ซ่ึงเปนความรูที่เกิดจากการฝกฝนอบรมจิตโดยตรง  
 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

2.1 เพื่อศึกษาประจักษนิยมในพุทธปรัชญาเถรวาท 
2.2 เพื่อวิเคราะหประจักษนิยมในพุทธปรัชญาเถรวาท   

 

3. วิธีดําเนินการวิจัย  
 

3.1 ศึกษาและรวบรวมขอมูลเอกสารปฐมภูมิ (Primary) ในสวนที่วาดวยเรื่องประจักษนิยมในพุทธปรัชญาเถรวาท
จากคัมภีรพระไตรปฎก  

3.2 ศึกษาและรวบรวมขอมูลเอกสารทุติยภูมิ (Secondary) ไดแก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา ปกรณวิเศษ หนังสือ 
บทความ เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวของกับเรื่องประจักษนิยมในพุทธปรัชญาเถรวาท เพื่อหาขอสรุป ตอการวิจัยตอไป  
 

4. ผลการวิจัย 
 

ประจักษนิยมในพุทธปรัชญาเถรวาทมีขอสังเกต 5 ขอ ดังน้ี (1) ความรูขั้นที่เปดเผยเฉพาะลักษณะภายนอก                  
(2) เปนความรูที่ เน่ืองดวยความรูสึกและเจตนคติที่ มีอยูแลว (3) เปนความรูขั้นสมมติบัญญัติ และขั้นโลกียะเทาน้ัน             
(4) ไมสามารถรูแจงความจริงแทโดยตลอดได (5) กอใหเกิดความหลง และไมเขาใจในมายาการของโลกภายนอก เทากับใช
แกปญหาทางอภิปรัชญาและจริยศาสตรอันเปนสวนประกอบของความรูทางปรัชญาตะวันออกไดจัดวา เปนความรูที่เก่ียวกับ
การดําเนินชีวิตอยางแทจริงที่มุงแกปญหาชีวิตที่จะนําไปสูความจริง 4 ประการ ไดแก (1) ความรูที่นําไปสูความจริงขั้นสมมติ
สัจจะ (2) ความรูที่นําไปสูความจริงช้ันสภาวสัจจะ (2) ความรูที่นําไปสูความจริงขั้นอริยสัจจะ (4) ความรูที่นําไปสูความจริงขั้น
ปรมัตถสัจจะ โดยธรรมชาติของมนุษยสามารถมองเห็นความจริงไดจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ ตา หู จมูก ล้ิน และกาย ที่มา
กระทบกับ รูป เสียง กล่ิน รส  และโผฏฐัพพะ ทําใหเกิดความรูที่เรียกวา “วิญญาณ” ในการรับรูแตละครั้ง คือ อารมณ 
อายตนะภายใน และจิตเปนเครื่องมือของการรับรู ถือวา เปนยอดแหงองคความรู 2 ประการ คือ (1) ความรูบริสุทธ์ิหรือการ
รับรูบริสุทธ์ิ (วิสุทธิวิชชา) (2) ความรูซ่ึงปราศจากความจริงที่ปรากฏขึ้นเฉพาะหนา (อวิชชาหรือสัจจวีตวิชชา) จะเห็นวา 
ความรูของวิญญาณ (Consciousness) และสัญญา (Perception) เปนปจจัยสําคัญในการรับความรูทางสมมติสัจจะ ความรู 2 
ประการน้ีจะชวยใหมนุษยไดเขาถึงความจริงมากขึ้นที่ชวยใหขายในโลกิยสัจน้ันเอง เปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูในโลก
ปจจุบัน  
 

5. นิยามและความหมายของคําวา “ประจักษนิยม” 
 

คําวา “ประจักษนิยม” มาจากคําวา “ประจักษ” แปลวา ปรากฏชัดแกตา สวนคําวา “นิยม” ซ่ึงเปนคําที่ใชประกอบ
ทายคําอ่ืน เพื่อแสดงวา ลัทธิความเช่ือหรือปรัชญาความคิด ดังน้ัน เม่ือรวมคําเปนคําวา “ประจักษนิยม” เปนศัพทบัญญัติที่ใช
ในวิชาปรัชญา ตรงกับคําภาษาอังกฤษวา Empiricism หมายถึง ความรูที่มีคุณคาจากประสบการณโดยผานประสาทสัมผัสทั้ง 
5 ไดแก ตา หู จมูก ล้ิน และกาย (จํานงค ทองประเสริฐ, 2534 : 223) จากประสบการณที่ประจักษตอขอมูลทางการรับรูกับ
วัตถุภายนอกที่เ ก่ียวกับทวิภาพระหวางจิต-วัตถุ ตัวรูและส่ิงถูกรู  (เดือน คําดี, 2526 : 80) ซ่ึงมี 3 กลุม คือ ไดแก                  
(1) กลุมประจักษนิยม เชน จอหน ล็อค, จอรช เบิรคเลย, เดวิด ฮูม (2) กลุมประจักษนิยมรวมสมัย เชน วิลเลียม เจมส, จอหน 
ดิวอ้ี เอริรส มัค, ฟรานช เบรนทาโน รูดอลฟ คารนับ และอัลเฟรด แอร (3) กลุมประจักษนิยมรวมสมัย เชน บาส วาน     
ฟรานเซิน ซ่ึงเก่ียวกับประสบการณนิยม ความหมายและขอบเขตของ “ประจักษนิยมหรือประสบการณนิยม” ไดถูกตอง
ชัดเจนมากขึ้นวา “ประจักษนิยมหรือประสบการณนิยม” (นางลักษณวัต ปาละรัตน, 2535 : 6) มีการตอบประเด็นปญหาของ
ความคิดของกลุมประจักษนิยม ซ่ึงจะนําไปสูการเกิดความรู การตัดสินความดี-ช่ัว และความจริง (สนิท ศรีสําแดง, 2535 : 
120) ที่เรียกวา “ทฤษฎีความรู” (Theory of Knowledge) (ราชบัณฑิตยสถาน, 2548 : 34) แหลงเกิดของความรู (Source 
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of knowledge) ปฐมเหตุของความรู (Origin of knowledge) ธรรมชาติของความรู ที่เรียกวา ญาณปรัชญา คือ ปรัชญาแหง
ความรู (สถิต วงศสวรรค, 2543 : 94) ที่สืบคนหาขอบเขตและขอจํากัดของความรู (บุญมี แทนแกว, 2524 : 108) 
 

6. บอเกิดความรูเชิงประจักษนิยมในพุทธปรัชญาเถรวาท 

 

บอเกิดความรูเชิงประจักษนิยมในพุทธปรัชญาเถรวาทมี 3 ประเภท (ที.ปา. (ไทย) 11/305/271, อภิ.วิ. (ไทย) 
35/768/503–504) ไดแก  

6.1 ปญญาที่เกิดจากการคิด (จินตามยปญญา) หมายถึง ความรูที่เกิดจากความคิด การพิจารณาหาเหตุผล ความรู
ที่เกิดจากจินตามยปญญาเปรียบไดกับตรรกวิทยาแบบนิรนัย (Deduction) เพราะคิดหาเหตุผลโดยไมอาศัยประสบการณ 
เทียบไดกับอนุมานประมาณ อนุมานประมาณ (Inference) คือ ความรูที่ไดจากการอนุมาน ซ่ึงหมายถึง การรับรูส่ิงหน่ึงเปน
เบื้องตน เปนความรูที่ไดรับมาโดยทางออม คือ ความรูที่เกิดขึ้นโดยอาศัยความรูขั้นประจักษ เปนเหตุแลวสาวไปถึงส่ิงที่ไม
ประจักษจนรูวาส่ิงไมประจักษซ่ึงตองการรูน้ันมีอยูหรือไม เชน เม่ือเห็นควันไฟแตที่ไกล ก็เกิดความรูตามมาที่น้ันมีไฟอยูดวย 
ทั้งๆ ที่ยังไมเห็นไฟเลย การเห็นควันไฟเปนความรูขั้นประจักษ วามีไฟอยูที่น้ันดวยเปนความรูขั้นอนุมาน (สุนทร ณ รังษี, 
2541 : 176) 

6.2 ปญญาที่เกิดจากการฟง (สุตมยปญญา) หมายถึง ความรูที่เกิดเพราะการฟง (Knowledge that is learned 
from other) ความรูที่เกิดขึ้นจากการฟงเทาน้ันแตยังหมายถึงการศึกษาเลาเรียน การอานตํารา หรือความรูที่เกิดขึ้นจากการ
ล้ิมรส การสัมผัส เปนตน รวมความวา สุตมยปญญา คือความรูที่เกิดขึ้นทางประสาทสัมผัสสุตมยปญญาจึงไมแตกตางไปจาก
ตรรกวิทยาแบบอุปนัย (Induction) เพราะยืนยันความรูที่ถูกตองวาตองเกิดจากผัสสะเทาน้ัน สวนความรูใดๆ ที่ไมผานทาง
ผัสสะถือวาเปนความรูที่ไมถูกตอง เทียบไดกับศัพทประมาณ ศัพทประมาณ (Verbal Testimony) คือความรูความเขาใจที่ได
จากตําราหรือคําบอกเลา และตองมีลักษณะที่เช่ือถือได แบงออกเปน 2 ชนิด คือ เลาลิกศัพท ไดแก คําสอนของมนุษยที่
เช่ือถือได เชน ฤาษีผูมีญาณ ไวทิกศัพท ไดแก คําสอนของเทพซ่ึงหมายถึงคัมภีรพระเวท (อดิศักดิ์ ทองบุญ, 2540 : 179) 

6.3 ปญญาที่เกิดจากการอบรม (ภาวนามยปญญา) หมายถึง ความรูที่เกิดขึ้นเพราะการฝกฝน อบรม และลงมือ
ปฏิบัติคือการปฏิบัติกัมมัฏฐานหรือสมาธิ ถือวา ความรูชนิดน้ีสําคัญที่สุด เปนความรูที่เกิดจากฌานไมใชความรูที่เกิดจาก
ประสาทสัมผัสหรือการคิดคาดคะเน แตเปนความรูที่เกิดขึ้นเพราะความสงบแหงจิตดวยอํานาจแหงการปฏิบัติสมาธิ 3 อยาง 
คือ (พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2535 : 254)  ขณิกสมาธิ  อุปจารสมาธิ อัปปนาสมาธิ ปญญาทั้ง 3 น้ี เปนวิธีพิเศษ ซ่ึง
ตรรกวิทยาตะวันตกไมสามารถคนพบได (ประยงค แสนบุราณ, 2547 : 61–63) เทียบไดกับประจักษประมาณ (Perception) 
คือ ความรูที่ไดจากการสัมผัสระหวางอายตนะภายในกับอายตนะภายนอก เพื่อสรางความเขาใจความจริงที่มุงขจัดความไมรู 
(อวิชชา) เพื่อเขาถึงความจริงสูงสุด (นิพพาน) เพราะวา ความรูที่เกิดจากการพัฒนาความรูที่เกิดจากการฟงหรือการรับการ
ถายทอด (ศัพทประมาณ) หรือคิดเอาทางหลักเหตุผลอนุมานและการคาดคะเน (อนุมานประมาณ) แตใหความสําคัญทาง
ความรูที่ไดรับการตรวจสอบ ยืนยันจากประสบการณตรง (ประจักษประมาณ) หรือความรูที่ผานการอบรมหรือลงมือปฏิบัติ
แลวดวยตนเอง 

สรุปไดวา พุทธปรัชญาเถรวาท เห็นวา แหลงกําเนิดของความรูที่ยอมรับกันในปจจุบัน  โดยแหลงกําเนิดความรู คือ    
ปรโตโฆสะเปนความรูแบบสุตมยปญญา และโยนิโสมนสิการเปนความรูแบบจินตามยปญญา ถือวา เปนความรูขั้นประสาท
สัมผัสเทาน้ัน ยังไมจัดวาสามารถหลุดพนจากทุกขหรือถึงความจริงสูงสุดได เพราะยังตองอาศัยส่ือกลาง ไมไดเกิดขึ้นจาก
ประสบการณตรงของตนเอง เปนความรูสูงสุดความรูโดยออมเทาน้ัน สวนภาวนามยปญญา เปนความรูโดยตรง ผานการ
ปฏิบัติและรูแจงดวยประสบการณของตนเอง จึงสามารถสรางความรูที่ประจักษแจงไดน้ันเอง 
 

7. ความรูทางธรรมชาติเชิงประจักษนิยมในพุทธปรัชญาเถรวาท 
 

ความรูทางธรรมชาติเชิงประจักษนิยมในพุทธปรัชญาเถรวาทมีลักษณะเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลาตามกฎของ
ธรรมชาติ (กฎไตรลักษณ) หมายถึง ความเปนสภาพที่ไมเที่ยง (อนิจจตา) ความเปนทุกขที่ทนอยูในสภาพเดิมไมได (ทุกขตา) 
และความเปนสภาพมิใชตัวตน (อนัตตตา) ที่มนุษยรับรูและเขาใจ (ปรีชา ชางขวัญยืน, 2538 : 139) ตามสภาพความเปนจริง 
(สุนทร ณ รังษี, 2541 : 82) ซ่ึงธรรมชาติของมนุษย คือ ดิ้นรน (ผนฺทนํ) กวัดแกวง (จปลํ) รักษายาก (ทุรกฺขํ) หามไดยาก                 
(ทุนฺนิวารยํ) ขมไดยาก (ทุนฺนิคฺคหํ) (บรรจบ บรรณรุจิ, 2537 : 39-90) เพราะวา “มนุษยทุกคนเกิดมาดีอยูแลวตามธรรมชาติ” 
หมายถึง “ธรรมชาติของจิต” (S, Radhakrishnan, 1966 : 183) กลาวคือ “จิตที่ดิ้นรน กวัดแกวง รักษายาก หามยาก”   
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(ขุ.ธ. (ไทย) 25/33/35) และ“จิตที่ควบคุมไดยาก เปล่ียนแปลงงาย ชอบใฝหาแตอารมณที่ปรารถนา จัดเปนความดี เพราะจิต
ที่ฝกดีแลวยอมนําความสุข (ขุ.ธ. (ไทย) 25/35/36) มาจากความรูภายในหรือการรูจักตัวเอง (องฺ. จตุกก. (ไทย) 21/45/74, 
องฺ.จตุกก.อ. (บาลี) 2/45/345) ดังที่ เค เอ็น ชยติลเลเก (K.N. Jayatilleke) จัดให พระพุทธเจาเขาอยูในกลุมของนัก
ประสบการณนิยม (Experientialist) หรือนักประจักษนิยมน้ันเอง (K.N. Jayatilleke, 1963 : 169, 451)    
 

8. ประเภทของความรูเชิงประจักษนิยมในพุทธปรัชญาเถรวาท   
    

ประเภทของความรูเชิงประจักษนิยมในพุทธปรัชญาเถรวาทแบงออกเปน 6 ระดับ (เดือน คําดี, 2535 : 127–135)
คือ 

8.1  ความรูระดับวิญญาณ (Consciousness) หมายถึง ความรูแจงอารมณ 6 เปนฐาน ไดแก (1) ตาสัมผัสกับรูป
เกิดความรูขึ้นเรียกวา จักขุวิญญาณ (2)หูสัมผัสกับเสียงเกิดความรูขึ้นเรียกวา โสตวิญญาณ (3) จมูกสัมผัสกับกล่ินเกิดความรู
ขึ้นเรียกวา ฆานวิญญาณ (4)  ล้ินสัมผัสกับรสเกิดความรูขึ้นเรียกวา ชิวหาวิญญาณ (5) กายสัมผัสกับโผฏฐัพพะเกิดความรูขึ้น
เรียกวา กายวิญญาณ (6) ใจสัมผัสกับธรรมเกิดความรูขึ้นเรียกวา มโนวิญญาณ (อภิ. วิ. (ไทย) 35/155–167/112) ความรูทั้ง 
6 เปนความรูระดับวิญญาณที่มีความบริสุทธ์ิเน่ืองจากเปนการรูระดับวิญญาณ 3 อยางคือ อายตนะ อารมณ และจิตทําหนาที่
จดจอ 

8.2  ความรูระดับสัญญา (Perception) กลาวคือ การกําหนดไดหมายรู  คือความรูระดับกําหนดรูอาการ
เครื่องหมายลักษณะตาง ๆ อันเปนเหตุใหจําอารมณน้ัน ๆ ได มีความละเอียดกวาความรูระดับวิญญาณ เกิดขึ้นโดยอาศัยการ
เทียบเคียงระหวางประสบการณเดิมหรือความรูเกากับความรูใหม แบงออกเปน 6 อยางตามทางแหงการรับรูคือ รูปสัญญา 
สัททสัญญา คันธสัญญา รสสัญญา โผฏฐัพพสัญญา และธัมมสัญญา (ที. ปา. (ไทย) 11/323/317-318) ความรูระดับสัญญาน้ี
คือกระบวนการเรียกเก็บรวบรวมและสะสมขอมูลของการเรียนรูและวัตถุดิบสําหรับความคิด 

8.3 ความรูระดับทิฏฐิหรือมโนภาพ  (Conception) ถือวา ความรูความเขาใจตามนัยเหตุผล ถูกหรือผิดก็ได 
ความรูระดับวิญญาณและความรูระดับสัญญาที่มาจากสุตมยปญญาและจินตามยปญญา ตามกระบวนการของเหตุผลและการ
อนุมานแบบนิรนัยและอุปนัย เชน คนบางคนฟงเทศนเรื่องทุกขแตยังไมเห็นทุกข ตอมาภายหลังไดนําเอาเรื่องทุกขน้ันไปคิด
ทบทวนดูอีกที หลังจากคิดทบทวนอยูหลายวัน มโนคติก็ครบวงจร ความรูระดับทิฏฐิก็เกิดขึ้นในใจ มโนคติที่เกิดจากการฟง 
ทานเรียกวา สุตมยปญญา (ลักษณวัต ปาละรัตน, 2535 : 217) และ “ความรูระดับทิฏฐิบางอยางก็เกิดจากการคิด มโนคติที่
เกิดจากการคิด ทานเรียก จินตามยปญญา” (ลักษณวัต ปาละรัตน, 2535 : 218) “ความเห็นหรือทิฏฐิเปนภาพจําลองของ
ความจริง (truth) หรือของจริง (fact) ที่คนคิดสรางขึ้น (conceive) ” (แสง จันทรงาม, 2512 : 5)  

8.4  ความรูระดับอภิญญา (Extrasensory Perception) คือ ความรูที่เกิดขึ้นจากความสามารถพิเศษทางจิต 6 
ประการ คือ (1) ความสามารถแสดงฤทธ์ิไดหลายอยางเรียกวา อิทธิวิธี (2) ความสามารถในการไดยินเสียงทั้งเสียงทิพยเสียง
มนุษยทั้งระยะใกลและไกลเรียกวา ทิพพโสตะ (3) การรูใจคนอ่ืน สามารถทํานายไดวาเขาคิดอยางไรเรียกวา เจโตปริยญาณ            
(4) ความสามารถระลึกชาติในอดีตไดเรียกวา ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ  (5) ความสามารถในการมองเห็นสัตวทั้งหลายผูจุติเปน
อันมากเรียกวา ทิพพจักขุ (6) ความรูที่ทําใหส้ินอาสวะกิเลสเรียกวา อาสวักขยญาณ (ที. ปา. (ไทย) 11/356/394–396) 
ความรูระดับอภิญญาทั้ง 6 น้ี อภิญญา 5 ขอแรกจัดเปนโลกียอภิญญา เปนความรูระดับสามัญทั่วไป สวนอภิญญาขอ 6 คือ 
อาสวักขยญาณ จัดเปนโลกุตตรอภิญญา เปนความรูระดับสูง (ม. มู. (ไทย) 12/407/443) 

8.5  ความรูระดับญาณ(Intuitive Insight) คือ ความรูที่เกิดขึ้นจากสภาวะตามความจริงที่ผานขั้นตอนการเจริญที่
เรียกวา วิปสสนาญาณ 9 คือ (1) ญาณที่ เ ล็งเห็นนามรูปวามีลักษณะเกิดขึ้นและเส่ือมไปที่เรียกวา อุทยัพพยญาณ                  
(2) ญาณที่เล็งเห็นนามรูปวามีลักษณะเคล่ือนที่สลายไปที่เรียกวา ภังคญาณ (3) ญาณที่เล็งเห็นนามรูปวาเปนส่ิงที่นา
สะพรึงกลัว ที่เรียกวา ภยตูปฏฐานญาณ (4) ญาณที่ เล็งเห็นนามรูปวาเต็มไปดวยทุกขโทษที่นาเบื่อหนายที่ เรียกวา                   
อาทีนวญาณ (5) ญาณที่เล็งเห็นนามรูปวาเปนส่ิงที่นาเบื่อหนายยิ่งขึ้นที่เรียกวา นิพพิทาญาณ (6) ญาณที่เล็งเห็นเหตุผลวาเม่ือ
ไมมีนามรูปภัยอันตรายส่ิงนาเบื่อนากลัวทั้งหลายที่เรียกวา มุญจิตุกัมยตาญาณ (7) ญาณที่เล็งเห็นเหตุผลวาเปนเครื่อง
ปลดปลอยตนจากนามรูปคือเห็นเหตุปจจัยปรุงแตงนามรูปแจมแจงตามความเปนจริงที่ เ รียกวา ปฏิสังขาญาณ                      
(8) ญาณที่เล็งเห็นเหตุผลวานามรูปเปนไปตามเหตุปจจัยของมันและเปนธรรมดาตองมีการเปล่ียนแปลงของสังขารที่เรียกวา 
สังขารุเปกขาญาณ (9) ญาณที่เล็งเห็นอริยสัจธรรม 4 อยางแจงชัดตามกําลังของญาณที่เรียกวา สัจจานุโลมิกญาณ ทั้ง 4 ขั้น
ตามลําดับ ขั้นสุดทายสามารถทําลายอาสวะใหเด็ดขาดโดยส้ินเชิงที่เรียกวา พระอรหันต 
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8.6 ความรูระดับตรัสรูหรือสัมโพธิ (Enlightenment) คือ เปนความรูอันสูงสุด กลาวคือ การหลุดพนจาก
สภาวะธรรมที่ปรุงแตงดวยตัณหา มานะ ทิฏฐิ อยางส้ินเชิงโดยมีอิสรภาพจากโลกิยธรรมขึ้นสูโลกุตตรธรรม โดยอาศัยการ
ปฏิบัติตามหลักอริยมรรค 8 ประการอยางเครงคัดจนเกิดความรูระดับญาณอยางสมบูรณ ดังที่พระพุทธองคตรัสไววา                 
“ภิกษุทั้งหลาย การรูเห็นของเราตามความเปนจริงครบ 3 ปริวัฏ 12 อาการ ในเรื่องอริยสัจ 4 เหลาน้ียังไมบริบูรณแจมแจง
ตราบใด ตราบน้ันเราก็ปฏิญาณยังไมไดวาเราไดบรรลุอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแลว” (สํ. ม. (ไทย) 19/1081/592–595) 
ความเห็นของพระพุทธองคในที่น้ี ก็คือ อริยสัจ 4 น่ันเอง คือ เห็นทุกข เห็นสมุทัย เห็นนิโรธ เห็นมรรคแลว พึงรูวาเปนส่ิงที่
ควรรูอยางแจมแจง เปนส่ิงที่ควรละอยางเด็ดขาด เปนส่ิงที่ควรทําใหแจงประจักษดวยตนเอง ดังน้ีจึงเรียกวา สัมโพธิญาณ 

กลาวสรุปไดวา ประเภทของความรูเชิงประจักษนิยมในพุทธปรัชญาเถรวาทสามารถ 2 ประเภทใหญ ๆ คือ             
(1) ความรูภายใตวิสัยโลกที่เรียกวา โลกียปญญา (2) ความรูเหนือวิสัยโลกที่เรียกวา โลกุตตรปญญาจากแหลงเกิด 2 แหลง คือ            
(2.1) เกิดขึ้นจากภายนอก (External Source) และ (2.2) เกิดขึ้นจากภายใน (Internal Source) แหลงเกิด 2 แหลงน้ี คือ 
ความรูที่เกิดขึ้นภายในดวงจิตโดยไมผานประสาทสัมผัสใดๆ แตเกิดขึ้นจากการบําเพ็ญเพียรทางจิตและจิตไดสมาธิระดับ             
อัปปนาสมาธิที่เรียกวา อภิญญา แปลวา ความรูยิ่งยวด  
 

9. ความสมเหตุสมผลเชิงประจักษนิยมในพุทธปรัชญาเถรวาท   
 

ความสมเหตุสมผลเชิงประจักษนิยมเปนทฤษฎีที่สําคัญๆ 3 ทฤษฎี (Harold H. Titus, 1968 : 56-61) คือ  
9.1  ทฤษฎีสมนัย (The correspondence theory of truth) ทฤษฎีน้ี เปนทฤษฎีที่ตัดสินความจริงระหวาง

ขอความที่เปนจริงกับขอเท็จจริง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2548 : 23) เชน มีคนกลาววา นํ้าทะเลเค็ม ขอความน้ีมีความเปนจริงที่
เราสามารถรับรูได จึงถือวา ความคิดน้ันเปนความรูที่แทจริงเน่ืองจากตรงตามความเปนจริง คือ ตรงกันระหวางสารัตถะ 
(Essence) กับการมีอยู (Existence) ของส่ิงที่ปรากฏใหเห็นซ่ึงเปนที่รูกัน สารัตถะเปนลักษณะของส่ิงที่รูกันจึงทําใหส่ิงน้ันๆ 
เปนที่รูกันได ไมใชส่ิงที่จิตสรางขึ้น (พระมหาระวี ติกฺขปฺโญ  (ไกรยะพันธ), 2544 : 30) ทฤษฎีน้ี ถือวา ความรูใดเปนความรู
ที่ถูกตองเปนจริงก็ตอเม่ือความรูน้ันตรงกับส่ิงที่เกิดขึ้นจริงๆ เชน การที่เราจะยอมรับวา “นํ้าบริสุทธ์ิเดือดที่อุณหภูมิ 100 
องศา” ก็ตอเม่ือเราไดทดลองเอานํ้าไปใสกาตมดู ทฤษฎีน้ีจึงเก่ียวของกับการหาความรูแบบอุปนัย (Induction) 

9.2 ทฤษฎีสหนัย (The coherence theory of truth) ทฤษฎีน้ี เปนทฤษฎีที่ตัดสินความจริงที่ความสอดคลอง
กับความรูเดิมหรือไม และขอความน้ันสอดคลองกับขอความอ่ืนที่เรารับวาจริง เชน มีคนในหองน้ีพูกวา ฉันเห็นคนในหองน้ี 
และส่ิงที่ฉันเห็นมักจะมีจริง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2548 : 18) คือ ความรูจะถูกตองเปนจริงก็ตอเม่ือมันสอดคลองกับความรูที่
เรามีอยูเดิม ถาหากมันขัดแยงกัน ก็ถือวา ความรูน้ันไมใชความรูที่ถูกตอง หรือกลาวใหชัดเจนตามหลักตรรกศาสตรเปนขอ
พิสูจนถึงความจริง ตัวอยางเชน 

สุนัขทุกตัวเปนสัตวเล้ียงลูกดวยนม 
แมวทุกตัวเปนสัตวเล้ียงลูกดวยนม 
ฉะน้ัน สุนัขทุกตัวจึงเปนแมว (John Hospers, 1968 : 128-129) 

ทฤษฎีน้ี ถือวา ขอความใดขอความหน่ึงเท็จจริงหรือไม ใหดูวาขอความน้ีสอดคลองกับขอความอ่ืนๆ ที่อยูในระบบ
เดียวกันหรือไม ถาสอดคลองกัน ขอความน้ันก็เปนจริง ถาขัดแยงกันขอความน้ันก็ไมเปนจริง เชน พูดวา “นายแดงตองตาย
แน” เราก็ตองยอมรับคําพูดน้ีจริง เพราะ ส่ิงมีชีวิตทุกชนิดตองตาย แดงก็ตองตายเพราะแดงเปนส่ิงที่มีชีวิต ทฤษฎีน้ีเปน
ความรูแบบนิรนัย  

9.3  ทฤษฎีปฏิบัติ (The pragmatic theory of truth) ทฤษฎีน้ี คือ ทฤษฎีที่เปนเกณฑตัดสินความจริง 
ความสําเร็จประโยชนในทางปฏิบัติ คือ ส่ิงที่มีประโยชน ปฏิบัติแลวไดผลเปนที่นาพอใจ เกิดจากความบกพรองของทั้ง 2 
ทฤษฎีแรกขางตน คือ ทฤษฎีสมนัย และทฤษฎีสหนัย (John Hospers, 1968 : 115) ดังที่ นักปรัชญากลุมทฤษฎีปฏิบัตินิยม
ใหความสําคัญไว 3 ทาน เชน ชาเลส แซนเดอร เพิรส, วิลเลียม เจมส และจอหน ดิวอ้ี (John Dewey) (รศ.พิมพพรรณ เทพสุ
เมธานนท  พรอมคณะ, 2555 : 27) ทั้ง 3 ทานไดมีทัศนะแตกตางกัน คือ (1) ความคิด ทฤษฎี หรือสมมติฐานใดเปนจริง 
ความคิด ทฤษฎี หรือสมมติฐานน้ันตองสรางความพอใจแกความตองการหรือความประสงคของมนุษย (2) ความคิด ทฤษฎี 
หรือสมมติฐ านใดเปนจริ ง  ความคิด ทฤษฎี  หรือสมมติฐานน้ันตองพิ สูจน ได โดยการทดลองทางวิทยาศาสตร                               
(3) ความคิด ทฤษฎี หรือสมมติฐานใดเปนจริง ความคิด ทฤษฎี หรือสมมติฐานน้ันตองมีสวนชวยในการตอสูเพื่อการดํารงอยู
ของชีวิตตัดสินความจริงในการใชงานได และมีประโยชนในทางปฏิบัติน้ันเอง 
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10. เกณฑที่ใชตดัสินความจริงเชิงประจักษนิยมในพุทธปรัชญาเถรวาท 
   

เกณฑที่ใชตัดสินความจริงตามทัศนะของพุทธปรัชญาเถรวาท หมายถึง สภาวะที่เปนอยูเรียกวา อริยสัจ 4 ไดแก การ
รูทุกข การรูสาเหตุแหงทุกข การรูจักดับทุกข และรูวิธีปฏิบัติเพื่อพนจากทุกข (ที.ปา. (ไทย) 11/354/378, ม.มู. (ไทย) 
12/119/118) ถือวา  เปนความรูที่ถูกตอง ตามกาลามสูตร (องฺ. ติก. (ไทย) 20/66/257) ไดแก (1) อยาปลงใจเช่ือ เพราะได
ฟงตาม ๆ กันมา (2) อยาปลงใจเช่ือ เพราะการถือสืบๆ กันมา (3) อยาปลงใจเช่ือ เพราะการเลาลือ (4) อยาปลงใจเช่ือ เพราะ
การอางตํารา (5) อยาปลงใจเช่ือ เพราะเหตุผลทางตรรกะ (6) อยาปลงใจเช่ือ เพราะการคาดคะเน (อนุมาน)                            
(7) อยาปลงใจเช่ือ เพราะการคิดตรองตามแนวเหตุผล (8) อยาปลงใจเช่ือ เพราะเขากันไดกับทฤษฎีที่พินิจแลว (9) อยาปลงใจ
เช่ือ เพราะมองเห็นรูปรางลักษณะวานาเปนไปได (10) อยาปลงใจเช่ือ เพราะนับถือวาสมณะน้ีเปนครูของเรา จะเห็นวา หลัก
กาลามสูตรทั้ง 10 ประการ ดังที่ สมภาร พรมทา ไดจัดกลุมไว 3 กลุมคือ (1) กลุมประเพณีและเสียงของคนสวนใหญ ไดแกขอ 
1–3 (2) กลุมคัมภีรและบุคคลที่นาเช่ือถือ ไดแกขอ 4 และ 10 (3) กลุมที่คิดดวยกระบวนการวิธีตางๆ ไดแก ขอ 5–9 ทั้งกลุมที่ 
3 น้ี แยกประเภทออกเปน 3 ประเภท ไดแก (1) คิดดวยกระบวนวิธีแบบนิรนัย ไดแก ขอ 5 (2) คิดดวยกระบวนวิธีแบบอุปนัย 
ไดแก ขอ 6 (3) คิดดวยกระบวนวิธีแบบนิรนัยและอุปนัยผสมกัน ไดแก ขอ 7–9  ในการจัดแบงกลุมกลาวคือ กลุมที่ 1 และ
กลุมที่ 2 จัดเปนสุตมยปญญา สวนกลุมที่ 3 จัดเปนจินตามยปญญา สังเกตไดวา ความรูทั้ง 3 กลุมดังกลาวไมมีประสาทสัมผัส
อยูเลย ซ่ึงถือวาเปนแหลงความรูที่สําคัญทางความรูแบบประจักษนิยม พระพทธเจาทรงเห็นวา ประสาทสัมผัสเปนแหลง
ความรูที่เช่ือถือได 10 ขอน้ี ในเชิงตรรกวิทยาในปรัชญาอินเดียวา “หลักศรัทธาทั้ง 10 น้ัน ขอที่ 1,2,3,4,5 และ 10 เทียบได
กับศัพทประมาณ และอุปมานประมาณดวยหรือสุตมยปญญา หรือขอที่ 6, 7, 8, และ 9 เทียบไดกับอนุมานประมาณหรือ           
จินตมยปญญา สวนขอพิเศษ (11) จัดเปนบทสรุปอันเปนจุดยืนของพุทธ จัดเปนประจักษประมาณพิเศษหรือภาวนามยปญญา 
เปนตน  
 

11. สรุปบทวิเคราะห  
   

จะเห็นไดวา ผูวิจัยวิเคราะหเรื่องประจักษนิยมในพุทธปรัชญาเถรวาท ถือวา กระบวนการที่ทําใหเกิดความรูของ
ญาณวิทยาทั่วไปมี 3 กลุมคือ กลุมเหตุผลนิยม กลุมประสบการณนิยม และกลุมอัชฌัตติกญาณนิยม สวนพุทธปรัชญาเถรวาท
หลักของปญญา 3 ประการ ไดแก (1) ความรูอันเกิดจากการฟง หรือการเลาเรียน (สุตมยปญญา) (2) ความรูอันเกิดจากการ
ครุนคิดดวยเหตุผลซ่ึงส่ิงที่เรียนมาแลวน้ัน (จินตามยปญญา) (3) ความรูแทจริงอันเกิดจากจิตที่บริสุทธ์ิหลังจากที่ไดครุนคิด
อยางรอบคอบแลวน้ัน (ภาวนามยปญญา) หรือสรุปออกเปน 2 อยาง คือ ประการแรก คือ ปรโตโฆสะ หมายถึง เสียงจากคน
รอบขางหรือจากการศึกษาเลาเรียนเปนตน ประการที่สอง คือ โยนิโสมนสิการ หมายถึง ความรูที่ไดจากการไตรตรองดวย
เหตุผล เปนตน วาโดยแยกแยะแลวจินตามยปญญานาจะเปนเหตุผลนิยม สุตมยปญญานาจะเปนประสบการณนิยม และ
ภาวนามยปญญานาจะเปนอัชฌัตติกญาณนิยมได หลักปญญาทั้ง 3 ของพุทธญาณวิทยาอิงอาศัยกันเปนปฏิจจสมุปปบาท โดย
ธรรมชาติของความรูในญาณวิทยาทั่วไปตองอาศัยประสาทสัมผัส 2 อยางคือ สัมผัสภายนอกและสัมผัสภายใน ไดแก สัจธรรม 
2 คือ สมมติสัจกับปรมัตถสัจ พุทธปรัชญาเถรวาทเช่ือวา ธรรมชาติของความรูตองเปนความรูที่เกิดจากสัมมาทิฏฐิ และมี
จุดหมายเพื่อดับอวิชชา เพราะสมมติสัจกับปรมัตถสัจ และอริยสัจ 4 ถือวา เปนองคประกอบที่สําคัญของธรรมชาติแหงความ
รูอยูบนพื้นฐานหลัก 3 ประการ คือ มีทฤษฎีถูกตอง ปฏิบัติตามไดจริง และเม่ือปฏิบัติตามแลวตองเกิดผลไดจริง ทั้ง 3 ทฤษฎีน้ี 
เกิดจากประสบการณตรง โดยปราศจากขอขัดแยงความรูจึงจะสมเหตุสมผล โดยอิงทฤษฎีความจริง 3 ทฤษฎี ไดแก สมนัย 
สหนัย และปฏิบัตินิยม สามารถทําใหผูที่รูน้ันหลุดพนไปจากหลักสังโยชน 10 มาเครื่องตัดสินและทรงวางเกณฑการตัดสิน
ความรูไวอยางชัดเจนดวยหลักกาลามสูตร 10 ประการ และหลักที่สําคัญคือสัมมาทิฏฐิกับภาวนามยปญญา หลักกาลามสูตร
น้ันเปนหลักเกณฑในเบื้องตนที่นํามาใชตัดสินความรู ที่พระพุทธองคทรงมุงใหเกิดประโยชนกับพุทธบริษัททุกระดับช้ันน้ันเอง  
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การประเมินผลกิจกรรมในโครงการหมูบานรกัษาศลี 5 ของจังหวัดนครปฐม 
An evaluation of Activities in Five Presepts Village Project  

of Nakhon Pathom Province 
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บทคัดยอ 
 

การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงคในการศึกษา 1) เพื่อสํารวจจํานวนหมูบานที่เขารวมโครงการ
หมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม 2) เพื่อประเมินผลกิจกรรมในโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ของจังหวัดนครปฐม ใชวิธีเลือก
พื้นที่ศึกษาแบบเจาะจง จํานวน 7 อําเภอ กลุมตัวอยาง คือ ผูนําชุมชน จังหวัดนครปฐม จํานวน 310 คน การเก็บขอมูลทําโดย
ใชแบบสอบถาม วิเคราะหผลขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลจากการศึกษา พบวา  1) หมูบานในจังหวัดนครปฐม มีจํานวนหมูบานทั้งหมด 905 หมูบาน หมูบานที่เขารวม
โครงการหมูบานรักษาศีล 5 ของจังหวัด มีจํานวน 310 หมูบาน คือ อันดับที่ 1 อําเภอสามพราน จํานวน 85 หมูบาน อันดับที่ 2 
อําเภอเมืองนครปฐม จํานวน 66 หมูบาน อันดับที่ 3 อําเภอนครชัยศรี จํานวน 53 หมูบาน 2) หมูบานที่เขารวมในโครงการ
หมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม จากจํานวน 310 หมูบาน มีจํานวนหมูบานที่ผานเกณฑประเมินผลกิจกรรมในโครงการ 
จํานวน 291 หมูบาน คือ อันดับที่ 1 อําเภอสามพราน จํานวน 77 หมูบาน อันดับที่ 2 อําเภอเมืองนครปฐม จํานวน 60 
หมูบาน และอันดับที่ 3 อําเภอนครชัยศรี จํานวน 53 หมูบาน  
 
คําสําคัญ: หมูบานรักษาศีล 5, ประเมินผล, กิจกรรม, โครงการ, จังหวัดนครปฐม 
 

Abstract 
 

The objectives of the quantitative research were to study 1) Village Survey in Five Presepts Village 
Project of Nakhon Pathom Province 2) An evaluation of Activities in Five Presepts Village Project of Nakhon 
Pathom Province. The sample group was selected by purposive sampling 7 amper from Community 
Leadership of 310 Leaders in Five Presepts Village Project of Nakhon Pathom Province. Data were 
analyzed by percentage, frequency, mean, standard deviation. 

Major findings were as follows: 1. Nakhon Pathom Province have 905 Villages and 310 Participating 
villages in Five Presepts Village Project of Nakhon Pathom Province. Including First is Amphoe Sam Phran 
85 villages, Second is Amphoe Mueang Nakhon Pathom 66 villages and Third is Amphoe Nakhon Chaisi 
53 villages. 2. Villages in Nakhon Pathom Province have 291 villages at project activities evaluation criteria in 
Five Presepts Village Project. Including First is Amphoe Sam Phran 77 villages, Second is Amphoe Mueang 
Nakhon Pathom 60 villages, and Third is Amphoe Nakhon Chaisi 53 villages. 

 
Keywords: five presepts village, evaluation, activities, project, Nakhon Pathom Province 
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บทนํา 
 

ตามที่เจาพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย ผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช มีดําริในการจัดทําโครงการ
หมูบานรักษาศีล 5 เพื่อสงเสริมสนับสนุนและสรางความตระหนักใหพุทธศาสนิกชนชาวไทย นําหลักธรรมคําสอนทาง
พระพุทธศาสนา ไปปฏิบัติตามหลักศีล 5 สูวิถีชีวิตประจําวันของคนทุกคน กับทั้งเพื่อสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการจัดตั้ง 
“หมูบานรักษาศีล 5” ใหครอบคลุมทุกพื้นที่ของทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งน้ี เพื่อความสงบสุขรมเย็นเปนสุขของตนเอง 
ครอบครัวและประเทศชาติ ซ่ึงสอดคลองกับเจตนารมณของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ที่ไดมีการเปด Road Map 
พรอมนโยบายเรงดวนที่สําคัญ ซ่ึงใน Road Map ดังกลาว ไดมีนโยบายเรงดวนที่จะดําเนินการทางดานเศรษฐกิจและสังคม 
โดยเฉพาะส่ิงที่จะดําเนินการควบคูไปกับนโยบายเรงดวนน้ัน คือ การลดความเล่ือมลํ้าทางสังคม และการแกปญหาการทุจริต 
และเช่ือวาจะสามารถนําความสุข และความสงบใหเกิดขึ้นกับประชาชนไดเร็ววัน อีกทั้งเช่ือวาแนวโนมทางเศรษฐกิจของไทย
จะดีขึ้นโดย พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดเนนย้ําถึงคุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทยที่
ลดนอยถอยลง จากเม่ือสังคมโลกเปดกวางขึ้นทั้งในดานส่ือสารมวลชน เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรมจึงเปนเหตุผลสําคัญ
ที่นําพาใหสังคมไทยกาวเขาไปสูกระแสแหงยุคโลกาภิวัตน สงผลใหสังคมไทยตองเผชิญกับภาวะวิกฤติในหลาย ๆ ดาน วิกฤติ
ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นลวนโยงใยถึงกันเปนลูกโซ เปนปจจัยเก้ือหนุนซ่ึงกันและกัน เม่ือเกิดวิกฤติขึ้นในดานใดดานหน่ึงของสังคมน้ัน
หมายถึงวา ผลพวงจากวิกฤติน้ันยอมกระทบตอระบบในสังคมน้ันดวย จนทําใหภาพลักษณของประเทศเกิดวิกฤติทางสังคมจึง
จําเปนจะตองเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย สรางความสุขใหกับพี่นองประชาชน ซ่ึงมีความสอดคลองกับ
เจตนารมณของ พลเรือเอก ณรงค พิพัฒนาศัย ผูบัญชาการทหารเรือ รองหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ หัวหนาฝาย
สังคมจิตวิทยา ที่มุงเนนสรางความสุขและความเปนอยูที่ดีขึ้นใหกับประชาชน จากดําริของเจาพระคุณสมเด็จพระมหารัชมัง
คลาจารย และนโยบายเรงดวนดังกลาว จะเห็นวา คณะสงฆ คสช. และฝายสังคมจิตวิทยา ไดใหความสําคัญตอการสงเสริม
คุณธรรมของสังคมเพื่อใหเกิดความ สงบสุข และสมานฉันทของประชาชนในฐานะที่กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เปน
องคกรภาครัฐที่ ทําหนาที่สงเสริมใหประชาชนนอมนําหลักธรรมคําสอนไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวันและพัฒนาสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของประชาชนทั้งประเทศ ตลอดจนใหความอุปถัมภคุมครองกิจการดานพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนที่
ทางราชการรับรอง ไดเล็งเห็นถึงผลกระทบจากภาวะวิกฤติทางสังคมในบานเมืองปจจุบันที่บุคคลในสังคมบางสวนเห็นแก
ผลประโยชนสวนตน มีความเห็นแกตัวมากขึ้น จนเกิดเปนภาวะวิกฤติทางสังคม ถึงเวลาแลวที่สังคมไทยจะตองนํากระบวน
ทัศนทางพระพุทธศาสนามาปรับใชตามความเหมาะสมกับสถานการณตางๆ ในขณะน้ี ซ่ึงหลักธรรมของพระพุทธศาสนาน้ันมี
สวนสําคัญ และศาสนายังเปนส่ือกลางที่สามารถนํามาเปนแกนหลักในการสรางเสริมคุณธรรมใหเกิดขึ้นในสังคมไทยไดเปน
อยางดียิ่ง โดยกรมฯ มีความมุงหวังที่จะดําเนินการสงเสริม ใหคนไทยไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหมีวิถีชีวิตที่ดีงาม ภายใต
หลักธรรมทางศาสนาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหมีความสุขทั้งทางกายและจิตใจ เปน “สังคมคุณธรรม”อยาง
สมดุลและยั่งยืนซ่ึงจําเปน ตองมีการบูรณาการประสาน ความรวมมือกับทุกภาคสวนของสังคมในระดับประเทศ ระดับจังหวัด
และระดับพื้นที่ โดยมีรูปแบบการสงเสริมที่มีเปาหมายชัดเจน (Focus & Prioritized) และครอบคลุมเครือขายในทุกพื้นที่ให
รวมจัดกิจกรรมทางศาสนาบมเพาะ ปลูกจิตสํานึกใหมีศรัทธาและยึดม่ันในศาสนาอยางม่ันคง กับทั้งใชกลไกภาคีทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคส่ือมวลชนและภาคเครือขายทางศาสนา ดําเนินการตามบทบาทภาระหนาที่ของแตละหนวยงานในการรวม
รณรงคสงเสริมใหพุทธศาสนิกชนชาวไทยทุกเพศ ทุกวัย ทุกพื้นที่ทั้งประเทศให “รักษาศีล 5” โดยมีวัดที่เปนทุนทางสังคมที่มี
ศักยภาพเปนศูนยพัฒนาจิตใจของคนทุกวัย เปนศูนยสราง “ครอบครัวรักษาศีล 5” และ“หมูบานรักษาศีล 5” เพื่อนําพา
ประเทศไปสูความปรองดองสมานฉันท สามัคคีและเอ้ืออาทรตอกัน อันเปนการพัฒนาประเทศที่ม่ันคงและยั่งยืนตลอดไป 
(กรมศาสนา, 2557: 2-4) 

จังหวัดนครปฐม เปนจังหวัดที่มีประวัติศาสตรอันยาวนานเก่ียวกับการเขามาและเจริญงอกงามของพุทธศาสนาใน
ประเทศไทย อัตลักษณเชิงพื้นที่ที่สําคัญอยางหน่ึงที่สะทอนความเปนจังหวัดนครปฐมไดชัดเจน คือ วัฒนธรรมวิถีพุทธ ซ่ึงมี
องคพระปฐมเจดียเปนพุทธศาสนสถานที่เปนศูนยรวมจิตใจอันสําคัญที่สุดของชาวจังหวัดนครปฐม การขับเคล่ือนการพัฒนา
จังหวัดนครปฐมจึงมิอาจละทิ้งมิติทางสังคมและวัฒนธรรมที่เปนอัตลักษณของจังหวัดไปได  แตรูปแบบหรือแนวทางในการบูร
ณาการมิติดังกลาวเขากับกระแสการพัฒนาในยุคปจจุบันยังเปนส่ิงที่ทาทายผูมีสวนเก่ียวของทุกภาคสวนเปนอยางยิ่ง การธํารง
อยูซ่ึงส่ิงดีงามดั้งเดิมควบคูกับการดําเนินชีวิตตามคานิยมสมัยใหม รวมทั้งการฝาฟนอุปสรรคและปญหาทางสังคม การเมือง 
เศรษฐกิจและมิติอ่ืนๆ คือ ประเด็นที่นักวิจัย นักวิชาการและนักพัฒนาทั้งหลายควรนํามาเปนโจทยในการสรางสรรคความคิด
เพื่อการพัฒนาที่เหมาะสมกับสังคมปจจุบันอยางมาก    



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 
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การดําเนินงานพัฒนาชุมชนภายใตหมูบานรักษาศีล 5 ของจังหวัดนครปฐม  เริ่มตั้งแตป พ.ศ. 2557 จากการ
ดําเนินงานที่ผานมา พบวา การดําเนินงานของโครงการมีทั้งชุมชนที่ประสบความสําเร็จและยังไมประสบความสําเร็จ เน่ืองจาก
ปจจัยหลายๆอยาง อีกทั้งไมมีการติดตามการดําเนินงานอยางเปนระบบเพื่อแกไขปญหา อุปสรรคของการดําเนินงาน และหา
แนวทางขยายผลของโครงการ จากสภาพการณและผลความสําเร็จดังกลาว ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาสํารวจจํานวน
หมูบานที่เขารวมโครงการหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม และสํารวจจํานวนกิจกรรมของหมูบาน เพื่อเปนโอกาสแหงการ
แลกเปล่ียนเรียนรูโดยใหหมูบานนํารองทั้ง 7 หมูบาน จาก 7 อําเภอ ในจังหวัดนครปฐม เพื่อการจัดการความรู สังเคราะห 
วิเคราะห และกําหนดเปนเปาหมายและแนวทางในการดําเนินงานในระยะตอไปใหประสบความสําเร็จอยางยั่งยืน และ
สามารถนําความรูที่ไดขยายผลในชุมชนอ่ืนตอไป  

 
วัตถุประสงคของการวิจัย  
 

1. เพื่อสํารวจจํานวนหมูบานที่เขารวมโครงการหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม  
2. เพื่อประเมินผลกิจกรรมในโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ของจังหวัดนครปฐม 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 

การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) จากผูนําหมูบานหรือตัวแทนหมูบานที่เขารวม
โครงการหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐมในระยะแรก โดยรวบรวมขอมูลจนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 ซ่ึงใช
แบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล 
 
ประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ ประชาชนที่เขารวมโครงการหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม ในป พ.ศ. 
2557 จํานวน 7 อําเภอ จากน้ันผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยาง (Sample  size)  ใชวิธีเลือกพื้นที่ศึกษาแบบเจาะจง (Purposive 
Selective) โดยเลือกพื้นที่ของผูนําหมูบานที่เขารวมโครงการในระยะแรกและรวมประชุมช้ีแจงการดําเนินงานในโครงการ
หมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม จํานวน 7 อําเภอ รวมจํานวนกลุมตัวอยาง ทั้งส้ิน 310 หมูบาน 
 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  
 

การวิจัยครั้งน้ี ใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดสราง และพัฒนาเครื่องมือขึ้นเอง โดยศึกษาทฤษฎี แนวคิด จากเอกสาร 
ตํารา งานวิจัยที่เก่ียวของ ปรึกษาผูเช่ียวชาญ เก่ียวกับขอมูลในการสรางเครื่องมือ เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
และนําผลที่ไดจากการติดตามผลการดําเนินงาน การศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี และการวิเคราะหหลังการปฏิบัติ ทําการสนทนา
กลุม (Focus Group Discussion) กับคณะกรรมการอํานวยการโครงการ คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ และผูที่
เก่ียวของในโครงการหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม  ดังน้ี   

สวนที่ 1 เปนขอคําถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  ประกอบดวย หมูบาน ตําบล อําเภอ จํานวน
ทั้งหมด  3  ขอ 

สวนที่ 2  เปนขอคําถามสํารวจจํานวนกิจกรรมที่สงเสริมโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ของหมูบานที่เขารวมประชุม
ช้ีแจงในโครงการหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง จากการตรวจสอบเอกสาร ตาม
กรอบแนวคิดศีล 5 โดยมีการใหเลือกเพียงคําตอบเดียว ( ใช หรือ ไมใช ) จํานวน 20  ขอ  ดังน้ี คําถามเชิงบวก (Positive) 
เปนคําถามที่ตอบวา “ไมมี” จะไมไดคะแนน  ดังน้ันจะตองตอบวา  “มี”  จึงไดคะแนน  มีคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม
ทั้งฉบับ  เทากับ .822 
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 การวิเคราะหขอมูล 
 

ในการวิจัยครั้งน้ี  ไดนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดจากกลุมตัวอยาง  มาทําการตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณ
ของขอมูล แลวคัดเลือกแบบสอบถามที่สมบูรณนํามาเขารหัส (Coding)  และบันทึกขอมูลลงในคอมพิวเตอร  จากน้ันจึง
วิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ (Percentage) ใชในการ
เปรียบเทียบ เพื่อดูการกระจายของขอมูลและเพื่อนําเสนอขอมูลทั่วไปของกลุมประชากรในแตละหมวดหมูของตัวแปร 

 
ผลการวิจัย 

 
จากการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 
 

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและรอยละของหมูบานที่เขารวมในโครงการหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม จําแนกตามอําเภอ 
 

อําเภอ จํานวนทั้งหมด รอยละ จํานวนหมูบานที่
เขารวมโครงการ 

รอยละ อันดับ 
ตําบล หมูบาน 

1.กําแพงแสน 15 204 22.6 25 8 6 
2.ดอนตูม 8 69 7.6 43 13.9 4 
3.นครชัยศรี 24 108 11.9 53 17.1 3 
4.บางเลน 15 175 19.3 29 9.4 5 
5.พุทธมณฑล 3 18 2 9 2.9 7 
6.เมืองนครปฐม 24 220 24.3 66 21.3 2 
7.สามพราน 14 111 12.3 85 27.4 1 

รวม 103 905 100 310 100 - 
 

จากตารางที่ 1  พบวา หมูบานในจังหวัดนครปฐม มีจํานวนหมูบานทั้งหมด 905 หมูบาน มีหมูบานที่เขารวม
โครงการหมูบานรักษาศีล 5 ของจังหวัด มีจํานวน 310 หมูบาน คือ อันดับที่ 1 อําเภอสามพราน จํานวน 85  หมูบาน คิดเปน
รอยละ 27.4 อันดับที่ 2 อําเภอเมืองนครปฐม จํานวน 66 หมูบาน คิดเปนรอยละ 21.3 อันดับที่ 3 อําเภอนครชัยศรี จํานวน 
53 หมูบาน คิดเปนรอยละ 17.1 อันดับที่ 4 อําเภอดอนตูม  จํานวน 43 หมูบาน คิดเปนรอยละ 13.9 อันดับที่ 5 อําเภอบาง
เลน จํานวน 29 หมูบาน  คิดเปนรอยละ 9.4  อันดับที่ 6 อําเภอกําแพงแสน จํานวน 25 หมูบาน คิดเปนรอยละ 8  อันดับที่ 7 
อําเภอพุทธมณฑล จํานวน  9 หมูบาน  คิดเปนรอยละ 2.9 

 
ตารางที่ 2  แสดงจํานวนและรอยละของหมูบานในโครงการหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม  
               จําแนกตามหมูบานเขารวมประชุมช้ีแจงโครงการ 
 

อําเภอ จํานวนหมูบาน
ทั้งหมด 

จํานวนหมูบาน 
ที่เขารวม 

รอยละ อันดับ จํานวนหมูบานที่ผาน
เกณฑประเมินผล 

รอยละ 

1.กําแพงแสน 204 25 12.3 7  23 92 
2.ดอนตูม 69 43 62.3 2 40 93 
3.นครชัยศรี 108 53 49.1 4 53 100 
4.บางเลน 175 29 16.6 6 29 100 
5.พุทธมณฑล 18 9 50 3 9 100 
6.เมืองนครปฐม 220 66 30 5 60 91 
7.สามพราน 111 85 76.6 1 77 91 

รวม 905 310 34.3 - 291 94 



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 

 บูรณาการศาสตรและศิลป งานวิจัยทองถ่ินไทยและประชาคมอาเซียน | 1489 

จากตารางที่ 2  หมูบานในจังหวัดนครปฐม มีจํานวนหมูบานทั้งหมด 905 หมูบาน มีหมูบานที่เขารวมโครงการ
หมูบานรักษาศีล 5 ของจังหวัด มีจํานวน 310 หมูบาน เม่ือเปรียบเทียบระหวางจํานวนหมูบานทั้งหมดในอําเภอกับหมูบานที่
เขารวมโครงการ พบวา อันดับที่ 1 อําเภอสามพราน จํานวน 85  หมูบาน คิดเปนรอยละ 76.6  อันดับที่ 2 อําเภอดอนตูม  
จํานวน 69 หมูบาน คิดเปนรอยละ 62.3 อันดับที่ 3 อําเภอพุทธมณฑล จํานวน  9 หมูบาน คิดเปนรอยละ 50 อันดับที่ 4 
อําเภอนครชัยศรี จํานวน 53 หมูบาน คิดเปนรอยละ 17.1 อันดับที่ 5 อําเภอเมืองนครปฐม จํานวน 66 หมูบาน คิดเปนรอย
ละ 30 อันดับที่ 6 อําเภอบางเลน จํานวน 29 หมูบาน คิดเปนรอยละ 16.6  อันดับที่ 7 อําเภอกําแพงแสน จํานวน 25 
หมูบาน คิดเปนรอยละ 12.3   

 
ตารางที่ 3  แสดงจํานวนและรอยละของหมูบานในโครงการหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม  
               เปรียบเทียบและจําแนกตามหมูบานที่ผานเกณฑประเมินผลโครงการ 
 

อําเภอ จํานวนหมูบาน 
ที่เขารวมโครงการ 

จํานวนหมูบานที่ผานเกณฑ
ประเมินผลโครงการ 

รอยละ อันดับ 

1.กําแพงแสน 25  23 7.9 6 
2.ดอนตูม 43 40 13.8 4 
3.นครชัยศรี 53 53 18.2 3 
4.บางเลน 29 29 10 5 
5.พุทธมณฑล 9 9 3.1 7 
6.เมืองนครปฐม 66 60 20.6 2 
7.สามพราน 85 77 26.4 1 

รวม 310 291 100  
 

จากตารางที่ 3  พบวา หมูบานที่เขารวมในโครงการหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม จากจํานวน 310 หมูบาน มี
จํานวนหมูบานที่ผานเกณฑประเมินผลโครงการ จํานวน 291 หมูบาน คือ อันดับที่ 1 อําเภอสามพราน จํานวน 85 หมูบาน 
คิดเปนรอยละ 26.4  อันดับที่ 2 อําเภอเมืองนครปฐม จํานวน 66 หมูบาน คิดเปนรอยละ 20.6 อันดับที่ 3 อําเภอนครชัยศรี 
จํานวน 53 หมูบาน คิดเปนรอยละ 18.2 อันดับที่ 4 อําเภอดอนตูม จํานวน 43 หมูบาน คิดเปนรอยละ 13.8 อันดับที่ 5 
อําเภอบางเลน จํานวน 29 หมูบาน คิดเปนรอยละ 10  อันดับที่ 6 อําเภอกําแพงแสน จํานวน 25 หมูบาน คิดเปนรอยละ 7.9 
อันดับที่ 7 อําเภอพุทธมณฑล จํานวน  9 หมูบาน คิดเปนรอยละ 3.1 

 
ตารางที่ 4  แสดงจํานวนและรอยละของหมูบานในโครงการหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม  
              จําแนกตามตําบลและหมูบานในเขตอําเภอกําแพงแสน 
 

ตําบลในเขตอําเภอ 
กําแพงแสน 

จํานวนหมูบาน 
ทั้งหมด 

จํานวนหมูบาน 
เขารวม 

รอยละ 
 

หมูที ่ จํานวนหมูบาน
ผานเกณฑ 

รอยละ 

1.กระตีบ  8  4 16 2,3,6,7 4 100 
2.กําแพงแสน  12  1 4 8 1 100 
3.ดอนขอย  16  0 0 0 0 0 
4.ทุงกระพังโหม 7  0 0 0 0 0 
5.ทุงขวาง  10  1 4 10 0 0 
6.ทุงบัว  11  2 8 3,11 1 50 
7.ทุงลูกนก  23  1 4 3 1 100 
8.รางพิกุล  9  2 8 4,7 2 100 
9.วังนํ้าเขียว  14  0 0 0 0 0 
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ตารางที่ 4  แสดงจํานวนและรอยละของหมูบานในโครงการหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม  
              จําแนกตามตําบลและหมูบานในเขตอําเภอกําแพงแสน (ตอ) 
 

ตําบลในเขตอําเภอ 
กําแพงแสน 

จํานวนหมูบาน 
ทั้งหมด 

จํานวนหมูบาน 
เขารวม 

รอยละ 
 

หมูที ่ จํานวนหมูบาน
ผานเกณฑ 

รอยละ 

10.สระพัฒนา  14  1 4 13 1 100 
11.สระส่ีมุม  24  9 36 

 
1,3,4,9,11,13, 

16,22,23 
9 100 

12.หนองกระทุม  11  1 4 5 1 100 
13.หวยขวาง  21  2 8 2,16 2 100 
14.หวยมวง 12  1 4 10 1 100 
15.หวยหมอนทอง  12  0 0 0 0 0 

รวม 204 25 100 - 23 - 
 
 

จากตารางที่  4  พบวา อําเภอกําแพงแสน มีตําบลและหมูบานที่เขารวมในโครงการหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัด
นครปฐม อันดับที่ 1 คือ ตําบลสระส่ีมุม จํานวน 9 หมูบาน คิดเปนรอยละ 36 อันดับที่ 2 คือ ตําบลกระตีบ  จํานวน 4 
หมูบาน คิดเปนรอยละ 16  อันดับที่ 3 คือ ตําบลทุงบัว จํานวน 2 หมูบาน คิดเปนรอยละ 75  

 
ตารางที่ 5  แสดงจํานวนและรอยละของหมูบานในโครงการหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม  
               จําแนกตามตําบลและหมูบานในเขตอําเภอดอนตูม  
 
ตําบลในเขตอําเภอ

ดอนตูม 
จํานวนหมูบาน 

ทั้งหมด 
จํานวนหมูบาน 

เขารวม 
รอยละ 

 
หมูที ่ จํานวนหมูบาน

ที่ผานเกณฑ 
รอยละ 

1.ดอนพุทรา  10  7 16.3 1,2,3,7,8,9,10 7 70 
2.ดอนรวก   5  5 11.6 1,2,3,4,5 5 100 
3.บานหลวง  5  4 9.3 1,3,4,5 4 100 
4.ลําลูกบัว  6  1 2.3 2 1 100 
5.ลําเหย  15  7 16.3 

 
1,6,8,11, 
12,13,15 

6 86 

6.สามงาม  12  5 11.6 3,4,5,7,8 4 80 
7.หวยดวน  7  6 14 1,2,3,4,6,7 6 100 
8.หวยพระ  9  8 18.6 

 
1,2,4,5, 
6,7,8,9 

7 88 

รวม 69 43 100 - 40 - 
 

จากตารางที่ 5  พบวา อําเภอดอนตูม มีตําบลและหมูบานที่เขารวมในโครงการหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม 
อันดับที่ 1 คือ ตําบลหวยพระ จํานวน 8 หมูบาน คิดเปนรอยละ 18.6 อันดับที่ 2 คือ ตําบลดอนพุทราและลําเหย จํานวน 7 
หมูบาน คิดเปนรอยละ 16.3  อันดับที่ 3 คือ ตําบลดอนรวก และสามงาม จํานวน 5 หมูบาน คิดเปนรอยละ 11.6  
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ตารางที่ 6  แสดงจํานวนและรอยละของหมูบานในโครงการหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม  
              จําแนกตามตําบลและหมูบานในเขตอําเภอนครชัยศรี  
 

ตําบลในเขตอําเภอ 
นครชัยศรี 

จํานวนหมูบาน 
ทั้งหมด 

จํานวนหมูบาน 
เขารวม 

รอยละ 
 

หมูที ่ จํานวนหมูบาน
ผานเกณฑ 

รอยละ 

1.ขุนแกว  4  2 3.8 1,4 2 100 
2.โคกพระเจดีย  5  0 0 0 0 0 
3.ง้ิวราย  4  2 3.8 1,3 2 100 
4.ทากระชับ  4  2 3.8 2,4 2 100 
5.ทาตําหนัก  4  4 7.5 1,2,3,4 4 100 
6.ทาพระยา  5  1 1.8 3 1 100 
7.ไทยาวาส  4  3 5.7 2,3,4 3 100 
8.นครชัยศรี  3  2 3.8 1,3 2 100 
9.ดอนแฝก  4  3 5.7 1,2,3 3 100 
10.บางกระเบา  3  1 1.9 1 1 100 
11.บางแกว  4  1 1.9 1 1 100 
12.บางแกวฟา  5  4 7.5 1,2,3,4 4 100 
13.บางพระ  4  2 3.8 2,3 2 100 
14.บางระกํา  4  4 7.5 1,2,3,4 4 100 
15.พลู  5  3 5.7 3,4,5 3 100 
16.พะเนียด  4  0 0 0 0 0 
17.ลานตากฟา  5  1 1.8 1 1 100 
18.วัดแค  4  3 5.7 1,3,4 3 100 
19.วัดละมุด  5  3 5.7 2,3,4 3 100 
20.วัดสําโรง  4  4 7.5 1,2,3,4 4 100 
21.ศรีมหาโพธ์ิ  5  0 0 0 0 0 
22.ศีรษะทอง  5  0 0 0 0 0 
23.สัมปทวน  6  5 9.4 2,3,4,5,6 5 100 
24.แหลมบัว  8  3 5.7 4,7,8 3 100 

รวม 108 53 100 - 53 - 
 

จากตารางที่  6  พบวา อําเภอนครชัยศรี มีตําบลและหมูบานที่เขารวมในโครงการหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัด
นครปฐม อันดับที่ 1 คือ ตําบลสัมปทวน  จํานวน 5 หมูบาน คิดเปนรอยละ 9.4 อันดับที่ 2 คือ ตําบลทาตําหนัก บางแกวฟา 
บางระกํา และวัดสําโรง จํานวน 5 หมูบาน คิดเปนรอยละ 77.5  อันดับที่ 3 คือ ตําบลไทยาวาส ดอนแฝก พลู วัดแค  วัด
ละมุด  และแหลมบัว จํานวน 3 หมูบาน คิดเปนรอยละ 5.7  

 
 
 
 
 
 
 
 



The 8th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 31st March - 1st April 2016  

1492 | Integration of Art and Science toward the Local Research and ASEAN Community 

ตารางที่ 7  แสดงจํานวนและรอยละของหมูบานในโครงการหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม  
              จําแนกตามตําบลและหมูบานในเขตอําเภอบางเลน  
 

ตําบลในเขตอําเภอ 
บางเลน 

จํานวนหมูบาน 
ทั้งหมด 

จํานวนหมูบาน 
เขารวม 

รอยละ 
 

หมูที ่ จํานวนหมูบาน
ที่ผานเกณฑ 

รอยละ 

1.คลองนกกระทุง  12  5 17.2 2,5,6,8,9 5 100 
2.ดอนตูม  13  1 3.4 11 1 100 
3.ไทรงาม  21  0 0 0 0 0 
4.นราภิรมย 13  1 3.5 5 1 100 
5.นิลเพชร  15  0 0 0 0 0 
6.บัวปากทา  10  0 0 0 0 0 
7.บางไทรปา  11  1 3.5 2 1 100 
8.บางปลา  11  5 17.2 2,3,5,11,13 5 100 
9.บางภาษี  9  0 0 0 0 0 
10.บางระกํา  10  0 0 0 0 0 
11.บางเลน  10  3 10.3 6,7,9 3 100 
12.บางหลวง  11  1 3.5 12 1 100 
13.ไผหูชาง  11  1 3.5 7 1 100 
14.ลําพญา  11  7 24.1 1,3,5,7,8,10,11 7 100 
15.หินมูล  7  4 13.8 1,4,6,12 4 100 

รวม 175       29    100 - 29 - 
 

จากตารางที่ 7  พบวา อําเภอบางเลน มีตําบลและหมูบานที่เขารวมในโครงการหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม 
อันดับที่ 1 คือ ตําบลลําพญา จํานวน 7 หมูบาน คิดเปนรอยละ 24.1 อันดับที่ 2 คือ ตําบลบางปลา  จํานวน 5 หมูบาน คิด
เปนรอยละ 17.2  อันดับที่ 3 คือ ตําบลหินมูล จํานวน 4 หมูบาน คิดเปนรอยละ 13.8 

 
ตารางที่ 8  แสดงจํานวนและรอยละของหมูบานในโครงการหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม  
              จําแนกตามตําบลและหมูบานในเขตอําเภอพุทธมณฑล  
 

ตําบลในเขตอําเภอ 
พุทธมณฑล 

จํานวนหมูบาน 
ทั้งหมด 

จํานวนหมูบาน 
เขารวม 

รอยละ 
 

หมูที ่ จํานวนหมูบาน
ผานเกณฑ 

รอยละ 

1.คลองโยง  8 4 44.4 2,3,4,7 4 100 
2.มหาสวัสดิ์  4 1 11.2 9 1 100 
3.ศาลายา  6 4 44.4 3,4,5,6 4 100 

รวม 18 9 100 - 9 50 
 

จากตารางที่  8  พบวา อําเภอพุทธมณฑล มีตําบลและหมูบานที่เขารวมในโครงการหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัด
นครปฐม ดังน้ี อันดับที่ 1 คือ ตําบลคลองโยงและศาลายา จํานวน 4 หมูบาน คิดเปนรอยละ 44.4 อันดับที่ 2 คือ ตําบลสวนปาน  
จํานวน 1 หมูบาน คิดเปนรอยละ 11.2   
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ตารางที่ 9  แสดงจํานวนและรอยละของหมูบานในโครงการหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม  
               จําแนกตามตําบลและหมูบานในเขตอําเภอเมืองนครปฐม 
 

ตําบลในเขตอําเภอ 
เมืองนครปฐม 

จํานวนหมูบาน 
ทั้งหมด 

จํานวนหมูบาน 
เขารวม 

รอยละ 
 

หมูที ่ จํานวนหมูบาน
ผานเกณฑ 

รอยละ 

1.ดอนยายหอม  9  1 11.1 9 1 100 
2.ตากอง  10  2 20 4,10 2 100 
3.ถนนขาด  6  1 16.6 - 1 100 
4.ทัพหลวง  14  0 0 0 0 0 
5.ทุงนอย  7  6 85.7 1,2,3,4,5,6 5 83.3 
6.ธรรมศาลา  7  6 85.7 1,2,3,4,6,7 5 83.3 
7.นครปฐม  10  6 60 2,4,5,6,9,10 6 100 
8.บอพลับ  8  6 75 1,2,3,5,7,9 6 100 
9.บางแขม  10  1 10 5 1 100 
10.บานยาง  11  5 45.5 1,4,6,8,10 5 100 
11.พระประโทน  9  0 0 0 0 0 
12.โพรงมะเดื่อ   17  0 0 0 0 0 
13.มาบแค  11  2 18.2 8,9 2 100 
14.ลําพยา  9  2 22.2 6,7 1 50 
15.วังตะกู  8  5 62.5 1,2,4,5,8 5 100 
16.วังเย็น  6  1 16.6 6 1 100 
17.สนามจันทร  6  2 33.3 4,5 1 50 
18.สระกะเทียม  14  4 28.6 4,5,7,9 4 100 
19.สวนปาน  6  5 83.3 1,3,4,5,6 3 60 
20.สามควายเผือก  6  4 66.7 3,4,5,7 4 100 
21.หนองงูเหลือม  11  5 45.5 2,4,5,6,10 5 100 
22.หนองดินแดง  8  1 12.5 8 1 100 
23.หนองปากโลง  10  0 0 0 0 0 
24.หวยจรเข  7  1 14.3 - 1 100 

รวม 220 66 - - 60 - 
 

จากตารางที่  9  พบวา อําเภอเมืองนครปฐม มีตําบลและหมูบานที่เขารวมในโครงการหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัด
นครปฐม ดังน้ี อันดับที่ 1 คือ ตําบลทุงนอยและธรรมศาลา จํานวน 6 หมูบาน คิดเปนรอยละ 85.7 อันดับที่ 2 คือ ตําบลสวนปาน  
จํานวน 5 หมูบาน คิดเปนรอยละ 83.3  อันดับที่ 3 คือ ตําบลบอพลับ จํานวน 6 หมูบาน คิดเปนรอยละ 75 อันดับที่ 4 คือ 
ตําบลสามความเผือก จํานวน 4 หมูบาน คิดเปนรอยละ 66.7 อันดับที่ 5 คือ ตําบลวังตะกู จํานวน 5 หมูบาน คิดเปนรอยละ 
62.5  
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ตารางที่ 10  แสดงจํานวนและรอยละของหมูบานในโครงการหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม  
               จําแนกตามตําบลและหมูบานในเขตอําเภอสามพราน  
 
ตําบลในเขตอําเภอ 

สามพราน 
จํานวนหมูบาน 

ทั้งหมด 
จํานวนหมูบาน 

เขารวม 
รอยละ 

 
หมูที ่ จํานวนหมูบาน

ผานเกณฑ 
รอยละ 

1.กระทุมลม 9  0 0 0 0 0 
2.คลองจินดา  14  9 11.7 

 
1,2,3,7,8, 

10,11,13,14 
9 100 

3.คลองใหม  7  6 7.8 1,2,3,4,5,6 6 100 
4.ตลาดจินดา  11  8 10.4 

 
1,2,3,4,5,6, 

9,11 
8 100 

5.ทรงคนอง  6  2 2.6 3,4 2 100 
6.ทาขาม  6  3 3.9 3,4,6 3 100 
7.ทาตลาด  10  8 10.4 

 
1,2,3,5,7,8, 

9,10 
8 100 

8.บางกระทึก  8  4 5.1 2,3,6,7 4 100 
9.บางชาง  11  9 11.7 

 
1,2,3,4,5, 

6,8,9,10,11 
9 100 

10.บางเตย  7  7 9.1 1,2,3,4,5,6,7 7 100 
11.บานใหม  5  4 5.2 2,3,4,5 4 100 
12.ยายชา  6  4 5.2 1,3,4,5 4 100 
13.ไรขิง  14  0 0 0 0 0 
14.สามพราน  9  4 5.2 1,2,3,9 4 100 
15.หอมเกร็ด  6  4 5.2 2,3,4,5 4 100 
16.ออมใหญ  8  5 6.5 1,2,3,6,7 5 100 

รวม 137 77 100 - 77 - 
 

จากตารางที่  10  พบวา อําเภอสามพราน มีตําบลและหมูบานที่เขารวมในโครงการหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัด
นครปฐม ดังน้ี อันดับที่ 1 คือ ตําบลคลองจินดา และบางชาง จํานวน 9 หมูบาน คิดเปนรอยละ 11.7 อันดับที่ 2 คือ ตําบล
ตลาดจินดา ทาตลาด  จํานวน 8 หมูบาน คิดเปนรอยละ 10.4  อันดับที่ 3 คือ ตําบลบางเตย จํานวน 7 หมูบาน คิดเปนรอย
ละ 9.1 
 
สรุปและอภิปรายผล 

 
จากผลการวิจัย ผูวิจัยสามารถสรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงคได ดังน้ี  
 

 1. การสํารวจจํานวนหมูบานที่เขารวมโครงการหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม  พบวา 
1.1 หมูบานในจังหวัดนครปฐม มีจํานวนหมูบานทั้งหมด 905 หมูบาน มีหมูบานที่เขารวมโครงการหมูบานรักษาศีล 

5 ของจังหวัด มีจํานวน 310 หมูบาน อันดับที่ 1 คือ อําเภอสามพราน จํานวน 85  หมูบาน คิดเปนรอยละ 27.4 อันดับที่ 2 
อําเภอเมืองนครปฐม จํานวน 66 หมูบาน คิดเปนรอยละ 21.3 อําเภอนครชัยศรี จํานวน 53 หมูบาน คิดเปนรอยละ 17.1 
อําเภอดอนตูม  จํานวน 43 หมูบาน คิดเปนรอยละ 13.9 อําเภอบางเลน จํานวน 29 หมูบาน คิดเปนรอยละ 9.4  อําเภอ
กําแพงแสน จํานวน 25 หมูบาน คิดเปนรอยละ 8  อําเภอพุทธมณฑล จํานวน  9 หมูบาน คิดเปนรอยละ 2.9 
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1.2 หมูบานในจังหวัดนครปฐม มีจํานวนหมูบานทั้งหมด 905 หมูบาน มีหมูบานที่เขารวมโครงการหมูบานรักษาศีล 
5 จังหวัด มีจํานวน 310 หมูบาน เม่ือเปรียบเทียบระหวางจํานวนหมูบานทั้งหมดในอําเภอกับหมูบานที่เขารวมโครงการ พบวา  

อันดับที่ 1 อําเภอสามพราน   จํานวน 85  หมูบาน  คิดเปนรอยละ 76.6   
อันดับที่ 2 อําเภอดอนตูม    จํานวน 69 หมูบาน  คิดเปนรอยละ 62.3  
อันดับที่ 3 อําเภอพุทธมณฑล  จํานวน  9 หมูบาน   คิดเปนรอยละ 50  
อันดับที่ 4 อําเภอนครชัยศรี   จํานวน 53 หมูบาน  คิดเปนรอยละ 17.1  
อันดับที่ 5 อําเภอเมืองนครปฐม  จํานวน 66 หมูบาน  คิดเปนรอยละ 30  
อันดับที่ 6 อําเภอบางเลน   จํานวน 29 หมูบาน  คิดเปนรอยละ 16.6   
อันดับที่ 7 อําเภอกําแพงแสน  จํานวน 25 หมูบาน  คิดเปนรอยละ 12.3   

 
โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
1.อําเภอสามพราน มีตําบลและหมูบานที่เขารวมในโครงการหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม ดังน้ี 

อันดับที่ 1 คือ ตําบลคลองจินดา และบางชาง จํานวน 9 หมูบาน คิดเปนรอยละ 11.7 อันดับที่ 2 คือ ตําบลตลาดจินดา ทา
ตลาด  จํานวน 8 หมูบาน คิดเปนรอยละ 10.4  อันดับที่ 3 คือ ตําบลบางเตย จํานวน 7 หมูบาน คิดเปนรอยละ 9.1 

2. อําเภอดอนตูม มีตําบลและหมูบานที่เขารวมในโครงการหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม อันดับที่ 
1 คือ ตําบลหวยพระ จํานวน 8 หมูบาน คิดเปนรอยละ 18.6 อันดับที่ 2 คือ ตําบลดอนพุทราและลําเหย จํานวน 7 หมูบาน 
คิดเปนรอยละ 16.3  อันดับที่ 3 คือ ตําบลดอนรวก และสามงาม จํานวน 5 หมูบาน คิดเปนรอยละ 11.6  

3. อําเภอพุทธมณฑล มีตําบลและหมูบานที่เขารวมในโครงการหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม ดังน้ี 
อันดับที่ 1 คือ ตําบลคลองโยงและศาลายา จํานวน 4 หมูบาน คิดเปนรอยละ 44.4 อันดับที่ 2 คือ ตําบลสวนปาน  จํานวน 1 
หมูบาน คิดเปนรอยละ 11.2   

4. อําเภอนครชัยศรี มีตําบลและหมูบานที่เขารวมในโครงการหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม อันดับ
ที่ 1 คือ ตําบลสัมปทวน  จํานวน 5 หมูบาน คิดเปนรอยละ 9.4 อันดับที่ 2 คือ ตําบลทาตําหนัก บางแกวฟา บางระกํา และ
วัดสําโรง จํานวน 5 หมูบาน คิดเปนรอยละ 77.5  อันดับที่ 3 คือ ตําบลไทยาวาส ดอนแฝก พลู วัดแค  วัดละมุด  และแหลม
บัว จํานวน 3 หมูบาน คิดเปนรอยละ 5.7  

5. อําเภอเมืองนครปฐม มีตําบลและหมูบานที่เขารวมในโครงการหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม 
ดังน้ี อันดับที่ 1 คือ ตําบลทุงนอยและธรรมศาลา จํานวน 6 หมูบาน คิดเปนรอยละ 85.7 อันดับที่ 2 คือ ตําบลสวนปาน  
จํานวน 5 หมูบาน คิดเปนรอยละ 83.3  อันดับที่ 3 คือ ตําบลบอพลับ จํานวน 6 หมูบาน คิดเปนรอยละ 75 อันดับที่ 4 คือ 
ตําบลสามความเผือก จํานวน 4 หมูบาน คิดเปนรอยละ 66.7 อันดับที่ 5 คือ ตําบลวังตะกู จํานวน 5 หมูบาน คิดเปนรอยละ 
62.5  

6. อําเภอบางเลน มีตําบลและหมูบานที่เขารวมในโครงการหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม อันดับที่ 
1 คือ ตําบลลําพญา จํานวน 7 หมูบาน คิดเปนรอยละ 24.1 อันดับที่ 2 คือ ตําบลบางปลา  จํานวน 5 หมูบาน คิดเปนรอยละ 
17.2  อันดับที่ 3 คือ ตําบลหินมูล จํานวน 4 หมูบาน คิดเปนรอยละ 13.8 

 
7. อําเภอกําแพงแสน มีตําบลและหมูบานที่เขารวมในโครงการหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม 

อันดับที่ 1 คือ ตําบลสระส่ีมุม จํานวน 9 หมูบาน คิดเปนรอยละ 36 อันดับที่ 2 คือ ตําบลกระตีบ  จํานวน 4 หมูบาน คิดเปน
รอยละ 16  อันดับที่ 3 คือ ตําบลทุงบัว จํานวน 2 หมูบาน คิดเปนรอยละ 75  

 
 2. การประเมินผลกิจกรรมในโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ของจังหวัดนครปฐม 

 
พบวา หมูบานที่เขารวมในโครงการหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม จากจํานวน 310 หมูบาน มีจํานวนหมูบาน

ที่ผานเกณฑประเมินผลกิจกรรมในโครงการ จํานวน 291 หมูบาน อันดับที่ 1 คือ อําเภอสามพราน จํานวน 77  หมูบาน คิด
เปนรอยละ 26.4  อันดับที่ 2 อําเภอเมืองนครปฐม จํานวน 60 หมูบาน คิดเปนรอยละ 20.6 อันดับที่ 3 อําเภอนครชัยศรี 
จํานวน 53 หมูบาน คิดเปนรอยละ 18.2 อันดับที่ 4 อําเภอดอนตูม จํานวน 40 หมูบาน คิดเปนรอยละ 13.8 อันดับที่ 5 
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อําเภอบางเลน จํานวน 29 หมูบาน คิดเปนรอยละ 10  อันดับที่ 6 อําเภอกําแพงแสน จํานวน 23 หมูบาน คิดเปนรอยละ 7.9  
อันดับที่ 7 อําเภอพุทธมณฑล จํานวน 9 หมูบาน คิดเปนรอยละ 3.1 
 
ขอเสนอแนะจากการวิจัยคร้ังนี้ 
 

1. ควรเผยแพรและประชาสัมพันธผลการดําเนินงานโครงการหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม เพื่อใหความรูและ
สรางทัศคติที่ดีตอโครงการหมูบานรักษาศีล 5 

2. ควรสงเสริมการประชาสัมพันธโครงการหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม ผานส่ือตางๆ และเพิ่มชองทางในการ
ประชาสัมพันธโครงการใหเพิ่มมากขึ้น เชน โทรทัศน วิทยุ ปายรณรงค หนังสือ เอกสาร เปนตน 

3. ควรจัดตั้งศูนยประสานงานโครงการหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการ
อยางตอเน่ือง ชวยเผยแพรและประชาสัมพันธผลการดําเนินงานโครงการหมูบานรักษาศีล 5 รวมทั้งเสริมสรางทัศนคติที่ดีตอ
โครงการ 

 
ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 

1. ควรศึกษาตัวแปรอิสระอ่ืนๆ ที่มีความสําคัญและอาจมีผลตอโครงการหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม เชน 
ทัศนคติและความพึงพอใจ พฤติกรรมทางจริยธรรม ความฉลาดทางอารมณ  ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง เปนตน 
 2. ควรศึกษาเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชน ที่เขารวมโครงการหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม 
ในแตละอําเภอ 

3. ในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป  หากศึกษาในประเด็นน้ี  ควรศึกษาวิจัยเปรียบเทียบระหวางหมูบานที่เขารวม
โครงการกับหมูบานที่ไมไดเขารวมโครงการ เพื่อพัฒนาศักยภาพโครงการหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม อยางยั่งยืนตอไป 

 
เอกสารอางอิง 
 
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม. (2557). แนวทางการดําเนินงานโครงการหมูบานรักษาศีล 5 : ชาวประชาเปนสุขใน

ดําริของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย ผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช ฉบับที่ 2 (ฉบับปรับปรุง). 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด. 

ญาณภัทร  ยอดแกว. (2557). บทสรุปการถอดบทเรียนหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม ภายใตโครงการสรางความ
ปรองดองสมานฉันท โดยใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา“หมูบานรักษาศีล 5” ถวายเปนพระราชกุศลแด
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ. เอกสารรายงานการประชุม:จังหวัด
นครปฐม. 

ญาณภัทร  ยอดแกว. (2558). ขอเสนอแนวทางการดําเนินงานโครงการหมูบาน รักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม . 
เอกสารรายงานการประชุม: จังหวัดนครปฐม. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 

 บูรณาการศาสตรและศิลป งานวิจัยทองถ่ินไทยและประชาคมอาเซียน | 1497 

ศาสตรและศิลปแหงการเขาถึงความเขาใจที่แทและความงอกงามในการปฏบิตัิการวิจัย: 
ประสบการณวิจัยระหวางประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

The Art and Science of Developing Profound Understanding and Personal 
Growth through Action Research: Research Experience between Thailand and 

Lao People’s Democratic Republic 
 

ยุพิน ประเสริฐพรศร ี
 

นักวิจัยอิสระ โครงการปริญญาโท สาขาพุทธศาสนศึกษา ภาควิชาปรัชญา คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
yuphin_may@hotmail.com  

 
บทคัดยอ 

 
บทความน้ีนําเสนอศาสตรและศิลปแหงการเขาถึงความเขาใจที่แทและความงอกงามในการปฏิบัติการวิจัยระหวาง

ประเทศไทยและประเทศลาว เปนประสบการณวิจัยภาคสนาม มีวัตถุประสงคเพื่อทบทวนองคความรูและศิลปะในการเขาถึง
การปฏิบัติงานวิจัยและเพื่อใหงานวิจัยมีความหมายตอชีวิตและสังคม โดยเปนขอคนพบจากผลงานวิจัยเรื่อง แนวทางและ
รูปแบบการปฏิบัติงานแนวพุทธในการใหความชวยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประสบกับความยากลําบาก: กรณีศึกษา อาราม
ภิกษุณีนิโรธาราม อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ประเทศไทยและนครหลวงเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว  โดยตลอดกระบวนการของการศึกษาวิจัยน้ันนักวิจัยจะตองเรียนรู “ศิลปะ”คือ หนังสือวิชาชีพและหนังสือวิชาชีวิต           
ทําความเขาใจชีวิตผูคน เขาใจสังคมและวัฒนธรรม เขาใจโลก จึงสามารถทําใหการแสวงหาความรูเปนไปโดยธรรมชาติ 
มองเห็นความตาง ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยรวมกัน มีความเสมอภาค เปนการนําพาเพื่อนรวมวิจัยสรางสรรคผลงานวิจัยรวมกัน 
เพื่อใหเกิดการสรางองคความรูใหมวาดวย “ศาสตร” คือ การพัฒนาวิชาชีพสังคมสงเคราะหศาสตรแนวพุทธและพัฒนา
กลุมเปาหมาย ซ่ึงชวยหลอหลอมใหนักวิจัยเปนผูฝกฝน เรียนรูผานเครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพดวยเทคนิคการสังเกตการณ
แบบมีสวนรวม การสัมภาษณแบบลุมลึก การสนทนากลุม โดยมีความรู ความเขาใจตอการปฏิบัติงานวิจัยอยางมีความเปน
ธรรมชาติและมีความหมายเพื่อใหงานวิจัยไดชวยเสริมสรางศักยภาพของนักวิจัยและเพื่อนรวมวิจัยไปพรอมกัน ดวยการที่
นักวิจัยได "บมเพาะ" เมล็ดพันธุแหงฉันทะ-วิริยะในงานวิจัยควบคูกับการพัฒนาจิตใจใหเขาใจตนและเพื่อนรวมวิจัยไดอยาง
ออนโยนและลึกซ้ึงบนพื้นฐานจิตวิญญาณแหงความรักและการเก้ือกูลระหวางกัน 

 
คําสําคัญ: ปฏิบัติการวิจัย, การพัฒนาตน, การเติบโตทางจิตวิญญาณ, การปฏิบัติงานแนวพุทธ  
 

Abstract 
 
This article presents the art and science of developing profound personal understanding by 

conducting action research. It is based on a research project between Thailand and Lao PDR. This article 
is based on personal experience of practical research concerning Buddhist-based social work modalities 
that assist children and youth facing difficulties. It is a comparative study between the Nirotharam Meditation 
Centre in Chom Thong District in Chiang Mai, Thailand and the Buddhism for Development Project (BPD) 
in Lao PDR. Throughout the process of the study, the researchers will have to learn the "art" is Professional 
social workers books and the books of life. To understand people is lifes, society and cultural, life world. 
You could make quest for knowledge is natural. Spot the difference Human dignity, mutual Equality the 
participant fellow creative research together. To create new knowledge that "science," is to develop 
professional and social science Buddhist development prospects. Qualitative research has been employed 
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using participatory observation, in-depth interviews and group discussions. This article analyzes and 
explores the dynamics of action research in a meaningful and profound manner. To enhance the personal 
and spiritual potential of the researcher and participants, the process nurtures the seeds of noble satisfaction 
with what we achieve (Chanda), plus diligent persistence (Viriya) in performing successful research. 
Simultaneously, it focuses on the mental development of the researcher and colleagues through gentle, 
deeply loving, and mutually supportive collaboration. 
 
Keywords: action research, personal development, spiritual growth, Buddhist-based social work 
 
1. บทนํา 
 

บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อทบทวนองคความรูและศิลปะในการเขาถึงการปฏิบัติงานวิจัยที่แทและมีความงอกงาม 
โดยเปนประสบการณวิจัยภาคสนามระหวางประเทศไทยและประเทศลาวของผูเขียน ดวยมุงหวังวาการปฏิบัติงานวิจัยใหมี
ความหมายน้ันจะสามารถชวยใหการสรางความรูดวยกระบวนการวิจัยไดเขาถึงความเขาใจในตนและทําใหงานวิจัยมีคุณคา
และสรรสรางผลงานวิจัยใหกลับมามีความหมายตอชีวิตและสังคม ขอคนพบจากการเขียนครั้งน้ี ผูเขียนไดหยิบยกมาจาก
ผลงานวิจัยเรื่อง แนวทางและรูปแบบการปฏิบัติงานแนวพุทธในการใหความชวยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประสบกับความ
ยากลําบาก: กรณีศึกษา อารามภิกษุณีนิโรธาราม อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ประเทศไทยและโครงการพุทธศาสนาเพื่อ
การพัฒนา (คพพ.) นครหลวงเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซ่ึงมีเน้ือหาสาระสําคัญ 3 ประการคือ 1) 
การรับรูโลกและชีวิตดานในผานการสังเกตการณ 2) การพูดคุยอยางเปนธรรมชาติ: ศิลปะของการสัมภาษณแบบลุมลึก และ 
3) การประสานใจเพื่อสรางปญญารวม: หัวใจหลักของการสนทนากลุม  

สําหรับเน้ือหาผูเขียนไดชวนใหนักวิจัยทําความรูจักกับการใชเครื่องมือในการวิจัยดวยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
เปนการนําเครื่องมือในการวิจัยมาใชในงานศึกษาวิจัยไดอยางเปนธรรมชาติและมีความลุมลึกควบคูไปกับการสํารวจ ใครครวญ 
และทําความเขาใจในตนรวมกับเพื่อนรวมวิจัยอยางลึกซ้ึง  ซ่ึงมีแงคิดมุมมองความทาทายที่เผยใหเห็นวา เราไดเรียนรูอะไร
ผานการใชเครื่องมือการวิจัย อันไดแก การสังเกตการณ การสัมภาษณแบบลุมลึก และการสนทนากลุม นอกจากน้ันการบันทึก
ภาคสนามยังเปนลายลักษณอักษรสําหรับนักวิจัยไดใชประโยชนในการพัฒนางานวิจัยควบคูกับการพัฒนาตนอยางออนโยน
และลึกซ้ึง 
 
2. ศาสตรและศิลปแหงการเขาถึงความเขาใจที่แทและความงอกงามในการปฏิบัติการวิจัย 
 

จะทําอยางไรใหนักวิจัยและเพื่อนรวมวิจัยรวมมือสรางความรูดวยกัน และทําอยางไรใหความสัมพันธของนักวิจัยไม
เปนผูที่มีอํานาจทางความคิดในลักษณะของการช้ีนํา เคยไดยินจากผูคนที่กลาววา การมาศึกษาวิจัยเปนเพียงแคการ
มาถาม มาหาคําตอบแลวก็จบไปเปนผลงานวิจัยที่นักวิจัยไดประโยชนเพียงอยางเดียว ขณะเดียวกันเพื่อนรวมวิจัยยัง
ไมรูและไมเขาใจวา ตนไดประโยชนอะไรจากงานวิจัยในแตละครั้ง เปนไปไดไหมที่จะทําใหเพื่อนรวมวิจัยเขาใจวา 
เราในฐานะบทบาทนักวิจัยจะเปนเพื่อนและกาวเขาไปพากันมาเรียนรูความหมายของความรูและ/หรือการ
ศึกษาวิจัย ดวยพื้นฐานของการเรียนรู  รูจักความหมายของความเปนมนุษย เติบโต และงอกงามทางจิตใจจนมี
พัฒนาการทางดานจิตวิญญาณ นําพาตนใหสามารถบมเพาะความรัก ไมวาจะรักในงาน รักในตน รักในการเรียนรู 
โดยพรอมเปดใจ เคารพและใหเกียรติเพื่อนรวมวิจัยเราอยางแทจริง และมีความหมาย พรอมเปนแรงใจในการ
ชวยเหลือเก้ือกูลระหวางกัน (ยุพิน ประเสริฐพรศรี, 2557: 98-99) 

 
 ขอความขางตน ผูเขียนชวนใหผูอานไดฉุกคิดและทําความเขาใจวา เราในฐานะบทบาทและหนาที่นักวิจัยจักตองมี
คุณธรรมนําทางเพื่อประโยชนใหกับเพื่อนรวมวิจัยอยางถึงพรอมและมีความกลาหาญ ความกรุณา เปนพลังในตนกอนลงมือ
ปฏิบัติงานวิจัย ฉะน้ัน กอนการลงมือปฏิบัติงานวิจัย นักวิจัยตองยินดีและกลาหาญที่จะสํารวจตนในคุณธรรมความซ่ือสัตย 
ความอดทน เพื่อคนพบความจริงในตนกอนจะสงผานไปยังงานวิจัยและเพื่อนรวมวิจัย รวมถึงการทํางานที่อุทิศเพื่อสังคม 



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 

 บูรณาการศาสตรและศิลป งานวิจัยทองถ่ินไทยและประชาคมอาเซียน | 1499 

กาวแรกของการริเริ่มสรางสรรคงานวิจัยเรื่องใดเรื่องหน่ึง นักวิจัยตองตระหนักรูวา ผลงานวิจัยจะผลิดอกออกผล
ใหกับสังคมและตนอยางไรบาง เสียงภายในของผูเขียนกอนลงมือทําวิจัย ครูบาอาจารยของผูเขียนคอยพร่ําสอนอยูเสมอวา   
เราตองรูวา ทําไมเราถึงศึกษาวิจัย ทําวิจัยไปเพื่ออะไร วิจัยมีความหมายตอเราอยางไร ผูเขียนกลับมาสํารวจตนอยางใครครวญ
ตอความรูสึกเพื่อเปนแรงบันดาลใจในการศึกษาวิจัย โดยนัยยะความหมายน้ี ผูเขียนรับรูและเขาใจวา ทานกําลังเชิญชวนใหเรา
หวนกลับมารูจักตนเองตอความรักและฉันทะในการแสวงหาความรู ความจริงในตน เรียนรูวาความสนใจของตนอยูในระดับใด
กอนเริ่มลงมือศึกษาวิจัย แสวงหาคําตอบหรือโจทยวิจัยที่แกไขปญหาใหสังคมไดอยางเชิงประจักษ เหตุผลหน่ึงผูเขียนคิดวา
การศึกษาวิจัยนับเปนพื้นที่ที่ชวยเติมเต็ม  เติบโต และตอยอดการเรียนรูของเราไปสูความหมายอยางแทจริงและเปนพลังใจใน
การชวยเหลือเก้ือกูลผูอ่ืนไดอยางสมบูรณ ขณะเดียวกันการวิจัยยังไปสูเปาหมายการเสริมพลังและคุณคาภายในตนสูความเปน
มนุษยที่พรอมอุทิศตนทํางานเพื่อผูอ่ืนและสังคม เฉกเชน ระพี สาคริก (2547: 109) กลาววา ถาหากเราสามารถพิจารณา
เจาะลึกลงไปถึงใจตนเองอันเปนศูนยรวมของทุกส่ิงทุกอยาง สัมผัสธรรมชาติในใจตน ความรูและความเขาใจในธรรมชาติของ
เพื่อนมนุษย ยอมสรุปไดวา ชีวิตที่เกิดมามีความหมาย  และการหยั่งรูคุณคาของตนเอง ควรเกิดจากการทํางานทุกรูปแบบ         
จนสงผลลัพธใหการดําเนินชีวิตมุงสูวิถีทางเพื่อยกระดับจิตใจของตนใหสูงยิ่งขึ้นและอีกดานหน่ึงก็จะชวยใหรากฐานความคิด
หยั่งลึกลงอยางลึกซ้ึงสอดคลองกัน ดวยการรักษาความจริงซ่ึงอยูในใจของตนใหม่ันคงตลอดไป  

ดังน้ัน ในแงหน่ึงการศึกษาวิจัยจึงเปนหนทางที่ชวยเสริมสรางใหนักวิจัยไดพัฒนาตน รูจักคุณคาและความหมายผาน
การปฏิบัติงาน ตลอดจนมีแนวทางในการฝกฝนเพื่อยกระดับจิตใจใหสูงขึ้น มีความจริงในตน และนําพาใหการศึกษาวิจัยมี
ความหมายอยางลึกซ้ึง  
 

2.1 การรับรูโลกและชีวิตดานในผานการสังเกตการณ 
การสังเกตเปนหน่ึงในเทคนิคของการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เราใชการสังเกตเปนเครื่องมือหน่ึงในการเขาถึงความรู

และความจริงตามกระบวนทัศนและโลกของเรา การรับรูและใหความหมายของเรา เม่ือเราใชการสังเกตในพื้นที่ของการวิจัยก็
จะเปนแวนสายตาในการมองโลก (Research paradigm) เขาใจชีวิตผานตัวเรา ในบางครั้งการใชสายตามองอาจไมแจมชัด
ดวยหัวใจหรืออีกนัยยะหน่ึงการรับรูของเราตองมีพัฒนาการไปสูความลุมลึกที่สามารถรับรูสัมผัสไดดวยหัวใจ จนเรามองเห็นได
และเรียนรูอยูเสมอ เพียงแคเราฝกฟง ฝกสังเกตส่ิงน้ันอยางแทจริง คอยเปนผูสังเกตบางส่ิงบางอยางรอบตัวเราใหผานเขามา
เพื่อรับรู เราตองหม่ันเปนผูสังเกตทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษาและอยูกับชวงเวลาที่เราสามารถทําความเขาใจความหมายของ
ปรากฏการณไดอยางรอบครอบดวยการรับรู เห็น และไดยินผานการฟงอยางเขาใจ เหตุใดผูเขียนจึงชวนใหรูจักโลกเพราะโลก
สัมพันธกับวิธีคิดและการรับรูของนักวิจัยเปนอยางมาก ความคิดเปนจุดเริ่มตนของการศึกษาและการเรียนรูสูการปฏิบัติ โดยมี
ความรูและความเขาใจที่ถูกตองตรงกับความจริง พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตฺโต) (2547: 9) ไดกลาวถึง ตัวแทของ
การศึกษา คือการพัฒนาตนโดยมีการพัฒนาปญญาเปนแกนกลางน้ัน เปนกระบวนการที่ดําเนินไปภายในตัวบุคคล แกนนําของ
กระบวนการแหงการศึกษา ไดแก ความรูความเขาใจ ความคิดเห็น แนวความคิด ทัศนคติ คานิยมที่ถูกตองดีงาม เก้ือกูลแก
ชีวิตและสังคม สอดคลองกับความเปนจริง เรียกส้ันๆวา สัมมาทิฏฐิ เม่ือรูเขาใจ คิดเห็นดีงาม ถูกตองตรงตามความจริงแลว 
การคิด การพูด การกระทํา และการแสดงออกหรือปฏิบัติการตางๆ ก็ถูกตองดีงาม เก้ือกูล นําไปสูการดับทุกขแกไขปญหาได  

ฉะน้ัน การรูจักโลกผานการสังเกตของเราจะชวยใหเราเขาใจโลกภายในของตนเอง สํารวจตรวจตราความรู ความคิด 
ความเขาใจที่ถูกตองดีงาม ทั้งแนวความคิด ทัศนคติ และคานิยม เพราะส่ิงเหลาน้ีจะถายทอดออกมาสูการคิด การพูด และการ
กระทําของเราหรืออีกนัยยะหน่ึงเราเคยไดยินสุภาษิตที่วา จิตเปนนาย กายเปนบาว สอนใหเรากลับมาสูความรูสึกตัวและรักษา
จิตอยูเสมอ  

การศึกษาวิจัยขามพรมแดนประเทศ นับเปนงานวิจัยที่ทาทายการเรียนรูและความสามารถของผูเขียนเปนอยางยิ่ง ที่
ใหตนเปนเครื่องมือในการวิจัยโดยเปนผูเขาถึงความรู ความจริงของปรากฏการณ และเม่ือสวมบทบาทเปนนักวิจัยเราตอง
ระแวดระวังการดวนตัวสินหรือขอสรุปบางอยางของเรากอนจะเขาใจเพื่อนรวมวิจัยอยางแทจริง ชวงเวลาดังกลาวน้ีอาศัยความ
เขาใจ ความเปนเพื่อนในการไวเน้ือเช่ือใจกันมาก เราถึงจะเขาใจเพื่อนของเราไดอยางลึกซ้ึง เพราะตัวเราจะเปนผูที่รับรูในส่ิงที่
เราเขาใจน้ันกอน  เราจะเปนผูที่อธิบายส่ิงที่สัมพันธกับตัวเรา ใหความหมายกับส่ิงที่เรารับรูและใหความหมาย ความรูและการ
มองโลกเปนส่ิงที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง เพราะเปนแวนที่เราใชอานโลกและสังคม กอนลงมือปฏิบัติงาน ซ่ึงกระบวนทัศน
การวิจัย (Research paradigm) น้ันคือสายตา ความคิด ความเช่ือ และโลกทัศนของเราจึงเปนองคประกอบสําคัญตอการ
เรียนรูและสืบคนหาคําตอบตอคําถามของการวิจัยที่ไดตั้งประเด็นและ/หรือสมมติฐานไวตั้งแตแรก ยกตัวอยางเชน 
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การสังเกตการณในพื้นที่ภาคสนามวันที่ 10 มกราคม 2557 บริบทของพื้นที่ “เวียงจันทนในสายตาของขาพเจากับ
เรื่องราววิถีชีวิตความเปนอยู การแตงกายของผูหญิงยังคงสวมใสผาซ่ิน อาหารและความสัมพันธของผูคนมีรอยยิ้ม
และความเปนมิตรไมตรี นครหลวงเวียงจันทนยังมีวิถีชีวิตความเปนอยูอยางเรียบงายและเปนไปอยางสบาย ๆ ไมเรง
รีบถาเทียบเคียงกับวิถีชีวิตในกรุงเทพ มีการพูดคุยอยางเปนมิตรไมตรี การจราจรเปนไปอยางไมพลุกพลาน ผูคนยิ้ม
แยมแจมใส จากการประเมินดวยสายตาเวียงจันทนนาจะเปนพื้นที่ที่สงบและไมวุนวายมากนัก แมวาจะตองเผชิญกับ
การเปล่ียนแปลงทางสังคมในปจจุบันยุคโลกาภิวัตนก็ตาม พวกเราไดเริ่มออกเดินทางจากตลาดเชาใชเวลาในการ
เดินทาง 45 นาทีจนมาถึงวัดปานาคูนนอย หยุดพักช่ัวครูกวาดสายตามายังประตูวัดปานาคูนนอย ทามกลาง
แสงแดดรําไรกับสายลมพัดโชย วัดปาแหงน้ีแลดูรมรื่นและนาอยูเพราะเต็มไปดวยตนไมสูงใหญ เสียงไกขันดังกังวาน 
ประตูวัดมีลักษณะเปนซุมประตูโคงเกาแก พระสงฆยืนกวาดใบไมเดินออกมาตอนรับดวยรอยยิ้ม” 
โดยทั่วไปนักปรัชญาไดแบงกระบวนทัศนการวิจัยออกเปน 3 ระดับเพื่อเปนความเช่ือพื้นฐานในการแสวงหาความรู 

ไดแก ระดับแรก ภววิทยา (Ontology) วาดวยคําถามตอความจริง ระดับที่สอง ญาณวิทยา (Epistemology) วาดวย
ธรรมชาติของความสัมพันธระหวาง “ผูแสวงหาความรู” และ “ส่ิงที่เปนความรู” วามีความใกลชิดหรือสัมพันธกันในรูปแบบ
ไหน และระดับที่สามคือ วิธีวิทยา (Methodology) วาดวยวิธีการเขาถึงความรูเก่ียวกับความจริงของคําถามน้ัน 

อยางไรก็ตาม นักวิชาการพยายามอธิบายความหมายของการสังเกตการณแบบมีสวนรวม (Participant 
Observation) สุภางค จันทวานิช (2553: 156- 157) กลาววา การสังเกตการณแบบมีสวนรวม (Participant Observation) 
คือ การสังเกตที่ผูวิจัยเขาไปใชชีวิตรวมกับกลุมคนที่ถูกศึกษา มีการทํากิจกรรมรวมกัน จนผูถูกศึกษายอมรับวา ผูวิจัยมี
สถานภาพและบทบาทเชนเดียวกับตน ผูวิจัยตองปรับตัวใหเขากับกลุมคนที่ศึกษา โดยอาจเขาไปฝงตัวอยูในเหตุการณ เขาไป
อาศัยอยูในชุมชนเปนเวลานาน จนในชุมชนรูสึกวาเปนเรื่องธรรมดาที่นักวิจัยมาอาศัยอยู และการสังเกตการณแบบไมมีสวน
รวม (Non-Participant Observation) และชาย โพธิสิตา (2554, น. 309-310) กลาววา หลักการสังเกตการณ นักวิจัยที่เก็บ
ขอมูลเชิงคุณภาพในสนามจะสังเกตดวยสายตาของ “คนใน” (emic view) หรือดวยสายตา “คนนอก” (etic view) นักวิจัย
เชิงคุณภาพที่เก็บขอมูลภาคสนาม คือ ผูสังเกตการณแบบมีสวนรวม“การสังเกตการณแบบมีสวนรวม” หมายถึง การที่นักวิจัย
เขาไปใชชีวิตอยูทามกลางผูคนที่ตนศึกษา เรียนรูวิถีชีวิตของคนเหลาน้ัน มีสวนรวมในการใชชีวิตประจําวันและในกิจกรรมของ
คนเหลาน้ัน ขณะเดียวกันก็เฝาสังเกตและบันทึกขอมูลในเรื่องที่ตนสนใจศึกษาอยางเปนระบบและตอเน่ือง 
 ในความหมายตามหลักการของนักวิชาการขางตน ใหความสําคัญกับการสังเกตการณแบบมีสวนรวมโดยเนนที่
นักวิจัยเขาไปอยูในพื้นที่เปนระยะเวลานานพอสมควรใหตนเปนเสมือนคนในพื้นที่อยูรวมกับเหตุการณส่ิงแวดลอมที่เกิดขึ้น 
กอนจะเผยใหนักวิจัยไดสัมผัสถึงความรูสึกของวิถีชีวิตผูคนและสภาพความเปนจริงอยางเปนธรรมชาติ ส่ิงน้ีจะชวยใหนักวิจัย
ภาคสนามสามารถปรับโลกทัศนใหเปนคนที่มองจากมุมคนในแลว ยังชวยใหไดอยูใกลชิดจนรูสึกเสมือนเปนคนในพื้นที่ไดรับ
ความไววางใจจากเพื่อนรวมวิจัย ก็ยังชวยใหนักวิจัยเขาใจความรู สึกไดอยางเปนธรรมชาติ หรืออีกนัยยะหน่ึงอยูเปน
กัลยาณมิตรคอยรับฟงปญหาตางๆ ของเพื่อนรวมวิจัย ดวยความเปนมิตรไมตรี เชน “การสังเกตการณครั้งน้ีพรอมกับทํา
กิจกรรมภายในศูนยสมสงาเปนไปดวยความตั้งใจเหมือนครั้งที่ผานมา วันน้ีไดตั้งขอสังเกตบางประการจากมุมมองของผูศึกษา
โดยเห็นวา พระอาจารยที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ไดกระตุนใหแมขาวเขามามีสวนรวมกับการทํากิจกรรมเพิ่มมากขึ้น แตทั้งน้ีผูศึกษา
ยังละวางการดวนสรุปของการตั้งขอสังเกตไวเบื้องตน” (บันทึกการสังเกตการณแบบมีสวนรวม, วันที่ 23 พฤษภาคม 2557) 

นอกจากน้ันการไดปฏิบัติงานภาคสนามผานการสังเกตการณแบบมีสวนรวมชวยเผยใหนักวิจัยไดเห็นฉาก ตัวละคร 
พื้นที่ อันเปนองคประกอบที่ชวยใหส่ิงที่ถายทอดเรื่องราวผานคําพูด ทาทางของเพื่อนรวมวิจัยที่สงผานมามีความหมายแลว 
งานลําดับถัดไปของนักวิจัยภาคสนามคือการกลับมาสํารวจ พินิจ-พิเคราะหในเรื่องประเด็นที่เกิดขึ้นและนาสนใจ ดวยการจด
บันทึกภาคสนาม  
 การจดบันทึกภาคสนามเปนส่ิงที่นักวิจัยตองกลับมาสํารวจ พินิจ-พิเคราะหความรูสึกเพื่อจดบันทึกภาคสนามควบคู
กับการใครครวญดวย OC-AC (กระบวนการวิเคราะหเพื่อใสรหัสขอมูล ภายหลังการสังเกตส่ิงที่เกิดขึ้นแลวกลับมาประเมินอีก
ครั้งจนพัฒนาไปสูประเด็นสําคัญของขอคนพบ) สังเกตสภาวะที่เกิดขึ้นและพยายามเขียนส่ิงที่เปนขอสังเกตละไวกับบันทึก เพื่อ
เวลากลับมาทบทวนภายหลังจะไดเขาใจภาพ สถานการณ คําพูด ไปพรอมกับบริบทสภาพแวดลอมที่เกิดขึ้นไดอยางชัดเจน อีก
ทั้งยังชวยใหนักวิจัยไดทําความรูจักความคิด-ความรูสึกของตนในชวงของการจดบันทึก ประเมินสภาวะของการดวนสรุปและ
การตัดสินขอมูล นอกจากน้ีภายหลังที่นักวิจัยตองการใชขอมูล (Data) เพื่อเขียนรายงานผลการศึกษาวิจัย ก็จะชวยใหนักวิจัย
ไดประเด็นมุมมองทางความคิดของตนและเน้ือหาสาระไดชัดเจนขึ้น 



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 

 บูรณาการศาสตรและศิลป งานวิจัยทองถ่ินไทยและประชาคมอาเซียน | 1501 

 สําหรับผูเขียนการบันทึกภาคสนามมีความสําคัญ โดยเฉพาะในลักษณะการจดไดอารี่ (Diary) แตละวัน แตละหวง
ของความคิดกับการปฏิสัมพันธกับผูคนและพื้นที่หรือแมกระทั่งในชวงเวลาที่เรากําลังบอกเลาเรื่องราวและความรูสึก  การ
สังเกตการณมาพรอมกับการจดบันทึกเสมอ มากไปกวาน้ันบันทึกภาคสนามจะชวยใหเราไดประเด็นที่สามารถกลับไปชวน
เพื่อนรวมวิจัยคุยเพิ่มเติมในความหมายเดียวกัน เพราะบางครั้งแมวาเราจะฟงจากเพื่อนรวมวิจัยรอบแรกแลวก็มิไดหมายความ
วาจะสามารถเขาใจไดตรงกันเสมอ การบานของนักวิจัยคือ พยายามทําความเขาใจในความหมายของเพื่อนรวมวิจัยใหไดดวย
การใสใจ ติดตามและซักถามในสวนที่เรายังไมเขาใจหรือติดขัดบางประเด็นของขอมูล การส่ือสารดวยความใสใจ ตองใชใจฟง
อยางใกลชิด อยูกับสภาวะที่เพื่อนรวมวิจัยกําลังเปนอยูและส่ือสารดวยทาที สีหนา ดวงตา และทาทาง เราจึงจะเขาใจในส่ิงที่
เปนอยู นอกจากน้ันการเขียนลงบันทึกยังชวยเยียวยาความรูสึกภายในของนักวิจัยไดเปนอยางดีและยังเปนพื้นที่ในการชวย
ผอนคลายไดดวย ยกตัวอยางเชน “วันน้ีเปนวันที่เราไดอยูกับตัวเองไดน่ังน่ิง ๆ สําหรับการทบทวนเรื่องราวความสัมพันธกับ
ผูคนที่น่ี ผานมาแลวรวมสองเดือนกับการเขาพื้นที่ภาคสนามของการศึกษาวิจัย เราตองใชความพยายามในการส่ือสารกับผูคน
รอบตัวและปรับเปล่ียนตัวเองในบางสถานการณกับวัฒนธรรมที่ไมคุนชินในเรื่องการส่ือสารดานความสัมพันธ ความรูสึก แมวา
เราพยายามตั้งใจอยางมากที่จะฝกฝนในการฟงภาษาพูด การเขียนอักษรลาวกับเพื่อนที่ลาวและพี่เล้ียง พรอมกับปาเดือนแลว 
แตบางครั้งเราส่ือสารความหมายที่ปรากฏจากส่ิงที่เราคิดไวไมถึง เพราะอะไรกัน เพราะเราตองใชเวลาในการคอยๆ ส่ือสาร
ดวยใจมากกวากระมังถึงจะทําใหความเขาใจกันมีมากขึ้นกวาเดิม (บันทึกภาคสนาม ณ นครหลวงเวียงจันทน สปป.ลาว, 24 
พฤษภาคม 2557)  
  

2.2 การพูดคุยอยางเปนธรรมชาติ: ศิลปะของการสัมภาษณแบบลุมลึก 
การสัมภาษณแบบลุมลึกเปนอีกหน่ึงในเทคนิค การวิจัยเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลตามแนวคําถามที่ไดออกแบบเพื่อการ

พูดคุยไดแบบลุมลึก ตอนแรกผูเขียนไดเรียนรูเทคนิคขางตนจากหองเรียนในรายวิชาการวิจัยเชิงคุณภาพ ในฐานะหมวดวิชา
วิจัยทางสังคมสงเคราะห คือตองเรียนวิจัยและซอนวิจัยทําใหเกิดวงสนทนาพูดคุยกับกลุมอยูเรื่อยๆ กับเพื่อนหมวดวิจัยตอการ
ใชเครื่องมือการวิจัยที่ยังมีความทาทายและขอจํากัด ตองทําอยางไรใหกระบวนการวิจัยดําเนินไปอยางธรรมชาติ ผูเขียน
พยายามนึกตามแตก็ไมสามารถเขาใจไดทั้งหมด แตเม่ือใชเทคนิคน้ีผานชุดประสบการณก็ทําใหเกิดการเรียนรูวา การสัมภาษณ
แบบลุมลึกชวยทําใหแนวคําถามที่เราวางโครงไวน้ันลุมลึกยิ่งขึ้น แตกวาจะลุมลึกได ตองอาศัยการสอบสวนและการทบทวนอยู
เน่ืองนิจ  2-3 รอบ ขณะเดียวกันชวงการตั้งคําถามหรือชวนคุย เราตองไมตั้งบทบาทของเราวาไปเปนผูหาขอมูลจากเพื่อนรวม
วิจัย แตตองวางบทบาท/ทาทีแบบเปนเพื่อน คอยรับฟงและจับประเด็นทิศทางการสนทนาอยางรอบคอบ และมีสติ สามารถจับ
ใจความพรอมกับใจที่จดจออยูกับเพื่อนรวมวิจัย นอกจากน้ันการมีสมาธิที่จะฟงและรูวาตนจะพูดคุยไดชวงเวลาไหนกับจังหวะ
การพูดคุยสนทนาอยูน้ันเปนส่ิงที่ตองดําเนินและตระหนักเสมอ ก็จะชวยใหนักวิจัยไดขอมูลและบรรยากาศ การสนทนาอยาง
เปนธรรมชาติมากเทาน้ัน การคุยอยางเปนธรรมชาติ จะกอใหเกิดพื้นที่ของสัมพันธภาพ และความไววางใจกันอยางเปน
ธรรมชาติ ขณะเดียวกันก็จะชวยกระตุนใหเพื่อนรวมวิจัยไดทํางานเชิงความคิด ความรูสึก ที่สัมพันธกันผานกระบวนการ
วิเคราะหตนเอง เชน เพื่อนรวมวิจัย ในพื้นที่ เวียงจันทน สปป. ลาว ภายหลังของการใชเวลาสัมภาษณแบบลุมลึก ไดกลาวถึง
ผลลัพธของการที่ผูเขียนไดเขาไปเสวนาพูดคุยดวยวา “ไดมาทวนคืนนะ แลวส่ิงที่เฮาใหขาเจามันเปนผลดีแทบ มันไดผลแทบ 
มันตองเนนหลายเทื่อ ตองเปล่ียนวิธีการใหม หาใหม ลองผิดลองถูก บางทีเทื่อหน่ึงเทื่อสองยังมีผลของการผิดพลาดและเทื่อ
สามถึงมีผลของการตอบรับ” (ถอดความภาษาไทยคือ ไดกลับมาคิดอีกทีนะวาส่ิงที่เราไดลงไปทําใหเขาน้ันเปนผลดีหรือเปลา 
มันดีจริงหรือเปลา มันตองเนนทําหลาย ๆ ครั้ง ตองเปล่ียนวิธีการใหม หาใหม ลองผิดลองถูก บางครั้งทําครั้งแรก ครั้งที่สองยัง
มีผลของการผิดพลาดและครั้งที่สามถึงมีผลของการตอบรับ)   

สุภางค จันทวานิช (2555: 102-103) กลาววา การสัมภาษณแบบลุมลึก คือ การสนทนาอยางมีจุดหมายเปนหลัก 
จุดมุงหมายน้ันเพื่อรวบรวมขอมูล การสัมภาษณใชไดโดยทั่วไปไมจํากัดคุณสมบัติของผูตอบ อีกทั้งยังมีลักษณะการยืดหยุนเปด
โอกาสใหผูซักถามขยายความหรือซักถามเพิ่มเติมได ตลอดจนสามารถสังเกตสีหนาทาทางของผูตอบไดดวย การสัมภาษณแบง
ออกเปนสองชนิดคือ การสัมภาษณแบบเปนทางการและการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยมักใช
การสัมภาษณแบบไมเปนทางการคอนขางมาก โดยใชควบคูไปกับการสังเกตการณแบบมีสวนรวม การสัมภาษณแบบไมเปน
ทางการอาจจําแนกเปน การสัมภาษณแบบเปดกวาง การสัมภาษณแบบมีจุดสนใจเฉพาะหรือเจาะลึก การตะลอมกลอมเกลา
หรือการซักลวงขอมูล และการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ ขั้นตอนที่สําคัญในการสัมภาษณคือ การแนะนําตัว การสราง
ความสัมพันธ การบันทึกคําตอบ การใชภาษา ตลอดจนเวลาและสถานที่ที่ใชในการสัมภาษณ วิธีตั้งคําถามปลายเปดและแบบ
ปลายปดจะมีผลตางกันในการสัมภาษณ ผูวิจัยควรเลือกใชใหถูกตอง ตามความเหมาะสม  
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บทเรียนที่ไดจากการสัมภาษณลุมลึก จากประสบการณภาคสนามของผูเขียนภายหลังการใชเครื่องมือขางตน 
บรรยากาศการสนทนาเปนไปอยางธรรมชาติแตมีเง่ือนไขของความไววางใจ ความเช่ือม่ัน ความคุนเคย ความเปนมิตรภาพ ที่
เราตองเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษยดวยการใหเกียรติเพื่อนรวมวิจัย ดวยการฟงอยางเขาใจและลึกซ้ึง พรอมกับการอานทาที 
การแสดงสีหนาทาทางความพรอมของเพื่อนรวมวิจัย และกลุมที่เราสนทนาดวย หากเม่ือใดสถานการณพูดคุยกับไมพรอม 
นักวิจัยควรเคารพการตัดสินใจของเพื่อนรวมวิจัยทุกครั้ง บรรยากาศของการพูดคุยก็จะชวยใหเรารับพลังเรื่องภายของการ
ถายทอดไดเปนอยางดีและสถานที่ที่ผอนคลาย 

 
 

2.3 การประสานใจเพื่อสรางปญญารวม: หัวใจหลักของการสนทนากลุม 

การสนทนากลุม (Focus group discussion) เปนอีกเทคนิคหน่ึงของวิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการเก็บ
รวบรวมขอมูล ใหพลังกลุมไดมีเวลาและพื้นที่แสดงทัศนะ ความรูสึกรวมกันอยางเขาใจกัน โดยมีทิศทางและเปาหมายตาม
วัตถุประสงคที่วางไวเพื่อการศึกษา หัวใจสําคัญของการสนทนากลุมคือ การใหกลุมไดมาประสานใจและสรางปญญารวมกัน 
ฐิติพร ศิริพันธ พันธเสน (2554: 8) เสนอวา การสัมภาษณกลุมเปนอีกเทคนิคหน่ึงที่นักวิจัยเชิงคุณภาพนิยมใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูล ขอมูลที่ไดมาในลักษณะ “การจับเขาคุยกัน” และเปนธรรมชาติ (naturalistic)  โดยยึดหลักวากลุมคนน้ัน ๆ 
เปนกลุมคนที่มีลักษณะตาง ๆ มีความรู และประสบการณเก่ียวกับประเด็นที่ศึกษา โดยทั่วไปการสัมภาษณกลุมจะมี
ผูดําเนินการที่เปนหน่ึงคนเปนผูรับผิดชอบตอการดําเนินการสัมภาษณกลุม  เริ่มตั้งแตการสรางบรรยากาศการสนทนา การ
กําหนดขอบเขตคําถาม การสานตอและการขยายความที่ชวยใหการสนทนาเปนไปอยางราบรื่น ผูดําเนินการสัมภาษณกลุม
จะตองมีแนวคําถามที่ชัดเจน เพื่อชวยใหการสนทนาอยูในกรอบเรื่องที่อยากรูหรือเรื่องที่เปนสวนหน่ึงของโจทยวิจัย นักวิจัย
ควรตองลงพื้นที่เพื่อการพิจารณาเลือกบุคคลที่เขารวมในกลุมสัมภาษณตามกฎเกณฑที่ตนตองการ  กลุมสนทนาที่นักวิจัยจัด
ขึ้นควรมีผูรวมวงอยางนอย 3 คนขึ้นไปแตไมควรมากกวา 8 คน  
 ประสบการณวิจัยสนทนากลุม ในพื้นที่โครงการพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนา (คพพ.) นครหลวงเวียงจันทน สปป.ลาว  
“วันน้ีไดเดินทางมายังวัดปานาคูนนอยเวลา 08.30 น. เพื่อเตรียมการสําหรับการเสวนากลุมในศาลาวัดเพื่อจัดการประชุม ทุก
ทานมาพรอมเพรียงเม่ือเวลา 09.00 น. โดยตั้งเปาหมายไววาจะรวมระดมความคิดเห็นและเลาประสบการณในการปฏิบัติงาน
เพื่อใหความชวยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประสบความยากลําบากของแตละทาน ขาพเจาไดวางกิจกรรมไว 2 สวน สวนแรกเปน
การใหสะทอน ไตรตรองถึงแนวทางและรูปแบบการปฏิบัติงานแนวพุทธของตน และกิจกรรมที่สองคือ การเสนอมุมมองและ
ความคิดเห็นของการใหความชวยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประสบปญหาความยากลําบาก พรอมกับทิศทางของการขับเคล่ือน
งานของหนวยงานกาวไปขางหนาอยางมีเปาหมายอันกอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป โดยเปนการใช “กลุม” 
เปนพื้นที่สําหรับการสนทนา พรอมกับเสนอมุมมองของการขับเคล่ือนปฏิบัติงานในโครงการฯ ตอไปอยางมีประสิทธิภาพใน
อนาคต การประชุมเสวนาดําเนินไปไดดวยดีและเปนธรรมชาติ บรรยากาศเปนไปดวยความเปนกันเอง ผูมีสวนรวมในการวิจัย
แตละทานไดสะทอนภาพของการปฏิบัติงานในโครงการธรรมะสัญจรของพื้นที่สมสงาและทุงโปง รวมระดมความคิดเห็น แมจะ
มีชวงที่พูดคุยไมเขาใจความหมายบางขณะ แตดวยการใหเวลาและการฟงอยางตั้งใจของกลุม จึงชวยใหการสนทนากลุมเปนไป
ดวยความเขาอกเขาใจซ่ึงกันและกัน อีกทั้งทุกทานที่เขารวมประชุมยังไดระดมสมองรวมกันออกแบบแผนงาน เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพไดเปนอยางดี” (บันทึกภาคสนาม,  26 มิถุนายน 2557 กิจกรรมการสนทนากลุมครั้งที่ 1)  

ในพื้นที่ของอารามภิกษุณีนิโรธาราม อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม “เราไดเตรียมการสนทนากลุมกับผูมีสวนรวม
ในการวิจัยจํานวน 3 ทาน ในเวลา 12.30-14.30 น. การรวมพูดคุยสนทนากลุมครั้งน้ี ใชพื้นที่ ณ ศาลาธรรมมีลักษณะเหมือน
กระทอมหลังเล็ก ๆ สภาพแวดลอมทางกายภาพรายรอบดวยตนไมสูงรมรื่นและสงบ สําหรับประเด็นของการสนทนาผูศึกษาได
เตรียมไวใน list คําถามโดยมุงเนนถึงแนวทาง รูปแบบและการปฏิบัติงานแนวพุทธ บรรยากาศของการสนทนาเต็มไปดวยพลัง 
ความหวังและกําลังใจของการปฏิบัติงานในการใหความชวยเหลือเด็กและเยาวชนอันเกิดจากแรงบันดาลใจ ความตั้งใจจริงของ
การทําหนาที่หลังจากไดรับมอบของภิกษุณีทั้งทางโลกและทางธรรม ขอสังเกตประการหน่ึงจากการรวมสนทนากลุมคือ 
หลังจากรวมระดมความคิดเห็นถึงการใหความชวยเหลือ พัฒนาเด็กและเยาวชน ผูมีสวนรวมในการวิจัยมีจุดรวมกันในประเด็น
ของฐานความรูของพระพุทธเจาใหความสําคัญของการฝกวินัย การรักษาศีล อริยสัจ 4 ในการชวยเหลือเด็กและเยาวชน ทั้งใน
รูปแบบของคายเด็กและโรงเรียนสอนธรรมะวันอาทิตยในชวงเขาพรรษาตามกิจกรรมของอารามภิกษุณีนิโรธาราม” (บันทึก
ภาคสนาม, 30 ธันวาคม 2557 กิจกรรมการสนทนากลุมครั้งที่ 2) 
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บทเรียนจากการสนทนากลุม สะทอนใหเห็นวา การรวมวงสนทนากลุมชวยเปดพื้นที่ของ “เสียง” และ “ความรูสึก
ภายใน” ของเพื่อนรวมวิจัยตอการปฏิบัติงานเกิดขึ้น ซ่ึงนอกเหนือจากการเสนอมุมมองและความคิดเห็นตอวิธีการปฏิบัติงาน
ของตนเพิ่มขึ้นมาจากการสะทอนถึงรูปแบบการปฏิบัติงาน จนกลายเปนความเช่ือมโยงในมิติของความสัมพันธกันมากยิ่งขึ้น
และรวมกันออกแบบวิธีการทํางาน เพื่อใหเกิดความรวมมือของบุคลากรอยางสมานฉันท 
 สําหรับความคิดเห็นของผูเขียน ประสบการณวิจัยภาคสนามที่ไดเรียนรูคือ การสรางพื้นที่และมีวงสนทนาเพื่อการ
พูดคุย (Dialogue) เพื่อแลกเปล่ียนประเด็นความรู สภาวะและความรูสึก และการทํางานในพื้นที่ของแตละคน ซ่ึงตอนแรก
แมวาผูเขียนจะวางประเด็น กรอบแนวคําถามไวกอนลวงหนา แตเม่ือเขาสูวงของการสนทนากลุม การเริ่มตนของการสนทนา
ตองพยายามใหบรรยากาศของวงเปนไปอยางธรรมชาติ นักวิจัยตองพยายามสังเกตความรูสึกเพื่อเขาใจเพื่อนรวมวิจัยกับการ
อยูในวง ศิลปะของผูเขียนมักเริ่มตนดวยการไตถามความรูสึกเสียงภายในของแตละคน วามีความพรอมหรือไมอยางไร 
ขณะเดียวกันก็ยังเปนการไดสัมผัสถึงสภาวะของเพื่อนรวมวิจัยที่เปนอยู หรือที่เรียกวา เช็คอิน คือ การนําพาใหกลุมไดสัมผัส
กับสภาวะของแตละคนรวมกันดวย เพื่อที่จะใหวงของการสนทนาพูดคุยไปพรอมกันดวยความเขาใจ อีกทั้งยังเปนการชวยให
กลุมไดสรางพลังในการกระตุนใหบุคคลกลับมาอยูกับการทบทวนตนเองอยางใครครวญ และพรอมเปดใจเทาที่ความรูสึกของ
บุคคลน้ันจะไววางใจกลุม นอกจากน้ันพลังกลุมยังเปนกลไกเพื่อใหบุคคลสามารถเขาใจตนและมีทิศทางการพัฒนาตนตอไป 
 

2.4 บทสรุป  
การปฏิบัติงานวิจัยภาคสนามระหวางประเทศไทยและประเทศลาวดวยวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยการ

ประยุกตใชเทคนิคการสังเกตการณแบบมีสวนรวม การสัมภาษณแบบลุมลึก การสนทนากลุม เปนเครื่องมือการวิจัยที่ชวยให
นักวิจัยเปนผูแสวงหา สืบคนองคความรูและความจริงของปรากฏการณที่เกิดขึ้นแลว ผูเขียนคิดเห็นวา เครื่องมือในการ
ศึกษาวิจัยดังกลาวยังเปนสวนหน่ึงที่ชวยใหนักวิจัยไดหยิบมาใชในการแสวงหาชีวิตดานในของตนหรืออาจเปนส่ิงสําคัญ              
ที่ตองทําเปนอันดับแรกในการสํารวจตนใหถึงพรอมกับการลงมือปฏิบัติงานวิจัยเพื่อใหมีฉันทะ-วิริยะ ในการปฏิบัติงานวิจัย
อยางแทจริง รวมถึงความรับผิดชอบใหผลผลิตของงานวิจัยมีคุณูปการตอชีวิตและสังคมดวย  

แมวาปจจุบันงานวิจัยไดมีหลักเกณฑ จริยธรรมการวิจัยในคน เพื่อมาสอบสวน ปกปองพิทักษสิทธิ ศักดิ์ศรีความเปน
มนุษยของผูมีสวนไดสวนเสียในงานวิจัยผานการสรางขั้นตอนวิธีการตางๆ ใหเกิดขึ้นเปนรูปธรรมผานลายลักษณอักษรดวย 
ความเครงครัดเพื่อมิใหนักวิจัยลวงเกินสิทธิทางกาย จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจของเพื่อนรวมวิจัยแลว แตทวาส่ิงที่ละเลยไมได
ที่นักวิจัยในฐานะผูปฏิบัติการสรางความรูสูสังคม ยอมตองมีคุณธรรมพื้นฐาน น่ันคือ จิตวิญญาณแหงความรัก ความกรุณาตอ
เพื่อนดวยความซ่ือสัตยและความจริงใจ ก็จะชวยเปนสะพานที่เช่ือมโยงใหเราทลายเสนแบงระหวางกันดวยความเขาใจและ
สัมผัสกันไดอยางแทจริง 

จุดมุงหมายหลักของงานเขียนช้ินน้ีพยายามเชิญชวนใหนักวิจัยกลับมาเปนผูฝกฝน พัฒนาตนควบคูกับการพัฒนา
งานวิจัยอยางเปนธรรมชาติ ซ่ือสัตยและจริงใจกับความรูของตน ซ่ึงส่ิงเหลาน้ีจะนําพาใหนักวิจัยกาวขามโลกทัศนของตนไปสู
ความเขาใจอยางแทจริง โดยเปนพื้นฐานสําคัญในการสรางสรรคองคความรู และพัฒนาวิชาชีพสังคมสงเคราะหศาสตรให
สามารถกาวทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมสมัยใหม นอกจากน้ันพลังของพระพุทธศาสนาหากนักวิจัยนอมนํามาปฏิบัติ 
ฝกฝน การภาวนาเพื่อการพัฒนาตนก็จะชวยใหเปนผูที่สรรสรางศักยภาพของตนอยูเสมอและเปนผูที่มีพัฒนาการทางดานจิต
วิญญาณแหงความรัก ความการุณย (กรุณา) ตอเพื่อนมนุษยอยางแทจริง หรือตามหลักธรรมพระพุทธศาสนา พรหมวิหาร
ธรรม (เมตตา กรุณา มุฑิตา อุเบกขา) โดยนอมนํามาสังเกตและสํารวจตนใหเกิดความงอกงามในงานวิจัยและตนเองควบคูกับ
ความออนโยนดวยวิถีแหงคุณธรรมนําทาง 
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บทคัดยอ 

 
พฤติกรรมเชิงจริยธรรม คือ ความประพฤติของบุคคลที่ไดรับการอบรมดีแลวประกอบดวย พฤติกรรมภายนอก หรือ

การแสดงออกทางกาย วาจา ดวยความสํารวมระวัง เปนอยูอยางมีสติ งดเวนจากการทําบาปทั้งปวง ประพฤติตนเปนประโยชน
ตอสังคม และพฤติกรรมภายใน คือ จิตที่มีสมาธิ ผองใส ประกอบดวยปญญาสําหรับคิดใครครวญตามหลักความจริง และนอม
ไปในทางกุศล บุคคลสามารถพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมไดดวยหลักภาวนา 4 กลาวคือ 1) พัฒนาพฤติกรรมภายนอกดวย
การปฏิบัติตามหลักกายภาวนา โดยฝกกําหนดสติในอิริยาบถตาง ๆ และพิจารณารางกายวาเปนส่ิงไมควรยึดม่ันถือม่ัน และ 
ศีลภาวนา โดยงดเวนจากการลวงละเมิด เบียดเบียน ทําลาย ผูอ่ืน ทั้งทางกายและวาจา เลือกประกอบสัมมาชีพ เคารพ
กฎระเบียบของสังคม 2) พัฒนาพฤติกรรมภายใน ดวยการปฏิบัติตามหลักจิตภาวนา โดยเจริญสมถภาวนาและวิปสสนา
ภาวนา และปฏิบัติตามหลักปญญาภาวนา โดยฝกใชปญญาคิดใครครวญส่ิงตาง ๆ ดวยตนเอง 
 
คําสําคัญ: พฤติกรรมเชิงจริยธรรม, ภาวนา 4, การพัฒนาตนเอง 
 

Abstract 
 

Ethical behavior is the conduct of individuals who have been trained well, which consists of  
1) Overt behavior: physical and verbal expression with careful composure, living consciously, refraining 
from all sins, and behaving as social benefits and 2) Covert behavior: mental concentration and serenity, 
including wisdom for deliberating on the truth with inclination for merit. Ethical behavior can be developed 
through the four aspects of self-development (Bhāvanā 4) as follows: 1) Development of overt behavior 
can be achieved through kāya-bhāvanā (practices of physical development by keeping mindfulness in 
every motion, and by contemplating the body without clinging on to it.) and sila-bhāvanā (practices of 
moral development by refraining from harassing, persecuting, or hurting others, both verbally and physically, 
by earning an honest livelihood, and by respecting social rules). 2) Development of covert behavior can 
be achieved through citta-bhāvanā (practices of spiritual development by growing tranquility and 
introspection) and panna-bhāvanā (practices of wisdom development by exercising the mind through 
deliberations of matters on one’s own). 

 
Keywords: ethical behavior, moral behavior, Bhavana IV, self-development  
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1. บทนํา 
 
  สภาพสังคมในชวงหลายปที่ผานมาจนถึงปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว ความเจริญทางวัตถุนิยมเขามา
ครอบงําการใชชีวิตประจําวันของเรามากขึ้น ทุกคนตองการสนองความตองการใหกับตนเอง ทําใหผูคนแกงแยงแขงขันกัน 
และแสวงหาประโยชนสวนตนมากขึ้น สงผลใหเกิดความเส่ือมโทรมทั้งทางดานวัฒนธรรม คานิยม สุขภาพกายและสุขภาพจิต 
มีการเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน ขาดความละอายและเกรงกลัวตอบาป ศีลธรรมอันดีงามเส่ือมไป กอใหเกิดปญหาสังคมตามมา
มากมาย เชน ปญหาการใชความรุนแรงในครอบครัว การประทุษรายรางกาย ชีวิตและทรัพยสิน เปนตน ซ่ึงหากพิจารณาตาม
หลักความจริงแลวพบไดวาสาเหตุของปญหาทั้งปวงก็คือ การที่มนุษยดําเนินชีวิตโดยละเมิดหลักจริยธรรมขั้นพื้นฐาน                      
ที่ประกอบดวย หลักศีลธรรมเบื้องตน ไดแก การละเวนจากการฆาสัตว การลักทรัพย การประพฤติผิดในกาม การพูดไมจริง 
การเสพสุราของมึนเมา และหลักคุณธรรมพื้นฐาน อันไดแก เมตตากรุณา สัมมาอาชีพ กามสังวร สัจจะ และ สติสัมปชัญญะ 
แนวทางหน่ึงที่จะสามารถแกไขปองกันปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นได คือการพัฒนาจริยธรรมใหฝงลึกคานิยมอยูในลักษณะนิสัยและ
จิตใจของบุคคล เพื่อใหบุคคลละอายใจตอการทําส่ิงที่ไมถูกตอง ส่ิงที่ช่ัวรายทั้งปวง หันมาประพฤติปฏิบัติในส่ิงที่ถูกตองดีงาม
ตามมาตรฐานที่สังคมยอมรับและตองการมากขึ้น การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมจึงเปนส่ิงที่ควรมุงเนนใหความสําคัญ 
เพราะเปนส่ิงที่จะชวยควบคุมความประพฤติทั้งที่แสดงออกสูภายนอก ซ่ึงสงผลโดยตรงตอความผาสุกของตนเองและสังคม
รอบขาง รวมถึงความประพฤติหรือพฤติกรรมภายในที่เก่ียวของสภาวะจิต ความรูสึก และอารมณตางๆ ดังน้ันในบทความน้ี 
จะกลาวถึงแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมตามหลักปฏิบัติของพระพุทธศาสนา โดยมีหลักภาวนา 4 เปนสําคัญ   
 
2. ความหมายของพฤติกรรมเชิงจริยธรรม  
 
 พฤติกรรม หมายถึง กิริยาอาการตางๆ ที่เกิดขึ้นกับมนุษยหรือที่มนุษยไดแสดง หรือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นกับมนุษย 
เม่ือไดเผชิญกับส่ิงเรา จําแนกออกไดเปน 2 ลักษณะ คือ (1) พฤติกรรมที่ไมสามารถควบคุมได เรียกวา ปฏิกิริยาสะทอน เชน  
การสะดุงเม่ือถูกเข็มแทง การกระพริบตาเม่ือมีส่ิงมากระทบกับสายตา เปนตน (2) พฤติกรรมที่สามารถควบคุมและจัดระเบียบ
ได เน่ืองจากมนุษยมีสติปญญาและอารมณ เม่ือมีส่ิงเรามากระทบ สติปญญาหรือารมณ จะเปนตัวตัดสินวา ควรจะปลอยกิริยา
ใดออกไป นักจิตวิทยาสวนใหญเช่ือวา อารมณมักจะมีอิทธิพลหรือพลังมากกวาสติปญญา ทั้งน้ีเพราะมนุษยทุกคนยังมี 
ความโลภ ความโกรธ ความหลง ทําใหพฤติกรรมสวนใหญเปนไปตามความรูสึกและอารมณเปนพื้นฐาน รูปแบบพฤติกรรม 
ของมนุษย แบงไดเปน 2 อยาง คือ (1) พฤติกรรมเปดเผยหรือพฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) เปนพฤติกรรมที่บุคคล
แสดงออกมา ทําใหผูอ่ืนสามารถมองเห็นได สังเกตได เชน การเดิน การหัวเราะ การพูด เปนตน (2) พฤติกรรมปกปด หรือ
พฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) เปนพฤติกรรมที่ปรากฏแกบุคคลน้ันแตเม่ือแสดงแลวผูอ่ืนไมสามารถมองเห็นได หรือ
สังเกตไดโดยตรง จนกวาบุคคลน้ันจะเปนผูบอกหรือแสดงบางอยางเพื่อใหคนอ่ืนรับรูได เชน ความคิด อารมณ การรับรู มนุษย
ไดพยายามที่จะศึกษาการเกิดพฤติกรรมของมนุษย จึงทําใหเกิดมีความเช่ือ หลักการและทฤษฎีตางๆ เกิดขึ้นอยางมากมาย  
ซ่ึงสามารถรวบรวมทัศนะตางๆ เปนหมวดหมูได 3 ประเภท คือ   
  1. พฤติกรรมของมนุษยเกิดขึ้นจากแรงผลักดันภายในตัวของมนุษย เชน แนวคิดของฟรอยด (Freud, S., 1948)  
ที่เช่ือวาโครงสรางทางจิต มี 3 สวนคือ อิด (Id) อีโก (Ego) และซุปเปอรอีโก (Super Ego) อิด เปนสัญชาตญาณในตัวมนุษย 
จะอยูในรูปของพลังงานที่คอยผลักดันใหมนุษยแสดงพฤติกรรมตางๆ เปนจิตใตสํานึก อิดจะผลักดันใหจิตอีกสวนหน่ึงซ่ึงเปน
สวนใหญและสวนที่รูตัวที่เรียกวา อีโก กระทําในส่ิงตางๆ ตามที่อิดตองการ สวนจิตที่ทําหนาที่ควบคุมสัญชาตญาณเหลาน้ีคือ 
ซุปเปอรอีโก หรือ มโนธรรมที่มีอยูในจิตของแตละบุคคล เปนความรูสึกผิดชอบช่ัวดี เปนผลเกิดจากการอบรมส่ังสอนของ
สังคม ทําใหอิดและอีโกมีพฤติกรรมอยูในทางที่ถูกที่ควรเปนที่ยอมรับของสังคม  
  2. พฤติกรรมของมนุษยเกิดขึ้นจากแรงผลักดันของส่ิงแวดลอม เชนแนวคิดของนักจิตวิทยาพฤติกรรมนิยม  
สกินเนอร (Skinner, B.F., 1953) ที่เช่ือวาพฤติกรรมมนุษยถูกควบคุมโดยเง่ือนไขแหงการเสริมแรง กลาวคือ ผลการกระทํา 
ที่ทําใหพอใจ เชน ทําแลวไดรับคําชมเชย ไดตําแหนง ไดเงิน ไดรับการยกยอง ซ่ึงจะทําหนาที่เปนแรงเสริมใหแกการกระทําน้ี 
มีตอไป และเง่ือนไขแหงการลงโทษ กลาวคือ ผลการกระทําที่ทําใหไมพอใจ เชน ทําแลวถูกตําหนิ เสียตําแหนง เสียเงิน  
ถูกทําราย ถูกดูหม่ินเหยียดหยาม ซ่ึงจะเปนตัวการที่ทําใหคนเราหยุดพฤติกรรมหรือการกระทําเชนน้ีในอนาคต  
 3. พฤติกรรมของมนุษยเกิดขึ้นจากทั้งแรงผลักดันภายในตัวมนุษยและส่ิงแวดลอม เชนแนวคิดของ แบนดูรา 
(Bandura, A., 1965) ที่ใหความสําคัญตอลักษณะภายในตัวมนุษยและส่ิงแวดลอมวาเปนตัวกอใหเกิดพฤติกรรม เขาอธิบายวา 
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พฤติกรรมมนุษย องคประกอบภายในตัวมนุษยและส่ิงแวดลอมตางก็มีอิทธิพลตอกันและกันในลักษณะที่ถอยทีถอยอาศัยกัน 
หมายความวา ในบางครั้งส่ิงแวดลอมอาจจะมีสวนในการทําใหเกิดพฤติกรรมไดมากกวาองคประกอบภายในตัวบุคคล สวนใน
เวลาอ่ืนองคประกอบภายในตัวบุคคลก็อาจจะมีอิทธิพลตอการแสดงพฤติกรรมของมนุษยมากกวาส่ิงแวดลอม จะเห็นไดวา
ความสัมพันธเชนน้ีอยูในลักษณะพึ่งพาอาศัยกัน เปนกระบวนการที่ทั้งสองฝายตางก็มีอิทธิพลตอกันและกัน และทั้งคูมีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมของมนุษย ในขณะเดียวกันพฤติกรรมมนุษยก็มีอิทธิพลตอทั้งสองส่ิงดวยเหมือนกัน   
  สวนในทางพระพุทธศาสนาน้ันเรียกพฤติกรรมวา กรรม หมายถึง การกระทําที่ประกอบดวยเจตนา คือ ทําดวย 
ความจงใจหรือจงใจทํา เปนกรรมดีก็ตามกรรมช่ัวก็ตาม ดังพุทธพจนที่มาในนิพเพธิกสูตร อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต วา  
“เรากลาวเจตนาวาเปนตัวกรรม บุคคลคิดแลวจึงกระทํากรรมดวยกาย วาจา ใจ” (อํ.ฉกฺก. 22/63/577) เม่ือจําแนกกรรม 
ตามคุณภาพสามารถจําแนกได 2 ประการ คือ อกุศลกรรม หมายถึง กรรมที่เปนอกุศลหรือกรรมช่ัว และกุศลกรรม หมายถึง 
กรรมที่เปนกุศลหรือกรรมดี หากจําแนกกรรมตามทวารหรือทางที่ใชกระทํากรรมสามารถจําแนกได 3 ประการ คือ กายกรรม 
หมายถึง การกระทําทางกาย วจีกรรม หมายถึง การกระทําทางวาจา และ มโนกรรม หมายถึง การกระทําทางใจ หากจําแนก
กรรมตามทางที่นําไปสูสุคติหรือทุคติ สามารถจําแนกออกเปน 2 ทาง คือ (1) กุศลกรรมบถ 10 หมายถึง ทางแหงกรรมดี    
ทางแหงกรรมที่เปนกุศล กรรมดีอันเปนทางนําไปสูความสุขความเจริญหรือสุคติ มี 10 ประการ คือ กายสุจริต 3 ไดแก  
เวนจากทําลายชีวิต เวนจากถือเอาของที่เขามิไดให และเวนจากประพฤติผิดในกาม วจีสุจริต 4 ไดแก เวนจากพูดเท็จ  
พูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ และมโนสุจริต 3 ไดแก ไมโลภอยากไดของเขา ไมพยาบาทปองรายเขา และเห็นชอบตาม
คลองธรรม (2) อกุศลกรรมบถ 10 หมายถึง ทางแหงกรรมช่ัว ทางแหงกรรมที่เปนอกุศล กรรมช่ัวอันเปนทางนําไปสูทุคติ  
มี 10 ประการคือ กายทุจริต 3 วจีทุจริต และมโนทุจริต 3  
 คําวาจริยธรรม มาจากคําวา จริยะ หมายถึง ความประพฤติ กิริยาที่ควรประพฤติ กับคําวา ธรรม หมายถึง คุณธรรม 
ความดี ความถูกตอง เม่ือนําคําสองคํามาเช่ือมตอกันมีผูใหความหมายของคําวา จริยธรรม ไวหลายแนวคิด เชน โคลเบอรก 
(Kohlberg, L., 1976) กลาววา จริยธรรมมีพื้นฐานมาจากความยุติธรรม คือการกระจายสิทธิและหนาที่อยางเทาเทียมกัน เปน
กฎเกณฑที่เปนสากล เคารพในสิทธิขอเรียกรองของผูอ่ืนอยางเสมอภาค แซนเดน (Zanden, James W. Vander., 1986) 
กลาววา จริยธรรมเปนมุมมองและคุณคาที่เกิดจากแนวทางของศาสนาและสงผลตอพฤติกรรมของบุคคล บราวน (Brown, R., 
1978) กลาววา จริยธรรม หมายถึง ระบบกฎเกณฑตางๆ ที่บุคคลใชในการแยกการกระทําที่ถูกตองออกจากการกระทําที่ผิด 
 สวนจริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาน้ันมีผูใหความหมายไวหลายทานเชนเดียวกัน กลาวคือ พระพรหมคุณาภรณ 
(ป.อ.ปยุตฺโต) (2557:57) ใหความหมายวา จริยธรรม หมายถึง ธรรมคือความประพฤติ ธรรมคือการดําเนินชีวิต  
หลักความประพฤติ หลักการดําเนินชีวิต หรือ คุณธรรม ความดี ความถูกตอง ที่ควรประพฤติปฏิบัติ  สวน สุรางค โควตระกูล 
(2548: 369-370) ไดสรุปวา ความหมายของจริยธรรมแบงออกเปน 2 กลุม กลาวคือ (1) จริยธรรม คือ หลักการหรือแนวทาง
ปฏิบัติตน เชน นิยามของ สาโรช บัวศรี ที่กลาววา จริยธรรม หมายถึง แนวทางในการประพฤติตนเพื่อใหอยูกันไดอยางรมเย็น
ในสังคม มีโครงสรางอยางนอย 2 ประการคือ ศีลธรรม และ คุณธรรม (2) จริยธรรม คือ การกระทําหรือการแสดงออกในรูป
ของพฤติกรรม เชน นิยามของ วศิน อินทสระ ที่กลาววา จริยธรรม หมายถึง ความประพฤติ การกระทําและความคิดที่ถูกตอง
เหมาะสม การทําหนาที่ของตนอยางถูกตองสมบูรณ เวนในส่ิงที่ควรเวน กระทําในส่ิงที่ควรทําดวยความคิดรอบคอบ รูเหตุรูผล 
ถูกตองตามกาลเทศะและบุคคล เปนตน สุรางค โควตระกูล (2548: 370-371) กลาววา ลักษณะของจริยธรรมเปนดังน้ี  
(1) จริยธรรมเปนส่ิงที่เรียนรูได (2) จริยธรรมมีองคประกอบ 3 อยาง คือ องคประกอบเชิงพุทธิปญญาหรือความรูคิด
องคประกอบเชิงความรูสึกและอารมณ และองคประกอบเชิงพฤติกรรม (3) พัฒนาการทางจริยธรรมเกิดควบคูกับพัฒนาการ
ทางเชาวปญญา (4) พฤติกรรมเชิงจริยธรรมบางอยางเปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ เชน ความซ่ือสัตยของบุคคล เปนตน  
(5) พฤติกรรมเชิงจริยธรรม มี 3 ประเภท คือ (1) พฤติกรรมเชิงจริยธรรมที่มีลักษณะเปนสากล คือ เหมือนกับพฤติกรรม 
ในวัฒนธรรมหรือสังคมอ่ืนทั่วโลก (2) พฤติกรรมเชิงจริยธรรมที่เหมือนกับพฤติกรรมของกลุมชน  ชุมชน สังคม ที่บุคคลน้ันเปน
สมาชิก (3) พฤติกรรมเชิงจริยธรรมที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะคน ทําใหคนน้ันตางกับคนอ่ืน เปนปจเจกบุคคล   
  จะเห็นไดวา นักวิชาการไดใหความหมายของพฤติกรรมและจริยธรรมไวแตกตางกันบางตามมุมมองแตละประเด็น 
ซ่ึงสามารถสรุปไดวา พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึง การกระทําที่ประกอบดวยเจตนาที่อยูบนพื้นฐานของกฎเกณฑที่มี
ลักษณะเปนสากล มีหลักการทางศาสนาเปนรากฐาน และนํามาสูการพิจารณาโดยแยบคายกอนที่จะตัดสินใจวาจะกระทํา
หรือไมกระทําในส่ิงใด เชน การงดเวนความช่ัว เลือกทําแตความดี ทําจิตใจใหสะอาดผองใส ทําแตส่ิงที่ถูกตองตามหลัก
คุณธรรมศีลธรรมหรือกฎระเบียบ บรรทัดฐานของสังคม ซ่ึงมีความเก่ียวเน่ืองกับวิถีชีวิตของมนุษยในทุกๆ ดาน อันจะนํามาสู
คุณงามความดีที่เปนความสุขอันประเสริฐแกตนเอง แกผู อ่ืน และเก้ือหนุนประโยชนใหแกสังคม พฤติกรรมเชิงจริยธรรม
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สามารถเปนไปไดทั้งพฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) ที่แสดงออกผานทางกายและวาจา และพฤติกรรมภายใน 
(Covert Behavior) ที่เปนการแสดงอาการทางจิตในรูปแบบของความรูสึก นึก คิด และอารมณ เปนตน ในสวนของพฤติกรรม
เชิงจริยธรรมตามมุมมองพระพุทธศาสนา สามารถสรุปไดวา หมายถึง ความประพฤติของบุคคลที่ไดรับการอบรมดีแลว 
กลาวคือ ประกอบดวยพฤติกรรมภายนอกที่แสดงออกทางกาย วาจา ดวยความสํารวมระวัง เปนอยูอยางมีสติ งดเวนจากการ
ทําบาปทั้งปวง ประพฤติตนเปนประโยชนตอสังคม และพฤติกรรมภายใน คือ จิตที่มีสมาธิ ผองใส ประกอบดวยปญญาสําหรับ
การคิดใครครวญไตรตรองตามหลักความจริงและนอมไปทางกุศล  
 
3. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรม  
  
  ดังที่กลาวมาขางตนจะเห็นวามีนักวิชาการและนักจิตวิทยาไดใหความหมายและอธิบายเก่ียวกับพฤติกรรม 
เชิงจริยธรรมไวหลายแนวคิด ทั้งแนวคิดตามทฤษฎีสมัยใหมและแนวคิดตามหลักพระพุทธศาสนา นอกจากน้ันยัง 
มีผูเสนอแนวความคิดในการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมไวหลายแนวทาง เชน โคลเบิรก (Kohlberg, L., 1976) นักจิตวิทยา
กลุมปญญานิยมมีความเช่ือพื้นฐานวา มนุษยเปนสัตวที่ มีสมองสามารถเรียนรูเพื่อปรับตัวใหสามารถดํารงชีวิตอยูใน
สภาพแวดลอมได เช่ือวาจริยธรรมของมนุษยเกิดจากกระบวนการทางปญญา เม่ือมนุษยมีการเรียนรูมากขึ้น โครงสรางทาง
ปญญาเพิ่มพูนขึ้น จริยธรรมก็จะพัฒนาตามวุฒิภาวะ อายุ กาลเวลา สถานที่ วัฒนธรรม สภาพการณ และองคประกอบ 
อ่ืนๆ เปนแนวคิดแบบสัมพัทธนิยม (Relativism) โคลเบิรก แบงจริยธรรมออกเปน 6 ขั้น โดยแบงออกเปน 3 ระดับ ดังน้ี  
  ระดับที่ 1 ระดับกอนเกณฑสังคม (pre conventional level ) ระดับน้ีบุคคลจะรับกฎเกณฑและขอกําหนดของ
พฤติกรรมทีดีหรือไมดีจากผูมีอํานาจเหนือตน เชน บิดามารดาหรือครู และมักจะคิดถึงผลที่จะนํารางวัลหรือการลงโทษตามมา
 ระดับที่ 2 ระดับจริยธรรมตามกฎเกณฑสังคม (conventional morality) พัฒนาการจริยธรรมระดับน้ี บุคคลจะถือ
วาการประพฤติตนตามความคาดหวังของผูใหญหรือกลุมที่ตนเปนสมาชิกเปนส่ิงที่ควรทํา กลัวการไมเปนที่ยอมรับของผูอ่ืน  
ถือวาความซ่ือสัตยความจงรักภักดีเปนส่ิงสําคัญ ทุกคนมีหนาที่จะรักษามาตรฐานทางจริยธรรม  
  ระดับที่ 3 ระดับจริยธรรมเหนือกฎเกณฑสังคม (post conventional level) พัฒนาการทางจริยธรรมระดับน้ี 
บุคคลจะพยายามตีความหมายของหลักการและมาตรฐานทางจริยธรรมดวยวิจารณญาณ กอนที่จะยึดถือเปนหลักของความ
ประพฤติที่จะปฏิบัติตาม โดยใชความคิดไตรตรองอาศัยคานิยมที่ตนเช่ือและยึดถือเปนเครื่องชวยในการตัดสินใจ จะปฏิบัติ
ตามส่ิงที่สําคัญมากกวาโดยมีกฎเกณฑของตนเองซ่ึงพัฒนามาจากกฎเกณฑของสังคม เปนจริยธรรมที่เปนที่ยอมรับทั่วไป  
  นอกจากน้ันนักจิตวิทยาการศึกษายังไดอธิบายเก่ียวกับทฤษฎีการเรียนรู วาการเรียนรู หมายถึง กระบวนการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมจากเดิมไปสูพฤติกรรมใหมที่คอนขางถาวร และพฤติกรรมใหมน้ีเปนผลมาจากประสบการณหรือ 
การฝกฝน มิใชเปนผลจากการตอบสนองตามธรรมชาติหรือสัญชาตญาณ หรือวุฒิภาวะ หรือพิษยาตาง ๆ หรืออุบัติเหตุ หรือ
ความบังเอิญ พฤติกรรมที่เปล่ียนไปจะตองเปล่ียนไปอยางคอนขางถาวร จึงจะถือวาเกิดการเรียนรูขึ้น ดังเชน ทฤษฎีการเรียนรู 
ของเบนจามิน บลูมและคณะ (Bloom, B.S. & Other, 1959) ที่ไดจําแนกจุดมุงหมายการเรียนรูออกเปน 3 ดาน คือ   
  1. พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) พฤติกรรมดานสมองเปนพฤติกรรมเก่ียวกับสติปญญา ความรู ความคิด  
ความเฉลียวฉลาด ความสามารถในการคิดเรื่องราวตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเปนความสามารถทางสติปญญา การเรียนรู
เก่ียวกับเน้ือหาสาระใหม จะทําใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจส่ิงแวดลอมตางๆ ไดมากขึ้น   
  2. จิตพิสัย (Affective Domain) พฤติกรรมดานจิตใจ คือ คานิยม ความรูสึก ความซาบซ้ึง ทัศนคติ ความเช่ือ                
ความสนใจ และคุณธรรม พฤติกรรมดานน้ีอาจไมเกิดขึ้นทันที ดังน้ันการจัดกิจกรรมโดยจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสม  
และสอดแทรกส่ิงที่ดีงามอยูตลอดเวลา จะทําใหพฤติกรรมของผูเรียนรูเปล่ียนไปในแนวทางที่พึงประสงคได เม่ือบุคคลได
เรียนรูส่ิงใหม จะทําใหผูเรียนเกิดความรูสึกทางดานจิตใจ ความเช่ือ ความสนใจ ทัศนคติที่เปล่ียนแปลงไปตามส่ิงที่ไดรับรูมา 
 3. ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) พฤติกรรมดานความสามารถที่คลองแคลวชํานิชํานาญ ซ่ึงแสดงออกมาได
โดยตรง มีเวลาและคุณภาพของงานเปนตัวช้ีระดับของทักษะ การที่บุคคลไดเกิดการเรียนรูทั้งในดานความคิด และเกิด
ความรูสึกนึกคิด ความสนใจแลวนําเอาส่ิงที่ไดเรียนรูไปปฏิบัติ จึงทําใหเกิดความชํานาญมากขึ้น  
  แนวคิดของนักจิตวิทยาตะวันตกดังกลาวมีความสอดคลองกับหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาที่มองวาชีวิต 
ของมนุษยน้ันประกอบดวยรางกายและจิตใจ ดังน้ันการที่บุคคลจะแสดงพฤติกรรมหรือการกระทํากรรมใดๆ ทางกายหรือ 
ทางวาจาก็ดี ยอมมีความสัมพันธโดยตรงกับจิตและสภาวะของจิต (เจตสิก) กลาวคือ เริ่มจากที่จิตรับอารมณจาก รูป เสียง 
กล่ิน รส การสัมผัสและธรรมารมณ ผานมาทาง ตา หู จมูก ล้ิน กายสัมผัส และใจ ตามลําดับ ในขณะที่จิตรับอารมณน้ัน ส่ิงที่



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 

 บูรณาการศาสตรและศิลป งานวิจัยทองถ่ินไทยและประชาคมอาเซียน | 1509 

ตองทําหนาที่ไปพรอมกันกับจิตคือเจตสิก ซ่ึงทําหนาที่ปรุงแตงจิตใหเปนไปตามลักษณะอาการตางๆ (วรรณสิทธิ ไวทยะเสวี, 
2535) การปรุงแตงจิตน้ีน่ันเองจะสงผลโดยตรงตอการทํางานหรือการแสดงพฤติกรรมการแสดงออกทางกายและวาจาขางตน  
พฤติกรรมทางกายและวาจามีเจตนาเปนตัวนํา เจตนาคือความจงใจ ตั้งใจ ขวนขวายที่จะกระทํา เจตนาเปนสภาพจิตชนิดหน่ึง
ซ่ึงอาจเปนความตั้งใจทั้งดีหรือไมดีก็ได พฤติกรรมดียอมมาจากสภาพจิตที่ดี พฤติกรรมไมดียอมมาจากสภาพจิตที่ไมดี การที่
บุคคลจะมีสภาพจิตที่ดีหรือไมดีน้ันตองมีปญญาเปนเครื่องอบรมจิตเพื่อควบคุมหรือกํากับใหเจตสิกปรุงแตงจิตไปทางฝายกุศล 
เปนความสอดคลองกันระหวางพฤติกรรม จิตใจและปญญา พระพุทธศาสนาใหความสําคัญกับการพัฒนาตนเอง วัดคุณคา 
ของบุคคลจากการกระทํา มิใชวัดจากชาติกําเนิดหรือวงษตระกูล (ขุ.สุ.25/142/532) พระพุทธศาสนาจึงเชิดชูบุคคล 
ที่ฝกตนดีแลวเปนบุคคลที่ประเสริฐสุด (ขุ.อิติ.25/84/451) ในการพัฒนาตนเองตามแนวทางพระพุทธศาสนาตองผาน 
การเรียนรู ศึกษา อบรม สะสมประสบการณทั้งในภาคทฤษฎีที่ไดจากการรับฟงจากผูรู และการฝกภาคปฏิบัติอยางจริงจัง  
ตรงกับศัพทบัญญัติวา สิกขา ซ่ึงหมายถึง การศึกษา การสําเหนียก การเรียน การฝกฝนปฏิบัติ การเลาเรียน ใหรูเขาใจ และ
ฝกหัดปฏิบัติใหเปนคุณสมบัติที่เกิดมีขึ้นในตนหรือใหทําได ทําเปน ตลอดจนแกไขปรับปรุงหรือพัฒนาใหดียิ่งขึ้นไปจนถึง 
ความสมบูรณ  ในสวนขอที่จะตองศึกษา ส่ิงที่พึงทําความศึกษา อบรม พัฒนา ตามหลักของพระพุทธศาสนา เรียกวา 
ไตรสิกขาประกอบดวย อธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และ อธิปญญาสิกขา ซ่ึงเน้ือหาโดยสังเขป ของหลักไตรสิกขา พระพรหม
คุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2549) อธิบายวา ไตรสิกขา เปนองครวมในการดําเนินชีวิตที่จะเปนอยูหรือดําเนินชีวิตไดถูกตองเปน
ร ะ บ บ  
ซ่ึงจะตองไดรับการพัฒนาอยางมีบูรณาการโดยดําเนินการแบบประสานและเปนปจจัยแกกันและกัน ดังน้ันการจะพัฒนา 
ตองพัฒนาไปพรอมกัน เม่ือขยายไตรสิกขาไปสูกระบวนการพัฒนาในขั้นตอนภาคปฏิบัติ จะถูกเรียกวา ภาวนา 4                         
ซ่ึงประกอบดวย กายภาวนา ศีลภาวนา จิตตภาวนา และ ปญญาภาวนา  ซ่ึงเปาหมายสูงสุดของการพัฒนาตนเอง 
ตามหลักภาวนา 4 คือ สามารถขจัดอาสวกิเลสไดโดยส้ินเชิง เปนผูมีตนอบรมดีแลว (ภาวิตัตต)    
 
4. การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดวยหลักภาวนา 4  
 
  ดังที่ไดกลาวมาขางตนวา พฤติกรรมเชิงจริยธรรมตามแนวคิดพระพุทธศาสนามีความหมายครอบคลุมทั้งพฤติกรรม
ภายนอกที่แสดงออกทางกายและวาจา และพฤติกรรมภายใน ที่เปนอาการของจิตและปญญา ดังน้ันการนําหลักภาวนา 4  
มาใชเปนแนวทางในการการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมตามแนวคิดพระพุทธศาสนาจึงมีความนาสนใจเปนอยางยิ่ง ทั้งน้ี 
ก็เพราะวาภาวนา 4 เปนหลักประพฤติปฏิบัติสําหรับฝกอบรม ขัดเกลา และพัฒนาตนเอง ทั้งในสวนของรางกาย จิตใจ ปญญา 
และ สังคม ถึงแมวาเปาหมายสูงสุดของการพัฒนาตนเองตามหลักภาวนา 4 จะเปนเปาหมายในขั้นโลกุตรวิสัย คือ การบรรลุ
ธรรมขั้นสูงสุด คือ อรหัตตผล หรือ พระนิพพานก็ตาม แตในความเปนจริงเม่ือผูปฏิบัติยังไมสามารถไปถึงเปาหมายสูงสุดได 
ก็สามารถนําหลักภาวนา 4 มาพัฒนาตนเองในระดับโลกียวิสัย กลาวคือ สามารถชวยพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของบุคคล
ใหเจริญงอกงามขึ้นได โดยการอบรมใหตนเปนคนดี มีคุณธรรมและศีลธรรม ทําในส่ิงที่มีประโยชนกับตนเอง ครอบครัว และ
สังคมรอบขาง หลักภาวนา 4  แบงออกเปนดานตางๆ ดังน้ี (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2549 และ พิชญรัชต   
บุญชวย, 2549)  
 1. กายภาวนา เปนกระบวนการพัฒนากาย หรือ อินทรีย 5 ประกอบดวย ตา หู จมูก ล้ิน กายสัมผัส ใหมีสติ 
รูเทาทันในทุกขณะเวลา มีความสํารวมระวังในอินทรีย 5 สามารถแสดงพฤติกรรมเชิงสรางสรรคผานทางกาย วาจา ของตนเอง 
ขณะ กิน ดู อยู ฟง เดิน ยืน น่ัง นอน ผูปฏิบัติสามารถฝกอบรมพัฒนากายไดดวยการกําหนดสติในอิริยาบถตางๆ และ 
การกําหนดสติพิจารณารางกายวาเปนส่ิงของปฏิกูลไมควรยึดม่ันถือม่ัน ตามหลักการฝกกายานุปสสนาสติปฏฐาน ดังน้ัน 
กายภาวนา จึงเปนหลักปฏิบัติเพื่อพัฒนาความประพฤติหรือพฤติกรรมภายนอกที่แสดงออกทางกาย และ วาจา ใหดูงดงาม 
สํารวม เรียบรอย รูจักเล้ียงชีวิตอยางพอเพียง มีความฉลาดในการกินอยู เลือกใช เลือกเสพบริโภคปจจัย 4 ใหพอดีที่จะไดผล
ตรงเต็มตามคุณคาที่แทจริง ไมลุมหลงมัวเมาประมาท ขาดสติ รูจักยับยั้งช่ังใจ สามารถแยกแยะวาส่ิงไหนจําเปนส่ิงไหน
ฟุมเฟอย ส่ิงน้ันมีคุณคาแทหรือคุณคาเทียมอยางไรบาง  
  2. ศีลภาวนา เปนกระบวนการพัฒนาศีล กลาวคือ การอบรมพัฒนาเพื่อใหเปนผูที่มีพฤติกรรมที่ดีงาม ตั้งอยูในวินัย 
มีความสัมพันธที่ดีกับเพื่อนมนุษย ชวยเหลือเก้ือกูลกัน ประกอบอาชีพสุจริต ไมใชกายวาจาและอาชีพในทางที่เบียดเบียนหรือ
กอความเดือดรอนแกผูอ่ืน แตใชเพื่อเปนเครื่องพัฒนาชีวิตของตน มีความสมบูรณแหงศีล กลาวคือ ความไมลวงละเมิดทางกาย 
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ทางวาจาและศีลสังวร การพัฒนาศีลในบุคคลน้ันมีทั้งในสวนของศีลสําหรับฆราวาสและศีลสําหรับบรรพชิต ที่แบงขั้นของการ
ปฏิบัติไดสามระดับ คือ จูฬศีล มัชฌิมศีล และมหาศีล  
  จะเห็นไดวาผูที่อบรมพัฒนาตนเองตามหลักกายภาวนาและศีลภาวนาดีแลวยอมสงผลโดยตรงตอการพัฒนา
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมในสวนของพฤติกรรมภายนอก คือ การแสดงออกทางกาย วาจา ดวยความสํารวมระวัง เปนอยูอยางมี
สติ งดเวนจากการทําบาปทั้งปวง ประพฤติตนเปนประโยชนตอสังคม  
 3. จิตตภาวนา เปนกระบวนการพัฒนาจิตใจ กลาวคือ การฝกอบรมพัฒนาจิตโดยการฝกกําหนดสติตั้งม่ัน แนวแน 
พิจารณาเห็นจิตในจิตตามหลักจิตตานุปสสนาสติปฏฐาน เพื่อใหจิตใหนอมไปสูกุศลจิต สงผลใหผูปฏิบัติมีจิตที่เปนคุณธรรม 
กุศลธรรมที่จะเจริญงอกงามภายในจิตใจของผูที่ฝกจิตสมํ่าเสมอ คือ สมถภาวนาและวิปสสนาภาวนา เม่ือหลักธรรม 2 
ประการดังกลาวเจริญภายในจิตใจยอมสงผลใหผูปฏิบัติเปนผูที่มีจิตใจเขมแข็ง ม่ันคง ผองใส สงบ เปนสุข ตื่นอยูเสมอ มีความ
ม่ันคงทางอารมณและมีภูมิคุมกันโรคทางจิต ไมหว่ันไหวตอภัยที่มาคุกคาม และที่สําคัญคือชวยสงเสริมสนับสนุนใหผูปฏิบัติ
สามารถชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากนิวรณ 5 และอกุศลธรรมทั้งหลายที่มาขัดขวางหรือสรางปญหาอุปสรรคในขณะปฏิบัติ ทั้ง 
ราคะ โทสะ โมหะ ความหดหู ความฟุงซาน เปนตน จนกระทั่งสามารถบรรลุจุดหมายสูงสุดในการพัฒนาตนเองคือการบรรลุ
ธรรมขั้นสูงคืออรหัตตผลได นอกจากน้ันผูที่มีคุณภาพจิตและสุขภาพจิตที่ดีก็จะรูสึกผอนคลาย หายเครียด เกิดความสงบ ไม
กระวนกระวาย ไมฟุงซาน ขณะกิน ดู อยู ฟง ยืน เดิน น่ัง นอน สามารถใชชีวิตโดยไมวิตกกังวลมากเกินไป สงผลใหผูน้ันมี
สุขภาพกายที่แข็งแรง ไมมีโรคภัยมาเบียดเบียน สามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข   
  4. ปญญาภาวนา เปนกระบวนการพัฒนาปญญา กลาวคือ การฝกอบรมเจริญปญญา เสริมสรางความรูความคิด
ความเขาใจ ใหรูจักคิด พิจารณา วินิจฉัย แกปญหา และรูจักดําเนินการตางๆ ดวยปญญาบริสุทธ์ิ รูเขาใจเหตุปจจัย มองเห็นส่ิง
ทั้งหลายตามความเปนจริง ปราศจากอคติและแรงจูงใจแอบแฝง ปญญา แบงออกเปน 3 ประเภท ตามบอเกิดของความรู คือ 
จินตามยปญญา สุตมยปญญา และภาวนามยปญญา อธิบายไดวา การถึงพรอมดวยความรูที่เปนภาคทฤษฎีและเขาใจอยาง
ถองแทถึงวิธีการที่ถูกตอง มีปญญารูคิดเทาทันส่ิงทั้งหลายที่เขามาดวยตนเองโดยไมพึ่งพาผูอ่ืน เรียกวา จินตามยปญญา หากมี
ปญญารูคิดเทาทันส่ิงทั้งหลายที่เขามาทางการรับฟงจากบัณฑิตผูมีความรูผูมีปญญา เรียกวา สุตมยปญญา และถาอบรมพัฒนา
ตนเองตามหลักปญญาภาวนาดีแลว ยอมไดรับคุณคาสูงสุด คือ เปนผูที่มีความเจริญงอกงามในการปฏิบัติธรรม มีการพัฒนา
ตนเองจนกระทั่งเกิดปญญาอันมาจากการภาวนา (ภาวนามยปญญา) ซ่ึงเปนปญญาที่เกิดจากการปฏิบัติบําเพ็ญ ทําใหเปนใหมี
ขึ้นไดจริงดวยการลงมือทํากับประสบการณตรง เปนปญญาที่ตอยอดจากสุตมยปญญาและจินตามยปญญา โดยอาศัยปญญา
สองอยางแรกแลวพัฒนาตอไปดวยการมนสิการที่ตัวสภาวะจนเกิดเปนปญญาอันบริสุทธ์ิ เปนอยูดวยความรูเทาทัน เห็นแจง
โลกและชีวิตตามสภาวะ มีจิตใจเปนอิสระหลุดพนจากกิเลสโดยส้ินเชิง 
 ดังน้ันผูที่อบรมพัฒนาตนเองตามหลักจิตตภาวนาและปญญาภาวนาดีแลวยอมสงผลโดยตรงตอการพัฒนาพฤติกรรม
เชิงจริยธรรมในสวนของพฤติกรรมภายใน คือ ทําใหเปนผูที่มีจิตที่เปนสมาธิ ผองใส ประกอบดวยปญญาสําหรับการคิด
ใครครวญไตรตรองตามหลักความจริงและนอมไปทางกุศลได   
 ผูที่อบรมพัฒนาตนเองตามหลักภาวนา 4 ดีแลว นอกจากจะสงผลใหผูปฏิบัติสมบูรณไปดวยพฤติกรรมจริยธรรม 
ในตัวเองแลว ยังมีคุณคาตอสังคมทั้งทางตรงและทางออมหลายประการ กลาวคือ (1) สังคมที่อุดมไปดวยบุคคลผูที่ฝกอบรม
พัฒนาตัวเองตามหลักภาวนา 4 ดีแลว จะเปนสังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ไมมีการเบียดเบียนชีวิตและอิสรภาพ 
ของกันและกัน อยูรวมกันดวยความเก้ือกูลชวยเหลือซ่ึงกันและกัน รูจักใหอภัย ความยึดม่ันในตัวตนก็จะเบาบางลง เง่ือนไข
ของความขัดแยงในสังคมก็จะลดลง (2) ผูที่ฝกอบรมพัฒนาตัวเองตามหลักภาวนา 4 ดีแลว ยอมชวยเสริมสรางภาพลักษณที่ดี
งาม เปนที่นาเล่ือมใสศรัทธาแกผูพบเห็น (3) ผูที่ฝกอบรมพัฒนาตัวเองตามหลักภาวนา 4 ดีแลวสามารถเปนครูสอนและ
แบบอยางที่ดีงามใหผูอ่ืนประพฤติปฏิบัติตามได (4) ผูที่ฝกอบรมพัฒนาตัวเองตามหลักภาวนา 4 ดีแลว สามารถเปนผูเผยแผคํา
สอนของพระพุทธศาสนา เปนการชวยสืบทอดอายุของพระพุทธศาสนาใหม่ันคงยืนนาน  
 
5. บทสรุป  
 
  พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึง ความประพฤติของบุคคลที่ไดรับการอบรมดีแลว บุคคลสามารถฝกอบรมพัฒนา
ตนเองตามแนวทางพระพุทธศาสนาโดยมีเปาหมายเปนองคประกอบอยู 4 ดาน เรียกวา ภาวนา 4 ประกอบดวย กายภาวนา 
ศีลภาวนา จิตตภาวนา และ ปญญาภาวนา ผูที่อบรมพัฒนาตนเองตามหลักกายภาวนาและศีลภาวนาดีแลวยอมสงผลตอการ
พัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมภายนอก คือ มีการแสดงออกทางกาย วาจา ดวยความสํารวมระวัง เปนอยูอยางมีสติ งดเวนจาก
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การทําบาปทั้งปวง ประพฤติตนเปนประโยชนตอสังคม สวนผูที่อบรมพัฒนาตนเองตามหลักจิตตภาวนาและปญญาภาวนาดี
แลว ยอมสงผลโดยตรงตอการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมภายใน คือมีจิตที่มีสมาธิ ผองใส ประกอบดวยปญญาสําหรับคิด
ใครครวญไตรตรองตามหลักความจริงและนอมไปทางกุศล สามารถสรุปการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดวยหลักภาวนา 4 
ตามรูปภาพที่ 1 
 
 
 
 

 
 

รูปภาพที่ 1 การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดวยหลักภาวนา 4 
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บทคัดยอ 

  
 พระพุทธศาสนาสอนเรื่องเมตตา กรุณา และอวิหิงสา และศีลขอแรกของเบญจศีลก็ใหเวนจากการฆา โดยหลักการแลว 
พระสงฆทุกนิกายไดรับการคาดหวังใหเปนตนแบบทางศีลธรรมของสังคมและไมไดรับการยอมรับใหเขารวมสงคราม เน่ืองจาก
สงครามเก่ียวของกับการฆา ซ่ึงถือวาเปนการกระทําผิดศีลและเปนบาป อยางไรก็ตาม กองทัพพระสงฆเกาหลีในนิกายมหายานก็
จําเปนตองเก่ียวของกับสงครามอยางหลีกเล่ียงไมไดโดยอาศัยเกณฑตัดสินทางพุทธจริยศาสตรในเรื่องความเสียสละ เรื่องประโยชนที่
มุงหมาย เรื่องอุดมการณของพระโพธิสัตว และเรื่องกุศโลบายที่ปรับใหเหมาะกับสภาพปญหา กระน้ันก็ตาม ไมวากองทัพพระสงฆ
เกาหลีจะมีเหตุผลที่จําเปนเพื่อการเขารวมสงครามเพียงใด กองทัพพระสงฆเกาหลีก็ไดกระทําการละเมิดพระธรรมวินัยใน
พระพุทธศาสนา 
  
คําสําคัญ: กองทัพพระสงฆ, สงคราม, พุทธจริยศาสตร 
 

Abstract 
  
 Following from the Buddha’s teachings, there are basic teaching ideas about loving-kindness, 
compassion, and non-violence. In addition, the first rule of the Five Precepts is to abstain from killing. 
Basically in all Buddhist sects, monks are expected as public moral role-model, and it is unacceptable 
for monks to involve and engage in any war because it involves killing others which is considered as evil 
and sinful. However, Korean Buddhist monk army in Mahayana Buddhism had to inevitably involve in 
war, in term of applying Buddhist ethical action of sacrifice, the intended benefits, the idea of the 
Bodhisattva, and proper strategies. After all, No matter how necessary of the reasons there were, this 
Korean Buddhist monk army had violated the Buddhist Doctrines and the Disciplines. 
 
Keywords: Buddhist monk army, war, Buddhist ethics 
 
1. บทนํา 
 

พระพุทธศาสนาเปนศาสนาที่สอนใหบุคคลรูจักความเมตตากรุณา ไมเบียดเบียนซ่ึงกันและกัน อันจะนําไปสูการ
ทําลายชีวิต ทรัพยสิน และประโยชนใด ๆ ของบุคคลอ่ืน สังคมของชาวพุทธจึงเปนสังคมที่มิไดมุงประสงคใหผูคนไปทําราย
บุคคลอ่ืน เน่ืองจากศีลขอแรกของเบญจศีลคือ การละเวนการฆาหรือการประทุษรายกัน และธรรมขอแรกของเบญจธรรมคือ 
ความรักใครปรารถนาใหมีความสุขและความสงสารคิดจะชวยใหพนจากความทุกข และผูที่มีบทบาทสําคัญในการส่ังสอน
พุทธศาสนิกชนคือ พระสงฆ  

พระสงฆเปนผูที่พุทธศาสนิกชนมองความประพฤติเปนแบบอยาง เ นื่องจากพระสงฆ เปนบุคคลที่มีโอกาสศึกษา
พระธรรมวินัยและนําพระธรรมวินัยมาปฏิบัติเพื่อการบรรลุธรรมและเพื่อส่ังสอนใหบุคคลเปนสมาชิกที่ดีในสังคม พระสงฆจึง
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ไดรับการคาดหวังจากสังคมวาควรจะประพฤติตนสอดคลองกับพระธรรมวินัย อยางไรก็ตาม ตามประวัติศาสตรของชาติที่นับ
ถือพระพุทธศาสนาอยางเกาหลี ไดเกิดกรณีการจัดตั้งกองทัพพระสงฆขึ้นเพื่อตอสูกับศัตรูผูรุกรานเกาหลี ซ่ึงทําใหเกิดขอ
ถกเถียงกันทางพุทธจริยศาสตรกรณีพระสงฆกับการทําสงคราม บทความน้ีจึงตองการหาคําตอบวา พระสงฆควรหรือไมควรจับ
อาวุธขึ้นมาตอสูเพื่อประเทศชาติในยามคับขัน 
 
2. กองทัพพระสงฆในเกาหลี 
 

เรื่องกองทัพพระสงฆออกรบกับศัตรูของชาติในคาบสมุทรเกาหลีที่มักจะไดรับการกลาวถึงบอยครั้ง ไดแก กองทัพ
พระสงฆในสงครามกับญ่ีปุน และกองทัพพระสงฆในสงครามกับจีน 

2.1 กองทัพพระสงฆในสงครามกับญ่ีปุน 

 สมัยอาณาจักรโชซอนไดเกิดสงครามที่เรียกวา อิมจินแวรัน (임진왜란) ขึ้นเม่ือเดือนเมษายน ปคริสตศักราช 

1592 ซ่ึงตรงกับรัชสมัยของพระเจาซอนโจ (선조) กองทัพญ่ีปุนภายใตการนําทัพของนายพลโทโยโทมิ ฮิเดโยชิ (General 

Toyotomi Hideyoshi) ไดบุกอาณาจักรโชซอน กองทัพของอาณาจักรโชซอนไมสามารถตอตานขาศึกผูรุกรานได บานเมือง

ถูกทําลาย ทําใหพระเจาซอนโจทรงตองทิ้งเมืองหลวงแลวหลบภัยสงครามไปประทับที่เมืองอึยจู (의주) ซ่ึงอยูทางตอนเหนือ

ของอาณาจักร ชวงเวลาน้ันประชาชนตางเดือดรอนกันถวนหนา ทั่วทั้งอาณาจักรเต็มไปดวยความสับสนอลหมาน (Kwon, 
1993: 191-192; Chung, 2007: 165; Kim et al, 2002: 144) 

เม่ือฝายทางการหมดหนทางตอสูกับขาศึก พระคีฮอดังยองคยู (기허당 영규대사) ไดนําพระสงฆ 600 รูป

เขาตอสูกับญ่ีปุนจนไดรับชัยชนะเปนครั้งแรกที่ปอมชองจู (청주성) ซ่ึงถือไดวาเปนชัยชนะครั้งแรกในรอบหลายเดือนที่

ผานมานับตั้งแตกองทัพญ่ีปุนเขารุกรานอาณาจักรโชซอน เม่ือพระเจาซอนโจทรงทราบขาวชัยชนะของกองทัพพระสงฆก็จะ
ทรงแตงตั้งใหพระคีฮอดังยองคยูดํารงตําแหนงทังซัง (tangsang) และจะทรงถวายรางวัลให นาเสียดายที่พระคีฮอดังยองคยู

และกองทัพพระสงฆไดถูกฆาตายในสมรภูมิกึมซัน (금산) เสียกอนที่ทานจะมีโอกาสเขารับการถวายรางวัลจากพระเจาซอน

โจ  พระคีฮอดังยองคยูจึงนับไดวาเปนภิกษุรูปแรกผูสูรบและมรณภาพในสงครามครั้งน้ี (Kwon, 1993: 192)  
ในสงครามระหวางอาณาจักรโชซอนกับกองทัพญ่ีปุนครั้งน้ี บุคคลสําคัญผูไดรับการบันทึกไวในประวัติศาสตรของ

เกาหลีคือ พระซอซันฮยูจอง (서산 대사 휴정) ภิกษุผูไดรับการเคารพยกยองจากพุทธศาสนิกชนจํานวนมาก ทาน

เปนบุคคลผูทําใหพระพุทธศาสนาที่กําลังตกอยูภายใตการกดขี่ขมเหงจากการเมืองใหมีโอกาสไดดํารงคงอยูในเกาหลีจนถึงทุก
วันน้ี ทานมีลูกศิษยมากมาย เม่ือประเทศชาติมีภัยรายแรง ทานไดจัดตั้งกองทัพพระสงฆขึ้นมาเพื่อตอสูกับกองทัพญ่ีปุน ทาน
สงลูกศิษยของทานไปรบตามสมรภูมิตาง ๆ ซ่ึงพระคีฮอดังยองคยูก็เปนหน่ึงในลูกศิษยที่ทานสงไปรบดวยเชนกัน  และ ชัย
ชนะของพระคีฮอดังยองคยูที่ปอมชองจูน่ีเองที่ทําใหพระเจาซอนโจทรงขอรองใหพระซอซันฮยูจองมาชวยกูชาติ พระซอซันฮยู
จองในวัย 73 ปจึงไดรับการแตงตั้งเปนแมทัพของกองทัพพระสงฆแหงอาณาจักรโชซอนอยางเปนทางการ พระซอซันฮยูจองได
สงจดหมายถึงพระสงฆทั่วอาณาจักรโชซอน รวมทั้งไดเรียกรองใหพุทธศาสนิกชนเขารวมตอสูกับผูรุกรานจากญ่ีปุนดวย ทําใหมี
พระสงฆเขารวมกองทัพเปนจํานวนมาก ทานและลูกศิษยผูมีความสามารถในการปฏิบัติธรรม การศึกษา และการเทศนาส่ัง
สอนประชาชนไดใชเวลารวม 7 ปในการตอสูกับศัตรูของชาติ (Ibid.: 192-194) 
 หากกลาวถึงพระซอซันฮยูจองในเรื่องของกองทัพพระสงฆแลว ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาของเกาหลีก็อดมิไดที่

จะกลาวถึงพระซามยองยูจอง (사명 유정대사) ลูกศิษยของพระซอซันฮยูจองผู มีบทบาทสําคัญคนหน่ึงในสงคราม

ครั้งน้ี  พระซามยองยูจองเปนผูนําพระสงฆ 800 รูปเขาตอสูกับศัตรูดานทิศตะวันออก ทานไดนํากองทัพพระสงฆยึดปอมพยอง

ยาง (평양성) คืนจากฝายตรงขาม ในปคริสตศักราช 1597 ทานไดนํากําลังพระสงฆ 1,000 รูปไปลอมฐานกําลังของ

กองทัพญ่ีปุนซ่ึงนําทัพโดยนายพลคาโต คิโยมาสะ (General Kato Kiyomasa) ทานไดลอบเขาไปสืบความลับที่ฐานทัพของ
กองทัพญ่ีปุนหลายครั้งหลายครา และทานทําใหการเจรจาสันติภาพระหวางอาณาจักรโชซอนกับนายพลคาโต คิโยมาสะ
บรรลุผล ทานไดสรางปอมปราการหลายแหง อีกทั้งยังไดสงขาวและส่ิงจําเปนในชีวิตประจําวันไปมอบใหแกประชาชนราว 
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10,000 คนดวย นอกจากน้ี พระซามยองยูจองยังไดรับการแตงตั้งจากพระเจาซอนโจใหเปนทูตเจรจาสันติภาพกับญ่ีปุนดวย
เหตุผลที่วาไมมีใครเหมาะสมเทากับทานอีกแลว  เ นื่องจากราชสํานักโชซอนหวาดระแวงและกลัวญ่ีปุนมากจนไมมีใครกลา
ทําหนาที่ดังกลาว พระซามยองยูจองไดไปญ่ีปุนและเจรจาประสบผลสําเร็จจนทําใหอาณาจักรโชซอนและญ่ีปุนสามารถกลับมา
มีความสัมพันธทางการทูตไดอีกครั้ง ทานไดกลับมาสูมาตุภูมิพรอมดวยเชลยศึกชาวเกาหลีประมาณ 3,000 คน (Ibid.: 196-
197) 

2.2 กองทัพพระสงฆในสงครามกับจีน 
หลังจากสงครามกับกองทัพญ่ีปุนครั้งดังกลาวผานพนไป พระสงฆก็ไดมีโอกาสเขาไปเก่ียวของกับสงครามอีก ครั้ ง น้ี

เ ปนสงคร ามจากการรุกรานของกองทัพจีนในปคริสตศักราช 1627 พระฮอแบกมยองโจ (허백명조) นํากองทัพ

พระสงฆจํานวน 4,000 รูปเขาตอสูกับผูรุกรานจนไดรับชัยชนะที่อันจู (안주) (Ibid.: 199) สงครามจากการรุกรานของ

กองทัพจีนอีกครั้งในเดือนธันวาคม ปคริสตศักราช 1636 ซ่ึงตรงกับรัชสมัยของพระเจาอินโจ (인조) สงครามครั้งน้ีมีช่ือวา 

พยองจาโฮรัน (병자호란) เม่ือเกิดสงครามขึ้นพระเจาอินโจทรงล้ีภัยไปอยูที่นัมฮันซันซอง (남한산성) ชวงการทํา

สงครามกอนอาณาจักรโชซอนจะประกาศยอมแพน้ี พระสงฆจํานวนมากไดตอสูกับกองทัพผูรุกรานดวยความกลาหาญ ตอมา 

พระพยอกัมกักซอง (벽암 각성) ไดจัดตั้งกองทัพพระสงฆนามวา กองทัพขับไลความช่ัวราย (항마군) เพื่อไปขับไลผู

รุกราน แตอยางไรก็ตาม กองทัพดังกลาวยังไมทันไดรบ พระเจาอินโจก็ทรงประกาศยอมแพตอกองทัพจีนไปเสียกอนเม่ือเดือน
มกราคม ปคริสตศักราช 1637 (Ibid.: 197-198) 

ผลจากการเขารวมสงครามเพื่อตอสูผูรุกรานอาณาจักรของกองทัพพระสงฆทําใหทางราชการช่ืนชมการกระทําของ
กองทัพพระสงฆมากขึ้น ภาพพจนของพระสงฆในพระพุทธศาสนาเปล่ียนแปลงไป ทางราชการหันกลับมาสนับสนุนพระสงฆ
ดวยการมอบรางวัล และมอบตําแหนง รวมไปถึงมอบความรับผิดชอบเก่ียวกับการพัฒนาและการปกปองบานเมือง (Ibid.: 
200-201) ซ่ึงตางไปจากชวงกอนสงครามที่พระสงฆและพระพุทธศาสนาถูกกดดันจากลัทธิขงจ๊ือผานนโยบายของทางราชการ  

นอกจากทางราชการจะช่ืนชมการกระทําของกองทัพพระสงฆแลว ชาวโชซอนก็รูสึกช่ืนชมและรูสึกอบอุนใจที่
พระสงฆไมละเลยความเดือดรอนของประชาชน การชวยชาติของกองทัพพระสงฆถือเปนการกระทําเพื่อความสงบสุขและ
ความปลอดภัยของประเทศชาติ ความเสียสละและความกลาหาญของพระสงฆทําใหชาวโชซอนสัมผัสถึงธรรมชาติอันแทจริง
ของพระพุทธศาสนาที่มุงขจัดความช่ัวรายและเพิ่มพูนส่ิงดีงาม ยิ่งไปกวาน้ัน กองทัพพระสงฆยังแสดงถึงหลักการที่แนบแนนมา
กับพระพุทธศาสนาแบบเกาหลีจากจุดเริ่มตนที่วา จงทํางานเพื่อประชาชนและชาติ (work for the people and the 
nation) (Ibid.: 195) 
  
3. เหตุผลสนับสนุนและคัดคานเร่ืองกองทัพพระสงฆ 
 

เรื่องกองทัพพระสงฆของเกาหลีเปนประเด็นพระพุทธศาสนากับการทําสงคราม ซ่ึงประเด็นจะมุงไปที่ผูกระทําที่เปน
พระสงฆเปนหลักวา ตามพุทธจริยศาสตรแลวพระสงฆควรหรือไมควรจับอาวุธขึ้นมาตอสูเพื่อประเทศชาติในยามคับขัน โดยนํา
เรื่องกองทัพพระสงฆในเกาหลีมาเพื่อใหเปนตัวอยางวา ถาตอไปในอนาคตเกิดกองทัพพระสงฆขึ้นอีก เราจะมองเรื่องน้ีตาม
พุทธจริยศาสตรอยางไร 
 ประเด็นที่ตั้งมาน้ีมองไดหลายมุม มุมแรกคือมุมความคิดเห็นของฝายที่เห็นดวยวาพระสงฆไมควรเขาไปยุงกับการทํา
สงครามไมวาจะดวยความจําเปนใดก็ตาม เพราะพระพุทธศาสนามีจุดยืนเรื่องการไมฆาคน ซ่ึงตางจากสงครามที่เก่ียวของกับ
การฆาคน ดังน้ัน เม่ือนําเอาเกณฑตัดสินตามหลักพุทธจริยศาสตรมาใชพิจารณาประเด็นน้ีจะพบวา การกระทําสงครามของ
พระสงฆเปนการละเมิดพระวินัย ทั้ งพระวินัยของเถรวาท พระวินัยของมหายาน และสิกขาบทพระโพธิสัตวร ะดับครุกาบัติ 
(เสฐียร พันธรังษี, 2543: 159, 189) ซ่ึงกําหนดโทษหนักขั้นปาราชิกสําหรับการฆามนุษย ดังบัญญัติไวในพระไตรปฎกที่วา “ก็ 
ภิกษุใดจงใจพรากกายมนุษยจากชีวิต หรือแสวงหาศัสตราอันจะพรากกายมนุษยน้ัน แมภิกษุน้ีก็เปนปาราชิก หาสังวาสมิได” 
(วิ.มหา. (ไทย) 1/167/139) นอกจากน้ี พระวินัยในพระพุทธศาสนายังกําหนดโทษที่เบาลงมาสําหรับการกระทําที่เขาไป
เก่ียวของกับสงคราม เชน กรณีภิกษุไปดูกระบวนทัพที่จะไปรบ (วิ.มหา. (ไทย) 2/311/451-452) กรณีภิกษุไปอยูในกองทัพ
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เกินสามคืน (วิ.มหา. (ไทย) 2/317-318/455-456) กรณีภิกษุไปยังสนามรบ ที่พักพล ที่จัดทัพ (วิ.มหา. (ไทย) 2/322-
323/458-459) ยิ่งไปกวาน้ัน แมภิกษุเขาไปเก่ียวของกับอาวุธก็ยังมีความผิด (นักธรรมโท-วินัยมุข เลม 2, ม.ป.ท.: 70-71) 

นอกจากพระสงฆที่ทําสงครามจะละเมิดพระวินัยแลว การกระทําของพระสงฆดังกลาวยังละเมิดหลักธรรมเรื่องความ
เมตตากรุณาอีกดวย พระพุทธศาสนาไดรับการยกยองวาเปนศาสนาแหงความเมตตากรุณา การมีความรักตอตนเองและผูอ่ืน 
ตลอดจนถึงการชวยเหลือผูอ่ืนเม่ือเขาตกทุกขไดยากจะชวยทําใหมนุษยมีจิตใจออนโยน มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอกัน สังคมเกิด
ความสงบสุข การเขนฆาเปนศัตรูกันก็ยอมจะไมเกิดขึ้นไดโดยงาย ซ่ึงความเมตตากรุณาน้ีไดรับการบัญญัติใหเปนธรรมขอแรก
ของเบญจธรรม ซ่ึงเปนคุณธรรมที่ชวยใหการรักษาเบญจศีลใหสมบูรณขึ้น พุทธศาสนิกชนทั้งพระสงฆและคฤหัสถจึงควร
ประพฤติตนใหมีความเมตตากรุณาเพื่อใหสังคมเกิดสันติสุข ดังน้ัน การที่พระสงฆทําสงครามยอมถือวาเปนการละเมิดธรรม
เรื่องความเมตตากรุณาอยางชัดเจน  

จากเหตุผลขางตนทําใหเกิดขอสรุปวา  พระสงฆไมควรทําสงครามเพราะเปนเรื่องผิดศีลธรรมทั้งจากการละ เมิด
พระวินัยเรื่องการฆาสัตวตัดชีวิตและการละเมิดหลักธรรมเรื่องความเมตตากรุณา 

ความเห็นของฝายแรกถูกมองจากความเห็นของอีกฝายวาเปนความเห็นอุดมคติเชิงพุทธหรือความเห็นแบบโลกุตระ 
พระสงฆไมไดเปนมนุษยกลุมเดียวในโลก พระสงฆตองอยูรวมกันกับผูอ่ืนในสังคม ซ่ึงไมควรจะทอดทิ้งใหสมาชิกคนอ่ืนในสังคม
ตองเผชิญกับความทุกขตามลําพัง ในทางตรงกันขามพระสงฆควรรวมทุกขรวมสุขกับคนอ่ืน ๆ ในสังคมในฐานะกัลยาณมิตร
ของคนในสังคม ความเห็นของฝายหลังน้ีจะมองเชิงความเปนจริงที่ เกิดขึ้นหรือความเห็นแบบโลกียะ โดยมองวาแม
พระพุทธศาสนาจะมีหลักการเรื่องการไมเบียดเบียนชีวิตของมนุษย แตชาวพุทธจํานวนไมนอยที่จะตองเขาไปเก่ียวของกับ
สงคราม เชน ประเทศที่มีประชากรนับถือพระพุทธศาสนาก็มีกองทัพเพื่อปกปองอธิปไตยของชาติ ชาวพุทธจํานวนมากก็ตอง
เปนทหารเพราะเปนหนาที่พลเมือง ซ่ึงแนนอนที่สุดวาการเปนทหารก็อาจจะตองมีการฆาฟนขาศึกศัตรู บางประเทศอยาง
ประเทศในเอเชียตะวันออกก็มีกองทัพพระสงฆและทหารพระสงฆเกิดขึ้นในประวัติศาสตร จะเห็นไดวาชาวพุทธทั้งคฤหัสถและ
พระสงฆตางก็มีโอกาสเก่ียวของกับการทําสงครามได ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน การที่พระสงฆทําสงครามจึงเปนการกระทําที่
ควร เน่ืองจากเปนการกระทําเฉพาะกิจ ฉุกเฉิน และเปนการกระทําเพื่อใหสังคมสวนรวมเขาสูภาวะปกติโดยเร็ว 

ตามหลักการของพระพุทธศาสนาแลว การทําสงครามของพระสงฆเปนการกระทําผิด และไมควรทํา แตเหตุการณที่
เกิดขึ้นในประวัติศาสตรโดยเฉพาะอยางยิ่งในจีน ญ่ีปุน และเกาหลีเปนส่ิงที่ทําใหคนรุนหลังจะตองหันกลับมาคิดวิเคราะหวา 
แทที่จริงแลวสังคมพุทธมีพื้นที่ใหกับกองทัพพระสงฆหรือไม อยางไร ซ่ึงกอนที่เราจะตัดสินวากองทัพพระสงฆกับการทํา
สงครามเปนส่ิงที่พุทธศาสนิกชนจะยอมรับไดหรือไมน้ัน เราจําเปนจะตองหาเหตุผลความชอบธรรมที่จะใหพระสงฆทําสงคราม
ที่เรียกกันวา “สงครามที่เปนธรรม” กันเสียกอน 

สงครามที่เปนธรรม (Just war) เปนแนวคิดของนักบุญออกัสติน (Saint Augustine) และแนวคิดน้ีไดรับการพัฒนา
ตอยอดจากนักบุญโธมัส อไควนัส (Saint Thomas Aquinas) จนเปนหลักการของสงครามที่เปนธรรม (Principles of the 
just war) ที่วา สงครามจะเปนไปดวยความชอบธรรมไดจะตองพิจารณาเรื่องความชอบธรรมในการเขาสูสงครามและ
ความชอบธรรมในการทําสงคราม กลาวคือ ความชอบธรรมในการเขาสูสงคราม (Jus ad bellum) ประกอบดวยผูมีอํานาจ
โดยชอบธรรม (Legitimate Authority) มีสาเหตุอันชอบธรรม (Just Cause) ใชเปนมาตรการสุดทาย (Last Resort) ดวย
ความหวังที่จะไดชัยชนะ (Reasonable Chance of Success) และเพื่อจุดมุงหมายที่ชอบธรรม (Just Goal) คือ สันติภาพ 
สวนความชอบธรรมในการทําสงคราม (Jus in bello) น้ัน ประกอบดวยระดับความรุนแรง (Proportionality) ที่ใชในสงคราม
จะตองสมนํ้าสมเน้ือกับภัยสงครามที่ประสบ และมีการแยกแยะความแตกตาง (Discrimination) กลาวคือ ผูทําสงครามตอง
แยกแยะระหวางพลเรือนกับทหารฝายตรงขาม เพื่อหลีกเล่ียงการฆาพลเรือน (Keown, Damien, 2005: 80) 
 หลักการของสงครามที่เปนธรรมขางตนเปนผลมาจากความขัดแยงระหวางชาวคริสตกับชาวมุสลิมจนทําใหเกิด
สงครามระหวางศาสนากันขึ้น ซ่ึงการทําสงครามทําใหผูทําสงครามในฐานะตัวแทนของศาสนาจําเปนจะตองเรียกรองหาความ
เปนธรรมในการทําสงครามมาเปนเหตุผลสนับสนุนใหผูทําสงครามรูสึกวา การทําสงครามครั้งน้ันเปนความชอบธรรมที่ศาสนา
และสังคมจะพึงยอมรับไดอยางไมตะขิดตะขวงใจ ตอมาหลักการทําสงครามที่เปนธรรมก็ถูกนํามาใชวิเคราะหการทําสงคราม
ในที่อ่ืน ๆ ซ่ึงอาจจะเก่ียวและ/หรือไมเก่ียวกับประเด็นทางศาสนาเหมือนสงครามตนกําเนิดเรื่องสงครามที่เปนธรรม 
 สําหรับพระพุทธศาสนาน้ัน นักวิชาการอยางแซลลี บี. คิง แสดงความเห็นเรื่องสงครามที่เปนธรรมวา ใน
พระพุทธศาสนาไมเคยมีการบันทึกเรื่องทฤษฎีความชอบธรรมของสงครามอยางจริงจังเปนลายลักษณอักษร น่ันเปนเพราะคํา
สอนหลักของพระพุทธศาสนาเรื่องกรรมทําใหทฤษฎีความชอบธรรมของสงครามในพระพุทธศาสนาเปนไปไมได เน่ืองจากการ
ฆาคนเปนการละเมิดศีลขอแรก และทําใหผูกระทําไดรับผลกรรมช่ัวตามมา พระพุทธเจาก็ทรงสอนเอาไวในสังยุตตนิกายวา 
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ทหารที่รบเพื่อฆาคนอ่ืนแลวตัวเองตองตายลงในระหวางการสูรบ ทหารน้ันจะไปเกิดใหมใน “นรกที่เต็มไปดวยการเขนฆา” 
แสดงวาผลกรรมยังเปนอุปสรรคสําคัญตอทฤษฎีสงครามที่เปนธรรม (จิตวิญญาณเพื่อสังคม, 2548: 305-307) แตแซลลี บี. คิง
ก็มีความเห็นวา ในบางกรณีก็ไมสามารถช้ีชัดวาพระพุทธศาสนาปฏิเสธสงครามที่เปนธรรม เน่ืองจากชาวพุทธมีโอกาส
เก่ียวของกับสงคราม การเห็นความจําเปนของการปองกันตัวเองทําใหชาวพุทธสามารถใหการยอมรับทางศีลธรรมอยางจํากัด
แกการยอมรับการใชความรุนแรงเพื่อการปกปองได (2548: 311-312) ความเห็นของแซลลี บี. คิง เปนในทางเดียวกับดวงเดน 
นุเรมรัมย (2545) ผูวิจัยเก่ียวกับพุทธจริยศาสตรกับแนวคิดเรื่องสงครามที่เปนธรรมจากเอกสารเชิงประวัติศาสตรวา เรายังไม
สามารถยืนยันไดวามีการทําสงครามที่เปนธรรมในพระพุทธศาสนา แตบางเหตุการณในพระพุทธศาสนาอาจเก่ียวของกับ
สงครามที่เปนธรรมได ซ่ึงสงครามจะถือวามีความเปนธรรมในการปฏิบัติไดก็ตอเม่ือผูกระทํามีเจตนาที่ไมเบียดเบียนมุงราย
หางไกลจากอกุศลมูลและจะตองใชสติปญญาประกอบดวย 
 อยางไรก็ตาม งานวิจัยของพระมหาสมบูรณ วุฑฺฒิกโร (พรรณา) (2558: 13) พบวาในคัมภีรมหาวงศของลังกามี
ขอความบางสวนที่ยอมรับสงครามที่ในงานวิจัยเรียกวาสงครามที่ยุติธรรม อีกทั้งคัมภีรมหาปรินิรวาณสูตร และอุปายเกาศัลยสูตร
ของพระพุทธศาสนามหายานก็ปรากฏความคิดเรื่องการทําสงครามที่ยุติธรรมไว โดยอนุญาตใหชาวพุทธสามารถทําสงคราม
เพื่อปกปองประเทศ ศาสนา และประชาชนเพื่อใหรอดพนจากการกระทําของผูรุกรานผูปราศจากคุณธรรมได 
 จากความคิดเห็นของนักวิชาการเก่ียวกับพระพุทธศาสนากับการทําสงครามที่เปนธรรมอาจจะทําใหประเด็นพระสงฆ
จับอาวุธขึ้นมาตอสูเพื่อประเทศชาติในยามคับขันวาเปนการกระทําที่ควรหรือไมควร ดูเหมือนมีคําตอบรองรับอยูแลว แตก็ยังมิ
อาจดวนสรุปไดแนชัดอยางแทจริง โดยเฉพาะอยางยิ่งในแวดวงวิชาการพระพุทธศาสนาเถรวาทและพระพุทธศาสนามหายาน 
อยางไรก็ตาม เกณฑตัดสินทางพุทธจริยศาสตรก็นาจะสามารถชวยตอบคําถามประเด็นน้ีไดในระดับหน่ึงเชนกัน 
 
4. เกณฑตัดสินทางพุทธจริยศาสตรเร่ืองกองทัพพระสงฆ 
 
 งานศึกษาเรื่องกองทัพพระสงฆตามพุทธจริยศาสตรน้ีไดตั้งประเด็นที่ตองการคนหาคําตอบวา พระสงฆควรจับอาวุธ
ขึ้นมาตอสูเพื่อประเทศชาติในยามคับขันหรือไม ซ่ึงประเด็นน้ีมีความเห็นออกเปนสองทางคือ พระสงฆไมควรจับอาวุธขึ้นมา
ตอสูกับใครก็ตามและไมวาในสถานการณใดก็ตาม และพระสงฆควรจับอาวุธขึ้นมาตอสูเพื่อประเทศชาติในยามคับขัน 
 4.1 เกณฑตัดสินทางพุทธจริยศาสตรเพื่อสนับสนุนวาพระสงฆไมควรจับอาวุธขึ้นมาตอสูกับใครก็ตามและไมวาใน
สถานการณใดก็ตาม ไดแก หลักพระธรรมวินัย 
 หากพระสงฆทําสงครามก็หมายความวาพระสงฆจะตองเขาไปเก่ียวของกับการฆามนุษย และการใชอาวุธเพื่อการฆา
มนุษย ซ่ึงเปนการทําลายศีลธรรมดวยการละเมิดพระวินัยในพระพุทธศาสนาเถรวาทและการละเมิดพระวินัยโพธิสัตวของ
พระพุทธศาสนามหายาน และเปนการละเมิดหลักธรรมเรื่องความเมตตากรุณาและอวิหิงสาดวย 
 พระสงฆทําสงครามเปนการละเมิดพระวินัยของพระพุทธศาสนาเถรวาท ตองอาบัติปาราชิกสิกขาบทหามฆามนุษย
หรือแสวงหาศาสตราอันจะนําไปสูความตายแกรางกายมนุษย เม่ือพระพุทธเจาทรงทราบวามีภิกษุจํานวนหน่ึงฆาตัวตายเอง 
และใชผูอ่ืนใหมาฆาตัวเอง พระพุทธองคไดทรงตําหนิวา “ภิกษุทั้งหลาย การกระทําของภิกษุเหลาน้ัน ไมสมควร ไมคลอยตาม 
ไมเหมาะสม ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉนภิกษุเหลาน้ัน จึงฆาตัวตายเองบาง ใชกันและใหฆาบาง บางกลุมพากัน
เขาไปหาตาเถนมิคลัณฑิกะ บอกวา ‘ขอโอกาสหนอยเถิด ทานชวยฆาพวกอาตมาทีเถิด บาตรและจีวรน้ีจักเปนของทาน’ บาง
เลา ภิกษุทั้งหลายการกระทําอยางน้ี มิไดทําคนที่ยังไมเล่ือมใสใหเล่ือมใส...” จากน้ันจึงทรงบัญญัติสิกขาบทวา “ก็ ภิกษุใดจง
ใจพรากกายมนุษยจากชีวิต หรือแสวงหาศัสตราอันจะพรากกายมนุษยน้ัน แมภิกษุน้ีก็เปนปาราชิก หาสังวาสมิได” (วิ. มหา. 
(ไทย) 1/167/138-139) 
 นอกจากน้ัน การที่พระสงฆทําสงครามยังเปนการละเมิดพระวินัย ทําใหตองอาบัติปาราชิกสิกขาบทแลว พระสงฆยัง
ตองอาบัติปาจิตตียสิกขาบทอีก 3 สิกขาบท ไดแก อาบัติปาจิตตียสิกขาบทหามไปดูกองทัพที่เคล่ือนขบวนออกรบตามพระ
บัญญัติที่วา “ก็ ภิกษุใดไปดูกองทัพที่เคล่ือนขบวนออกรบ ตองอาบัติปาจิตตีย” (วิ.มหา. (ไทย) 2/311/451-452) อาบัติ
ปาจิตตียสิกขาบทหามพักอยูในกองทัพเกินสามคืนตามพระบัญญัติที่วา “ก็ เม่ือภิกษุมีเหตุผลจําเปนตองไปในกองทัพ ภิกษุน้ัน
พึงพักแรมอยูในกองทัพไดเพียง 2-3 คืน ถาพักแรมอยูเกินกําหนดน้ัน ตองอาบัติปาจิตตีย” (วิ.มหา. (ไทย) 2/317-318/455-
456) และอาบัติปาจิตตียสิกขาบทหามดูเขารบกันเม่ือมีกิจจําเปนไปในกองทัพตามพระบัญญัติที่วา “ถาภิกษุพักอยูในกองทัพ 
2-3 คืน เที่ยวไปในสนามรบก็ดี ที่พักพลก็ดี ที่จัดขบวนทัพก็ดี ไปดูกองทัพที่จัดเปนขบวนแลวก็ดี ตองอาบัติปาจิตตีย” (วิ.มหา. 
(ไทย) 2/322-323/458-459)  
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 ยิ่งไปกวาน้ัน พระสงฆผูเก่ียวของกับการออกรบยังตองอาบัติทุกกฏเรื่องประพฤติไมเหมาะสม คือ การหัดยิงธนู การ
หัดเพลงอาวุธ จากเหตุการณที่พวกภิกษุฉัพพัคคียประพฤติไมเหมาะสมเรื่องตาง ๆ รวมถึงการหัดยิงธนูและการหัดเพลงอาวุธ 
ภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องน้ีไปกราบทูลพระพุทธเจาใหทรงทราบ พระพุทธองคจึงรับส่ังวา “ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึงประพฤติไม
เหมาะสม รูปใดประพฤติ ตองอาบัติทุกกฏ” (วิ.จู. (ไทย) 7/293/78-80) 
 นอกจากพระสงฆทําสงครามจะมีความผิดตองอาบัติปาราชิก อาบัติปาจิตตีย และอาบัติทุกกฏแลว การเขาไป
เก่ียวของกับอาวุธที่ใชทําสงครามก็เปนความผิดตออภิสมาจารเรื่องการแตะตองวัตถุอนามาสคือ ศัสตราวุธชนิดตาง ๆ ที่เปน
เครื่องทํารายชีวิตและรางกาย ซ่ึงการจับหรือแตะตองวัตถุอนามาสน้ีไมไดกลาวโดยตรงในบาลี พระอรรถกถาจารยเทียบเคียง
ในวินีตวัตถุ คือ เรื่องเทียบสําหรับตัดสินอาบัติบาง ในที่อ่ืนบาง วางธรรมเนียมไวบาง ซ่ึงเปนการสมควรอยู ยกตัวอยาง ภิกษุผู
เวนจากการฆาสัตวจะจับศัสตราวุธก็จะดูนาเกลียด เพราะอาวุธเปนส่ิงของที่ภิกษุไมควรจับหรือแตะตอง (นักธรรมโท-วินัยมุข 
เลม 2, ม.ป.ท.: 70-71) 
 กองทัพพระสงฆเปนการกระทําที่เขาขายละเมิดพระวินัยโพธิสัตวของพระพุทธศาสนามหายาน ตองอาบัติครุกาบัติ
สิกขาบทหามฆาชีวิตมนุษยใหตายดวยมือตนเอง ใชใหผูอ่ืนกระทํา หรือเปนใจสมรู ตลอดจนฆาชีวิตสัตวเล็กใหญใหตาย ตอง
สถานโทษหนัก (ธีรยุทธ สุนทรา, 2540: 145) 
 การเขาไปเก่ียวของกับการทําสงครามทําใหพระสงฆมีโอกาสที่จะเปนผูตองอาบัติลหุกาบัติสิกขาบท 5 สิกขาบท 
ไดแก อาบัติลหุกาบัติสิกขาบทหามเก็บอาวุธสําหรับฆามนุษยหรือสัตวไวในครอบครอง (เรื่องเดียวกัน: 146) อาบัติลหุกาบัติ
สิกขาบทหามซ้ือขายอาวุธสําหรับฆามนุษยและสัตว (เรื่องเดียวกัน: 147) อาบัติลหุกาบัติสิกขาบทหามไปดูกระบวนทัพที่เขา
ยกไปเพื่อจะรบกัน ตองปาจิตตีย เวนไวแตจะมีเหตุ (เรื่องเดียวกัน: 181) อาบัติลหุกาบัติสิกขาบทหามภิกษุที่มีเหตุตองไปใน
กองทัพอยูในกองทัพเกินสามวัน มิฉะน้ันตองปาจิตตีย (อางแลว) และอาบัติลหุกาบัติสิกขาบทหามภิกษุระหวางอยูในกองทัพ
สามวันไปสูสนามรบ ไปสูที่พักพล ไปสูที่จัดกระบวนทัพ ไปดูชาง มา รถ พลเดินจัดกระบวนเปนกอง ๆ มิฉะน้ันตองปาจิตตีย 
(อางแลว) 
 กรณีพระสงฆจับอาวุธขึ้นตอสูเพื่อทําสงครามเปนการกระทําที่ละเมิดหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเรื่องเมตตากรุณา 
และเรื่องอวิหิงสาหรือความไมเบียดเบียน พระพุทธศาสนาเปนศาสนาที่สอนเรื่องความรักและการชวยเหลือเพื่อนรวมโลก เม่ือ
ชาวพุทธรับเอาหลักธรรมน้ีมาใชก็ยอมจะไมไปเบียดเบียนชีวิตผูอ่ืน พระสงฆในฐานะเปนสาวกของพระพุทธเจายอมตองมี
จิตสํานึกถึงเรื่องดังกลาวดีกวาคนที่ไมไดรับการอบรมส่ังสอนทางพระพุทธศาสนามาเลย อีกทั้งพระสงฆยังตองเปนผูนําหรือ
เปนแบบอยางของการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในเรื่องเมตตากรุณาและอวิหิงสา เพื่อใหคนในสังคมไดเรียนรู เลียนแบบ และปฏิบัติ
ตามอยางสมํ่าเสมอ เพราะผลการปฏิบัติในระยะยาวจะชวยทําใหสังคมนาอยู สังคมสงบ และเปนสังคมที่ปราศจากการรบรา
ตอสูกันในที่สุด กรณีของกองทัพพระสงฆน้ีไมวาจะพิจารณาจากมุมของพระพุทธศาสนาเถรวาทหรือพระพุทธศาสนามหายาน 
โดยหลักแลวการกระทําของพระสงฆถือไดวาเขาขายละเมิดหลักธรรมเรื่องความเมตตากรุณาและอวิหิงสาอยางชัดเจน 
 4.2 เกณฑตัดสินทางพุทธจริยศาสตรเพื่อใหเหตุผลวาพระสงฆควรจับอาวุธขึ้นมาตอสูเพื่อประเทศชาติในยามคับขัน 
ไดแก หลักธรรมเรื่องความเสียสละ ประโยชนที่มุงหมาย อุดมการณพระโพธิสัตว และกุศโลบาย  
 หลักธรรมเรื่องความเสียสละเปนหลักธรรมหน่ึงในพระพุทธศาสนาที่สอนใหทุกคนรูจักการเสียสละ เม่ือถึงคราว
บานเมืองคับขันพระสงฆในฐานะสมาชิกของสังคม ในฐานะกัลยาณมิตรของคฤหัสถ และในฐานะผูปฏิบัติธรรมก็ควรรูจักการ
เสียสละ ไมวาจะเปนแรงงาน ความรูความสามารถ และสิกขาบท เพื่อจัดการความไมยุติธรรมหรือส่ิงช่ัวรายที่เกิดขึ้นใน
บานเมือง 
 นอกจากเรื่องความเสียสละแลว เกณฑตัดสินถัดไปก็คือ เปาหมายหรือประโยชนที่มุงหมายที่เรียกวา อรรถ 3 อัน
ประกอบดวย ประโยชนตน ประโยชนผูอ่ืน และประโยชนทั้งสองฝาย ถาการที่พระสงฆทําสงครามจะเอ้ือใหเกิดประโยชนตาม
อรรถ 3 แลว การทําสงครามน้ัน ๆ ก็นาจะมีความชอบธรรมเกิดขึ้น พระสงฆทําสงครามเอ้ือประโยชนที่เห็นไดชัดคือ 
ประโยชนของคนหมูมาก ประโยชนของบานเมือง ซ่ึงถือวาเปนประโยชนของผูอ่ืน สําหรับประโยชนตนก็คือ ประโยชนเรื่อง
การไดชวยเหลือคนที่กําลังเดือดรอน การไดปฏิบัติธรรมจากการทํางานเพื่อสังคมเรื่องความเมตตากรุณา 
 หากประเทศชาติตกอยูในภาวะคับขันแลวพระสงฆยังไมคิดจะทําอะไรใหเปนประโยชนตอสวนรวม ทายที่สุดแลว 
พระสงฆและพระพุทธศาสนาอาจจะไมมีที่ยืนในสังคมก็ได พระสงฆในประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนามหายานจะตัดสินใจลุก
ขึ้นมาจับอาวุธขึ้นตอสูผูรุกรานเน่ืองมาจากแนวคิดอุดมการณพระโพธิสัตวเรื่องความเมตตากรุณา ซ่ึงเปนคุณสมบัติสําคัญและ
เปนที่มาแหงคุณธรรมอ่ืน ๆ ของบุคคลที่เปนพระโพธิสัตว พระโพธิสัตวยอมจะเปนผูเห็นประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ 
ดังน้ันจึงไมนาแปลกใจที่พระโพธิสัตวจะใหความเมตตากรุณาตอสัตวโลก ยอมเสียสละไดแมแตชีวิตตนเอง เพื่อชวยใหสัตว
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ทั้งหลายพนทุกข ในกรณีน้ีพระสงฆแสดงความรักและความปรารถนาใหชาวโชซอนมีความสุข รวมถึงยังมีความสงสารคิดจะ
ชวยใหชาวโชซอนพนทุกขจากการรุกรานของญ่ีปุน 
 การตอสูผูรุกรานของพระสงฆทําใหเห็นถึงอุดมการณพระ โพธิสัต ว เรื่องการใหทานและศีล ซึ่ งอยู  ในบารมี  6 
พระโพธิสัตวจะตองรูจักการใหซ่ึงมีรากฐานอยูบนความเมตตากรุณา ทานในที่น้ีหมายถึงการใหทุกส่ิงทุกอยางเพื่อประโยชนแก
คนอ่ืน พระโพธิสัตวควรพรอมที่จะสละอวัยวะและ/หรือพรหมจรรยที่ตนเองประพฤติมาเปนเวลานานเพราะความสงสารสัตว
โลก ยิ่งกวาน้ัน พระโพธิสัตวสามารถละเมิดศีลบางขอหรือทั้งหมดได ถาการละเมิดน้ันอยูบนพื้นฐานแหงความเมตตากรุณา
ปรารถนาใหผูอ่ืนพนจากความช่ัว พระโพธิสัตวจึงอาจฆาบุคคลผูกําลังจะฆาผูอ่ืนไดดวยความคิดที่วา แมกรรมช่ัวจะทําให
ขาพเจาตองไปเกิดในนรกก็ไมใชเรื่องสําคัญ เพราะวาขาพเจากําลังชวยเหลือผูอ่ืนใหรอดพนจากทุกขในนรก (จี. เอส. พี. มิสรา, 
2527: 124-126) ในกรณีน้ีกองทัพพระสงฆพรอมที่จะสละชีพเพื่อชาติ ในขณะเดียวกันก็พรอมที่จะตกนรกแทนทหารญ่ีปุนดวย
การยอมทําบาปเสียเอง 
 นอกจากน้ี การเขารวมทําสงครามของพระสงฆยังเปนการปฏิบัติมหาปณิธาน 4 ในสวนของการโปรดสัตวทั้งหลายให
พนทุกข กลาวคือ ชวยชาวโชซอนใหพนภัยจากกองทัพญ่ีปุน และชวยทหารญ่ีปุนใหไมตองตกนรกเพราะมาฆาคน 
 เกณฑตัดสินตอไปคือ กุศโลบาย ซ่ึงในที่น้ีหมายถึงวิธีการที่ปรับใหเหมาะกับสภาพปญหา พระสงฆจะเก่ียวของกับ
สงครามไดหากไดใชสติปญญาพิจารณาอยางถี่ถวนทั้งกอนเขาสูสงครามและขณะทําสงคราม ในประเด็นตอไปน้ี ก. สาเหตุอัน
ชอบธรรม คือเพื่อปองกันหรือปกปองประเทศชาติ ไมใชมุงรุกรานประเทศอ่ืน ข. วิธีการเขาสูสงครามเปนทางเลือกสุดทายที่จะ
จัดการกับปญหาความเดือดรอนได ค. จุดมุงหมายของการเขาสูสงครามเพื่อฟนฟูสันติภาพใหกลับคืนมา ง. ระดับความรุนแรง
ที่ใชในสงครามไมควรเกินความรุนแรงที่ไดรับ จ. ตองรูจักแยกแยะวาใครคือศัตรู ไมควรฆาผูที่ไมเก่ียวของ 
 เรื่องวิธีการตาง ๆ ที่พูดมาน้ีเปนการปรับใชกับแตละเหตุการณ หมายความวา พระสงฆจะทําสงครามไดถาเขา
เง่ือนไขที่กลาวมาน้ี ถาเหตุการณมีตัวละครคือ พระสงฆเปนผูกระทําเหมือนกัน แตเหตุปจจัยในแตละเหตุการณไมเขาเกณฑ ก็
ไมเขาขายขอยกเวนใหพระสงฆทําสงครามได 
 จากการศึกษาเรื่องกองทัพพระสงฆตามพุทธจริยศาสตรจากตัวอยางกองทัพพระสงฆเกาหลีสรุปไดวา เม่ือนําเกณฑ
ตัดสินทางพุทธจริยศาสตรเรื่องกองทัพพระสงฆจากมุมมองของพระพุทธศาสนาเถรวาทจะเห็นวา พระสงฆไมวาเถรวาทหรือ
มหายานลวนไมควรจับอาวุธขึ้นมาตอสูทําสงครามกับผูใด ดวยเหตุผลที่วาการฆาคนในการทําสงครามเปนการละเมิดพระวินัย
ตองอาบัติปาราชิกเรื่องการฆามนุษย และละเมิดหลักธรรมเรื่องความเมตตากรุณาและอวิหิงสา ซ่ึงถือวาเปนหลักการสําคัญ
ของพระพุทธศาสนา อีกทั้งพระสงฆมีวิธีการอ่ืนที่จะชวยประเทศชาติได อาทิ การใหกําลังใจคนที่กําลังทุกขใจ แสดงธรรมที่ให
สติแกทุกฝาย อวยพรใหทุกคนปลอดภัย และหากจําเปนก็อาจจะตองลาสิกขาออกมาชวยประเทศชาติทางใดทางหน่ึงเพื่อ
รักษาภาพลักษณของพระสงฆในพระพุทธศาสนา 
 ในทางตรงกันขาม หากพิจารณาจากวัตถุประสงคของการจัดตั้งกองทัพพระสงฆเกาหลี อันไดแก ก. เพื่อปกปอง
เอกราชของประเทศชาติ ข. เพื่อรักษาชีวิตของชาวเกาหลี และ ค. เพื่อไมใหกองทัพญ่ีปุนทําบาป แลวนําเกณฑตัดสินทาง
พุทธจริยศาสตรจากมุมมองของพระพุทธศาสนามหายานจะทําใหมีนํ้าหนักสนับสนุนวา พระสงฆควรจับอาวุธขึ้นมาตอสูเพื่อ
ประเทศชาติในยามคับขัน แมจะเปนเรื่องผิดศีลหรือผิดหลักธรรมแตเปนส่ิงที่ควรทําดวยเหตุผลตอไปน้ี  
 เหตุผลแรก กองทัพพระสงฆเกิดขึ้นเน่ืองจากระบบการปองกันบานเมืองวิธีอ่ืนลมเหลวแลว เน่ืองจากกองทัพของ
อาณาจักรโชซอนไมสามารถตอตานการรุกรานของกองทัพญ่ีปุนได จึงตองตั้งกองทัพพระสงฆขึ้นมาเพื่อปกปองเอกราชของ
อาณาจักรโชซอน ยิ่งไปกวาน้ัน กษัตริยผูทรงเปนประมุขของชาติตองทรงล้ีภัยออกจากเมืองหลวง ทําใหคนในชาติขาดขวัญ
และกําลังใจ กองทัพพระสงฆจึงตั้งขึ้นเพื่อสรางขวัญและกําลังใจแกคนในชาติ 
 เหตุผลตอมา กองทัพพระสงฆตั้งขึ้นเพื่อ “ปกปอง” มิใชเพื่อรุกรานประเทศอ่ืน จึงถือวามิไดมีเจตนาไปเบียดเบียน
ผูอ่ืนโดยไมมีเหตุอันควร และถือวาเปนสิทธิโดยชอบธรรมที่พระสงฆผูยึดอุดมการณพระโพธิสัตวจะกระทําการชวย เหลือ
ชาวโชซอนที่กําลังเดือดรอน เพราะตองสูญเสียชีวิต ทรัพยสิน และสิทธิเสรีภาพในการดํารงชีวิตตามปกติ กองทัพพระสงฆจึง
มีขึ้นเพื่อรักษาชีวิตชาวโชซอน 
 เหตุผลถัดมา กองทัพพระสงฆทํางานภายใต “หลักธรรม” ของพระพุทธศาสนามหายานที่เนนเรื่องความเมตตา
กรุณา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนสุขของประชาชนชาวโชซอน อีกทั้งยังพยายามเสียสละความบริสุทธ์ิแหงศีลของตน
เพื่อชวยมิใหศัตรูผูรุกรานตองตกนรกจากการฆาคน โดยพระสงฆยอมตกนรกเสียเอง ทั้งน้ีเพื่อเปนการบําเพ็ญประโยชนแกสัตว
โลกใหไปสูความหลุดพนกอนตนเอง 
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 เหตุผลสุดทาย กองทัพพระสงฆจะชวยใหภาพพจนของพระพุทธศาสนาในคาบสมุทรเกาหลีดีขึ้นในระยะยาว 
ประวัติศาสตรการตอสูของพระสงฆเพื่อสังคมในลักษณะเชนน้ีทําใหชาวโชซอนตลอดจนชาวเกาหลีปจจุบันตระหนักวา 
พระพุทธศาสนาเปนศาสนาที่มีคาควรแกการนับถือ เพราะเปนศาสนาที่รวมทุกขรวมสุขกับประชาชน และเปนศาสนาที่รวม
สรางความเปนปกแผนของชาวเกาหลีตลอดมา 
 
5. สรุป 
 
 พระสงฆเปนบุคคลที่สังคมคาดหวังเรื่องความบริสุทธ์ิของศีลและธรรม แมจะดูคอนขางชัดเจนวาการที่พระสงฆเขา
ไปเก่ียวของกับสงครามเปนส่ิงหม่ินเหมตอภาพลักษณและจุดยืนของพระพุทธศาสนา แตทวาการที่พระสงฆตองจับอาวุธขึ้นมา
ตอสูเพื่อประเทศชาติในยามคับขันก็อาจเปนสายปานเสนสุดทายที่จะชวยใหสังคมและประเทศชาติสามารถกลับมาดํารงอยูได 
ซ่ึงเหตุการณสงครามในประวัติศาสตรของเกาหลีและปริบทของสังคมเกาหลีถือไดวาเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหพระสงฆในฐานะ
สมาชิกของสังคมตองตัดสินใจจัดตั้งกองทัพพระสงฆขึ้นเพื่อปกปองเอกราชของประเทศชาติ เพื่อความปลอดภัยของสถาบัน
พระมหากษัตริยและชีวิตชาวเกาหลี เพื่อไมใหศัตรูตองทําบาป และเพื่อความดํารงคงอยูของพระพุทธศาสนาในเกาหลี 
 ดวยเหตุที่สังคมและแวดวงวิชาการดานพระพุทธศาสนายังไมสามารถหาขอสรุปอยางเปนเอกฉันทถึงเรื่องพระสงฆ
กับสงครามได เน่ืองจากการทําสงครามถือวาเปนการเบียดเบียนชีวิตมนุษยไมวาจะเปนการทําลายชีวิตหรือการทํารายรางกาย
ของบุคคลอ่ืน ซ่ึงถือวาเปนการละเมิดหลักธรรมวินัยอยางชัดเจน ไมวาจะใชเราจะใชเหตุผลตาง ๆ อาทิ ความเสียสละ 
ประโยชนตอสวนรวมที่มุงหมาย อุดมการณของพระโพธิสัตว กุศโลบายที่ปรับใหเหมาะกับสภาพปญหา เหตุผลดังกลาวตางก็
ลวนมิอาจชวยใหพระสงฆผูกระทําผิดปาราชิกจากการฆามนุษยในการทําสงครามตองหลุดพนจากบาปที่กระทําได ดังน้ัน การ
ใช เกณฑตัด สินตามพุทธจริยศาสตรพิจารณาเรื่องกองทัพพระสงฆจึงเปนส่ิงที่ตองใหความระมัดระวังอยางมากถึงมากที่สุด 
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บทคัดยอ 
  

สถานสงเคราะหคนชราเปนสถานบริการที่รัฐจัดตั้งขึ้นเพื่อชวยเหลือดูแลผูสูงอายุที่ไดรับความเดือดรอนพึ่งตนเอง
ไมไดใหมีที่พึ่งสุดทายของชีวิต งานวิจัยน้ีมีความมุงหมาย เพื่อศึกษาประวัติความเปนมาและสภาพปจจุบันของการจัดการดูแล
ผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราฯ สภาพปญหาและแนวทางการจัดการดูแลผูสูงอายุตามวิถีพุทธของสถานสงเคราะหคนชราฯ 
และพัฒนาการจัดการดูแลผูสูงอายุตามวิถีพุทธของสถานสงเคราะหคนชราภูมิภาคตะวันตก ศึกษาจากสถานสงเคราะหคนชรา 
3 แหง เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บขอมูลดวยการสังเกต การสัมภาษณ การสนทนากลุม และการประชุมเชิงปฏิบัติการ เลือก
กลุมตัวอยางแบบเจาะจงจํานวน 109 คน ไดแก กลุมผูรู 35 คน กลุมผูปฏิบัติ 34 คน และกลุมผูเก่ียวของ 40 คน การตรวจสอบ
ขอมูลใชการตรวจสอบแบบสามเสา วิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีพรรณนาวิเคราะห 

การพัฒนาการจัดการดูแลผูสูงอายุตามวิถีพุทธในสถานสงเคราะหคนชราภูมิภาคตะวันตกน้ันมีความมุงหมายเพื่อที่จะ
ปรับเปล่ียนภาพลักษณและฐานคิดจากสถานสงเคราะหคนชราใหเปนสถานแหงการส่ังสมเสบียงบุญบนวิถีแหงการฝกฝนความ
เปนผูตื่น ผูรู ผูเบิกบานดวยการจัดบรรยากาศและปจจัยเก้ือหนุนใหเอ้ือตอการส่ังสมบุญตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 ผูสูงอายุดํารงชีวิต
อยูในสถานสงเคราะหเพื่อ ส่ังสมบุญและปฏิบัติธรรม เพื่อเตรียมตัวกอนตายอยางสงบ เย็น และเปนสุข ในการพัฒนาการจัดการ
ดูแลผูสูงอายุตามวิถีพุทธในสถานสงเคราะหคนชราน้ันแบงการดําเนินการพัฒนาออกเปน 2 สวนคือ 1) การบริหารจัดการตาม
วิถีพุทธนําหลักอริยสัจ 4 อิทธิบาท 4 พรหมวิหาร 4 และสังคหวัตถุ 4 เปนฐานคิดในการบริหารจัดการ 2) การบริการดูแล
ผูสูงอายุตามวิถีพุทธ นําหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 และสัปปายะ 7 มาเปนฐานคิดในการบริการดูแล โดยจะตองมีอนุศาสนาจารย
เปนผูรับผิดชอบหลักในการจัดกิจกรรมตามวิถีพุทธจึงจะเกิดผลเปนการพัฒนาการจัดการดูแลผูสูงอายุตามวิถีพุทธที่สามารถ
ตอบสนองความตองการทางจิตวิญญาณของผูสูงอายุไดอยางแทจริง 
 
คําสําคัญ: สถานสงเคราะหคนชรา, วิถีพุทธ, การดูแลผูสูงอายุ 
 

Abstract 
  

The elder nursing home is the facilities of state government with the purpose of assistance the 
aged suffering from unself-assistance. This research has a purpose to study the historical background and 
current situation of senile management in elder nursing home. The research studied problems and senile 
management’s plan abided by Buddhist pathway in elder nursing home of western region and to develop 
the senile caring management by way of Buddhism of elder nursing home in western region. This research has 
scoped area study with three elder nursing homes composed of Nakorn Pathom elder nursing home, Cha-lerm 
Raja Kumari elder nursing home or Luang Pho Pern Uppatham and Cha-lerm Raja Kumari elder nursing 
home or Luang Pho Lam Yai Uppatham. This research is the qualitative one with the field study of interview, 
observation, focus group discussion and workshop. The research has used the snowball method selected 
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by specifications 109 persons composing of 35 scholars, 34 operators and 40 participants The researcher 
verified by checking data with triangulation and analyzed information with analyzed description. 

The development of management for caring the aged in elder nursing home aims to change the 
images and thinking-base of elder nursing home to the place of practice the way of who awakening, who 
enlightening, who being joyful by means of accumulation merits with the convenient environment. The 
senile persons live in elder nursing home with the purpose of accumulation merits and practice the Dharma 
before coming peaceful death. The development of senile nursing home by Buddhism ways have divided 
into 3 phases the administration, the senile service and the integration Buddhism ways to administration 
and service. These originated the development of caring management of seniority responding the spiritual 
request of the all aged.  
  
Keywords: the nursing home, Buddhist way, elderly nursing 

 
1. บทนํา 
 
 สถานสงเคราะหคนชราเปนสถานบริการรูปแบบหน่ึงที่รัฐไดจัดตั้งขึ้นเพื่อบริการดูแลผูสูงอายุที่ไดรับความ
เดือดรอน ขาดผูดูแล พึ่งตนเองไมได ไรที่พึ่ง หรือไมสามารถอยูกับครอบครัวได ใหมีที่พักอาศัย โดยรัฐบาลไดพิจารณาเห็นวา 
ผูสูงอายุในอดีตน้ันไดรับใชประเทศชาติมามาก เม่ือมีอายุมากขึ้นไมมีผูอุปการะเล้ียงดู รัฐก็ควรจะชวยอุปการะเล้ียงดูใหมี
ความสุขในบั้นปลายของชีวิต สถานสงเคราะหคนชราบานบางแคเปนสถานสงเคราะหคนชราแหงแรกในประเทศไทยสรางขึ้น
ในป พ.ศ. 2496 (กรมประชาสงเคราะห. 2544  :  16-18) ตอมาไดมีการจัดตั้งสถานสงเคราะหคนชราขึ้นรวมทั้งหมด 20 แหง 
กระจายไปทุกภาคของประเทศ จิราลักษณ  จงสถิตม่ัน และคณะ (2543  : 258 ) ไดอธิบายพัฒนาการของสถานสงเคราะห
คนชราในประเทศไทยน้ันมีความพันผูกกับแนวคิดการจัดบริการสังคมสงเคราะหในรูปของสถานสงเคราะหคนชราของประเทศ
ทุนนิยมตะวันตกกับอุดมการณสรางชาติสรางวัฒนธรรมใหมของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ในปจจุบันไดมีการถายโอนสถาน
สงเคราะหคนชราจํานวน 13 แหงจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมาอยูภายใตการกํากับดูแลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นโดยมีแนวคิดสําคัญคือ การกระจายอํานาจใหแกทองถิ่นชุมชนไดดูแลประชาชนอยางใกลชิด ซ่ึงภุชงค  เสนานุช และ
วนิดา  ดุรงคฤทธิชัย.  (2555  :  7) ไดอฺธิบายถึงภารกิจของสถานสงเคราะหคนชราภายหลังการถายโอนมาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นวา สถานสงเคราะหคนชรายังคงปฏิบัติภารกิจเดิมทั้งหมด สวนClarke (1984 : 161 – 162) กลาวถึง
สถานสงเคราะหคนชราวาเนนการดูแลผูสูงอายุทางดานกายภาพเปนสําคัญ มีสถานสงเคราะหไมมากแหงนักที่พยายามจะ
พัฒนาศักยภาพของผูสูงอายุหรือใหโอกาสแกผูสูงอายุเพื่อใหมีชีวิตอิสระเทาที่จะทําได จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาภาพลักษณ
ของสถานสงเคราะหคนชราในทัศนะของนักวิชาการตะวันตกน้ันมีลักษณะออกมาในเชิงลบมากกวาเชิงบวก 
 ปญหาการบริการดูแลผูสูงอายุที่สําคัญในประเทศไทยคือมีการดูแลทางดานกายภาพไดเปนอยางดีแตยังมีปญหาใน
การตอบสนองความตองการทางดานจิตสังคมและจิตวิญญาณ สอดคลองกับจิราลักษณ  จงสถิตม่ัน และคณะ (2543  :  
บทคัดยอ, 269) ไดศึกษาพบวาจุดแข็งของสถานสงเคราะหคือสามารถตอบสนองความตองการดานกายภาพของผูสูงอายุได
เปนอยางดี แตขอจํากัดก็คือไมอาจตอบสนองความตองการดานจิตใจและจิตวิญญาณของผู สูงอายุไดเทาที่ควร ไดให
ขอเสนอแนะวา สถานสงเคราะหคนชราควรใหความสําคัญกับการพัฒนาจิตใจ จิตวิญญาณของผูสูงอายุ ดวยการเนนการจัด
กิจกรรมที่จะพัฒนาจิตวิญญาณของผูสูงอายุโดยตรง อาทิเชน  สงเสริมการปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐานสําหรับ
ผูนับถือพุทธศาสนา มีกิจกรรมเสริมในดานธรรมะ ประยุกตธรรมะมาปฏิบัติในชีวิตประจําวัน โดยนําวิธีการสังคมสงเคราะห
เฉพาะรายมาใชรวมดวย เพื่อแกไขปญหาอารมณ จิตใจของผูสูงอายุ และมีการติดตามผลการปฏิบัติธรรม รวมทั้งการ
ประยุกตใชธรรมะมาปฏิบัติในชีวิตจริงอยางเปนรูปธรรม เพื่อที่สถานสงเคราะหคนชราจะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผูสูงอายุที่อยูอาศัยไดอยางสมบูรณ  
 จากที่กลาวมาจึงเปนความจําเปนที่จะตองศึกษาวิจัยเรื่อง สถานสงเคราะหคนชรา  :  การพัฒนาการจัดการดูแล
ตามวิถีพุทธซ่ึงเปนเรื่องที่สําคัญเพราะจะสามารถเติมเต็มการดูแลผูสูงอายุใหครบถวนสมบูรณโดยเฉพาะอยางยิ่งการดูแล
ทางดานจิตวิญญาณ 
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2. วัตถุประสงคในการวิจัย 
 
 1. เพื่อศึกษาประวัติความเปนมาและสภาพปจจุบันของการจัดการดูแลผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราเขตภาค
ตะวันตก 2. เพื่อศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการจัดการดูแลผูสูงอายุตามวิถีพุทธของสถานสงเคราะหคนชราเขตภาค
ตะวันตก 3. เพื่อพัฒนาการจัดการดูแลผูสูงอายุตามวิถีพุทธของสถานสงเคราะหคนชราเขตภาคตะวันตก 
 
3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 ประชากรผูใหขอมูลการวิจัยประกอบดวย กลุมผูรู  กลุมผูปฏิบัติ และกลุมทั่วไปที่อาศัยอยูในเขตภูมิภาคตะวันตก
ซ่ึงมีความเก่ียวของกับสถานสงเคราะหคนชรา ผูวิจัยไดทําการเลือกกลุมตัวอยางโดยใชวิธีสโนบอล (Snowball)  และเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling)  จํานวน  109 คน ไดแก กลุมผูรูประกอบดวย ผูปกครองสถานสงเคราะหคนชรา, 
เจาหนาที่องคการบริหารสวนจังหวัด (อ.บ.จ), เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบล (อ.บ.ต) ผูรูดานวิถีพุทธ ผูรูดานการจัดการ 
และผูรูดานการดูแลผูสูงอายุรวมจํานวน 35 คน กลุมผูปฏิบัติประกอบดวย เจาหนาที่ในสถานสงเคราะหคนชรา ผูสูงอายุใน
สถานสงเคราะหคนชรา และอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุรวมจํานวน 34 คน และกลุมทั่วไปประกอบดวยเจาภาพ ญาติของ
ผูสูงอายุ ชมรมผูสูงอายุ ประชาชนรวมจํานวน 40 คน  
 พื้นที่ที่ใชในการเก็บขอมูลวิจัยคือ สถานสงเคราะหคนชราในภาคตะวันตกจํานวน 3 แหงคือ   1) สถานสงเคราะหคนชรานครปฐม  
2)  สถานสงเคราะหคนชราเฉลิมพระราชกุมารี (หลวงพอเปนอุปถัมภ) จังหวัดนครปฐม และ3) สถานสงเคราะหคนชราเฉลิมพระราชกุมารี (หลวง
พอลําใยอุปถัมภ) จังหวัดกาญจนบุรี 
 ผูวิจัยทําการศึกษาเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร (Document) และเก็บขอมูลในภาคสนาม (Field 
Study) โดยใชเครื่องมือการวิจัย ไดแก การสัมภาษณ (Interview) การสังเกต (Observation) การสนทนากลุม (Focus 
Group Discussion) และการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) นําขอมูลมาทําการวิเคราะหโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห 
 
4. ผลการวิจัย 
 
  4.1 ประวัติความเปนมาของการจัดการดูแลผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราภาคตะวันตก 
   จากการศึกษาประวัติความเปนมาของสถานสงเคราะหคนชราทั้งสามแหง พบวาสถานสงเคราะหคนชราทั้ง
สามแหงมีประวัติความเปนมาคลายคลึงกันคือเปนสถานสงเคราะหคนชราที่เกิดขึ้นในยุคที่ 3 ของพัฒนาการแนวคิดสถาน
สงเคราะหคนชราในประเทศไทย คือยุคตั้งศูนยบริการ ฯ บริจาคที่ดินเปนกุศลทาน และเฟองฟูสถานสงเคราะห โดยที่สถาน
สงเคราะหคนชราบานนครปฐมถูกสรางขึ้นจากการริเริ่มของอดีตผูวาราชการจังหวัดจันทบุรีเปนผูบริจาคที่ดิน   สวนสถาน
สงเคราะหคนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพอเปนอุปถัมภ) และ (หลวงพอลําใยอุปถัมภ) น้ันพระเกจิอาจารยผูเปนที่เคารพ
ศรัทธายิ่งของประชาชนในจังหวัดนครปฐม กาญจนบุรีและอาณาบริเวณไดริเริ่มจัดตั้งขึ้น อยางไรก็ตามแมประวัติความเปนมา
ของการกอตั้งสถานสงเคราะหคนชราทั้งสามแหงจะเกิดขึ้นจากความรักความเมตตา และความสงสารตอผูสูงอายุที่ตกทุกขได
ยาก แตเม่ือถายโอนใหกรมประชาสงเคราะหที่มีฐานคิดในการจัดตั้งสถานสงเคราะหคนชราในประเทศไทยที่นํามาจากฐานคิด
ของประเทศตะวันตกคือสงเคราะหชวยเหลือดูแลใหพนจากความลําบากทางกายเปนสําคัญ  
 4.2 สภาพปจจุบันของการจัดการดูแลผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราภาคตะวันตก 
  การจัดการดูแลผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราทั้งสามแหงพบวามีรูปแบบการจัดการดังน้ี 
   ดานบุคลากร ไดมีการแบงบุคลากรเปนฝายงานตามหนาที่รับผิดชอบในการดูแลผูสูงอายุดานตาง ๆ ดังน้ี  
1) ผูปกครองสถานสงเคราะห 2) งานบริหารทั่วไป  3) งานบริการ  4) นักสังคมสงเคราะห 5) งานพยาบาล 6) งานอาชีว
บําบัด  7) พี่เล้ียง 8)  แมครัว  9) นักการภารโรง 10)  พนักงานขับรถ และ11)  คนทําสวน ในการบริหารจัดการดูแลผูสูงอายุ
ในสถานสงเคราะหคนชราน้ันมีมาตรฐานสถานสงเคราะหคนชราที่กระทรวงมหาไทยไดกําหนดขึ้นเพื่อควบคุมสถานสงเคราะห
คนชราใหมีมาตรฐานที่ดีตามที่กําหนด  
   ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ พบวาสถานสงเคราะหคนชราทั้งสามแหงมีสภาพแวดลอมทางกายภาพที่
ดี สะอาด สงบรมรื่น ไรมลภาวะ มีความปลอดภัยเหมาะสมแกการพักอาศัยของผูสูงอายุ มีบรรยากาศคลายอยูในรีสอรท ไม
ไกลจากชุมชนมากนัก  
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   ดานคุณสมบัติผูรับการสงเคราะห พบวามีการกําหนดคุณสมบัติผูสูงอายุที่เขารับบริการไวคลายกันคือ 
ประการแรก เปนชายหรือหญิง อายุ 60 ปขึ้นไป สามารถชวยเหลือตัวเองได ประการที่สอง ไมพิการทุพลภาพหรือจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ ประการที่สาม ไมเปนโรคเรื้อรังหรือโรคติดตออันตราย ประการที่ส่ี มีความทุกขยากเดือดรอน เชน มีความ
ยากจน ถูกทอดทิ้ง หรือไมมีที่อยูอาศัย ขาดผูอุปการะเล้ียงดู ประการที่หา ตองมีภูมิลําเนาอยูในเขตจังหวัดพื้นที่บริการ ที่
ตางกันคือสถานสงเคราะหคนชราเฉลิมราชกุมารีรับเฉพาะผูสูงอายุที่เปนหญิงเทาน้ัน 
   ดานบริการดูแล ในการจัดการดูแลผูสูงอายุน้ันมีการแบงบริการดูแลออกเปน 9 ดานคือ 1) ดานการเล้ียงดู 
2) ดานการรักษาพยาบาล 3) ดานกายบริหารและกายภาพบําบัด 4) ดานอาชีวบําบัดและงานอดิเรก 5) ดานสังคมสงเคราะห 
6) ดานนันทนาการ  7) ดานศาสนกิจ 8) บริการชุมชน และ9) งานมูลนิธิสงเคราะหผูสูงอายุในสถานสงเคราะห จากการศึกษา
การจัดบริการดูแลผูสูงอายุของสถานสงเคราะหคนชราทั้งสามแหงมีความแตกตางกันนอยมากเน่ืองจากยึดรูปแบบในการ
จัดการดูแลใหเปนไปตามมาตรฐานของสถานสงเคราะห แตจะมีความแตงกันบางตามกิจกรรมหรือโครงการและจุดเนนหรือ
ความพรอมและความสามารถของบุคคลการในดานน้ัน ๆ 
 4.3 สภาพปญหาของการจัดการดูแลผูสูงอายุของสถานสงเคราะหคนชราภาคตะวันตก 
  สภาพปญหาในการจัดการดูแลผูสูงอายุของสถานสงเคราะหคนชราภูมิภาคตะวันตกพบวามีปญหาในดานตาง 
ๆ ดังน้ี 1) ปญหาดานฐานคิดและภาพลักษณ  2) ปญหาดานบุคลากร 3) ปญหาดานบริหารจัดการ และ 4) ปญหาดานบริการ
ดูแล ปญหาที่สําคัญของการจัดการดูแลผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราพบวา ในการจัดการดูแลผูสูงอายุดานกายภาพหรือ
การดูแลทางดานการเล้ียงดูใหมีความม่ันคงปลอดภัยของชีวิตดานปจจัยพื้นฐานน้ันดีถึงขั้นดีมากเปนที่พอใจของผูสูงอายุ แต
กิจกรรมการดูแลทางดานสังคม จิตใจและจิตวิญญาณยังมีการพัฒนานอย ดังน้ันจากการศึกษาสภาพปญหาของการจัดการ
ดูแลผูสูงอายุพบวาควรมีการพัฒนาการจัดการดูแลดานสังคมและจิตวิญญาณมากขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการของผูสูงอายุ
ใหสมบูรณทั้งส่ีดานคือ กาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ อีกทั้งควรมีการปรับปรุงภาพลักษณและบทบาทของสถานสงเคราะห
ใหมใหตอบสนองกับความตองการของสังคมผูสูงอายุที่เปล่ียนไปเปนอยางมาก 
 4.4 แนวทางการจัดการดูแลผูสูงอายุตามวิถีพุทธของสถานสงเคราะหคนชราภาคตะวันตก 
  สามารถสรุปแนวทางการจัดการดูแลผูสูงอายุตามวิถีพุทธในสถานสงเคราะหคนชราไดวา ในการจัดการดูแล
ผูสูงอายุน้ันควรมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการดูจัดการดูแลผูสูงอายุใหมโดยมีการนําวิถีพุทธคือวิถีแหงความเปนผูตื่น ผูรู ผูเบิก
บาน ดํารงชีวิตอยูดวยการส่ังสมบุญตามหลักบุญกิริยาวัตถุและมีการจัดสภาพใหเหมาะสมแกการส่ังสมบุญตามหลักสัปปายะ
บูรณาการกับกิจกรรมการจัดการดูแลผู สูงอายุรูปแบบเดิมโดยมีการปรับเปล่ียนดานตาง ๆ ดังน้ี คือ การปรับเปล่ียน
ภาพลักษณสถานสงเคราะหคนชราใหมจากสถานสงเคราะหเปนสถานที่แหงการส่ังสมบุญ เปล่ียนฐานคิดในการจัดการดูแล
ผูสูงอายุตามวิถีพุทธ พัฒนาบุคลากรในการจัดการดูแลผูสูงอายุใหมีคุณลักษณะตามวิถีพุทธ ปรับการบริหารจัดการดูแล
ผูสูงอายุตามวิถีพุทธ ปรับสภาพแวดลอมทางกายภาพตามวิถีพุทธ กําหนดวิถีชีวิตประจําวันของผูสูงอายุตามวิถีพุทธ บูรณา
การวิถีพุทธกับการบริการดูแลผูสูงอายุวิถีพุทธทั้ง 9 ดาน โดยนําหลักอริยสัจ 4 อิทธิบาท 4 พรหมวิหาร 4 สังคหวัตถุ 4 สัปปายะ 
7 และบุญกิริยาวัตถุ 3 มาเปนฐานคิดในการพัฒนาการจัดการดูแลผูสูงอายุตามวิถีพุทธ  
 4.5 การพัฒนาการจัดการดูแลผูสูงอายุตามวิถีพุทธของสถานสงเคราะหคนชราภาคตะวันตก 
  ในการเสนอวิธีการพัฒนาการจัดการดูแลตามวิถีพุทธในสถานสงเคราะหคนชราน้ันเนนใหความสําคัญกับ
คุณคาศักดิ์ความเปนมนุษยและการดูแลจิตวิญญาณเปนสําคัญนําไปบูรณาการปรับใชกับการจัดการดูแลรูปแบบเดิมให
สอดคลองประสานสัมพันธกันจนเกิดเปนสถานสงเคราะหรูปแบบใหมที่เรียกวาสถานสงเคราะหคนชราวิถีพุทธหรือวิถีจิต
วิญญาณโดยมีการพัฒนาการจัดการดานตาง ๆ ดังน้ี 
   4.5.1  การปรับเปล่ียนภาพลักษณของสถานสงเคราะหใหมโดยปรับเปล่ียนจากสถานสงเคราะหเปนสถาน
แหงการปฏิบัติธรรมที่ผูสูงอายุมาอยูรวมกันเพื่อส่ังสมบุญดวยการบริหารจิตเจริญปญญาเพื่อพัฒนาตนบนวิถีแหงความเปนผู
ตื่น ผูรู ผูเบิกบาน 
   4.5.2  การปรับเปล่ียนฐานคิดจากการสงเคราะหดูแลคนชราผูตกทุกไดยากขาดที่พึ่งใหมีความสุขตาม
อัตภาพซ่ึงเนนการดูแลทางกายภาพมาเนนการดูแลทางจิตวิญญาณโดยนําการจัดการดูแลตามวิถีพุทธคือวิถีแหงการพัฒนาตน
เพื่อเขาถึงความเปนผูตื่น ผูรู  ผูเบิกบานดวยการส่ังสมบุญตามหลักบุญกิริยาวัตถุและการจัดสภาพใหเอ้ือตอการส่ังสมบุญตาม
หลักสัปปายะ โดยที่ในการพัฒนาการจัดการดูแลผูสูงอายุตามวิถีพุทธในสถานสงเคราะหคนชราน้ันมีการแบงการพัฒนา
ออกเปนสองดานคือ ดานบริหารจัดการ และดานบริการดูแล ดานบริหารจัดการน้ันนําวิถีพุทธคือ อริยสัจ 4 อิทธิบาท 4       



The 8th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 31st March - 1st April 2016  

1524 | Integration of Art and Science toward the Local Research and ASEAN Community 

พรหมวิหาร 4 และสังคหวัตถุ 4 มาเปนฐานคิดในการบริหารจัดการ  สวนดานการบริการดูแลน้ันนําวิถีพุทธคือ บุญกิริยาวัตถุ 
3 และสัปปายะ 7 มาเปนฐานคิดในการบริการดูแล  
   4.5.3   การบริหารจัดการสถานสงเคราะหคนชราวิถีพุทธ 
    4.5.3.1 ผูบริหารวิถีพุทธ ผูบริหารคือองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) และผูปกครองสถาน
สงเคราะห มีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการจัดการดูแลผูสูงอายุตามวิถีพุทธโดยนําหลักอริยสัจส่ีมาเปนกรอบใน
การบริหารจัดการสถานสงเคราะหวิถีพุทธ 
    4.5.3.2  การบริหารจัดการวิถีพุทธ   ผูปกครองสถานสงเคราะหคนชรายึดหลักอิทธิบาท 4 ในการ
บริหารจัดการ กลาวคือในการพัฒนาการจัดการดูแลผูสูงอายุตามวิถีพุทธน้ัน ผูบริหารทั้งระดับนโยบายคือองคการบริหารสวน
จังหวัด และผูปกครองสถานสงเคราะหจะตองยึดหลักอิทธิบาทส่ีเปนแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จ โดยมี
การดําเนินการคือ การแตงตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการจากกลุมบุคคลตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกและการเตรียมความ
พรอมดานการจัดการโดยเห็นคุณคาและความสําคัญพอใจจริงใจ ตั้งใจมุงม่ันในการพัฒนาการจัดการดูแลผูสูงอายุตามวิถีพุทธ 
    4.5.3.3  การพัฒนาบุคลากรตามวิถีพุทธ  บุคลากรมีสองกลุมคือบุคลากรภายในใหยึดหลักพรหมวิหาร 
4 ในการดูแลผูสูงอายุ และบุคลากรภายนอกใหยึดหลักสังคหวัตถุ 4 พรอมทั้งจัดตั้งตําแหนงอนุศาสนาจารยมารับผิดชอบใน
การจัดการดูแลทางดานจิตวิญญาณผูสูงอายุ 
    4.5.3.4  การบริหารงบประมาณ  ควรมีการปรับเปล่ียนการบริหารงานงบประมาณของสถาน
สงเคราะหคนชรามุงเนนความเปนอิสระในการบริหารจัดการมีความคลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได ยึดหลักการบริหารมุงเนน
ผลสัมฤทธ์ิและบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน 
    4.5.3.5  การจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมตามวิถีพุทธ   การดําเนินการจัดสภาพบรรยากาศแหง
การส่ังสมบุญ ในการจัดบรรยากาศของสถานสงเคราะหคนชราใหมน้ันเนนการสรางบรรยากาศใหมีลักษณะอบอวลดวยการส่ัง
สมบุญหรือเอ้ือตอการดําเนินชีวิตตามหลักบุญกิริยาวัตถุ ซ่ึงประกอบไปดวยการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ การเตรียม
กิจกรรมการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ การจัดบรรยากาศปฏิสัมพันธ 
   4.5.4  การบริการดูแลผูสูงอายุตามวิถีพุทธ การดําเนินการดูแลผูสูงอายุดวยบุญกิริยาวัตถุ คือ ทาน ศีล 
ภาวนา ในการดําเนินการดูแลผูสูงอายุตามวิถีพุทธในสถานสงเคราะหคนชราน้ัน เปนการดูแลตามนโยบายเดิมที่สถาน
สงเคราะหคนชราไดกําหนดไว  9 ดาน โดยจัดการบูรณาการกับหลักบุญกิริยาวัตถุ  มีจุดเนนของการดูแลคือ ใหผูสูงอายุของ
สถานสงเคราะหคนชราไดดําเนินชีวิตตามวิถีแหงการส่ังสมบุญ  อยูในสภาพแวดลอมที่เอ้ืออํานวยใหเกิดความสบายเหมาะสม
ตามหลักสัปปายะ และจัดกิจกรรมการเล้ียงดูตามวิถีพุทธ การรักษาพยาบาลตามวิถีพุทธ กายบริหารและกายภาพบําบัดตาม
วิถีพุทธ อาชีวบําบัดและงานอดิเรกตามวิถีพุทธ สังคมสงเคราะหตามวิถีพุทธ นันทนาการตามวิถีพุทธ ศาสนกิจตามวิถีพุทธ 
บริการชุมชนตามวิถีพุทธ มูลนิธิสงเคราะหผูสูงอายุในสถานสงเคราะหตามวิถีพุทธ การพัฒนาบุคลากรและคุณลักษณะของ
บุคลากรตามวิถีพุทธ 
 ดังน้ันในการพัฒนาการจัดการดูแลผูสูงอายุตามวิถีพุทธในสถานสงเคราะหคนชราน้ันเนนการนําวิถีพุทธเขาสูวิถี
ชีวิตของผูสูงอายุโดยบูรณาการการปฏิบัติธรรมตามหลักทาน ศีล ภาวนาโดยเฉพาะอยางการฝกเจริญสติในทุกอิริยาบถทั้งการ
กิน อยู ดู ฟงมีกิจกรรมการปฏิบัติธรรมอยางสมํ่าเสมอ 
 
5. อภิปรายผลการศึกษา 
 
 ในการพัฒนาการจัดการดูแลผูสูงอายุตามวิถีพุทธในสถานสงเคราะหคนชราน้ัน การจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม
ใหเก้ือกูลเอ้ือตอการปฏิบัติธรรมส่ังสมบุญมีความสําคัญเปนอยางมาก ดังน้ัน ควรเพิ่มบรรยากาศใหมีลักษณะวิถีพุทธคือ
บรรยากาศของความสะอาด สงบ สวาง มีศูนยรวมศรัทธาหรือที่ยึดเหน่ียวจิตใจ เอ้ือตอการส่ังสมบุญ และการใครครวญชีวิต 
พัฒนาจิตและปญญาในวิถีทางของความเปนผูตื่น รูและเบิกบาน ทําใหผูอยูและผูมาเยือนไดใครครวญชีวิตตามความเปนจริง 
เปนบรรยากาศแหงความสุข มีชีวิตชีวา เปนสังคมเปดมีความเปนหน่ึงเดียวกับชุมชน มีความสัมพันธเก้ือกูลกับบาน วัด 
โรงเรียน ประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ อยางสมํ่าเสมอและตอเน่ือง จนชุมชนมีความรูสึกเปนเจาของเปนสถานที่ที่มี
คุณคาและความสําคัญตอชุมชน น่ันคือมีบรรยากาศคลายวัดหรือสถานปฏิบัติธรรม ขอคนพบดังกลาวสอดคลองกับทฤษฎี
นิเวศวิทยาทางวัฒนธรรม (Cultural Ecology)  ซ่ึงมีแนวคิดสําคัญวา คนที่มีธรรมชาติทางแนวความคิดดี (หมายถึงธรรมชาติ
ในรางกาย) จะสามารถปรับส่ิงแวดลอมใหมาเปนวัฒนธรรมไดดี ขณะเดียวกันส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติที่ดีจะสงเสริมให
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ความคิดของคนดีขึ้น และสามารถสรางวัฒนธรรมไดดีขึ้นดวย ทฤษฎีนิเวศวิทยาทางวัฒนธรรมจึงสราง “ความสัมพันธสองทาง
และสวนทาง” ระหวางคนกับธรรมชาติ และธรรมชาติกับวัฒนธรรม  (ทรงคุณ  จันทจร.    2553  :   50) และสอดคลองกับ
แนวคิดของเอมิล  เดอรไคน  (อางอิงมาจาก สุภางค  จันทวานิช.  2553  :  60)  ที่กลาววา ศาสนาตามความเช่ือดั้งเดิมมี
หนาที่ 4 ประการ คือ ประการแรก สรางระเบียบวินัย ซ่ึงจะปรากฏอยูในพิธีกรรม ประการที่สอง สรางความสามัคคีซ่ึงปรากฎ
อยูในพิธีกรรมเชนกัน ประการที่สาม เปนพลังชีวิต อยูที่การมีสวนรวมของสมาชิกหรือผูนับถือศาสนา ประการที่ส่ี ทําใหอ่ิม
เอิบเพราะทําในส่ิงที่ศรัทธา อยูที่ศรัทธาของผูนับถือ 
 การบรูณาการวิถีพุทธกับการดูแลผูสูงอายุ โดยนําหลักบุญกิริยาวัตถุ 3  คือการบําเพ็ญทาน ศีล ภาวนาเขาสู
กิจกรรมการดูแลทั้ง 9 ดาน เชน การใหผูสูงอายุไดฝก การกิน อยู ดู ฟงเปน โดยใหผูสูงอายุไดฝกสติในการกินเพื่อปองกัน
อาการสําลักอีกทางหน่ึง ฝกฝนปญญาความรูเก่ียวกับชีวิตดวยการดูหรือฟงส่ิงที่เปนประโยชนตอชีวิตไดใครครวญตนเองอยาง
ตอเน่ือง ฝกฝนสติพิจารณาความปวยไข นําหลักการพุทธธรรมบําบัดมาประยุกตใช เชน การสวดมนตรักษาโรค สมาธิบําบัด 
ขอคนพบน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของกูล  โพธ์ิทอง (2556  :  บทคัดยอ)  พบวาความตั้งใจมากในการทําบุญ ถวายสังฆทาน มี
จิตจดจออยูกับการสวดมนต และการแผเมตตา นํามาซ่ึงความสุขใจ การระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ทําใหรูสึกสุข
กายสุขใจ แสดงถึงความเล่ือมใสในพระรัตนตรัยของผูปวยระยะสุดทาย การไดรับการดูแลทางจิตวิญาณดวยการดูแลตามวิถี
พุทธมีผลตอสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผูสูงอายุซ่ึงสอดคลองขอเสนอของแพทยพงษ  วรพงษพิเชษฐ (เทวัญ  ธานีรัตน.   
บรรณาธิการ.    2553  :  108 – 114) เสนอวา การฝกจิตในชีวิตประจําวันจะสรางเสริมสุขภาพใหผูสูงอายุเปนสุข รูจักตัวเอง 
มองดูทุกขดวยความรูเทาทัน จิตใจปลอดโปรงเปนอิสระ เกิดการผอนคลายทั้งกายและใจ การฝกจิตในชีวิตประจําวันทําได
หลายวิธี เชน ใหทาน รักษาศีล เจริญภาวนา การฝกสติ หม่ันเจริญเมตตา สอดคลองกับผลการศึกษาของสมพร  กันทรดุษฎี – 
เตรียมชัยศรี (2554  :  3)  ผูคนพบสมาธิบําบัดแบบ SKT รักษาสารพัดโรคไดดวยตนเองยืนยันวา การฝกสมาธิบําบัด SKT 
สามารถนํามาใชปฏิบัติรักษาโรคตาง ๆ ไดอยางหลากหลายและไดผล ทั้งโรครายและโรคไมรายอีกหลาย ๆ โรค ถาหากผูเขา
ฝกตั้งใจและปฏิบัติตามแบบแผนและปฏิบัติอยางจริงจัง 
 
6. ขอเสนอแนะ 
 
 6.1 จากผลการวิจัยเก่ียวกับสภาพปญหาของสถานสงเคราะหคนชราพบวาสถานสงเคราะหคนชรามีปญหาดาน
ภาพลักษณที่คอนขางลบคือถูกมองเปนอยูของผูสูงอายุที่มีปญหาในชีวิตไมสามารถพึ่งตนเองไดและไรที่พึ่ง ทําใหผูเขารับ
บริการและเครือญาติถูกมองในเชิงลบ ดังน้ันรัฐบาลควรมีการสรางประเด็นสาธารณะ (Public Issues) โดยการสราง
ภาพลักษณใหมของสถานสงเคราะหคนชรารูปแบบใหม มีการรณรงคและกระตุนประชาสัมพันธใหสังคมรับรูและเขารวม
พัฒนาขยายผลไปสูการดูแลผูสูงอายุที่เนนคุณคาและความสําคัญของผูสูงอายุ 
 6.2 จากผลการวิจัยพบวาสถานสงเคราะหคนชรามีการดูแลผูสูงอายุดานกายภาพไดเปนอยางดีโดยมีมาตรฐาน
สถานสงเคราะหคนชราที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดขึ้น แตยังไมสามารถดูแลทางดานจิตวิญญาณไดเทาที่ควร ดังน้ันสถาน
สงเคราะหคนชราควรนํามาตรฐานสถานสงเคราะหมาบูรณาการกับรูปแบบการพัฒนาการจัดการดูแลผูสูงอายุตามวิถีพุทธเพื่อ
กําหนดขั้นตอนการปรับเปล่ียนใหมีการดูแลที่เนนการพัฒนาทางจิตวิญญาณมากขึ้น 
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บทคัดยอ 

 
บทความน้ีเปนการศึกษาเชิงเอกสารโดยมุงวิเคราะหเปรียบเทียบแนวคิดเก่ียวกับสังคมนิยมนของพระพรหมคุณาภรณ 

(ป.อ. ปยุตฺโต) กับทฤษฎีสัญญาประชาคม ซ่ึงแนวคิดทั้งสองมุงอธิบายเก่ียวกับกฎที่มนุษยสรางขึ้นเพื่อการอยูรวมกันในสังคม
อยางสงบสุข โดยแนวคิดทั้งสองมีฐานคิดรากเหงาที่มาแตกตางกัน แนวคิดสัญญาประชาคมมีรากฐานความคิดที่สําคัญคือเสรี
นิยมและปจเจกนิยม สวนแนวคิดสงคมนิยมนของพระพรหมคุณาภรณน้ันมาจากแนวคิดเรื่องสังฆะในพระพุทธศาสนา ทฤษฎี
สัญญาประชาคมถือวาหากตั้งคําถามถึงบอเกิดของสังคมแลวจะทําใหทราบจุดหมายของสังคมไปดวย โดยถือวามนุษยมาตกลง
อยูรวมกันเปนสังคมและรวมกันสรางกฎเกณฑของสังคมขึ้น สอดคลองกับแนวคิดเรื่องสังคมนิยมนของพระพรหมคุณาภรณมา
จากการวิเคราะหหลักวินัยในสังคมสงฆ โดยเรียกวา สังคมนิยมน อันหมายถึง กฎมนุษยที่กําหนดวางขึ้นเพื่อเปนขอตกลงเพื่อ
ควบคุมความประพฤติในหมูมนุษยดวยกันใหอยูรวมกันอยางผาสุก อยางไรก็ตามแนวคิดสังคมนิยมนกับแนวคิดสัญญาประชาคม 
ก็มีความแตกตางกันในรายละเอียดซ่ึงมีอิทธิพลตอความของประชาชนในสังคมไทยปจจุบัน 

 
คําสําคัญ : สังคมนิยมน, สัญญาประชาคม, สภาวะธรรมชาติ  

 
Abstract 

  
This article is a study document aimed at a comparative analysis of the concept of Sangkomniyom 's 

Phra Brahmagunabhorn (P.A. Payutto) with social contract theory. The two concepts aimed at explaining 
the rules that humans were created to live together in peace. The two concepts are based on the 
fundamental idea is different. The concept is rooted in the idea that social contract is liberalism and 
individualism. The main concept of the Sharp Top Mountain Phra Brahmagunabhorn comes from the 
concept of the Sangha in Buddhism. If the social contract theory is questioning the nucleus of society, 
then you will know the destination of the society. The man is a social contract to live together and 
jointly establish the rules of society. Consistent with the concept of Sangkomniyom of the Phra 
Brahmagunabhorn from the primary analysis discipline in the social chapter is called socialism County, 
which refers to the rule of man the place up to an agreement to regulate the conduct of men together 
to address. snugly together However, the concept of socialism's social contract with the concept, it is 
different in detail the influence of citizens in society in Thailand. 
 
Keywords: Sangkomniyom, social contract, natural state 
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1. บทนํา 
 
 ความเปล่ียนแปลงทางสังคมการเมืองในสังคมไทยซ่ึงมีความขัดแยงแบงสีที่ดําเนินมานับทศวรรษ นํามาซ่ึงความขัดแยง
ถกเถียงและเกิดความแตกแยกอยางรุนแรงในสังคมทุกระดับ หากมีการวิเคราะหอยางจริงจังถึงฐานคิดที่มาหรือมูลเหตุเชิงลึก
น้ัน มาจากความขัดแยงทางฐานคิดของทั้งสองฝายที่ยึดถือตางกัน น่ันคือแนวคิดเรื่อง สิทธิอยูเหนือความดีหรือความดีอยูเหนือ
สิทธิ  สฤณี  อาชวานันทกุล ( 2558 : 6) ไดกลาวถึงรากฐานความคิดซ่ึงเปนที่มาของความแตกแยกในสังคมไทยวา “ความคิด
ทางการเมืองในสถานการณเชนน้ีดูจะแบงออกเปนสองฟากใหญ ๆ ที่มีผูสนับสนุนมากพอกัน ฝายหน่ึงชูศีลธรรมแบบ “เสรี
ประชาธิปไตย” สากล เนนเรื่องสิทธิของปจเจก อีกฝายชู “ศีลธรรมแบบพุทธ” เนนเรื่องคุณธรรมจริยธรรม” ดังน้ันเพื่อทํา
ความเขาใจปรากฏการณความขัดแยงแตกแยกในสังคมไทยจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการศึกษาวิเคราะหฐานคิดซ่ึงเปนที่มา
ในการสนับสนุนแนวคิดของทั้งสองฝาย การศึกษาวิเคราะหแนวคิดเรื่องสังคมนิยมนกับทฤษฎีสัญญาประชาคมจะทําใหเขาใจ
ปรากฏการณความแตกแยกในสังคมไทยไดชัดเจนขึ้น และจะทําใหเขาใจไดวาอันที่จริงมนุษยมีจุดหมายเดียวกันเพียงแตการ
ยึดติดในฐานคิดที่ตางกัน โดยไมเปดใจรับฟงกันตางหากเปนที่มาของความแตกแยก ดังน้ันในบทความน้ีมุงหาคําตอบสําคัญ
เก่ียวกับธรรมชาติของมนุษย สภาวะธรรมชาติ สิทธิธรรมชาติ กฎธรรมชาติ ความจําเปนที่มนุษยตองมาอยูรวมกันเปนสังคม 
สัญญาประชาคม กฎหมาย องคอธิปตย เสรีภาพ สิทธิ ความยุติธรรม จุดหมายของสังคม โดยศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบ
แนวคิดทั้งสองวามีความตางและสอดคลองกันอยางไร 
 
2. ที่มาของแนวคิดสังคมนิยมนและสัญญาประชาคม 
 
 ทฤษฎีสัญญาประชาคมถูกคิดขึ้นครั้งแรกโดยโทมัส  ฮอบส และตอมาถูกสานตอโดยจอหน ล็อค ซ่ึงบุคคลทั้งสองเปน
นักปรัชญาการเมืองชาวอังกฤษสมัยศตวรรษที่ 17 ซ่ึงเปนชวงที่อังกฤษอยูในภาวะแหงความแตกแยกทางศาสนา สงคราม
กลางเมือง และปญหาเศรษฐกิจทําใหเกิดความระสํ่าระสายทางสังคม มีการปลนสะดม การประกอบอาชญากรรม และการ
ละเมิดกฎหมายจึงกลายเปนสังคมที่ขาดผูปกครองที่มีอํานาจสูงสุดภายในรัฐ ปญหาทางการเมืองในศตวรรษที่ 17 ที่สําคัญ
ที่สุดคือ ผูใดหรือคนกลุมใดควรเปนผูกุมอํานาจสูงสุดทางการเมือง จะเอาหลักเกณฑอะไรมาตัดสินปญหาเชนน้ี อํานาจที่ชอบ
ธรรมมีรากฐานอยูบนส่ิงใด หรือความชอบธรรมของอํานาจทางการเมืองมีที่มาจากไหน และตอมานักปรัชญาชาวฝรั่งเศส คือ
รุสโซ ไดนําทฤษฎีสัญญาประชาคมมาสานตอในชวงแหงการปฏิวัติอุตสาหกรรมและการปฏิวัติสังคมเพื่อเรียกรองสิทธิตาม
ธรรมชาติและเสรีภาพของประชาชน ดังน้ัน ทฤษฎีสัญญาประชาคมจึงถือวาหากตั้งคําถามถึงบอเกิดของสังคมแลวจะทําให
ทราบจุดหมายของสังคมดวย โดยถือวามนุษยมาตกลงอยูรวมกันเปนสังคมและรวมกันสรางกฎเกณฑของสังคมขึ้น อํานาจรัฐ
และผูปกครองมาจากการยินยอมของประชาชน ผูปกครองและประชาชนตกลงกระทําตามบทบาทและมีพันธะตอกันในการ
กระทําตามบทบาทของตน  
 สวนแนวคิดสังคมนิยมนของพระพรหมคุณาภรณน้ันมาจากรากฐานความคิดทางพระพุทธศาสนาและการวิเคราะห
สังคมสงฆอันเปนสังคมในสมัยพุทธกาลโดยนํามาประยุกตกับสังคมไทยและสังคมโลกปจจุบันซ่ึงเปนสังคมบริโภคนิยมและ
สังคมขอมูลขาวสารที่มีการแขงขันสูง ซ่ึงแนวคิดเรื่องสังคมนิยมนของพระพรหมคุณาภรณน้ันมาจากการวิเคราะหหลักวินัยใน
สังคมสงฆโดยเรียกวา สังคมนิยมน อันหมายถึง กฎที่มนุษยกําหนดวางขึ้นเปนขอตกลงเพื่อควบคุมความประพฤติในหมูมนุษย
ดวยกันใหอยูรวมกันอยางผาสุก ซ่ึงพระพรหมคุณาภรณเห็นวาในการจัดระเบียบสังคมน้ันมีจุดมุงหมายเพื่อสราง
สภาพแวดลอมใหมนุษยไดพัฒนาตนใหเขาถึงธรรมดําเนินชีวิตถูกตองตามธรรมชาติ ซ่ึงเม่ือนําหลักการของทฤษฎีสัญญา
ประชาคมมาวิเคราะหกับแนวคิดเรื่องสังคมนิยมนของพระพรหมคุณาภรณจะทําใหสามารถเขาใจสังคมไทยและสังคมโลกมาก
ขึ้น องคประกอบที่สําคัญของแนวคิดสังคมนิยมนและทฤษฎีสัญญาประชาคมที่นํามาวิเคราะหเปรียบเทียบมีดังน้ี 
 
3. ธรรมชาติของมนุษย 
 
 พระพรหมคุณาภรณมองธรรมชาติของมนุษยคลายกับฮอบสในแงที่วามนุษยตกอยูภายใตอํานาจของกิเลส คือ ตัณหา 
มานะ ทิฎฐิ หรือความโลภ โกรธ หลง ทําใหมนุษยมีความตองการไมส้ินสุด มนุษยจึงดํารงชีวิตอยูดวยความทุกข แตฮอบสมอง
ธรรมชาติของมนุษยวาแกไขไมไดตางจากพระพรหมคุณาภรณที่เช่ือม่ันในศักยภาพของมนุษยวาเปนผูที่ฝกฝนพัฒนาได พระ
พรหมคุณาภรณมองมนุษยคลายกับล็อคและรุสโซในแงที่วา มนุษยมีความเทาเทียมกันไมมีใครมีอํานาจเหนือใคร ทุกคนมี
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ความเสมอภาคกันในธรรมชาติ แตพระพรหมคุณาภรณก็มองตางจากล็อคและรุสโซในแงที่มนุษยน้ันก็แตกตางกันในระดับของ
การพัฒนาตน  
 พระพรหมคุณาภรณมองเสรีภาพตางจากล็อคและรุสโซ คือ พระพรหมคุณาภรณมองวามนุษยเกิดมาพรอมดวยอวิชชา
และดําเนินชีวิตอยูดวยตัณหาทําใหมนุษยไมมีเสรีภาพที่แทจริง นอกจากน้ีพระพรหมคุณาภรณยังมองธรรมชาติของมนุษยตาง
จากนักทฤษฎีสัญญาประชาคมโดยพระพรหมคุณาภรณมองวาธรรมชาติของมนุษยมีสองดาน คือ 1) ดานลบ ซ่ึงมนุษยตกอยู
ภายใตอํานาจของอวิชชาทําใหมนุษยดําเนินชีวิตไปตามความอยากความตองการที่มืดบอดและเปนความตองการที่ไมส้ินสุด
เรียกวา ตัณหา 2) ดานบวก ซ่ึงมนุษยตองการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหพนจากอํานาจของความอยากแลวมาดําเนินชีวิตอยูดวย
ปญญา เรียกวา ธรรมฉันทะ ดังน้ัน จุดเดนในการมองธรรมชาติของมนุษยตามทัศนะของพระพรหมคุณาภรณคือ 1) มนุษย
เปนสัตวที่ตองฝกฝน 2) มนุษยเปนสัตวที่ฝกไดไมใชแกไขไมได 
 
4. สภาวะธรรมชาติ 
 
 พระพรหมคุณาภรณมิไดวิเคราะหสภาวะธรรมชาติดังที่นักทฤษฎีสัญญาประชาคมทํา เชน ฮอบสวิเคราะหวาสภาวะ
ธรรมชาติของมนุษยกอนที่จะมาอยูรวมกันเปนสังคมเต็มไปดวยความโหดราย การแกงแยงชวงชิง ความเห็นแกตัว และการ
ปองกันรักษาชีวิตของตน ฮอบสเรียกสภาวะเชนน้ีวา เปนสภาวะแหงสงคราม แตล็อคมองวา ไนสภาวะธรรมชาติ มนุษยเต็มไป
ดวยเสรีภาพ และความเสมอภาคอยางเต็มเปยม มนุษยไมไดทํารายกันเพราะมนุษยมีเหตุผล ขณะที่รุสโซกลับมองวา สภาวะ
ธรรมชาติเปนสภาวะแหงสันติ มนุษยมีความเห็นอกเห็นใจกัน แตมนุษยอยูอยางโดดเดี่ยว ซ่ึงความคิดของนักคิดทั้งสามตาง
จากพระพรหมคุณาภรณ เพราะพระพรหมคุราภรณไดวิเคราะหสภาวะของมนุษยในแงจิตภาพมากกวา ดังทานกลาววา 
“มนุษยทุกถิ่นฐานทุกกาลสมัยมีธรรมชาติของปญหาทางจิตใจเหมือนกัน ถึงจะตางสังคม หรือสังคมจะตางยุคตางสมัย 
ธรรมชาติทางจิตปญญาของมนุษยยังคงเหมือนเดิม คือ มนุษยยังเปนมนุษยทีทมีความโลภ โกรธ หลง รักสุขเกลียดทุกข เปน
ตน” (พระธรรมปฎก (ป.อ.  ปยุตฺโต, 2556 : 917) กลาวคือ พระพรหมคุณาภรณมองวาตนเหตุปญหาของมนุษยและสังคมไม
เปล่ียนแปลงเพราะปญหาของสังคมมนุษยเกิดจากปญหาความขัดแยงภายในจิตใจของมนุษย พระพรหมคุณาภรณเห็นวามี
กิเลสสามประการที่ทําใหสังคมมนุษยเกิดปญหาตาง ๆ ไมส้ินสุดก็คือ ตัณหา มานะ ทิฎฐิ ดังทานวิเคราะหวา 

 โดยที่แทแลวตัวเราก็คือใจของเราน่ันเอง เม่ือเราปลอยใหความอยากไดผลประโยชนในทางวัตถุที่จะ
เอามาใชประโยชน ยิ่งเม่ือมีความเช่ือวา ความสุขที่แทจะลุถึงไดดวยการบํารุงบําเรอความสุขทางเน้ือ
หนัง เราก็ไดพัฒนาชีวิตแบบวัตถุนิยมสุดโตงขึ้นมาทําใหการแขงขันและการบริโภคกลายเปนแบบแผน
ของการใชชีวิตและเปนที่ทุมเทพลังงานของพลังงานของสังคม มนุษยไดกลายเปนนักบริโภคผูอุทิศตัว
ใหแก วิถีชี วิตแหงการแขงขันเพื่อบริโภค แตการแขงขันน้ันไดทําใหเราตกอยู ในสภาวะของการมี 
“สงครามเย็น” อยางถาวรกับเพื่อนบานของเรา และวิถีชีวิตแบบนักบริโภคนิยมก็ทําใหเราเกิดปญหากับ
สภาพแวดลอม เม่ือไมมีความสุขอยูขางในเราก็พยายามแสวงหาความสุขจากขางนอก โดยการเสพส่ิง
บํารุงบําเรอความสุขทางเน้ือหนัง เม่ือไมมีสันติภาพและความม่ันคงภายในจิตใจ เราก็พยายามที่จะสราง
มันขึ้นมาดวยการไปบังคับควบคุมและขมขี่ครอบงําผูอ่ืน นอกจากน้ันการแบงแยกเช้ือชาติ ผิวพวก 
เผาพันธุก็ยิ่งทําใหความขัดแยงทวีความรุนแรงมากขึ้น” (พระพรหมคุณาภรณ, 2537 : 17) 

 จากคํากลาวน้ีช้ีใหเห็นวา พระพรหมคุณาภรณตางจากนักทฤษฎีสัญญาประชาคมคือ พระพรหมคุณาภรณวิเคราะห
สภาวะของมนุษยในแงจิตภาพซ่ึงทําใหเรามองเห็นวาสังคมปจจุบันก็ยังมีปญหาเชนเดียวกับที่ฮอบสมองวาสภาวะธรรมชาติ
กอนที่มนุษยจะมาอยูรวมกันเปนสังคมเปนสภาวะแหงสงคราม แตพระพรหมคุณาภรณกลับเห็นวา แมมนุษยที่มาอยูรวมกัน
เปนสังคมแลวสภาวะแหงสงครามก็ยังไมหมดไป ลักษณะเดนของแนวคิดของพระพรหมคุณาภรณคือ การวิเคราะหของทานใช
วิเคราะหสภาวะของสังคมปจจุบันซ่ึงสามารถยืนยันความจริงที่เกิดขึ้นในสังคมปจจุบันได ขณะที่การวิเคราะหของนักทฤษฎี
สัญญาประชาคมไมสามารถยืนยันและตรวจสอบได (ปรีชา  ชางขวัญยืน, 2550 : 48) 
 
5. สิทธิธรรมชาติ 
 
 ตามทัศนะของฮอบส มนุษยเกิดมาเทาเทียมกันในธรรมชาติ มนุษยจึงมีสิทธิเทาเทียมกันในอันที่จะครอบครองและใช
สอยทรัพยากรในธรรมชาติ เม่ือมนุษยทุกคนมีความเทาเทียมกันจึงทําใหเกิดความขัดแยงกันเม่ือมีความตองการเหมือนกัน 
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ฮอบสจึงเห็นวามนุษยทุกคนมีสิทธิตามธรรมชาติที่จะปกปองตนเอง ดังฮอบสกลาววา “ในสภาวะธรรมชาติมนุษยทุกคนมี
เสรีภาพที่จะใชอํานาจของตนใหเปนไปตามเจตนารมณเพื่อปกปองคุมครองตนเอง มนุษยสามารถกระทําทุกส่ิงทุกอยางตาม
ดุลยพินิจและเหตุผลที่ตนเห็นวาเหมาะสม” (Thomas Hobbes,1928  : 84) ถึงแมวาจะตองทํารายชีวิตของผูอ่ืนก็ตาม สวน
ล็อคน้ันเห็นวา มนุษยมีสิทธิติดตัวมาแตกําเนิดเรียกวาสิทธิโดยธรรมชาติ ล็อคไดจําแนกสิทธิตามธรรมชาติออกเปนสาม
ประการคือ ชีวิต เสรีภาพ และทรัพยสิน เม่ือมาพิจารณาตามแนวคิดของพระพรหมคุณาภรณน้ัน พระพรหมคุณาภรณไมเห็น
ดวยกับแนวคิดเรื่องสิทธิตามธรรมชาติของฮอบสและล็อค เพราะพระพรหมคุณาภรณเห็นวา มนุษยเปนสวนหน่ึงของธรรมชาติ
ไมไดแยกตัวออกมาตางหากจากธรรมชาติจึงไมไดเปนเจาของธรรมชาติ การดํารงชีวิตของมนุษยตองใหดําเนินไปอยาง
สอดคลองและเก้ือกูลกับธรรมชาติ โดยไมเบียดเบียนและเขาไปควบคุมทําลายธรรมชาติตามใจปรารถนา พระพรหมคุณาภรณ
เห็นวา ความคิดเรื่องสิทธิตามธรรมชาติน้ีเปนความสับสน ดังทานกลาววา “ที่ฝรั่งพวกหน่ึงบอกวามนุษยมีสิทธิตามธรรมชาติ
น้ันในทัศนะของพระพุทธศาสนาถือวาเปนความสับสน” (พระธรรมปฎก (ป.อ.  ปยุตฺโต), 2541 :  26) 
 
6. กฎธรรมชาติ 
 
 กฎธรรมชาติตามทัศนะของฮอบสและล็อคตางจากกฎธรรมชาติในทัศนะของพระพรหมคุณาภรณ เพราะกฎธรรมชาติ
ตามทัศนะของฮอบสและล็อคคือ กฎธรรมชาติเปนกฎสากลซ่ึงมนุษยไมไดสรางขึ้น แตเปนส่ิงที่พระผูเปนเจาเบื้องบนเปนผู
กําหนดขึ้นเพื่อควบคุมมนุษยทุกคน ถือเปนกฎที่ศักดิ์สิทธ์ิ เปนบรรทัดฐานสําหรับพฤติกรรมของมนุษยทุกคน เปนกฎที่มี
เหตุผล มนุษยสามารถเขาถึงกฎน้ีไดดวยเหตุผลและประสบการณ แตทั้งฮอบสและล็อคมองวากฎธรรมชาติตางกันคือ กฎ
ธรรมชาติของฮอบสที่สําคัญคือ 1) มนุษยถูกหามไมใหกระทําส่ิงที่เปนอันตรายตอชีวิตของตนเอง 2) มนุษยทุกคนถูกบังคับให
แสวงหาสันติภาพ และ 3) มนุษยทุกคนตองมุงตอสันติภาพเพื่อเปนการปกปองตนเอง ฮอบสเห็นวากฎธรรมชาติน้ีเกิดจาก
สํานึกหรือเหตุผลภายในตัวมนุษยที่จะปองกันรักษาชีวิตของตนโดยการหยุดทํารายผูอ่ืน อาจสรุปกฎธรรมชาติของฮอบสไดวา 
“จงกระทําตอบุคคลอ่ืนในส่ิงที่เราจะไมกระทําตอตัวเราเอง” (Thomas Hobbes, 1928  : 84) กฎธรรมชาติของฮอบสมาจาก
ความคิดเรื่องสิทธิตามธรรมชาติ เพราะกฎธรรมชาติจะบังคับไมใหมนุษยกระทําตามความพอใจของตนโดยบังคับใหมนุษยเลิก
ใชสิทธิในการทํารายผูอ่ืน เม่ือมนุษยไมทํารายซ่ึงกันและกันก็จะเกิดสันติภาพขึ้น 
 สวนกฎธรรมชาติของล็อคน้ันมีความหมายเชนเดียวกับฮอบส แตล็อคไดแบงกฎธรรมชาติออกเปนสองประการคือ 1) 
มนุษยตองไมทํารายชีวิตของตนเองและผูอ่ืน เพราะมนุษยทุกคนเปนของพระเจา ใครจะทําลายไมได พระเจาสรางมนุษยมาให
เทาเทียมกัน ไมมีใครมีอํานาจเหนือชีวิตของผูอ่ืน และ 2) มนุษยทุกคนมีสิทธิที่จะลงโทษผูละเมิดกฎธรรมชาติขอแรกซ่ึงหาม
ทําลายชีวิต น่ันคือแตละคนมีสิทธิที่จะทํารายหรือทําลายชีวิตผูคุกคามชีวิตของตนเพื่อเปนการลงโทษได ตามทัศนะของล็อค 
กฎธรรมชาติเปนกฎสูงสุดและเปนกฎที่ทําใหมนุษยมีสิทธิธรรมชาติดวยคือ สิทธิในการรักษาชีวิตของตนเอง สิทธิในการรักษา
มนุษยชาติทั้งมวล และสิทธิในการที่จะลงโทษผูละเมิดกฎธรรมชาติ 
 เม่ือมาพิจารณกฎธรรมชาติตามทัศนะของพระพรหมคุณาภรณจะเห็นวาตางจากแนวคิดของฮอบสและล็อคมาก 
เพราะกฎธรรมชาติตามทัศนะของพระพรหมคุณาภรณน้ัน ไมมีผูสรางหรือผูบันดาล เปนกฎที่มีอยูจริงตามธรรมดาในธรรมชาติ 
พระพุทธเจาเปนผูคนพบกฎธรรมชาติแลวนํามาส่ังสอนมนุษยเพื่อใหเขาถึงกฎธรรมชาติ กฎธรรมชาติน้ีเปนกฎที่ครอบคลุม
สรรพส่ิงทั้งหมดไมมียกเวน มนุษยก็เปนสวนหน่ึงของกฎธรรมชาติไมไดแยกตัวออกมาตางหากจากธรรมชาติ กฎธรรมชาติเปน
กฎแหงเหตุปจจัยสัมพันธ คือ เปนกฎแหงเหตุและผล มนุษยสามารถเขาถึงกฎธรรมชาติไดดวยการพัฒนาปญญาตาม
กระบวนการไตรสิกขา ดังน้ัน กฎธรรมชาติตามทัศนะของพระพรหมคุณาภรณจึงตางจากทัศนะของฮอบสและล็อคทั้งในแง
ที่มาและการเขาถึง แตที่เหมือนกันคือ มนุษยจะตองดําเนินชีวิตใหสอดคลองกับกฎธรรมชาติ มนุษยจึงจะประสบสันติสุขได
แทจริง แมความสุขที่เกิดจากการเขาถึงกฎธรรมชาติจะแตกตางกันก็ตาม 
 
7. ความจําเปนที่มนุษยตองมาอยูรวมกันเปนสังคม 
 
 ตามทัศนะของฮอบส การที่มนุษยตองมาอยูรวมกันเปนสังคมเน่ืองจากในสภาวะธรรมชาติเต็มไปดวยความโหดราย 
ความขัดแยงและความไมม่ันคงปลอดภัย กฎธรรมชาติจึงบังคับใหมนุษยหยุดทํารายกัน แลวมาอยูรวมกันเปนสังคมหรืออาจ
กลาวไดวา เพราะความกลัวน่ันเองที่ทําใหมนุษยมาอยูรวมกันเปนสังคม สวนล็อคน้ันเห็นวา ในสภาวะธรรมชาติมีความ
บกพรองที่อาจนําไปสูความขัดแยงและอาจทําใหเกิดสงครามไดมนุษยจึงไมมีหลักประกันในชีวิต เสรีภาพและการใชสอย
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ทรัพยสิน อาจกลาวไดวาการที่มนุษยมาอยูรวมกันเปนสังคมก็เพราะมนุษยตองการเปล่ียนแปลงตนเองมาสูสภาวะที่ดีกวาเดิม 
สวนรุสโซเห็นวา การที่มนุษยจําตองมาอยูรวมกันเปนสังคมเพราะความเปล่ียนแปลงและวิวัฒนาการของธรรมชาติทําใหมนุษย
ตองปรับตัวมาอยูรวมกันเปนสังคม และตองการรักษาเสรีภาพอันเปนสมบัติสําคัญที่สุดของมนุษย 
 สวนพระพรหมคุณาภรณเห็นวา มนุษยอยูรวมกันเปนสังคมอยูแลว โดยทานเห็นวามนุษยไมสามารถอยูตามลําพังได 
มนุษยตองอาศัยผูอ่ืนตั้งแตเกิดในการเรียนรูศึกษาและพัฒนาตน มนุษยไมมีสัญชาตญาณในการดํารงชีวิตอยางสัตว มนุษยตอง
อาศัยมนุษยดวยกัน ดังน้ัน ตามทัศนะของพระพรหมคุณาภรณมนุษยอยูรวมกันเปนสังคมอยูแลวและสังคมตามทัศนะของพระ
พรหมคุณาภรณเกิดขึ้นก็เพื่อการศึกษาและพัฒนามนุษย 
 
8. สังคมนิยมนกับสัญญาประชาคม 
 
 ตามทัศนะของนักทฤษฎีสัญญาประชาคม สัญญาประชาคมหมายถึง ขอตกลงของมนุษยที่จะอยูรวมกันเปนสังคม โดย
ใหมีการปกครองที่ชอบธรรมเพื่อรักษาความเปนธรรมและสันติสุขใหเกิดขึ้นแกมนุษยและสังคม แตนักคิดทั้งสามก็มีความเห็น
แตกตางกันในการทําสัญญาประชาคม 
 ฮอบส เห็นวา สัญญาประชาคมเปนสัญญาที่กระทําขึ้นระหวางบุคคลกับบุคคลเพื่อมอบสิทธิธรรมชาติที่แตละบุคคลมี
อยูใหแกบุคคลที่สาม ซ่ึงอาจจะเปนบุคคลหน่ึงหรือคณะบุคคลก็ได โดยที่เจตจํานงของบุคคลที่สามจะเขามาแทนที่เจตจํานง
ของทุกคนและบุคคลที่สามน้ีอยูนอกสัญญาไมมีพันธะผูกพันใด ๆ 
 ล็อค เห็นวา สัญญาประชาคมเกิดจากความยินยอมของทุกคนที่จะตั้งสังคมขึ้นมา เพื่อเปนหลักประกันในการดํารงชีวิต 
ในการพิทักษความปลอดภัยรวมกัน โดยมอบหมายใหรัฐบาลทําหนาที่พิทักษรักษาสิทธิของประชาชน 
 รุสโซ เห็นวา เปนสัญญาที่แตละคนเขารวมกับทุกคนทั้งหมด เปนสัญญาที่ทํากับประชาคมมีความเปนเอกภาพและอยู
ภายใตเจตจํานงอันหน่ึงอันเดียวกัน 
 แมนักปรัชญาทั้งสามจะใหความหมายของสัญญาประชาคมตางกัน แตมีจุดหมายเดียวกัน คือ การทําสัญญาอยูรวมกัน
เปนสังคม เพื่อใหมนุษยอยูรวมกันอยางสงบและสันติสุข ซ่ึงแนวคิดน้ีสอดคลองกับแนวคิดของพระพรหมคุณาภรณในเรื่อง
สังคมนิยมน ดังที่ทานกลาววา “ยังมีกฎอีกประเภทหน่ึงซ่ึงเปนเรื่องของมนุษยโดยเฉพาะไมมีอยูในกฎธรรมชาติ ไมเก่ียวกับ
ธรรมชาติโดยตรง ไดแก กฎที่มนุษยกําหนดวางขึ้นเปนขอตกลงเพื่อควบคุมความประพฤติในหมูมนุษยดวยกันเองใหอยูรวมกัน
โดยผาสุกนับเปนบัญญัติสังคม” (พระธรรมปฎก (ป.อ.  ปยุตฺโต), 2542 : 156) จากคํากลาวน้ีจะเห็นวาสังคมนิยมนเปน
ขอตกลงของมนุษยที่อยูรวมกันเปนสังคม เปนกฎที่ควบคุมสังคมซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของนักทฤษฎีสัญญาประชาคม แต
สังคมนิยมนของพระพรหมคุณาภรณก็ตางจากสัญญาประชาคมในแงที่วา สังคมนิยมนของพระพรหมคุณาภรณขึ้นตอกฎกรรม
นิยามซ่ึงเปนกฎธรรมชาติ แตแนวคิดของนักคิดสัญญาประชาคมไมมีความคิดเชนน้ี สังคมนิยมนตามทัศนะของพระพรหมคุณา
ภรณ ก็คือหลักพระวินัยทางพระพุทธศาสนา จุดมุงหมายของสังคมนิยมน นอกจากมุงความสงบสุขของสังคมแลวยังมี
จุดมุงหมายสูงสุดคือ มุงใหมนุษยเขาถึงกฎธรรมชาติหรือพัฒนาตนใหเขาถึงธรรมซ่ึงตางจากแนวคิดสัญญาประชาคม ดังน้ัน 
สังคมนิยมนซ่ึงหมายถึงสัญญาประชาคมตางจากแนวคิดของนักทฤษฎีสัญญาประชาคมคือ สังคมนิยมน้ันตองอิงอยูบนฐานของ
ธรรมหรือกฎธรรมชาติ 
 
9. กฎหมาย 
 
 กฎหมายในทัศนะของพระพรหมคุณาภรณคลายกับล็อคในแงที่วา กฎหมายตองสอดคลองกับกฎธรรมชาติตองอิงอยู
กับกฎธรรมชาติ แตที่ตางกันคือ กฎธรรมชาติของล็อคตางจากกฎธรรมชาติในทัศนะของพระพรหมคุณาภรณ นอกจากน้ี
กฎหมายในทัศนะของพระพรหมคุณาภรณ ยังคลายกับแนวคิดของรุสโซที่วา มีกฎหมายแมบทใหญที่มาจากเจตจํานงรวม 
กฎหมายแมบทน้ีเปนตัวกําหนดกิจการตาง ๆ ในสังคม ผูปกครองก็มาจากการกําหนดของกฎหมายแมบทน้ี ซ่ึงพระพรหมคุณา
ภรณก็เห็นวากฎหมายที่รวมก็หมายตาง ๆ เปนหน่ึงเดียวเปนส่ิงสําคัญที่จะทําใหสังคมดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน สวนจุดเดน
ของกฎหมายในทัศนะของพระพรหมคุณาภรณคือ ผูบัญญัติกฎหมายตองมีปญญาพิเศษในการบัญญัติกฎหมาย ผูใชกฎหมาย
และผูปฏิบัติตามกฎหมายตองมีคูณธรรม กฎหมายตองอิงกับกฎธรรมชาติหรือธรรมะ 
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10. องคอธิปตย 
 
 องคอธิปตยหรือผูปกครองตามทัศนะของพระพรหมคุณาภรณคลายกับแนวคิดของรุสโซในแงที่วา มนุษยทุกคนมา
ปกครองกันเอง โดยที่มนุษยทุกคนเปนผูปกครองตนเองได พระพรหมคุณาภรณเห็นวาการปกครองที่ดีตองมีธรรมเปนหลัก 
และหากมนุษยแตละคนยึดม่ันในธรรมเปนหลักคือทําตนใหเปนผูมีธรรม แลวมนุษยมารวมกันปกครองก็จะไดการปกครองที่ดี
ที่สุด ซ่ึงพระพรหมคุณาภรณเรียกวาเปนการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีธรรมาธิปไตยเปนรากฐาน ซ่ึงตรงจุดน้ีตางจาก
แนวคิดของรุสโซเพราะรุสโซไมไดพูดถึงธรรมเชนพระพรหมคุณาภรณ รุสโซเพียงแตเช่ือวามนุษยมารวมกันปกครองโดยสละ
สิทธิเสรีภาพของตนใหแกเจตจํานงรวมแลวทุกคนออกกฎหมายรวมกันเทาน้ัน เพราะรุสโซเห็นวามนุษยดีอยูแลวโดยธรรมชาติ 
นอกจากน้ีทัศนะของพระพรหมคุณาภรณยังคลายกับรุสโซในแงที่วาองคอธิปตยหรือผูปกครองน้ันมาจากกฎหมาย และคลาย
กับทัศนะของล็อคที่ผูปกครองมาจากการเลือกของประชาชน การปกครองในทัศนะของพระพรหมคุณาภรณแตกตางจากนัก
คิดทั้งสามคือ นักทฤษฎีสัญญาประชาคมเห็นวา องคอธิปตยมีขึ้นเพื่อรักษาความสงบและสรางความชอบธรรมใหเกิดขึ้นใน
สังคม ซ่ึงตางจากพระพรหมคุณาภรณที่เห็นวา การปกครองมีขึ้นเพื่อการศึกษาพัฒนามนุษย 
 
11. เสรีภาพ 
 
 ทัศนะเรื่องเสรีภาพของพระพรหมคุณาภรณตางจากนักทฤษฎีสัญญาประชาคมที่มองเพียงเสรีภาพภายนอก คือมนุษย
มีอิสระที่จะกระทําและหลุดพนจากส่ิงเหน่ียวรั้งการกระทํา เปนเสรีภาพของมนุษยที่จะแสดงออกภายในธรรมชาติหรือภายใน
รัฐตามขอบเขตของกฎหมาย เปนเสรีภาพทางการเมืองซ่ึงพระพรหมคุณาภรณเห็นดวยกับเสรีภาพเหลาน้ี แตพระธรรมปฎก
เห็นวาไมใชเสรีภาพที่แทจริง พระพรหมคุณาภรณมองเสรีภาพลึกกวานักคิดทั้งสามโดยทานเห็นวา เสรีภาพที่แทจริงจะตองมา
จากความเปนอิสระภายในจิตใจ คือมีอิสระจากกิเลสและกระทําการตาง ๆ ดวยปญญาที่บริสุทธ์ิ พฤติกรรมหรือการกระทํา
ภายนอกที่แทจริงตองมาจากเสรีภาพภายใน พระพรมหคุณาภรณมองเสรีภาพตางจากรุสโซเพราะรุสโซมองวา เสรีภาพเปน
คุณสมบัติติดตัวของมนุษยหรือมนุษยคือเสรีภาพ และเสรีภาพเปนจุดหมายสําคัญของมนุษย แตพระพรหมคุณาภรณเห็นวา 
เสรีภาพเปนเพียงปจจัยที่จะทําใหมนุษยพัฒนาศักยภาพของตนไดอยางแทจริง นอกจากน้ีพระพรหมคุณาภรณยังมองเสรีภาพ
ตางจากนักคิดทั้งสามคือ พระพรหมคุณาภรณเห็นวา มนุษยไมไดมีเสรีภาพที่แทจริงติดตัวมาตั้งแตเกิดดังที่นักทฤษฎีสัญญา
ประชาคมกลาว เสรีภาพของพระพรหมคุณาภรณมาจากการพัฒนาตนเองของมนุษยจนสามารถปกครองตนเองได ทําให
มนุษยใชเสรีภาพที่จะใหมากกวาเสรีภาพที่จะได ซ่ึงนักทฤษฎีสัญญาประชาคมมองเสรีภาพที่จะไดมากกวา การใชเสรีภาพของ
พระพรหมคุณาภรณตองควบคูกับความรับผิดชอบเสมอ ดังน้ัน เสรีภาพตามทัศนะของพระพรหมคุณาภรณจึงไมจํากัดอยูที่
เสรีภาพทางการเมืองเทาน้ัน แตทานมองเสรีภาพจากรากฐาน คือ เสรีภาพจากกิเลสภายในจิตใจซ่ึงทําใหมนุษยมีเสรีภาพที่
แทจริง 
 
12. สิทธิ 
 
 ทัศนะเรื่องสิทธิของพระพรหมคุณาภรณคลายกับแนวคิดของฮอบสและรุสโซที่วาสิทธิเกิดขึ้นภายหลังจากมนุษยมาอยู
รวมกันเปนสังคม แตตางจากทัศนะของล็อคที่วามนุษยมีสิทธิติดตัวมาแตกําเนิด พระพรหมคุณาภรณเห็นวาสิทธิเปนส่ิงสมมติ
หรือขอตกลงรวมกันระหวางมนุษยเพื่อแสดงความเปนเจาทรัพยากรในธรรมชาติและไดรับการคุมครองสิทธิตามกฎหมาย จุด
ตางเรื่องสิทธิของพระพรหมคุณาภรณกับนักทฤษฎีสัญญาประชาคมคือ มนุษยตองทําหนาที่ของตนใหถูกตองควบคูกับการใช
สิทธิ และมนุษยไมควรใชสิทธิในการทําลายธรรมชาติ แตควรบัญญัติสิทธิเพื่อคุมครองธรรมชาติและดําเนินชีวิตใหสอดคลอง
กับธรรมชาติ 
 
13. ความยุติธรรม 
 
 ความยุติธรรมตามทัศนะของนักทฤษฎีสัญญาประชาคม คือ การไมละเมิดขอสัญญา การปฏิบัติตามขอสัญญาเรียกวา
ความยุติธรรม ความยุติธรรมเกิดขึ้นจากการตกลงทําสัญญาของมนุษยภายใตกฎหมาย ซ่ึงพระพรหมคุณาภรณเห็นดวยกับ
ทัศนะของนักทฤษฎีสัญญาประชาคมแตที่ตางออกไปคือ พระพรหมคุณาภรณตองการใหเปนความยุติธรรมแบบเสมอและ
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สมานซ่ึงหมายถึง เสมอคือ เทาเทียมกัน และสมานคือ การรวมมือกัน ไมใชเสมอในการแกงแยงที่ทําใหเกิดความแตกแยกหรือ
ความยุติธรรมที่ทําใหเปนศัตรูกัน 
 
14. จุดหมายของสังคม 
 
 พระพรหมคุณาภรณมองจุดหมายของสังคมตางจากนักทฤษฎีสัญญาประชาคมซ่ึง ทฤษฎีสัญญาประชาคมเห็นวา การ
เขาใจบอเกิดของสังคมจะทําใหสามารถเขาใจจุดหมายของสังคมไดโดยเห็นวา สังคมเกิดขึ้นเพื่อปกปองคุมครองใหสมาชิกใน
สังคมทุกคนไดรับความปลอดภัย ไดรับการคุมครองและไดรับความยุติธรรม ทําใหมนุษยปราศจากความกลัวและมีความม่ันคง
ในการใชชีวิต เสรีภาพและทรัพยสิน แตพระพรหมคุณาภรณเห็นวาส่ิงเหลาน้ีไมใชจุดหมายที่แทจริงของมนุษยเปนแตเพียง
ปจจัยคือ เปนสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการพัฒนามนุษยใหเขาถึงชีวิตที่สมบูรณซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของรุสโซที่เห็นวาสังคม
เกิดขึ้นเพื่อใหมนุษยพัฒนาไปสูความสมบูรณ 
 
15. สรุป 
 
 ดังน้ัน จากการวิเคราะหแนวคิดของพระพรหมคุณาภรณกับมโนทัศนของทฤษฎีสัญญาประชาคม เราจะเห็นความ
แตกตางระหวางแนวคิดทั้งสอง คือ ทฤษฎีสัญญาประชาคมมาจากรากฐานความคิดเรื่องสิทธิธรรมชาติและเสรีภาพของมนุษย 
มนุษยทุกคนมีความเทาเทียมกัน แตชีวิตในสภาวะธรรมชาติของมนุษยไมมีความม่ันคงปลอดภัยเพียงพอ กฎธรรมชาติจึงบังคับ
ใหมนุษยมาอยูรวมกันเปนสังคม สังคมจึงเกิดขึ้นจากการตกลงอยูรวมกันของมนุษยเพื่อปกปองคุมครองสิทธิธรรมชาติ เสรีภาพ 
และทรัพยสินของตน ไมใชการสงเสริมชีวิตแหงคุณธรรม ตางจากแนวคิดของพระพรหมคุณาภรณที่มาจากแนวคิดเรื่องกฎ
ธรรมชาติกับกฎของมนุษยที่เรียกวาสังคมนิยมน สังคมเกิดขึ้นเพื่อพัฒนามนุษยใหเขาถึงกฎธรรมชาติโดยการพัฒนาคุณธรรม
และปญญา สังคมจึงถูกจัดตั้งขึ้นดวยปญญาที่เขาถึงความจริงของกฎธรรมชาติจึงตางจากแนวคิดของทฤษฎีสัญญาประชาคมที่
เห็นวาสังคมเกิดขึ้นจากการตกลงรวมกันของมนุษยและมีจุดหมายเพียงเพื่อปกปองคุมครองสิทธิและเสรีภาพของมนุษยเทาน้ัน 
ที่เปนเชนน้ีเพราะฐานคิดและสภาพสังคมของแนวคิดทั้งสองตางกัน 
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บทคัดยอ 

  
พระพุทธศาสนาเปนศาสนาแหงการเสนอความจริงกับผูที่ตองการรูความจริงในชีวิต โดยเฉพาะความจริงเก่ียวกับชีวิต 

การกําเนิดชีวิต ซ่ึงในทางวิทยาศาสตรการแพทยไดมีคําตอบเก่ียวกับเรื่องน้ีไวอยางชัดเจนวาการเกิดของมนุษยเกิดมาจากการ
มีเพศสัมพันธของมนุษยดวยกันและไมไดเกิดมาจากการสรางของเทพเจาองคใด ซ่ึงคําตอบทางการแพทยน้ียอมเปนปญหา
สําหรับศาสนาเทวนิยมหลายศาสนาที่สอนวาพระเจาสรางมนุษย ทําใหหลายศาสนาจะตองมีคําอธิบายใหมเกิดขึ้นมาเพื่อรองรับ
คําถามที่เกิดขึ้นใหมน้ี สวนพระพุทธศาสนาน้ันถือวาเปนศาสนาแหงความจริงและเปนวิทยาศาสตร เพราะพระพุทธองคไดให
คําตอบเอาไวแลววา มนุษยเกิดมาจากการมีเพศสัมพันธของชายหญิงในโลกน้ีพรอมๆกับมีดวงจิตคือ ปฏิสนธิจิตมาเกิดทําใหมี
กระบวนการเกิดขึ้นมาตามลําดับ ซ่ึงคําตอบน้ีไมมีผูใดออกขัดแยงกับวิทยาการโลกยุคใหมที่มีการทําโคลนน่ิง หรือ สเต็มเซลล 
เพราะวาพระพุทธศาสนาไดมีคําตอบที่สมเหตุผลในเรื่องน้ันเอาไวแลวน่ันเอง  
 
คําสําคัญ: พระพุทธศาสนา, ปญหาจุดเริ่มตนของชีวิตมนุษย 
 

Abstract 
 
Buddhism is the Religious of truth as the for those who seek for it in order to understand the 

meaning of life. From the scientific perspective, a life is the sexual interaction, it is not created by an act 
of any god. Such an explanation seems to be problematic to practioners or theologians in various 
religions which believe in the genesis as a holy creation. Therefore, new explanations are needed to 
satisfy new questions and changed worldviews. For Buddhism, on the other hand, His teaching is based 
on facts of life and in line with science. The Lord Buddha made it clear that life was conceived by a 
man and woman, together with a soul. This explanation is scientific in itself and does not contradict 
modern technology such as cloning or stem cell technologies. His answer is always logical and valid 
through time.  
 
Keywords: Buddhism, the beginning of human life 

 
1. บทนํา 
 
             ในทางวิทยาศาสตรปญหาเก่ียวกับการกําเนิดชีวิตมนุษยน้ันไดมีขอสรุปโดยนัยแหงการศึกษาตามหลักทางชีววิทยา 
วาชีวิตมนุษยเกิดขึ้นเม่ือมีการปฏิสนธิระหวางสเปรมของเพศชาย (อสุจิ) และไขที่สุกแลวของเพศหญิง เม่ือไขกับสเปรมผสมกัน
แลวจะเกิดส่ิงที่เรียกวามวลชีวิต หรือ Zygote ภายในระยะเวลา 7 วัน และเม่ือไขกับอสุจิที่ผสมกันจนเปนมวลชีวิตใหม 
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(Zygote)12เรียบรอยแลว  ตัว Zygote ก็จะมีวิวัฒนาการเรื่อยๆ จนกลายเปนตัวออนของมนุษยขึ้นมา  ซ่ึงรวมระยะเวลาตั้งแต
ปฏิสนธิจนคลอดใชเวลาประมาณ 9 – 10 เดือน ซ่ึงน้ีนับไดวาเปนขอยุติตนกําเนิดของการเริ่มตนของชีวิตมนุษยน่ันเอง สวนใน
ดานของพระพุทธศาสนาไดหารายละเอียดเก่ียวกับวิวัฒนาการหรือจุดเริ่มตนของชีวิตมนุษยเอาไวเชนกันและบัณฑิตวิทยาลัย
สอดคลองกับความรูในทางการแพทยอีกดวย กลาวคือ พระพุทธศาสนาเห็นวาชีวิตมนุษยจะเกิดขึ้นไดจะตองมีองคประกอบ
ครบ 3 สวน คือ มารดาบิดาอยูรวมกัน มารดามีระดู (ไขสุก) และมีคันธัพพะหรือปฏิสนธิจิตมาเกิด ชีวิตมนุษยจึงจะเกิดขึ้น 
จุดเริ่มตนครั้งแรกของชีวิตมนุษยน้ันในทางพระพุทธศาสนาเรียกวา มนุสฺสวิคฺคห13 ซ่ึงถือวาเปนปฐมวิญญาณหรือปฏิสนธิจิต
ที่มาถือกําเนิดขึ้นในกระบวนระหวางการอยูรวมกันของบิดามารดาจนถึงการปฏิสนธิ (fertilization) และน่ีน้ันถือวาเปนขอยุติ
วาชีวิตเริ่มขึ้นตรงจุดน้ี 
             แตอยางไรก็ตามจากการอธิบายมาขางตนก็ใชวาจะเปนขอยุติที่สมบูรณรอยเปอรเซ็นนัก  เพราะในปจจุบันไดมีกรณี
ที่เพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากกรณีที่ไดเสนอไป คือ การทําโคลนน่ิง (Clonning) สัตวหรือมนุษย กรณีการเพาะพันธุชีวิตขึ้นมาใน
รูปของ Stems sell การทําเด็กหลอดแกว และการผสมเทียม เปนตน ซ่ึงวิธีที่กลาวมาน้ันไมใชวิธีการกอกําเนิดชีวิตอยาง
เปนไปตามธรรมชาติ คือ การผสมระหวางอสุจิกับไข แตวิธีเหลาน้ีเปนการนําเซลลสวนใดสวนหน่ึงของส่ิงมีชีวิตที่ตองการผสม
พันธุมาผานกระบวนการทางวิทยาศาสตรแลวนําไปผสมกับไขของเพศเมีย  ซ่ึงกระบวนการผสมเชนน้ีก็สามารถที่จะกอใหเกิด
ชีวิตขึ้นมาไดกลาวคือ การโคลนน่ิงหรือการทํา Stem cell โดยวิธีน้ีเปนวิธีที่ไมจําเปนที่จะตองใชอสุจิของเพศผูแตอยางใด แต
ใชเศษเน้ือหรือเซลลบางสวนของมนุษยไปเพาะจนกลายเปนส่ิงที่จะกอใหเกิดมวลชีวิต (Zygote)  
             อน่ึง ถายอมรับวาไขและอสุจิเปนส่ิงมีชีวิตมีวิญญาณ ถาอยางน้ันเซลล (cell) ที่ตัดไปทํา Stem cell ก็นาที่จะเปน
ส่ิงมีชีวิตและมีวิญญาณดวย หากเม่ือเปนเชนน้ันยอมจะนําเราไปสูความเขาใจที่วา ทุกส่ิงทุกอยางในตัวเราเปนส่ิงมีชีวิตทั้งหมด 
และเปนส่ิงที่มีวิญญาณหมด ดังน้ัน การศึกษาเก่ียวกับจุดเริ่มตนของชีวิตมนุษยในทรรศนะจึงเปนเรื่องที่นาสนใจเพราะเม่ือเรา
ไดคําตอบของปญหาน้ีวาอยางไรแลวก็เช่ือวาเราจะสามารถตอบปญหาของโลกและชีวิตที่กําลังเกิดขึ้นและจะมีขึ้นในอนาคตได 
 
2. กําเนิดชีวิตมนุษยตามหลักทางวิทยาศาสตรและพระพุทธศาสนา 
 
          2.2 กําเนิดชีวิตมนุษยตามทรรศนะของวิทยาศาสตรการแพทย  

ก. ประเภทของการผสมพันธุ อยางไรก็ตามจากการกลาวถึงการผสมพันธุและกอใหเกิดชีวิตมนุษยน้ัน 
สามารถแบงไดเปน 2 วิธี คือ 
 1. โดยวิธีทางธรรมชาติ คือ การตองอาศัยไขของเพศหญิงกับอสุจิของเพศชายเทาน้ัน การผสมกันระหวางไขที่สุก
ของเพศหญิงกับเช้ืออสุจิของเพศชายโดยผานการมีเพศสัมพันธ ซ่ึงถือเปนการผสมพันธุแบบวิธีธรรมชาติ เม่ือไขสุกผสมกับอสุจิ
แลวจะเคล่ือนตัวไปฝงตัวในที่ที่เหมาะสมก็จะเจริญเติบโตไปเรื่อยๆ จนครบกําหนดคลอด14 
 2. โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร เปนการผสมเทียมนอกครรภมารดาหรือเปนการผสมที่ไมผานกระบวนการการมี
เพศสัมพันธซ่ึงสามารถแบงประเภทออกเปนสวนยอยๆ ไดเปน 2 ประเภทคือ 1) การผสมเทียมโดยอาศัยไขและอสุจิของเพศ
หญิงและเพศชาย เปนการผสมเทียมที่ยังตองอาศัยสเปรมและไขอยู ซ่ึงผลการผสมอาจไดพันธุใหมหรือเอกลักษณที่ผิดไปจาก
พอพันธุแมพันธุได และ 2) การผสมเทียมโดยไมอาศัยอสุจิของเพศชาย  แตจะอาศัยเซลลของเพศหญิงหรือเพศชายไปผสมกับ
ไขเพศหญิง เพื่อเปนการคัดลอกพันธุกรรม   ซ่ึงเรียกวา Cloning  ซ่ึงวิธีน้ีหญิงหรือชายก็สามารถคัดลอกพันธุกรรมตนเองได 
ในวันที่ 5 ก.ค. 253915  ทีมงานของ ดร.เอียน  วิลมุต สถานบันรอสลิน ประเทศสกอตแลนด ไดทําการโอนถายนิวเคลียส  
(Nucleus transfer)  ของเซลลเตานมของแกะพันธุฟนนดอรเซท (Fin Dorset) อายุ 6 ป ใสเขาไปในไขที่ยังไมไดปฏิสนธิของ
แกะหนาดํา (Blackface ewe) และตั้งช่ือส่ิงมีชีวิตตัวแรก ของโลกที่ไดจากการโคลนน่ิง วา “ดอลล่ี” แตแกะดอลล่ีมีชีวิตอยู
เพียง 6 ปเทาน้ัน เน่ืองจากขาหน่ึงขางไมมีแรงพรอมทั้งยังมีปญหาเรื่องขอตออักเสบที่สะโพกและเขา รวมถึงการติดเช้ืออยาง

                                                        
12 นวลฉวี ศรีษะไหม, “การทําแทงในสังคมไทยกับมุมมองของพระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาปรัชญา 

บัณฑิตวิทยาลัย, (บัณฑิตวิทยาลัย:มหาวิทยาลัยเชียงใหม,2537), หนา 1. 
13 วิ.อ. (แปล) 1/604-605. 
14 นวลฉวี ศรีษะไหม, “การทําแทงในสังคมไทยกับมุมมองของพระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาปรัชญา 

บัณฑติวิทยาลัย, หนา 7. 
15Wilmut I, Schnieke AE, McWhir J, Kind AJ, Campbell KH “Viable offspring derived from fetal and adult 

mammalian cells.” Nature385(6619), 1997, P.810-3.  
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รุนแรงที่ปอดซ่ึงโรคน้ีจะเกิดขึ้นเฉพาะแกะที่แกแลวเทาน้ันน่ันหมายถึง แกะดอลล่ีมีปญหาเรื่องการแกกอนวัยอันควร แพทยจึง
ไดตัวสินใจทําใหแกะดอลล่ีไดจากไปอยางสงบในปพ.ศ. 254616  สวนการโคลนน่ิงมนุษยที่ทําสําเร็จเปนครั้งแรก คือเด็กหญิง
อ๊ิฟ (EVE) เปนเด็กโคลนชาวอิสราเอลโดยวิธีการโอนถายนิวเคลียสเชนเดียวกับสัตวในวันที่ 27 ธ.ค254317 แตอยางไรก็ตาม
การ Cloning มนุษยน้ันยังไมเปนที่ยอมรับจากศาสนามากนัก โดยเฉพาะศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก   

ข. ขอกําหนดความเปนมนุษยหรือจุดเร่ิมตนของชีวิตมนุษยตามหลักการของแพทย ในทางการแพทยยึดถือมวล
ชีวิตที่เกิดภายหลังจากการปฏิสนธิของไขและอสุจิที่เรียกวา Zygote วาเปนจุดเริ่มตนของชีวิต เพราะ Zygote จะมี
วิวัฒนาการไปสูการกลายเปนมนุษยหรือเด็กทารกในภายหลัง ซ่ึงจะตองใชระยะเวลาการพัฒนาตัวอยูในครรภมารดาประมาณ 
38 สัปดาห หรือประมาณ 9 – 10 เดือน และในดานของการผลิต Stem cell ซ่ึงเปนการโคลนน่ิงเชนกัน ชีวิตมนุษยก็จะ
ถือเอาตอนที่ผสมเซลลกับไขเปน Zygote หรือ Stem cell ที่พรอมจะนําไปพัฒนาเปนมนุษยในครรภมารดาได   
             อน่ึงในทางการแพทยการนับอายุของทารกน้ันมีวิธีการนับอยู 2 วิธี วิธีแรกเปนการนับประจําเดือน (Menstrual 
age) ซ่ึงการนับจากวันแรกของการมีประจําเดือนครั้งสุดทาย (Last menstrual period) ซ่ึงเปนชวงที่ยังไมมีการปฏิสนธิ
ระหวางไขกับอสุจิ เพราะระยะเวลาน้ีเกิดขึ้นกอนการตกไขและการปฏิสนธิประมาณ 2 สัปดาห การนับแบบน้ีตัวออนจะมีอายุ
ถึงวันคลอดประมาณ 40 สัปดาห หรือ 280 วัน แตการผิดพลาดอันเกิดจากการคํานวณน้ีก็อาจมีได เพราะเน่ืองจากจะจําวันที่
มีประจําเดือนครั้งสุดทายไมได แตเปนวิธีการที่นิยมใชกันเพราะจําไดงาย 
             สําหรับวิธีที่ 2 เปนการนับระยะเวลาไขตก (Time of fertilization) คือการนับตั้งแตเริ่มมีการปฏิสนธิ (เช้ืออสุจิ
ผสมกับไขสุก) ซ่ึงนับหางจากวันแรกของการมีประจําเดือนครั้งสุดทาย 2 สัปดาห (ระยะไขตก) การนับวิธีน้ีเปนการนับอายุจริง
ของทารกคือ 39 สัปดาห หรือ 266 วัน18 
             จากขอพิจารณาในดานการนับอายุทารกหรือนับระยะเริ่มตนของชีวิตจากการที่ประจําเดือนขาดทั้ง 2 วิธีน้ี สามารถ
จะอนุมานการกอกําเนิดชีวิตของมนุษยได ซ่ึงวิธีการตัดสินน้ีเปนวิธีการที่สรุปไดเบื้องตนวา ชีวิตมนุษยเริ่มจากการปฏิสนธิของ
ไขกับอสุจิซ่ึงจะอยูในระยะของ Zygote น้ีเอง  

2.2 กําเนิดชีวิตมนุษยตามทรรศนะของพระพุทธศาสนา ในทรรศนะของพระพุทธศาสนาชีวิตมนุษยเริ่มตนขึ้นครั้ง
แรกเรียกวา มนุสฺสวิคฺคห หรือ ชีวิตของมนุษย ซ่ึงถือวาเปนชีวิตที่เกิดขึ้นเพราะมีคันธัพพะหรือปฐมจิตมาบังเกิดในครรภของ
มารดา ซ่ึงระยะเวลาการนับชีวิตมนุษยน้ัน เริ่มแตจิตแรก (ปฐมจิต) มาบังเกิดในครรภมารดาจนถึงตาย19 
             สําหรับพัฒนาการในการกอกําเนิดชีวิตมนุษยในทางพระพุทธศาสนาน้ัน กลาววากอนที่จะกลายมาเปนชีวิตมนุษย
น้ันจะตองมีองคประกอบของการเกิดอยู 3 สวนคือ 1. บิดามารดาอยูรวมกัน 2. มารดามีระดู 3. มีคันธัพพะมาเกิด20ซ่ึง
องคประกอบในการเกิดจะตองมีครบทั้ง 3 ประการ ถาองคประกอบไมครบ ชีวิตมนุษยก็ไมสามารถจะเกิดขึ้นได แตเม่ือมี
องคประกอบครบทั้ง 3 สวน ชีวิตจะเกิดขึ้น ซ่ึงกระบวนการเกิดในทรรศนะของพุทธศาสนาน้ันสามารถแยกพิจารณาได 2 ทาง 
คือ 1. มีองคประกอบทางดานจิตใจหรือนามธรรม ไดแก ก. ปฐมจิต ข. อรูปขันธทั้ง 3 ที่เ กิดรวมกับปฐมจิตน้ัน 2. 
องคประกอบทางดานรางกายหรือรูปธรรม คือ ชีวิตกอเปนกลลรูปที่เกิดพรอมกับจิต ซ่ึงกลลรูปน้ันคือองคประกอบทางกาย21 
             ลําดับตอมาเม่ือมีการอยูรวมกันของบิดามารดา มารดามีระดูแลวปฐมจิตมาเกิดแลวในลําดับตอมาก็จะพัฒนาการใน
การเจริญวัยของชีวิตมนุษยน้ัน พระพุทธศาสนาเห็นวามีพัฒนาการอยู 5 ขั้นตอน คือ 1. กลละ หรือ กลลรูป 2. อัพพูทะ      
3. เปสิ 4. ฆนะ 5. ปญจสาขา22 หลังจากมีพัฒนาการ 5 ขั้นตอนน้ีแลวในคัมภีรวิสุทธิมรรคทานไดอธิบายตอจาก
พระไตรปฎกเปนสัปดาหตอไปถือตั้งแตสัปดาหที่ 6 – 9 ดังน้ีคือสัปดาหที่ 6 กําเนิดจักษุทสกะ  สัปดาหที่ 7 กําเนิดโสตทสกะ 
สัปดาหที่ 8 กําเนิดฆานทสกะ  สัปดาหที่ 9 กําเนิดชิวหาทสกะ  และจากสัปดาหที่ 9 ถึงสัปดาหที่ 42 อวัยวะตางๆก็พัฒนาขึ้น 

                                                        
16 www.Sciencemag.org VOL 299 21 February 2003 “Science Scope”. p.1163. 
17 NEWYORK (CNN), “ ‘Clone’ returns home ” <http: //archives.cnn.com/ 2002/HEALTH/ 

12/30/human.cloning/index.html> 10 January 2016. 
18 นวลฉวี ศรีษะไหม, “การทําแทงในสังคมไทยกับมุมมองของพระพุทธศาสนา”, บัณฑิตวิทยาลัย,  หนา 20. 
19 พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต),  ทําแทง : ตดัสินอยางไร? ชีวิตเร่ิมตนอยางไร การทําแทงในพระพุทธศาสนา พิมพคร้ังที่ 2  หนา 6. 
20 ม.มู.(แปล) 12/408/443-444. 
21 พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต),  ทําแทง : ตัดสินอยางไร? ชีวิตเร่ิมตนอยางไร การทําแทงในพระพุทธศาสนา พิมพคร้ังที่ 2  หนา 6. 
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เชน ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เน้ือ เอ็นกระดูกเปนตน และทารกในครรภมารดาจะไดรับอาหารจากสายสะดือที่มีรูเหมือนกาน
บัว23 
 
3. วิเคราะหปญหาจุดเร่ิมตนของชีวิตกับการปฏิสนธิโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร 
 
             ดังไดกลาวไวในหัวขอที่ 2.1 วาในทรรศนะของวงการแพทยสมัยใหมในปจจุบันน้ีไดยอมรับวาการผสมพันธุหรือการ
สืบพันธุของมนุษยและสัตวน้ันสามารถจะทําได 2 วิธีคือ 1) โดยวิธีการแบบธรรมชาติ และ 2) โดยวิธีการทางวิทยาศาสตรหรือ
ที่เรียกวาเปนการผสมเทียม ไดแก การทําก๊ิฟหรือเด็กหลอดแกวอยางหน่ึง และที่กําลังไดรับการกลาวขวัญกันมากในปจจุบันก็
คือ การทําโคลนน่ิงหรือการคัดลอกพันธุกรรมมนุษย 

3.1 กระบวนการทําโคลนนิ่ง การทําโคลนน่ิงน้ันเปนการผสมเทียมโดยการนําเอาไขของมารดาหรือเพศหญิงออกมา
จากปกมดลูกแลวนําไปไวในหลอดทดลอง จากน้ันก็จะใชกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร โดยเอาเข็มขนาดเล็กดูดเอาไขแดงออกมา
สวนหน่ึง 
             จากน้ันก็นําเอาเศษเน้ือหรือเลือดจากผูที่ตองการจะทําโคลนน่ิง ซ่ึงจะเปนเพศหญิงหรือเพศชายก็ไดจํานวนหน่ึง 
จากน้ันก็นําเซลลของผูที่จะทําโคลนน่ิงไปผานกระบวนการทางวิทยาศาสตรคือนําไปกระตุนดวยไฟฟา จากน้ันก็นําเซลลที่ไดไป
ฉีดเขาไปในไขของฝายหญิงที่เตรียมไว และเม่ือผานระยะเวลาสัก 7 วัน ไขที่ผสมก็จะกลายเปน Stem Cell เม่ือผสมแลว 
Zygote ที่ไดก็จะเรียกวา Stem cell และถาเอkไปฝงไวในมดลูกของผูหญิงไขที่ไดรับการผสมน้ีก็จะพัฒนาตัวเองกลายเปน
ทารกตอไป ซ่ึงทารกที่เกิดจะมีบุคลิกลักษณะเชนเดียวกับผูที่ใหเซลลมาทําโคลนน่ิงทุกประการ 

3.2 ปญหาเกี่ยวกับชีวิตและส่ิงมีชีวิต จากการกลาวมาขางตนจะพบวาในกระบวนการการผสมพันธุแบบผิด
ธรรมชาติหรือการผสมเทียมหรือที่เรียกวาโคลนน่ิงน้ันจะไมเหมือนกับการผสมเทียมแบบอ่ืนๆ ในการผสมเทียมแบบอ่ืนๆ จะใช
อสุจิกับไขผสมกัน แตการโคลนน่ิงน้ันจะไมใชอสุจิ แตจะใชเซลลจากรางกายมนุษยสวนใดสวนหน่ึงเทาน้ันมาสังเคราะหและทํา
การผสม ซ่ึงการผสมก็จะไดมนุษยแบบที่ลอกแบบมาจากตัวตนแบบทุกประการ และที่สําคัญในกระบวนการน้ีจุดเริ่มตนของ
ชีวิตถือวาอยูในขั้นของการผสมและเปน Zygote อยู 
            หากพิจารณาถึงปญหาที่ไดตั้งไวในเบื้องตนวา ตามปกติการผสมพันธุที่เปนไปตามธรรมชาติหรือไมเปนไปตาม
ธรรมชาติยังตองอาศัยอสุจิกับไขอยู ยอมจะมีขอสรุปกันวาการปฏิสนธิเกิดจากอสุจิเจาะเปลือกไขเขาไปผสมจนกลายเปนตัว
ออนขึ้นมา และในบางนัยถือวาตัวอสุจิน้ันเปนส่ิงมีชีวิต เพราะมันสามารถเดินทางไดรวมถึงมีความสามารถในการเจาะขาเขา
ไปผสมเปนตัวออนได และในบางนัยเห็นวาไขของเพศหญิงก็เปนส่ิงมีชีวิตดวย เพราะมันมีการเคล่ือนที่ได และเปนตัวกอใหเกิด
ชีวะหรือส่ิงมีชีวิตได 
             แตอยางไรก็ตามในอีกความเห็นหน่ึงก็เห็นวาอสุจิและไขน้ันเปนส่ิงมีชีวิต แตไมมีวิญญาณและเปนองคประกอบอัน
จะกอใหเกิดส่ิงมีชีวิตเทาน้ัน หรืออีกความคิดหน่ึงก็วิเคราะหวาอสุจิกับไขไมใชส่ิงมีชีวิตแตเปนองคประกอบหน่ึงของรางกายที่
สามารถเคล่ือนที่ไดคลายๆ ส่ิงมีชีวิต ซ่ึงการเคล่ือนที่ของมันจะมีเปาหมายเพียงเพื่อไปรวมกันเพื่อใหเกิดชีวิตเทาน้ัน ซ่ึงจาก
การกลาวมาเราพอจะสรุปไดวา แนวคิดเก่ียวกับขอถกเถียงเรื่องส่ิงมีชีวิตหรือไมมีชีวิตของอสุจิกับไขน้ันมีอยู 3 ประเด็น คือ 1) 
เห็นวาอสุจิกับไขเปนส่ิงมีชีวิตและมีวิญญาณที่สามรถเคล่ือนที่ไดมีเปาหมาย 2) เห็นวาอสุจิกับไขเปนชีวิตแตไมมีวิญญาณ คําวา 
เปนชีวิต คือ มีกระบวนการในการดําเนินชีวิตเชนเดียวกับพืชซ่ึงไมมีวิญญาณ และ3) เห็นวาอสุจิกับไขไมใชส่ิงมีชีวิต และไมใช
ชีวิต แตเปนเพียงปจจัยที่จะกอใหเกิดชีวิต คือ ถาอยูเดี่ยวๆ ก็เปนเซลลๆ หน่ึงของรางกายเทาน้ัน เม่ือไปรวมกันตามเหตุตาม
ปจจัยคือดวยการผสมกันตามธรรมชาติ หรือฝนธรรมชาติเทาน้ันชีวิตจึงเกิด 
             ตอคําถามหรือปญหาทั้ง 3 ขอน้ีในทรรศนะทางการแพทยและในทางพระพุทธศาสนาไมมีการระบุไววาแทจริงแลว
อสุจิกับไขน้ันเปนส่ิงมีชีวิตหรือไม และมีวิญญาณหรือไม เพราะทั้ง 2 ทรรศนะจะไมสนใจจะไปสนใจตัวกอใหเกิดชีวิตหรือ
จุดเริ่มตน ภายหลังการปฏิสนธิ (fertilization) แลวเทาน้ัน 
             สําหรับปญหาน้ีในทรรศนะผูเขียน แมวาคัมภีรทางพุทธศาสนาและทรรศนะของแพทยยังไมไดระบุไวอยางชัดเจน
นักวาเซลลหรือเน้ือเยื่อของมนุษยน้ันจัดเปนส่ิงมีชีวิต (Life Unit) หรือเปนแคเพียงชีวิต (Life organization) เทาน้ัน ผูเขียน
เห็นวาในทางพุทธศาสนาน้ันพอที่จะหาคําตอบน้ีไดโดยการประมวลศัพทที่เก่ียวของกับการเกิดของมนุษยมาวิเคราะหเพื่อจะ

                                                        
23 วิสุทธิ.(แปล) 2/275. 
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หาบริบทของความหมายและนัยที่จะนําเราไปสูทางออกของปญหาได ซ่ึงผูเขียนเห็นวาเราควรจะพิจารณาหาคําตอบจาก
ความหมายของคําศัพทเหลาน้ีคือ 
 1. อัณฑะ (อณฺทะ) แปลวา ฟองไขหรือลูกอัณฑะซ่ึงเปนอวัยวะที่เก็บเช้ือของผูชายซ่ึงนักภาษาศาสตรดานภาษา
บาลีไดวิเคราะหความหมายของศัพทน้ีเอาไว อมนฺติ อุปฺปชฺชนฺติ เอตฺถาติ อณฺฑํ แปลวา ลูกอัณฑะเปนที่เกิดของภูตทั้งหลาย24 
 2. โยนิ หรือโยนี ซ่ึงแปลวาอวัยวะเพศหญิง มีวิเคราะหวา สตฺตา เอกีภาวํ ยวติ เอตายาติ โยนิ แปลวา อวัยวะ
สืบพันธุเพศหญิงเปนที่ใหสัตวถึงความเปนตัวคนเดียว ช่ือวา โยนิ25 
 3. สมุภวะ แปลวา นํ้ากาม นํ้าอสุจิ มีวิเคราะหวา สมฺภวติ อเนนาติ สมฺภโว นํ้าอสุจิที่ทําใหสัตวเกิด ช่ือวา สัมภวะ26 
             จากการใหความหมายของคําที่ปรากฏในภาษาศาสตรทําใหเราทราบวา นํ้าอสุจิของเพศชายน้ันเปนภูตชนิดหน่ึง 
และคําวา โยนิ หรืออวัยวะเพศหญิงหมายถึงเปนสถานที่ใหสัตวรวมเปนตัวเดียวกัน (Unity = เอกีภาวะ) ซ่ึงสัตวที่จะมารวม
เปนตัวเดียวกันก็นาจะเปน (1) อสุจิ (ภูต) (2) ไขสุก (ภูต) (3) ปฏิสนธิจิต (วิญญาณหรือจุติอยางหน่ึง 
             และคําวา นํ้าอสุจิน้ันก็หมายถึงนํ้าที่เปนเหตุใหสัตวเกิดก็คือเปนปจจัยที่เกิดสัตวตัวใหม ซ่ึงก็มีนัยใหเขาใจวา 
(เช่ือมโยงกับความหมายของอัณฑะ) อสุจิน้ันก็เปนสัตวหรือภูตตัวหน่ึงน้ันเองที่เปนรวมกับไขและปฏิสนธิจิตซ่ึงวิญญาณหรือแต
ละตัวมารวมกันก็จะกลายเปนชีวิตใหมเกิดขึ้น เม่ือพิจารณาจากบริบทดวยความหมายตามทรรศนะของรักภาษาศาสตรยอม
เขาไดกับความเห็นของกลุมที่เห็นวา อสุจิ+ไขสุก เปนส่ิงมีชีวิตที่มีวิญญาณ (กลุมที่ 1) 
             แตถาถามวาเหตุใดพระพุทธศาสนาทั้งสวนที่เปนพุทธพจนและอรรถกถาจึงไมไดมองถึงประเด็นน้ี ในทรรศนะของ
ผูเขียนน้ันเห็นวาปญหาเชนน้ีเปนปญหาที่ละเอียดออนและเปนส่ิงที่หม่ินเหมตอการโตเถียงในเชิงปรัชญาแบบวิญญาณนิยม 
(Animism) ซ่ึงพระพุทธองคจะไมทรงตอบ แตเม่ือทรงตัดสินปญหาน้ีพระองคก็จะยกเอาหลักปฏิจจสมุปบาทขึ้นมาตัดสิน เชน 
กรณีของทานสาติภิกขุที่เห็นวาวิญญาณน่ันเองที่เกิดขึ้นและทองเที่ยวไป27 ซ่ึงเม่ือเห็นเชนน้ียอมเขาไดกับทรรศนะเรื่อง
ปรมาตมัน พราหมณและชีวาตมันของพราหมณ  ในกระบวนการอธิบายเรื่องการปฏิสนธิและเกิดเปนมนุษยก็เชนกัน พระองค
ก็ไมไดอธิบายลงลึกไปถึงวาอสุจิกับไขน้ันมีวิญญาณครอง แตจะตอบวาการเกิดขึ้นน้ันเพราะอาศัยปจจัย 3 ประการคือ บิดา
มารดาอยูรวมกัน มารดามีระดู และมีการปฏิสนธิวิญญาณ 
             ในทรรศนะของผูเขียนเก่ียวกับปญหาน้ีผูเขียนเองมีความเห็นอยู 2 ประเด็น คือ 1) อสุจิ+ไข+ปฏิสนธิวิญญาณ เปน
ส่ิงมีชีวิตเปนส่ิงมีจิตวิญญาณ ซ่ึงจะมีความสมบูรณไดตองเปนไปตามเหตุปจจัย คือ มีความพรอมของการปฏิสนธิจึงเกิดชีวิต
ใหมขึ้นได และ2) อสุจิ+ไข เปนปจจัยใหเกิดปฏิสนธิจิตคือนัยน้ีผูเขียนมองวาปฏิสนธิจิตหรือคันธัพพะเทาน้ันเปนชีวิตหรือ
วิญญาณ แตอสุจิกับไขเปนปจจัยกอใหเกิดชีวิตใหมขึ้นกลาวคือ ทั้งอสุจิและไขเปนเพียงชีวิต (Living organizer) เทาน้ัน คือ
เปนเซลลหน่ึงเซลลหน่ึงเทาน้ันเม่ือรวมกันแลวจึงเปนกลละ แตกลละก็จะไมมีชีวิตหากไมปฏิสนธิจิต เปรียบเหมือนรถที่เกิดจาก
การรวมของปจจัยตางๆ มีลอ มีเพลา มีนํ้ามัน มีพวงมาลัย ฯลฯ รวมกันจึงเปนรถ แตรถจะว่ิงไมไดถาไมมีคนขับหรือผูบังคับ ซ่ึง
ถาจะเปรียบกับกระบวนการเกิดของมนุษย คนขับคือปฏิสนธิจิต อสุจิกับไข แมจะรวมตัวกันเปนกัลละ แตถาไมมีปฏิสนธิจิตมัน
ก็จะละลายตัวไป การเกิดก็ไมมี (เม่ือส่ิงน้ีไมมี  ส่ิงน้ีก็ดับ) 
             ซ่ึงจากขอสรุปทั้ง 2 ขอ ผูเขียนมีแนวโนมที่จะเช่ือม่ันในหลักการของขอที่ 2 มากกวาขอที่ 1 เพราะถาเช่ือตามขอที่ 1 

ยอมเปนการยุงยากที่จะตองไปแสวงหาคําตอบตอไปวาถาวิญญาณอสุจิและวิญญาณไขไปรวมกับวิญญาณของปฏิสนธิจิตแลว 

ถามวาวิญญาณที่รวมตัวกันแลวมันจะหายไปไหน หรือเปนไปไดหรือไมที่ปฏิสนธิจิตจะเขาครอบครองอาณาจักรแตเพียงผูเดียว 

เปนตน ซ่ึงมันก็จะเปนปญหาที่ยืดยาวตอไปเรื่อยๆ ดังน้ัน การอธิบายตามขอที่ 1 นาจะไดขอสรุปมากกวา 
             อน่ึงถาอธิบายตามขอที่ 2 ยอมสามารถจะตอบคําถามตอไปที่เกิดขึ้นในกรณีของการโคลนน่ิงไดวา ในกรณีของการ
โคลนน่ิงไมใชอสุจิแตใชเน้ือเยื่อจากคน/สัตว ถาตอบวาอสุจิเปนวิญญาณ เน้ือเยื่อที่นําไปจากคนน้ันก็เปนวิญญาณดวยเชนกัน 

แตถาตอบวาเน้ือเยื่อที่นําไปฉีดเขาไปในไขจนพัฒนาตัวเปน Zygote หรือ Stem Cell เปนเพียงปจจัยหน่ึงในสองปจจัยคือ 

เน้ือเยื่อ + ไข (ที่เตรียมไว) ที่จะกอใหเกิดชีวิตในระยะตอมา ถาตอบเชนน้ีก็จะไมมีกรณี Take over ขึ้น ดังน้ัน ในกรณีของ
เน้ือเยื่อที่เพาะแลวและไขที่เตรียมไวจึงเปนปจจัยที่กอใหเกิดชีวิตหรือกอใหปฏิสนธิจิตมาเกิดเปนกลละได   แตเพื่อตัดความ
หม่ินเหมของการตีความเชนน้ีออกไปผูเขียนขอเสนอวา ควรพิจารณาวา อสุจิ – ไข หรือเน้ือเยื่อที่จะมาผสมเปนกลละน้ัน เปน

                                                        
 24 พระมหาสมปอง ปมุทิโต, คัมภีรอภิธานวรรณา.  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพธรรมสภา 2542), หนา 362. 
 25 เร่ืองเดียวกัน, หนา 362.   
 26 เร่ืองเดียวกัน, หนา 363. 
  27 ม.มู.(แปล) 12/396/428. 
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ปจจัยทําใหเกิดชีวิตมนุษย หรือ มนุสฺสคฺควิหํ ดีกวา เพราะถาอธิบายตามแนวน้ี เราจะไมตองมาน่ังเถียงกันในเรื่องของความ
โนมเอียงไปสูทรรศนะของศาสนาเชนอีกตอไป 
 
4. สรุป 
 
             ทรรศนะเก่ียวของกับจุดกําเนิดชีวิตมนุษยน้ัน ทั้งความรูจากมุมมองของนักวิทยาศาสตรการแพทยสมัยใหมและ
พระพุทธศาสนานับวามีความใกลเคียงหรือตรงกันมากทีเดียว โดยที่ทั้งการแพทยและพระพุทธศาสนาเห็นวา ชีวิตมนุษยเกิดขึ้น
ภายใน 7 วันแรกของการปฏิสนธิ (fertilization) ซ่ึงทางแพทยเรียกชีวิตมนุษยที่เกิดขึ้นครั้งแรกวามวลชีวิต หรือ Zygote สวน
พุทธศาสนาน้ัน เรียกวา มนุสฺสคฺควิคห หรือถาเปนในแงของรูปธรรมเรียกวา กลละ 
             นอกจากน้ีในบทความน้ียังไดกลาวถึงปญหาเรื่องชีวิตที่เกิดจากการผสมพันธุแบบผิดธรรมชาติที่ไมไดใชอสุจิในการ
ผสม แตจะใชเน้ือเยื่อของมนุษยแทน ซ่ึงการทําเชนน้ันเรียกวา การโคลนน่ิง (Cloning) หรือการคัดลอกพันธุกรรมซ่ึงกรณีน้ีมี
ปญหาวา การผสมโดยไมไดใชอสุจิน้ันเปนชีวิตหรือไม เพราะไดมีผูตั้งปญหาถามวา ถาในกรณีที่เราเช่ือวา อสุจิ เปนส่ิงมีชีวิต
และไปผสมกับไขแตเม่ือใชเน้ือเยื่อจะถือวา มีชีวิตหรือไม เพราะเน้ือเยื่อก็สามารถเปนส่ิงที่กอใหเกิดชีวิตไดเชนกัน ในประเด็นน้ี
ผูเขียนไดขอสรุปวา ถาคิดวา อสุจิ + ไข มีชีวิต มีวิญญาณมันจะนําเราไปสูการตอบคําถามในเชิงวิญญาณนิยม (Animism) ซ่ึง
ทรรศนะทางพุทธน้ัน ไมสนับสนุนใหคิดเชนน้ัน ดังน้ันขอสรุปของปญหาน้ีจึงมีวา แทจริงแลว เน้ือเยื่อ-ไข-อสุจิ น้ันตางเปน
ปจจัยใหเกิดชีวิต คือ เปนปจจัยใหปฏิสนธิมาเกิด ถาไมมีเน้ือเยื่อ (กรณีโคลนน่ิง) หรือไขหรืออสุจิ (ในกรณีผสมธรรมชาติ) 
ปฏิสนธิจิตก็มาเกิดไมได ชีวิตก็จะไมมี ดังน้ัน แนวทางอธิบายในเรื่องน้ี ควรอธิบายในแงของปฏิจจสมุปบาทซ่ึงจะใหคําตอบได
ชัดเจนมากกวา ดังน้ัน ผูเขียนจึงเสนอวาใหหันมาพิจารณาตามหลักปฏิจจสมุปบาทและอธิบายปญหาน้ันดวยหลักของเหตุ
ปจจัยจะดีกวา การอธิบายคําวาพืชนิยามในความหมายเดิมตามทรรศนะของอรรถกถาน้ันมุงไปที่กฎเกณฑของการสืบพันธุ ซ่ึง
เปนระบบความรูในเชิงชีววิทยาในความหมายวา อวัยวะของเราเปนพืชหรือพีชะ ที่เก็บชีวิตและพรอมที่จะกอใหเกิดชีวิต แตใน
ทรรศนะของผูเขียนคิดวายังไมถูกตองเทาใดนัก เน่ืองจากองคประกอบของการกอกําเนิดชีวิตน้ันจะตองมีคันธัพพะหรือปฐมจิต
เขามารวมดวยจึงจะสามารถกอใหเกิดชีวิตขึ้นมาได 
 
5. เอกสารอางอิง 
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An Analytical Study of Praying According to Theravada Buddhism  
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บทคัดยอ 

 
 จากการศึกษาวิเคราะหการสวดมนตตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท พบวา 1) จุดมุงหมายของการสวดมนตมี
พัฒนาการไปตามกาลสมัย ตามเหตุการณ มีสภาพปรับตัวไดเสมือนนํ้าหรือส่ิงมีชีวิต เริ่มดวยสวดเพื่อรักษาสืบทอดพระธรรม
คําสอน ตอมาสวดเพื่อจํากัดส่ิงช่ัวรายทั้งปวงและยังความสวัสดีใหบังเกิดขึ้น สวดเพื่อสรรเสริญบูชาพระรัตนตรัย และสวดเพื่อ
ความเปนสิริมงคลเสริมสรางกําลังใจ บทสวดที่ไดรับความนิยมคือ 7 ตํานาน และ 12 ตํานาน ทั้งน้ี การสวดมนตตามแนว
พระพุทธศาสนาเถรวาทจะตองไมเปนไปในลักษณะเพื่อออนวอนเทพเจา และเพื่อทํารายผูอ่ืน เชน เสก เปา เวทมนต 2) คุณคา
และประโยชนที่เกิดจากการสวดมนตตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาทน้ัน สามารถจําแนกได ดังน้ี (1) เกิดคุณคาภายในจิตใจ 
(2) จิตเปนสมาธิงาย (3) ปอดแข็งแรง สุขภาพกายดี (4) ทําใหเขาใจความหมายของหลักธรรมในบทสวด (5) มีโอกาสเขาถึง
ธรรมไดงาย (6) มีสภาพไรโทษ ใหคุณตามสมควรแกการปฏิบัติ  
 
คําสําคัญ: การสวดมนต, พระพุทธศาสนาเถรวาท, พระปริตร, คุณคาและประโยชน 

 
Abstract 

 
The results of analytical study of praying according to Theravada Buddhism :  1) the purposes of 

praying depend on the situation by the time adaptable virtual water or organisms, started by praying to 
treat inherited preaching, later pray to limit all evil and It also happens to, pray to praise worship the 
Triple Gems and pray for the prosperity strengthen. Chants that have been popular are 7 and 12 
parittas. Any way, praying according to Theravada Buddhism must not be identical to that plea to the 
gods and to harm others, such as blowing magic spell.  2) the value and benefits resulting from praying 
according to Theravada Buddhism can be classified as follows: (1) the value of the mental health          
(2) mental concentration simple (3) lung health, good physical health, (4) to understand the meaning of 
the principles in the Psalms (5) have access fairly easily (6) have access to a reasonably practical. 
 
Keywords: praying, Theravada Buddhism, partita, value and benefits 

 
1. บทนํา 
 
 การสวดมนตเปนสวนหน่ึงของพิธีกรรมทางศาสนาของศาสนาทั้งหลายที่ขาดไมได แมวาการสวดน้ันจะดวย
วัตถุประสงคที่แตกตางกันออกไปก็ตาม เชน  บางก็สวดเพื่อออนวอน บางก็สวดเพื่อขอพร  บางก็สวดเพื่อปดเปาส่ิงช่ัวรายหรือ
ขับไลส่ิงช่ัวราย   บางก็สวดเพื่อเพิ่มบุญเพิ่มบารมี  บางก็สวดเพื่อความขลังความศักดิ์สิทธ์ิ  บางก็สวดเพื่อเปนการจดจําคําสอน
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หรือสืบทอดคําสอน บางก็สวดเพื่อยังความเครียดวิตกกังวลที่มีอยูใหสงบระงับลง   บางก็สวดเพื่อยกยองสรรเสริญบูชาส่ิงที่
ตัวเองเคารพนับถือ   เปนตน   
 ชวน  เพชรแกว ไดกลาวไวในหนังสือ การศึกษาวรรณคดีไทยวา “ชาวพุทธหรือศาสนิกชนของศาสนาอ่ืน มีประเพณี
ตั้งแตบรรพกาลและมีการนํามาสวดกันในระยะตอมา” 
 ชมพูทวีปหรืออินเดียปจจุบัน ถือวาเปนแหลงกําเนิดของลัทธิ  ศาสนา และสํานักปรัชญาตางๆ  ทางตะวันออก และ
การสวดมนตที่มีแบบแผนเปนหลักเปนการ ตองยกใหศาสนาพราหมณเปนตนกําเนิด  ศาสนาพราหมณถือเปนศาสนาเกาแกที่
มีความโดดเดนเรื่องการสวดมนต  อันไดแก คัมภีรพระเวท  เปนคัมภีรในศาสนาพราหมณ-ฮินดู หากกลาวโดยเฉพาะลงไป 
หมายถึง บทสวดตางๆ ที่เก่ียวกับความเช่ือของชาวอินโดอารยัน หรืออาจเรียกไดวาศาสนาพราหมณฮินดู โดยมีการรวบรวม
เปนหมวดหมูในช้ันหลัง  

คําวา “เวท” น้ัน หมายถึง ความรู มาจากธาตุ “วิทฺ” (กริยา = รู) คัมภีรพระเวท  มี 4 เลม ประกอบดวย 
   1. ฤคเวท   เปนบทสวดสรรเสริญเทพเจา  
   2. สามเวท  เปนบทสวดในพิธีกรรมถวายนํ้าโสมแกพระอินทรและขับกลอมเทพเจา  
   3. ยชุรเวท    เปนระเบียบวิธีในการประกอบพิธีบูชายัญและบวงสรวงตางๆ และ  
   4. อาถรรพเวท   เปนที่รวบรวมคาถาอาคมหรือเวทมนตร 

 นักประวัติศาสตรสวนใหญกลาววา คัมภีรพระเวท เปนคัมภีรที่เกาแกที่สุดที่เหลืออยู  สําหรับสวนที่ใหมสุดของพระ
เวท ซ่ึงมีอายุราวๆ พุทธกาล  สําหรับ 3 คัมภีรแรก มีอายุราว 1,000 ปกอนพุทธกาล    นักภารตวิทยาเช่ือวา เน้ือหาของ
คัมภีรเหลาน้ีไดมีการทองจํากันมาซ่ึงก็เปนการบันทึกอีกทางหน่ึงที่สมัยน้ันจะทําได  ซ่ึงมีหลักฐานจากลักษณะทางภาษา และ
ปริบททางสังคมตางๆ (สมัคร บุราวาศ, 2516 : 159-160) 
 พระพุทธศาสนาก็ใหความสําคัญกับการสวดมนตเชนเดียวกัน แตการใหความสําคัญของพระพุทธศาสนามี
จุดมุงหมายเหมือนหรือแตกตางจากศาสนาอ่ืนอยางไร  ขณะเดียวกันการสวดมนตตามแนวพระพุทธศาสนามีคุณคาและ
ประโยชนอยางไร ดวยเหตุดังกลาวน้ัน จึงไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง ศึกษาวิเคราะหการสวดมนตตามแนวพระพุทธศาสนา 

 
2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 
     2.1 เพื่อศึกษาวิเคราะหการสวดมนตตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 2.2 เพื่อศึกษาวิเคราะหคุณคาและประโยชนที่เกิดจากการสวดมนตตามแนวพระพุทธศาสนา 
 
3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

3.1 ศึกษาและรวบรวมขอมูลเอกสารปฐมภูมิ (Primary) ในสวนที่วาดวยเรื่องศึกษาวิเคราะหการสวดมนตตามแนว
พระพุทธศาสนาเถรวาท จากคัมภีรพระไตรปฎก 

3.2 ศึกษาและรวบรวมขอมูลเอกสารทุติยภูมิ (Secondary) ไดแก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา ปกรณวิเศษ หนังสือ 
บทความ เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวของกับเรื่องศึกษาวิเคราะหการสวดมนตตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท เพื่อหา
ขอสรุป ตอการวิจัยตอไป  
 
4. ผลการวิจัย 
  
 4.1. การสวดมนตแบบพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 

      4.1.1 นิยามและความหมายคําวา “สวดมนต” 
   คําวา  “สวดมนต”   มี 2 หนวยคํา  คือ “สวด” กับ “มนต”   สวด  เปน  คํากิริยาแหงการทองบน 
หรือสาธยาย  ที่เปนจังหวะหรือทําทอง   ทางพระพุทธศาสนา การสวดมีวัตถุประสงค 2 ประการ  คือ (1)  สวดเพื่อทรงจําคํา
สอน  สืบทอดคําสอน   เปนการรักษาพระศาสนา (2)  สวดเพื่อการคุมครอง   คือ การสวดพระปริตร   (ปะริด, ปะหฺริด ) เปน
การสวดเพื่อคุมครองปองกันอันตราย  มีการสวดเพื่อตัวเอง  สวดเพื่อผูอ่ืน  สามารถทําไดตามสมควร สวนคําวา “มนต”  
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ไดแก  คําสอนของพระพุทธเจา  เปนคําศักดิ์สิทธ์ิ   มีความเขมขลังในตัวเอง,   เปนคําสวดเพื่อความเปนสิริมงคล   ตองอาศัย
การสวดหรือบริกรรมพร่ําบนจึงจะทําใหเกิดฤทธานุภาพ (สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, 2514 : 207) 
   นอกจากน้ี  คําวา “มนต” หากแปลตามตัวอักษรหรือโดยพยัญชนะมี 3 ความหมาย ดวยกัน คือ (1) 
มนต แปลวา ปญญา มีคําวิเคราะหศัพท ดังน้ี (1.1)  “มนฺติ ชานาติ มนฺตา” แปลวา “ปญญาที่รู ช่ือวา มนต” (อภิธาน (ไทย), 
153/205)  (1.2)  “มนฺติ เอตายาติ มนฺโต” แปลวา “ปญญาเครื่องรู ช่ือวา มนต” (อภิธาน (ไทย), 352/449) (2)  มนต 
แปลวา พระเวท มีคําวิเคราะหศัพท ดังน้ี “ติกํ เวเท มุนาติ ชานาติ ธมฺมํ อเนนาติ มนฺโต” แปลวา “วิชาที่ชวยใหรูขอปฏิบัติ 
หมวด 3 ในคัมภีรพระเวท ช่ือวา มนต” (อภิธาน (ไทย), 108/160)  (3) มนต แปลวา อํานาจ มีคําวิเคราะหศัพท ดังน้ี “มนฺตา 
วุจฺจติ ปฺญา, สา เอตสฺมึ วิชฺชติ ตาย นิปฺผา เทตพฺพตฺตาติ มนฺโต” แปลวา “ปญญา ทานเรียกวา มนต (อภิธาน (ไทย), 
351/449) มนตน้ันมีอยู เพราะเปนอํานาจที่ชวยใหทําอะไรสําเร็จได เพราะฉะน้ัน จึงเรียกวา มนต”  กลาวสรุปไดวา คําวา 
“มนต” หมายถึง คําศักดิ์สิทธ์ิที่มีอํานาจทําใหผูสวด ผูไดฟงหรือผูที่เจาะจงถึง เกิดสมาธิ จิตใจตั้งม่ัน มีความสงบสุข เกิด
ปญญา มีสุขภาวะทางจิตที่พิเศษกวาคนทั่วไป   
  
      4.1.2 จุดมุงหมายของการสวดมนตในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
   จุดมุงหมายของการสวดมนตตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท  พบวา  มีพัฒนาการไปตามกาลสมัย  ตาม
เหตุการณ มีสภาพปรับตัวไดเสมือนนํ้าหรือส่ิงมีชีวิต ดังน้ี  
 

  1) สวดเพื่อรักษาสืบทอดพระธรรมคําสอน 
                 เริ่มแรกการสวดมนตก็เพียงเพื่อทรงจํารักษาและสืบทอดพระพุทธวจนะอันเปนพระธรรมคําสอนให
ดํารงอยู พระสงฆสาวกชวยกันจดจําพระธรรมคําสอนโดยวิธีการชวยกันทองบน เรียกวา  “มุขปาฐะ”   มีการสาธยาย ทองบน
จนจําขึ้นใจ  ทรงจําไดแลวก็บอกกันตอ ๆ ไป  ดําเนินไปในทํานองวา บอกใหทองไปวันละเล็กละนอยตามกําลังสติปญญาของผู
ทรงจําน้ันๆ  เม่ือไดรับบอกไปแลวตองไปทองจนกวาจะคลองปากขึ้นใจ  มีการกลาวกันวาบางทานสามารถสวดทั้งอนุโลม 
(สวดไปตามลําดับ) และปฏิโลม (สวดยอนกลับ) ได  และมีการสวดทวนกันอยูเปนระยะๆ  ไมขาดสาย ปองกันการลืม 
 

        2) สวดเพื่อจํากัดส่ิงช่ัวรายทั้งปวงและยังความสวัสดีใหบังเกิดข้ึน 
                 ตอมาการสวดก็ถูกพัฒนาขึ้นโดยไดรับพระพุทธานุญาตใหนํามาสวดเพื่อปดเปา ทุกข ภัย โรค ขับไล ส่ิง
ช่ัวราย อมนุษยทั้งหลาย  โดยบทสวดที่ เริ่มใชสวดคือ รัตนสูตร สวดที่ เ มืองเวสาลี  รัตนสูตรเปนพระสูตรในพระ
สุตตันตปฎก หมวดขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ และยังปรากฏในหมวดสุตตนิบาต เปนพระคาถาจํานวน 17 บท แตปรากฏใน
พากยภาษาสันสกฤตจํานวน 19 บท ดังที่มีอยูในคัมภีรมหาวัสตุอวทานของนิกายโลโกตตรวาท และนิกายมหาสังฆิกะ พระ
สูตรน้ีพรรณนาคุณของพระรัตนตรัย และปาวประกาศความยิ่งใหญ และคุณลักษณะของพระอริยะเจา มีพระโสดาบัน เปน
อาทิ จุดประสงคของการประกาศพระสูตรน้ีก็เพื่อโปรดชาวเมืองเวสาลีใหรอดพนจากภยันตรายทั้งหลวงทั้งปวงที่กําลังรุมเรา
เมืองแหงน้ี และเพื่อยังใหชาวเมืองทั้งหลายไดมีดวงตาเห็นธรรม 
                   ตามวรรณคดีพระบาลีมีการกลาวไววา  เม่ือคราวเมืองเวสาลี (ไพสาลี ไวสาลี) เกิดโรคระบาดที่เรียกวา
โรคหาทําใหคนและสัตวตายไปเปนจํานวนมาก พระพุทธเจาทรงรับส่ังใหพระอานนทเรียนรัตนสูตรจากพระองคแลวนําไปสวด
เพื่อขจัดปดเปาภัยพิบัติรายแรงทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับชาวกรุงเวสาลี  ซ่ึงมีทั้งโรคระบาด อันตรายจากภูตผีปศาจ ความอดอยาก
ลมตาย พระพุทธองคทรงรับส่ังใหพระอานนทระลึกถึงคุณพระรัตนะ คือ พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ ทําสัจกิริยา
แลว ประพรหมนํ้าพระพุทธมนตใหเกิดความสุขสวัสดีแกชาวกรุงเวสาลี ดวยอานุภาพแหงพระรัตนสูตรน้ี ภัยพิบัติรายแรงได
สงบระงับลงอยางฉับพลัน พระพุทธเจาทรงอนุญาตใหสวดรัตนสูตรเพื่อรักษาเมืองเวสาลีจากภัย 3 ประการ คือ 1) ความแหง
แลง  2) ทุพภิกขภัย และ 3) โรคระบาด  (ขุ.ขุ. (ไทย) 25/1-18/9-14)  
    รัตนสูตรไดรวมเอาหลักธรรมเรื่องความเมตตาและสัจจะไวดวยกันโดยไดยกเอาคุณพิเศษของพระพุทธ  
พระธรรม และพระสงฆ  มากลาวไววาเปนสัจจะอันประเสริฐที่สุด ทําใหนํามาซ่ึงพรอันประเสริฐดวยอํานาจของพระรัตนตรัย 
    หลังจากน้ัน   การสวดมนตก็มีเปนระยะๆ    ขึ้นอยูกับเหตุการณและความจําเปนที่นํามาสวดในทํานอง
ของรัตนสูตร  มีการเลือกบทที่จะสวดใหเหมาะสมกับจุดมุงหมายที่ตองการในแตละครั้งในแตละเหตุการณไป  เชน  สมัยหน่ึง 
พระสัมมาสัมพุทธเจาไดเสด็จไปทรงประทับอยู  ณ  เวฬุวันมหาวิหาร ใกลกรุงราชคฤห   ครั้งน้ัน พระมหากัสสปะอาศัยอยู
ที่ปปผลิคูหา   พระมหากัสสปะบังเกิดโรคาพาธอยางแรงกลา อาการหนักขึ้นทุกวัน ขณะน้ันพระสัมมาสัมพุทธเจาไดเสด็จทรง
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สถิตอยูในสมาบัติ    ครั้นออกจากสมาบัติแลว จึงทรงมีพระกรุณาโปรด เสด็จไปเยี่ยมอาการไขของพระมหากัสสปะเถระ และ
ไดทรงแสดงโพชฌงคทั้ง 7 ประการโดยการสวดใหทานพระมหากัสสปะไดรับฟง เม่ือการสวดจบน้ัน พระมหากัสสปะ มีจิต
โสมนัสยินดีรื่นเริงในธรรม ลุกขึ้นกราบลงที่ฝาพระบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจา หายจากอาการไขโดยพลัน 
  อีกคราวหน่ึงพระองคไดทรงแสดงธรรมบทน้ีแกพระโมคคัลลานะซ่ึงอาพาธอยูในลักษณะเดียวกันกับพระ
มหากัสสปะ หลังจากน้ันก็พบวา พระโมคคัลลานะก็หายจากโรคาพาธเชนเดียวกัน  
  เรื่องราวที่สําคัญที่สุดอีกครั้งหน่ึงก็คือ เม่ือครั้งที่พระพุทธองคเองทรงประชวร พระองคก็ทรงโปรดใหพระจุ
นทเถระสวดโพชฌงคปริตรถวาย  ซ่ึงพบวาพระพุทธเจาก็ทรงหายจากอาการประชวร (สํ.ม. (ไทย) 19/197/130-131) 
  ตอมาภิกษุทั้งหลายไปบําเพ็ญสมณธรรมในปา  ถูกพวกอมนุษยรบกวน  กลับมาเขาเฝาและกราบทูลเรื่อง
น้ันแดองคสัมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  พระพุทธองคก็ทรงโปรดใหพระภิกษุทั้งหลายเหลาน้ันเรียนกรณียเมตตาสูตรแลวให
กลับบําเพ็ญสมณธรรมเหมือนเดิม โดยใหสวดกรณียเมตตาสูตร ณ สถานที่บําเพ็ญสมณธรรมน้ัน  หลังจากน้ันภัยทั้งหลาย
เหลาน้ันก็ไมมี (ขุ.ขุ. (ไทย) 25/1-10/20-22)  
  การสวดมนตเพื่อใหเกิดพลานุภาพหรือเพื่อความขลังความศักดิ์ สิทธ์ิน้ัน มีองคประกอบที่ตองให
ความสําคัญ (ธนิต อยูโพธ์ิ, 2535 : 31) ดังน้ี 
         (1)  บทสวดน้ันตองเปนพระพุทธพจนที่ไมไดแตงขึ้นในภายหลัง 
     (2)  บทสวดน้ันตองมีเน้ือหาสอดคลองตรงตามความมุงหมายที่ตองการใหเกิดผล 
     (3)  ผูสวดตองมีศีลบริสุทธ์ิ มีจิตแนวแนม่ันคง เปนสมาธิ และมีจิตเมตตา  
     (4)  ตองสวดใหถูกตอง ชัดเจน อักขระไมวิบัติ 
     (5)  ตองสวดดวยความเคารพในพระพุทธพจน 
 

  3) สวดเพื่อสรรเสริญบูชาพระรัตนตรัย 
                 การสวดมนตเพื่อสรรเสริญบูชาพระรัตนตรัย เชน การทําวัตรสวดมนตเชา-เย็น มีลักษณะสืบเน่ืองจาก
ประเพณีการรักษาพระศาสนาตั้งแตสมัยที่พระพุทธเจาปรินิพพานพระองคไดมอบพระธรรมวินัย หรือที่อยูในรูปของ
พระไตรปฎกภาษาบาลีในปจจุบัน ใหเปนศาสดาแทนพระองค จึงเปนหนาที่ของพุทธบริษัทจะตองศึกษาเลาเรียน ทองบนสวด
หรือสาธยายพระพุทธพจนเหลาน้ันแลวนํามาส่ังสอนสืบตอกันมา และในวันสําคัญๆ เชน วันวิสาขบูชา  มาฆะบูชา  และ
อาฬาหบูชา เปนตน 
      การสวดมนตเพื่อสรรเสริญบูชาพระรัตนตรัยน้ันสามารถที่จะพัฒนากาย จิต และสติปญญาของผูสวด
มนตไดอยางดีและมีประสิทธิภาพ หากแตตองอยูภายใตเง่ือนไข ดังน้ี 
   (1) สถานที่สวดตองสัปปายะ มีส่ิงแวดลอมที่เอ้ือตอการยกระดับจิต ไมวุนวาย 
   (2) ขณะสวดตองสวดออกเสียงดังๆ พอประมาณ ใหไดยินเสียงตัวเอง จะชวยใหปอดไดทํางาน  
เม่ือปอดทํางานดี  เลือดลมก็จะเดินสะดวก เม่ือเลือดลมเดินสะดวก รางกายก็จะสดช่ืน กลามเน้ือคลายความเครียดลง 
   (3) ขณะสวดมนตตองมีสติจดจออยูกับบทสวด ทําใหสมองไมกังวลในเรื่องใดๆ เกิดการผอน
คลายทางอารมณ ไมมีความเครียด กอใหเกิดจิตวาง สวาง สบงบ เย็น สบาย 
   (4) เม่ือปฏิบัติตาม 2 ขอเบื้องตนไดแลว จะไดขันติธรรมขึ้นในกายในใจของผูสวด  
   (5) ขณะสวดใหพิจารณาธรรมะตามบทสวดจะกอใหเกิดสติปญญา เขาใจแจมแจงในธรรม แลว
นอมนํามาปฏิบัติใหบังเกิดผลดีในการดําเนินชีวิตได 
   (6) ขณะสวดผูสวดไดฝกลมหายใจเขา – ออก โดยไมรูตัว อันจะเปนพื้นฐานในการฝกจิตใหไดผล
เร็วยิ่งขึ้น ดวยเหตุน้ี หลังการสวดมนต จึงนิยมใหฝกจิตตอเน่ืองไป ที่เรียกวา จิตภาวนา หรือ ทําสมาธิ 
   (7) เน่ืองจากการสวดมนต ตองสัมพันธกันทั้งกายกับจิต ระยะเวลาในการสวดควรใหเปนไปตาม
ความเหมาะสมจากนอยไปหามากตามลําดับ  
    - ไมเคยสวดมนตเลย เริ่มแรก  ใหใชเวลา  5 - 10 นาที   
    - ระยะที่ 2 เคยสวดมาบาง   ใหใชเวลา 10 - 15 นาที 
    - ระยะที่ 3 สวดทุกวันพระวันโกน  ใหใชเวลา 15 - 20 นาที 
    - ระยะที่ 4 สวดอยูบอยๆ เกือบทุกวัน  ใหใชเวลา 20 – 30 นาที 
    - ระยะที่ 5 สวดเปนประจํา  ใหใชเวลา 30 – 45 นาที ขึ้นไป 
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       ถึงอยางไรก็ตาม ทั้งน้ีทั้งน้ันก็ขึ้นอยูกับจริตของแตละทาน พัฒนาไดเร็วหรือชาเปนปจเจกบุคคล สําคัญอยูที่ใจ 
พรอมที่จะฝกหรือพัฒนาหรือเปลา ถาพรอมก็ไปไว และสามารถสวดเปนช่ัวๆ โมง หรือ หลายๆ ช่ัวโมง หรือเปนวันๆ ได บาง
คนสวดไมนานตอครั้ง แตสวดบอย เชน วันหน่ึง สวดอยางนอย 3 ครัง้ คือ เชา  เที่ยง  และเย็น  หรือบางทานก็ 2 เวลาตอวัน 
คือเชา กับ เย็น  สําหรับบางทานก็สวน 1 เวลา คือ เย็น (กอนนอน) ทีเดียว   
 

           4) สวดเพื่อความเปนสิริมงคลเสริมสรางกําลังใจ 
              ศตวรรษที่ 3 หลังจากที่พระพุทธศาสนาไดเริ่มเขาสูลังกา เม่ือประมาณป พ.ศ.236  (สมเด็จพระบรมวงศ
เธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, 2543 : 135-150) ในคราวครั้งน้ัน พระเจาอโศกมหาราช ทรงเล่ือมใสในพระพุทธศาสนา ได
ทรงอุปถัมภใหทําการสังคายนา ครั้งที่ 3 ที่ประเทศอินเดีย  ดวยเหตุที่พระองคทรงมองการณไกลถึงความม่ันคงของ
พระพุทธศาสนาในอนาคต ไดสงศาสนทูตมีพระเถรานุเถระผูที่รอบรูแตกฉานและปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในพระธรรมวินัยไปเผย
แผพระพุทธศาสนาในดินแดนตางๆ ที่ไมใชอินเดีย รวม 9 สาย   1 ใน 9 สายน้ัน นําโดยพระมหินทเถระไดมายังเกาะลังกา อัน
ไดแกประเทศศรีลังกาในปจจุบัน  โดยสมัยน้ัน พระเจาเทวานัมปยติสสะซ่ึงเปนพระสหายรักของพระเจาอโศกมหาราชเปน
กษัตริยครองเมืองลังกา 
  เม่ือพระพุทธศาสนาไดเขาสูลังกา  ชาวสิงหลไดเกิดความเล่ือมใสในบทสวดมนตที่ไดยินพระสงฆสาธยาย
ทองจํา  ตางพากันอนุโมทนา และถือกันวาการไดยินพระสงฆสวดสาธยายเชนน้ันเปนสิริมงคล และยังสามารถที่จะปองกันภัย
อันตรายไดอีกดวย  จึงไดมีการอาราธนาพระสงฆใหไปสวด เพื่อความเปนสิริมงคล  อวยชัยใหพร ปดเปาส่ิงช่ัวราย ตามแบบที่
มีพระพุทธานุญาตใหสวดในสมัยพุทธกาล  จึงกอเกิดการสวด “พระปริตร”  ขึ้น  จัดเปน 7 บทบาง 12 บทบาง  แตละละบท
จะมีเรื่องราวหรือมีตํานาน  จึงถูกเรียกวา 7 ตํานานบาง  หรือ 12  ตํานานบาง   
  ตอมาประเทศตางๆ รวมไปถึงประเทศไทยก็ทําบาง  เม่ือปรารภเหตุอยางใดอยางหน่ึงก็อาราธนาพระสงฆ
สวดเพื่อสิริมงคล  เพื่อเจริญธรรมะสังเวช  ปรารภเหตุตางๆ กันออกไป  เม่ือมีความนิยมการสวดมนตมากขึ้น ตอมาก็เลยนิยม
เปนพิธีทั้งในพระราชพิธีรัฐพิธีและพิธีของประชาชนทั่วไป  กอเกิดเปนประเพณีการสวดพระปริตรขึ้นอยางมีรูปแบบ หรือแบบ
แผนมาจนถึงปจจุบัน 
  

    4.1.3 บทสวดพระปริตรทีน่ิยม 
  การสวดสาธยายเพื่อจดจําหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจาที่เรียกวา “มุขปาฐะ” บางสวนก็ไดกลายมา

เปนบทสวดเพื่อมุงใหเกิดฤทธานุภาพ ปองกัน ปดเปา จํากัดภยันตราย  สรางเสริมความเปนสิริมงคล ตลอดถึงความสําเร็จ สุข
สมหวังในชีวิต โดยเฉพาะการสวดมนตพระปริตร คําวา “พระปริตร” ซ่ึงมาจากภาษาบาลี ก็คือ “ปริตฺตา” ความหมายตามรูป
ศัพทคือ การปองกัน รักษาคุมครอง คําอาราธนาเพื่อใหพระภิกษุสงฆสวดน้ัน จึงไดมีการระบุเปาหมายของการสวดมนตไว
อยางชัดเจน มี 3 ประการ คือ (1) เพื่อปองกันความวิบัติทั้งหลายไมใหเกิดขึ้น(2) เพื่อความสําเร็จในสมบัติทั้งปวง (3) เพื่อ
กําจัดทุกข ภัย และโรคทั้งปวงใหพินาศไป การสวดมนตพระปริตรน้ันนิยมสวดกัน 2 ประเภท คือ (1) จุลราชปริตร (เจ็ด
ตํานาน) มีจํานวน 7 ปริตร  ประกอบดวย มงคลปริตร, รตนปริตร, เมตตปริตร, ขันธปริตร, โมรปริตร, ธชัคคปริตร, และ
อาฏานาฏิยปริตร (2) มหาราชปริตร (สิบสองตํานาน)  มีจํานวน 12  ปริตร  ประกอบดวย มงคลปริตร, รตนปริตร, เมตต
ปริตร, ขันธปริตร, โมรปริตร, วัฏฏกปริตร, ธชัคคปริตร, อาฏานาฏิยปริตร, องคลีมาลปริตร, โพชฌงคปริตร, อภยปริตร, ชย
ปริตร (สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, 2514 : 207) 

 

    4.1.4 พลานุภาพของพระปริตร 
  พระปริตรแตละบทก็จะมีอานุภาพที่แตกตางกันออกไป ดังน้ี 1) เมตตปริตร ทําใหหลับเปนสุข ตื่นเปนสุข 

ไมฝนราย เปนที่รักของมนุษยและอมนุษยทั้งหลาย เทพพิทักษรักษา ไมมีภยันตราย จิตเปนสมาธิงาย ใบหนาผองใส มีสิริมงคล
ไมหลงสติในเวลาเสียชีวิต และเปนพรหมเม่ือบรรลุเมตตาฌาน 2) ขันธปริตร ปองกันภัยจากอสรพิษ และสัตวรายอ่ืนๆ 3) โมร
ปริตร ปองกันภัยจากผูคิดราย 4) อาฏานาฏิยปริตร ปองกันภัยจากอมนุษย ทําใหมีสุขภาพดี และมีความสุข 5)  โพชฌังค
ปริตร ทําใหมีสุขภาพดี มีอายุยืน และพนจากอุปสรรคทั้งปวง  6)  ชัยปริตร ทําใหประสบชัยชนะ และมีความสุขสวัสดี  7)  
รัตนปริตร ทําใหไดรับความสวัสดี และพนจากอุปสรรคอันตราย  8) วัฏฏกปริตร ทําใหพนจากอัคคีภัย  9) มังคลปริตร ทําให
เกิดสิริมงคล และปราศจากอันตราย  10) ธชัคคปริตร ทําใหพนจากอุปสรรคอันตราย การตกจากที่สูง  11)  อังคุลิมาลปริตร 
ทําใหคลอดบุตรงาย และปองกันอุปสรรคอันตราย  12) อภยปริตร ทําใหพนจากภัยพิบัติ และไมฝนราย  
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  พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี)  ไดกลาวในหนังสือ 9 มนตเพื่อความกาวหนาวา การสวดมนตน้ัน มี
ประโยชนมากมายนับอเนกประการ สามารถสรุปเปนขอได 7  ขอ ดังน้ี  1) ทําใหเขาใจพระธรรมคําสอนอยางแจมกระจาง   
2) ทําใหรื่นเริงเบิกบานใจ  3) ทําใหอ่ิมเอิบใจ  4) ทําใหกายสงบระงับ  5) ทําใหมีความสุข  6) ทําใหจิตเปนสมาธิ  7) เปนเหตุ
แหงความหลุดพนจากกิเลส  

  บทสวดมนตอันเปนหลักธรรมหรือพระพุทธพจน ซ่ึงเปนคําสอนในพระพุทธศาสนา  ไดมีการนํามา
เปล่ียนเปนปริตรธรรมในภายหลังพบวามีอานุภาพมาก  ดังปรากฏในมิลินทปญหาที่สวดบริกรรมพระปริตรน้ันก็คือ   1) งูที่มุง
จะกัดก็ไมกัดและปากที่อาไวก็หุบลง  2) แมโจรที่มุงหมายจะทํารายไดทําการยกกอนหินจะทุมใสก็ไมทุม โยนกอนหินทิ้งแลว
เปล่ียนใจกลับมารัก 3) ชางที่ดุรายครั้นว่ิงมาถึงก็หมอบสงบลงอยูใกลๆ   4) แมกองไฟมหึมาที่ลุกโชติชวงอยูน้ัน ครั้นไหมลาม
เขามาใกลก็ดับลง   5)  ยาพิษขนานแรงเม่ือกินเขาไปแลวก็กลับกลายเปนยาถอนพิษ หรือกลายเปนอาหารที่บํารุงรางกายไป   
6) ฆาตกรที่มุงมาดจะฆา  ครั้นเขามาใกลก็ภักดียอมตัวเปนทาส  7) แมแตบวงดักสัตวที่เขาดักไว พอเหยียบลงไปก็ไมรูดรัดเทา 
(ปุย  แสงฉาย (แปล), 2530 : 216 - 221) 

  บทสวดมนตจะมีพลานุภาพมากก็ตอเม่ือผูสวดพระปริตรเพียบพรอมดวยหลัก 3 ประการคือ (1)  มีจิตใจ
ใหมีเตตา โดยมุงประโยชนแกผูฟง (2) ตองสวดไมผิด ออกเสียงพยัญชนะ สระ ตัวสะกดไมผิดเพี้ยนไปจากเดิม และรู
ความหมายของบทสวด (3 ไมเคยทําอนันตริยกรรม คือ ฆามารดา บิดา ฆาพระอรหันต ทํารายพระพุทธเจาจนถึงหอพระโลหิต 
และทําสังฆเภท (พระมหาเทอด ญาณวชิโร (วงศชะอุม), 2549 : 207) 
 

 4.2 คุณคาและประโยชนของการสวดมนตตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท  
 

      คุณคาและประโยชนของการสวดมนต ดังน้ี   
  4.2.1 เกิดคุณคาภายในจิตใจ  เปนคุณคาภายในเกิดความสุขใจที่เปนปจจัตตัง ผูสวดจะรูไดเฉพาะตน 
บางครั้งการสวดมนตก็ไมไดหวังผลใดๆ จากการสวด  หากแตเพียงอยากสวดหรือช่ืนชอบในการสวด เม่ือไดสวดแลวก็เกิด
ความสุขใจทุกครั้งที่ไดสวด  หรือไมก็เกิดความสงบขึ้นภายในจิตใจ อันเน่ืองมาจากจิตขณะสวดมนต จดจออยูกับคําสวด  ส่ิง
เราภายนอกไรชองทางเขากอกวนจิต ความวิตกกังวลที่มีอยูกอนมีกําลังออนลง ถูกทอดทิ้งเสมือนหน่ึงไมมีคาใดๆ ที่ควรแก
จิตใจจะใหความสําคัญเหมือนเกากอน สอดคลองกับงานวิจัยของพระมหาสุนทร  สิริธมฺโม  (เนเรียะ) เรื่อง “การศึกษา
วิเคราะหกรณีเมตตสูตร” พบวา  เม่ือจิตมีสภาวะรวมเปนหน่ึงเดียว จดจออยูแตกับเรื่องใดเรื่องหน่ึง จิตก็กลับมีพลังขึ้นมา
เหนือความไมดีทั้งปวง  ความสุขแหงจิตก็โผลพนขึ้นมาใหปรากฎแกผูที่จิตอาศัยอยู เปนความละเอียดออนที่จะรูไดเฉพาะตน  
  4.2.2 จิตเปนสมาธิงาย  การสวดมนตเปนพื้นฐานของการฝกสมถะกัมมัฏฐาน สอดคลองกับงานเขียนของ
พระมหาวุฒิชาย (ว.วชิรเมธี)  9 มนตเพื่อความกาวหนา ระบุวา การสวดมีประโยชนคือ จิตเกิดสมาธิงาย คนที่มีสมาธิส้ันใหฝก
สวดมนตกอนที่จะใหลงมือปฏิบัติสมาธิ  การสวดมนตยังสงผลใหผูสวดใจเย็นลง มีสติการระลึกรูม่ันคงมากขึ้น  
  4.2.3 ปอดแข็งแรง สุขภาพกายดี การสวดมนตที่ดี ไมควรสวดในใจ ตองสวดเปลงเสียงออกมา จะทําให
ปอดแข็งแรง ชวงเสริมสรางใหสุขภาพกายดีไปดวย สอดคลองกับงานเขียนของพระมหาวุฒิชาย (ว.วชิรเมธี)  9 มนตเพื่อ
ความกาวหนา ระบุวา การสวดมนตอาจจะสวดในใจได แตไมควรสวดในใจ เพราะการสวดเปลงเสียงจะทําใหปอดของผูสวด
แข็งแรง อันจะกอใหเกิดผลดีตอสุขภาพกายได 
  4.2.4 ทําใหเขาใจความหมายของหลักธรรมในบทสวด   หากสวดมนตแปล จะทําใหผูสวดไดรูถึง
ความหมายของบทสวดและทําใหเขาใจหลักธรรมในบทสวดน้ันๆ  ไดเรียนรูธรรมะหลักธรรมตางๆ  กัมมัฏฐาน สอดคลองกับ
งานเขียนของพระมหาวุฒิชาย (ว.วชิรเมธี)  9 มนตเพื่อความกาวหนา ระบุวา การสวดมนตจะทําใหผูสวดเขาใจหลักธรรม
อยางแจมกระจาง หลักธรรมใดที่ยังไมรู ไมเขาใจ ก็จะไดรูและเขาใจ   ที่รูแลวเขาใจแลว  ก็จะทําใหรูและเขาใจยิ่งๆ ขึ้นไป  
  4.2.5 มีโอกาสเขาถึงธรรมไดงาย  ผูสวดเม่ือสวดบอยๆ  ซํ้าๆ  โอกาสที่จะทําใหนอมนําคําสอนในบทสวด
น้ันมาปฏิบัติก็มีตลอดเวลา โอกาสที่จะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเพื่อเดินทางไปสูความดีอันสูงสุดคือพระนิพพาน ก็ใกลเขามา 
การสวดมนตเปนการขัดเกลาจากขางนอกสูขางใน กลาวคือ ขัดเกลาพฤติกรรมภายนอกคือความประพฤติดี ปฏิบัติดี สูภายใน
จิตใจคือ สงบ เยือกเย็น เปนสมาธิ อันจะนําไปสูการเขาถึงสัจจธรรมในที่สุด กัมมัฏฐาน สอดคลองกับงานเขียนของพระมหา
วุฒิชาย (ว.วชิรเมธี)  9 มนตเพื่อความกาวหนา ระบุวาการสวดมนตเปนเหตุแหงการหลุดพนจากกิเลส 
  4.2.6 มีสภาพไรโทษ ใหคุณตามสมควรแกการปฏิบัติ  บทสวดมนตในพระพุทธศาสนามีเน้ือหาที่ไมทํา
ใหทั้งตัวเองและผูอ่ืนเดือนรอน หากแตเต็มไปดวยความดีงามทั้งหลาย  กัมมัฏฐาน สอดคลองกับงานเขียนของพระธรรมโกศา
จารย (ประยูร ธมฺมจิตโต)  เรื่อง อานุภาพของการเจริญหรือสวดปริตร ระบุวา การสวดมนตจะสามารถปองกันหรือตานทาน
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ภัยวิบัติทั้งปวงใหหายไป  สามารถยังความสําเร็จของสมบัติทั้งหลายใหเกิดขึ้นได  และสามารถกําจัดทุกขภัยและปลอดภัยทั้ง
ปวงได   ซ่ึงจะเห็นวาไมมีโทษใดๆ เลย 
 
5. สรุปวิเคราะหการสวดมนตตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท  
  

 การสวดมนตหรือสาธยายมนตเปนการรักษาและสืบทอดคําสอนเชิงมุขปาฐะ  (สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, 
2514, 208) การสวดมนตในลักษณะน้ี ถือวาเปนการสวดเพื่อรักษาพระพุทธศาสนา  ตอมาไดนําสวดเพื่อคุมครองปองกัน
ภยันตรายทั้งหลายที่จะเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นแลวจํากัดใหหมดไป พรอมกันน้ันก็เพื่อใหเกิดความเปนสิริมงคลกอใหเกิด
ความสําเร็จในสมบัติทั้งปวงที่ปรารถนา  สรุปไดวาการสวดมนตตามแนวพรพุทธศาสนาเถรวาทน้ัน จะตองเปนการสวดที่
เปนไปใน 3 ลักษณะ ดังตอไปน้ี 
  1) สวดหรือสาธยายพระธรรมคําสอนเพื่อรักษาพระศาสนา 
  2) สวดพระปริตรเพื่อจะคุมครองปองกันภยันตราย 
  3) สวดเพื่อสรรเสริญบูชาคุณพระรัตนตรัย 
 แตทั้งน้ีทั้งน้ัน การสวดมนตในพระพทธศาสนา จะตองไมเปนไปในลักษณะ ดังน้ี 
  1) สวดเพื่อออนวอนเทพเจา 
  2) สวดเพื่อทํารายผูอ่ืน เชน เสก เปา เวทมนต หวังสรางความเดือนรอนใหผูอ่ืน  
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 เอ็มมานูเอ็ล คานท (Immanuel Kant : 1724 -1804) เปนนักปรัชญาชาวเยอรมันในครอบครัวที่ยากจน  แตเครงครัด
ศาสนา ผูสรางทฤษฎีทางญาณวิทยาใหมดวยการ สังเคราะหแนวคิดปรัชญาดั้งเดิมกับหลักการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมา
เปนหลักสําคัญ โดยจําแนกอธิบายความจริงในโลกแหงนามธรรมออกจากโลกแหงประสาทสัมผัสสะ เพื่อใหเห็นเสนทางแหงการเขาถึง
ความจริงทั้งสองดานน้ัน  พรอมทั้งยังนําศักดิ์ศรีและเสรีภาพกลับคืนสูมนุษยจากพระผูสรางหรือจากความเปนองคประกอบ
ของธรรมชาติในรูปของกฎศีลธรรม  แนวคิดทางปรัชญาของคานทมุงเนนเพื่ออธิบายความมีอยูของกฎศีลธรรมในฐานะเปนส่ิงสากล 
ดังน้ัน ศูนยกลางอธิบายจึงอยูที่แหลงเกิดความรูของมนุษย  โดยมีสมมติฐานวา มนุษยมีรางกายที่ประสาทสัมผัสทําใหตองตก
อยูภายใตอํานาจของอารมณซ่ึงเปนความตองการทางกายภาพ แตขณะเดียวกันก็มีจิตใจที่รูเหตุผลมาแตกําเนิด สภาวะน้ี เรา
จะทราบไดจากความขัดแยงกันระหวางความตองการทางรางกายกับเหตุผลหรือความรูสึกกับหลักการในชีวิตประจําวัน ดวย
เหตุน้ี หลักศีลธรรมของคานท จึงใหความสําคัญกับการเอาชนะอารมณดวยการใชเหตุผล โดยแบงจุดมุงหมายทางศีลธรรม 
ออกเปน 2 ประเด็น คือ จงทําส่ิงที่ทานจงใจใหเปนกฎสากลและอยาใชมนุษยเปนบันไดไปสูเปาหมายของตน ภายใตกฎศีลธรรม
เชิงปฏิบัติมนุษยทุกคนตองไมใชมนุษยดวยกันหรือตนเอง เปนเครื่องมือเพื่อใหบรรลุจุดหมายแหงตน และเม่ือจะบัญญัติปฏิบัติ
หลักศีลธรรมใดหลักศีลธรรมน้ัน ตองมีความเปนสากลเพราะกฎศีลธรรมเปนกฎธรรมชาติมีหลักปฏิบัติเชนเดียวกับคณิตศาสตร 
ทั้งน้ีมนุษยทุกคนมีเหตุผลที่สามารถเขาถึงไดเหมือนกันทุกคน  
 

คําสําคัญ: วัตถุวิสัย, กฎศีลธรรม, เอ็มมานูเอ็ล คานท 
 

Abstract 
 

 Elder Emmanuel Kant (Immanuel Kant : 1724 -1804) was a German philosopher in a poor family, 
but strictly religious. He is a founder of the theory of epistemology, synthetic of traditional philosophy with 
science and mathematics as the main by classification and describes the fact in a world of abstraction 
from the world of senses to access the truth on both sides. To both bring the human dignity and back to 
freedom of the Creator or from the elements of nature in the form of moral law.  Philosophy of Kant focus 
on explaining the existence of moral law as universal. So, the central to explain the source of all human 
knowledge. The assumption that the human body makes sense to fall under the power of emotion, the 
physical demands but at the same time knowing the reason of congenital. This condition we will know 
by the conflict between the need of physical with sense or reason of principle in the daily life. Thus, Kant's 
moral code give priority to the overriding emotion with logic dividing into two objectives of moral issue. 
Do what you intended it to be a universal law and not to use a human ladder to their goals, under the 
moral law of practice of human beings, don’t use human beings or yourself, as a means to achieve the 
goal of their own. And when to practice law, morality any more. the morality must be a universal moral 
law is a law practice, as well as mathematics, the men have reason to be accessible as well. 
 

Keywords: objective, moral law, Elder Emmanuel Kant 
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1. บทนํา 
 
        โลกทัศนทางศีลธรรมที่ปรากฏในโลกใบน้ี มักปรากฏใหเห็นถึงความแตกตางกันในดานมาตรฐานของศีลธรรมทั้งน้ีก็
เพราะความแตกตางกันทางคานิยมและความเช่ือของแตละสังคมซ่ึงสภาวการณเชนน้ี สงผลใหความเช่ือม่ันในหลักจริยธรรม
ตองส่ันคลอนอยางยิ่งเม่ือศาสนจักรไดสูญเสียอํานาจใหกับอาณาจักร พรอมทั้งแนวความคิดของลัทธิเหตุผลนิยมและ
ประสบการณนิยมเริ่มเขาสูความไมชัดเจน จึงเกิดปญหาทางอภิปรัชญาและญาณวิทยาตามมาเพื่อแกปญหาน้ีและมุงที่จะ
อธิบายถึงความมีอยูของกฎศีลธรรมสากล นักปรัชญาที่ช่ือวาคานทจึงประมวลเอาฐานความคิดปรัชญาดั่งเดิมคือเหตุผลนิยม
กับประสบการณนิยมมาสรางเปนทฤษฎีกลไกลแหงจิต โดยที่แนวคิดทางปรัชญาของคานทน้ัน ไดลดความสําคัญของพระเจา
มาใหความสําคัญกับความเปนมนุษยแทน เขาเนนที่ศักยภาพของมนุษยโดยกระบวนการแหงการเกิดความรูน้ันคานทอธิบาย
วา ความรูของมนุษยมีบอเกิดจาก 2 แหลงไดประสาทสัมผัสและความเขาใจ บอเกิดแรกชวยใหเรา รับรูวัตถุ  สวนบอเกิดที่
สองทําใหเกิดความคิดแกเรา ความรูเปนผลจากการทํางานรวมกันระหวางผูรูกับส่ิงที่ถูกรู ความรูที่แทจริงเปนความรูกอน
ประสบการณ ความรูประเภทน้ีชวยใหเรามีความรูเก่ียวกับขอเท็จจริงทางวิทยาศาสตรและหนาที่ทางศีลธรรม คานทเช่ือวา
หลักเกณฑทางศีลธรรมจะตองเปนสากลและเปนความจริงเสมอ หลักเกณฑดังกลาว เปนสากล สําหรับส่ิงที่มีภาวะแหงเหตุผล
ทั้งหลาย (มนุษย)  
  ผูศึกษาจึงไดทําการศึกษา เรื่อง เหตุผลปฏิบัติวิถีสูวัตถุวิสัยแหงกฎศีลธรรมของเอ็มมานูเอ็ล คานท 
   
2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 
     2.1 เพื่อศึกษาวิธีการสรางทฤษฎีญาณวิทยาใหมของคานท 
 2.2 เพื่อศึกษาวิธีพิสูจนความเปนวัตถุวิสัยของกฎศีลธรรมสากล 
 
3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

ศึกษาและรวบรวมขอมูลจากเอกสารตํารา หนังสือ บทความ เอกสารตางๆ และงานวิจัยที่เก่ียวของกับเรื่องเหตุผล
ปฏิบัติวิถีสูวัตถุวิสัยแหงกฎศีลธรรมของเอ็มมานูเอ็ล คานท แลวนํามาวิเคราะห  ประมวลผล สรุป  อธิบายเชิงพรรณนา 
 
4. ผลการวิจัย 
 
 4.1 ประวัติเอ็มมานูเอ็ล คานท 
      เอ็มมานูเอ็ล คานท  (Immanuel Kant : 1724 -1804)  เกิด  22 เมษายน พ.ศ. 2267  ซ่ึงตรงกับรัชสมัยของ 
สมเด็จพระสรรเพชญที่ 9 หรือพระเจาทายสระเปนชาวเยอรมันในครอบครัวที่ยากจนแตเครงครัดศาสนา  เกิดและตายที่เมือง
โคนิกสเบิรก  (Konigsberg)  ตั้งอยู ณ ภาคตะวันออกของปรัสเซีย โดยมีบิดาเปนคนขายอานมาเช้ือสายสกอด สวนมารดานับ
ถือศาสนาคริสตนิกายไพธิส (Pietism) ในวัยเด็กคานทไดเขาศึกษาที่โรงเรียน  Collgium Fredericianum  หลังจากน้ันก็เขา
ศึกษาตอระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยโคนิกสเบิรก  (Konigsberg University ) วิชาที่สนใจเปนพิเศษคือภูมิศาสตรกายภาพ 
ฟสิกส คณิตศาสตร ปรัชญาและศาสนา  หลังจากจบการศึกษาแลวคานทไดเปนอาจารยพิเศษทางคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตรที่มหาวิทยาลัยโคนิกสเบอรก  ตลอดชีวิตเขาไมเคยออกจากเมืองที่อยูไปที่ไหนเลย  ขณะเดียวกันเขาก็ติดตาม
ความเคล่ือนไหวของโลกตลอดเวลา  คานทดํารงตําแหนงเปนศาสตราจารยสอนวิชาตรรกวิทยาและอภิปรัชญา  โดยดํารงชีวิต
เปนโสดมาตลอด  กลาวกันวาระบบวิถีชีวิตของเขาเปนเหมือนตุกตาไขลาน  มีระบบชีวิตที่เปนระเบียบอยูตลอดเวลา  ในทุกๆ
วันเม่ือชาวเมืองพบเขาออกมาเดินเลนโดยมีคนใชถือรมเดินตาม  ก็จะทราบทันทีวาเปนเวลาเทาไรโดยไมตองมองนาฬิกา 
เพราะเขาเปนคนตรงตอเวลาเสมอ (Blackburn, Simon,1994:205-206) รูปแบบการใชชีวิตที่มีความเปนระเบียบแบบแผนน้ี
สะทอนใหเห็นถึงหลักความเช่ือในกฎศีลธรรมที่คานทยึดม่ันและนําเสนอ 
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 4.2 แนวคิดทฤษฎ ี
      ระบบจริยศาสตรที่เขมงวดและเด็ดขาดเหมือนระบบชีวิตของคานทน้ันวางอยูบนฐานแนวคิดที่วา มนุษยมี
รางกายที่ทําใหตองตกเปนทาสของอารมณอันเปนความตองการทางกายภาพ แตขณะเดียวกันมนุษยก็มีจิตใจอันทําใหเปนผูที่
มีเหตุผลดังน้ันในชีวิตประจําวัน เรามักพบเสมอถึงความขัดแยงกันระหวางความตองการทางรางกายกับเหตุผลหรือความรูสึก
กับหลักการ  ดวยเหตุน้ี จุดมุงหมายทางศีลธรรมของคานทจึงใหความสําคัญกับการเอาชนะอารมณดวยการใชเหตุผล  ทั้งน้ี
เขาไดแบงจุดมุงหมายทางศีลธรรม ออกเปนสองประเด็น คือ จงทําส่ิงที่ทานจงใจใหเปนกฎสากลและอยาใชมนุษยเปนบันได
ไปสูเปาหมายของตน พรอมทั้งอธิบายความเปนวัตถุวิสัย (Objective) และการหยั่งรูทั่วถึงซ่ึงกฎศีลธรรม ดวยทฤษฎีเหตุผล
เชิงปฏิบัติ (Audi, 1991 : 68 – 71) 
 ดานวิชาการคานทไดใหความสําคัญเปนพิเศษกับวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรแตแรก  พรอมทั้งศึกษาปรัชญา
ของกลุมลัทธิเหตุผลนิยมอันมีแนวคิดของเดการตและไลบนิซ ซ่ึงเปนนักปรัชญาคนสําคัญผูยึดถือแนวคิดที่วา มีความแทจริง
เก่ียวกับโลกแหงธรรมชาติซ่ึงอยูเหนือประสบการณ และเราสามารถรูไดดวยเหตุผลหรือดวยความรูที่ติดตัวมาแตกําเนิด
(Innate ideas)  ขณะเดียวกันเขาก็ยังศึกษาปรัชญาของกลุมประสบการณนิยมซ่ึงมีล็อค  เบิรกลียและฮูมผูยึดถือแนวคิดวา 
ประสบการณเทาน้ันเปนมาของความรูและความเขาใจความจริงของโลกน้ีได  ซ่ึงลัทธิทั้งสองน้ีมีแนวคิดที่ตรงกันขามกันอยาง
สุดขั้ว คานทเองก็มีทั้งยอมรับและปฏิเสธแนวคิดของทั้งสองลัทธิน้ีกลาวคือยอมรับแนวคิดของลัทธิเหตุผลนิยมที่วา มีความจริง
ที่อยูเหนือประสบการณและเหตุผลเปนเครื่องมือสําคัญที่จะเขาถึงความจริงน้ันได แตก็ปฏิเสธในแงที่วาเหตุผลอยางเดียว
เทาน้ันที่ทําใหเขาถึงความจริงที่อยูเหนือประสบการณได และยอมรับแนวคิดของลัทธิประสบการณนิยมในแงที่วาคนเราไม
สามารถที่จะรูสภาวะเปนจริงที่อยูเหนือประสบการณของเราได แตปฏิเสธในแงที่วา โลกแหงความเปนจริงสามารถรูไดดวย
ประสบการณทางประสาทสัมผัสเทาน้ัน ทั้งน้ี คานทเช่ือวาความรูมิไดเกิดขึ้นจากประสาทสัมผัสหรือมโนภาพเพียงอยางเดียว 
แตตองอาศัยการทํางานรวมและสอดคลองกันของทั้งสองอยางน้ี เน่ืองจากทั้งเหตุผลและการรับรูทางประสาทสัมผัสน้ันเปน
เพียงโครงสรางของจิตมนุษยเทาน้ัน   เพื่อใหเห็นกระบวนการเกิดความรูที่เปนรูปธรรมเขาจึงไดเสนอทฤษฎีญาณวิทยาที่วา
ดวยกลไกการรับรูของจิต (Theory of Categories) (Joad,1936:339-381) 
 

 4.3 การจําแนกขอมูลความรู 
      การอธิบายโครงสรางหรือกลไกลของจิตน้ัน  คานทเริ่มจําแนกขอมูลความรูขั้นพื้นฐานตามแหลงเกิดออกเปน
สองประเภทคือการรับรูทางประสาทสัมผัสและมโนภาพ กลาวคือการรับรูทางประสารทสัมผัสมีรากฐานมาจากประสบการณ 
สวนมโนภาพมีรากฐานมาจากเหตุผลหรือปญญา (intellect) ซ่ึงเขาเช่ือวา ความรูจะเกิดขึ้นไมเพียงเพราะประสาทสัมผัสเพียง
อยางเดียวหรือเพราะมโนภาพอยางเดียว แตเราก็ตองมีความพรอมเพียงกันทั้งสองอยาง หากแมอวัยวะในการรับรู มี
ขอบกพรองเชนตาบอดหรือหนวก สัญชาน (Perception) หรือผัสสะ ก็ไมสามารถใหความรูที่ถูกตองได แตหากการรับรูเปนไป
อยางสมบูรณ สัญชานก็สามารถทําใหเราแยกแยะส่ิงตางๆใหมีสภาพแตกตางกันได อยางชัดเจน (Beardsley, 1960:365-375) 
สัญชานกับมโนภาพจะตองเปนส่ิงที่มีอยูเพื่อกันและกัน  จะขาดอยางใดอยางหน่ึงไมได  หากขาดอยางใดอยาหน่ึงไป ความรูที่
ไดรับมาจะไมสมบูรณน่ันหมายความวา ถามโนภาพปราศจากสัญชานแลวก็วางเปลาทํานองเดียวกันถาสัญชานขาดมโนภาพก็
มือบอดเชนกัน (Hartnack,1968:28) ในกระบวนการน้ีเหตุผลจะเปนตัวการสําคัญในการสรางความรูใหสมบูรณซ่ึงคานทบอก
วามันเปนสมรรถภาพของจิตมนุษยที่มีอยูกอนประสบการณ (a priori) สมรรถภาพน้ีจะทําใหมนุษยสามารถเขาใจโลกและ
จักรวาลอยางมีระเบียบกลาวคือเหตุผลจะเปนผูจัดระเบียบขอมูลตางๆที่ไดจากประสบการณ ทําใหเราเขาใจมันไดอยางเปน
ระเบียบไมสับสน เน่ืองจากประสบการณใหความรูอันมีลักษณะกระจัดกระจายสับสนวุนวายเหมือนจ๊ิกซอว (Jigsaw)  สวน
เหตุผลจะเปนตัวเช่ือมโยงจัดการกับความรูใหเปนรูปรางอยางเปนระบบเหมือนเราตอจ๊ิกซอว และเปนผูใหความรูสากล 
ลักษณะญาณวิทยาของคานทในสวนน้ีเปนการสังเคราะหแนวคิดของเหตุผลนิยมและประสบการณนิยมมาเปนโครงสรางโดยมี
รองรอยหรือรากเหงาความคิดมาจากคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร   
 

 4.4 ลักษณะความรู 
       ลักษณะของความรูคานทไดแบงออกเปนสองประเภทไดแก 
       4.4.1 ความรูเชิงโครงสราง ความรูประเภทน้ีเกิดจากการศึกษารูปแบบของการทําความเขาใจและการทําหนาที่
ของสมรรถนะทางเหตุผล รวมถึงกฎแหงเหตุผลสากลที่ไมจํากัดกับวัตถุที่ศึกษาวัตถุอยางใดอยางหน่ึงโดยเฉพาะ สาขาวิชาที่
ศึกษาความรูประเภทน้ีเรียกวา ตรรกวิทยา 
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       4.4.1 ความรูในเชิงเน้ือหา ความรูประเภทน้ีเกิดจากการพิจารณาศึกษาส่ิงหน่ึงๆการศึกษาน้ันจะศึกษาวัตถุ
และกฎเกณฑที่กําหนดวัตถุน้ันๆ วัตถุที่ศึกษาและกฎเกณฑตางๆสามารถแบงออกเปน 2 ประเภทคือ 
        1) กฎเกณฑเก่ียวกับธรรมชาติ สาขาวิชาที่ศึกษาเรื่องน้ีคือฟสิกส(ปรัชญาธรรมชาติ ตามที่เรียกกันใน
สมัยน้ันกฎเกณฑที่ศึกษาเปนกฎเกณฑที่อธิบายวาเหตุการณตางๆเกิดขึ้นและดําเนินไปอยางไร              
        2) กฎเกณฑเก่ียวกับเสรีภาพ สาขาวิชาที่ศึกษาเรื่องน้ีคือจริยศาสตร(ปรัชญาศีลธรรม)กฎเกณฑที่ศึกษา
เปนกฎเกณฑที่บอกวาเหตุการณตางๆควรจะเกิดขึ้นและดําเนินไปอยางไร (Kant,1981:1-3) 
         ความรูทั้ง2ประเภทน้ีเกิดขึ้นจากการแสวงหารวบรวมและสรุปของสมรรถนะแหงเหตุผลซ่ึงสมรรถนะแหง
เหตุผลน้ีคานทจัดเปนสองประเภทคือเหตุผลบริสุทธและเหตุผลเชิงปฏิบัติ เม่ือกลาวโดยสรุปความรูเชิงโครงสรางความรูเชิง
เน้ือหาและความรูกฎเกณฑเก่ียวกับธรรมชาติซ่ึงอยูในสวนของความรูเชิงเน้ือหาจะอยูภายใตกรอบแสวงหาความรูของเหตุผล
บริสุทธ์ิ (Pure Reason)สวนความรูกฎเกณฑเก่ียวกับเสรีภาพจะอยูภายใตกรอบการแสวงหาของเหตุผลปฏิบัติ 
 
          4.5 เหตุผลบริสุทธิ์ 
               เหตุผลบริสุทธ์ิหมายถึงการหยั่งรูโดยผานกลไกทางจิต เหตุผลบริสุทธ์ิ มีอํานาจที่จะแยกความรูที่ไมบริสุทธ์ิไดแก
ความรูที่ผานมาทางประสาทสัมผัสโดยที่ประสาทสัมผัสน้ีจะทําใหความรูเปล่ียนแปรไปในบอเกิดความรู ส่ิงที่ถูกรูคานทเรียกวา
ส่ิงที่มีอยูจริงดวยตัวเองมีสถานะรองรับความรูของมนุษยเรียกวา Noumena (Thing in itself) แตเขาเช่ือวา เราไมสามารถที่
จะรูสภาพที่แทจริงของส่ิงที่เปนจริงในตัวเองได เพราะมันจะถูกโครงสรางของจิตจัดการตีความแปลความหมาย จนกลายเปน
ส่ิงที่ปรากฏ (Phenomena) หมายความวา ในเบื้องตนความจริงในตัวเองจะตองผานโครงสรางของจิตในสวนที่เรียกวา อัชฌัต
ติกญาณ(Intuition)หรือรูปแบบบริสุทธ์ิแหงการรับรูทางประสาทสัมผัส (Pure forms of Sensation) ทําใหเกิดความรูทาง
ประสาทสัมผัสซ่ึงความรูในขั้นน้ีเปนความจริงเหนือประสบการณที่ผานอวกาศและเวลา (Space and time) อวกาศเปน
รูปรางและขนาดของส่ิงตางๆที่เราไดสัมผัส สวนเวลาน้ัน เปนความชาเร็วหรือกอนหลังของส่ิงที่เราสัมผัสมาดังน้ัน ความเปน
จริงทีอยูในกรอบของอวกาศและเวลาจึงปรากฏมาเปนความรูที่อยูในลักษณะของส่ิงเฉพาะหนวยและลักษณะของความรู
เฉพาะหนวย ความรูในระดับน้ีเปนความรูที่เกิดจากประสบการณ แตความรูในระดับน้ีสามารถแปรสภาพเปนความรูสากลได
โดยกระบวนการทางธรรมชาติ  กลไกของจิตสวนน้ีจะจัดขอมูลที่ไดมาเปนลําดับกอนหลังหรือวางตําแหนงใหสัมพันธกัน 
จากน้ัน ขอมูลที่ไดรับการจัดลําดับแลวจะถูกสงเขาไปสูโครงสรางของจิตอีกสวนหน่ึงที่เรียกวาโครงสรางแยกประเภทของจิต
(Categories)หรือรูปแบบบริสุทธ์ิแหงความเขาใจ (Pure forms of Understanding) (Walker,1978:42-56)คานทไดแบง
โครงสรางน้ีเปน4ช้ันในแตละช้ันยังแยกออกเปน 3 ชองดวยกัน ในกระบวนการทํางานของจิตในขั้นน้ี ความรูจะตองผานครบ4
ช้ันทั้งน้ี ในแตละช้ันจะตองผานไดเพียง1ชองเทาน้ัน 
         กระบวนการเกิดความรูของคานทน้ันสามารถอธิบายไดวา อันดับแรก กระบวนการทํางานของจิตน้ันเริ่มตนที่ ความ
จริงที่อยูเหนือประสบการณ  (Noumena) ไดผานกลไกขั้นแรกของจิตคือ (Pure forms of Sensation) ทําใหเกิดความรูทาง
ประสาทสัมผัสซ่ึงความรูในขั้นน้ีเปนความรูจริงเหนือประสบการณที่ไดผานอวกาศและเวลา (Space and time) อวกาศเปน
รูปรางและขนาดของส่ิงตางๆทีเราไดสัมผัส สวนเวลาน้ันเปนความชาเร็วหรือกอนหลังของส่ิงที่เราไดสัมผัสมา ดังน้ัน ความเปน
จริงที่อยูในกรอบของอวกาศและเวลาจึงปรากฏมาเปนความรูที่อยูในลักษณะของส่ิงเฉพาะหนวยและลักษณะของความรู
เฉพาะหนวย เปนความรูทีเกิดจากประสบการณแตสามารถที่จะแปรสภาพเปนความรูสากลไดโดยผานกลไกของจิตขั้นที่ 2 คือ
รูปแบบบริสุทธ์ิแหงความเขาใจ(Pure forms of Understanding) ซ่ึงคานทเรียกวา12  (Categories)  โดยคานทไดแบง
โครงสรางน้ีเปน4ช้ันในแตละช้ันยังแบงออกเปน3ชองดวยกัน ในกระบวนการทํางานของจิตในขั้นน้ีความรูจะตองผานครบ4ช้ัน 
ทั้งน้ีในแตละช้ันจะตองผานไดเพียง1ชองเทาน้ัน ดังแผนผังตอไปน้ี 
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ตารางที่ 1  วิธีการแสดงกลไกลในการทํางานของคานท 

ที่มา : http://sourcepov.com/tag/kant/ 
 
          4.6 กระบวนการทางจิต 
       การทํางานของกระบวนการทางจิต เม่ือเกิดการปฏิสัมพันธระหวางประสาทสัมผัสกับวัตถุภายนอกชวงน้ีเปน
ลักษณะของอินทรียสัมผัสคืออาการของการรับรูส่ิงที่กระตุนทางประสาทสัมผัส โดยที่เรารับรูรสที่ล้ิน รับกล่ินที่จมูก รับรูเสียง
ที่หู รับรูอุณหภูมิที่ผิว รับแสงที่ชวงตาดํา รับความกดดันที่น้ิว ส่ิงเหลาน้ีเปนประสบการณอยางหยาบขั้นตน เปนส่ิงที่ทารกมีใน
ระยะเริ่มตนของชีวิตทางจิต อินทรียสัมผัสน้ียังไมจัดเปนความรู ในกระบวนการทางจิต ลองใหอินทรียสัมผัสเหลาน้ีจับกลุม
รอบๆวัตถุที่กินเน้ือที่และอยูในเวลา ตัวอยาง แอปเปลลูกหน่ึง ปลอยใหกล่ินของมันเขามาในจมูกเรา ใหรสของมันมาสัมผัสกับ
ล้ิน ใหแสงเขามาในชวงตาดํา ใหรูปรางของมันกดดันบนน้ิวและมือ ใหมันจับกลุมรวมกันเปนอันหน่ึงอันเดียวกันรอบๆส่ิงน้ี 
และในขณะน้ี การรับของเรามิได เปนการรับรูส่ิงกระตุนแลวหากแตเปนการรับรูวัตถุเฉพาะ น้ีเปนสัญชานและอินทรียสัมผัสได
กลายมาเปนความรู 
                ความรูที่เกิดขึ้นไมวาจะเปนความรูที่เปนประสบการณหรือความรูที่ไดผานกลไกล 12 ระดับ (Categories)เปน
ความรูขั้นปรากฏการณแลวก็ตาม ความรูดังกลาวก็เปนความรูที่ปรากฏแกจิตของเราและรวมถึงความรูทางวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตรดวยเชนกัน ที่ตองผานกลไกหรือโครงสรางของจิตกอนจึงเกิดเปนความรูที่ปรากฏแกจิตของเราได ดังน้ันตาม
ทัศนะของคานทแลววิทยาศาสตรและคณิตศาสตรไมสามารถใหความจริงแกเราได(กีรติ บุญเจือ,2536:68) 
                 การอธิบายเก่ียวกับสมรรถนะและโครงสรางของจิตน้ัน ยอมแสดงถึงทัศนะของคานทวาเหตุผลบริสุทธ์ิไมไดมี
วัตถุประสงคเฉพาะส่ิงที่อยูนอกขอบเขตของประสบการณแตเพียงอยางเดียวเทาน้ัน  แตเปนกระบวนการที่สามารถกําหนด
ความหมายของวัตถุโดยมโนคติ(Idea) โดยตัวเอง เน่ืองจากเหตุผลบริสุทธ์ิเปนกฎธรรมชาติที่มีกรอบความรูทุกอยางอยูใน
อํานาจแหงธรรมชาติอยูแลว ดังน้ัน เหตุผลบริสุทธ์ิ จึงเปนโครงสรางของธรรมชาติมิใชเพียงแตสอดคลองกับธรรมชาติเทาน้ัน 
ในขอเขียนน้ีคานทไดวิเคราะหเหตุผลบริสุทธ์ิวาเปนสวนที่หลอหลอมและรวบรวมการับรูทางประสารทสัมผัสเขาเปนมโนคติ 
อันเปนอวัยวะที่แปลงประสบการณอันหลากหลายและสับสนใหเปนความคิดที่เปนระเบียบเอกภาพ และปรากฏเปนความรูใน
ที่สุด 
               สรุปวาความรูสวนน้ีของมนุษย เปนความรูที่เกิดขึ้นภายใตกรอบโครงสรางหรือกลไกลของจิตโดยมีสมรรถนะแหง
แหตุผล(เจตจํานงที่จะรู) เปนส่ิงที่คอยประมวลความรูทั้งฝายประสบการณและมโนภาพเขาดวยกันแปลความหมายตีความแลว
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สรุปออกมาเปนความรูดังน้ันมนุษยไมสามารถรูทั่วถึงความจริงอ่ืนใดที่อยูไดนอกจากความรูที่กลไกลของจิตและสมรรถนะแหง
เหตุผลกําหนดมาใหเทาน้ัน    
 

         4.7 เหตุผลเชิงปฏิบัติ  
                 เหตุผลเชิงปฏิบัติ เปนการหยั่งรูโดยเหตุผลภาคปฏิบัติ ซ่ึงผานทางกฎศีลธรรม เปนเหตุผลที่มีอยูจริง และเปนส่ิง
ที่ทําใหรูถึงความจริงที่อยูเหนือประสาทสัมผัสเชนความดี พระเจา ฯลฯ โดยเฉพาะเรื่องเก่ียวกับศีลธรรม เราสามารถเขาถึงได
โดยตรง ไมตองผานกลไกของจิต  คานทมุงหวังที่จะแสวงหารากฐานของศีลธรรมที่มีลักษณะสัมบูรณมิใชมาจากประสบการณ
หรือการอนุมานทีไมสมเหตุ ทั้งน้ีรากฐานของศีลธรรมตองบังเกิดจากสัญชานโดยตรงและการรูเอง(Intuition)ซ่ึงบังเกิดจาก
ภายในของบุคคลและหลักการทางศีลธรรมที่คานทคาดหวังตองเปนสากลและจําเปนแนนอนเชนคณิตศาสตร ความรูสึกทาง
ศีลธรรมน้ัน เปนส่ิงที่ติดตัวเรามา ไมไดมาจากประสบการณและคําส่ังทางศีลธรรมที่คานทตองการใหเปนรากฐานของศาสนา
จะตองมีลักษณะสัมบูรณปราศจากเง่ือนไขและจําเปน ความรูทางศีลธรรมในทัศนะของคานทมีลักษณะเชนเดียวกับ
คณิตศาสตรคือเปนความรูที่มีพื้นฐานมาจากความรูกอนประสบการณโดยไมตองอาศัยการรับรูผานโครงสรางจิต  ความรูกอน
ประสบการณน้ีคานทเช่ือวาเปนความรูที่เปนจริงเชนกัน โดยเช่ือวาความดีความช่ัวมีสถานเปนวัตถุวิสัยมีความเปนจริงใน
ตัวเองในการตรวจสอบคุณคาทางศีลธรรมคานทใหเราเริ่มที่ใชสามัญสํานึกทางศีลธรรมของมนุษยคือเจตนา เน่ืองจากเจตนา
เปนสวนที่แสดงออกถึงความสามารถในการใชเหตุผลของมนุษย ไมวาเราจะทําส่ิงใด แตเจตนาที่จะสามารถพัฒนาไปสูการใช
เหตุผลทางศีลธรรมไดน้ันก็ตอเม่ือเจตนาน้ันเปนเจตนาดีเทาน้ัน เน่ืองจากเจตนาดีเปนเพียงส่ิงเดียวที่ดีไดทุกสถานการณ
แนนอนตายตัวไมมีเง่ือนไขมีคุณคาในตัวเองเจตนาดีไมใชเพราะผลหรือการไดบรรลุเปาหมาย แตดีดวยตัวเอง ส่ิงใดที่เกิดจาก
เจตนาดีส่ิงน้ันยอมเปนส่ิงดีมีคุณคา(พระมหากันต วฑฺนวํโส 2525:28) 
         เหตุผลเปนปจจัยสําคัญในการจัดการเจตนาใหเปนเจตนาดีโดยคานทอธิบายวาในธรรมชาติน้ันประกอบดวยส่ิงมีชีวิต
และการดําเนินไปของส่ิงมีชีวิตเหลาน้ีมีเหตุผลเปนส่ิงคอยควบเม่ือมีเจตจํานงตอส่ิงใดส่ิงหน่ึง เหตุผลน้ันโดยธรรมชาติจะมี
อิทธิพลเหนือเจตนาสามัญทั่วไป ดังน้ันเหตุผลจึงเปนส่ิงสําคัญที่สุดในการสรางและขัดเกลาเจตนา หรือมีหนาที่ผลิตเจตนาดี ใน
วิถีแหงระบบศีลธรรมน้ันเหตุผลที่ผลิตเจตนาดีน้ันจะตองสัมพันธเช่ือมโยงกับหนาที่และปรากฏออกมาในลักษณะของส่ิงสากล 
 
             4.8 ความรูทางศีลธรรมและลักษณะของกฎศีลธรรม 
                  ความรูทางศีลธรรมหมายถึงการรูถึงกฎเกณฑทางศีลธรรมซ่ึงกฎเกณฑทางศีลธรรมของคานทจะอยูในรูปแบบ
ของคําส่ัง  ซ่ึงคําส่ังทางศีลธรรมของคานทมี2ประเภทคือมีลักษณะเปนคําส่ัง คือ ส่ังใหทําส่ิงตาง ๆ และหามทําในบางอยาง
ดวย มี 2 แบบคือ 
        4.8.1 คําส่ังแบบมีเง่ือนไข เชน “ถาสมชาย ชอบชวยคนอ่ืนเพราะตองการไดรับคําชมเชย หมายความวา ถา
สมชายชวยคนแลวจะไดรับผลตอบแทนที่นาพอใจ แสดงวาเปนการกระทําที่หวังผล การชวยเหลือคนอ่ืนไมไดเปนส่ิงที่มีคาใน
ตัวเอง มันดีเพราะมันไดรับผล แสดงวาสมชายไมไดทําตามหนาที่  
        4.8.2  คําส่ังเด็ดขาด เปนคําส่ังที่ไมมีเง่ือนไข เชน จงชวยเหลือคนอ่ืน ไมวาผลจะเกิดขึ้นอยางไรก็ตาม เพราะ
การชวยเหล่ือคนเปนส่ิงที่ดีในตัวเองอยูแลว 
              กฎเกณฑศีลธรรมอันมีลักษณะเปนคําส่ังเด็ดขาดเขาถึงไดดวยเหตุผลของมนุษยจะตองประกอบดวย
สามกฎเกณฑคือ 
                1) หลักของความเปนสากล กฎศีลธรรมของคานท มีลักษณะเปนคําส่ังเด็ดขาด การกระทําที่ดีคือ
กระทําตามกฎอยางไมมีเง่ือนไข ลักษณะกฎดังกลาวคือการกระทําตามหลักการที่เปนสากล ใชไดในทุกกรณี เพราะฉะน้ัน การ
ที่เราจะตัดสินวาการกระทําของเรา ผิดหรือถูก อยูที่วา ส่ิงที่เราทําน้ีเราตั้งใจใหทุกคนในโลกทําหรือไม น่ันคือใหทุกคนในโลกน้ี
ใชหลักการเดียวกันทั้งหมด 
                2) หลักที่มีมนุษยเปนเปาหมายในตัวเอง กฎที่มีลักษณะวา จงปฏิบัติตอมนุษยไมวาจะเปนตัวเราเอง
หรือคนอ่ืนโดยถือวาเขาเปนจุดหมายในตัวเอง อยาถือวาเขาเปนเพียงเครื่องมือ  
                3) หลักความเปนอิสระในตัวเอง  กฎสากลของเสรีภาพ ลักษณะของกฎชนิดน้ีจะบอกวาเราควรจะ
กระทําอยางไรในสถานการณเชนน้ี โดยไมจําเปนจะตองมีกฎหมายขอบังคับมารองรับหรือเปนคําส่ังของผูมีอํานาจ เพราะวา
กฎชนิดน้ีมิไดคลอยตามกฎหมายหรือคําส่ังของผูมีอํานาจเสมอไป เชน ถาเราทําสัญญา ก็จงรักษาสัญญา ลักษณะของกฎเชนน้ี
คานตเรียกวา “ความจําเปนทางศีลธรรม”   (Immanuel Kant,1985:47) 
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5. สรุปวิเคราะห 
 
 สรุปวาตามแนวคิดของคานทน้ัน กฎศีลธรรมโดยสถานะมีอยูจริง เปนวัตถุวิสัยเชนเดียวกับกฎวิทยาศาสตร มนุษย
สามารถหยั่งรูเขาถึงไดดวยสมรรถนะแหงเหตุผลซ่ึงมีอยูโดยธรรมชาติ สวนดานการปฏิบัติมีลักษณะเชนเดียวกับคณิตศาสตร
คือมีความเปนสากลและแนนนอนตายตัวไมมีเง่ือนไข โดยถือวามนุษยทุกคนมีเสรีภาพและคุณคาหรือเปนเปาหมายในตัวเอง 
เพราะฉะน้ัน ภายใตกฎศีลธรรมเชิงปฏิบัติมนุษยทุกคนตองไมใชมนุษยดวยกันหรือตนเอง เปนเครื่องมือเพื่อใหบรรลุจุดหมาย
แหงตน    และเม่ือจะบัญญัติปฏิบัติหลักศีลธรรมใดขึ้นมา หลักศีลธรรมน้ัน ตองมีความเปนสากลเพราะกฎศีลธรรมเปนกฎ
ธรรมชาติมีหลักปฏิบัติเชนเดียวกับคณิตศาสตร  ทั้งน้ีมนุษยทุกคนมีเหตุผลที่สามารถเขาถึงไดเหมือนกันทุกคน โดยเจตจํานง
สํานึกจะยอมใหกฎศีลธรรมมามีอํานาจควบคุมการกระทําของเราดวยความเคารพ ความรูสึกที่ตองปฏิบัติตามกฎน้ีมีอยูเองโดย
ธรรมชาติ  คือเม่ือรูกฎศีลธรรมแลวความรูน้ีจะสงผลใหเกิดความรูสึกที่จะตองทําตาม กระบวนการน้ีเปนไปโดยอัตโนมัติ 
เพียงแตวาความรูสึกที่จะตองทําตามกฎศีลธรรมจะทําใหเรามีพลังฝนแรงจูงใจแรงปรารถนาที่มีอยูในตัวมนุษยโดยธรรมชาติ 
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บทคัดยอ 

  
บทความฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงบทบาทของลัทธิขงจ๊ือที่สงผลตอพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมของ

สังคมญ่ีปุนสมัยจารีต ผลการศึกษาพบวา ลัทธิขงจ๊ือไดเขาไปมีสวนในการเสริมสรางแนวความคิดของชาวญ่ีปุน ถือเปนกรอบ
ในการวางโครงสรางทางระบบการเมืองการปกครองและกําหนดวิถีการดําเนินชีวิตของคนญ่ีปุน โดยมีปจจัยที่สนับสนุนใหลัทธิ
ขงจ๊ือแพรกระจายในสังคมญ่ีปุนไดอยางม่ันคง คือ ลัทธิขงจ๊ือสามารถผสมผสานเขากับประเพณีที่เปนรากฐานดั้งเดิมของสังคม
ญ่ีปุนและสอดคลองกับโครงสรางทางการเมืองการปกครองที่โยงอํานาจการปกครองเขาสูสถาบันจักรพรรดิ อีกทั้งการรับเอา
ลัทธิขงจ๊ือมาในสังคมญ่ีปุนไดมีการปรับเปล่ียนจนเกิดเปนลัทธิขงจ๊ือใหมที่เนนความสําคัญของการศึกษาจนทําใหชองวาง
ระหวางชนช้ันจางลง โดยลัทธิขงจ๊ือสามารถเขาไปแพรหลายในสังคมระดับลางทั่วสังคมญ่ีปุนสมัยจารีต ทั้งน้ีการรับเอาลัทธิ
ขงจ๊ือมาในสังคมญ่ีปุน เปนการรับและนํามาปรับเปล่ียนโดยวางอยูบนพื้นฐานทางวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญ่ีปุนเอง 
 
คําสําคัญ: ลัทธิขงจ๊ือ, สังคมญ่ีปุนสมัยจารีต 

 
Abstract 

 
This article aims to study the role of Confucianism toward the development of society and culture in 

traditional Japanese era. The result showed that this cult had the great impact to enhance the new idea of 
Japanese people at that time. Confucianism also was the main flame for political structure and including of 
Japanese way of life relating to imperial power. Japanese adapted this cult to their own new form by 
emphasized educational institution until later that it erased the class. This Confucianism could still 
penetrate even the lower society in the era of traditional period. The acceptance of the sect in Japan 
was based on the proto-culture of Japan. 
 
Keywords: Confucianism, traditional Japanese 

 
1. บทนํา 
 

คงจะไมผิดนักหากจะกลาววา “ความเจริญรุงเรืองทางวัฒนธรรมในสังคมญ่ีปุนสมัยจารีต  สวนหน่ึงเกิดมาจากการ
มีรากฐานของวัฒนธรรมจีน” สืบเน่ืองมาจากการเขามาของวัฒนธรรมจีนในสังคมญ่ีปุนในราวศตวรรษที่ 6 ไดทําใหเกิดการ
ผสมผสานทางวัฒนธรรมดั้งเดิมของญ่ีปุนเขากันเปนอันหน่ึงอันเดียวกันกับวัฒนธรรมจีน จนนํามาสูความเจริญรุงเรืองทาง
สังคมและวัฒนธรรมญ่ีปุนสมัยจารีตอันเกิดมาจากการเรียนรูและเลือกรับเอาวัฒนธรรมจีนเขามาปรับเปล่ียนใหมีความ
สอดคลองจนกลายเปนเอกลักษณทางวัฒนธรรมของญ่ีปุนเอง เชน การผสมผสานระหวางลัทธิชินโตดั้งเดิม ศาสนาพุทธ 
(มหายาน) และลัทธิขงจ๊ือ เปนตน วัฒนธรรมจีนในสังคมญ่ีปุนไดมีเกาหลีเปนเหมือนสะพานที่เช่ือมโยงวัฒนธรรมจีนเขามาสู
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สังคมญ่ีปุนอีกทอดหน่ึง การผสมกลมกลืนระหวางวัฒนธรรมจีนซ่ึงเปนวัฒนธรรมตนแบบ ผนวกเขากับวัฒนธรรมเกาหลีได
เกิดขึ้นและสงตอมายังสังคมญ่ีปุน จนทําใหทั้ง 2 วัฒนธรรม คือ วัฒนธรรมเกาหลีและวัฒนธรรมญ่ีปุนมีความคลายคลึงและ
สอดคลองกัน โดยตางมีการรับเอาวัฒนธรรมจีนมาผสมผสานกับความเช่ือดั้งเดิมในสังคมของตนเอง แตจะตางกันตรงที่ใน
เกาหลีไมมีลัทธิชินโตเทาน้ัน 

ปฏิสัมพันธระหวางสังคมจีนและญ่ีปุนที่เริ่มมีขึ้นในสมัยราชวงศสุยและราชวงศถังของจีน โดยผานรูปแบบ
ความสัมพันธทั้งทางการฑูต การคา และการเดินทางเขาไปศึกษาในจีนของชาวญ่ีปุนเองบางสวน เหลาน้ีไดทําใหอารยธรรมจีน
หล่ังไหลเขามาในสังคมญ่ีปุนมากขึ้น  เริ่มจากการรับเอาตัวอักษรและภาษาจีนมาใช จนทําใหสังคมญ่ีปุนมีความสัมพันธในดาน
วัฒนธรรมที่ใกลชิดกับจีน โดยเฉพาะการรับเอา “ตําราขงจ๊ือ” ซ่ึงสงผลใหเกิดการถายทอดคําสอนของขงจ๊ือเขาไปในสังคม
ญ่ีปุนและมีอิทธิพลตอพัฒนาการทางดานสังคมของญ่ีปุนเปนอยางมาก (เพ็ชรี สุมิตร 2516: 20) เรียกไดวา ลัทธิขงจ๊ือเปนใจ
กลางในการเผยแพรวัฒนธรรมจีนสูสังคมญ่ีปุน 

 
2. ลัทธิขงจื๊อ : การตอบรับและการดํารงอยูรวมกับวัฒนธรรมญี่ปุนสมัยจารีต 
 

ลัทธิหรือคตินิยมแบบขงจ๊ือ น้ันเปนปรัชญาของนักการศึกษาผูยิ่งใหญ มีช่ือวาชิว สมญานามจงหนี มีอายุอยูในสมัย
ยุคชุนชิว หรือสมัยโจวตะวันออก (770-256 ปกอนคริสตกาล) เขาไดรับการยอมรับวาเปนหน่ึงในสิบนักคิดผูยิ่งใหญของโลก 
หลักการสําคัญของนักปรัชญาทานน้ี คือ หลักมนุษยธรรม  ที่เนนใหผูปกครองเขาใจจิตใจประชาชน รักใคร ไมกดขี่ขมเหง
ประชาชน อีกทั้งเขายังไดเสนอใหนําเอาหลักคุณธรรมมาปกครองประชาชน โดยตอตานรัฐบาลที่ทรราชย และสนับสนุนไดเกิด
ความเทาเทียมทางการศึกษาตามหลักการศึกษาไมแบงชนช้ันและสอนตามลักษณะวิสัยของผูเรียนที่แตกตางกัน (วิทยาลัย

ภาษาจีนปกก่ิง 2550: 29) หลักแนวคิดของขงจ๊ือไดมีอิทธิพลตอสังคมจีนและภูมิภาคเอเชียตะวันออกอยางมาก แมแตในสมัย
ราชวงศชิง (แมนจู) ของจีน ซ่ึงเปนราชวงศตางชาติ ก็ไดยอมรับแนวทางตามปรัชญาขงจ๊ือเขามาในวิถีทางการปกครองของ
ตนเอง โดยยึดหลักลัทธิขงจ๊ือแนวใหม (Neo - Confucianism) ที่เนนในเรื่องคุณธรรม ความมีเหตุผล สนับสนุนใหเกิดความ
เทาเทียมทางการศึกษา และความชอบธรรมทางการปกครองที่มาจากประชาชน ซ่ึงเปนอุดมการณแหงรัฐที่จักรพรรดิจะตอง
ปฏิบัติตาม 

คําสอนตามลัทธิขงจ๊ือไดเริ่มเขาเผยแพรในสังคมญ่ีปุนตั้งแตศตวรรษที่ 6 เปนตนมา (เพ็ญศรี  กาญจโนมัย 2540 : 
65) โดยเริ่มไดการยกยองในหมูชนช้ันปกครอง กระทั่งภายหลังไดเขาไปมีสวนในการเสริมสรางแนวความคิดของชาวญ่ีปุน 
และถือเปนกรอบในการวางโครงสรางทางระบบการเมืองการปกครองในญ่ีปุน ตลอดจนการใหแนวความคิดและอุดมการณจน
สามารถกําหนดแนววิถีการดําเนินชีวิตของคนญ่ีปุนกลายเปนวัฒนธรรมของคนญ่ีปุน และจัดอยูในฐานะเดียวกับศาสนาพุทธ
และชินโตที่ไดมีสวนในการสรางสังคมญ่ีปุนดวยเชนกัน กลาวไดวา แนวความคิดของคนญ่ีปุนจะมีลักษณะไปในทางที่เปนการ
ผสมผสานระหวางหลักศีลธรรมของพุทธศาสนา หลักคําสอนของขงจ๊ือและความเช่ือดั้งเดิม คือ ลัทธิชินโต ดังเชน การรับเอา
หลักคําสอนของขงจ๊ือในเรื่องความกตัญูกตเวทีตอบิดามารดาซ่ึงญ่ีปุนไดรับมาน้ัน ถือเปนแนวทางตามลัทธิชินโตในเรื่องของ
คุณธรรมความดีและนาจะเปนส่ิงที่สงเสริมพุทธศาสนาดวย โดยสะทอนจากการสรางพระพุทธรูปอุทิศใหแกบิดามารดาทั้งที่มี
ชีวิตอยูและเสียชีวิตไปแลว เหลาน้ีเปนตน 

นอกจากน้ี ลัทธิขงจ๊ือไดมีสวนสําคัญในการสรางเอกลักษณบางอยาง ทั้งการเกิดความเปนชาติวัตถุนิยม และการ
ใหความสําคัญตอชีวิตชาวโลกในปจจุบันโดยไดวางหลักการดําเนินชีวิตของมนุษยในทางโลกไว สงผลใหลัทธิขงจ๊ือมีสวน
ผลักดันใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว จนนําไปสูพัฒนาการทางเศรษฐกิจในญ่ีปุนภายใตระบบทุนนิยมที่
เขมแข็งในปจจุบัน และจากการที่ลัทธิขงจ๊ือใหมไดใหความสําคัญกับการศึกษาหาความรูน้ีเอง ไดทําใหคนญ่ีปุนหันไปคนควา
ประวัติศาสตรดั้งเดิมของตน จนใหความสําคัญตอลัทธิชินโต และในที่สุดก็เราใหเกิดความรูสึกชาตินิยมขึ้น จนกระตุนใหคน
ญ่ีปุนในสมัยเมอิจิตอมาพยายามสรางประเทศใหเจริญม่ังคั่งทางวัตถุและความเขมแข็งทางทหาร 
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3. ปจจัยที่สนับสนนุใหลัทธิขงจื๊อแพรกระจายในสังคมญี่ปุน 
 
  การที่ลัทธิขงจ๊ือสามารถแพรกระจายเขาไปในสังคมจารีตญ่ีปุนไดอยางม่ันคงและสามารถเปนกรอบในการควบคุม
โครงสรางตางๆ ของสังคมญ่ีปุนน้ัน อาจเกิดขึ้นจากปจจัยหลายอยางที่สนับสนุนใหเกิดการตอบรับและการดํารงอยูรวมกับ
วัฒนธรรมดั้งเดิมไดอยางสอดคลองกัน 

ประการแรก ลัทธิขงจ๊ือสามารถผสมผสานกับลัทธิประเพณีที่เปนรากฐานเดิมของสังคมญ่ีปุนไดเปนอยางดี 
กลาวคือ ลัทธิขงจ๊ือสามารถผนวกกับลัทธิชินโตซ่ึงเปนความเช่ือดั้งเดิมของคนญ่ีปุนได เห็นไดจากเม่ือมีการแนะนําขงจ๊ือตอการ
ดําเนินชีวิตในญ่ีปุน ขงจ๊ือไมไดกอใหเกิดความขัดแยง ในทางตรงกันขาม หลักคําสอนของขงจ๊ือสามารถเขากันไดดีกับลัทธิ
ชินโตในแงของคุณธรรมความดีและในการกําหนดความสัมพันธระหวางบุคคลในครอบครัว  อีกทั้งบทบาทในการวางโครงสราง
สังคมของลัทธิขงจ๊ือน้ัน ไมไดขัดกับคานิยมของขนบประเพณีดั้งเดิมของชาวญ่ีปุนแตอยางใด โดยลัทธิขงจ๊ือไดทําใหคานิยมเดิม
มีมาตรฐานและรูปแบบที่ม่ันคงขึ้น ทั้งดานแนวความคิดและคุณธรรม  

นอกจากน้ี การที่ลัทธิขงจ๊ือไดใหคุณคาตอระบบความสัมพันธทั้ง 5 (Five Relationships) โดยถือเปนหนาที่ที่
จะตองปฏิบัติตอกันอยางเครงครัดระหวางคนในแตละสถานะ อันไดแก ความสัมพันธระหวางผูปกครองกับผูที่อยูใตปกครอง 
พอแมกับลูก พี่กับนอง สามีกับภรรยา และเพื่อนกับเพื่อน (เพ็ญศรี กาญจโนมัย 2540 : 85) จากหลักความสัมพันธอันน้ี ถือ
เปนหลักทางสังคมจีนที่ใหความสําคัญกับการคงอยูรวมกันของคนในสังคมที่เนนกลุม จากแนวทางอันน้ีลัทธิขงจ๊ือจึงสามารถ
เขามาสอดรับกับสังคมญ่ีปุนที่ปฏิเสธลัทธิปจเจกชนนิยมไดเปนอยางดี ผลที่ตามมาก็คือ อิทธิพลของขงจ๊ือไดมีตอสังคมญ่ีปุนใน
ปจจุบันอยางลึกซ้ึงทั้งดานภาษา พฤติกรรมของสังคม และความนึกคิดดานศีลธรรมของคนญ่ีปุน จนไมอาจที่จะแยกวา
คุณธรรมอะไรเปนขงจ๊ือ หรือไมเปนขงจ๊ือ (เพ็ญศรี กาญจโนมัย 2530 : 21) ลัทธิขงจ๊ือไมเพียงแตเปนแนวคิดที่จะทําใหเกิด
ความสามัคคีของผูคนเทาน้ัน แตยังไดเสริมสรางรวมถึงวางรากฐานวัฒนธรรมและภูมิปญญาในการปฎิรูปสังคมและการเมือง
ของญ่ีปุน มีการผสมผสานระหวางลัทธิขงจ๊ือกับชินโต กลายเปนหนาที่ของประชาชนและศีลธรรมที่ดีที่ควรยึดถือ ส่ิงเหลาน้ีได
หลอหลอมแนวความคิดและพฤติกรรมของคนในสังคมญ่ีปุนที่ยังคงหยั่งรากลึกมาจนถึงปจจุบัน 

ประการที่ 2 ลัทธิขงจ๊ือสามารถตอบรับไดกับรูปแบบและโครงสรางที่โยงอํานาจการปกครองเขาสูสถาบัน
จักรพรรดิ ทําใหจักรพรรดิมีอํานาจการปกครองอยางเต็มที่และเด็ดขาด โดยไดเสริมความม่ันคงใหกับระบบศักดินาของญ่ีปุน
ในแงของความจงรักภักดีและยังเอ้ือประโยชนตอความเปนเอกภาพทางการเมืองของสังคมญ่ีปุน กลาวคือ ลัทธิขงจ๊ือมีสวนชวย
ใหเกิดการวางระบบการปกครองโดยรวมอํานาจเขาสูศูนยกลางของรัฐในญ่ีปุนที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งลัทธิขงจ๊ือยังถือเปน
เครื่องมือในการปกครองของผูปกครอง โดยจะเห็นไดจากในสมัยของจักรพรรดินีซุยโกะ (ค.ศ. 593-628) ไดมีการนําเอาลัทธิ
ขงจ๊ือเขามาชวยในการวางระบบการปกครองที่ดึงอํานาจเขาสูศูนยกลาง และลดบทบาทอิทธิพลของขุนนางซ่ึงเปนหัวหนาเผา
ตางๆ มุงหวังจะรวมบรรดาแวนแควนทั้งหลายเขาดวยกัน โดยมีรัฐบาลสวนกลางเปนศูนยกลางอํานาจในการปกครอง คําสอน
ของขงจ๊ือไดกลายเปนกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญมาตราตางๆ ของญ่ีปุน เชน รัฐธรรมนูญ 17 มาตรา ในสมัยอาซูกะของเจาชาย
โชโตกุ ที่จะมีขอความเก่ียวกับหลักคุณธรรมของขงจ๊ือหลายประการ โดยไดทรงเลือกลัทธิขงจ๊ือมาใชในดานการปกครองและ
การดําเนินชีวิตทางโลก ที่ผสมผสานไปกับหลักศาสนาพุทธดวยในฐานะผูรับผิดชอบในดานการบริหารประเทศ  อุดมคติ
บางอยางในคําสอนของขงจ๊ือเหมาะสมกับการปกครองภายใตระบอบสังคมศักดินา   โดยเม่ือญ่ีปุนไดพัฒนามาเปนสังคม
ภายใตระบอบศักดินาในปลายศตวรรษที่ 12 จนถึงสมัยฟนฟูพระราชอํานาจของจักรพรรดิเมอิจิใน ค.ศ.1868 ลัทธิขงจ๊ือก็
ไดรับการพัฒนาและฝงรากลึกลงไปในแผนดินญ่ีปุน จนอิทธิพลขงจ๊ือไดอยูในระดับเหนือกวาศาสนาพุทธในสมัยโทกูงาวะและ
ไดกลายเปนคุณธรรมหน่ึงของคนญ่ีปุน 

ลัทธิขงจ๊ือใหมที่ไดถูกนํามาปรับใชในสังคมของญ่ีปุนสมัยศักดินาน้ัน ถือวามีอิทธิพลสูงในสังคมญ่ีปุนตอนตนสมัย 
โทกูงาวะ อันเปนหลักในการยึดถือปฏิบัติของรัฐบาลหรือประมุขตามอุดมคติในการปกครองบานเมืองใหสงบสุขและเปน
ระเบียบเรียบรอย โดยลัทธิขงจ๊ือตามคําสอนของสํานักจูซีในญ่ีปุนน้ัน จะมีหลักใหผูนําปฏิบัติตาม กลาวคือ หลัก 3 ประการ 
ประมุขจะตองปฏิบัติตัวใหเปนตัวอยางที่ดีของประชาชนตามกฎเกณฑของสวรรค ตองสรางสรรคจิตและวิญญาณของ
ประชาชนใหสะอาดบริสุทธ์ิอยูเสมอ และตองปกครองแผนดินโดยธรรมอยางแทจริง นอกจากน้ี ยังมีหนาที่ของประมุข 8 
ประการ ในการปกครอง กลาวคือ ตองมีการสืบสวนไตสวนเรื่องราวตางๆ ที่เกิดขึ้นตามขอเท็จจริง แสวงหาความรูที่ถูกตอง มี
ความตั้งใจจริง มีจิตใจและวิญญาณที่ม่ันคง เอาจริงเอาจังและสํารวมในการพูดและการกระทํา ประพฤติปฏิบัติตอครอบครัว
อยางดี รักษาระเบียบวินัยของรัฐ และรักษาความสงบเรียบรอยในรัฐ (เพ็ญศรี กาญจโนมัย 2530 : 19,52) จากหลักปฏิบัติ
ตามหลักขงจ๊ือในสังคมจีนที่ถือเปนอุดมการณที่เครงครัดของผูปกครอง เม่ือไดเขามายังสังคมญ่ีปุนแลว ก็ไดมีสวนทําให
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การเมืองการปกครองญ่ีปุนมีเอกภาพมากยิ่งขึ้น  ลัทธิขงจ๊ือจึงเปนเครื่องมือของรัฐบาลที่จะใชในการปกครองแผนดิน และยัง
เปนหลักปฏิบัติส่ังสอนอบรมประชาชนผูที่อยูใตปกครองใหใชเปนหลักในการดําเนินชีวิตประจําวันของตน 

 ประการที่ 3 การรับเอาลัทธิขงจ๊ือมาในญ่ีปุนน้ัน เปนการรับและนํามาปรับเปล่ียนจนเกิดเปนลัทธิขงจ๊ือใหมที่
แตกตางไปจากลัทธิขงจ๊ือของจีน และสามารถดํารงอยูไดในสังคมญ่ีปุนอยางสอดคลอง การผสมผสานลัทธิขงจ๊ือใหเขากับ
สังคมญ่ีปุนน้ี ถือเปนขบวนการที่สําคัญซ่ึงทําใหเกิดลัทธิขงจ๊ือในรูปใหม ที่มีรูปแบบตางไปจากแนวคิดขงจ๊ือในจีน กลาวคือ มี
การเนนความสําคัญของการแสวงหาความรูเพื่อลดชองวางของชนช้ันใหเบาบางลง อีกทั้งลัทธิขงจ๊ือในญ่ีปุน ไมเพียงแตจะเขา
ไปมีบทบาทสําคัญในการดําเนินชีวิตของชนช้ันปกครองหรือหมูปญญาชน ชนช้ันสูงเทาน้ัน แตยังสามารถเขาไปแพรหลายใน
สังคมระดับลาง  ทั้งคนเมืองและแมกระทั่งชาวนา โดยจะเห็นไดจากคุณธรรมของพวกซามูไรที่เปนที่ยกยองและถือปฏิบัติตาม
ของประชาชน ส่ิงเหลาน้ีทําใหการศึกษาลัทธิขงจ๊ือขยายทั่วไปในสังคมญ่ีปุน 

 
4. ลัทธิขงจื๊อกับกระบวนการรับและปรับเปล่ียนทางวัฒนธรรมในสังคมญี่ปุน 

 
แมวาญ่ีปุนจะรับเอาแบบฉบับของการปกครองและสังคมจีนมาเปนตัวอยางโดยอยูภายใตกรอบของระบอบลัทธิ

ขงจ๊ือ แตเปนที่สังเกตวา ญ่ีปุนก็ไมไดรับทุกอยางของจีนโดยมิไดคํานึงถึงความเหมาะสมกับสังคมของตนเอง ตรงกันขามญ่ีปุนมี
การเลือกรับในส่ิงที่เปนประโยชนตอระบบการปกครองของตนเอง ขณะเดียวกันก็ยังคงไวซ่ึงลักษณะความเช่ือและสังคมดั้งเดิม
ของญ่ีปุน กลาวคือ 

สังคมญ่ีปุนยังคงใหคุณคาตอการสืบเช้ือสายของกลุมตระกูลเปนสําคัญ จะเห็นไดจากการคงไวซ่ึงการสืบเช้ือสาย
พวกขุนนางในระบบยูจี ซ่ึงแมวาญ่ีปุนจะยึดรูปแบบการปกครองตามแบบจีน แตส่ิงสําคัญก็คือ ญ่ีปุนมิไดนําเอารูปแบบการ
สอบคัดเลือกเขารับราชการซ่ึงเปนลักษณะสําคัญสวนหน่ึงของการปกครองในจีนมาดวย เชนน้ีอาจเพราะสังคมญ่ีปุนมีความ
เช่ือม่ันในการสืบเช้ือสายในสกุลที่มีอํานาจปกครองมาแตกอน ดังน้ัน ตําแหนงหนาที่สําคัญจึงมักเปนตําแหนงที่สืบสกุล 
กอใหเกิดฐานะชนช้ันในสังคมญ่ีปุน ระหวางชนช้ันปกครองที่มีอํานาจทางการเมือง และชนช้ันที่อยูใตปกครอง (เพ็ชรี สุมิตร  
2516 : 27) นอกจากน้ีการรับเอาแนวความคิดเก่ียวกับความสัมพันธทั้งหาของจีนมาใชในญ่ีปุนน้ัน ก็จะมีการปรับเปล่ียนโดย
ยึดถือแตกตางกัน จะเห็นไดชัดจากความสัมพันธระหวางเจานายกับลูกนอง และพอแมกับลูก ซ่ึงในสังคมจีน ความสัมพันธ
ระหวางผูปกครองกับผูที่อยูใตปกครองน้ัน จะขึ้นอยูกับระบบการสอบไลที่สังคมจีนสมัยจารีตจะใหความสําคัญ แตเม่ือญ่ีปุนรับ
เอาแนวคิดอันน้ีมาใชในสังคมตนเอง ก็ไดมีการปรับเปล่ียนใหเขากับคุณคาทางสังคมดั้งเดิมที่ตนเองเคยยึดถือปฏิบัติ โดยสังคม
ญ่ีปุนจะใหคุณคากับความสัมพันธระหวางผูปกครองกับผูที่อยูใตปกครองหรือเจานายกับลูกนองเปนความสัมพันธที่ผูกติดกับ
สายเลือดจากบรรพบุรุษสูรุนหลาน ในสังคมญ่ีปุนแลว ตระกูลลูกนองมีพันธะที่จะตองรับใชจงรักภักดีและยอมตายเพื่อตระกูล
เจานายอยางไมอาจหลีกเล่ียงได ซ่ึงตางจากสังคมจีนที่บรรดาชนช้ันขุนนาง จะมีอิสระโดยการลาออกจากตําแหนงหนาที่ของ
ตนเองเม่ือใดก็ได โดยถือเปนการยุติความสัมพันธกับผูที่เปนเจานายของตนไดตามใจชอบ ลักษณะเชนน้ีไมอาจเกิดขึ้นและ
ยอมรับไดในสังคมญ่ีปุน 

การใหคุณคาตอระบบการสืบเช้ือสายน้ัน ยังสามารถเห็นไดจากชนช้ันปกครองทางสังคมที่เกิดขึ้นในสังคมญ่ีปุนจะ
เปนลักษณะผูกขาดตอเช้ือสายของกลุมตระกูลเปนสําคัญ กลาวคือ ในสังคมจีนไดใชลัทธิขงจ๊ือในสังคมศักดินาของตนทําใหเกิด
ระบบชนช้ันในสังคมขึ้น แตละชุมชนมีระเบียบความประพฤติและปฏิบัติของตนโดยเฉพาะตามคําสอนของลัทธิขงจ๊ือ ทั้งน้ี 
เพื่อใหสังคมอยูกันเปนระเบียบเรียบรอย ไมกาวกายกันใหสับสนวุนวาย ลัทธิขงจ๊ือในญ่ีปุนก็สอดคลองกับแนวความคิด
ดังกลาวเพราะสังคมญ่ีปุนสมัยโทกูงาวะเปนสังคมศักดินาเหมือนกันและไดใชลัทธิขงจ๊ือมากําหนดโครงสรางทางสังคมของตน 
โดยไดแบงเปน 4 ชนช้ัน คือ ชนช้ันนักรบ ชนช้ันชาวนา ชนช้ันชางฝมือ และชนช้ันพอคาตามลําดับ สังคมแตละชนช้ันน้ีจะตาง
คนตางอยูไมกาวกายซ่ึงกันและกัน มีวิถีทางการดําเนินชีวิตเปนของตนเอง ทําใหเปนปจจัยหน่ึงของการสรางสันติภาพโทกูงา
วะ      อันยาวนาน แตอยางไรก็ตาม ชนช้ันของจีนน้ันสามารถที่จะเปล่ียนแปลงฐานะชนช้ันของตนเองได หากมีโอกาสและมี
ความสามารถที่จะพัฒนาตนเอง (เพ็ญศรี กาญจโนมัย 2530 : 53-54) แตสําหรับสังคมญ่ีปุนแลว แมจะรับเอาระบบศักดินา
ตามแบบจีนที่ใหความสําคัญกับการเล่ือนมาเปนชนช้ันปกครองดวยระบบการสอบคัดเลือกและปฏิบัติตามหลักขงจ๊ือ แตสังคม
ญ่ีปุนการเขามารับตําแหนงทางราชการน้ี จะเนนการสืบตําแหนงตามสายเลือด ดังเชน การสืบจากตระกูลนักรบกันมาโดย
ตลอด แตก็มีลัทธิขงจ๊ือในการอบรมจิตใจใหมีสมาธิแนวแนในอุดมการณนักรบของตน ซ่ึงลัทธิขงจ๊ือจงมีสวนชวยใหบรรดา
นักรบในญ่ีปุนมีความซ่ือสัตยตอหนาที่และจงรักภักดีตอเจานาย 
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ความคิดที่แตกตางอยางสําคัญตอกรอบความคิดทางการเมืองการปกครองในญ่ีปุนที่คิดออกไปจากความคิดภายใต
กรอบของขงจ๊ือคือเรื่อง “อาณัติที่ไดรับมอบจากสวรรค” ลัทธิขงจ๊ือไดนําเอารูปแบบของอาณัติแหงสวรรคมาใชในการ
ปกครองจีน โดยจะถือวากษัตริยเปนโอรสแหงสวรรค เปนผูที่ไดรับความยินยอมจากสวรรคใหทําหนาที่ปกครองโลกมนุษยดวย
ความชอบธรรมและปกครองอยางมีคุณธรรม ซ่ึงกษัตริยหรือองคจักรพรรดิของจีนจะมีความเปนเทพเจาในสรวงสวรรคเปน
การช่ัวคราวเทาน้ัน หากจักรพรรดิปกครองไมเปนธรรม ประชาชนที่อยูใตปกครองไดรับความเดือดรอนเพราะจักรพรรดิ
ปกครองไมดี และไมอยูในกรอบตามหลักขงจ๊ือ สวรรคก็จะเรียกอาณัติคืน น่ันหมายถึงการมีคนดีหรือผูที่มีบุญมาขึ้นครอง
บัลลังกเพื่อเขามาแกไขปญหาความวุนวายของบานเมืองใหสงบสุข  

สําหรับสังคมญ่ีปุนแลว จะมีความเช่ือที่วาจักรพรรดิสืบเช้ือสายมาจากสุริยเทวี คือ เทพีอามาเตราสุ (Amaterasu 
Omikami) จักรพรรดิไดรับการนับถือวาเปนรางของผูสืบสายโลหิตอันไมมีวันจะขาดสลายเลยช่ัวนิรันดร และพระองคเองก็
เปนเทพเจา สงผลใหขอน้ีเปนแนวคิดที่แตกตางไปจากหลักอาณัติแหงสวรรคในสังคมจีนที่หมายถึงอาณัติของประชาชนหรือ
ประชาชนคือสวรรคที่จะกําหนดผูปกครองหรือจักรพรรดิของตน (เพ็ญศรี  กาญจโนมัย 2540: 80) เราจึงพบการโคนลม
ราชวงศในจีนอยูเนืองๆ ในขณะที่ราชวงศของญ่ีปุนน้ัน จักรพรรดิไมเคยถูกเอาออกจากราชสมบัติเลย แมวาจะมีการ
เปล่ียนแปลงอยางรุนแรงหรือการปฏิวัติเกิดขึ้นในสังคม (อรพินท พงษภักดี และคณะ 2521 : 268 ) จะเห็นไดวาญ่ีปุนแมจะ
รับเอาหลักในการปกครองตามแบบขงจ๊ือมาใชในสังคมของตน แตญ่ีปุนก็ยังคงไมละทิ้งกรอบประเพณีเดิม แตหากส่ิงไหนที่
ญ่ีปุนไมมี อาทิ การปกครองสวนกลางในระบบเจาขุนมูลนาย ญ่ีปุนก็ไดหยิบยืมแบบมาจากจีนเพื่อมาเติมเต็มระบบการ
ปกครองของญ่ีปุนใหมีความสมบูรณตามแบบฉบับของญ่ีปุน  

นอกจากน้ีเม่ือญ่ีปุนจะรับเอาระบบการปกครองภายใตระบอบศักดินาที่มีความเขมขนในจีนมาเปนแบบอยาง แต
การเมืองการปกครองภายใตระบอบศักดินาของญ่ีปุน เปนระบอบศักดินาที่ไมมีระบบผูกขาด ทองถิ่นมีศักยภาพในการผลิต 
กลาวคือ ในศตวรรษที่ 16 เปนชวงที่สังคมญ่ีปุนมีการรวมศูนยอํานาจไวที่สวนกลาง แตอํานาจของพวกโชกุนและไดเมียว
ภายใตระบอบศักดินาก็ยังคงมีศักยภาพ และสามารถสรางสถานภาพทางเศรษฐกิจของตนเองอยางเขมแข็ง จนถึงขั้นที่วา
สามารถใชอํานาจในการทาทายและบีบบังคับใหองคจักรพรรดิพระราชทาน “รัฐธรรมนูญ” จะเห็นไดวา  ทั้งโชกุนและไดเมียว
มีสวนในการสรางสังคมศักดินาที่มีความกาวหนามากขึ้น และเปนกลุมคนที่มีศักยภาพในการพัฒนาทําใหสังคมญ่ีปุนมีความ
เจริญรุดหนาอยางรวดเร็วมากกวาสังคมอ่ืนๆ ในเอเชีย เพราะเน่ืองจากมีโอกาสในการสรางสถานะของตัวเองอยางอิสระ ตาง
จากจีนที่กลุมชนช้ันกลางหรือพวกพอคาไมมีอิสระและโอกาสในการทําการคาอยางเสรี เพราะอํานาจจะถูกผูกขาดโดยรัฐ เปน
ผลใหระบบทุนนิยมไมกาวหนาในสังคมจีน 

แมคนญ่ีปุนจะมองคําสอนตามตํารับขงจ๊ือเปนรูปแบบของความคิดทางการเมืองและการสอนทางจริยธรรม แตคํา
สอนตามหลักของขงจ๊ือก็ไดกลายเปนมรดกทางวัฒนธรรมของญ่ีปุนที่ไดรับจากจีน โดยมีสวนสรางทรัพยากรมนุษยใหแกญ่ีปุน 
ทําใหคนญ่ีปุนรักความเปนระเบียบเรียบรอยในสังคม จนกลายเปนเอกลักษณของคนญ่ีปุนเอง ญ่ีปุนเปนชาติที่มีความสามารถ
ในการรับวัฒนธรรมตางชาติ ทั้งน้ีเพราะในการรับวัฒนธรรมตางชาติของญ่ีปุน จะเปนการเลือกรับส่ิงที่สามารถนํามาปรับและ
เปล่ียนใหเขากัน (ยุพา คลังสุวรรณ 2547 : 183) การเรียนรูและรับเอาคําสอนตามตํารับขงจ๊ือเขามาในสังคมญ่ีปุนน้ัน คลาย
กับเปนการรับอารยธรรมจากภาคพื้นเอเชียเพื่อใหพัฒนาการทางโครงสรางทางสังคมและวัฒนธรรมของญ่ีปุนเอง ญ่ีปุนไดนํา
คําสอนตามตํารับขงจ๊ือมาเพื่อใชในการควบคุมคนในสังคมใหอยูในระเบียบวินัย และชวยสอนคนใหอานออกเขียนได สรางคน
ญ่ีปุนใหมีคุณภาพดีดวยการใหความสําคัญตอการศึกษาแกคนทุกระดับและทุกชนช้ัน   

 
5. สรุป 
 
 ลัทธิขงจ๊ือมีประวัติยาวนานในการวางรากฐานแนวความคิดและการดําเนินชีวิตใหแกคนญ่ีปุน ทั้งกรอบในทาง
การเมืองการปกครอง โครงสรางทางสังคม คานิยม พฤติกรรมของสังคม และความนึกคิดดานศีลธรรมของคนญ่ีปุน แมจะรับ
เอาหลักในการปกครองตามแบบขงจ๊ือมาใชในสังคมของตน แตญ่ีปุนก็ยังคงไมละทิ้งกรอบประเพณีเดิม  และแมวาในปจจุบัน
ญ่ีปุนจะกลายเปนประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัยที่รับเอาอารยธรรมตะวันตกเขาไปไมนอย แตกรอบแนวทางตามหลักขงจ๊ือก็
ยังคงอยูในสังคมญ่ีปุน โดยปจจัยที่สนับสนุนใหลัทธิขงจ๊ือแพรกระจายในสังคมญ่ีปุนไดอยางม่ันคง คือ ลัทธิขงจ๊ือสามารถ
ผสมผสานเขากับประเพณีที่เปนรากฐานดั้งเดิมของสังคมญ่ีปุน และสอดคลองกับโครงสรางทางการเมืองการปกครองที่โยง
อํานาจการปกครองเขาสูสถาบันจักรพรรดิ อีกทั้งการรับเอาลัทธิขงจ๊ือมาในสังคมญ่ีปุนไดมีการปรับเปล่ียนจนเกิดเปนลัทธิ
ขงจ๊ือใหมที่เนนความสําคัญของการศึกษา จึงทําใหชองวางระหวางชนช้ันจางลง โดยลัทธิขงจ๊ือสามารถเขาไปแพรหลายใน
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สังคมระดับลางทั่วสังคมญ่ีปุน ในขณะที่ยังคงไวซ่ึงลักษณะความเช่ือและสังคมดั้งเดิมของญ่ีปุน และมีการปรับเปล่ียนใหเขากับ
คุณคาทางสังคมดั้งเดิมที่ตนเองเคยยึดถือปฏิบัติ 
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บทคัดยอ 

 
การศึกษาครั้งน้ีใชวิธีการสังเคราะหงานวิจัยเชิงคุณภาพที่มีเน้ือหาเก่ียวกับการประยุกตใชพุทธธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ

ของชุมชน มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจสถานะองคความรูงานวิจัยที่เก่ียวกับการประยุกตใชพุทธธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของ
ชุมชน จากงานวิจัยเชิงคุณภาพในระหวางป พ.ศ. 2533 – 2553 ดวยการศึกษาอภิมาน ซ่ึงมีขั้นตอนการศึกษาสามขั้นตอนคือ 
1) การสังเคราะหแนวคิด ทฤษฎี 2) การสังเคราะหวิธีวิทยาการวิจัย 3) การสังเคราะหผลการศึกษา จากน้ันจึงนําผลการศึกษา
ทั้งหมดมาสังเคราะหเขาดวยกันอีกครั้ง ผลการศึกษา ช้ีใหเห็นวางานวิจัยแบงระดับของการประยุกตใชหลักพุทธธรรมไปสูการ
ปฏิบัติออกเปน 3 ระดับ คือ 1) วิธีการ  2) วิธีคิด และ 3) วิถีชีวิต งานวิจัยสวนใหญเปนงานเก่ียวกับ “วิธีการ” หรือรูปแบบ
กิจกรรมที่เก่ียวของ สวนงานวิจัยที่สะทอนถึง “วิธีคิด” โดยตรงน้ันยังมีนอยอยู และยังไมสามารถอธิบายใหเห็นภาพเปน
รูปธรรมที่ชัดเจนได องคความรูดานแนวคิด ทฤษฎีพบวาสวนใหญใหความสําคัญกับแนวทางการแกปญหาเศรษฐกิจตามแนว
พระพุทธศาสนา เชน แนวคิดเศรษฐศาสตรแนวพุทธ ซ่ึงเปนเศรษฐกิจทางสายกลาง มีความพอดี ดวยการพึ่งตนเองในดาน
ปจจัย 4 

 
คําสําคัญ: การประยุกตใชหลักพุทธธรรม, การพัฒนาชุมชน, การพัฒนาเศรษฐกิจ 

 
Abstract 

 
This research used the method of qualitative research synthesis in applying the Buddha Dhamma 

principles into community economic development which aimed to survey knowledge and research status 
in the context of the Buddha Dhamma principles applying for community economic development during 
the years of 1990- 2010 through 3 steps of Meta- analysis: 1) meta theory 2) meta research method                
3) meta data analysis, then synthesized all results together. According to the results showed that the    
applying of Buddha Dhamma principles into practical could be categorized into 3 levels which were             
1) Approach 2)  Thinking method and 3) Life style. Most of the researches or activity’s patterns were 
related to the Approach rather than the Thinking method. Additionally, the research which related to 
Thinking method wasn’t able to explain or describe in realistic and practical way. However, most of the 
theory knowledge was focusing on the directions of economic resolving according to Buddhism such as 
Buddhist economics concept that is a middle way or sufficiency of economic though self-reliance. 
 
Keywords: application of Buddha Dhamma, community development, economic development 
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1. บทนํา 
 

ปญหาเศรษฐกิจและสังคมไทยที่เกิดขึ้นพรอมทั้งสงผลกระทบอยางตอเน่ืองจากอดีตถึงปจจุบันน้ี ถาพิจารณาจาก
รายงานการวิจัยที่เก่ียวของกับเรื่องน้ี ในแตละรายงานจะพบสาเหตุหลักของปญหาที่คลายกันคือสาเหตุมาจากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่สอดรับกับระบบเศรษฐกิจทุนิยมหรือระบบเศรษฐกิจกระแสหลักที่เนนใหความสําคัญกับการ
พัฒนาวัตถุมากกวาการพัฒนาที่ตัวคน โดยจะเห็นไดจากวิกฤตการณทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเม่ือป 2540 ที่ประเทศ
ประสพกับปญหาทางการเงินทําใหตองกูยืมเงินจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ จะเห็นวาระบบเศรษฐกิจดังกลาว เปน
เศรษฐกิจเกินตัว เพราะไทยเลียนแบบเศรษฐกิจตามแบบตะวันตก ซ่ึงสงผลกระทบตอสังคมไทยอยางมาก ผลจากการพัฒนา
ประเทศดานเศรษฐกิจ มีลักษณะรวยกระจุกจนกระจายคือ คนมีฐานะดีมีรายไดเพิ่มขึ้นเปนคนสวนนอย แตคนสวนใหญของ
ประเทศจนลง และดานสังคมทําใหเกิดความเหล่ือมลํ้าความไมเทาเทียมกันของคนในสังคม กลาวไดวายิ่งพัฒนาประเทศสู
ความทันสมัยมากเพียงใดยิ่งสงผลกระทบตอการพึ่งตนเองของชุมชนในชนบท พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต, 2543: น.10-13) 
ไดกลาวไวอยางนาสนใจสรุปไดวา ปจจุบันน้ีไดเปนที่ยอมรับกันทั่วไปแลววาการที่จะพัฒนาประเทศใหสําเร็จ บรรลุจุดมุงหมาย
ที่ตองการไดอยางแทจริงน้ัน จะพัฒนาเพียงดานวัตถุอยางเดียวไมเพียงพอ ประสบการณการพัฒนาประเทศที่ผานมาไดสอนให
เปนที่ตระหนักวา การมุงพัฒนาวัตถุภายนอกเพียงอยางเดียวกลับสรางปญหาอยางมากมาย เชน ปญหาความยากจน ปญหา
ดานสุขภาพ ปญหาความลมเหลวดานการจัดการศึกษา ปญหาดานจริยธรรมคุณธรรม เปนตน การพัฒนาประเทศทั้งดาน
เศรษฐกิจและสังคมน้ัน ทุกฝายตองตระหนักและเขามามีสวนรวม โดยอาศัยความเขมแข็งของชุมชนเปนฐานสําคัญใน
กระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไปในอนาคต  ซ่ึงสอดคลองกับที่ ประเวศ วะสี (2542: น.12) กลาววา “ทางรอดของสังคมไทย
ควรเปนการสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจพื้นฐาน หรือฐานรากของสังคม” ดังน้ัน การพัฒนาจึงจําเปนตองเริ่มจากจุดแข็ง
ในสังคม โดยใชตนทุนทางสังคมที่มีอยูในทุกภาคสวนโดยเฉพาะชุมชนหรือการรวมกลุมในการสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน
ในการจัดการปญหาเศรษฐกิจและการพัฒนาไดอยางยั่งยืน สังคมไทยมีทุนทางสังคมที่สามารถนํามาใชในการแกไขปญหาหรือ
พัฒนาประเทศไดคือพระพุทธศาสนา อันเปนรากเหงาของสังคมไทย แตเม่ือหันกลับมาดูสถานการณปจจุบันในสังคมไทยกลับ
มีปญหาเกิดขึ้นมากมาย หาความสงบไดยากทั้งที่เปนดินแดนแหงพระพุทธศาสนา เม่ือพิจารณาถึงสาเหตุที่แทจริงแลวพบวา
มูลเหตุของปญหามีจุดกําเนิดมาจากความเส่ือมทางจิตใจของคนในสังคม  

ดังน้ันการแกไขปญหาที่ถูกตองที่สุดคือการทําใหคนในสังคมมีศีลธรรมประจําใจ การปลูกฝงศีลธรรมใหเกิดขึ้นใน
จิตใจไดน้ันจําเปนตองมีปจจัยอยูหลายประการ ประการหน่ึงที่สําคัญคือ การมีแบบอยางที่ดีในการดําเนินชีวิตของคนในสังคม 
และแบบอยางที่ดีของสังคมก็มีอยูแลวใน “หลักพุทธธรรมคําส่ังสอนทางพระพุทธศาสนา” และในการพัฒนาคนน้ันสวนที่
สําคัญที่สุดก็คือจิตใจ ถาผูที่มีสวนเก่ียวของในกระบวนการพัฒนานําหลักพุทธธรรมมาปฏิบัติ หรือนําหลักพุทธธรรมไป
ประยุกตใชกับงานพัฒนาอยางสอดคลองและเหมาะสมแลว ยอมจะกอใหเกิดผลดีตอการการพัฒนา และกลาวไดวาวิถีชีวิต
ของคนไทยน้ันมีรากฐานมาจากวิถีแหงพระพุทธศาสนา ทําใหพุทธธรรมมีความสําคัญตอสังคมไทยในฐานะเปนรากฐานความรู 
ความเช่ือและวิถีชีวิตสวนใหญของคนไทย ดังน้ันงานพัฒนาชุมชนในยุคปจจุบันจึงหันมาใหความสนใจกับการพัฒนาจิตใจมาก
ขึ้น โดยที่ผูนําชุมชน นักปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ไดนําหลักพุทธธรรมมาเปนเครื่องกํากับในการพัฒนาชุมชนในหลาย ๆ ดาน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการสรางชุมชนเขมแข็ง ผลการวิจัยที่ผานมาแสดงวาการนําหลักพุทธธรรมมาประยุกตใชน้ัน  เปน
ประโยชนและเปนการประสานความเช่ือ แนวคิดในเชิงจริยธรรมของสังคมเขากับการปฏิบัติหนาที่ของนักพัฒนาชุมชนและ
ผูนําชุมชนไดเปนอยางดี   

เม่ือพิจารณาสภาพองคความรูเก่ียวกับพุทธธรรมในปจจุบัน พบวาถึงแมในแวดวงวิชาการมีคนใหความสนใจศึกษาการ
ประยุกตใชพุทธธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนและสังคมอยูพอสมควร แตกลับพบวายังมีองคความรูไมเพียงพอที่จะอธิบาย
ใหเขาใจถึงปรากฏการณในเรื่องน้ีมากนัก แมจะมีขอมูลเชิงประจักษที่ปรากฏใหเห็นอยูทั่วไปถึงการนําหลักพุทธธรรมไปปรับ
ประยุกตใชในพื้นที่ตาง ๆ ทั่วทั้งประเทศ อาทิเชน การทํากิจกรรมดานการพัฒนามนุษย ดานสังคม เศรษฐกิจ และดานส่ิงแวดลอม
ของพระสงฆกลุมเสขิยธรรมที่มีสมาชิกกระจายอยูทั่วประเทศ (จรูญโรจน ปาโส, 2545: น.127) ตลอดถึงการศึกษาวิจัยจํานวนหน่ึง
ไดแสดงใหเห็นถึงความสําเร็จในการนําหลักพุทธธรรมไปประยุกตใชเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมไดเปนอยางดี ดวยเหตุน้ีทําให
ผูวิจัยซ่ึงเปนนักวิชาการที่มีโอกาสทํางานพัฒนาชุมชน และในฐานะนักวิจัยที่ทํางานวิจัยเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนทองถิ่น 
เห็นความสําคัญของการศึกษาวิจัยเพื่อรวบรวมขอมูล หลักฐานที่ปรากฏในเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของชุมชนดวยหลักพุทธธรรม เพื่อนําผลการการวิจัยมาประยุกตใชในงานพัฒนาชุมชน โดยมีคําถามวามีหลักธรรมใดบางที่สามารถ



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 
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นํามาประยุกตใชในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนได และมีชุมชนใดบางที่นําหลัก   พุทธธรรมมาใชในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ชุมชนไดสําเร็จ ซ่ึงเปนการยืนยันวาหลักพุทธธรรมมีคุณคาไมลาสมัย สามารถนําไปสรางชุมชนใหเขมแข็งไดจริง 
  ดังที่กลาวมาขางตนจึงเห็นวามีความจําเปนตองใชการศึกษาสังเคราะหงานวิจัย (research synthesis) เพื่อสรางองค
ความรูเก่ียวกับการประยุกตใชพุทธธรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน โดยศึกษาสํารวจขอมูลจากงานวิจัยทางสังคมศาสตร
และการพัฒนาชุมชนที่เก่ียวของกับการประยุกตใชพุทธธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนและทําการสังเคราะหขอมูลขอ
คนพบ สังเคราะหวิธีวิทยา  และสังเคราะหทฤษฎี เพื่อสรางองคความรูเก่ียวกับการประยุกตใชพุทธธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
ของชุมชน และเพื่อนําเสนอแนวคิด วิธีการและการประยุกตใชพุทธธรรมดังกลาว ตลอดจนผูวิจัยสามารถถายทอดองคความรูสู
คนในชุมชนและผูปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน โดยการนําองคความรูที่ไดมาสรางฐานขอมูลสําหรับนักปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนและใช
ในการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย และเพื่อสรางความตระหนักใหเกิดแกผูปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน สถาบันการศึกษา องคการ
ปกครองสวนทองถิ่นและวัดใหเห็นความสําคัญและนําหลักพุทธธรรมไปใชในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนตอไป 
 
2. วัตถุประสงคในการศึกษา 
 

2.1 เพื่อสํารวจสถานะองคความรูงานวิจัยที่เก่ียวกับการประยุกตใชพุทธธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน จาก
งานวิจัยเชิงคุณภาพในระหวางป พ.ศ. 2533 – 2553 

2.2 เพื่อศึกษาองคความรูดานการประยุกตใชพุทธธรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน จากงานวิจัยเชิงคุณภาพ
ในระหวางป พ.ศ. 2533 – 2553 
 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

ผูวิจัยไดทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการสังเคราะหงานวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อเปนกรอบแนวคิดในการ
ทําความเขาใจเก่ียวกับเรื่องที่ทําการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

เน่ืองจากการสังเคราะหงานวิจัยทําใหทราบสถานะองคความรู และเปนประโยชนพัฒนาแนวคิดทฤษฏี รวมทั้งการ
พรรณนารายละเอียดของงานวิจัยที่ผานมา ดังน้ัน ผูวิจัยจึงไดทบทวนงานวิจัยที่เก่ียวของกับการสังเคราะหงานวิจัยเชิงคุณภาพ 
เพื่อเปนกรอบแนวคิดในการทําความเขาใจเก่ียวกับเรื่องที่ทําการศึกษา โดยใชกระบวนการของ Finfgeld (2003) ที่สังเคราะห
งานวิจัย ซ่ึงเปนพื้นฐานในการสรางทฤษฏี โดยใชการสังเคราะหอภิมาน ดวยการสังเคราะหขอมูล การสังเคราะหวิธีวิทยา 
(meta-method) และการสังเคราะหทฤษฏี ผูวิจัยไดสรุปรายละเอียดขั้นตอนการสังเคราะหตามแผนภาพ ดังน้ี 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

แผนภาพที่ 1 แสดงรายละเอียดขั้นตอนการสังเคราะหงานวิจัย 

งานวิจัยที่เก่ียวกับการประยุกตใชพุทธธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน  
 

สังเคราะหวิธีวทิยา 
(Meta method) 

สังเคราะหทฤษฏี 
(Meta theory) 

สังเคราะหขอคนพบ 
(Meta-data analysis) 

 

การสังเคราะห 
(Meta synthesis) 

สถานะองคความรูดานการประยุกตใชพุทธธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน 
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ปรีชา เปยมพงศสานตและคณะ (2550) ไดสังเคราะหองคความรูเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง “การสังเคราะห

องคความรูเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง” โดยใชญาณวิทยาบูรณาการศาสตร (integral epistemology) ใชวิธีการสังเคราะห
ความรูเชิงคุณภาพ และสํารวจประเมิน วิเคราะหสังเคราะหงานวิจัยแนววิพากษ โดยกําหนดกรอบคําถามในการสังเคราะห
งานวิจัย (synthesis questions) วา 1) งานวิจัยจัดอยูในประเภทใด 2) วัตถุประสงคของงานวิจัยที่เลือกศึกษาคืออะไร 3) 
คําถามคืออะไร วิธีวิทยาการวิจัยเปนเชนใด มีจุดเดน หรือขอจํากัดใดในการแสวงหาความรู 4) องคความรูหรือขอคนพบคือ
อะไร สามารถเรียกวาเปนองคความรูใหมไดหรือไม 5) สถานะองคความรูเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงเปนเชนใด โดยรายงานผล
การสังเคราะหเปน 4 ขั้นคือ 1) การแยกประเภทงานวิจัยตามวัตถุประสงคการวิจัย 2) แยกประเภทงานวิจัยตามลักษณะคําถาม
การวิทยาการวิจัย 3) แยกประเภทตามงานวิจัยและกลุมพื้นที่ที่ศึกษา และ 4) แยกตามประเภทกรอบแนวคิดในการทําวิจัย  

อุษา สุทธิสาคร (2551) ทําการศึกษาเรื่องการสังเคราะหสถานะองคความรูการวิจัยโดยประชาชนในการแกปญหา
เศรษฐกิจชุมชน  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษา สังเคราะห การวิจัยโดยประชาชนในการแกปญหาเศรษฐกิจชุมชน วามี
กระบวนการและลักษณะอยางไร รวมถึงศึกษา สังเคราะหการสรางกระบวนการเรียนรูและการจัดการความรูที่เกิดจากการ
วิจัยดังกลาว ซ่ึงมีคําถามวิจัย 3 ขอ คือ 1) กระบวนการวิจัยของประชาชนเปนอยางไร 2) การวิจัยของประชาชนนําไปสูการ
สรางกระบวนการเรียนรูและการจัดการความรูของชุมชนไดอยางไร และ 3) การเรียนรูและการจัดการความรูของชุมชนนําไปสู
การสรางแนวทางในการแกปญหาเศรษฐกิจชุมชนอยางไร การวิจัยใชวิธีวิทยาการสังเคราะหงานวิจัยเชิงคุณภาพ จากการวิจัย
ของโดยประชาชนในการแกปญหาเศรษฐกิจชุมชน จํานวน 133 เลม ตั้งแตป พ.ศ. 2530-2549 ดวยการศึกษาอภิมาน (meta 
study) ซ่ึงมีขั้นตอนสามขั้นตอนคือ 1)การสังเคราะหขอมูล (meta –data analysis) 2) การสังเคราะหวิธีวิทยา (meta-
method) 3) การสังเคราะหทฤษฎี (meta-theory) 

  
4. วิธีดําเนินการศึกษา 
 

ขั้นที่ 1 ศึกษากลุมประชากร โดยการสืบคนงานวิจัยที่มีเน้ือหาเก่ียวของกับองคความรู แนวคิด วิธีการ และการ
ประยุกตใชพุทธธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน กําหนดขอบเขตของการศึกษางานวิจัยทางสังคมศาสตรและการพัฒนา
ชุมชน/สังคมในระหวางป พ.ศ. 2533 – 2553 

ผูวิจัยไดสืบคนขอมูลจากระบบการสืบคนอีเล็กทรอนิคสไทลิสท (Thai List) เปนเบื้องตน และสํารวจรายช่ืองานวิจัย
ของประเทศไทย และฐานขอมูลเอกสารของหองสมุดของมหาวิทยาลัยตาง ๆ 11 แหง ซ่ึงในเบื้องตนน้ีไดงานวิจัยจํานวน 77 เรื่อง 

ขั้นที่ 2  ทําการคัดเลือกกลุมตัวอยาง โดยใชคําสําคัญ (keywords) สําหรับการสืบคนดังน้ี 
  1)  พุทธธรรม หรือ พุทธศาสนา หรือ พุทธปรัชญา 
 2)  การประยุกตพุทธธรรม 
 3) การพัฒนาชุมชน หรือ การพัฒนาสังคม  
 4) การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน 
 5) การพัฒนาชุมชนตามหลักพระพุทธศาสนา 

เม่ือขอมูลงานวิจัยแตละเรื่องปรากฏบนจอคอมพิวเตอร ผูวิจัยทําการตรวจสอบช่ือและบทคัดยอของ
งานวิจัยวามีความเก่ียวของกับประเด็นที่กําลังจะศึกษาหรือไม ซ่ึงในขั้นตอนน้ีไดงานวิจัยที่เก่ียวของและสมบูรณจํานวน 26 
เรื่อง แลวคัดสําเนาโดยการถายเอกสารและ download จากเครื่องคอมพิวเตอรในกรณีที่ทําได 
 ขั้นที่ 3   กําหนดแนวคิดในการสังเคราะหการวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยกําหนดกรอบคําถามในการสังเคราะหงานวิจัย 
(synthesis questions)  วา  

1) งานวิจัยจัดอยูในประเภทใด   
2) วัตถุประสงคของงานวิจัยที่เลือกศึกษาคืออะไร 
3) แนวคิด ทฤษฎีที่ใชเปนกรอบในการศึกษาคืออะไร 
4) วิธีวิทยาการวิจัยเปนเชนใด  
5) องคความรู หรือขอคนพบคืออะไร  
6) สถานะองคความรูงานวิจัยที่เก่ียวกับการประยุกตใชพุทธธรรม เพื่อพัฒนาและแกไขปญหาเศรษฐกิจ

ของชุมชนเปนเชนใด  
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ขั้นที่ 4  ดําเนินการวิเคราะห สังเคราะหงานวิจัย โดยใชวิธีการสังเคราะหเชิงคุณลักษณะ หรือเชิงบรรยาย 
(Qualitative Synthesis) โดยใชแนวทางการสังเคราะหของ Finfgeld (2003) ผูวิจัยกําหนดกรอบวิจัย แสดงความเก่ียวของ 
ระหวางงานวิจัยแตละเรื่องที่นํามาสังเคราะห โดยจับประเด็นจากขอคนพบของงานวิจัยใน 3 ประเด็น ดังน้ี 

1) ดานแนวคิด ทฤษฎีที่ใชในงานวิจัย (Meta theory) 
2) ดานวิธีวิทยาการวิจัย (Meta method) 
3) ดานผลการศึกษา (Mata data analysis)  

            จากน้ันจึงนําผลการศึกษาทั้งหมดมาสังเคราะหเขาดวยกัน แลวทําการแปลความหมาย หรือตีความ 
เทียบเคียงระหวางงานวิจัย   

ขั้นที่ 5  การสรุปขอคนพบ องคความรูดานแนวคิด ทฤษฏี วิธีวิทยาที่ใชในการวิจัย และเขียนรายงานเสนอประเด็น
ขอคนพบการวิจัยที่สวนใหญเห็นรวมกัน เสนอประเด็นที่โตแยงกัน  

 
5.  ผลการศึกษา 
 

ผลการวิเคราะหและสังเคราะหจําแนกประเภทของการวิจัย 
 ผูวิจัยทําการวิเคราะห สังเคราะหในเชิงคุณลักษณะ หรือเชิงบรรยาย (Qualitative  Synthesis) โดยประยุกตจาก
รูปแบบของ Deborah L. Finfgeld (2003, p. 897) แบงประเด็นออกเปน 3 ประเด็น เพื่อเปนกรอบในการสังเคราะห ดังน้ี  
 1. การสังเคราะหแนวคิด ทฤษฎี (Meta  theory) 
 2. การสังเคราะหวิธีวิทยาการวิจัย (Meta  method) 
 3. การสังเคราะหผลการศึกษา (Meta  data  analysis) 
 ผูศึกษาจึงจําแนกสาระของการสังเคราะหงานวิจัย ออกเปน 4 ประเภทใหญ ๆ ไดแก  

ประเภทที่ 1.  งานวิจัยที่ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีในขั้นพุทธปรัชญา/อุดมการณในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน   
ลักษณะสําคัญของงานวิจัยประเภทน้ี นักวิจัยไดตั้งวัตถุประสงคการวิจัยรวมไววา อะไรคือกระบวนทัศนทางพุทธ

ปรัชญา ทาทีของพุทธปรัชญาควรจะเปนอยางไร  อัตลักษณของพุทธปรัชญาคืออะไร และจะมีสวนในการพัฒนาสังคมอยางไร 
และอะไรคือความรูในพุทธปรัชญา เพื่อทําความเขาใจในพุทธปรัชญา และนําเสนอแนวคิดทางพุทธปรัชญาใหเปนกระบวน
ทัศนทางเลือกในการพัฒนาชุมชน ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองการปกครองและส่ิงแวดลอม  ขอสังเกตที่
ไดจากการศึกษางานวิจัยทุกเรื่องน้ันคือ ผูศึกษาใหความสําคัญกับกระบวนทัศนทางพุทธปรัชญามาก และนอกจากจะมุงศึกษาเพิ่ม
ความรูทางดานทฤษฎีแลวยังมุงประโยชนในทางปฏิบัติของสังคมอีกดวย  

ประเภทที ่2.  งานวิจัยที่ศึกษาการประยุกตใชหลักพุทธธรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน  
วัตถุประสงคการวิจัยของประเภทที่ 2 น้ี มีความตอเน่ืองจากประเภทที่ 1  กลาวคือ  เนนการปฏิบัติมากขึ้น เปนขั้น

นําไปสูการปฏิบัติในชีวิตประจําวันจริง ๆ ไมไดเปนเพียงปรัชญาอีกตอไป  โดยมีวัตถุประสงคการวิจัยรวมวาบรรพชิตและฆราวาส
จะมีแนวคิดทางพุทธธรรมอะไรที่จะนําไปประยุกตใชเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพียงพอ เนนศึกษาการประยุกตใชพุทธธรรมอยางเปนรูปธรรม (grounded theory research) 

ผูวิจัยไดตั้งขอสังเกตจากการศึกษางานวิจัยทุกเรื่องคือ แนวคิดในการวิจัยประเภทน้ีนักวิจัยมุงใหความสําคัญกับการ
สรางกรอบมโนทัศนวาดวยหลักการและวิธีการประยุกตใชพุทธธรรมในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมซ่ึงจะแตกตางจากประเภทที่หน่ึงที่เปนกรอบแนวคิดเชิงอุดมการณหรือหลักการทางพุทธปรัชญาอยางเดียวใน
การสรางกรอบมโนทัศนประเภทน้ีนักวิจัยมีจุดรวมที่สําคัญคือการแสวงหาแนวทางในการพัฒนาและแกไขปญหาชุมชน/สังคม   

ประเภทที่ 3. งานวิจัยที่ศึกษาบทบาทของสงฆกับการประยุกตใชหลักพุทธธรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจ ในประเภท
น้ีเปนการศึกษาที่ลงรากลึกถึงการปฏิบัติสืบเน่ืองมาจากแนวทางการศึกษาประเภทที่ 1 และ 2 โดยมีวัตถุประสงคการวิจัยรวม
วาบทบาทของพระสงฆที่เปนผูนําในการปฏิบัติตามพุทธธรรม ตองทําอยางไร ทําเพื่ออะไร เพราะอะไรและกับใคร จะเปน
ประโยชนแกสังคมเพียงใด มีความสอดคลองกับพระธรรมวินัย และหลักการพัฒนาชุมชนหรือไมอยางไร  หากไมสอดคลอง
ควรปรับเปล่ียนบทบาทอยางไรเพื่อใหบทบาทที่มีอยูชัดเจนขึ้น 

ผูวิจัยไดตั้งขอสังเกตจากการศึกษางานวิจัยทุกเรื่องคือ มีแนวคิดในการวิจัยที่มุงใหความสําคัญกับการสรางกรอบ 
มโนทัศนที่เกิดจากการทบทวนวรรณกรรมเรื่องบทบาทหนาที่ของพระสงฆในการพัฒนาชุมชน/สังคม นอกจากน้ียังพบวาการ
ศึกษาวิจัยที่มีพระสงฆเปนผูนําในการพัฒนาและแกไขปญหาเปนการศึกษาวิจัยที่เนนชุมชนชนบทเปนเปาหมายหลัก เน่ืองจาก
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พระสงฆจะเปนที่พึ่งและที่ยึดเหน่ียวจิตใจของคนในชนบท และจุดรวมของการทบทวนวรรณกรรมคือบทบาทดานการพัฒนา
ชุมชนชนบทของพระสงฆที่เนนการพัฒนาดานการเปนอยูหรือดานการประกอบอาชีพเปนหลักเพื่อใหชุมชนสามารถพึ่งตนเอง
ได อีกทั้งงานวิจัยประเภทน้ียังมุงศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการรวมมือกับพระสงฆหรือบุคคลอ่ืนในการพัฒนาและ
แกไขปญหาของชุมชนเชนงานวิจัยเรื่อง บทบาทพระสงฆและการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปาในบริเวณภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของพระอุปกรณ ชูเช้ือ (2544) และงานของวิเชียร ชาญณรงค (2546) เรื่องพระสงฆในการนําหลักธรรม
มาใชทํากิจกรรมงานพัฒนาชุมชน เพื่อการลดละ เลิกอบายมุข : ศึกษาเฉพาะกรณีพระครูศีลวราภรณ (เฉลิม ฐิติสีโล) 

ประเภทที่ 4.  งานวิจัยประเภทอ่ืนๆ ที่ศึกษาประเด็นที่เก่ียวของ กับการใชหลักพุทธธรรมในการพัฒนาและแกไขปญหา
เศรษฐกิจ ในประเภทน้ีมีวัตถุประสงคการวิจัยที่ไมเขาพวกกับ 3 ประเภทแรก คือวัตถุประสงคการวิจัยจะไมศึกษาเรื่องพุทธปรัชญาขั้น
อุดมการณ หรือไมตั้งคําถามวามีการประยุกตใชหลักธรรมอยางไร หรือไมไดศึกษาถึงบทบาทของพระสงฆวาเปนอยางไร แตจะเปน
การศึกษาในประเด็นที่เก่ียวของกับการประยุกตใชพุทธธรรมในการพัฒนาและแกไขปญหาเศรษฐกิจ ขอสังเกตที่ไดจากการศึกษา
งานวิจัยพบวา ผูศึกษาใหความสําคัญกับแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง และทําการศึกษาในลักษณะกรณีศึกษาเปนสําคัญ 

ขอคนพบทีไ่ดจากการสังเคราะหองคความรูเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี 
โดยสรุปภาพรวมของขอคนพบที่ไดจากการสังเคราะหองคความรูทางดานแนวคิด ทฤษฎีทั้ง 4 ประเภทพบวา กรอบ

แนวคิดทฤษฎีของงานวิจัยเกิดจากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎีพุทธปรัชญาในการพัฒนาสังคมหรือการ
พัฒนาสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาทฤษฎี และแนวคิด ทฤษฎีที่ผูศึกษาใชซํ้ากันมากที่สุดคือ แนวคิดเก่ียวกับพุทธปรัชญาใน
การพัฒนาสังคม (n=20) แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาเชิงพุทธ หรือการพัฒนาสังคมตามแนวพุทธศาสตร โดยเฉพาะหลักธรรมที่ 
พระสงฆและแกนนํากลุม/ชุมชนนํามาประยุกตใชในการดําเนินงาน (n=18) แนวคิดการพัฒนาชุมชน (n=14) แนวคิด
เศรษฐศาสตรแนวพุทธ (n=13) แนวคิดเก่ียวกับการประยุกตใชพุทธธรรมในการพัฒนาสังคม (n=11) แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับ
บทบาทการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ (n=10) แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (n=8) แนวคิดเก่ียวกับชุมชนเขมแข็ง (n=5) แนวคิด
เก่ียวกับกระบวนการมีสวนรวม (n=4)  สําหรับแนวคิด ทฤษฎีที่นอกเหนือจากที่กลาวมาน้ันจะมีลักษณะแยกไปตามแตละ
เรื่อง แตละเน้ือหา ซ่ึงไมมีความซํ้ากัน 

แนวคิด ทฤษฎีที่พบโดยสวนใหญขางตน ในดานแนวคิดที่เก่ียวกับการพัฒนาสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา ผูวิจัย
พบวา ผูศึกษาสวนใหญใหความสําคัญกับแนวทางการแกปญหาเศรษฐกิจตามแนวพระพุทธศาสนา เชนแนวคิดเศรษฐศาสตร
แนวพุทธ ซ่ึงหมายถึงหลักคําสอนในทางพระพุทธศาสนาที่เก่ียวกับเศรษฐกิจ คือ เศรษฐกิจทางสายกลาง ความพอดี ดวยการ
พึ่งตนเองในดานปจจัย 4 อันเปนจุดสมดุลของคุณภาพชีวิตและความพึงพอใจมาบรรจบกัน เศรษฐศาสตรเชิงพุทธอาจเรียกได
วา เศรษฐศาสตรสายกลางหรือเศรษฐศาสตรสายมัชฌิมาปฏิปทา  เพราะวาระบบชีวิตของพระพุทธศาสนาที่เรียกวามรรคน้ัน 
เปนมัชฌิมาปฏิปทา  และเศรษฐกิจในทางพระพุทธศาสนาที่เก่ียวของกับระบบการดําเนินชีวิตของพระสงฆกฎเกณฑที่เปน
หลักสําหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจคือ ศีลหรือแบบแผนแหงการปฏิบัติอันเปนขอหามและขออนุญาตที่แสดงแกพระสงฆ สวน
ศีลที่เก่ียวของกับเศรษฐกิจของฆราวาส ไดแก การไมลักขโมยของบุคคลอ่ืน การฉอฉล หลอกลวง คากําไรเกินควร ไดแก 
หลักการแสวงหาทรัพย การรักษาทรัพย การเก็บออม รวมถึงคุณธรรมของนายจางและลูกจาง ตลอดจนคุณธรรมของผูปกครอง
รัฐ ซ่ึงส่ิงเหลาน้ีปรากฏในพระสุตตันตปฏก ทั้งน้ีในพระอภิธรรมปฏกอาจจะไมมีสวนที่วาดวยเรื่องเศรษฐกิจโดยตรง แตเม่ือ
วิเคราะหกระบวนการและองคประกอบตาง ๆ จะพบวามีองคประกอบของจิตใจมนุษยที่เปนรากฐานของพฤติกรรมทุกดาน
รวมทั้งพฤติกรรมทางเศรษฐกิจอยูดวย ทั้งในฝายลบและฝายบวกก็ไดกลาวถึงไว เชน โลภมูลจิต  โทสมูลจิต โมหมูลจิต ตัณหา
มูลจิต อันเปนฝายอกุศลจิต และ อโลภะ อโมหะ ศรัทธา จาคะ เมตตา อันเปนฝายกุศลจิต ซ่ึงหลักอภิธรรมที่กลาวน้ีเปน
รากฐานของพฤติกรรมมนุษย เม่ือนําไปศึกษาเรื่องเศรษฐกิจก็จะเปนพฤติกรรมดานเศรษฐกิจ กลาวคือถาจิตประกอบดวยกุศล
ธรรม การประกอบอาชีพการงานก็จะออกมาในทางสรางสรรค เชน การประกอบธุรกิจก็จะมีความเจริญรุงเรือง ในทางตรงกัน
ขามถาจิตประกอบดวยอกุศล การประกอบอาชีพก็อาจจะเปนการเบียดเบียนผูอ่ืน ผิดศีลธรรม เชน การทําธุรกิจที่มุงหากําไร
เกินควร ขาดความซ่ือสัตยและเบียดเบียนผูอ่ืน ทั้งน้ีส่ิงที่ไดจากการศึกษาแนวคิดการพัฒนาแบบพุทธ คือ “จริยธรรมในการ
พัฒนา” จริยธรรมเปนเรื่องที่จะบอกเราวา อะไรเปนส่ิงที่ดีงาม อะไรเปนส่ิงที่ช่ัวราย นอกจากน้ีจริยธรรมยังบอกเราอีกดวยวา 
อะไรควรทํา และเราควรทําอยางไร เพื่อที่จะใหสังคมและชีวิตของมนุษยอยูในสภาพที่ดีงาม  

ขอคนพบที่ไดจากการสังเคราะหองคความรูทางดานวิธีวิทยาการวิจัย 
โดยภาพรวมสามารถสรุปขอคนพบที่ไดจากการสงเคราะหองคความรูทางดานวิธีวิทยาการวิจัยไดดังน้ี คือ รูปแบบใน

การศึกษามีความเหมาะสมทั้งดานประชากรและกลุมตัวอยาง ซ่ึงมีความสอดคลองกับประเด็นที่ทําการศึกษา วิธีการเก็บ
รวบรวมขอมูลสวนใหญใชการศึกษาเอกสารควบคูกับการศึกษาภาคสนาม โดยจะเนนการศึกษาภาคสนามเปนหลัก ผูศึกษาลง
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เก็บขอมูลในพื้นที่กรณีศึกษาใชวิธีการสัมภาษณรายกลุมและรายบุคคล และใชแนวคําถามประกอบการสัมภาษณเปนเครื่องมือ 
สวนการศึกษาเอกสารน้ันสวนใหญศึกษาจากเอกสารคําสอนทางศาสนา เชน พระไตรปฏก อรรถกถา และบทความขอเขียน
ตาง ๆ ของนักปราชญทางศาสนา การวิเคราะหขอมูลพบวาผูศึกษาตีความจากส่ิงที่เปนรูปธรรมหรือปรากฏการณที่เกิดขึ้นจริง 

การวิพากษงานงานวิจัยในประเด็นดานของวิธีวิทยาการวิจัย ผูวิจัยพบวาการวิจัยที่มีระดับการประยุกตใชพุทธธรรม
อยางเปนรูปธรรม ในการพัฒนาชุมชน สังคม น้ันควรใชการศึกษาภาคสนาม จึงจะเปนวิธีการศึกษาที่เหมาะสมที่สุด เน่ืองจาก
การมุงแสวงหาความเช่ือ ขอเท็จจริง ทัศนคติ ความรู การปฏิบัติหรือการกระทําของบุคคลตองศึกษาในเชิงปรากฏการณวิทยา
หรือกรณีศึกษาที่มีประชากรหรือกลุมตัวอยางที่เปนตัวแทนของทั้งหมด ดังน้ันจึงใชวิธีการวิจัยภาคสนามเปนหลัก แลวนํา
ขอมูลที่ไดมาวิเคราะหตีความ ทั้งน้ีมีขอจํากัดที่สําคัญคือผูศึกษาวิจัยจะตองมีความรูเก่ียวกับเรื่องที่ทําการศึกษาดวยจึงจะ
สามารถตีความไดอยางถูกตอง ที่สามารถตีความแบบคนใน (emic) ซ่ึงสอดคลองกับงานพัฒนาชุมชนคือการศึกษาวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (PAR) เพราะนักวิจัยเขาไปรวมกิจกรรมของกลุมตัวอยางทุกขั้นตอนจึงสามารถเก็บรวบรวมขอมูล
แบบคนในเชนงานวิจัยเรื่อง การประยุกตใชพุทธธรรมกับการทํากิจกรรมในชุมชนของพระสงฆกลุมเสขิยธรรมของพระ     
จรูญโรจน ปาโส (2545) 

ขอคนพบที่ไดจากการสังเคราะหองคความรูดานผลการศึกษาที่ไดจากงานวิจัย 
โดยภาพรวมสามารถสรุปขอคนพบที่ไดจากการสังเคราะหองคความรูดานผลการศึกษาที่ไดจากงานวิจัยดังน้ี 

งานวิจัยทุกเรื่องมีผลการวิเคราะหขอมูลที่สอดคลองกับขอมูลที่ไดมาจากการเก็บรวบรวมภาคสนาม ขอคนพบที่ไดสวนใหญมี
ความเปนรูปธรรม กลาวคือสามารถมองเห็นภาพ สัมผัสและจินตนาการถึงไดงาย เชน วิธีการ เทคนิควิธีการประยุกตใช
หลักธรรม เชน การกระตุนจิตสํานึกดวยการใชปายเปนส่ือ การส่ือดวยการเทศนา บรรยายธรรม การส่ือดวยกิจกรรมของพระ
ครูศีลวราภรณ (วิเชียร ชาญณรงค, 2547) งานวิจัยทุกเรื่องมีผลขอคนพบจากงานวิจัยบางเลมน้ันมีความเฉพาะเจาะจง 
เน่ืองจากเปนการศึกษาเฉพาะกรณี หรือ กรณีศึกษา ซ่ึงผลการศึกษาน้ันสามารถนํามาประยุกตใชไดอยางจํากัดในวงแคบ คือ
ใชไดในพื้นที่ที่มีลักษณะคลายคลึงกับกรณีศึกษาเทาน้ัน  

การวิพากษงานงานวิจัยในประเด็นของดานขอคนพบหรือผลการศึกษา เห็นวา ขอคนพบที่ไดจากการศึกษาควรมี
ประโยชนดานวิชาการ ผูศึกษาจะตองใหความสําคัญ ตั้งแตการออกแบบงานวิจัยขั้นแรกจนถึงขั้นสุดทาย มีผลการวิจัยที่แสดง
ถึงหลักการวิธีการ และกิจกรรมที่สงเสริมการพัฒนาตนเอง กลุม องคกร ชุมชน สังคมสวนรวม ไดองคความรูใหมทางสังคม
หรือกรณีศึกษา สามารถนําผลการศึกษา มาเปนแนวทางหรือเปนตัวแบบในการพัฒนาชุมชน สังคม  และพบวางานวิจัยสวน
ใหญ ผลการศึกษามีความสอดคลองกับกระบวนการพัฒนาชุมชน ถึงแมวาบางเรื่องจะไมไดกลาวถึงงานพัฒนาชุมชนโดยตรง 
หรือบางเรื่องไดกลาวถึงการดําเนินงานที่ลักษณะคลายกับการพัฒนาชุมชน อยางเชน หลักการพึ่งตนเอง การมีสวนรวมของ
พระสงฆ และความเขมแข็งของชุมชน ผูวิจัยเห็นวา งานวิจัยที่ทําการศึกษาทั้งหมดมีสาระและประโยชนที่เก่ียวกับขอมูลหรือ
ขอคนพบตางๆ เพียงแตการนําไปใชประโยชนในการปฏิบัติไดจริงน้ันอาจจํากัดอยูในวงแคบอยู เน่ืองเปนการศึกษากรณี
ตัวอยางเพียงชุมชนเดียว กลุมตัวอยางหรือพื้นที่ที่ใชในการศึกษามีความจําเพาะ ขอคนพบที่กลาวมาขางตนทําใหผูวิจัยตระหนัก
วา ความสําเร็จในการพัฒนาชุมชนไมใชเพียงแตมีความเขาใจในหลักพุทธปรัชญาอยางถองแทเทาน้ัน แตผูที่มีสวนเก่ียวของในการ
พัฒนาชุมชนตองมีความสามารถในการปรับประยุกตใชหลักธรรมใหสอดคลองกับบริบทหรือสถานการณที่เกิดขึ้นในปจจุบันอีกดวย  
 
6. สรุปผลการสังเคราะหองคความรูดานการประยุกตใชพุทธธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน แบงประเด็นออกเปน 3 
ประเด็นไดดังตอไปนี้ 
 

1. หลักพุทธธรรมในงานพัฒนาชุมชนกับการแกปญหาแบบบูรณาการ 
   หลักธรรมในทางพุทธศาสนานับวาเปนส่ิงที่มีคุณคาในดานสงเสริม การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งทางดานวัตถุและ

จิตใจ ซ่ึงสังคมไทยที่มีความเปนปกแผนม่ันคงถึงทุกวันน้ีกลาวไดวาเปนเพราะไดใชหลักธรรมในการดําเนินชีวิต  หลักพุทธ
ธรรมจึงนับวาเปนทางเลือก ที่สําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต อันจะนําไปสูการพัฒนาสังคมไดอยางยั่งยืน ดังน้ัน หาก
ตองการบรรลุวัตถุประสงคอยางแทจริงควรตองศึกษาแนวคิดปรัชญาการศึกษาบนพื้นฐานของพุทธธรรม ซ่ึงจะทําใหสามารถ
ปรับประยุกตใชใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของสังคม  โดยพัฒนาองคความรูในทางพุทธศาสนาใหเช่ือมโยงสอดคลองกับ
องคความรูของศาสตรตางๆ ที่เก่ียวของกับการพัฒนาสังคมโดยกระบวนการน้ีก็จะเกิดความเช่ือมโยงประสานกันระหวาง
ศาสนาจักรกับอาณาจักรในการพัฒนาสรางประโยชนใหกับสังคมอยางสมดุล 
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2. หลักธรรมอันเปนฐานแหงการพัฒนาที่จะสงเสริมใหเกิดการสะสมทุน คือ ประโยชนในปจจุบัน ซ่ึงหมายถึง การมี
ทรัพยมีเงินใช มีรายได มีปจจัย 4 พอแกการดํารงชีวิต เน่ืองจากความเปล่ียนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
เทคโนโลยีตางๆ ทําใหคนคํานึงถึงความเปนอยูกอนส่ิงอ่ืน  ดังน้ันผูศึกษาจึงเสนอนโยบายการพัฒนาของพระสงฆวา 
“เศรษฐกิจและจิตใจตองไปดวยกัน” เชนการประยุกตใชหลักพรหมวิหารธรรม คือเนนใหเปนปจเจกชนแตละคนมีความรัก 
ความหวงใยชวยเหลือผูอ่ืน การเบิกบานในการทํางานไมอิจฉาผูอ่ืน และนอกจากน้ียังประยุกตใชหลัก สังคหวัตถุ คือ ทาน โดย
สอนใหแบงปนชวยเหลือกัน ปยวาจา คือรูจักพูดกันดวยคําที่ไพเราะ ภาษาดอกไม อัตถจริยา คือสอนใหบําเพ็ญประโยชนตอ
ผูอ่ืนและคิดสรางสรรค และสมานัตตตา คือสอนใหวางตนเองเสมอตนเสมอปลาย รวมสุขรวมทุกขกับชุมชนที่เราอยู 

ปจจุบันนักพัฒนาทั้งหลายทั้งภาครัฐและองคกรเอกชน ไดยอมรับแลววา รูปแบบการพัฒนาที่ถูกตองน้ันคือ คําตอบ
อยูที่หมูบาน และในหมูบานเรามีภูมิปญญาชาวบาน เพราะสงฆก็เปนสวนหน่ึงของภูมิปญญาเหลาน้ันดวย บทเรียนที่ไดจาก
พระนักพัฒนา ทําใหม่ันใจวา พระสงฆชวยประชาชนไดจริง และพระสงฆเปนที่พึ่งอันปลอดภัยของประชาชน พระสงฆเหลาน้ี
ไดสอนใหรูวา ทานมีกระบวนการเรียนรูของทาน ทานมีศักยภาพในตนเอง ทานมีรูปแบบการทํางานของทานพยายามทํางาน
กันเปนคณะแบบมีเครือขาย และทานมีความคิดและอุดมการณในการทํางานพัฒนา จึงเปนไปตามหลักการขององคกรชุมชน
อยางแทจริง ดวยการสรางจิตสํานึกของชุมชน และนําหลักธรรมทางพุทธศาสนาเรื่องการพึ่งตนเอง 

3. หลักพุทธธรรมที่นํามาประยุกตใชในกระบวนการกลุมสัจจะสะสมทรัพย 
   หลักธรรมที่นํามาประยุกตใชในกระบวนการกลุมสัจจะสะสมทรัพย ไดแก อริยสัจ 4  สัจจะคือความซ่ือสัตยตอกัน  

อารักขสัมปทาคือการรูจักสะสมทรัพยที่หามาได การสงเคราะห ชวยเหลือกัน จาคะคือการเสียสละ และการให การแบงปน 
กัลยาณมิตตา คือการคบคนดีเปนเพื่อน  สมชีวิตาคือการรูจักการเล้ียงชีวิตใหเหมาะสมกับทรัพยที่หามาได  ขันติ คือความ
อดทน อดกล้ัน เมตตา กรุณา ปยวาจา คือการเจรจาคําพูดไพเราะและการพูดคุยอยางมีเหตุผล อัตถจริยา คือการประพฤติตน
เปนประโยชนตอผูอ่ืน การหม่ันประชุมการเนืองนิตย เพื่อความเจริญของชุมชน อคติ คือความไมลําเอียง ความยุติธรรม 
วิธีการประยุกตใชหลักพุทธธรรมในกระบวนการกลุมสัจจะสะสมทรัพย คือ การเผยแผธรรมะเชิงรุก และการอบรม  การแปลง
ธรรมะที่เปนนามธรรมสูรูปธรรมผานกิจกรรมกลุมสัจจะการประยุกตใชผานเง่ือนไขการจายสวัสดิการกลุม 

 
7. ขอเสนอแนะในทางปฏิบัต ิ
 

1. จากขอคนพบในเรื่อง ความศรัทธาทางศาสนา ความศรัทธาในตัวผูนํา ไมวาจะเปนพระสงฆ หรือ   ฆารวาสก็
ตาม บงบอกวาความศรัทธาทางศาสนาเปนปจจัยพื้นฐานและเปนแรงผลักที่เขมแข็งที่สุด ที่ทําใหเกิดการแกไขปญหา และ
พัฒนาชุมชน เชนศรัทธาในเรื่องกฏแหงกรรม ดังน้ันจึงควรใชความศรัทธาใหเกิดประโยชนและใชในทางที่ถูก เชน การสราง
จิตสํานึกชุมชน เพื่อพัฒนาชุมชน  เพื่อลด  ละ  เลิกอบายมุข   

2. จากขอคนพบในเรื่องการประยุกตใชหลักธรรมกับงานพัฒนาชุมชน สามารถเห็นแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืน
ได แตบทบาทของพุทธศาสนาควรจะตองมีมากกวาในปจจุบัน คือมีลักษณะศาสนาเพื่อการพัฒนาพัฒนาชุมชน ช้ีนําแนวทาง
ใหคนในชุมชนเขาใจศาสนาที่ถูกตอง ไมเนนในเรื่องวัตถุ พิธีกรรมมากจนเกินไป แตควร  ปลูกฝงธรรมะในจิตใจ การพึ่งตนเอง
ทางเศรษฐกิจ และการเดินทางสายกลาง   

3. สงฆตองเปนชุมชนแหงการเรียนรู เน่ืองจากพระพุทธเจาทรงบัญญัติพระวินัยไวเพื่อใหพระสงฆอยูรวมกันเปน
ชุมชน วัตถุประสงคของการบวช คือ เพื่อการเรียนรู  และในสังคมปจจุบัน การเรียนรูของสงฆควรจะเรียนรูใน 2 เรื่องใหญ คือ 
1) เรียนรูพุทธธรรม ใหลึกซ้ึงที่สุดทั้งทางปริยัติและปฏิบัติ  2) เรียนรูสังคมปจจุบันใหรูเทาทันสังคมปจจุบันอีกดวย 
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บทคัดยอ 

 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงทฤษฎีสําหรับโมเดลประเมินประสิทธิภาพดานปจจัยสนับสนุน 

กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร จํานวน 194 คน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 โรงเรียน
ราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบประเมิน การวิเคราะหขอมูลใชคาเฉล่ียเลขคณิต คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน ผลการวิจัยพบวาโมเดลที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูล
เชิงประจักษ มีคาสถิติไคสแควรเทากับ 45.31 ที่องศาอิสระเทากับ 38 คานัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.19 คารากของคาเฉล่ีย
กําลังสองของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน เทากับ 0.04 คารากของคาเฉล่ียกําลังสองของความคลาดเคล่ือนโดยประมาณ 
เทากับ 0.03 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน เทากับ 0.96 และคาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว เทากับ 0.93  
โดยองคประกอบดานที่ 2 ดานสถานที่และอุปกรณการสอน เปนองคประกอบที่มีนํ้าหนักความสําคัญมากที่สุด ตามดวยดาน
ระบบใหคําปรึกษา และดานหลักสูตร ตามลําดับ 
 
คําสําคัญ: ความตรงเชิงทฤษฎี, โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร, ปจจัยสนับสนุน 
 

Abstract 
 

The objective of this research was testing of the theoretical validity for the assessment model of 
efficiency of supporting factors. The research samples were 194 students in enrichment science classroom, 
second semester academic year 2014. The research instrument was a set of questionnaire. The data analyses 
applied were arithmetic mean, standard deviation, and confirmatory factor analysis. The result of this research 
found that; the theoretical validity of model was consistent with empirical data with 45.31 for Chi-Square 
test at 38 degree of freedom, 0.19 for p-value, 0.04 for Standardized root mean square residual, 0.03 for 
Root mean square error of approximation, 0.96 for Goodness of Fit Index (GFI), 0.93 for adjusted goodness 
of fit Index. The most important weight was place and instrument factor following by consult system, and 
curriculum. 
 
Keywords: theoretical validity, enrichment science classroom project, supporting factors 
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1. บทนํา 
 
  ตามที่ผูวิจัยไดรับมอบหมายใหประเมินโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม 
ปการศึกษา 2557 โดยเลือกใชรูปแบบการประเมินของ Stufflebeam (1989 อางถึงใน พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2556) ซ่ึงมีส่ิงที่ตอง
ประเมินใน 4 ดาน ไดแก ดานสภาพแวดลอม ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลิต สําหรับการประเมินดาน
กระบวนการ ไดแบงการประเมินออกเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และสวนที่ 
2 การประเมินประสิทธิภาพดานปจจัยสนับสนุนโครงการ จากการสรางสมมติฐานโมเดลการประเมินประสิทธิภาพดานปจจัย
สนับสนุนโครงการดวยการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ พบวาโมเดลการประเมินตามสมมติฐานประกอบดวย 3 
องคประกอบ ไดแก ดานหลักสูตร ดานสถานที่และอุปกรณการสอน และดานระบบใหคําปรึกษา สอดคลองกับแนวคิดเก่ียวกับ
ระบบการสอนของ Brown และคณะ (1997, อางถึงใน อาภรณ ใจเที่ยง, 2553) ที่กลาววา การจัดการเรียนการสอนให
สอดคลองกับความตองการ ความสามารถ และความสนใจของนักเรียน ตองพิจารณาถึงองคประกอบดานวัสดุอุปกรณ 
เครื่องมือ สถานที่และส่ิงอํานวยความสะดวก อยางที่ทราบกันโดยทั่วไปถึงความสําคัญของหลักสูตรซ่ึงถือวาเปนหัวใจของการจัด
การศึกษา (รุจิร ภูสาระ, 2551) ประกอบกับระบบใหคําปรึกษาซ่ึงมีความสําคัญตอนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จะเห็นวา
องคประกอบทั้งสามที่รวมกันเปนปจจัยสนับสนุนโครงการตามที่กลาวมาขางตนลวนเปนส่ิงสําคัญ ดังน้ัน เพื่อใหไดเครื่องมือใน
การประเมินโครงการดานกระบวนการที่มีคุณภาพ ผูวิจัยจึงสนใจที่จะตรวจสอบความตรงเชิงทฤษฎีของโมเดลประเมิน
ประสิทธิภาพดานปจจัยสนับสนุนโครงการที่พัฒนาขึ้น ซ่ึงประกอบดวย 3 องคประกอบ และ 12 ตัวบงช้ี ทั้งน้ีเพื่อนํา
ผลการวิจัยไปใชเปนสวนหน่ึงของเครื่องมือในการประเมินโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาตอไป  
 
2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 
  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงทฤษฎีของโมเดลประเมินประสิทธิภาพดานปจจัยสนับสนุน
โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร ซ่ึงประกอบดวย 3 องคประกอบ ไดแก 1) ดานหลักสูตร 2) ดานสถานที่และอุปกรณการสอน 
และ 3) ดานระบบใหคําปรึกษา  
 
3. กลุมตัวอยาง 
 
  นักเรียนโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร จํานวน 194 คน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 ไดมาจากการสุม
อยางงาย (Simple sampling method) (วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2554; มาเรียม นิลพันธุ, 2554) ประกอบดวยนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 1, ปที่ 2, ปที่ 3, ปที่ 4, ปที่ 5 และปที่ 6 จํานวน 31, 29, 35, 33, 31 และ 35 คน ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 
95.10 ของจํานวนนักเรียนในโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรทั้งหมด ทั้งน้ีเปนไปตามเกณฑการกําหนดขนาดกลุม
ตัวอยางที่นํามาใชในการวิเคราะหองคประกอบซ่ึงจะตองมีจํานวนอยางนอย 10 เทาของตัวบงช้ี การวิจัยครั้งน้ีมีการพัฒนา
ตัวบงช้ีในแตละองคประกอบรวม 12 ตัวบงช้ี ดังน้ันขนาดของกลุมตัวอยางตองไมนอยกวา 120 คน 
 
4. ตัวแปรที่ศึกษา 
 
 ตัวแปรที่ศึกษา ไดแก โมเดลประเมินประสิทธิภาพดานปจจัยสนับสนุนโครงการ (SUPPORT) ซ่ึงประกอบดวย 3 
องคประกอบ (ตัวแปรแฝง) ไดแก ดานหลักสูตร ดานสถานที่และอุปกรณการสอน และดานระบบใหคําปรึกษา โดยในแตละ
องคประกอบมีตัวบงช้ี (ตัวแปรสังเกตได) ดังน้ี 
 ดานหลักสูตร (CURR) 
  : รายวิชาพิเศษมีความเหมาะสมและมีจํานวนเพียงพอในแตละภาคเรียน (I1) 
  : การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาความเปนเลิศทางดานวิทยาศาสตร (I2) 
  : รายวิชาที่จัดใหเรียนมีความสอดคลองกัน ทําใหเรียนรูไดอยางตอเน่ือง (I3) 
  : ความทันสมัยและประโยชนของรายวิชาตอนักเรียน (I4) 
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 ดานสถานที่และอุปกรณการสอน (PLAC) 
  : ความพรอมของหองประจําและอุปกรณการสอนภายในหอง (I5) 
  : ความพรอมของหองปฏิบัติการตามกลุมสาระและอุปกรณการสอนภายในหอง (I6) 
  : การซอมบํารุงอุปกรณการเรียนการสอนใหสามารถใชงานไดอยางตอเน่ือง (I7) 
  : แสงสวางโดยรอบและความปลอดภัยของอาคารหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร (I8) 
 ดานระบบใหคําปรึกษา (ADVI) 
  : ครูที่ปรึกษาปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี (I9) 
  : ครูที่ปรึกษาดูแลเอาใจใสนักเรียนอยางทั่วถึง (I10) 
  : นักเรียนสามารถเขาพบครูที่ปรึกษาและปรึกษาปญหาไดอยางรวดเร็ว (I11) 
  : ครูที่ปรึกษามีการจัดเก็บขอมูลนักเรียน ผูปกครอง เพื่อเปนขอมูลในการประสานงาน (I12) 
 
5. เคร่ืองมือวิจัยและการหาคุณภาพ 
 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก แบบประเมินประสิทธิภาพดานปจจัยสนับสนุนโครงการหองเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ แบงเปน 3 ตอน ตอนที่ 1 สอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบ 
ตอนที่ 2 สอบถามประสิทธิภาพดานปจจัยสนับสนุนโครงการใน 3 องคประกอบและ 12 ตัวบงช้ี ของโมเดลที่พัฒนาขึ้น และ
ตอนที่ 3 เปนขอเสนอแนะเพิ่มเติม ตรวจสอบคุณภาพดานความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) ดวยการพิจารณา
ความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคโดยผูเ ช่ียวชาญ และนํามาหาคาดัชนีความสอดคลองดวยสูตรของ 
Rowinelli และ Hambleton (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543) ซ่ึงพบวาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถาม
กับวัตถุประสงคเทากับ 1.00 จากน้ันตรวจสอบคุณภาพดานความเช่ือม่ันโดยการนําแบบประเมินไปทดลองใชกับนักเรียน
ที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 36 คน จากน้ันนํามาคํานวณคาสัมประสิทธ์ิความเช่ือม่ันตามสูตรของครอนบาค (ชูศรี วงศรัตนะ, 
2552) ผลการคํานวณพบวาแบบประเมินที่สรางขึ้นมีคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.86 จึงนําแบบประเมินไปใชจริงกับกลุมตัวอยาง 
 
6. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยการแจกแบบประเมินประสิทธิภาพดานปจจัยสนับสนุนโครงการหองเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตรใหนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางผานทางอาจารยที่ปรึกษา ในเดือนมกราคม พุทธศักราช 2557 จํานวน 204 ฉบับ
เทากับจํานวนนักเรียนในโครงการ ไดรับกลับมาและเปนแบบประเมินที่มีความสมบูรณและนําไปใชในการวิเคราะหขอมูลได
จํานวน 194 ฉบับ คิดเปนรอยละ 95.10  
 
7. สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล 
 
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (CFA) พิจารณาคาความกลมกลืนของ

โมเดลกับขอมูลเชิงประจักษดวยคาสถิติทดสอบไคสแควร (2 ) คารากของคาเฉล่ียกําลังสองของเศษเหลือในรูปคะแนน

มาตรฐาน (SRMR) คารากของคาเฉล่ียกําลังสองของความคลาดเคล่ือนโดยประมาณ (RMSEA) คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 

(GFI) และคาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับคาแลว (AGFI) เกณฑการพิจารณา 2 ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ, GFI > 0.95, 

AGFI > 0.90, และ RMSEA มีคาเขาใกลศูนย (ยุทธ ไกยวรรณ, 2556) 
 
8. ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
 การวิเคราะหขอมูลเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมเบื้องตนของการวิเคราะหองคประกอบสําหรับแตละตัวบงช้ี พบวา
มีคาสถิติทดสอบ KMO เทากับ 0.890 ซ่ึงอยูในระดับสูง หมายความวาทั้ง 12 ตัวบงช้ีมีความเหมาะสมที่จะนํามาวิเคราะห
องคประกอบ และพบวา Bartlett's Test of Sphericity = 1380.840 ที่องศาอิสระเทากับ 66 มีคานัยสําคัญเทากับ 0.000 
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แสดงวาเมทริกซสหสัมพันธระหวางตัวบงช้ีทั้งหมดของกลุมตัวอยางแตกตางจากเมทริกซเอกลักษณอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 และเม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของแตละตัวบงช้ีดังตารางที่ 1 จะพบวาไมมีตัวบงช้ีคูใดที่มีคา
สัมประสิท ธ์ิสหสัมพันธ เ กิน 0.80 น่ันคือ ในการวิเคราะหจะไมเ กิดภาวะตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ กันเองสูง 
(Multicollinearity) 
 
ตารางที่ 1 เมทริกซสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของแตละตัวบงช้ี 
Var I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 
I1 -            
I2 .461** -           
I3 .645** .470** -          
I4 .471** .471** .549** -         
I5 .452** .589** .417** .520** -        
I6 .448** .476** .429** .522** .730** -       
I7 .385** .484** .447** .426** .719** .680** -      
I8 .385** .465** .458** .453** .640** .524** .567** -     
I9 .431** .469** .556** .324** .485** .465** .413** .585** -    
I10 .330** .490** .362** .353** .528** .530** .435** .486** .615** -   
I11 .219** .235** .312** .260** .350** .359** .283** .519** .645** .620** -  
I12 .347** .481** .383** .335** .422** .456** .279** .539** .652** .631** .620** - 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = 0.89,  
Bartlett's Test of Sphericity = 1380.840, df = 66, Sig. = 0.000 
**p-value < .01 
 
 จากคาสถิติที่กลาวมาขางตน แสดงใหเห็นวาขอมูลมีความเหมาะสมที่จะนํามาวิเคราะหองคประกอบ ผลจากการ
ตรวจสอบความตรงเชิงทฤษฎีพบวาโมเดลที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ มีคาสถิติไคสแควรเทากับ 45.31 
ที่องศาแหงความเปนอิสระเทากับ 38 คานัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.19 คารากของคาเฉล่ียกําลังสองของเศษเหลือในรูปคะแนน
มาตรฐาน (SRMR) เทากับ 0.04 คารากของคาเฉล่ียกําลังสองของความคลาดเคล่ือนโดยประมาณ (RMSEA) เทากับ 0.03 คาดัชนี
วัดระดับความกลมกลืน (GFI) เทากับ 0.96 และคาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) เทากับ 0.93 จากการ
วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอับดับที่หน่ึง (Confirmatory factor analysis of first order) พบวาแตละตัวบงช้ีมีคา
นํ้าหนักองคประกอบตั้งแต 0.515 ถึง 0.935 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีคาเที่ยงอยูในชวง 0.368 ถึง 0.921 
 เม่ือพิจารณาแตละองคประกอบพบวา องคประกอบดานหลักสูตร ตัวบงช้ีที่มีนํ้าหนักความสําคัญมากที่สุด ไดแก ตัวบงช้ี
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาความเปนเลิศทางดานวิทยาศาสตร (0.935) รองลงมาไดแก ตัวบงช้ีรายวิชาที่จัดใหเรยีน
มีความสอดคลองกัน ทําใหเรียนรูไดอยางตอเน่ือง (0.619) ตัวบงช้ีรายวิชาพิเศษมีความเหมาะสมและมีจํานวนเพียงพอในแตละ
ภาคเรียน (0.600) และตัวบงช้ีความทันสมัยและประโยชนของรายวิชาตอนักเรียน (0.588) ตามลําดับ องคประกอบดาน
สถานที่และอุปกรณการสอน ตัวบงช้ีที่มีนํ้าหนักความสําคัญมากที่สุด ไดแก ตัวบงช้ีความพรอมของหองปฏิบัติการตามกลุมสาระ
และอุปกรณการสอนภายในหอง (0.727) รองลงมาไดแก ตัวบงช้ีการซอมบํารุงอุปกรณการเรียนการสอนใหสามารถใชงาน
ไดอยางตอเน่ือง (0.716) ตัวบงช้ีความพรอมของหองประจําและอุปกรณการสอนภายในหอง (0.700) และตัวบงช้ีแสงสวาง
โดยรอบและความปลอดภัยของอาคารหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร (0.572) ตามลําดับ และองคประกอบดานระบบให
คําปรึกษา ตัวบงช้ีที่มีนํ้าหนักความสําคัญมากที่สุด ไดแก ตัวบงช้ีครูที่ปรึกษาดูแลเอาใจใสนักเรียนอยางทั่วถึง (0.569) 
รองลงมาไดแก ตัวบงช้ีครูที่ปรึกษาปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี (0.550) ตัวบงช้ีนักเรียนสามารถเขาพบครูที่ปรึกษาและปรึกษา
ปญหาไดอยางรวดเร็ว (0.517) และตัวบงช้ีครูที่ปรึกษามีการจัดเก็บขอมูลนักเรียน ผูปกครอง เพื่อเปนขอมูลในการประสานงาน 
(0.515) ตามลําดับ 
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 ผลจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง (Confirmatory factor analysis of second order) ของ
โมเดลประเมินประสิทธิภาพดานปจจัยสนับสนุนโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร พบวาองคประกอบดานสถานที่และ
อุปกรณการสอนเปนองคประกอบที่สําคัญของปจจัยสนับสนุนโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร (0.891) รองลงมาไดแก 
องคประกอบดานระบบใหคําปรึกษา (0.732) และองคประกอบดานหลักสูตร (0.707) ตามลําดับ ทั้งน้ีแสดงรายละเอียดผล
การวิเคราะหโมเดลดังรูปภาพที่ 1 และตารางที่ 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 1 โมเดลประเมินประสิทธิภาพดานปจจัยสนับสนุนโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร 
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ตารางที่ 2 คาพารามิเตอรในการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลประเมินประสิทธิภาพดานปจจัยสนับสนุน
โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร 

Variable 
Standardized 

factor loadings 
Factor 

loadings 
SE t R-Square 

Factor analysis of first order 
Curriculum 

I1 0.600 0.600 - - 0.368 
I2 0.935 0.935 0.121 7.727 0.531 
I3 0.619 0.619 0.068 9.156 0.444 
I4 0.588 0.588 0.080 7.339 0.442 

Place and instrument 
I5 0.700 0.700 - - 0.761 
I6 0.727 0.727 0.049 14.967 0.727 
I7 0.716 0.716 0.051 13.985 0.625 
I8 0.572 0.572 0.045 12.591 0.575 

Consult system 
I9 0.550 0.550 - - 0.660 
I10 0.569 0.569 0.047 12.104 0.626 
I11 0.517 0.517 0.045 11.622 0.592 
I12 0.515 0.515 0.042 12.212 0.632 

Factor analysis of second order 
Curriculum 0.707 0.707 0.086 8.196 0.921 
Place and instrument 0.891 0.891 0.074 11.985 0.823 
Consult system 0.732 0.732 0.080 9.199 0.552 

Chi-Square = 45.31, df = 38, p-value = 0.19, GFI = 0.96, AGFI = 0.93, RMSEA = 0.03 
 
9. สรุปผลการวิจัย 
 
 ผลการตรวจสอบพบวาโมเดลประเมินประสิทธิภาพดานปจจัยสนับสนุนโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร
ที่พัฒนาขึ้นมีความตรงเชิงทฤษฎี 
 
10. ขอเสนอแนะ 
 
  10.1 ควรมีการนําโมเดลน้ีไปใชในการประเมินประสิทธิภาพดานปจจัยสนับสนุน ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของการประเมิน
ดานกระบวนการ (Process evaluation) สําหรับการประเมินโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร ของโรงเรียนราชินีบูรณะ 
จังหวัดนครปฐม 
  10.2 หากมีการนําโมเดลการประเมินที่พัฒนาขึ้นน้ีไปใชเปนกรอบการพัฒนาดานปจจัยสนับสนุนโครงการหองเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร ควรคํานึงถึงนํ้าหนักความสําคัญขององคประกอบและตัวบงช้ี ซ่ึงเ ม่ือเรียงลําดับแลวควรพัฒนา
องคประกอบดานสถานที่และอุปกรณการสอน ตัวบงช้ีความพรอมของหองปฏิบัติการตามกลุมสาระและอุปกรณการสอน
ภายในหอง เน่ืองจากมีนํ้าหนักความสําคัญมากที่สุด 
  10.3 การวางแผนงาน ยุทธศาสตรหรือการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร
ในดานปจจัยสนับสนุน ควรพิจารณาถึงองคประกอบและตัวบงช้ีที่มีนํ้าหนักความสําคัญมากที่สุดเปนอันดับแรก ทั้งน้ีจะทําให
พัฒนาไดตรงตามจุดเนน และสงเสริมใหการดําเนินโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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  10.4 ควรนําโมเดลประเมินประสิทธิภาพดานปจจัยสนับสนุนโครงการ องคประกอบดานระบบใหคําปรึกษา
ไปประยุกตใชเปนเกณฑในการคัดเลือกครูที่ปรึกษาของนักเรียนโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร ซ่ึงควรมีคุณลักษณะตาม
ความสําคัญ คือ ดูแลเอาใจใสนักเรียนอยางทั่วถึง ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี นักเรียนสามารถเขาพบเพื่อปรึกษาปญหาได
อยางรวดเร็ว และมีการจัดเก็บขอมูลนักเรียน ผูปกครอง เพื่อเปนขอมูลในการประสานงาน 
  10.5 การวิจัยครั้งตอไปควรพัฒนาตัวบงช้ีที่มีความสําคัญในแตละองคประกอบเพิ่มเติม เพื่อใหไดโมเดลประเมิน
ประสิทธิภาพดานปจจัยสนับสนุนโครงการที่มีความสมบูรณยิ่งขึ้น 
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บทคัดยอ 
 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชแผนผังความคิดในรายวิชานิเวศวิทยาวัฒนธรรมมีวัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชแผนผังความคิดในรายวิชานิเวศวิทยาวัฒนธรรม และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
ผูเรียนตอการเรียนโดยใชแผนผังความคิดในรายวิชานิเวศวิทยาวัฒนธรรมโดยรวบรวมขอมูลจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
การประเมินผลงาน และแบบสอบถามความพึงพอใจ  กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ช้ันปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 จํานวน 50 คน ผลการวิจัยพบวา 1) ผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน
มีคาเฉล่ีย เทากับ 8.74 ซ่ึงสูงกวากอนเรียนที่มีคาเฉล่ีย เทากับ 7.14 และ 2) นักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู      
อยูในระดับมากมีคาเฉล่ียเทากับ 3.80 
 
คําสําคัญ: แผนผังความคิด, นิเวศวิทยาวัฒนธรรม 

 
Abstract 

 
 The research on Developing of learning achievement using mind mapping for cultural ecology 
course. This research is conducted to improve the learning achievement by using mind mapping and 
measure students satisfaction. Data were collected by using students satisfaction form assessment and 
questionnaires. 50 undergraduate students of Faculty of Education (who enrolled in Social Studies, 
Semester 1 Academic year 2015). The result show that the average score of post test equal 8.74 which 
higher than pre test around 7.14 and students who experience were satisfied toward the learning 
management as shown in the high average of 3.80 
 
Keywords: mind mapping, cultural ecology   
 
1. บทนํา 
 
 หากยอนกลับไปพิจารณาขาวทางการศึกษาตามหนาหนังสือพิมพสวนใหญจะพบวา การศึกษาไทยนับวาเปน
การศึกษาที่ขาดคุณภาพเม่ือเทียบกับประเทศเพื่อนบาน  ทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐานและการอุดมศึกษา  สอดคลองกับผลการจัด
อันดับความสามารถทางการแขงขันนานาชาติ (Global Competiveness Index: GCI) ฉบับลาสุด ป 2557 ซ่ึง World 
Economic Forum (WEF) ไดเผยแพรผลความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยเปรียบเทียบกับนานาชาติในวันที่ 3 
กันยายน 2557 พบวา การประเมินขีดความสามารถทางการแขงขันของไทยอยูในระดับกลาง โดยมีคะแนนคอนขางดีดาน
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจมหภาค พัฒนาการเงิน  แตส่ิงที่นาวิตกกังวลมากคือ คุณภาพระบบการศึกษาไทยอยูอันดับที่ 87 
จาก 144 ประเทศทั่วโลก (http://www.komchadluek.net/detail/20140915/192135.html เม่ือวันที่ 8 กันยายน 2558) 
นอกจากน้ีเกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์ ไดเสนอมุมมองวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาวา แนวทาง
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สําคัญในการเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของเด็กไทยโดยตรง คือ หลักสูตรการศึกษาควรมุงเนนพัฒนาทักษะการคิด ไมไดเนน
แตการทองจํา (http://www.oknation.net/blog/kriengsak/2008/09/11/entry-1 เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2558)  
 ความคิดเปนส่ิงสําคัญในการเรียนการสอนที่สะทอนวาผูเรียนมีความรูความเขาใจมากนอยเพียงใด ซ่ึงความคิด 
หมายถึง ส่ิงที่นึกรูขึ้นในใจ ความรูที่เกิดขึ้นในใจกอใหเกิดการแสวงหาความรูตอไป ดังน้ันการจัดระบบความคิดเพื่อการ
เช่ือมโยงความสัมพันธในการเรียนการสอนจึงเปนส่ิงที่มีความจําเปนอยางยิ่งทั้งน้ีแผนผังความคิด (Mind Mapping) เปน
รูปแบบหน่ึงที่ชวยพัฒนาระบบคิดไดเปนอยางดี 
 แผนผังความคิด คือ แผนผังหรือมโนภาพหรือไดอะแกรมที่แสดงใหเห็นถึงความเช่ือมโยงของมโนภาพที่สัมพันธกัน
รูปแบบหน่ึง ซ่ึงเปนวิธีหน่ึงที่ชวยใหเห็นภาพความคิดที่หลากหลาย สอดคลองกับสุวิทย มูลคํา และอรทัย  มูลคํา (2544) 
กลาวไววา แผนที่ความคิด (Mind Mapping) เปนรูปแบบที่ใชแสดงการเช่ือมโยงขอมูลเก่ียวกับเรื่องใดเรื่องหน่ึงระหวาง
ความคิดหลัก  ความคิดรอง และความคิดยอยที่สัมพันธกัน ทั้งน้ีในการจัดการเรียนการสอนรายวิชานิเวศวิทยาวัฒนธรรม เปน
รายวิชาที่ตองอาศัยความเช่ือมโยงทางความคิด เน่ืองจากตองมองใหเห็นภาพทั้งในลักษณะทางกายภาพและลักษณะทาง
วัฒนธรรมที่แตกตางกันออกไปในแตละพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ อยางไรก็ตามในการเรียนการสอนที่ผานมาน้ัน 
ผูสอนจะพบปญหาวาผูเรียนจะเรียนดวยการทองจําในเน้ือหาเพียงอยางเดียว ทําใหขาดการคิดที่เช่ือมโยงอยางบูรณาการ ดวย
เหตุน้ีทางผูสอนจึงสนใจศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้งการพัฒนาระบบความคิดโดยใชแผนผังความคิดในรายวิชา
นิเวศวิทยาวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาผูเรียนตอไปโดยมีวัตถุประสงคของการวิจัยครั้งน้ี คือ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดย
ใชแผนผังความคิดในรายวิชานิเวศวิทยาวัฒนธรรมและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอการเรียนโดยใชแผนผังความคิด
ในรายวิชานิเวศวิทยาวัฒนธรรม 

  
2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 
 1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชแผนผังความคิดในรายวิชานิเวศวิทยาวัฒนธรรม 
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอการเรียนโดยใชแผนผังความคิดในรายวิชานิเวศวิทยาวัฒนธรรม 
 
3. สมมติฐานการวิจัย 
 
 ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยใชแผนผังความคิดในรายวิชานิเวศวิทยาวัฒนธรรม 
และผูเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนในระดับมาก 
 
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
 
 แนวคิดและทฤษฎ ี
 1. แนวคิดเรื่องแผนผังความคิด 
 แผนผังความคิด (Mind Mapping) คือ แผนผังหรือมโนภาพหรือไดอะแกรมที่แสดงใหเห็นถึงความเช่ือมโยงของมโน
ภาพที่สัมพันธกันรูปแบบหน่ึง ซ่ึงเปนวิธีหน่ึงที่ชวยใหเห็นภาพความคิดที่หลากหลาย ซ่ึงสุวิทย มูลคํา และอรทัย  มูลคํา 
(2545) กลาวไววา แผนที่ความคิด (Mind Mapping) เปนรูปแบบที่ใชแสดงการเช่ือมโยงขอมูลเก่ียวกับเรื่องใดเรื่องหน่ึง
ระหวางความคิดหลัก  ความคิดรอง และความคิดยอยที่สัมพันธกัน สวนทิศนา  แขมมณี (2545) ไดใหความหมายของแผนผัง
ความคิดวา เปนผังที่แสดงความสัมพันธของสาระหรือความคิดตางๆ โดยใชเสน คํา ระยะหางจาก จุดศูนยกลาง สี 
เครื่องหมาย รูปทรงเรขาคณิตและภาพแสดงความหมาย 
  พรทิพย  เทิดบารมี (2553) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิและพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาจากการใชแผนผังความคิดสรุป
เน้ือหาในรายวิชาวิทยาศาสตรเพื่อชีวิต พบวา นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังใชแผนผังความคิดสรุปเน้ือหาสูงกวากอน
ใชแผนผังความคิดทุกบทอยางมีนัยสําคัญที่ .01 และจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาหลังใชแผนผังความคิด
สรุปเน้ือหา พบวา นักศึกษามีความกระตือรือรนในการเรียนเพิ่มขึ้น  เชนเดียวกับชวัลณัฐ  แทนคํา (2555) ที่ทําการศึกษาการ
พัฒนาความรูทางดานวิทยาศาสตรโดยใชแผนที่ความคิด ผลการศึกษาพบวา นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
(p<.05) และมีทักษะในการเขียนแผนที่ความคิดอยูในระดับดี  
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 2. แนวคิดเก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (Learning Achievement) 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คือ ผลการวัดการเปล่ียนแปลงและประสบการณเรียนรูในเน้ือหาสาระที่ผูเรียนไดเรียน
มาแลว โดยสามารถวัดไดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิในลักษณะตางๆ เพื่อบอกคุณภาพการศึกษา ซ่ึง ไพศาล หวังพานิช 
(2536)  ใหความหมายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวาหมายถึงคุณลักษณะและความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการ
สอนเปนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและประสบการณการเรียนที่เกิดขึ้นจากการฝกอบรมหรือการสอบจึงเปนการตรวจสอบ
ระดับความสามารถของบุคคลซ่ึงสามารถวัดผลได 2  รูปแบบ ดังน้ี 
 1. การวัดดานปฏิบัติเปนการตรวจสอบระดับความสามารถในการปฏิบัติโดยทักษะของผูเรียนโดยมุงเนนให
ผูเรียนแสดงความสามารถดังกลาวในรูปของการกระทําจริงใหออกเปนผลงานการวัดตองใชขอสอบภาคปฏิบัติ 
 2. การวัดดานเน้ือหาเปนการตรวจสอบความสามารถเก่ียวกับเน้ือหาซ่ึงเปนประสบการณเรียนรวมถึง
พฤติกรรมความสามารถในดานตางๆสามารถวัดไดโดยใชแบบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
 สมนึก ภัททิยธนี (2546) ไดใหความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึงแบบทดสอบวัด
สมรรถภาพทางสมองตางๆที่นักเรียนไดรับการเรียนรูผานมาแลวซ่ึงแบงไดเปน 2 ประเภท คือ แบบทดสอบที่ครูสรางกับ
แบบทดสอบมาตรฐานโดยแบบทดสอบที่ครูสรางน้ันมีหลายแบบแตที่นิยมใชมี  6  แบบ ดังน้ี 1) ขอสอบแบบอัตนัยหรือความ
เรียง  ลักษณะทั่วไปเปนขอสอบที่มีเฉพาะคําถามแลวใหนักเรียนเขียนตอบอยางเสรีเขียนบรรยายตามความรูและขอคิดเห็นแต
ละคน  2) ขอสอบแบบกาถูก-ผิด  คือ ขอสอบแบบเลือกตอบที่มี 2 ตัวเลือกแตตัวเลือกดังกลาวเปนแบบคงที่และมีความหมาย
ตรงกันขามเชนถูก-ผิดใช-ไมใช เปนตน 3) ขอสอบแบบเติมคํา ลักษณะทั่วไปเปนขอสอบที่ประกอบดวยประโยคหรือขอความที่
ยังไมสมบูรณใหผูตอบเติมคําหรือประโยคหรือขอความลงในชองวางที่เวนไวน้ันเพื่อใหมีใจความสมบูรณและถูกตอง 4) ขอสอบ
แบบตอบส้ันๆ ลักษณะทั่วไปขอสอบประเภทน้ีคลายกับขอสอบแบบเติมคําแตแตกตางกันที่ขอสอบแบบตอบส้ันๆเขียนเปน
ประโยคคําถามสมบูรณ 5) ขอสอบแบบจับคู และ 6) ขอสอบแบบเลือกตอบ 
 ณัฏติยาภรณ หยกอุบล (2555) ศึกษาปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสาธิตสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พบวา ปจจัย
ดานโรงเรียน  ดานครอบครัว และดานตัวนักเรียนมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงงานวิจัยช้ินน้ีสะทอนใหเห็นวาปจจัยแวดลอมมีความสําคัญตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของผูเรียน ในขณะที่งานของชุลีพร  ฤทธิเดช (2547) ไดศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ชนิดของคําใน
ภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จัดการเรียนรูโดยใชและไมใชแผนที่ความคิด (Mind Mapping) พบวา 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ชนิดของคําในภาษาไทยของนักเรียนที่จัดการเรียนรูโดยใชแผนที่ความคิดสูงกวาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนที่จัดการเรียนรูโดยไมใชแผนที่ความคิด อยางมีระดับนัยสําคัญที่ระดับ .05 และผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนกอนเรียนกับหลังเรียนของกลุมทดลองที่จัดการเรียนรูโดยใชแผนที่ความคิด และกลุมควบคุมที่จัดการเรียนรูโดยไมใช
แผนที่ความคิด มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากน้ันระดับคาเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของกลุมทดลองที่จัดการเรียนรูโดยใชแผนที่ความคิดอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ียเทากับ 3.17 และกลุมควบคุมที่
จัดการเรียนรูโดยไมใชแผนที่ความคิดอยูในระดับนอย มีคาเฉล่ียเทากับ 2.24 
 
 กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
  
  
 กลุมตัวอยางที่ทําการวิจัย 
 นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ช้ันปที่ 3 (รหัสนักศึกษา 56101205...) 
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 จํานวน 50 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

แผนการจัดการเรียนรูโดยใชแผนผังความคิด 
 

ตัวแปรตน 

ตัวแปรตาม 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- ความพึงพอใจของผูเรียนตอการเรียนการสอน 
 



The 8th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 31st March - 1st April 2016  

1582 | Integration of Art and Science toward the Local Research and ASEAN Community 

 ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัยในการนําไปใชในการแกปญหา/พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 1. ทราบปจจัย ปญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนโดยใชแผนผังความคิดเพื่อนําไปพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนที่เหมาะสมตอไป 
 2. เพื่อเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนจากผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนโดยใชแผนผังความคิด5.  
 
5. วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชแผนผังความคิดในรายวิชานิเวศวิทยาวัฒนธรรมผูวิจัยได
ดําเนินการวิจัยและมีกระบวนการ ดังตอไปน้ี 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ไดแก 1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 2. แบบประเมินผลงาน และ 3. แบบ-
ประเมินความพึงพอใจ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนโดยใชแผนผังความคิด 
 การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดแบงเปน 3 ขั้นตอน คือ 
 1) ขั้นเตรียมการ โดยการวางแผน ออกแบบเครื่องมือที่ใชสําหรับการเก็บขอมูลตามวัตถุประสงคในการวิจัย 
 2) ขั้นดําเนินการ โดยการเก็บรวบรวมขอมูล ดังตอไปน้ี  
  2.1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน (Pre-test) และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหลังเรียน (Post-test)  
  2.2) การประเมินผลงาน 
  2.3) แบบประเมินความพึงพอใจ 
 3) ขั้นทบทวน ตรวจสอบความสมบูรณ และเก็บขอมูลเพิ่มเติม 
 การวิเคราะหขอมูลผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ (Percentage)  คาเฉล่ีย (Mean) และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) นํามาแปลผลขอมูล พรอมนําเสนอขอมูลพรรณนาเชิงวิเคราะห 
 
6. ผลการวิจัย 
 
 ผูวิจัยไดแบงผลการวิจัยเปน 2 ประเด็น ดังน้ี 
 1. ดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใชแผนผังความคิดในรายวิชานิเวศวิทยาวัฒนธรรม ซ่ึงมีกลุมตัวอยาง  ทั้งหมด
จํานวน  50  คน แบงเปนเพศหญิง  จํานวน  33  คน  คิดเปนรอยละ  66  และเพศชาย  จํานวน  17  คน  คิดเปนรอยละ  
34 (ตารางที่ 1)  ผลการวิจัย พบวา ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 1 จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 

เพศ จํานวน รอยละ 
ชาย 17 34 
หญิง 33 66 
รวม 50 100 

 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน (Post-test) 

การทดสอบ คาเฉล่ีย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) รอยละ 

กอนเรียน 7.14 1.00 71.40 
หลังเรียน 8.74 1.02 87.40 

 
 2. ดานความพึงพอใจของผูเรียนตอการจัดการเรียนการสอนรายวิชา นิเวศวิทยาวัฒนธรรม โดยใชโดยใชแผนผัง
ความคิด พบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน อยูในระดับมากมีคาเฉล่ียเทากับ 3.80 โดยมีรายการความ
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พึงพอใจสูงที่สุด คือการเตรียมความพรอมและความตรงตอเวลาของครูผูสอนมีคาเฉล่ียเทากับ 4.14 รองลงมา คือ วิธีการ
ประเมินผลตามสภาพจริงและผูเรียนมีสวนรวมในการประเมินมีคาเฉล่ีย เทากับ 4.04 ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของผูเรียนตอการจัดการเรียนการสอนรายวิชานิเวศวิทยาวัฒนธรรม โดยใชโดยใชแผนผังความคิด 

รายการประเมิน คาเฉล่ีย  S.D. 
การแปลผลระดับ
ความพึงพอใจ 

1. ความรู  บทบาท  และทักษะของครูผูสอนมีความเหมาะสม 3.94 0.74 มาก 
2. การเตรียมความพรอมและความตรงตอเวลาของครูผูสอน 4.14 0.76 มาก 
3. เน้ือหามีความเหมาะสมและมีลําดับขั้นตอน 3.9 0.76 มาก 
4. ความพรอมของผูเรียนในการเรียนรู 3.30 0.91 ปานกลาง 
5. กระบวนการเรียนรูทําใหเกิดความรู การรวบรวมขอมูล และกระบวนการ
คิดวิเคราะห   

3.62 0.67 มาก 

6. กระบวนการเรียนรูทําใหผูเรียนสรางองคความรูดวยตนเองอยางเปนระบบ 3.50 0.86 ปานกลาง 
7. กระบวนการเรียนรูทําใหผูเรียนเกิดการมีสวนรวม   3.98 0.80 มาก 
8. ส่ือ วัสดุ และอุปกรณเอ้ือตอการเรียนรู 3.68 0.82 มาก 
9. วิธีการประเมินผลตามสภาพจริง และผูเรียนมีสวนรวมในการประเมิน 4.04 0.75 มาก 
10. สภาพแวดลอมเอ้ือตอการเรียนรู 3.88 0.72 มาก 

รวม 3.80 0.78 มาก 
  
 ทั้งน้ี ผูเรียนยังไดแสดงความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติม ดังน้ี 1) ควรมีวิธีการสอนที่หลากหลาย
มากกวาน้ีและ 2) อยากใหมีส่ือที่หลากหลายกวาน้ี 
 
7. สรุปผลการวิจัย 
 
 จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชแผนผังความคิดในรายวิชานิเวศวิทยาวัฒนธรรมสามารถ
สรุปตามวัตถุประสงคได ดังน้ี  ดานการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชแผนผังความคิดในรายวิชานิเวศวิทยาวัฒนธรรม 
พบวา ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนมีคาเฉล่ีย เทากับ 8.74 ซ่ึงสูงกวากอนเรียนที่มีคาเฉล่ีย เทากับ 7.14 และความพึงพอใจ
ของผูเรียนตอการเรียนโดยใชแผนผังความคิดในรายวิชานิเวศวิทยาวัฒนธรรมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.80 
 
8. การอภิปรายผลการวิจัย 
 
 จากผลการวิจัย สามารถอภิปรายผล ไดดังน้ี 
 1. ผลการจัดการเรียนการสอน โดยใชแผนผังความคิดในรายวิชานิเวศวิทยาวัฒนธรรม พบวา ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน สอดคลองกับการศึกษาของ ชุลีพร  ฤทธิเดช (2547) ที่ทําการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนที่จัดการเรียนรูโดยใชและไมใชแผนที่ความคิด (Mind Mapping) พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่จัดการเรียนรู
โดยใชแผนที่ความคิดสูงกวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่จัดการเรียนรูโดยไมใชแผนที่ความคิด  เชนเดียวกับพรทิพย  เทิดบารมี 
(2553) ที่ทําการศึกษาผลสัมฤทธ์ิและพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาจากการใชแผนผังความคิดสรุปเน้ือหาในรายวิชา
วิทยาศาสตรเพื่อชีวิต พบวา นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังใชแผนผังความคิดสรุปเน้ือหาสูงกวากอนใชแผนผัง
ความคิดทุกบท นอกจากน้ีในการศึกษาของชวัลณัฐ  แทนคํา (2555) ที่ศึกษาการพัฒนาความรูทางดานวิทยาศาสตรโดยใช
แผนที่ความคิดก็พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ซ่ึงสะทอนวาการใชแผนผังความคิดสามารถชวยให
ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิที่ดีขึ้น 
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 2. ความพึงพอใจของผูเรียนตอการจัดการเรียนการสอนรายวิชา นิเวศวิทยาวัฒนธรรมโดยใชแผนผังความคิด 
ภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย เทากับ 3.80 โดยมีรายการความพึงพอใจสูงที่สุด คือ การเตรียมความพรอมและความตรง
ตอเวลาของครูผูสอนมีคาเฉล่ีย เทากับ 4.14  
 
9. ขอเสนอแนะ 
 
 1.  ดานการวิจัยโดยใชแผนผังความคิด ตองมีการอธิบายใหมีความเขาใจในรายละเอียดมากขึ้น เน่ืองจากนักศึกษา
สวนใหญยังไมคุนชินกับการเรียนการสอนโดยใชแผนผังความคิด  
 2.  การใชรูปแบบการสอนโดยใชแผนผังความคิดเพียงรูปแบบเดียว อาจทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางไมเต็ม
ศักยภาพเทาที่ควร ดังน้ันผูสอนควรมีรูปแบบการสอนที่หลากหลายมากขึ้น 
 3.  ควรนําการจัดกิจกรรมการเรียนรูไปปรับใชในรายวิชาอ่ืนๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนทั้งดานผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน และพัฒนาทักษะ ความสามารถดานตางๆ ซ่ึงการใชแผนผังความคิดทําใหเกิดระบบคิดที่เปนการสรุปรวบยอด
องคความรูของผูเรียนได 
 
10. กิตติกรรมประกาศ 
 
 ผูวิจัยขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ไดสนับสนุนทุนในการวิจัยครั้ง น้ี 
ขอขอบคุณคณะครุศาสตรที่ใหการสงเสริมการทําวิจัย  ขอขอบใจนักศึกษารายวิชานิเวศวิทยาวัฒนธรรม หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต ที่ไดใหขอมูลสําคัญอันเปนประโยชนตอการวิจัยครั้งน้ี ตลอดจนผูเก่ียวของทั้งหมดที่คอยช้ีแนะแนวทาง ใหคําปรึกษา 
และสงกําลังใจจนงานวิจัยครั้งน้ีสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 
 
11. เอกสารอางอิง 
 
เกรียงศักดิ์  เจริญวงศักดิ์. (11 กันยายน 2551). วิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (ออนไลน). 
 สืบคนจาก http://www.oknation.net/blog/kriengsak/2008/09/11/entry-1. เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2558 
ชวัลณัฐ  แทนคํา. (2555). การพัฒนาความรูทางดานวิทยาศาสตรโดยใชแผนที่ความคิด. วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร  
 เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพื่อการเรียนรู ปที่ 3 ฉบับที่ 2 (2555). 
ชุลีพร  ฤทธิเดช. (2547). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง ชนิดของคําในภาษาไทยของนักเรียนช้ัน
 มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จัดการเรียนรูโดยใชและไมใชแผนที่ความคิด(Mind Mapping). วิทยานิพนธหลักสูตร
 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
ทิศนา  แขมมณี. (2545). รูปแบบการสอนทางเลือกที่หลากหลาย. กรุงเทพฯ : ดานสุทธาการพิมพ. 
-------------------. (2557). ศาสตรการสอน : องคความรูเพื่อการจัดกระบวนการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ. พิมพครั้งที่ 18. 
 กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
ณัฏติยาภรณ  หยกอุบล. (2555). ปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนระดับช้ัน
 ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสาธิตสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. วารสาร
 การศึกษาและพัฒนาสังคม ปที่ 8 ฉบับที่ 1 ปการศึกษา 2555. 
พรทิพย  เทิดบารมี. (2553). ผลสัมฤทธิ์และพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาจากการใชแผนผังความคิดสรุปเนื้อหาใน
 รายวิชาวิทยาศาสตรเพื่อชีวิต. วารสารจันทรเกษมสาร ปที่ 6 ฉบับที่ 31. 
ไพศาล  หวังพานิช. (2536). วิธีการวิจัย. กรุงเทพฯ: งานสงเสริมวิจัยและตํารากองบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัย- 
 ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. 
สมนึก  ภัททิยธนี. (2546). การวัดผลการศึกษา. พิมพครั้งที่ 4. กาฬสินธุ : ประสานการพิมพ. 
สุวิทย มูลคํา และอรทัย  มูลคํา. (2545). 21 วิธีจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาระบบคิด. กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ. 
หนังสือพิมพคมชัดลึก. (15 กันยายน 2557). การศึกษาไทยถดถอย9อันดับร้ังทาย “ลาว” (ออนไลน). สืบคนจาก 
 http://www.komchadluek.net/detail/20140915/192135.html. เม่ือวันที่ 8 กันยายน 2558. 



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 

 บูรณาการศาสตรและศิลป งานวิจัยทองถ่ินไทยและประชาคมอาเซียน | 1585 

เพือ่เปรียบเทียบทกัษะการคดิเชิงวิเคราะหของนกัศกึษาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม โดยการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน 

A Comparison of Analytical Thinking Skills of Preservice Teachers at Nakhon 
Pathom Rajabhat University by Using Research–Based Learning 

 
พนม จองเฉลมิชัย1*, จิตติรัตน แสงเลิศอทุัย2 และเทพยพงษ เศษคึมบง3 

 
1กลุมวิชาหลักสูตรและการสอน 2กลุมวิชาวิจัยและการวัดผลการศึกษา 3สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา  

 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
*Panom.jong@gmail.com 

 
บทคัดยอ 

 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดเชิงวิเคราะหของนักศึกษาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม โดยการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน กลุมตัวอยาง คือนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ช้ันปที่ 5 
ปการศึกษา 2556 หมูเรียน 52/6 จํานวน 40 คน ซ่ึงไดมาโดยการสุมแบบแบงกลุม เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แผนการ
จัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน แบบทดสอบและแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบคาที 
 ผลการวิจัยพบวา ทักษะการคิดเชิงวิเคราะหของนักศึกษาวิชาชีพครูหลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอนการจัดการ
เรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
คําสําคัญ: ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห, การจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน, นักศึกษาวิชาชีพครู 

 
Abstract 

 
The purposes of this research were to compare analytical thinking skills of preservice teachers at 

Nakhon Pathom Rajabhat University by using research-based learning. The sample used in the research 
consisted of 40  fifth-year preservice teachers students at Nakhon Pathom Rajabhat University in the 
academic year 2013 selected by cluster random sampling. The instruments of this research were lesson 
plans using research-based learning, learning achievement tests and a questionnaire on students’ 
opinions. The collected data were analyzed by mean, standard deviation and t-test. 
 The results of the research were as follows: The mean scores of the analytical thinking skills of 
the preservice teachers who studied with research-based learning were found to be higher after the 
experiment at 0.01 level of significance. 
 
Keywords: analytical thinking skills, research–based learning, preservice teachers 

 
1. บทนํา 
 
 1.1 ความเปนมาและความสําคัญของงานวิจัย 
 ประเทศไทยยังคงตองเผชิญกับการเปล่ียนแปลงที่สําคัญในหลายบริบททั้งที่เปนโอกาสและขอจํากัดตอการพัฒนา
ประเทศ จึงตองเตรียมความพรอมของคนและระบบใหสามารถปรับตัวพรอมรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต สงผลใหบุคคล
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จะตองมีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะหเพื่อพิจารณาในการรับขอมูลขาวสารตางๆ อยางละเอียดรอบคอบ กอนที่จะ
ตัดสินใจเช่ือถือขอมูลเหลาน้ัน (สุวัฒน วิวัฒนานนท. 2550: 4) จะเห็นไดวาความเขาใจในเหตุการณตางๆ บุคคลจะตองมี
ความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห จําแนกแยกแยะ ไตรตรอง ถือวาเปนทักษะพื้นฐานสําคัญที่มนุษยทุกคนตองมีเพื่อใชใน
การดํารงชีวิต (อมรวิชช  นาครทรรพ.  2540: 5) อีกทั้งการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4 แนวทางการจัดการศึกษา มาตรา 24 กําหนดแนวทางการจัดกระบวนการ
เรียนรูวาจะตองจัดเน้ือหาสาระใหสอดคลองกับสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึง ความแตกตางระหวางบุคคล เนน
การฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ การประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา จัด
กิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอาน ทําใหเกิดการใฝรูอยาง
ตอเน่ือง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  2545: 14-15) 
 กระบวนการคิดเปนรากฐานสําคัญในการเรียนรูและการดํารงชีวิต บุคคลที่มีความสามารถใน  การคิดเชิงวิเคราะห
น้ันจะมีความสามารถดานอ่ืนๆ เพราะการคิดเชิงวิเคราะหเปนพื้นฐานของการคิดทั้งมวล ทักษะการคิดเชิงวิเคราะหจึงเปน
ทักษะคิดระดับสูง เปนองคประกอบสําคัญของการคิดทั้งมวล ทั้งการคิดวิจารณญาณและการคิดแกปญหา (ประพันธศิริ สุ
เสารัจ.  2551: 48) ซ่ึงประกอบดวยดานการจับคู (Matching) ดานการจัดหมวดหมู (Classification) การวิเคราะห
ขอผิดพลาด (Error Analysis) ดานการสรุปเปนหลักเกณฑทั่วไป (Generalizing) และดานการสรุปเปนหลักเกณฑเฉพาะ 
(Specifying) (Marzamo.  2001: 38)  
 การพัฒนาความคิดสามารถพัฒนาและฝกฝนกันไดดวยการเรียนรู  โรงเรียนในประเทศที่พัฒนาแลว เชน 
สหรัฐอเมริกา ประเทศในยุโรป เปนตน ไดจัดใหมีการสอนที่เนนการคิดในโรงเรียนโดยเฉพาะอยางยิ่ง  การคิดวิเคราะห การ
คิดวิจารณญาณและการคิดแกปญหา สภาครูคณิตศาสตรแหงชาติและสมาคมครูวิทยาศาสตรแหงชาติของประเทศ
สหรัฐอเมริกาไดแนะนําวา ในการจัดการศึกษาแหงชาติจําเปนอยางยิ่งที่จะตองจัดใหผูเรียนไดเรียนรูและพัฒนาความคิด โดย
การกําหนดใหมีการสอนการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดแกปญหาไวในหลักสูตรการเรียนการสอนของ
โรงเรียน และในการจัดการศึกษาของชาติควรกําหนดใหมีการเสริมสรางและพัฒนาความคิดโดยเฉพาะอยางยิ่ง  การคิด
วิเคราะห การคิดวิจารณญาณและการคิดแกปญหา ใหแกเด็กและเยาวชน (ประพันธศิริ สุเสารัจ. 2553: 53) ซ่ึงการคิดเชิง
วิเคราะหถือเปนทักษะที่สําคัญที่ชวยพัฒนาสติปญญา ความรอบคอบ และไหวพริบของผูเรียน หากวงการศึกษาสามารถสราง
เยาวชนใหคิดวิเคราะหได ก็จะเปนการผลิตทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพและมีคายิ่งของสังคมและประเทศชาติ (ศักดิ์ศรี  
ปาณะกุล. 2549: 137) 
 นอกจากน้ี การคิดเชิงวิเคราะหยังชวยเสริมความฉลาดทางสติปญญา สามารถแกปญหา ประเมิน ตัดสินใจ และสรุป
ขอมูลตางๆ ที่รับรูดวยความสมเหตุสมผล (ลักขณา  สริวัฒน.  2549: 74) โดยเปนทักษะ การคิดเชิงวิเคราะหซ่ึงเปนทักษะที่
ทุกคนสามารถพัฒนาได จากประสบการณที่หลากหลายและจากบรรยากาศของการเรียนรูรวมกัน เชน การแลกเปล่ียน
ความคิด การแกปญหารวมกัน และการวิจัย การพัฒนาทักษะทักษะการคิดเชิงวิเคราะหจึงสามารถจัดกระทําโดยผานกิจกรรม
ที่นักศึกษามีสวนเก่ียวของและแสดงพฤติกรรมการเรียนรูในรูปแบบของการสืบคน การคาดการณ การสังเกต การตอบคําถาม
ตางๆ และการสนับสนุนใหนักศึกษามีโอกาสไดพูด ไดแสดงความคิดเห็น แนวคิด และเหตุผลตางๆ เพื่อการสรุปอยางมีตรรกะ
จึงเปนเรื่องสําคัญ (ลัดดา ภูเกียรติ. 2542: 42) ซ่ึงการจัดการเรียนรูที่ใชการวิจัยเปนฐานก็เปนวิธีการหน่ึงที่มุงเนนทักษะ
กระบวนการคนควา พัฒนาการคิดวิเคราะหและบูรณาการเน้ือหาความรูดวยเชนกัน  
 การจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐานเปนแนวทางสําคัญทางหน่ึงที่สามารถพัฒนาผู เรียนใหมีทักษะ การใช
กระบวนการวิจัยในการแสวงหาความรู ใชการวิจัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรูและพัฒนาเปนทักษะพื้นฐานในการ
เรียนรูตลอดชีวิต ซ่ึงการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐานน้ันถือวาเปนการใชการวิจัยมาเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู
ของผูเรียน เปนการจัดกิจกรรมตางๆ ใหผูเรียนไดเรียนรู โดยการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการแสวงหาความรู ขอ
คนพบใหม หรือหาคําตอบที่นาเช่ือถือไดและอาศัยกระบวนการสืบสอบในการสืบคนหาขอมูล เก็บรวบรวมขอมูล พิสูจนหรือ
ทดสอบกับขอมูลแลวนํามา วิเคราะหเพื่อหาขอสรุปตอไป ซ่ึงสังคมไทยเปนสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรูที่สรางโอกาสให
ผูเรียน ทุกคนไดคิดเปน ทําเปน มีเหตุผล สามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต รูจักใชขอมูลที่มีอยูอยางหลากหลายเพื่อสรางองค
ความรูและพัฒนาตนเอง ซ่ึงการจะหลอหลอมใหเกิดคุณลักษณะดังกลาวได จําเปนตองฝกใหผูเรียนรูจักกระบวนการเรียนรูที่
เช่ือถือได และกระบวนการที่สรางความรูไดอยางเปนระบบระเบียบ น่ันก็คือ การวิจัย ดังน้ัน การวิจัยจึงเปนแนวทาง
ดําเนินการหน่ึงที่นําไปสูการสรางสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู (ลัดดา ภูเกียรติ. 2552: 145–146) แตจากการสํารวจ
ความคิดเห็นของผูใชบัณฑิตตอคุณภาพบัณฑิตของคณะครุศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปการศึกษา 2556 
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ดานคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคพบวาความตองการของผูใชบัณฑิต คือ เปนผูมีความสามารถในการคิดวิเคราะหและ
แกปญหาอยางเปนระบบ คิดริเริ่มสรางสรรค พบวาอยูในระดับปานกลาง (นลินทิพย และ วรรณี. 2557: 204) 
 จากเหตุผลและความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาความสามารถทางการคิดเชิงวิเคราะหสําหรับนักศึกษา
วิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยใชแนวคิดของมารซาโนที่คลอบคลุมทักษะการคิดเชิงวิเคราะห 5 ดาน ไดแก ดาน
การจับคู (Matching) ดานการจัดหมวดหมู (Classification) การวิเคราะหขอผิดพลาด (Error Analysis) ดานการสรุปเปน
หลักเกณฑทั่วไป (Generalizing) และดานการสรุปเปนหลักเกณฑเฉพาะ (Specifying) เพื่อใหไดมาซ่ึงสมรรถภาพดานการคิด
เชิงวิเคราะหที่เกิดจากการขยายความคิดอยางมีเหตุผลเพื่อการประยุกตกระบวนการวิเคราะหขอมูลบนพื้นฐานความรูความ
เขาใจในเน้ือหา เดิมที่สะสมอยูเพื่อสรางขอมูลใหมอยางอิสระและถูกตอง (Marzamo.  2001: 38) โดยผานการจัดการเรียนรู
โดยใชวิจัยเปนฐาน 
 
 1.2 วัตถุประสงคการวิจัย 
  เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดเชิงวิเคราะหของนักศึกษาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดย การ
จัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน 
 
 1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
  1.3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
     ประชากรในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักศึกษาวิชาชีพครู ช้ันปที่ 5 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ปการศึกษา 2556 จํานวน 40 หมูเรียน รวม 1,581 คน 
     กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักศึกษาวิชาชีพครู ช้ันปที่ 5 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ปการศึกษา 2556 หมูเรียน 52/6 ซ่ึงจํานวน 40 คน ไดมาโดยการสุมแบบแบงกลุม 
  1.3.2 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
     ตัวแปรตน (Independent Variable) คือ การจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน 
     ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ทักษะการคิดเชิงวิเคราะหของนักศึกษาวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน 
 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 2.1 ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห 
 มารซาโน (Marzamo. 2001: 38) และประพันธศิริ  สุเสารัจ (2553: 54–55) ใหความหมายการคิดเชิงวิเคราะหวา 
คือการขยายความคิดอยางมีเหตุผล เปนการประยุกตกระบวนการวิเคราะหรายละเอียดเฉพาะของขอมูลบนพื้นฐานของ
ความรู ความเขาใจในเน้ือหาเดิมที่สะสมอยูในความจําระยะส้ันในรูปแบบของโครงสรางขนาดเล็กของสติปญญาเพื่อสราง
ขอมูลใหมอยางอิสระและสามารถสรุปลักษณะเฉพาะที่จําเปนและไมจําเปนของขอมูลได ซ่ึงสอดคลองกับ เกรียงศักดิ์   เจริญ
วงศศักดิ์ (2546: 25) ใหความหมายการคิดเชิงวิเคราะหวา คือ ความสามารถในการสืบคนขอเท็จจริงเพื่อตอบคําถามเก่ียวกับ
บางส่ิงบางอยาง โดยการตีความ การจําแนกแยกแยะ และการทําความเขาใจกับองคประกอบของส่ิงน้ันและองคประกอบอ่ืนๆ 
ที่สัมพันธกันรวมทั้งเช่ือมโยงความสัมพันธเชิงเหตุผลที่ไมขัดแยงกันระหวางองคประกอบเหลาน้ัน เหตุผลที่หนักแนนนาเช่ือถือ 
ทําใหเราไดขอเท็จจริงที่เปนพื้นฐานในการตัดสินใจแกปญหา ประเมิน และตัดสินใจเรื่องตางๆ ไดอยางถูกตอง นอกจากน้ี   
มารซาโน (Marzamo.  2001: 71-83) ไดแบงลักษณะของการคิดเชิงวิเคราะหออกเปน 5 ดานดังน้ี 
  1. ดานการจับคู หมายถึง ความสามารถในการระบุความเหมือนและความแตกตางระหวางสวนประกอบของ
แนวคิดหรือส่ิงตางๆ ออกเปนแตละสวนใหเขาใจงายอยางมีหลักเกณฑ สามารถระบุตัวอยางหลักฐาน และลักษณะความ
เหมือน ความแตกตางกันได 
  2. ดานการจัดหมวดหมู หมายถึง ความสามารถในการประมวลความรูเพื่อเปนการจัดเรียงลําดับและประเภท
ของแนวคิดหลัก หรือความเห็นใหเปนหมวดหมูที่มีความหมาย สามารถจัดกลุมที่มีหลักการและลักษณะที่คลายคลึงเขาดวยกัน 
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  3. ดานการวิเคราะหขอผิดพลาด หมายถึง ความสามารถในการคิดเชิงตรรกะและการประเมินความเปนเหตุ
เปนผลของแนวคิดหรือส่ิงตางๆ จากมุมมองใดมุมมองหน่ึง เปนการระบุขอผิดพลาดและขอบกพรองจากสถานการณ 
คุณลักษณะหรือพฤติกรรมตางๆ  
  4. ดานการสรุปเปนหลักเกณฑทั่วไป หมายถึง ความสามารถในการอุปมาน คือการใชเหตุผลจากส่ิงที่
เฉพาะเจาะจงไปสูการสรุปส่ิงทั่วๆไป และการอนุมาน คือ การใชเหตุผลจากส่ิงทั่วไปมาสรุปส่ิงที่เฉพาะเจาะจง รวมทั้งการ
อางอิงถึง เพื่อนํามากําหนดเปนหลักการหรือกฎซ่ึงสามารถทดสอบในเหตุการณที่ เจาะจงหรือแนวคิดหลักได เปน
ความสามารถในการสรางหลักการเก่ียวกับสถานการณหรือขอมูลที่กําหนด 
  5. ดานการสรุปเปนหลักเกณฑเฉพาะ หมายถึง ความสามารถในการนําหลักการทั่วไปที่มีอยูแลวไปสรุปเปน
หลักใหมที่เฉพาะเจาะจง และสรุปไดวาหลักการใหมน้ันเปนขอควรปฏิบัติหรือไมอยางไร 
 จากลักษณะการคิดเชิงวิเคราะหของ มารซาโน สรุปไดวา ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห ประกอบดวย  ทักษะการจับคู 
ทักษะการจัดหมวดหมู ทักษะการวิเคราะหขอผิดพลาดทักษะการสรุปเปนหลักเกณฑทั่วไป และทักษะการสรุปเปนหลักเกณฑ
เฉพาะ  
 

 2.2 การจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน 
 ทิศนา แขมณี (2547: 4) ไดกลาวถึงความหมายของ การเรียนการสอนที่มีการวิจัยเปนฐานวาเปนการจัดใหผูเรียนได
เรียนรูและใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการหาความรูใหมหรือหาคําตอบที่เช่ือถือได โดยอาศัยกระบวนการสืบสอบใน
ศาสตรที่เก่ียวของกับเรื่องที่ศึกษาวิจัยในการกําเนินการสืบคน พิสูจน ทดสอบ เก็บรวบรวม และวิเคราะหขอมูล ซ่ึงสอดคลอง
กับ ลัดดา  ภูเกียรติ (2552: 146) ที่วาเปนกระบวนการพัฒนาผูเรียนใหสามารถใชกระบวนการวิจัยเปนเครื่องมือในการ
แสวงหาความรู คิดคนหาคําตอบและตัดสินใจในการเรียนรูของตนเอง การจัดการเรียนรูโดยเนนกระบวนการวิจัย หรือใชการ
วิจัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู ซ่ึงเปนการจัดใหผูเรียนไดเรียนรูและใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรเพื่อแสวงหา
ความรูใหมหรือคนหาคําตอบที่เช่ือถือได โดยดําเนินการสืบคน พิสูจน ทดสอบ เก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล 
นอกจากน้ี ทิศนา  แขมมณี (2552: 145) ไดเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานไว 4 รูปแบบ ไดแก 
  1. ผูสอนมีการนําผลการวิจัยมาใชประกอบการสอนเน้ือหาสาระของตน  
  2. ผูสอนมีการใหผูเรียนประมวลผลงานวิจัยที่เก่ียวของกับเน้ือหาสาระที่เรียนเพื่อขยายขอบเขตความรูในเรื่อง
น้ันและเรียนรูเก่ียวกับวิธีการและกระบวนการวิจัยรวมทั้งการอานและการใชผลการวิจัย 
  3. ผูสอนมีการใชกระบวนการวิจัยในการสอน กลาวคือ ใหผูเรียนดําเนินการวิจัยตามกระบวนการวิจัยบาง
ขั้นตอน หรือครบทุกขั้นตอน 
  4. ผูสอนมีการฝกฝนทักษะการวิจัยที่จําเปน หรือที่เก่ียวของกับส่ิงที่เรียน ใหแกผูเรียนตามความเหมาะสมกับ
เน้ือหาและสถานการร เชน ทักษะการนิยามปญหา การตั้งสมมติฐาน การคัดเลือกตัวแปร การสุมตัวอยางประชากร การสราง
เครื่องมือ การพิสูจนทดสอบ การรวบรวม วิเคราะหและสังเคราะหขอมูล การสรุปผลการวิจัย การอภิปรายผลการวิจัย และ
การใหขอเสนอแนะ เปนตน 
  5. ผูสอนและผูเรียนมีการอภิปรายรวมกันเก่ียวกับกระบวนการวิจัยและผลการวิจัย 
  6. ผูสอนมีการวัดและประเมินผลการเรียนรูทั้งทางดานเน้ือหาสาระและกระบวนการวิจัย 
 
3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากรในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักศึกษาวิชาชีพครู ช้ันปที่ 5 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ป
การศึกษา 2556 จํานวน 40 หมูเรียน รวม 1,581 คน 
  กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักศึกษาวิชาชีพครู ช้ันปที่ 5 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ปการศึกษา 2556 หมูเรียน 52/6 ซ่ึงจํานวน 40 คน ไดมาโดยการสุมแบบแบงกลุม 
 

 3.2 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
  ตัวแปรตน (Independent Variable) คือ การจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน 
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  ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ทักษะการคิดเชิงวิเคราะหของนักศึกษาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม โดยการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน 
 

 3.3 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  
  ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดกําหนดเครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย  
  3.3.1 เครื่องมือที่ใชในการทดลอง คือ แผนการจัดการเรียนรูรายวิชาบริหารจัดการช้ันเรียน โดยใชกิจกรรม
การเรียนรูที่ใชวิจัยเปนฐาน จํานวน 15 แผน 30 ช่ัวโมง ที่ไดจากการศึกษาขอมูลพื้นฐานสําหรับการจัดการเรียนรูของ
นักศึกษาและศึกษาขอมูลเก่ียวกับหลักการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ใชวิจัยเปนฐาน ซ่ึงผูวิจัยกําหนดรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู 
กําหนดเน้ือหาและดําเนินการสรางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูรายวิชาการบริหารจัดการช้ันเรียน ซ่ึงแผนการจัดการเรียนรู
หมวดตางๆ ประกอบดวย 1) ขอมูลทั่วไป 2) จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 3) ลักษณะและการดําเนินการ 4) การพัฒนาการ
เรียนรูของนักศึกษา 5) แผนการสอนและการประเมินผล 6) ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 7) การประเมินและ
ปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา โดยผลการตรวจสอบคา IOC อยูระหวาง 0.60 – 1.00 ซ่ึงแสดงวาแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรูมีความถูกตองและเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา 
  3.3.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล คือ แบบทดสอบทักษะการคิดเชิงวิเคราะห มีลักษณะเปนแบบทดสอบ
แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ โดยดําเนินการสรางแบบทดสอบทักษะการคิดเชิงวิเคราะหและเกณฑการใหคะแนนที่
ครอบคลุมวัตถุประสงค เน้ือหาและกิจกรรมทั้ง 5 ดาน คือ ดานการจับคู ดานการจัดหมวดหมู ดานการวิเคราะหขอผิดพลาด 
ดานการสรุปเปนหลักเกณฑทั่วไป และดานการสรุปเปนหลักเกณฑเฉพาะ โดยขอคําถามที่ใชในการวัดทักษะการคิดเชิง
วิเคราะห จะมีลักษณะเปนขอคําถามเนนการวิเคราะหคําอธิบายและเหตุผลเชิงตรรกะ จํานวน 60 ขอ และดําเนินการ
ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบโดยประเมินคาความสอดคลองของแบบทดสอบทักษะการคิดเชิงวิเคราะหและเกณฑ การ
ใหคะแนน โดยนําแบบประเมินไปใหผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา 5 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา ไดคาดัชนีความ
สอดคลอง (IOC) อยูระหวาง 0.60 – 1.00 และตรวจคุณภาพแบบทดสอบดานความยากงาย และอํานาจจําแนก พบวามีคา
ความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.26 ถึง 0.79 และคาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง  0.23 – 0.49 และมีคาความเช่ือม่ันเทากับ 
0.87 
 

 3.4 แบบแผนการวิจัย 
  เพื่อใหการวิจัยบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ผูวิจัยไดออกแบบแผนการทดลองเปนแบบ One group    
pretest – posttest design คือ การทดสอบกอนการทดลอง จากน้ันใหกลุมตัวอยางเรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัย
เปนฐานจนจบเน้ือหา และทําการทดสอบหลังเรียน  

 

ตารางที่ 1 แผนการทดลองแบบ One group pretest - posttest design 
 สอบกอนทดลอง ทดลอง สอบหลังทดลอง 

E T1 X T2 
 

 เม่ือ   E  แทน   กลุมทดลอง 
   X    แทน   การจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน 
   T1   แทน   การทดสอบกอนการทดลอง 
   T2   แทน   การทดสอบหลังการทดลอง 
 

 3.5 การวิเคราะหขอมูล 
  การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดใชสถิติพื้นฐานในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สําหรับการ
เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนทักษะการคิดเชิงวิเคราะห กอนทดลองและหลังทดลองของกลุมทดลอง ใช t – test for 
dependent sample 
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4. ผลการวิจัย 
 
 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลการประเมินทักษะการคิดเชิงวิเคราะหของของนักศึกษาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏนครปฐม กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน โดยการนําคะแนนความแตกตางระหวางคะแนนกอน
และหลังการทดลองมาเปรียบเทียบโดยใช t-test dependent ปรากฏดังตาราง ดังน้ี 
 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินทักษะการคิดเชิงวิเคราะหกอนและหลังไดรับการจัดการ 

   เรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน (คะแนนเต็ม 30)  

                                   (n = 40) 

การทดลอง  S   t 
กอน 15.93 3.65 3.17 0.48 6.56** 
หลัง 19.10 2.65    

 ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตารางที่ 3 พบวา ผลการประเมินทักษะการคิดเชิงวิเคราะหของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ช้ันปที่ 5 ปการศึกษา 2556 หมูเรียน 52/6 กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน มีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 น้ันคือ ผลการประเมินทักษะการคิดเชิงวิเคราะหหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใช
วิจัยเปนฐาน สูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน   
 

5. อภิปรายผลการวิจัย 

  
 จากผลการวิจัย พบวา ทักษะการคิดเชิงวิเคราะหของนักศึกษาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ภายหลัง
ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน ในรายวิชาการบริหารจัดการช้ันเรียนสูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรู อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เน่ืองจากใชรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหนักศึกษามีทักษะการวิจัยดวยการลง
มือทําวิจัยทุกขั้นตอนดวยตนเอง โดยผูสอนจัดกิจกรรมใหนักศึกษาปญหา สํารวจ ตั้งสมมุติฐาน และดําเนินการวิจัย พรอมทั้ง
กรณีศึกษา ตัวอยางพฤติกรรม ใหผูเรียนไดศึกษาแลวรวมกันอภิปราย การทํากิจกรรมกลุมในช้ันเรียน ซ่ึงสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ จุฑา ธรรมชาติ (2552: 121-123) ซ่ึงศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบใชวิจัยเปนฐานในรายวิชา
การ วิจัยทางการศึกษา และศศิธร  อินตุน (2556: 59) ซ่ึงศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา CI 2301 หลักการจัดการเรียนรู
โดยการจัดการเรียนรูแบบใชการวิจัยเปนฐาน ที่พบวา การจัดการเรียนการสอนแบบใชวิจัยเปนฐานมีความสัมพันธกับการ
จัดการเรียนการสอนเรียนรูอ่ืนๆ หลายประเภท โดยการจัดการเรียนการสอนเหลาน้ีเปนมุงเนนกระตุนใหผูเรียนตั้งปญหาและ
หาแนวทางแกไขปญหาอยางเปนระบบ อีกทั้งเปนการจัดการเรียนการสอนใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติ เปดโอกาสใหนักศึกษาได
ระดมความคิดในการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง เนนงานกลุม ผูสอนแสดงบทบาทเปนผูอํานวยความสะดวก ( Facilitator) คอย
ดูแลติดตามใหนักศึกษาเรียนรู ทํากิจกรรมไดอยางราบรื่นเอ้ือใหนักศึกษาเกิดความกระตือรือรนในการเรียนอยางมีสวนรวม 
นอกจากน้ีสอดคลองกับแนวคิดของปทีป เมธาคุณวุฒิ (2547: 21-37) วาการสอนโดยใชกระบวนการวิจัยเนนใหผูเรียนสงสัย
สืบสวน ทดลอง และคนพบคําตอบดวยตนเอง โดยเนนกระบวนการคนหาและตรวจสอบความรูทําใหผูเรียนมีความใฝรู 
สามารถคิดวิเคราะห และมีวิจารณญาณ การเรียนการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐานตองการใหนักศึกษาเรียนรูโดยใชปญหาเปน
หลัก (Problem based learning) ขอสงสัยหรือปญหาเปนตัวกระตุนใหผูเรียนเกิดความตองการที่จะคนควาหาขอมูลมาชวย
แกปญหา 
 
 ขอเสนอแนะในการวิจัย 
 จากผลการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะหของนักศึกษาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม โดยการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน ทําใหคณะผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตอไป ดังตอไปน้ี 
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 ขอเสนอแนะดานการวิจัยตอยอด 
 1. ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐานที่สงเสริมทักษะการคิดอ่ืนๆ เชน การคิดสังเคราะห คิด
สรางสรรค 
  2. การใชการวิจัยเปนฐานในการจัดการเรียนรูมีหลายแนวทาง ขึ้นอยูกับครูผูสอนและระดับความสามารถของ
นักศึกษา อาจเนนกิจกรรมที่อาจารยและนักศึกษาใชผลการวิจัยประกอบการจัดการเรียนรู กอนเนนกระบวนการวิจัยในการ
จัดการเรียนรู 
 
6. กิตติกรรมประกาศ 
  
 รายงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะหของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดย
การจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน สามารถลุลวงไปดวยดี จะตองอาศัยแหลงความรูตางๆ ทั้งจากคําแนะนําและการให
คําปรึกษา ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากบุคคลตางๆ ที่จะขอขอบพระคุณดังน้ี 
 1. ศาสตราจารย ดร. สุมาลี ตั้งประดับกุล ผูประสานงานกลุม โครงการวิจัยบูรณาการพัฒนาครูของครู สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่กรุณาใหคําปรึกษา ตรวจสอบแกไข ใหคําแนะนําเพิ่มเติม  
 2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.โยธิน  ศรีโสภา คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผูชวยศาสตราจารย
ดร.สุรชัย  ธชีพันธ อาจารยประจําคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดร.อมรินทร  อินทรอยู ผูอํานวยการโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ดร.มารุต พัฒผล อาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ
อาจารยสถาพร วรรณธนวิจารย ครูเช่ียวชาญ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ในการเปนผูทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบเครื่องมือ
วิจัย ตลอดจนการตรวจสอบเอกสาร เพื่อความสมบูรณของเครื่องมือวิจัย 
 3. ไดรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใตโครงการวิจัยบูรณาการ
พัฒนาครูของครู 
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บทคัดยอ 

 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลการใชรูปแบบการพัฒนานักศึกษาครูในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู

เพื่อการสอนตามแนวคิดการสรางความรู เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบประเมินคุณภาพของแผนการสอน แบบประเมิน
การสอนตามแนวคิดการสรางความรู  และแบบประเมินความคิดเห็นในการใชรูปแบบการพัฒนานักศึกษาครู ผูเขารับการ
พัฒนาตามรูปแบบการพัฒนานักศึกษาครูในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูเพื่อการสอนตามแนวคิดการสรางความรู เปน
นักศึกษาครูหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตจํานวน  232 คน สาขาวิชาตาง ๆ  การวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดวิเคราะหความถี่และรอยละ 

ผลการวิจัยพบวารูปแบบการพัฒนานักศึกษาครูในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูเพื่อการสอนตามแนวคิดการสราง
ความรูที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น ทําใหนักศึกษามีความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูและทดลองสอนมากกวารอยละ 80 
นักศึกษามีความพึงพอใจในรูปแบบการพัฒนาที่สรางขึ้นในทุกดานมากกวารอยละ 80 ผลการวิจัยสะทอนวารูปแบบการพัฒนา
นักศึกษาครูในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูเพื่อการสอนตามแนวคิดการสรางความรูมีประสิทธิภาพสูงในการพัฒนา
นักศึกษาครู 

 
คําสําคัญ: รูปแบบการพัฒนา, นักศึกษาครู, การสอนตามแนวคิดการสรางความรู 
 

Abstract 
 

This research aims to study the effects of the student teacher’s development model to design 
learning activity with constructivist’s learning approach. The tools in this research are the evaluation of 
quality of the lesson plan, assessment of micro teaching and the opinionnaire of satisfaction of model. 
Student teachers in bachelor degree in education in developing Constructivist’s learning approach are 
232 person from different major. The data were analyzed in frequency and percentage.  

The results showed that the teachers’ knowledge and designing to developing Constructivist’s 
learning approach over 80 percent. They can teach constructivism that assessed with the effective rate 
over 80 percent in various components and the satisfaction in pre-services teacher’s development 
model more than 80 percent all aspects. The findings reflect that the student teacher’s development 
model to develop constructivism teaching was efficient in pre-service teacher development. 
 
Keywords: teacher development model, student teacher, constructivist’s learning approach 
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1. บทนํา 
 

กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
2545 ในมาตราที่ วาการจัดการศึกษาแกผูเรียนใหเนนดานความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และการบูรณาการในแตสาระ
การเรียนรูตามความเหมาะสมในแตละระดับการศึกษา ในมาตราที่ 24 การจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู 
อยางไดสัดสวนสมดุลกัน ตลอดจนการปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงคในทุกรายวิชาเปาหมาย
ของการจัดการเรียนรูคือการพัฒนานักเรียนใหรูและเช่ือมโยงความรู ความเขาใจของโลกและใชความรูได นอกจากน้ีการปฏิรูป
การศึกษาก็ไดมุงเปาไปที่การพัฒนาใหผูเรียนทุกคนไดเรียนรูดวยตนเองในส่ิงตางๆรอบตัว (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ. 2544: 33) 

ครูเปนกุญแจสําคัญในการชวยเหลือและกระตุนใหนักเรียนสามารถเรียนรูส่ิงตางๆได การพัฒนาครูจึงมีความจําเปน
โดยจะตองพัฒนาความสามารถของครูในการจัดการเรียนรูใหมาก ครูตองมีความเขาใจและสามารถปฏิบัติการสอนไดตาม
แนวทางของการปฏิรูปการศึกษาเพื่อที่นักเรียนจะไดนํากระบวนการตางๆ ที่เรียนรูไปใชเช่ือมโยงกับประสบการณจริงที่เกิดขึ้น
และสามารถตีความส่ิงที่เกิดขึ้นดวยความเขาใจได (Haney and McArthur, 2002) การพัฒนาวิชาชีพครูจึงตองพัฒนาครูให
เขาใจและสามารถสอนใหนักเรียนเรียนรูและสรางความรูได 

การพัฒนาวิชาชีพครูจึงเปนส่ิงที่ตองเรงพัฒนาและใหมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 ซ่ึงเปนบทบัญญัติที่ใหทิศทางการปฏิรูปการเรียนรูที่ชัดเจน ในสวนของการเรียนการสอน กลาวไวใน
หมวด 4 แนวทางจัดการศึกษา มาตรา 22 และ 24 วาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด การจัดกระบวนการเรียนรูโดยการฝกทักษะ
กระบวนการคิด การจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติ การจัดการ การเผชิญสถานการณและ
การประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไข ดังน้ันในการจัดการศึกษาทุกระดับตองยึดจุดมุงหมายดังกลาวเปนแนวทางใน
การพัฒนาผูเรียน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2544: 33) 

นักศึกษาครูเปนหน่ึงในกลุมครูที่ควรมีการสงเสริมและพัฒนาทักษะใหเขาใจเก่ียวกับการสอน การใชภูมิปญญาทองถิ่น
มาบูรณาการการจัดการเรียนการสอน การเสริมสรางทักษะการสอนโดยเฉพาะอยางยิ่งทักษะการสรางการเรียนรูที่มีความหมายแก
ผูเรียน (สงบ อินทรมณี. 2551) ซ่ึงถือวาเปนทักษะที่ยากตอการพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถไดมาตรฐานตามหลักสูตร
การศึกษาระดับชาติ นักศึกษาครูจึงถือควรไดรับการสงเสริมใหมีความเขาใจในการออกแบบการเรียนรูและการสอนเพื่อสราง
ความรูใหนักเรียนเปนอยางมาก 

ในปจจุบันพบวานักศึกษาครูไมสามารถออกแบบการจัดการเรียนรูและเขียนแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญได มีความเขาใจคลาดเคล่ือนในการกําหนดตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรูไมสอดคลองกับกิจกรรมการ
เรียนการสอนและเขียนแผนไมเปน (อุบลวรรณ  สงเสริม, 2555) จึงไดมีการพัฒนาวิธีการในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู
ใหกับนักศึกษาครูดวยวิธีการตางๆ เชน การสรางคูมือการเขียนแผนการจัดการเรียนรู การฝกอบรมการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู (สุมาลี  เช้ือชัย. 2551) แตก็ยังพบปญหาในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูที่ไมสอดคลองในแตละองคประกอบอีกทั้ง
ยังไมเนนผูเรียนเปนสําคัญอยางแทจริง  

จากเหตุผลและขอมูลพื้นฐานเก่ียวกับการจัดการเรียนรูและการพัฒนานักศึกษาครูในการออกแบบการเรียนรูดังที่
กลาวมา จึงตองมีการพัฒนารูปแบบการพัฒนานักศึกษาครูในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูเพื่อการสอนตามแนวคิดการ
สรางความรู โดยผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนานักศึกษาครูในเรื่องของการออกแบบการจัดการเรียนรูอันจะ
เปนประโยชนในการพัฒนาครูอยางเปนระบบ รวมทั้งสามารถพัฒนากิจกรรมในการพัฒนาการจัดการเรียนรูของตนเองใหมี
ประสิทธิภาพและตอบสนองตอนโยบายการจัดการศึกษาของชาติยิ่งขึ้น จึงไดดําเนินการวิจัยในการพัฒนารูปแบบการพัฒนา
นักศึกษาครูในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูเพื่อการสอนตามแนวคิดการสรางความรูอันจะเปนประโยชนในอนาคตตอไป 

 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

เพื่อศึกษาการใชรูปแบบการพัฒนานักศึกษาครูในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูเพื่อการสอนตามแนวคิดการสราง
ความรู 
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3. นิยามศัพท 
 

1.  รูปแบบการพัฒนานักศึกษาครูในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูเพื่อการสอนตามแนวคิดการสรางความรู
หมายถึง ขั้นตอน แบบแผนในการพัฒนานักศึกษาครูในการออกแบบการจัดการเรียนรูตามแนวคิดการสรางความรู ซึ่ง
ประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมความรูใหมหรือแนวคิดสําคัญ ขั้นตอนที่ 2 การเลือกใชส่ือที่เปนตัวแทน
ของความรูใหม ขั้นตอนที่ 3 การจัดกิจกรรมการสอนที่สรางความรู ขั้นตอนที่ 4 การคิดวิเคราะหหาความรูเดิมที่จําเปน 
ขั้นตอนที่ 5 การเขียนแผนกิจกรรมการจัดกาเรียนรู  

2. ประสิทธิภาพของการใชรูปแบบการพัฒนานักศึกษาครูในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูเพื่อการสอนตาม
แนวคิดการสรางความรู หมายถึง ผลของการใชรูปแบบการพัฒนาฯ ซ่ึงวัดไดจากความรูความเขาใจเก่ียวกับการออกแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ความสามารถในการทดลองสอนและความพึงพอใจในรูปแบบการพัฒนาฯ ของนักศึกษาครู 

3. ความรูความเขาใจเก่ียวกับการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู หมายถึง ความสามารถของนักศึกษาครูที่
วัดจากผลการประเมินแผนการสอนหลังเขารับการฝกอบรมฯ  

4. ความสามารถในการทดลองสอนหมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรูในสถานการณจําลองของนักศึกษาครูที่
เขารับการฝกอบรมซ่ึงวัดจากองคประกอบของการสอนในดานตางๆ ดวยแบบประเมินการทดลองสอน  

5. ความพึงพอใจในรูปแบบการพัฒนาฯ หมายถึง ความคิดเห็นของนักศึกษาครูที่เขารับการฝกอบรมโดยใชแบบ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาครูผูเขารับการพัฒนาตามรูปแบบการพัฒนานักศึกษาครูในการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรูเพื่อการสอนตามแนวคิดการสรางความรู 

 
4. ประโยชนที่ไดรับ 
 

1. ไดรูปแบบการพัฒนานักศึกษาครูที่มีประสิทธิภาพที่สามารถนําไปใชในการพัฒนาครูดานการการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู ซ่ึงจะทําใหนักศึกษาครูสามารถออกแบบการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนตอผูเรียน 

2. เปนแนวทางใหผูบริหารสถานศึกษาและผูที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษานําผลการวิจัยไปใชในการขยายผลการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนรูแบบสรางความรูตอไป 

3. นําไปเปนขอมูลพื้นฐานในการสรางคูมือการจัดการเรียนรูตามแนวคิดการสรางความรูสําหรับครู อาจารยใน
สถาบันผลิตครูเพื่อใชในการวางแผนการจัดการเรียนรู 
 
5. กรอบแนวความคิดของการวิจัย 
 
 จากแนวคิดการพัฒนารูปแบบการพัฒนาและการประเมินสมรรถนะ ผูวิจัยจึงไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยได
ดังน้ี 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 

รูปแบบการพัฒนานักศึกษาครูในการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูเพื่อการสอน
ตามแนวคิดการสรางความรู 

ผลของการใชรูปแบบการพัฒนานักศึกษาครูในการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูเพื่อการสอนตาม
แนวคิดการสรางความรูประกอบดวย 
- ดานการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู 
- ดานการทดลองสอน 
- ดานความพึงพอใจในรูปแบบการพัฒนานักศึกษา
ครูในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูเพื่อการสอน
ตามแนวคิดการสรางความรู 
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ประสบการณใหม  /ความรูใหม  
+ 

ประสบการณเดิม  /ความรูเดิม  
=  

องคความรูใหมบุคคล 
 

6. วรรณกรรม/แนวคิดที่เกี่ยวของ  
 

Constructivism เปนทฤษฏีการเรียนรูที่ใหความสําคัญกับกระบวนการและวิธีการของบุคคลในการสรางความรูและ
ความเขาใจจากประสบการณที่เกิดขึ้นโดยตรงของผูเรียนเอง เปนกระบวนการที่ผูเรียนจะตองจัดกระทํากับขอมูลที่ไดจากใช
ประสาทสัมผัสตางๆ (ทิศนา แขมมณี. 2550)  นอกจากกระบวนการเรียนรูจะเปนกระบวนการปฏิสัมพันธภายในสมองแลว  ยัง
เปนกระบวนการทางสังคมดวย  การสรางความรูจึงเปนกระบวนการทั้งดานสติปญญาและสังคมควบคูกันไป  หลักการจัดการ
เรียนการสอนตามทฤษฏีน้ีจะมุงเนนไปที่กระบวนการสรางความรู (Process of knowledge construction)  โดยใหผูเรียนได
มีบทบาทในการเรียนรูอยางเต็มที่โดยผูเรียนจะนําตนเองและควบคุมตนเองในการเรียนรู  บทบาทของครูจะเปนผูใหความ
รวมมือ  อํานวยความสะดวกและชวยเหลือผูเรียนในการเรียนรู  โดยมีหลักการพื้นฐานในการใชความรูเดิมเปนพื้นฐานในการ
สรางประสบการณใหมในการมีปฏิสัมพันธกับส่ิงตางๆ รอบตัวผูเรียนเอง สามารถสรุปไดดังน้ี 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 รูปแบบการสรางความรูจากความรูเดิมและความรูใหม 
 

 ในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรูน้ีครูจําเปนอยางยิ่งที่ตองรูและเขาใจในส่ิงที่ตนเอง
สอนเปนอยางดีหรือเขาใจในเน้ือหาสาระสําคัญส่ิงที่จะสอนเด็กเพื่อที่จะไดคิดเช่ือมโยงความรูเดิมกับความรูใหมเขาดวยกันผาน
การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นโดยที่ผูวิจัยไดรวบรวมการออกแบบการสอนที่สอดคลองกับทฤษฎีน้ีไวเพื่อที่จะ
ชวยครูผูสอนไดใชเปนแนวทางในการออกแบบการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับแนวคิด Constructivism (Horsley et al, 
2009;Haney and McArthur, 2002) ดังแผนภาพที่ 2 
 

 

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดการสรางความรู 

กิจกรรมการปฏิบัติและคิดวิเคราะห 
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ในการวิจัยน้ีไดศึกษาเอกสารตางๆ เก่ียวกับรูปแบบการพัฒนานักศึกษาครูในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูเพื่อ
การสอนตามแนวคิดการสรางความรู ในการสรางรูปแบบการพัฒนาครั้งน้ี มีการประเมินรูปแบบการพัฒนาฯ โดยผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน 5 ทาน ที่เช่ียวชาญดานการการจัดการเรียนรู มีผลการประเมินในดานตางๆดังน้ี 
 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนานักศึกษาครูโดยผูทรงคุณวุฒิ  

รายการ ผลการประเมิน 
ระดับความ

เหมาะสม 

  1. ความถูกตองของเน้ือหาตามแนวคิด constructivism  4.43 มาก 

  2. ความถูกตองของขั้นตอนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู 4.57 มากที่สุด 

  3. ความเหมาะสมในการใชกับนักศึกษาครู 4.51 มากที่สุด 

  
7. วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 กลุมวิจัยที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สาขาวิชาเอก
การศึกษาปฐมวัย การประถมศึกษา สังคมศึกษา  วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร พลศึกษา ภาษาไทย หองละ 1 หมูเรียน ในภาค
เรียนที่ 1 และ 2 รวมทั้งส้ินจํานวน 232 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจงตามสาขาวิชาแตกตางกัน ที่ผูวิจัยสอนโดยไดรับ
การพัฒนาคนละ 5 ครั้งในการออกแบบการสอนและทดลองสอน 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 1. แบบประเมินแผนการออกแบบการเรียนรูของนักศึกษาครู โดยนําแบบประเมินไปใหผูเช่ียวชาญดานหลักสูตรและ
การสอนจํานวน 3 ทานตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา วิเคราะหดวยคาดัชนีความสอดคลอง ผลการวิเคราะหคา IOC 
เทากับ 0.67 
 2. แบบประเมินการทดลองสอน โดยประเมินคาความสอดคลองของแบบประเมินทักษะการสอนโดยนําแบบประเมิน
ไปใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา แลวนําคาดัชนีความสอดคลอง ผลการวิเคราะหคา IOC 
เทากับ 0.67 
 3. แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาครูผูเขารับการพัฒนาตามรูปแบบการพัฒนานักศึกษาครูในการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรูเพื่อการสอนตามแนวคิดการสรางความรูภายหลังการเขารับการฝกอบรม  ประเมินคาความสอดคลองและ
ความเหมาะสมของแบบประเมินโดยผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 คน ผลการวิเคราะหคา IOC เทากับ 0.67 ผลจากการวิเคราะหคา
ความเช่ือม่ัน โดยใชสูตร KR-20 ของคูเดอร ริชารดสัน (พวงรัตน ทวีรัตน, 2540: 123) ไดคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.70 

 
8. ผลการวิจัย 
 

8.1 การออกแบบการเรียนรูที่นักศึกษาครูพัฒนาขึ้นรูปแบบการพัฒนานักศึกษาครูในการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรูเพื่อการสอนตามแนวคิดการสรางความรู ทําใหนักศึกษาสามารถปฏิบัติไดตามองคประกอบในดานตางๆ ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแผนการสอน 

ขอ ประเด็นการประเมิน 
รอยละของนักศึกษาครู 

ที่ปฏิบัติได  

1 สาระสําคัญและสาระการเรียนรูเหมาะกับผูเรียน 81 
2 กําหนดความรูเดิมไดตรงกับสาระสําคัญ 83 
3 จุดประสงคการเรียนรูสอดคลองกับสาระสําคัญ 80 
4 กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลองกับสาระสําคัญ 91 
5 มีส่ือการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสาระสําคัญ 82 
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแผนการสอน (ตอ) 

ขอ ประเด็นการประเมิน 
รอยละของนักศึกษาครู 

ที่ปฏิบัติได  

6 มีส่ือการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับความรูเดิม 82 
7 นักเรียนไดคิดปฏิบัติการเรียนรูดวยตนเอง 89 
8  นักเรียนเกิดการเรียนรูสาระสําคัญ 81 
9  การวัดและประเมินผลการเรียนรูตรงกับจุดประสงค 81 
10  การออกแบบการเรียนรูสัมพันธกับการความรูเดิมและความรูใหม 87 

 
จากตารางสรุปไดวาผลการประเมินความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูหลังเขารับการพัฒนาตาม

รูปแบบการพัฒนานักศึกษาครูในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูเพื่อการสอนตามแนวคิดการสรางความรู มีนักศึกษาครู
มากกวารอยละ 80 ของนักศึกษาทั้งหมด ปฏิบัติไดตามองคประกอบของการประเมิน โดยนักศึกษาสามารถออกแบบกิจกรรม
การเรียนรูไดตรงสาระสําคัญหรือความรูใหมมากที่สุด รอยละ 91 และมีการกําหนดจุดประสงคการเรียนรูสอดคลองกับ
สาระสําคัญนอยที่สุดรอยละ 80 

8.2 ผลที่ไดจากแบบประเมินการทดลองสอนตามรูปแบบการพัฒนานักศึกษาครูในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู
เพื่อการสอนตามแนวคิดการสรางความรู มีนักศึกษาครูปฏิบัติไดตามองคประกอบตางๆ ดังตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินการทดลองสอนของนักศึกษาครู 

ขอ ประเด็นการประเมิน 
รอยละของนักศึกษาครู 

ที่ปฏิบัติได  

1 มีการสํารวจตรวจสอบความรูเดิม 83 
2 มีการกระตุนใหเกิดปญหา ความสงสัย ในการสรางความรูใหม  84 
3 มีการเช่ือมโยงความรูเดิมและความรูใหม 88 
4 มีการปฏิบัติสรางความรูดวยตนเองของผูเรียน 89 
5 ผูเรียนสรางความรูไดจากการเรียนรูของตนเอง 92 
6 ส่ือการสอนเปนตัวแทนของเน้ือหา สาระสําคัญ 82 
7 ส่ือการสอนเช่ือมโยงความรูเดิมกับความรูใหม 81 
8 มีกิจกรรมการคิดวิเคราะหเพื่อสรางความรูใหม  81 
9 มีการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามสาระสําคัญหรือความรูใหม 81 
10 สอนไดเปนขั้นตอน ไมสับสน 80 

 
จากตารางสรุปไดวาผลการประเมินความสามารถในการทดลองสอนของนักศึกษาครูหลังเขารับการพัฒนาตาม

รูปแบบการพัฒนานักศึกษาครูในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูเพื่อการสอนตามแนวคิดการสรางความรู มีนักศึกษาครู
ปฏิบัติไดตามองคประกอบของการประเมิน มากกวารอยละ 80 ของนักศึกษาทั้งหมดหลังการพัฒนา โดยนักศึกษาสามารถ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูที่ใหผูเรียนสรางความรูไดจากการเรียนรูของตนเอง รอยละ 92 และมีการสอนไดเปนขั้นตอน ไม
สับสน นอยที่สุดรอยละ 80 

8.3 ความพึงพอใจตอรูปแบบการพัฒนานักศึกษาครูในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูเพื่อการสอนตามแนวคิดการ
สรางความรู หลังเขารับการพัฒนามีดังตารางที่ 4  
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ตารางที่ 4 ความพึงพอใจตอรูปแบบการพัฒนานักศึกษาครูในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูเพื่อการสอนตามแนวคิดการ
สรางความรูหลังเขารับการพัฒนา 

รายการ 
คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1.ดานกระบวนการ    
1.1  การแจงรายละเอียดโครงการพัฒนา 4.83 0.39 มากที่สุด 

 1.2 กิจกรรมการพัฒนาเปนไปตามลําดับขั้น 4.92 0.29 มากที่สุด 
 1.3 จํานวนคนในแตละกลุมในการทดลองสอน 4.53 0.48 มากที่สุด 

 1.4 วิธีการถายทอดการพัฒนาตามรูปแบบ 4.83 0.39 มากที่สุด 

 1.5 ส่ือและอุปกรณเหมาะสมในการถายทอด 4.83 0.39 มากที่สุด 

 1.6 เอกสารประกอบการพัฒนาตามรูปแบบ 4.83 0.39 มากที่สุด 

 1.7 การเปดโอกาสใหผูฟงซักถามหรือมีสวนรวม 4.92 0.29 มากที่สุด 

2. ดานคุณภาพ    
 2.1 ความรูที่ไดรับกอนเขารวมโครงการพัฒนา 1.75 1.01 นอย 
 2.2 ความรูที่ไดรับหลังเขารวมโครงการพัฒนา 4.92 0.29 มากที่สุด 
     2.2.1 ความรูเรื่องแนวคิดการสรางความรู 4.92 0.29 มากที่สุด 

     2.2.2 ความรูเรื่องการออกแบบการจัดการเรียนรู 4.92 0.29 มากที่สุด 

     2.2.3 ความรูเรื่องการเลือกใชส่ือการสอน 4.92 0.29 มากที่สุด 

     2.2.4 ความรูเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรู 4.92 0.29 มากที่สุด 

 2.3 เน้ือหาการพัฒนาเปนปจจุบันและสอดคลองกับความตองการ 4.83 0.39 มากที่สุด 

 2.4 ประโยชนและความรูที่ไดรับสามารถนําไปประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานได 

4.92 0.29 มากที่สุด 

 2.5 ความคุมคาของการเขารวมการพัฒนา 4.92 0.29 มากที่สุด 
 
พบวา ดานจํานวนคนเขารวมโครงการเหมาะสมกับหัวขอหรือกิจกรรมที่ใชอยูในระดับดีมีคาเฉล่ีย 4.53  ซ่ึงนอยสุด

ในดานกระบวนการ โดยมีการเสนอแนะใหเพิ่มเวลาในการฝกและแยกออกเปนกลุมยอยๆ เพื่อที่จะไดทดลองสอนมากขึ้น           
มีการประเมินความสามารถกอนการพัฒนานอยที่สุดคือ 1.75 ซ่ึงภายหลังการพัฒนาตามรูปแบบมีความพึงพอใจเฉล่ีย 4.92  
และมีความพึงพอใจเฉล่ีย 4.92 ในเรื่องของกิจกรรมการพัฒนาเปนไปตามลําดับขั้น ความคุมคาของการเขารวมการพัฒนา
ประโยชนและความรูที่ไดรับสามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานได สวนในเรื่องของการแจงรายละเอียดโครงการพัฒนา 
วิธีการถายทอดการพัฒนาตามรูปแบบ ส่ือและอุปกรณเหมาะสมในการถายทอด เอกสารประกอบการพัฒนาตามรูปแบบ 
เน้ือหาการพัฒนาเปนปจจุบันและสอดคลองกับความตองการ มีคาเฉล่ียความพึงพอใจอยูที่ 4.83  
 
 9. บทสรุป 
 
 รูปแบบการพัฒนานักศึกษาครูในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูเพื่อการสอนตามแนวคิดการสรางความรู ที่
นํามาใชกับนักศึกษาครูในการใหพัฒนาการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูน้ัน มีประสิทธิภาพสูงในการดําเนินการตามรูปแบบที่
นํามาใชในการพัฒนา เพราะผลการวิจัยแสดงใหเห็นวารูปแบบการพัฒนาทั้ง 5 ขั้นตอนที่สรางขึ้นสงผลใหนักศึกษาครูสามารถ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูและทดลองสอนตามแนวคิดการสรางความรูไดดวยตนเอง เม่ือนักศึกษาครูพัฒนาการเรียนรูสําเร็จ
ไดมีการประเมินผลผลจากการรูปแบบการพัฒนาโดยวัดจากการออกแบบการเรียนรู การทดลองสอนของนักศึกษาครูหลังจาก
จบการฝกอบรมตามขั้นตอนตางๆ โดยสามารถแสดงผลไดดังน้ี 

1. ผลการประเมินความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูหลังเขารับการพัฒนาตามรูปแบบการพัฒนา
นักศึกษาครูในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูเพื่อการสอนตามแนวคิดการสรางความรู มีนักศึกษาครูปฏิบัติไดตาม
องคประกอบของการประเมิน มากกวารอยละ 80 แสดงใหเห็นวาหลังการฝกอบรมแลว ครูมีความรูความเขาใจมากขึ้น 
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 2. ทักษะการสอนจากผลการประเมินความสามารถในการทดลองสอนของนักศึกษาครูหลังเขารับการพัฒนาตาม
รูปแบบการพัฒนานักศึกษาครูในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูเพื่อการสอนตามแนวคิดการสรางความรู มีนักศึกษาครู
ปฏิบัติไดตามองคประกอบของการประเมิน มากกวารอยละ 80 ของนักศึกษาทั้งหมดหลังการพัฒนา 
 3. ความพึงพอใจของผูเขารับการพัฒนาหลังจากจบการอบรมแลวมีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไปทุกดานและ
สะทอนความคิดในการออกแบบการเรียนรูกอนและหลังไวแตกตางกันคือมีความรู ความเขาใจในตนเองกอนฝกอบรมนอย
หลังจากฝกอบรมแลวมีความรู ความเขาใจมากขึ้นในระดับดีมาก 
  ประสิทธิผลจาการใชรูปแบบการพัฒนานักศึกษาครูในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูเพื่อการสอนตามแนวคิด
การสรางความรู ขางตนเปนในทิศทางเดียวกันทั้งดานความสามารถในการออกแบบกิจกรรม ทักษะการสอน และความพึง
พอใจในการเขารับการพัฒนา ซ่ึงสะทอนใหเห็นวารูปแบบการพัฒนาฯ ที่สรางขึ้นสามารถชวยนักศึกษาครูในการสอนได 
 
10. อภิปรายผลการวิจัย 
 
 ผลจากการใชรูปแบบการพัฒนาฯ ขางตนเปนในทิศทางเดียวกันทั้งดานความรูความเขาใจในการออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู  ทักษะการสอน และความพึงพอใจในการเขาอบรม ซ่ึงสะทอนใหเห็นวารูปแบบฯ ที่สรางขึ้นสามารถชวย
พัฒนาการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดการสรางความรูได ไดซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดในการพัฒนาวิชาชีพครูของ 
Horsley et al. (2009) และ หลักการพื้นฐานในการพัฒนาวิชาชีพครูของ Bell and Gilbert (1999) ที่เนนการเนนการ
สะทอนความคิดของครู (Reflection) ในการกระตุนใหคนหาวิธีการสอนที่เหมาะสมของแตละคน และการใหผลยอนกลับ 
(Feedback) ในการพัฒนาแตละขั้นใชเทคนิคตางๆ ตามที่กลาวมาทั้ง 5 ขั้นตอน รูปแบบการพัฒนาที่นํามาใชในการพัฒนา
นักศึกษาครูน้ันเปนรูปแบบที่เนนการสะทอนความคิดของครูผูสอนในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู การวิจัยน้ีสะทอนให
เห็นวาการดําเนินการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูตามขั้นตอนทั้ง 5 ขั้นจะชวยใหนักศึกษาครูประสบความสําเร็จในการสอน
มากขึ้นและนําไปสูการจัดการเรียนรูในหองเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

การพัฒนารูปแบบทั้ง 5 ขั้นตอนน้ีมีหลักการสําคัญคือการสะทอนความคิดจากการปฏิบัติของนักศึกษาครูซ่ึงเปนจุด
ที่แตกตางจากรูปแบบการพัฒนาอ่ืนที่เนนการทําตามผูเช่ียวชาญตามขั้นตอนที่ออกแบบมาแตไมมีการนําไปใชจริง  ไมมีการ
ประเมินการทดลองสอนหลังจากออกแบบวามีปญหาอะไร จะแกไขอยางไร ซ่ึงส่ิงที่ตองทําและสําคัญมากคือการสะทอน
ความคิดและการทดลองใช (Horsley et al. 2009) เพราะนักศึกษาครูยังเกิดปญหาในชวง 1-3 ครั้งแรกในการออกแบบ
กิจกรรมและการทดลองสอนซ่ึงไมเปนไปตามแนวคิดการสรางความรู ดังน้ันจึงตองฝกฝนตามรูปแบบการพัฒนาน้ีใหมากขึ้นจะ
ชวยพัฒนานักศึกษาครูใหออกแบบกิจกรรมการเรียนรูไดประสบความสําเร็จมากขึ้น 
 
11. ขอเสนอแนะ 
 

1. การนํารูปแบบการพัฒนาน้ีไปใชตองมีการดําเนินการใหครบทั้ง 5 ขั้นตอนโดยเนนการปฏิบัติและสรางความรูใน
แตละขั้นตอนของนักศึกษาครูเองโดยที่ผูเช่ียวชาญทําหนาที่เสนอแนะและใหครูสะทอนความคิดตามขั้นตอนตางๆดวยตนเอง 

2. รูปแบบการฝกอบรมที่สรางขึ้นตองเนนการสะทอนความคิดจากตัวครูเปนสําคัญและรวบรวมในการปรับปรุง
พัฒนาดวยตนเองและควรทํามากกวา 3 ครั้งจะชวยใหเขาใจไดดีและประสบความสําเร็จสูง 

3. การนํารูปแบบการพัฒนาครูไปใชควรมีการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนดวย 
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บทคัดยอ 

 
การจัดการเรียนรู “หนาที่พลเมือง” เปนประเด็นที่ภาครัฐใหความสนใจเพื่อกําหนดเปนนโยบายในการสรางคนให

เปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ ทั้งน้ีการที่บุคคลจะเปนพลเมืองดีไดน้ัน ตองปลูกฝงคุณลักษณะอันพึงประสงคตั้งแตใน
วัยเรียน โดยสถานศึกษาตองรวมมือกับหนวยงานภายในและภายนอกกําหนดเปนแนวทางจัดการศึกษาใหสอดคลองตามเปาหมาย
ของการศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศนิวซีแลนดเพื่อรวมกันปลูกฝงและสรางจิตสํานึกของความเปนพลเมืองที่ดี ใหผูเรียนมี
ความรับผิดชอบ รูจักบทบาทและหนาที่ของตนเอง เละเคารพสิทธิเสรีภาพของผูอ่ืน โดยใชรูปแบบการเรียนรูที่เหมาะสม          
จัดประสบการณการเรียนรูใหผูเรียนไดฝกกระบวนการคิดเปน แกปญหาเปน รูจักการทํางานรวมกันในการสืบเสาะคนหา
ขอมูลเพื่อแสวงหาคําตอบที่ถูกตอง ซ่ึงกระบวนการดังกลาวจะสรางใหผูเรียนมีทักษะในการทํางานที่ถูกตอง เปนประโยชนเพื่อ
การพัฒนาประเทศชาติตอไป 
 
คําสําคัญ: การจัดการเรียนรู, หนาที่พลเมือง 

 
Abstract 

 
Civics and Citizenship Education is an issue that the government pay attention to set a policy in 

order to create a group of people to develop the country. However, the way to be a good citizen for the 
country, the students should be required to cultivate desirable characteristics since they were at school 
ages. Schools must join or cooperate with the internal and external agencies to meet the goals of the 
Ministry of Education in New Zealand. To jointly educate students’ awareness and create a sense of 
good citizenship to be responsible, recognize the role and their own duty and also respecting to the rights 
of the other people by using proper teaching and learning styles. To create a learning experience for the 
students to practice and build their problem-solving skills as well as working together with other in team 
to seek the correct result. Educate the student and train them to be a part of valuable people to 
develop their country. 
 
Keywords: teaching and learning management, civics and citizenship 
 
1. บทนํา 
 

จากสถานการณความขัดแยงทางการเมืองของไทยที่ผานมาไดกอใหเกิดความเสียหายทั้งเศรษฐกิจและสังคม จนยาก
ที่จะประเมินได ปจจัยที่ทําใหเกิดความขัดแยงจนนําไปสูความรุนแรงน้ันมีที่มาจากหลายประเด็นไมวาจะเปนความแตกตาง
ทางสังคม คานิยมความเช่ือ ส่ิงแวดลอม การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจฯลฯ ซ่ึงส่ิงตางๆ เหลาน้ีลวนเปนปจจัยหน่ึงจาก
พื้นฐานทางความรู ความคิด และทัศนคติที่แตกตางกันจนนําไปสูการแสดงออกใหบุคคลอ่ืนไดรับรู และหากการแสดงออก
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ดังกลาวไมตรงกับส่ิงแวดลอมตามที่บุคคลอ่ืนเขาใจ ยอมกอใหเกิดความขัดแยงและนําไปสูปญหาตางๆไดในที่สุด เพื่อการอยู
รวมกันอยางสงบสุขของคนในสังคม (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 – 2559) แนวทางการสรางความรูความเขาใจในประเด็นความแตกตางระหวางบุคคล และ
รูจักการนําเอาความแตกตางน้ันมาใชประโยชน เปนทางออกหน่ึงในการลดความขัดแยง โดยบุคคลหรือหนวยงานที่เก่ียวของ
ตองเรงกําหนดนโยบาย เพื่อใชเปนแนวทางสูการปฏิบัติทั้งระดับบุคคลจนถึงระดับองคกรระหวางประเทศ   

ประเทศนิวซีแลนดเปนหน่ึงในประเทศที่มีความหลากหลายทางเช้ือชาติและวัฒนธรรม แตดวยระบบการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยใหเปนผูมีความรูความเขาใจถึงปจจัยความขัดแยงเพื่อลดปญหาความรุนแรงไดน้ัน ผูศึกษาจึงมีความสนใจการ
จัดการศึกษาของรัฐตอกระบวนการจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ รูจักบทบาทหนาที่ และความ
รับผิดชอบตอตนเองและตอสังคม ตลอดจนเขาใจถึงปจจัยความแตกตาง เพื่อจัดการกับความขัดแยงที่อาจจะเกิดขึ้นได 
“หนาที่พลเมือง” จึงเปนประเด็นสําคัญที่ประเทศนิวซีแลนดกําหนดเปนแนวทางการจัดการศึกษาดานการศึกษาหนาที่
พลเมืองระหวางประเทศ (International Civic and Citizenship Education Study - ICCS) และมีกรอบในการวัด
ประเมินผลในการจัดการศึกษาหนาที่พลเมือง โดยสมาคมระหวางประเทศเพื่อประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา 
(International Association for the Evaluation of Educational Achievement -IEA) โดยสถานศึกษาของประเทศ
นิวซีแลนดตองนําแนวทางดังกลาว กําหนดลงในกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค รูจัก
หนาที่ของตน มีความรับผิดชอบ เคารพในสิทธิและหนาที่ของผูอ่ืน รูจักการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน มีความรักความสามัคคีกัน
ในหมูคณะ มีความปรองดองและสมานฉันทกัน (Rachel Bolstad, 2012) ซ่ึงบทความฉบับน้ีจะนําเสนอแนวทางการจัด
การศึกษาหนาที่พลเมืองของประเทศนิวซีแลนด เพื่อใหไดขอเสนอแนะสําหรับการจัดการศึกษาหนาที่พลเมืองสําหรับประเทศ
ไทย ไดนํามาใชเปนแนวทางสําหรับสถานศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอนหนาที่พลเมืองใหผูเรียน ไดเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ 
สามารถดํารงอยูในสังคมรวมกับผูอ่ืนไดอยางสงบสุข  ปราศจากความขัดแยง รวมกันสรางประโยชนในการพัฒนาประเทศชาติ
ใหมีความเจริญกาวหนาได  
 
2. รัฐกับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในประเทศนิวซแีลนด 

 
รัฐเปนองคกรที่มีความสําคัญในการกําหนดนโยบายและกระตุนหนวยงานที่เก่ียวของ ใหรูจักวางแผนการดําเนินงาน

ใหสอดคลองตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยสถาบันทางการศึกษาเปนหนวยงานที่มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ 
สามารถนําความรูที่ไดจากการศึกษาไปใชประโยชนเพื่อการพัฒนาสังคมใหเจริญกาวหนาตอไปไดน้ัน กอนที่จะดําเนินการให
สําเร็จตามเปาหมาย เบื้องตนหนวยงานที่เก่ียวของตองศึกษาหลักการและแนวทางการปฏิบัติ จากตัวอยางที่สามารถสราง
พลเมืองภายในประเทศใดประเทศหน่ึงจนประสบความสําเร็จใหเขาใจเสียกอน จากน้ันจึงนําเอาแนวทางดังกลาวมากําหนด
เปนแนวทางการปฏิบัติโดยตองสอดคลองกับบริบทของประเทศเราดวย สําหรับประเทศนิวซีแลนด ก็เปนตัวอยางหน่ึงที่มี
วิธีการจัดการศึกษา โดยมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนพลเมืองดีมีคุณภาพ แตความนาสนใจที่ยกเปนกรณีศึกษาน้ัน ประเทศ
นิวซีแลนดที่ความหลากหลายทั้งในดานเช้ือชาติ ภาษา วัฒนธรรมอยางเห็นไดชัด แตรัฐดําเนินการอยางไรเพื่อใหผูเรียนมี
ความรูความเขาใจในความหลากหลาย และจัดการกับความแตกตางระหวางบุคคล จนทําใหพลเมืองโดยสวนใหญของประเทศ
เปนบุคคลที่รูจักหนาที่ มีระเบียบวินัย เคารพใหสิทธิและหนาที่ของผูอ่ืนจนทําใหสังคมเต็มไปดวยความสงบสุข เพื่อใหเกิด
ความเขาใจในกระบวนการจัดการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด ตองพิจารณาจากหลักสูตรแกนกลางของประเทศนิวซีแลนด 
(The New Zealand Curriculum) ตามรูปภาพดังน้ี 
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รูปภาพที่ 1 การจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางของประเทศนิวซีแลนด 

 ที่มา: Luke Kelly. The New Zealand Curriculum. Ministry of Education. (2007) 
 
จากรูปภาพการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางของประเทศนิวซีแลนดน้ันจะพบวา วิสัยทัศนการศึกษามุง

พัฒนาเยาวชนใหเปนผูมีความม่ันใจในความสามารถของตน เช่ือมโยงกับการเรียนรูในสวนตางๆ ได มีสวนรวมกับกระบวนการ
เรียนรู ซ่ึงส่ิงเหลาน้ีจะทําใหผูเรียนมีทักษะในการเรียนรูไดตลอดชีวิต เม่ือผูเรียนผานกระบวนการเรียนรูแลวตองมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงคที่เปนเลิศในดานการใฝรูใฝเรียน มีความสามารถในการสืบเสาะแสวงหาความรูอยางตอเน่ือง เคารพในความ
หลากหลายของวัฒนธรรมและภาษา มีวินัยในตนเองเคารพกฎระเบียบของสังคม มีความรักในส่ิงแวดลอมและทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ โดยผูเรียนตองมีสมรรถนะในดานความคิด รูจักใชสัญลักษณและภาษามาบริหารจัดการกับตนเอง และสราง
ความสัมพันธอันดีกับผูอ่ืนไดดวย ซ่ึงการเรียนรูจะประกอบไปกลุมสาระการเรียนรูที่สําคัญดังน้ี ภาษาอังกฤษ ศิลปะ พลศึกษา
และสุขศึกษา คณิตศาสตรและสถิติ วิทยาศาสตร สังคมศาสตร เทคโนโลยี เปนตน โดยตองมีหลักการเนนพัฒนาผูเรียนอยาง
รอบดาน โดยครอบครัว ชุมชนตองเปนแหลงการเรียนรูหน่ึงเพื่อใหสามารถเช่ือมโยงกับบุคคล สถานที่และส่ิงของไดอยาง
สอดคลองกัน  

จะเห็นไดวา การจัดการศึกษาของประเทศนิวซีแลนดใหความสําคัญกับการเรียนรูสืบเสาะโดยผูเรียนที่ตองแสวงหา
คําตอบดวยตนเอง รูจักการทํางานรวมกันกับผูอ่ืนที่มีความแตกตางทั้งทางดานภาษาและวัฒนธรรมได จนในที่สุดผูเรียนมี
ความรูความสามารถเช่ือมโยงขอมูลอ่ืนเพื่อใหเกิดทักษะการเรียนรูไดตลอดชีวิต ถือวาเปนความสําคัญในการสรางองคความรู 
ที่จะกอใหเกิดประโยชนในการสรางสรรคสังคมใหเกิดการอยูรวมกันอยางสงบสุข  
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3. รัฐกับการจัดการศึกษาในดานของหนาที่พลเมืองในประเทศนิวซีแลนด 
 

ประเทศนิวซีแลนดไดดําเนินการจัดแนวทางการศึกษาหนาที่พลเมืองโดยเริ่มสรางลักษณะอันพึงประสงคใหกับ
ผูเรียนโดยมุงใหเปนผูที่ใฝในการเรียนรู สืบเสาะแสวงหาความรูไดดวยตนเอง เคารพในความหลากหลายทางวัฒนธรรม และ
กฎระเบียบของบานเมือง มีความรับผิดชอบตอหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย เม่ือผูเรียนมีคุณลักษณะดังกลาวแลว เม่ือเขา
เจริญเติบโตขึ้น คุณลักษณะนิสัยน้ีจะติดตัวและสามารถนําไปใชประโยชนตอสวนรวมได 

การศึกษาหนาที่พลเมืองของประเทศนิวซีแลนดสรางผูเรียนใหมีทักษะทางการส่ือสาร รูจักการติดตอบุคคล หรือการ
สืบคนขอมูลตามแหลงการเรียนรูเพื่อแสวงหาคําตอบที่ถูกตอง โดยผูเรียนตองเรียนรูความแตกตางทางวัฒนธรรมที่เปนอัต
ลักษณของทองถิ่นตน เขาใจที่มาของวัฒนธรรมน้ันๆ จนเกิดความภาคภูมิใจและสามารถแสดงออกภายใตคานิยมที่ดีงาม
สอดคลองตามบริบทของสังคม ซ่ึงส่ิงตางๆ เหลาน้ีผูเรียนจะมีกระบวนการคิดอยางสรางสรรค รูจักแบงปนขอมูล มีความรูเพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมภายในทองถิ่นของตนได เม่ือผูเรียนมีคุณลักษณะดังกลาวแลว จะเริ่มมีความชํานาญใน
การส่ือสารกับผูอ่ืน รูจักการใชเทคโนโลยีที่จะขยายขอมูลที่ตนเองรับรู เผยแพรขอมูล รวมถึงสามารถแลกเปล่ียนขอมูลเพื่อ
นํามาสรางองคความรูใหม ๆ และผลิตเปนนวัตกรรมที่สรางประโยชนใหกับวิถีชีวิตในปจจุบันได ซ่ึงกระบวนน้ีเปนส่ิงหน่ึงที่จะ
ทําใหผูเรียนมีทักษะในการทํางานรวมกันกับผูอ่ืน ยอมรับฟงความคิดเห็นและนํามาปรับใชเพื่อสรางประโยชนรวมกัน รูจัก
กระบวนการในการทํางานตั้งแตการวางแผน การดําเนินงาน การประเมินผลและมีสวนในการรับผลประโยชนที่เกิดจากการ
กระทํารวมกันไดนอกจากน้ีการใหความสําคัญกับส่ิงแวดลอมเปนเรื่องที่ผูเรียนไมควรมองขาม เพราะเปนส่ิงที่มีผลกระทบตอ
การดํารงชีวิตทั้งในปจจุบันและอนาคตดวย 

เม่ือผูเรียนไดมีทักษะในการทํางานพอสมควรแลว ส่ิงเหลาน้ีจะเปนพื้นฐานสําคัญใหกับบุคคลรุนตอไปไดรับรู
กระบวนการทํางาน จากรองรอยของการจดบันทึกในรูปของส่ือที่ทันสมัย ที่สามารถรวบรวมขาวสารและขอมูลที่เปนประโยชน
ในการสรางความรูความเขาใจที่ตรงกันทําใหบรรยากาศของการอยูรวมกันเปนอยางปกติสุข พรอมทั้งสามารถจัดการกับปญหา
ตาง ๆ รวมกันไดจะเห็นวา เปาหมายในการจัดการเรียนรูหนาที่พลเมืองของประเทศนิวซีแลนดน้ัน เริ่มพัฒนากระบวนการทาง
ความคิดเพื่อใหผูเรียนมีทักษะในการแสดงออกเปนไปตามคุณลักษณะอันพึ่งประสงคของรัฐ เพื่อนําทักษะที่ไดจากการศึกษาไป
ใชในการดําเนินชีวิตรวมกับผูอ่ืนได 

 
4. บทบาทของโรงเรียนและชุมชนในการจัดการเรียนรูหนาที่พลเมืองของประเทศนิวซีแลนด 
 

บทบาทและการมีสวนรวมของโรงเรียนและชุมชน รวมไปจนถึงองคกรตางๆที่มีสวนเก่ียวของในการสนับสนุนดาน
การจัดการเรียนรูหนาที่พลเมืองน้ัน เปนส่ิงที่ทางภาครัฐไดสงตอหนาที่ในการรวมกันจัดการเรียนรูดานหนาที่พลเมืองลงไปยัง
องคกรตางๆ ทุกภาคสวนที่มีความเก่ียวของ อีกทั้งยังไดรับการตอบสนองและไดรับความรวมมือเปนอยางดี โดยจะเห็นไดจาก
ขอมูลและรายละเอียดที่ปรากฏในเว็บไซตของทางภาครัฐและภาคเอกชน ในดานกิจกรรม ส่ือการเรียนการสอน และส่ือการ
เรียนรู รวมไปจนถึงทรัพยากรการเรียนรู ที่เอ้ืออํานวยความสะดวกใหแกครูผูสอนและผูเรียนไดสามารถเขาถึงขอมูลตางๆ
เหลาน้ีไดอยางสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการใหโอกาสผูเรียนไดมีสิทธิ เสรีภาพ และเขารวมในการรณรงค
จัดตั้งองคกรเพื่อสาธารณะในบริบทของสถานศึกษาและในชุมชนของผูเรียนเองรวมไปจนถึงการชวยเหลือผูประสบอุทกภัยทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศอีกดวย 

อีกทั้งทางกระทรวงศึกษาธิการยังไดกําหนดหลักการสําคัญในดานหนาที่พลเมือง เอาไวในหลักสูตรของการจัดการ
เรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศาสตร (Social Science) ของประเทศนิวซีแลนด น่ันคือ การใหผูเรียนไดเรียนรู
เก่ียวกับกลไกการทํางานทางสังคมวามีลักษณะอยางไร และประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมในกลไกการทํางานของสังคม
อยางเหมาะสม กระตือรือรน เปนผูถายทอดขาวสารและเหตุการณตางๆที่เกิดขึ้นอยางพลเมืองที่มีความรับผิดชอบตอสังคมน้ี
ไดอยางไรดังน้ันบริบทและเน้ือหาที่จะใชในการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียนน้ันจึงนําเน้ือหามาจากส่ิงที่เคยเกิดขึ้นจากอดีต 
ปจจุบัน และที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคต จากเหตุการณหรือสถานที่ทั้งในและนอกประเทศนิวซีแลนด นอกจากน้ียังสอดแทรก
บูรณาการการเรียนรูหนาที่พลเมืองเขาไปในเน้ือหารายวิชาตางๆของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางเหมาะสม  

จากการการศึกษาแผนการสอนในการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศาสตร (Social Sciences) จะ
เห็นไดวา รูปแบบของการเขียนแผนการสอนที่ทางรัฐบาลไดทําไวเปนตนแบบใหกับโรงเรียนตางๆ มีองคประกอบที่ครบถวนอิง
ตามหลักสูตรของประเทศนิวซีแลนดในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่กําหนดไว ไดแก การกําหนด กลุมสาระการเรียนรู 



The 8th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 31st March - 1st April 2016  

1606 | Integration of Art and Science toward the Local Research and ASEAN Community 

(Learning Area) ระดับของผูเรียน (Level) คุณลักษณะที่พึงประสงค (Value) สมรรถนะที่สําคัญ (Key Competencies) 
และการบูรณาการในรายวิชาตางๆ (Integration: Suggestions) เชน ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา เทคโนโลยี สุขศึกษา และพล
ศึกษา เปนตน ความเขาใจในแนวคิดหลัก (Key Concept Understanding) วัตถุประสงคผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
(Achievement Objective) จุดมุงหมายในการเรียนรู (Learning Intention) ผลการเรียนรู (Learning Outcome) รวมไป
จนถึง การะบวนการตั้งคําถาม และประสบการณในการเรียนรู ตลอดจนทักษะที่ผูเรียนจะไดรับ นอกจากน้ียังมีการประเมิน
ผูเรียน เพื่อวัดความรู ความเขาใจ ตลอดจนความสามารถที่ผูเรียนไดรับวาเปนไปตามวัตถุประสงคของแผนการสอนที่ตั้งไว
หรือไม สําหรับในระดับช้ันอนุบาล (Kindergarten) ก็เชนเดียวกัน จะมีรูปแบบ วิธีการ และเทคนิคในการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรปฐมวัยของประเทศนิวซีแลนดที่กําหนดไวอยางชัดเจน เพื่อใหสถานศึกษาในระดับช้ันตางๆ ไดใชเปน
แนวทาง นําไปใชในการจัดการการเรียนการสอนใหกับนักเรียนน้ันตามกรอบที่วางไว เพื่อใหสถานศึกษาสามารถปรับเน้ือหาให
เขากับบริบทของตนเอง แตก็ยังปฏิบัติตามหลักสูตรแกนกลางของประเทศที่กําหนดไว 

สําหรับการจัดการเรียนรูหนาที่พลเมืองในประเทศนิวซีแลนดน้ัน จะไมถูกนํามาสอนแยกเปนรายวิชาเดี่ยว แตจะถูก
บูรณาการหลอมรวมเขาไปกับรายวิชาอ่ืนๆ เชน ภาษาอังกฤษ ศิลปะ พลศึกษา คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดย
สวนใหญจะเนนไปที่วิชาในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศาสตร และพลศึกษา (Elizabeth Murray, 2014) เน้ือหาสาระของ
หนาที่พลเ มืองที่ถู กบูรณาการเข าไป น้ันจะสอดแทรกเข าไป กับหัวขอและหน วยการ เรี ยนรู ของรายวิชา น้ันๆ 
(Theme/Topics/Learning Units) ตามรูปแบบและเน้ือหาที่กําหนดไว วิธีการและเทคนิคที่ใชในการจัดการเรียนการสอนที่
แทรกเขาไปจึงมีความสอดคลองไปกับรูปแบบและแผนการสอนตามหนวยการเรียนรูน้ันๆอีกทั้งกระทรวงศึกษาธิการของ
ประเทศนิวซีแลนดไดจัดทําเว็บไซตที่เก่ียวของใหกับบุคลากรทางการศึกษาทั้งครูผูสอนและนักเรียน ไดมีแหลงทรัพยากรใน
การเรียนรู โดยเฉพาะในเรื่องของการศึกษาความเปนพลเมืองและหนาที่พลเมือง ที่ทั้งผูเรียนและผูสอนก็สามารถสืบคนและ
นําไปใชไดโดยงาย สืบเน่ืองมาจากทางกระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education) มุงเนนการศึกษาขามหลักสูตรที่มี
องคประกอบทางสังคมรวมอยูดวย จะเห็นไดวาหลักการและแนวคิดดังกลาวจะเช่ือมโยงไปกับหลักสูตรของประเทศนิวซีแลนด 
อีกทั้งทรัพยากรดังกลาวจะสามารถทําใหครูผูสอนแตละคนไดศึกษา เรียนรู และแบงปนประสบการณเพื่อพัฒนาผูเรียนรวมกัน
ได อีกทั้งยังเปนการปลูกฝงและสรางจิตสํานึกตอชุมชน ตระหนักในบทบาทหนาที่ของความเปนพลเมืองที่ดี ที่รูจักเคารพใน
สิทธิ เสรีภาพของตนเองและผูอ่ืน 

เน่ืองจากในหลักสูตรของประเทศนิวซีแลนดมองวา ในการจัดเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพน้ัน การเรียนการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู (Teaching as Inquiry) ครูผูสอนน้ันถือวาเปนอีกหน่ึงปจจัยในการจัดการเรียนการสอนที่สามารถ
มองเห็นผลลัพธใหเกิดขึ้นแกผูเรียนไดอยางชัดเจน ซ่ึงครูผูสอนควรจัดการเรียนการสอนใหมีการเช่ือมโยงกับชีวิตความเปนอยู
และประสบการณของผูเรียน สรางการเรียนรูที่ยั่งยืน และออกแบบการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนสนใจ ดังน้ันในกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน ผูสอนจะใชคําถามเพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิดความสงสัย เกิดความคิด เกิดคําถาม อยากรูอยากเห็น และเกิด
กระบวนการลงมือสืบเสาะหาความรูดวยตนเอง จากคําถามที่ครูผูสอนไดถามไว ซ่ึงในขั้นตอนของการที่ผูเรียนไดทําการสืบ
เสาะหาความรูดวยตนเองน้ัน ผูเรียนจะเริ่มลงมือสืบคนหาขอมูล ศึกษาขอมูล (โดยที่ขอมูลดังกลาว ผูสอนจะทําหนาที่เปนผู
อํานวยความสะดวกตามระดับความยากงายของเน้ือหาในแตละหนวยการเรียนรูตามชวงช้ันของผูเรียน) เกิดการคิดวิเคราะห 
สังเคราะห สรุปผล และไดทํางานเปนทีมรวมกับผูอ่ืน ถือวาเปนการสงเสริมใหผูเรียนเปนผูที่มีทักษะในการเรียนรูตลอดชีวิต 
(lifelong learners) สอดคลองวิสัยทัศนตามหลักสูตรของนิวซีแลนดที่กําหนดไวไดอยางชัดเจน (The New Zealand 
Curriculum, 2007) 

การจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (Teaching as Inquiry) ขางตน จะเห็นวา หลักการและแนวคิดใน
การจัดการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (Inquiry-Based learning) ซ่ึงมีขั้นตอนที่
สําคัญอยู 5 ขั้นตอน น่ันคือ 1. ขั้นสรางความสนใจ (Engagement) 2. ขั้นสํารวจและคนหา (Exploration) 3. ขั้นอธิบายและ
ลงขอสรุป (Explanation) 4. ขั้นขยายความรู (Elaboration) และ 5. ขั้นประเมิน (Evaluation) โดยในแตละขั้นตอนก็จะมี
วิธีการ เทคนิค และส่ือที่ใชในการจัดการเรียนการสอนแตกตางกันไปตามระดับช้ันและความเหมาะสมตามวัยของผูเรียน ซ่ึง
ผูสอนจะทําหนาที่เปนผูอํานวยความสะดวกใหแกผูเรียนในดานของส่ือ แหลงขอมูล และอุปกรณอยางเหมาะสมดังน้ันรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนที่ไดกําหนดไวในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศนิวซีแลนดน้ันจะเปนไปในทิศทางเดียวกัน
ทั้งประเทศ น่ันคือ รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (Teaching as Inquiry) เม่ือศึกษารูปแบบ วิธีการ และ
เทคนิคในการจัดการเรียนการสอน ในแตละแผนการสอนของในระดับตางๆ (Level) จาก The New Zealand Curriculum 
และ จากเว็บไซตตางๆที่เก่ียวของกับแผนการจัดการเรียนรูดานหนาที่พลเมืองของประเทศนิวซีแลนด ประกอบกับผูเขียนไดมี
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โอกาสไปศึกษาดูงานที่ประเทศนิวซีแลนดมาเปนระยะเวลาหน่ึง จึงขอนําเสนอและสรุปเปนภาพรวมของแตละระดับช้ันดังน้ี 

(Ministry of Education, 1966-2015) 
ในระดับช้ันอนุบาล (Early Childhood Education / Kindergarten) จะมีการจัดการเรียนรูตามหัวขอที่

เหมาะสมกับระดับช้ันของผูเรียน โดยจะเนนไปที่เรื่องใกลตัวของผูเรียนเอง เชน ตัวฉัน ครอบครัวของฉัน ชุมชนของฉัน เปน
ตน เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูเก่ียวกับตนเองและใหผูเรียนไดเรียนรูวาตนเองก็เปนสวนหน่ึงของสังคม (Sense of Belonging) 
การจัดการเรียนรูจึงมีกิจกรรมที่หลากหลาย เนนใหผูเรียนมีการทํางานรวมกันเปนกลุม การทํางานเปนคู และการทํางานเดี่ยว 
เนนใหผูเรียนมีความรับผิดชอบ เชน สามารถเก็บของเลนเขาที่ไดดวยตนเอง สามารถชวยเหลือตนเองและเพื่อนได นับวาเปน
การเริ่มตนสอนใหผูเรียนวัยน้ีไดเรียนรูถึงบทบาทหนาที่ของพลเมืองที่ดี ในบริบทของระดับอนุบาล รูปแบบที่ใชในการจัดการ
เรียนรูคือ การเรียนรูแบบสืบเสาะ (Inquiry Approach) ขั้นตอนในการสืบเสาะหาความรูสําหรับเด็กในชวงวัยน้ี จึงมีวิธีการ
สอนที่นํามาใชในแตละขั้นที่เหมาะกับธรรมชาติและพัฒนาการของผูเรียนในแตละชวงวัยทั้งในดานรางกาย สติปญญา สังคม 
อารมณและจิตใจ วิธีการสอนที่ใชมีความหลากหลายจึงเหมาะสมกับผูเรียนที่มีสไตลการเรียนรูที่แตกตางกัน ดวยวิธีการเลน
เกม การใชบทบาทสมมติ การเลนละคร การสาธิต และการออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่ เปนตน เทคนิคที่ใชในการสอนเพื่อ
ดึงดูดความสนใจของผูเรียนในวัยน้ี โดยใชการเลานิทานดวยนํ้าเสียงที่นาฟง ใชเพลงหรือดนตรีประกอบการสอน และใชส่ือ
อุปกรณของจริง ภาพเสมือนจริง เปนตน ส่ือที่ใชในการสอน เน่ืองจากผูเรียนในวัยน้ีจะใชประสาทสัมผัสทั้งหา เพื่อสํารวจและ
เรียนรู ดังน้ันส่ือที่ใชจึงจําเปนตองมีสีสันสดใส มีขนาดและมีความเหมาะสมกับพัฒนาการและวัยของผูเรียน มีความสะอาด
และปลอดภัยตอผูเรียน เชน หนังสือนิทานเลมใหญ (Big Book) เกมตอภาพ จ๊ิกซอร บล็อกไม เลโก เพลง ส่ือภาพน่ิง และ
ภาพเคล่ือนไหว เครื่องเขียน รวมทั้งอุปกรณเครื่องใชเสมือนจริงและของจริง เปนตน 

ในระดับช้ันประถมศึกษา (Primary) การจัดการเรียนรูตามหัวขอ/หนวยการเรียนรูตางๆ (Learning Units) ที่
แตกตางกันไปตามการเรียนรูของแตละรายวิชา โดยจะเริ่มจากการใหผูเรียนไดมีโอกาสเขาไปมีสวนรวมในการปฏิบัติจริงใน
สังคมรอบตัว ในโรงเรียน และชุมชนรอบตัวของผูเรียนเอง เพื่อชวยสรางความรูสึกตระหนักถึงความเปนพลเมือง ที่มีหนาที่ตอ
สังคมและตอประเทศของตน ดังน้ันวิธีการจัดการเรียนการสอนที่นํามาใชแตละขั้นของรูปแบบการเรียนรูแบบสืบเสาะ จึงเริ่มที่
การใชคําถามที่เก่ียวของกับหัวขอที่เรียนอยู ณ ขณะน้ัน กระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจ สงสัยและเริ่มคิดหาคําตอบ ใชวิธีการ
สาธิต วาดรูป ฉายภาพเคล่ือนไหว มีการอธิบายโดยใชแผนภาพ / ไดอะแกรม หรือใชการทดลอง เพื่อกําหนดหนาที่ (task) 
ของเน้ืองานน้ันๆ ใหผูเรียนไดลงไปปฏิบัติจริง เทคนิคที่นําเขามาใชในการสอนคือ การใชคําถาม การสัมภาษณ การทํางาน
เดี่ยวหรือทํางานรวมกันเปนกลุม รวมไปถึงส่ือตางๆที่เก่ียวของ เขามากระตุนและดึงดูดใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตลอดเวลา โดย
ส่ือที่ใชในการจัดการเรียนการสอนสําหรับผูเรียนในระดับน้ีจึงควรเปนส่ืออิเล็กทรอนิกส เชน เครื่องอัดเสียง คอมพิวเตอร 
กลองถายรูป / วิดีโอ ภาพเคล่ือนไหวหรือเว็บไซตตางๆที่เก่ียวของ เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูเรียนในการสิบคนหาขอมูล
เพิ่มเติม 

ในระดับช้ันมัธยมศึกษา (Secondary) การจัดการเรียนรูตามหัวขอ/หนวยการเรียนรูตางๆ (Learning Units) ที่
แตกตางกันไปตามการเรียนรูของแตละรายวิชา โดยมีความหลากหลายและมีความยากงายแตกตางกันไปตามผูเรียนแตละ
ระดับ เนนหนักในดานของทักษะความเขาใจ ใหผูเรียนไดเรียนรู และเขาใจถึงบทบาทของตนเองที่มีตอสังคม บทบาทของผูนํา
และผูตามที่ดี เรียนรูในดานสิทธิ ความถูกตอง และความรับผิดชอบตอสังคมมากยิ่งขึ้น เพื่อเตรียมความพรอม และปูพื้นฐาน
ใหผูเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (Senior Secondary) รูปแบบ และวิธีการสอนจะมุงเนนไปที่การใชการส่ือสาร 
การอธิบาย การใชแผนภาพ / ไดอะแกรม การเขียน การทําโครงงานที่เก่ียวของ เปนตน เทคนิคการสอนที่ใช คือ การใช
คําถาม การสัมภาษณ การใชส่ืออิเล็กทรอนิกส และการสืบคนจากเว็บไซตที่เก่ียวของ เพื่อใหผูเรียนเกิดความตอเน่ืองในการ
สืบคนหาความรู รวมไปจนถึงการสัมภาษณจากบุคคลในชุมชน หรือในพื้นที่ที่เก่ียวของรวมถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรูนอก
เวลาเรียนเพื่อทํากิจกรรมเพื่อสวนรวมในโรงเรียนและชุมชนรอบตัว และรณรงครวมกลุมเพื่อชวยเหลือผูประสบอุกทกภัย ทั้ง
ในประเทศและนอกประเทศเม่ือมีเหตุการณดังกลาวเกิดขึ้นดังน้ันส่ือและอุปกรณที่เก่ียวของของผูเรียนในระดับน้ีคอนขางมี
ความสําคัญ ครูผูสอนจึงมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการเปนผูอํานวยความสะดวกดานส่ือและอุปกรณที่เก่ียวของ ใหกับผูเรียน
ในการสืบคนขอมูลไดอยางสะดวกรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถแนะนําใหผูเรียนสามารถใชส่ือตางๆไดอยางถูกตอง เหมาะสม 

ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (Senior Secondary) การจัดการเรียนการสอนหนาที่พลเมืองในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายน้ัน ผูเรียนจะอยูในหลักสูตรระดับ 6 ถึงระดับ 8 (เยียร 11 ถึง เยียร 13) โดยเนนใหผูเรียนมีความรู
ความเขาใจหนาที่ของบุคคลในสังคม กระบวนการมีสวนรวม การติดตอส่ือสารระหวางกัน ซ่ึงผูเรียนตองมีความรอบรูในการ
วิพากษวิจารณปรากฏการณทางสังคม และสามารถแสดงความรับผิดชอบตอหนาที่ ที่ตนไดรับมอบหมาย การศึกษาในระดับ
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มัธยมศึกษาตอนปลายผูเรียนตองมีความรูพื้นฐานมาพอสมควร เขาใจแนวคิดทางสังคม การเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม 
สันติภาพและส่ิงแวดลอม ความตอเน่ืองกับการเปล่ียนแปลง ตลอดจนสภาวะเศรษฐกิจโลก โดยมีวิธีการสอนเนนผูเรียนตอง
สามารถลงมือปฏิบัติเพื่อคนควาหาคําตอบปจจัยของปรากฏการณทางสังคมเหลาน้ัน ที่สงผลตอการปรับตัวของประชากรใน
อนาคต ทั้งน้ีผูสอนเปนเพียงผูใหคําปรึกษาในประเด็นที่ผูเรียนใหความสนใจ สวนเทคนิคการสอนใชการตั้งคําถามจากประเด็น
ที่นาสนใจ ส่ืออิเล็กทรอนิกส เพื่อกระตุนความสนใจและใหผูเรียนดึงศักยภาพในตนมาใชไดอยางเต็มที่ สําหรับส่ือและอุปกรณ
ผูเรียนตองเลือกใชใหเหมาะสมกับประเด็นที่กําลังศึกษา เพื่ออํานวยความสะดวกและใหไดซ่ึงขอมูลที่ถูกตอง ในการวิเคราะห
และแปลผลใหไดองคความรูใหมที่เปนประโยชนตอสังคมตอไป จากกระบวนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายผูเรียนจะมี
ความรูความเขาใจกระบวนการศึกษาเพื่อใหไดคําตอบที่ตรงกับความเปนจริง กระบวนการดังกลาวมีความจําเปนอยางยิ่งที่
ผูเรียนจะนําไปใชเพื่อการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาหรือการดํารงชีวิตในปจจุบัน 

ในการประเมินผล (Assessment) ในการประเมินผลการเรียนรูหนาที่พลเมืองของผู เรียนน้ัน ขึ้นอยู กับ
วัตถุประสงค (Achievement Objective) ที่กําหนดไวในแตละหนวยการเรียนรู โดยครูผูสอนจะกําหนดการประเมินออกมา
ในรูปแบบที่สอดคลองตามหลักสูตรและรูปแบบการประเมินที่ใชภายในโรงเรียน ซ่ึงสามารถออกมาในรูปแบบของการประเมิน
ตามสภาพจริง (Authentic Assessment) การประเมินจากการปฏิบัติ (Performance Assessment) หรือการประเมินจาก
แฟมสะสมผลงานที่เก็บบันทึกไวในระบบอิเล็กทรอนิกสของทางโรงเรียน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนแบบ Rubric ที่
ชัดเจน ครอบคลุม สําหรับในการประเมินน้ันครูผูสอน สามารถประเมินผูเรียน ผูเรียนสามารถประเมินผูเรียนดวยกัน และ/
หรือ ผูเรียนสามารถประเมินตนเองไดเชนกัน 

หลักการของการเรียนรูในหนาที่พลเมืองน้ัน คือมุงเนนใหผูเรียนมีความตระหนักรูในเรื่องของสิทธิและหนาที่ของ
ความเปนพลเมืองในสังคม ดังน้ันการจัดการเรียนการสอนหนาที่พลเมืองของประเทศนิวซีแลนด จึงมุงเนนใหผูเรียนรูจักหนาที่ 
และปฏิบัติตนใหอยูภายใตกรอบความเปนพลเมืองที่ดีของประเทศได การเรียนการสอนหนาที่พลเมืองของประเทศนิวซีแลนด 
ไมไดมีการจัดแยกออกมาเปนรายวิชาเดี่ยว “หนาที่พลเมือง” เหมือนกับประเทศไทย แตมีการจัดการเรียนการสอนที่นําเอา
หนาที่พลเมืองสอดแทรกและบูรณาการเขาไปในทุกกลุมสาระการเรียนรูตางๆ เชน ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา เทคโนโลยี สุข
ศึกษา และพลศึกษา เปนตน น่ันแสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนการสอนหนาที่พลเมืองในประเทศนิวซีแลนดน้ันเนนใหผูเรียน
รูจักสภาพสังคมตามที่ผูเรียนอาศัยอยูวามีการดําเนินการอยางไร มีเง่ือนไข ปจจัย ตลอดจนรูจักแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อ
ประโยชนของสังคมที่ตนอาศัยอยูใหเกิดผลดี ทั้งตอตนเองและผูอ่ืนได 

 
5. ขอเสนอแนะ 

 
การจัดการเรียนการสอนหนาที่พลเมืองในสถานศึกษา ตองเปนไปดวยความรวมมือกันทั้งหนวยงานภายในและ

ภายนอก เพื่อรวมกันวางแผนสรางแนวทางการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามเปาหมายของรัฐ 
ประยุกตใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (Teaching as Inquiry) โดยสถานศึกษาตองดึงเอาศักยภาพของ
ทุกภาคสวนมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สรางใหผู เรียนมีความรูคูคุณธรรม ยึดม่ันในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สวนการประเมินผลน้ันสถานศึกษาตองออกแบบใหสอดคลองตามกิจกรรม
การเรียนการสอน หรือตามความถนัดของผูเรียนอยางหลากหลาย  

การจัดการเรียนการสอนหนาที่พลเมืองมุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองที่ดีของ
สังคมไทยและสังคมโลก ยึดม่ันในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความซ่ือสัตย
สุจริต มีวินัย ใฝการเรียนรู อยูอยางเพียงพอ ซ่ึงลักษณะดังกลาวเปนไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงคที่รัฐกําหนดไว ดังน้ัน
สถานศึกษาตองยึดหลักดังกลาว เปนเปาหมายในการปฏิบัติเพื่อใหผูเรียนมีลักษณะนิสัยสอดคลองตามหลักการโดย
สถานศึกษา ตองกําหนดกิจกรรมที่สามารถสรางใหผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่กําหนดไวได โดยกิจกรรมน้ันตอง
เปนกิจกรรมที่สามารถสอดแทรกไปในกิจกรรมการเรียนการสอนปกติ หรือกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอ่ืนตามความเหมาะสม เชน 
การเลือกตั้งประธานนักเรียน การเขารวมกิจกรรมวันสําคัญของพุทธศาสนา การบําเพ็ญประโยชน กิจกรรมแสดง
ความสามารถทางวิชาการ เปนตน โดยทุกกิจกรรมตองมอบหมายใหมีเจาภาพ ในการรับผิดชอบตอการจัดการเรียนการสอน 
และการประเมินผลจากกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรู รวมกับกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ลูกเสือเนตรนารี 
กิจกรรมชุมนุม) งานรักษาดินแดนฯลฯ พรอมทั้งหนวยงานภายนอกสถานศึกษา เชน ชุมชน องคการปกครองสวนทองถิ่น 
แหลงการเรียนรู (พิพิธภัณฑ ศูนยแสดงสินคา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ) เปนตน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเนนความ
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หลากหลายสอดคลองตามความตองการของผูเรียนในการศึกษาตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 
(Teaching as Inquiry) โดยผูเรียนตองมีสวนรวม และมีผลงานที่เก่ียวของกับกิจกรรมการเรียนการสอนน้ันๆ ที่ ส่ือให
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่กําหนด และเปนประโยชนตอสังคมสวนรวมได และเม่ือผูเรียนนําเสนอผลงานดังกลาวเสร็จ
ส้ินเปนที่เรียบรอยแลว ผูสอนสามารถประเมินผลจากผลงานและกิจกรรมอ่ืนที่ผูเรียนไปมีสวนรวมตามที่กําหนด 

จากกระบวนการในขางตน จะเห็นวาการจัดการเรียนการสอนหนาที่พลเมืองน้ันไมไดมอบหมายใหกลุมสาระเรียนรู
ใดสาระหน่ึงเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียว เปนการทํางานรวมกันระหวางกลุมสาระภายในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
เพื่อใหกิจกรรมการเรียนการสอนหนาที่พลเมืองน้ันเปนไปตามสภาพจริงที่ผูเรียนตองมีทักษะในการคิด ตัดสินใจ และ
แกปญหาเปน รูจักรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน จนในที่สุดผูเรียนจะมีทักษะการทํางานรวมกับผูอ่ืน รูจักแบงปนขอมูลเพื่อ
สรางสรรคผลงานที่เปนประโยชนตอสวนรวมจนผูเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเองและผูอ่ืน โดยกระบวนการดังกลาว
สามารถสรางความสงบสุขใหกับสังคม และพัฒนาประเทศชาติไปสูความเจริญกาวหนาได 
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บทคัดยอ 

 
บทความฉบับน้ีมุงนําเสนอมุมมอง ลักษณะและการปลูกฝงหนาพลเมืองที่ปรากฏเห็นในหลักสูตรของประเทศ

นิวซีแลนดตั้งแตหลักสูตรปฐมวัย (Early Childhood Curriculum) หลักสูตรประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (The New 
Zealand Curriculum) เปรียบเทียบกับหนาที่พลเมืองที่ปรากฏในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 และหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของประเทศไทย พบวาหลักสูตรประเทศนิวซีแลนดมีการกําหนดวิสัยทัศน 
(Vision) หลักการ (Principal) คุณลักษณะอันพึงประสงค (Values) และสมรรถนะที่สําคัญ (Key Competencies) ที่เช่ือมโยงกับ
มุมมองดานหนาที่พลเมืองของประเทศนิวซีแลนดและสะทอนใหเห็นถึงการปลูกฝงหนาที่พลเมืองอยางชัดเจน ในขณะเดียวกัน
หลักสูตรของประเทศไทยก็ปรากฏหนาที่พลเมืองในลักษณะใกลเคียงกัน แตกตางกันเพียงบริบทและมุมมองเก่ียวกับหนาที่
พลเมืองที่แตกตางกันของสองประเทศเทาน้ัน 
 
คําสําคัญ: หนาที่พลเมือง, หลักสูตร  

 
Abstract 

 
This article aim to present aspect and cultivation of citizenship found in New Zealand Curriculum 

in both childhood curriculum (Early Childhood Curriculum) to primary and secondary curriculum (The 
New Zealand Curriculum), and comparison with aspect and cultivation of citizenship found in Thai 
curriculum. The article point that the elements of New Zealand curriculum include Vision, Principal, 
Values and Key Competencies are defined and link with the New Zealand citizenship aspect. The 
elements of New Zealand curriculum reflects the cultivation of citizenship. Likewise, the elements of 
Thai curriculum are defined and link with the Thai citizenship aspect. Although the New Zealand and 
Thai aspect are Different but the Curriculum both reflects the cultivation of citizenship. 
 
Keywords: citizenship, curriculum 
 
1. บทนํา 
 

ความเปนพลเมืองดีเปนคุณลักษณะที่สําคัญประการหน่ึงของบุคคลที่จะสงผลใหบุคคลน้ันๆ มีชีวิตอยูในสังคมได
อยางมีประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาของทุกประเทศจึงใหความสําคัญและมุงปลูกฝงใหเยาวชนรูจักหนาที่และเปนพลเมืองดี  

ปจจุบันประเทศไทยโดยเฉพาะอยางยิ่งรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการตื่นตัวเรื่องการปลูกฝงความเปนพลเมืองดี
อยางมากโดยเห็นไดจากการกําหนด ประกาศ และสงเสริมใหสถานศึกษาพัฒนาผูเรียนใหมีคานิยม 12 ประการ รวมถึงการ
เพิ่มวิชาหนาที่พลเมืองเปนวิชาเพิ่มเติม ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเพิ่มวิชาหนาที่พลเมืองเปนรายวิชา
เพิ่มเติมในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 
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การเพิ่มวิชาหนาที่พลเมืองเปนวิชาเพิ่มเติมในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังกลาว
น้ัน ทําใหเกิดขอถกเถียงและการวิพากษวิจารณในวงกวาง เก่ียวกับรูปแบบและลักษณะของหนาที่พลเมืองในหลักสูตร เม่ือ
ผูเขียนไดมีโอกาสไปศึกษาดูงานที่ประเทศนิวซีแลนดซ่ึงเปนประเทศที่ถือวามีการปลูกฝงหนาที่พลเมืองไดอยางดี จึงไดเก็บ
ขอมูลเก่ียวกับหนาที่พลเมืองในหลักสูตรของประเทศนิวซีแลนดมาวิเคราะหเปรียบเทียบกับหนาที่พลเมืองในหลักสูตรประเทศ
ไทย  
 
2. หนาที่พลเมืองในมุมมองของประเทศนิวซีแลนดและประเทศไทย 
 

ความเขาใจและมุมมองเก่ียวกับหนาที่พลเมืองเปนส่ิงสําคัญที่จะกําหนดทิศทางในการพัฒนา โดยเฉพาะการสราง
หลักสูตรการศึกษาระดับประเทศ ในที่น้ีจะวิเคราะหหนาที่พลเมืองของประเทศนิวซีแลนดเปรียบเทียบกับประเทศไทยเพื่อเปน
ประโยชนในการวิเคราะหหลักสูตรของแตละประเทศตอไป 

หนาที่พลเมืองของประเทศนิวซีแลนดน้ันมีผูใหความหมายหลายประเด็นแตกตางกันไป Hugh Barr นักการศึกษา
ของประเทศนิวซีแลนดไดกลาวสรุปถึงมุมมองเก่ียวกับหนาที่พลเมืองไววา ประเทศนิวซีแลนดกําหนดกรอบหนาที่พลเมือง
ออกเปน 3 องคประกอบ ไดแก หนาที่พลเมืองในฐานะความรับผิดชอบสวนบุคคล หนาที่พลเมืองในฐานะการมีสวนรวมกับ
สังคม หนาที่พลเมืองในฐานะการเคารพและปฏิบัติตามกฎ ในขณะที่ประเทศไทยไมไดมีการกําหนดกรอบแตกําหนดเปน
คุณลักษณะและจุดเนนในการพัฒนาสูการเปนพลเมืองที่ดี ตามรายละเอียดดังตารางที่ 1  

 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบหนาที่พลเมืองในมุมมองของประเทศนิวซีแลนดกับประเทศไทย 
ประเทศนิวซีแลนด ประเทศไทย 

กําหนดกรอบหนาที่พลเมือง ออกเปน ๓ องคประกอบ  
1. หนาที่พลเมืองในฐานะความรับผิดชอบสวนบุคคล  
2. หนาที่พลเมืองในฐานะการมีสวนรวมกับสังคม  
3. หนาที่พลเมืองในฐานะการเคารพและปฏิบัติตามกฎ

(Hugh Barr, 2005) 

กําหนดคุณลักษณะโดยระบุเปนจุดเนนสูลักษณะการเปน
พลเมืองที่ดี 5 จุดเนน ไดแก  

1. ความเปนไทย 
2. รักชาติ ยึดม่ันในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย 
3. ความเปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยเปนประมุข 
4. ความปรองดอง สมานฉันท 
5. มีวินัยในตนเอง 

(สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2557) 
 

ตารางดังกลาวแสดงใหเห็นวามุมมองหนาที่พลเมืองของประเทศนิวซีแลนดและประเทศไทยน้ันมีวิธีการกําหนดที่
ตางกัน กลาวคือ นิวซีแลนดกําหนดเปนกรอบกวางๆ สวนประเทศไทยกําหนดในรายละเอียดจําแนกเปนคุณลักษณะและ
จุดเนนในการพัฒนา ทั้งน้ีแมวิธีการกําหนดหนาที่พลเมืองจะแตกตางกัน แตสวนเน้ือหาหรือมุมมองหนาที่พลเมืองตาม
หลักสูตรน้ันพบวา คุณลักษณะและจุดเนนของประเทศไทยน้ันเช่ือมโยงไดกับกรอบหนาที่พลเมืองของประเทศนิวซีแลนด ตาม
ตารางเช่ือมโยงดังน้ี  

 

ตารางที่ 2 ความเช่ือมโยงของหนาที่พลเมืองในมุมมองของประเทศนิวซีแลนดกับประเทศไทย 
ประเทศนิวซีแลนด จุดเนนฯของประเทศไทย 

กรอบที่ 1 หนาที่พลเมืองในฐานะความรับผิดชอบสวนบุคคล  ขอที่ 5  มีวินัยในตนเอง 
กรอบที่ 2 หนาที่พลเมืองในฐานะการมีสวนรวมกับสังคม  ขอที่ 3  ความเปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมี      

          พระมหากษัตริยเปนประมุข 
ขอที่ 4  ความปรองดอง สมานฉันท 

กรอบที่ 3 หนาที่พลเมืองในฐานะการเคารพและปฏิบัติตามกฎ  ขอที่ 3  ความเปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมี   
          พระมหากษัตริยเปนประมุข 
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จากตารางจะเห็นวาจุดเนนฯของประเทศไทยที่แตกตางและไมปรากฏในกรอบหนาที่พลเมืองของประเทศนิวซีแลนด 
คือ ขอที่ 1 ความเปนไทย และขอที่ 2 รักชาติ ยึดม่ันในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย สวนประเด็นอ่ืนลวน
แลวแตเช่ือมโยงไดกับกรอบมุมมองหนาที่พลเมืองของประเทศนิวซีแลนดไดทั้งส้ิน ทั้งน้ีจุดเนนที่แตกตางน้ีเปนเพราะบริบท
ทางสังคมของประเทศนิวซีแลนดและของประเทศไทยน้ันแตกตางกัน 
 
3. หลักสูตรระดับปฐมวัยของประเทศนิวซีแลนดและประเทศไทย 
 
 องคประกอบตางๆ ของหลักสูตรระดับปฐมวัยของประเทศนิวซีแลนดและของประเทศไทย ทั้งหลักการของหลักสูตร 
(Principal) สาระ (Strand) และเปาหมายของหลักสูตร (Goal) สะทอนใหเห็นถึงวิธีการปลูกฝงหนาที่พลเมือง ในที่น้ีจะ
นําเสนอหลักการของหลักสูตรของทั้งสองประเทศ ดังน้ี 
 
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบหลักการของหลักสูตรระดับปฐมวัยของประเทศนิวซีแลนดกับประเทศไทย 

หลักการของหลักสูตรปฐมวัยของประเทศนิวซีแลนด 
(Early Childhood Curriculum) 

หลักการของหลักสูตรปฐมวัยของประเทศไทย 
(หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546) 

เนนการพัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน โดยใหครอบครัว
และชุมชนเปนสวนหน่ึงของการเรียนรู ผูเรียนเรียนรูผาน
การมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับบุคคลอ่ืน สถานที่และ
ส่ิงของ (Ministry of Education, 1996: 10)   

สงเสริมการเรียนรูที่ครอบคลุมผูเรียนปฐมวัยทุกประเภท 
อบรมเล้ียงดูและใหการศึกษาโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดย
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล และบริบทของชุมชน
และวิถีชีวิต การเรียนรูเกิดขึ้นจากการรวมมือของครอบครัว 
ชุมชน และสถานศึกษา จัดประสบการณเรียนรูผานการเลน
และกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนใหดํารงชีวิตอยูอยางมีคุณภาพ
และมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2547: 8) 

 
หลักการของหลักสูตรระดับปฐมวัยของประเทศนิวซีแลนดสะทอนใหเห็นถึงวิธีการในการพัฒนาผูเรียนวาการพัฒนา

ผูเรียนน้ันครอบครัวและชุมชนเปนสวนหน่ึงของการเรียนรู ดังน้ัน ในการจัดการเรียนรูใหสอดคลองตามหลักการของหลักสูตร
น้ีตองอยูบนพื้นฐานที่ใหครอบครัวและชุมชนเปนสวนหน่ึงในการเรียนรูนอกจากน้ียังปรากฏสาระสําคัญของหลักการอีกหน่ึง
ประการคือการมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับบุคคลอ่ืน สถานที่และส่ิงของ สะทอนใหเห็นวาการจัดการเรียนรูใดๆตาม
หลักสูตรน้ี ผูเรียนจะไดเรียนรูผานการมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกันบุคคลอ่ืน และรวมถึงสถานที่และส่ิงของดวย   

หลักการของหลักสูตรระดับปฐมวัยของประเทศนิวซีแลนดดังกลาวน้ันจะเห็นวาเปนหลักการที่เอ้ือตอการจัด       
การเรียนรูหนาที่พลเมืองและการปลูกฝงหนาที่พลเมืองอยางมาก เพราะการมีสวนรวมของครอบครัวและชุมชนและโดยเฉพาะ
อยางยิ่งการมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับส่ิงแวดลอมน้ันจะทําใหเกิดการเรียนรู เห็นความเช่ือมโยงสัมพันธของตนและสังคม 
ซ่ึงสอดคลองกับมุมมองหนาที่พลเมืองของประเทศนิวซีแลนดที่กําหนดกรอบแบงเปน 3 องคประกอบ คือ ความรับผิดชอบ
สวนตัว การมีสวนรวมกับสังคม และการปฏิบัติตามกฎ 

สวนหลักการของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ของประเทศไทยน้ันกําหนดหลักการที่มีลักษณะ
ใกลเคียงกันกับหลักสูตรของประเทศนิวซีแลนด น่ันคือ “การเรียนรูเกิดขึ้นจากการรวมมือของครอบครัว ชุมชน และ
สถานศึกษา” ซ่ึงเปนหลักการที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูหนาที่พลเมืองตามมุมมองหนาที่พลเมืองของไทย  

จากหลักการของหลักสูตรปฐมวัยทั้งสองประเทศจะเห็นวาสาระของหลักการน้ันเอ้ือตอการจัดการเรียนรูหนาที่
พลเมืองโดยใหครอบครัวและชุมชนมีสวนรวมในการเรียนรูของผูเรียน ซ่ึงหากจัดการเรียนรูหนาที่พลเมืองใหสอดคลองกับ
หลักการของหลักสูตรอยางแทจริงก็จะทําใหการพัฒนาหนาที่พลเมืองเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 
4. หลักสูตรระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของประเทศนิวซีแลนดและประเทศไทย 
 

องคประกอบของหลักสูตรระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของประเทศนิวซีแลนด หรือ New Zealand 
Curriculum และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยมีความเก่ียวของเช่ือมโยงกับหนาที่พลเมืองใน
บริบทตางๆ ดังจะกลาวแยกตามองคประกอบตอไปน้ี 



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 
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4.1 หลักการของหลักสูตร 
 

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบหลักการของหลักสูตรระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของประเทศนิวซีแลนดและประเทศไทย 
หลักการของ New Zealand Curriculum หลักการของหลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
1. หลักสูตรสนับสนุนใหผูเรียนบรรลุความเปนเลิศตาม

ความสามารถของแตละบุคคล 
2. เปนหลักสูตรที่อยูบนพื้นฐานของหลักการสนธิสัญญา 

Waitangi และ มูลนิธิทวิวัฒนธรรมแหงชาตินิวซีแลนด (the 
bicultural foundations of Aotearoa New Zealand) 
ซ่ึงเปดโอกาสใหผูเรียนทุกคนไดมีโอกาสเรียนภาษาเมารี 

3. เปนหลักสูตรที่สะทอนความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
4. เปนหลักสูตรที่ตอบสนองทุกคน ทุกเพศ ทุกภาษา  
5. ใหความสําคัญกับกระบวนการเรียนรู 
6. หลักสูตรเนนใหผูเรียนเรียนรูและเช่ือมโยงกับ

ครอบครัวและชุมชนจริง 
7. สงเสริมใหนักเรียนเช่ือมโยง 
ความรูในแตละกลุมสาระการเรียนรูเพื่อการเรียนรูใน

อนาคต 
8. สงเสริมใหผูเรียนตระหนักถึงการเปล่ียนแปลงและ

อนาคตรวมถึงวางแผนสูการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เปน
พลเมืองดี และเปนสมาชิกที่ดีขององคกร 

(Ministry of Education, n.d.: 9) 

1. เพื่อความเปนเอกภาพของชาติ มีจุดหมาย มาตรฐาน
การเรียนรู เปนเปาหมายการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

2. การศึกษาเพื่อปวงชน เสมอภาค และมีคุณภาพ 
3. สนองการกระจายอํานาจ ใหสังคมมีสวนรวม 
4. มีความยืดหยุน 
5. เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
6. สําหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตาม

อัธยาศัย ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย เทียบโอนผลการ
เรียนรูและประสบการณ 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 3) 

 

จากหลักการของหลักสูตรดังปรากฏในตารางจะเห็นวาหลักสูตรระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของประเทศ
นิวซีแลนดมีสาระสําคัญของหลักการหลายประการที่เอ้ือตอการปลูกฝงหนาที่พลเมืองและสะทอนใหเห็นมุมมองของหนาที่
พลเมือง สรุปเปนประเด็นไดดังน้ี 

หลักการในขอ 2 เปนหลักสูตรที่อยูบนพื้นฐานของหลักการของสนธิสัญญา Waitangi และ The Bicultural 
Foundations of Aotearoa New Zealand ซ่ึงเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนภาษาเมารี และขอ 3 เปนหลักสูตรที่สะทอน
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม หลักการทั้งสองขอน้ีสะทอนใหเห็นมุมมองที่แตกตางกันของความเปนพลเมืองของประเทศ
นิวซีแลนดกับประเทศไทย จากหลักการทั้งสองของหลักสูตรประเทศนิวซีแลนด หากจะจัดการเรียนรูหนาที่พลเมืองใน
นิวซีแลนดจะตองใหความสําคัญกับหนาที่พลเมืองทามกลางความหลากหลายซ่ึงสอดคลองกับมุมมองหนาที่พลเมืองของ
ประเทศนิวซีแลนดที่กําหนดเปนกรอบกวางๆ ตรงกันขามกับประเทศไทยที่มีมุมมองของหนาที่พลเมืองเปนเอกภาพ มุงสราง
พลเมืองที่มีลักษณะเหมือนกันคือมีความเปนไทย  

นอกจากน้ีหลักการของหลักสูตรประเทศนิวซีแลนดยังสะทอนใหเปนแนวทางการจัดการเรียนรูหนาที่พลเมือง ตาม
หลักการขอที่ 6 เนนใหผูเรียนเช่ือมโยงหลักสูตรกับครอบครัวและชุมชนจริงซ่ึงเอ้ือตอการจัดการเรียนรูและการปลูกฝงหนาที่
พลเมืองเปนอยางมาก  
ทั้งน้ีหลักการของหลักสูตรประเทศนิวซีแลนดยังย้ําชัดถึงความพยายามและความตั้งใจใจในการปลูกฝงหนาที่พลเมือง เห็นได
จากหลักการในขอที่ 8 สงเสริมใหผูเรียนตระหนักในการเปล่ียนแปลงและอนาคต วางแผนสูการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนและเปน
พลเมืองที่ดี  
 

4.2 วิสัยทัศนของหลักสูตร 
วิสัยทัศนของหลักสูตรประเทศนิวซีแลนด ไมไดระบุคุณลักษณะของความเปนพลเมืองไวอยางชัดเจน หากแตระบุ

ทักษะและความสามารถที่เช่ือมโยงไดกับกรอบแนวคิดเก่ียวกับหนาที่พลเมืองในมุมมองของนิวซีแลนด เชน การมีสวนรวม 
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(Actively involved) ซ่ึงสอดคลองกับกรอบมุมมองหนาที่พลเมืองของนิวซีแลนดกรอบที่ 2 คือ การมีสวนรวมกับสังคม ซ่ึง
แตกตางกับวิสัยทัศนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงระบุไวชัดเจนวามุงพัฒนาผูเรียนในมีคุณธรรม มีจิตสํานึก
ในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก ทั้งยังระบุถึงความประสงคในการพัฒนาผูเรียนใหยึดม่ันในการปกครองตามระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ซ่ึงวิสัยทัศนน้ีสอดคลองอยางชัดเจนกันมุมมองหนาที่พลเมืองของประเทศไทย
ดังตารางที่ 5 ที่จะแสดงตอไปน้ี 

 
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบวิสัยทัศนของหลักสูตรระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของประเทศนิวซีแลนดและประเทศไทย 

วิสัยทัศนของ New Zealand Curriculum วิสัยทัศนของหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

มุงพัฒนาเยาวชนใหเปนผูมีความม่ันใจ (confident) มี
ความสามารถในการเช่ือมโยง (connected) การมีสวนรวม 
(Actively involved) เปนผูที่มีทักษะในการเรียนรูตลอดชีวิต 
(lifelong learners) 

(Ministry of Education, n.d.: 8) 

มุงพัฒนาผู เรียนใหมีคุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปน
พลเมืองไทยและเปนพลโลก ยึดม่ันในการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 3) 

 

โดยสรุปวิสัยทัศนของหลักสูตรระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของทั้งสองประเทศน้ัน กําหนดถึงหนาที่พลเมือง
ไวตางกัน กลาวคือ หลักสูตรของนิวซีแลนดกําหนดเปนความสามารถและทักษะโดยทั่วไปซ่ึงเก่ียวของเช่ือมโยงถึงหนาที่
พลเมืองได ในขณะที่หลักสูตรของประเทศไทยน้ันกําหนดเปนคุณลักษณะเก่ียวกับหนาที่พลเมืองอยางชัดเจน 

 

4.3 คุณลักษณะอนัพึงประสงค 
คุณลักษณะอันพึงประสงคเปนองคประกอบหน่ึงซ่ึงหลักสูตรระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั้งของประเทศ

นิวซีแลนดและประเทศไทยกําหนดไวและสะทอนภาพลักษณะของหนาที่พลเมืองในมุมมองของทั้งสองประเทศอยางชัดเจน 
ดังน้ี 

 
ตารางที่ 6 เปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงคของหลักสูตรระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของประเทศนิวซีแลนด
และประเทศไทย 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
ของ New Zealand Curriculum 

คุณลักษณะอันพึงประสงคของหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

1. เปนผูมีความเปนเลิศ ใฝรู ใฝเรียน 
2. เปนผูมีความสารถในการคิด สืบสอบแสวงหาความรู 
3. เปนผูเคารพในความหลากหลายของวัฒนธรรมและภาษา 
4. เคารพในกฎระเบียบของสังคม 
เปนสวนหน่ึงและมีสวนรวมกับสังคม 
5. เปนผูตระหนักถึงความยั่งยืนทางส่ิงแวดลอม 
เปนผูที่มีความรับผิดชอบ มีความซ่ือสัตย ปฏิบัติตนตามหลัก
จริยธรรม 
(Ministry of Education, n.d.: 10) 

1. รักชาติ ศาสน กษัตริย 
2. ซ่ือสัตยสุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝเรียนรู 
5. อยูอยางพอเพียง 
6. มุงม่ันในการทํางาน 
7. รักความเปนไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 5) 

 

จากตารางจะพบวาคุณลักษณะอันพึงประสงคของประเทศนิวซีแลนดที่เก่ียวของกับหนาที่พลเมืองน้ันใหความสําคัญ
กับความหลากหลายตามคุณลักษณะขอ 3 ซ่ึงสอดคลองกับหลักการของหลักสูตรที่กลาววาตองทําตามสนธิสัญญา Waitangi 
และมูลนิธิทวิวัฒนธรรมแหงชาตินิวซีแลนด นอกจากน้ียังปรากฏคุณลักษณะที่เก่ียวกับหนาที่พลเมืองอีก คือ ขอ 4 เคารพใน
กฎระเบียบของสังคม ขอ 5 ตระหนักถึงความยั่งยืนทางส่ิงแวดลอม เปนผูมีความรับผิดชอบ ในขอที่ 5 น้ีมีสวนที่ใกลเคียงกับ
ประเทศไทยซ่ึงถึงแมไมปรากฏในหลักการหรือวิสัยทัศนของหลักสูตรประเทศนิวซีแลนดแตมีการกําหนดไวในคุณลักษณะ    
อันพึงประสงคอยางชัดเจน น่ันคือ มีความซ่ือสัตย ปฏิบัติตนตามหลักจริยธรรม แตกตางกันหลักสูตรของประเทศไทยที่เนน
ประเด็นคุณธรรมจริยธรรมอยางชัดเจนตั้งแตวิสัยทัศน 



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 

 บูรณาการศาสตรและศิลป งานวิจัยทองถ่ินไทยและประชาคมอาเซียน | 1615 

คุณลักษณะอันพึงประสงคของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของประเทศไทย ปรากฏ
คุณลักษณะที่ตรงกับมุมมองหนาที่พลเมืองหรือจุดเนนการปลูกฝงหนาที่พลเมืองถึง 6 ขอ คือ รักชาติ ศาสน กษัตริย, ซ่ือสัตย
สุจริต, มีวินัย, อยูอยางพอเพียง, รักความเปนไทย และมีจิตสาธารณะ บางขอน้ันเหมือนกันกับคุณลักษณะอันพึงประสงคที่
เก่ียวกับหนาที่พลเมืองของประเทศนิวซีแลนด มีแตกตางกันคือ หลักสูตรประเทศไทยมีมุมมองวาพลเมืองที่ดีมีหนาที่สราง
เอกภาพขึ้นในประเทศเห็นจากคุณลักษณะ “รักความเปนไทย” ในขณะที่นิวซีแลนดมีมุมมองวาพลเมืองตองเคารพกัน
ทามกลางความหลากหลาย 

 

4.4 สมรรถนะสําคัญ 
สมรรถนะสําคัญของหลักสูตรระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของประเทศนิวซีแลนดและหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของประเทศไทยปรากฏความเช่ือมโยงกับหนาที่พลเมืองหลายประเด็นดังน้ี 
 

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบสมรรถนะสําคัญของหลักสูตรระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของประเทศนิวซีแลนดและประเทศไทย 
สมรรถนะสําคัญของ New Zealand Curriculum สมรรถนะสําคัญของหลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
1. ความสามารถในการคิด 
2. การใชภาษาและสัญลักษณ 
3. การจัดการตนเอง 
4. มีทักษะในการสัมพันธกับผูอ่ืน 
5. การมีสวนรวมทางสังคม 
(Ministry of Education, n.d.: 12) 

1. ความสามารถในการส่ือสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแกปญหา 
4. ความสามารถการใชทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 4) 

 

 จากตารางจะเห็นวาสมรรถนะของหลักสูตรระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของประเทศนิวซีแลนดน้ัน             
มีความเช่ือมโยงกับหนาที่พลเมืองหลายขอ ไดแก ขอ 3 การจัดการตนเอง ซ่ึงสอดคลองกับมุมมองหนาที่พลเมืองในประเด็น   
มีความรับผิดชอบสวนบุคคล และขอ 5 การมีสวนรวมทางสังคม ซ่ึงสอดคลองกับมุมมองหนาที่พลเมืองในประเด็นการมีสวน
รวมกับสังคม  
 สมรรถนะสําคัญของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนดไวเปนความสามารถพื้นฐาน ซ่ึงไดแก 
ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปญหา การใชทักษะชีวิต และการใชเทคโนโลยี ซ่ึงแมจะไมไดสอดคลองอยาง
ตรงไปตรงมากับจุดเนนในการพัฒนาสูการเปนพลเมืองที่ดีเหมือนหลักสูตรของประเทศนิวซีแลนด แตก็อนุมานไดวา
ความสามารถเหลาน้ีเปนพื้นฐานสูการพัฒนาสูการเปนพลเมืองที่ดีตามจุดเนนได  
 
5. บทสรุป 
 

หลักสูตรของประเทศนิวซีแลนดและประเทศไทยทั้งในระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาปรากฏ
และสะทอนใหเห็นลักษณะของหนาที่พลเมืองในมุมมองของประเทศซ่ึงมีทั้งสวนที่เหมือนและสวนที่แตกตางกัน องคประกอบ
ของหลักสูตรสงเสริมและเอ้ือตอการพัฒนาหนาที่พลเมือง บางองคประกอบสามารถทําใหคาดอนุมานไปไดถึงวิธีการในการ
ปลูกฝงหนาที่พลเมือง ทั้งน้ีทุกองคประกอบตั้งแตหลักการ วิสัยทัศน ตลอดจนคุณลักษณะอันพึงประสงคและสมรรถนะ
สะทอนใหเห็นแงมุมของหนาที่พลเมืองที่สอดประสานเช่ือมโยงกันอยางชัดเจน สรุปไดตามดังรายละเอียดดังน้ี 

 

5.1 มุมมองหนาที่พลเมืองของประเทศนิวซีแลนดและประเทศไทย 
มุมมองหนาที่พลเมืองของประเทศนิวซีแลนดและประเทศไทยมีลักษณะใกลเคียงกัน ตางกันที่การกําหนดมุมมอง

เทาน้ัน โดยประเทศนิวซีแลนดมีมุมมองหนาที่พลเมืองเปนกรอบอยางกวาง ใหความสําคัญกับหนาที่พลเมืองในทุกระดับ ตั้งแต
ระดับตนเอง ระดับสังคม และการเคารพกฎหมาย ในขณะมีมุมมองหนาที่พลเมืองเปนคุณลักษณะ มีความใกลเคียงกันกับ
มุมมองของประเทศนิวซีแลนด แตมีบางคุณลักษณะที่ใหความสําคัญกับหนาที่พลเมืองตามอัตลักษณของประเทศ เชน รัก
ความเปนไทย ซ่ึงไมปรากฏในมุมมองหนาที่พลเมืองของประเทศนิวซีแลนด 
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5.2 หลักสูตรระดับปฐมวัยของประเทศนิวซีแลนดและประเทศไทย 
หลักสูตรระดับปฐมวัยของประเทศนิวซีแลนด มีการกําหนดหลักการที่สะทอนวาครอบครัวและชุมชนเปนสวนหน่ึง

ของการเรียนรู รวมถึงการเรียนรูเกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธกัน ซ่ึงสอดคลองกับหลักการของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของประเทศ
ไทยที่กําหนดวาการเรียนรูเกิดขึ้นจากการรวมมือของครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษา อนุมานไดวาการจัดการเรียนรูให
ผูเรียนตามหลักสูตรปฐมวัยของทั้งสองประเทศน้ันตองจัดการเรียนรูโดยใหครอบครัวและชุมชนมีสวนรวมและเนนการเรียนรู
ผานการปฏิสัมพันธกัน  ซ่ึงการจัดการเรียนรูดังกลาวเอ้ือตอการจัดการเรียนรูหนาที่พลเมืองเปนอยางมาก 

 

5.3 หลักสูตรระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของประเทศนิวซีแลนดและประเทศไทย 
หลักสูตรระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของประเทศนิวซีแลนดและประเทศไทยมีความใกลเคียงกัน สะทอน

ลักษณะหนาที่พลเมืองและอนุมานถึงวิธีการจัดการเรียนรูหนาที่พลเมืองไดดังน้ี 
 

5.3.1 หลักการของหลักสูตร 
หลักการของหลักสูตรระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของประเทศนิวซีแลนดมีสาระสําคัญที่สะทอนใหเห็น

วาหนาที่พลเมืองของประเทศนิวซีแลนดน้ันใหความสําคัญกับความหลากหลายและความแตกตางของบุคคล ซ่ึงตางกันกับ
หลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยที่สะทอนมุมมองหนาที่พลเมืองของประเทศไทยโดยให
ความสําคัญกับความเปนเอกภาพของคนในชาติ นอกจากน้ีหลักการของหลักสูตรประเทศนิวซีแลนดใหความสําคัญกับการ
พัฒนาหนาที่พลเมืองอยางชัดเจนเปนรูปธรรมในขณะที่หลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยน้ันไมได
ระบุไวอยางชัดเจน 

 

5.3.2 วิสัยทัศนของหลักสูตร 
วิสัยทัศนของหลักสูตรระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของประเทศนิวซีแลนดระบุเปนทักษะที่สอดคลอง

กับมุมมองหนาที่พลเมืองของประเทศนิวซีแลนด ในขณะที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยระบุช้ันเจน
ถึงการพัฒนาผูเรียนสูความเปนพลเมือง 

 

5.3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค 
คุณลักษณะอันพึงประสงคของหลักสูตรระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั้งของประเทศนิวซีแลนดและ

ประเทศไทยมีการกําหนดคุณลักษณะบางขอที่สอดคลองตามมุมมองหนาที่พลเมืองของประเทศตนเองอยางชัดเจน ในขณะที่
บางขอเปนคุณลักษณะอ่ืนๆที่ไมเก่ียวของ  

 
5.3.4 สมรรถนะสําคัญ 
สมรรถนะสําคัญของหลักสูตรระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของประเทศนิวซีแลนดน้ันสอดคลองกับ

มุมมองหนาที่พลเมืองของประเทศนิวซีแลนดอยางชัดเจน ในขณะที่สมรรถนะสําคัญของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ประเทศไทยกําหนดไวเปนความสามารถพื้นฐานเทาน้ัน 

 

โดยสรุปหลักสูตรของทั้งสองประเทศสะทอนประเด็นและมุมมองที่เก่ียวกับหนาที่พลเมืองอยูตลอดหลักสูตร อาจถือ
ไดวาเปนหลักสูตรที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูและปลูกฝงหนาที่พลเมืองใหเกิดขึ้นกับผูเรียน หากการบริหารจัดการและการนํา
หลักสูตรไปใชมีประสิทธิภาพก็จะทําใหเกิดประสิทธิผลในการปลูกฝงหนาที่พลเมืองในชาติ  นอกจากน้ีภาพสะทอนหนาที่
พลเมืองจากหลักสูตรของประเทศนิวซีแลนดและประเทศไทยน้ีทําใหเห็นวาการจัดการศึกษาของชาติน้ันหลักสูตรมีสวนสําคัญ
อยางยิ่งในการกําหนดทิศทาง หากประเด็นที่ตองการพัฒนาไมปรากฏในหลักสูตรการเริ่มตนที่จะพัฒนาก็เห็นจะเปนไปไดยาก 
ดังน้ันการปลูกฝงหนาที่พลเมืองของประเทศไทยควรเริ่มจากการกําหนดทิศทางใหชัดเจนในหลักสูตรจากน้ันส่ิงที่สําคัญอีก
ประการหน่ึงคือการบริหารจัดการและการนําหลักสูตรไปใชใหมีประสิทธิภาพ หากขาดสวนใดสวนหน่ึงก็อาจทําใหการปลูกฝง
หนาที่พลเมืองไมประสบความสําเร็จ  
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บทคัดยอ 

 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางกันของคะแนนโอเนตและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั้ง 8 สาระ

การเรียนรูของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3 ขอมูลป 2556 ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 โดยเก็บขอมูลจาก
นักเรียนที่อยูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 จํานวน 580 คน โดยมีวิธีดําเนินงานวิจัยดังน้ีคือ 
1) ทําหนังสือถึงเขตพื้นที่การศึกษาฯ เพื่อขอขอมูลผลการสอบโอเนต และคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในปการศึกษา 2556 
จากทางโรงเรียน 2) นําขอมูลที่ไดเปนรายบุคคลมาวิเคราะหเปรียบเทียบหาความแตกตางโดยใชการทดสอบที่แบบไมเปน
อิสระจากกัน ทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรู ผลการวิจัย พบวา คะแนนโอเนตและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั้ง 8 สาระการเรียนรู
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3  ขอมูลป 2556 ในเขตพื้นที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ .05  โดยคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีคาเฉล่ียสูงกวาคะแนนโอเนตทุกรายวิชา และเม่ือ
พิจารณารายกลุมสาระการเรียนรูพบวา วิชาภาษาอังกฤษมีผลตางคาเฉล่ียของคะแนนโอเนตและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมาก
ที่สุด และวิชาศิลปะมีผลตางคาเฉล่ียของคะแนนโอเนตและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนอยที่สุด 
 
คําสําคัญ: การทดสอบ, โอเนต, การจัดการขอมูล 
 

Abstract 
 

The objective of this research was to compare the difference between O-NET scores and 8 
subjects areas achievement scores of Students Grade 9 on the year 2556 in District of The Secondary 
Educational Service Area Office 9. Researcher collects data from 580 students who study in school of the 
Secondary Educational Service Area Office 9. The methodologies were as follows: 1. Ask the data about 
O-NET scores and 8 subjects areas achievement scores of students on the year 2556 from educational 
service areas offices. 2. Analyzed the data by using t-test dependent. The research findings found that 
achievement scores was higher than 8 subjects O-NET scores of students  at level .05 of statistical  
significant. Considering each subjects areas achievement scores found that difference score of English 
subject achievement scores and O-NET scores was highest whereas, difference score of art subject 
achievement scores and O-NET scores was lowest. 

 
Keywords: test and assessment, O-NET, data management 
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1. บทนํา 
 

กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนหลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยกําหนด
จุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมาย และกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี และมีขีดความสามารถในการแขงขันในเวทีโลก ตั้งแตพุทธศักราช 2544 ทั้งน้ีเพื่อมุงเนนการกระจายอํานาจทาง
การศึกษาใหทองถิ่นและสถานศึกษาไดมีบทบาทและมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรตามเจตนารมยของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 อยางไรก็ตามผลการศึกษาวิจัยพบวาคุณภาพผูเรียนในดานความรู ทักษะความสามารถ 
และคุณลักษณะอันพึงประสงคไมเปนไปตามเปาหมายของหลักสูตร มีประเด็นที่เปนปญหาและความไมชัดเจนของหลักสูตร
หลายประการทั้งในสวนของเอกสารหลักสูตร กระบวนการนําหลักสูตรสูการปฏิบัติ และผลผลิตที่เกิดจากการใชหลักสูตร ตอมา
ในป พุทธศักราช 2551 จึงไดมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เหมาะสมตามแนวทางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10  

ในการเนนการพัฒนาเยาวชนสูศตวรรษที่ 21 รวมทั้งความไมชัดเจน ทั้งเปาหมายของหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพ
ของผูเรียน และกระบวนการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา จึงไดมีการกําหนด
มาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดที่ชัดเจนขึ้น นอกจากน้ีการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนก็เปนกลไกที่สําคัญในการ
นํามาติดตามผลสัมฤทธ์ิของการใชหลักสูตรแกนกลาง โดยไดมีการจัดตั้งหนวยงานอิสระภายใตพระราชบัญญัติในการจัดทํา
แบบทดสอบและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนเพื่อทําการเผยแพรสูสาธารณชนและ รัฐบาลอยางตอเน่ือง เรียกหนวยงานน้ีวา 
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) หนวยงานน้ีทําหนาที่จัดทําขอสอบมาตรฐานกลางในทุกสาระวิชา เพื่อใหผูเรียน
ทั้งประเทศเขาทดสอบโดยแบงเปน 4 ชวงช้ัน (ประถม 3, ประถม 6, มัธยม 3, มัธยม 6) เรียกการทดสอบน้ีวา O-NET  

เม่ือวิเคราะหปญหาซ่ึงมีมากมายในระบบการศึกษาไทย จําเปนที่ผูมองเห็นปญหาตองมองการแกปญหาดวย หาก
วิเคราะหอยางละเอียดเก่ียวกับกลไกการวัด-ทดสอบ-ประเมินติดตามผูเรียน ภายใตเง่ือนไขของกระบวนการจัดทําขอสอบ
มาตรฐานกลางเปนแนวทางที่ถูกตอง แตผลการทดสอบที่ เกิดขึ้นจะตองมีการนํามาวิเคราะหเพื่อการพัฒนา ดังน้ัน
โครงการวิจัยน้ี จึงมุงเนนที่จะศึกษาการนําผลการวัด-ทดสอบระดับชาติมาวิเคราะหเพื่อหาแนวทางการจัดการขอมูลที่ไดจาก
การทดสอบความรู ทักษะที่ผูเรียนที่ทําไมได จุดออน เพื่อเสนอจุดออนเหลาน้ันใหแกพื้นที่เขตการศึกษา โรงเรียน ครู จะได
เขาใจและหาวิธีการปรับปรุงเพื่อพัฒนาใหผูเรียนมีคุณภาพเพิ่มขึ้นตามแนวทางมาตรฐานการทดสอบ (เปนเง่ือนไขที่ยอมรับวา 
หากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติมีขอสอบที่มีมาตรฐาน) ในขณะเดียวกันการจัดทําแบบทดสอบ-การวัดผลการเรียนรู
ก็ตองมีมาตรฐานที่แทจริงดวย และจากผลการศึกษาคะแนนผลการสอบโอเนต ในภาพรวมที่ผานมา พบวา คะแนนผลการ
สอบต่ําามากทําใหผู เก่ียวของกับการจัดการศึกษาโดยเฉพาะสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซ่ึง
รับผิดชอบดูแลการจัดการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ตองนําผลการสอบมาทบทวน เพราะคะแนนทั้ง 5 กลุมสาระที่
ทดสอบในระยะ 2 ปแรก นักเรียนไดคะแนนไมถึงครึ่งของคะแนนเต็ม โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตรและภาษาอังกฤษ ซ่ึงมี
คะแนนต่ํากวาครึ่งมากและมีผูสอบบางคนสอบได 0 คะแนน ซ่ึงสะทอนใหเห็นวาคุณภาพของนักเรียนที่จบช้ัน ม.6 ยังไมมี
คุณภาพอยู ในระดับที่นาพอใจ (ธัญญา เรืองแกว. 2550) ซ่ึงอาจจะเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน โดยสามารถดูจาก
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดังน้ันผูวิจัยจึงตองการศึกษาวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกับคะแนนโอเนตแตกตางกันหรือไม ใน
รายวิชาใด เพื่อจะไดขอเสนอแนะในการการจัดการศึกษาใหกับหนวยงานที่เก่ียวของเพื่อไปพัฒนาผูเรียนตอไป 
 
2. วัตถุประสงคของงานวิจัย 
 
 เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางกันของคะแนนโอเนตและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั้ง 8 สาระการเรียนรูของนักเรียน
มัธยมศึกษาปที่ 3 ขอมูลป 2556 ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  
 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 การวัดและประเมินผลของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) 

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) (2551) ไดกลาวถึงหลักในการวัดผลการเรียนรูของนักเรียน
วาส่ิงที่ควรจะวัดจากนักเรียนมี 8 ดาน คือ 
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1. ดานสุขภาพ อนามัย และรางกาย สุขภาพของนักเรียนมีสวนสําคัญตอการเรียนของนักเรียนเปนอยางมาก เชน 
ถาครูพบวานักเรียนขาดเรียนบอย ๆ หรือน่ังเหมอลอย ขอไปหองพยาบาลบอย อาจจะเปนส่ิงบอกเหตุเก่ียวกับสุขภาพของ
นักเรียน ซ่ึงจะสงผลตอความสามารถในการเรียน สุขภาพอนามัยในที่น้ีคลุมไปถึง ขนาดของรางกาย สวนสูงที่พอเหมาะ ครู
ควรรวบรวมขอมูลดานสุขภาพอนามัยและรางกายของนักเรียน ไดแก 1) นํ้าหนัก สวนสูง 2) โรคประจําตัว การรักษา การ
ปองกัน 3) ลักษณะรางกายทั่วๆ ไป เชน ตา หู ปาก จมูก ผิวหนัง 4) อาหารที่รับประทานและที่ชอบรับประทานเสมอ ๆ 5) 
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนทั้งที่โรงเรียนและที่บาน 
 2. ดานสมองและปญญา ระดับสติปญญาของนักเรียนแตละคนแตกตางกันตามพันธุกรรมและส่ิงแวดลอม นักเรียนที่
มีสติปญญาเลิศจะเรียนรูไดเร็วกวานักเรียนที่มีสติปญญาตํ่า ขอมูลที่เก่ียวกับความสามารถทางสมองของนักเรียน ไมวาจะเปน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความถนัดความสามารถในทักษะบางอยาง หรือความถนัดเฉพาะอยาง เหลาน้ีคือตัวกําหนดความสามารถ
ในการเรียนของนักเรียนตอไปในอนาคต ซ่ึงถาครูมีขอมูลดังกลาว จะชวยใหครูหาวิธีการที่เหมาะสมกับลักษณะตาง ๆ ของ
นักเรียนที่มีขอมูลอยู ขอมูลที่เก่ียวกับดานสมอง ไดแก 1) คะแนนสอบทุกครั้ง ทุกวิชา และรวมถึงในอดีตดวย 2) คะแนนสอบ
จากแบบทดสอบมาตรฐาน (ถามี) 3) หลักฐานอ่ืนที่เก่ียวกับสติปญญาและไหวพริบ (Intelligence) 4) ความสามารถพิเศษ             
5) รางวัลการเรียนดี 6) ความถนัดทั่วไปและเฉพาะอยาง (Aptitude) 7) ทักษะและความสามารถ 8) พัฒนาการดานภาษา 

3. ดานจิตใจและความประพฤติ ส่ิงสําคัญในการพัฒนาคือ การพัฒนาจิตใจและบุคลิกภาพของนักเรียนใหเปนมนุษย
ที่ดีในสังคม การเรียนการสอนที่ขาดการอบรมส่ังสอน ไมใชการเรียนการสอนที่ถูกตอง การที่ครูมีขอมูลเก่ียวกับพัฒนาการทาง
จิตใจของนักเรียนและพัฒนาการตามชวงอายุตาง ๆ ของเขา จะชวยลดปญหาของนักเรียนไดมาก ขอมูลสําคัญที่เก่ียวของกับ
การเรียนการสอนก็คือความสนใจและเจตคติของนักเรียน นักเรียนที่มีความสนใจในวิชาที่เรียน และมีเจตคติที่ดีตอครู เพื่อน
นักเรียน การเรียน และโรงเรียน นักเรียนจะประสบความสําเร็จในการเรียนมากกวานักเรียนที่ไมสนใจ และมีเจตคติที่ไมดี 
ดังน้ันถาครูมีขอมูลเก่ียวกับความสนใจ และเจตคติของนักเรียนแตละคนจะชวยใหครูไดพัฒนานักเรียนเพื่อใหเกิดความสนใจ
และเจตคติที่ถูกตอง ขอมูลดานจิตใจที่จําเปน ไดแก 1) ความสนใจในการเรียน 2) เจตคติตอตนเอง ตอเพื่อน ตอครู ตอ
โรงเรียน 3) เจตคติตอวิชาเรียน และตอการเรียน 4) ความใฝ ฝนในอนาคต 5) ความคิดเก่ียวกับตนเอง ครอบครัว ครู พอแม 
พี่นอง 6) อารมณที่ม่ันคง หรือหว่ันไหว และ การควบคุมอารมณ 

4. ดานพฤติกรรมและปญหา ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมของนักเรียนอธิบายลักษณะของนักเรียนไดหลายอยาง เชน 
กาวราว สงบเงียบ ขี้อาย รับผิดชอบ ราเริง ชางคุย รังแกเพื่อน ฯลฯ ขอมูลเหลาน้ีบางอยางเปนพฤติกรรมปกติของนักเรียน 
แตบางอยางเปนปญหาที่ครูตองศึกษาหาสาเหตุ และหาทางแกไข ขอมูลดานพฤติกรรมที่จําเปน ไดแก 1) พฤติกรรมที่ควรจะ
เปน เชน ขยัน พูดจาฉะฉาน 2) พฤติกรรมที่ไมควรจะเปน เชน กาวราว พูดจาหยาบคาย 3) พฤติกรรมที่เปนปญหาและ
ขัดขวางการเรียนการสอน เชน ลุกเดินไปมา พูดตลอดเวลา รังแกเพื่อนในขณะเรียน 

5. ดานสังคม พฤติกรรมของนักเรียนในระหวางที่อยูในโรงเรียน และในหองเรียนในชวงเวลาตางๆ จะทําใหครูไดรูจัก
นักเรียนแตละคนมากขึ้นเชน ทําไมนักเรียนจึงมีเพื่อนรักมาก แตบางคนกลับเปนคนที่เพื่อนไมตองการ ขอมูลเหลาน้ีจะชวยให
ครูไดพัฒนานักเรียนใหเปนคนที่อยูในสังคมไดอยางมีความสุข ขอมูลดานสังคมที่จําเปน ไดแก 1) นักเรียนที่ไมคอยมีเพื่อน           
2) นักเรียนที่เพื่อนรังเกียจ 3) นักเรียนที่ชอบอยูเปนกลุม 4) นักเรียนที่เปนผูนํา 5) นักเรียนที่แยกตัวออกมาอยูคนเดียว โดดเดี่ยว 
6) กิจกรรมที่นักเรียนทําบอยๆ เชน การเลมเกม กีฬา ดนตรี 

6. ดานครอบครัว ครอบครัวของนักเรียนแตละคนแตกตางกัน ลักษณะของครอบครัวเก่ียวของกับความสําเร็จในการ
เรียนของนักเรียนเปนอยางมาก นักเรียนบางคนเงียบเหงาเพราะพอแมเลิกกัน นักเรียนบางคนมีความเช่ือม่ันในตัวเองเพราะ
พอแมใหการสนับสนุนอยูที่บาน ขอมูลดานครอบครัวที่จําเปน ไดแก 1) ประวัติของนักเรียนตั้งแตเกิด 2) จํานวนสมาชิกใน
ครอบครัว อายุของสมาชิกแตละคน 3) ลําดับที่เกิด 4) อาชีพ รายได การศึกษา และอายุของบิดามารดา ผูปกครอง 5) สภาพ
ความเปนอยูของครอบครัว เชน ความสัมพันธภายในครอบครัว 6) การปรับตัวทางอารมณของสมาชิกในครอบครัว 7) ประวัติ
สุขภาพของคนในครอบครัว 8) ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของครอบครัว และชุมชน 

7. ดานสภาพแวดลอม ในสังคมปจจุบันเปนสังคมที่มีเทคโนโลยีเขามาเก่ียวของกับชีวิตประจําวันเปนอยางมาก 
เทคโนโลยีมีสวนชวยสงเสริมนักเรียนในทางออม เชน โทรทัศน วิทยุคอมพิวเตอร โทรศัพท หนังสือพิมพ ภาพยนตร เปนตน 
ดังน้ันการมีขอมูลที่เก่ียวของกับสภาพแวดลอมทั้งในบานและนอกบาน จะมีสวนชวยใหครูเขาใจพัฒนาการของเด็กแตละคนได
อยางชัดเจน ขอมูลสภาพแวดลอมที่จําเปน ไดแก 1) ที่อยูอาศัย ชุมชนที่บานตั้งอยู 2) ลักษณะบาน และบริเวณ 3) อุปกรณใน
บาน เชน โทรศัพท วิทยุ โทรทัศน คอมพิวเตอร 4) สาธารณูปโภค เชน ไฟฟา นํ้าประปา 5) สภาพแวดลอมนอกบาน และ
ลักษณะเพื่อนบาน 6) สภาพสังคมของเพื่อนบาน 
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8. ดานทักษะการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานเก่ียวของกับความสามารถทางสมองผสมกับความรูสึกทางจิตใจ การวัด
การปฏิบัติงานจึงครอบคลุมลักษณะตาง ๆ ไดแก 1) ความรูเก่ียวกับการปฏิบัติงาน 2) กระบวนการปฏิบัติงานซ่ึงครอบคลุม
การเตรียมพรอมทางกายและใจ 3) ผลงานที่ทําสําเร็จแลว 

 
การทดสอบระดับชาติ O-NET (Ordinary National Educatinal Test) 

 การทดสอบระดับชาติเปนการทดสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) ซ่ึงเปนการวัดผล
ความรูรวบยอดปลายชวงช้ัน O-NET คือการสอบความรูรวบยอดปลายชวงช้ัน (6 ภาคเรียน) ของช้ัน ป.6 ม.3 และม.6 ตาม
มาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 254 ใน 1 ปสามารถสอบได 1 ครั้ง สําหรับผูที่กําลังจะจบช้ัน ป.6 ม.3 
และ ม.6 
  สํานักทดสอบทางการศึกษา (2550) กลาววา O-NET คือการทดสอบระดับชาติสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 
ประถมศึกษาปที่ 6 มัธยมศึกษาปที่ 3  และมัธยมศึกษาปที่ 6 การทดสอบดังกลาวเปนการทดสอบความรูรวบยอดปลายชวง ช้ัน  
โดยมีสถาบันทดสอบทางการศึกษา (องคการมหาชน) เปนผูจัดสอบ โดยจะมีการสอบเม่ือโรงเรียนสอนจบหลักสูตรการศึกษา
ปลายชวงช้ัน ดังน้ันการจัดสอบวัดผลระดับชาติจึงอยูในชวงปลายเดือนกุมภาพันธ หรือตนเดือนมีนาคมของทุกป เน่ืองจาก
เปนการสอบความรูของนักเรียนจํานวนมากจึงตองสอบดวยขอสอบที่เปนปรนัย 4 ตัวเลือกเพื่อใหสามารถตรวจใหคะแนนได
ทันกําหนด 
 
4. วิธีดําเนินการวิจัย  
 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 จํานวน ไดมาดวยการสุมแบบหลายขั้นตอน  จํานวน 508 คน  
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. ทําหนังสือถึงเขตพื้นที่การศึกษาฯ เพื่อขอขอมูลผลการสอบ O-NET และคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในป
การศึกษา 2556 จากทางโรงเรียน  
 2. นําขอมูลที่ไดเปนรายบุคคลมาวิเคราะหเปรียบเทียบหาความแตกตาง ทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรู 
 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 

การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งน้ีใชสถิติ t-test dependent 
 

5. ผลการวิจัย 
  
 ผลการวิเคราะหคะแนนโอเนตและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั้ง 8 สาระการเรียนรูของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3  
ขอมูลป 2556 ในเขตพื้นที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 มีผลดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาที คะแนนโอเนตและคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทั้ง 8 สาระการเรียนรูของ
นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3 ขอมูลป 2556 ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 
วิชา 
                 คะแนน 

N M SD t p 

ภาษาไทย      
    คะแนนโอเนต 575 45.02 10.99 53.26* 0.00 
    คะแนนผลสัมฤทธ 575 67.23  
คณิตศาสตร      
    คะแนนโอเนต 575 23.77 8.55 56.74* 0.00 
    คะแนนผลสัมฤทธ 575 60.11 15.16 
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ตารางที่ 1 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาที คะแนนโอเนตและคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทั้ง 8 สาระการเรียนรูของ
นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3 ขอมูลป 2556 ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 (ตอ) 
วิชา 
                 คะแนน 

N M SD t p 

วิทยาศาสตร      
    คะแนนโอเนต 575 36.61 9.34 56.53* 0.00 
    คะแนนผลสัมฤทธ 575 68.09 14.97 
สังคมศึกษาฯ      
    คะแนนโอเนต 575 38.69 11.18 52.65* 0.00 
    คะแนนผลสัมฤทธ 575 66.25 14.74 
การงานพื้นฐานอาชีพ      
    คะแนนโอเนต 575 45.23 13.31 42.90* 0.00 
    คะแนนผลสัมฤทธ 575 68.97 15.46 
สุขศึกษาและพละศึกษา      
   คะแนนโอเนต 575 58.70 11.02 39.72* 0.00 
   คะแนนผลสัมฤทธ 575 80.57 13.23 
ภาษาอังกฤษ      
   คะแนนโอเนต 575 28.47 7.61 79.12* 0.00 
   คะแนนผลสัมฤทธ 575 70.94 13.44 
ศิลปะ      
   คะแนนโอเนต 575 43.96 9.65 19.66* 0.00 
   คะแนนผลสัมฤทธ 575 58.61 18.62 
 
6. สรุปผลการวิจัย 
 
 คะแนนโอเนตและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั้ง 8 สาระการเรียนรูของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3  ขอมูลป 2556 ใน
เขตพื้นที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ .05  โดยคะแนน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีคาเฉล่ียสูงกวาคะแนนโอเนตทุกรายวิชา และเม่ือพิจารณารายกลุมสาระการเรียนรูพบวา วิชา
ภาษาอังกฤษมีผลตางคาเฉล่ียของคะแนนโอเนตและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมากที่สุด และวิชาศิลปะมีผลตางคาเฉล่ียของ
คะแนนโอเนตและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนอยที่สุด  
 
7. อภิปรายผลการวิจัย 
 
 1. จากผลการวิจัยพบวา คะแนนโอเนตและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั้ง 8 สาระการเรียนรูของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3  
ขอมูลป 2556 ในเขตพื้นที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05  
โดยคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีคาเฉล่ียสูงกวาคะแนนโอเนทุกรายวิชา แสดงถึงวาในกระบวนการจัดการเรียนการสอนใน
โรงเรียนยังไมมีประสิทธิภาพนัก ซ่ึงสอดคลองกับสมภพ ใจยา ที่ไดศึกษาเปรียบเทียบการบริหารวิชาการดานกระบวนการ
จัดการเรียนรูของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กที่มีผลการทดสอบระดับชาติที่แตกตางกัน พบวาผลที่ทําใหคะแนนผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนแตกตางจากคะแนนโอเนทุกรายวิชาเน่ืองจาก 5 ดาน ดังน้ีคือ 1 ดานการพัฒนาครูและจัดครูเขาสอน ดานการ
จัดแผนการเรียน ดานการจัดทําแผนการเรียนรู ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดานการจัดการส่ือการเรียนรูและดานการวัด
และประเมินผลการเรียนรู 
 2. จากผลการวิจัยพบวา รายวิชาวิชาภาษาอังกฤษมีผลตางคาเฉล่ียของคะแนนโอเนตและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
มากที่สุด ในการพัฒนาคะแนนโอเนตควรโรงเรียนควรตองใหความสําคัญในเรื่องของวิชาการและดานที่สนับสนุนทางวิชาการ
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มากกวาดานอ่ืนๆ เพราะเปนการพัฒนาตัวผูเรียนทางดานความรูโดยตรง ซ่ึงสอดคลองกับ ธีรศักดิ์ โนชัย ที่ไดศึกษาโรงเรียน
ตนแบบที่มีผลการทดสอบระดับชาติในรายวิชาภาษาอังกฤษที่มีผลสัมฤทธ์ิสูงในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 1-4 
พบวาในดานการพัฒนาครูและการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีการปฏิบัติงานดานการอํานวยการและการควบคุม ซ่ึงมีการปฏิบัติ
นอยกวาการบริหารงานดานอ่ืน จึงสงผลตอผลสัมฤทธ์ิการทดสอบระดับชาติที่มีคะแนนต่ําโดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ 
 3. จากผลการวิจัยพบวา วิชาศิลปะมีผลตางคาเฉล่ียของคะแนนโอเนตและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนอยที่สุด อาจจะ
เปนเน่ืองจากธรรมชาติของวิชาศิลปะตองการพัฒนาใหผูเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีจินตนาการทางศิลปะ ช่ืนชมความ
งาม มีสุนทรียภาพ และวิชาศิลปะมุงพัฒนาใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจ มีทักษะวิธีการทางศิลปะเกิดความซาบซ้ึงในคุณคา
ของศิลปะ ซ่ึงจะเห็นวาในธรรมชาติของวิชาศิลปะจะเนนทางจิตพิสัยมากกวาทางดานพุทธิพิสัย ซ่ึงการที่จะทําใหผูเรียนเกิด
ทางดานจิตพิสัยไดน้ัน โรงเรียนจะตองเนนการบริหารทางดานกิจกรรมมากกวาทางดานวิชาการเพื่อจะสงเสริมใหผูเรียนเกิด
คุณลักษณะที่ตองการ สอดคลองกับ ขนิษฐา อํานักมณี ไดทําวิจัยเรื่องการบริหารงานวิชาการที่สงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนโรงเรียนในระดับประถมศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษากระบี่ จากผลการวิจัยพบวาการบริหารทางวิชาการ 
เชนการสนับสนุนเอกสารประกอบการสอน การมีความพรอมและเอ้ือตอการเรียนรู มีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
 
7. ขอเสนอแนะ 
 
 ขอเสนอแนะทั่วไป ครูและผูที่เก่ียวของในการจัดการศึกษาควรพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลให
สอดคลองกับการสอบโอเนต 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาปจจัยที่สงผลที่ทําใหเกิดผลตางระหวางคะแนนผลสัมฤทธ์ิและคะแนน
โอเนต เพื่อสามารถนําผลไปพัฒนาการจัดการการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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บทคัดยอ 
 

บทความวิชาการน้ีเปนการนําเสนอการวิเคราะหตัวช้ีวัดเก่ียวกับหนาที่พลเมืองในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ประเทศนิวซีแลนดและเปรียบเทียบกับตัวช้ีวัดหนาที่พลเมืองในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย พบวา ตัวช้ีวัด
เก่ียวกับหนาที่พลเมืองในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศนิวซีแลนด ปรากฏในกลุมสาระการเรียนรู Social Sciences 
ในสวนของสาระ Social studies มีการกําหนดขอบเขตเน้ือหาไว 4  ดาน ไดแก 1) ความรับผิดชอบ 2) การมีสวนรวม 3) การเคารพ
สิทธิและการปฏิบัติตามกฎ และ 4) ความแตกตางและความหลากหลายทางวัฒนธรรม สวนตัวช้ีวัดเก่ียวกับหนาที่พลเมืองใน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย ปรากฏในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในสาระที่ 2 
หนาที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตในสังคม มีการกําหนดขอบเขตเน้ือหาไว 3  ดาน ไดแก  1) สิทธิ หนาที่ เสรีภาพ 
การดําเนินชีวิตอยางสันติสุข 2) ระบอบการเมือง การปกครอง  ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
และ 3) ความแตกตางและความหลากหลายทางวัฒนธรรมคานิยม ความเช่ือ  และทั้งสองประเทศมีการจัดลําดับเน้ือหา
เก่ียวกับหนาที่พลเมืองเหมือนกัน คือ ใหเริ่มมีการศึกษาตามขอบเขตเน้ือหาในเรื่องเก่ียวกับตนเอง ครอบครัว และชุมชน
รอบตัวกอน ในช้ันประถมศึกษา และในช้ันมัธยมศึกษาจึงมีการศึกษาเก่ียวกับหนาที่พลเมืองในสวนของสังคมสวนรวมและ
ประเทศชาติ 
 
คําสําคัญ: หนาที่พลเมือง, หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   

Abstract 
 

This article described the comparison analysis of indicators for civic and citizenship in basic 
education curriculum between New Zealand and Thailand. The civic and citizenship indicators of basic 
education curriculum in New Zealand were stated in the social sciences’ standard-based curriculum which 
had four components: 1) responsibility, 2) participation 3) observance of rights and rules of law, and 4) 
diversities and varieties in culture. On the other hand, indicators for the citizenship in Thailand’s basic 
education curriculum were stated in part two of the social sciences, religious, and cultural standard-
based curriculum which had three components: 1) rights, roles, freedom, and happiness of living; 2) politics, 
and constitutional monarchy system; and 3) diversities and varieties in culture, values, and beliefs. The 
two countries had similarities in the contents of civic and citizenship curriculum that both countries 
started the lessons from contexts around students, family, and community for the primary level and 
expanded to society and the nation for the secondary level.     
 
Keyword: citizenship, basic education curriculum 
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1. บทนํา 

การศึกษาเปนปจจัยสําคัญที่จะหลอหลอมเด็กและเยาวชนใหมีความเปนพลเมืองที่ดี  มีความรับผิดชอบตอตนเอง  
รูจักบทบาทหนาที่  เคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผูอ่ืน เคารพความแตกตางเคารพหลักความเสมอภาค เคารพกติกา และ
ตระหนักวาตนเองเปนสวนหน่ึงของสังคมมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคม และมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ  
ดังน้ันในการจัดการศึกษาจึงใหความสําคัญในการกําหนดตัวช้ีวัดเก่ียวกับหนาที่พลเมืองอยูในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ระดับชาติดวย 

ตัวช้ีวัดเปนส่ิงสะทอนใหเห็นถึงเน้ือหาที่ใชในการจัดการสอนเรื่องตางๆ และยังสะทอนทักษะ ความสามารถที่จะตอง
ฝกฝนใหกับผูเรียน  หากจะศึกษาวาเน้ือหาที่ใชในการเรียนการสอนเก่ียวของกับหนาที่พลเมืองของแตละประเทศวามีกรอบ
แนวความคิด หรือมีลักษณะอยางไร  เราจะสามารถวิเคราะหเน้ือหาและลําดับการเรียนการสอนไดจากตัวช้ีวัดที่ระบุในแตละ
ระดับช้ันน้ันๆ  

หนาที่พลเมืองของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ปรากฏใหเห็นเดนชัดในตัวช้ีวัดของ
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในสาระที่ 2 หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม  
ซ่ึงจะเห็นไดวาในประเทศไทยไดมีการกําหนดตัวช้ีวัดเก่ียวกับหนาที่พลเมือง สวนประเทศนิวซีแลนดน้ันเปนประเทศเปน
ประเทศที่มีความหลากหลายทางเช้ือชาติและวัฒนธรรม แตพลเมืองของประเทศมีคุณภาพ รูจักบทบาทหนาที่ และความ
รับผิดชอบตอตนเองและตอสังคม ดังน้ันบทความน้ีจึงไดทําการวิเคราะหตัวช้ีวัดเก่ียวกับหนาที่พลเมืองในหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของประเทศนิวซีแลนดและนํามาเปรียบเทียบกับตัวช้ีวัดหนาที่พลเมืองในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย 
 

2. การจัดระดับการศึกษาของประเทศนิวซแีลนดและประเทศไทย 
 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของทั้งสองประเทศมีการจัดแบงออกเปน 2 ระดับช้ันหลักๆ คือ ระดับประถมศึกษา
และระดับมัธยมศึกษา (ดังแสดงในตารางที่ 1) 

 

ตารางที่ 1  การจัดระดับการศึกษาของประเทศนิวซีแลนดและประเทศไทย 
ปที ่ อายุ การจัดการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด การจัดการศึกษาของประเทศไทย 
1 5 Level 1 

Full primary 
school 

  
2 6 ประถมศึกษาปที่ 1 

ระดับประถมศึกษา 

3 7 Level 1-2 ประถมศึกษาปที่ 2 
4 8 Level 2 ประถมศึกษาปที่ 3 
5 9 Level 2-3 ประถมศึกษาปที่ 4 
6 10 Level 3 ประถมศึกษาปที่ 5 
7 11 ประถมศึกษาปที่ 6 
8 12 Level 3-4 มัธยมศึกษาปที่ 1 

ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน 

9 13 Level 4 

Secondary school 

มัธยมศึกษาปที่ 2 
10 14 Level 5 มัธยมศึกษาปที่ 3 
11 15 Level 6 มัธยมศึกษาปที่ 4 

ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

12 16 Level 7 มัธยมศึกษาปที่ 5 
13 17 Level 8 มัธยมศึกษาปที่ 6 

 ที่มา: Years of schooling.  Wikipedia. (2015) 

 
ประเทศนิวซีแลนดจัดระดับการศึกษาระดับประถมศึกษาโดยเริ่มจากอายุ 5 ป มีใชเวลาเรียนในระดับน้ีจํานวน 8 ป 

(Year 1 – 8) หลังจากน้ันจะเขาสูระดับมัธยมศึกษา (Year 9 – 13) ใชเวลาเรียน5ป รวมเวลาเรียนในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 13 ป 

สวนของประเทศไทยใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 น้ัน โดยจะเริ่มการศึกษาขั้น
พื้นฐานตั้งแตอายุ 6 ป ซ่ึงไดจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานออกเปน3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปที่1 – 6) ระดับ



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 

 บูรณาการศาสตรและศิลป งานวิจัยทองถ่ินไทยและประชาคมอาเซียน | 1627 

มัธยมศึกษาตอนตน (มัธยมศึกษาปที่1 – 3) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปที่ 4 – 6) รวมเวลาเรียนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป 
 โดยทั้งสองประเทศจะมีการกําหนดตัวช้ีวัดในระดับประถมศึกษาแตกตางกัน  โดยประเทศนิวซีแลนดจะกําหนด
ตัวช้ีวัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเปน8ชวงช้ัน (8 Level) โดยในระดับประถมศึกษา (Year 1 – 8) จะเปนตัวช้ีวัดชวงช้ัน(Level 1 – 
4) และระดับมัธยมศึกษา (Year 9 – 13) จะเปนตัวช้ีวัดช้ันป(Level 4 – 8) 

สวนในประเทศไทยมีการกําหนดตัวช้ีวัดในการศึกษาภาคบังคับ (ประถมศึกษาปที่1 – มัธยมศึกษาปที่3) เปนตัวช้ีวัด
ช้ันป และกําหนดตัวช้ีวัดในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปที่ 4 – 6)  เปนตัวช้ีวัดชวงช้ัน 

 

3. ตัวช้ีวัดหนาที่พลเมืองในหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

จากการจัดระดับการศึกษาของทั้งสองประเทศ  จึงไดมีการกําหนดตัวช้ีวัดเก่ียวกับหนาที่พลเมืองในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ดังตอไปน้ี 

 

3.1 ตัวช้ีวัดหนาที่พลเมืองในหลักสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐานประเทศนิวซแีลนด 
ตัวช้ีวัดเก่ียวกับหนาที่พลเมืองในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศนิวซีแลนด ปรากฏใหเห็นเดนชัดในกลุม

สาระการเรียนรู Social Sciences ในสวนของสาระSocial studies เม่ือวิเคราะหตัวช้ีวัดแลว สามารถระบุเปนจุดเนนของ
การศึกษาหนาที่พลเมืองเปน 4 ดานไดแก 1. ความรับผิดชอบ 2. การมีสวนรวม 3. การเคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ และ             
4. ความแตกตางและความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
 

ตารางที่ 2  ตัวช้ีวัดหนาที่พลเมืองในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศนิวซีแลนด 

Level ความรับผดิชอบ การมีสวนรวม 
การเคารพสิทธิและปฏบิตัิ

ตามกฎ 
ความแตกตางและความ

หลากหลายทางวฒันธรรม 
1 เขาใจถึงความรับผิดชอบของ

แตละบุคคล 
เขาใจถึงการมีสวนรวม เขาใจถึงกฎในการทํางาน

รวมกัน 
เขาใจในวัฒนธรรมของคน
นิวซีแลนดเพ่ือนํามาใชใน
ชีวิตประจําวัน 

2 มีความรับผิดชอบตอตนเอง เขาใจถึงการทําใหคนมีสวน
รวมในสังคมนิวซีแลนด 

เคารพกฎของสังคมและ
วัฒนธรรม 

เขาใจถึงความสําคญัของชาว
เมารีที่มีตอคนนิวซีแลนด 

3  เขาใจกับวิธีการทํางานแบบมี
สวนรวม 

ดําเนินการตามกฎระเบียบ
และกฎหมาย 

เขาใจกับความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมในนิวซีแลนด 

4 เขาใจในการใชสิทธิของ
ตนเองและความรับผิดชอบ
ของตนเอง 

เขาใจถึงการมีสวนรวมและ
วิธีการที่เปนผูนําของกลุม 

เขาใจสิทธิของตนในฐานะ
ผูผลิตและผูบริโภค 

เขาใจถึงวัฒนธรรมและมรดก
ทางวฒันธรรมที่แตกตางกัน 

5   เขาใจกับสิทธิมนุษยชน เขาใจถึงผลกระทบของการมี
ปฏิสัมพันธทางวัฒนธรรมที่
เก่ียวกับวัฒนธรรมและสังคม 

6  เขาใจความเปนปจเจกบุคคล
และการทํางานรวมกัน 

สงเสริมใหมีความยุติธรรม
ทางสังคมและมีสิทธิ
มนุษยชน 

เขาใจวิธีการปรับตัวใหเขากับ
วัฒนธรรมและการเปล่ียนแปลง
ทางสังคม 

7 มีความรับผิดชอบตอตนเอง 
สังคมและประเทศชาต ิ

 ใชสิทธิของตนในระดับ
ทองถิ่นระดับชาติและระดับ
โลก 

เขาใจวาความขดัแยงทางความ
เชื่อและวัฒนธรรม 

8 เขาใจถึงผลที่มีความ
รับผิดชอบตอตนเอง และ
สังคม 

 เขาใจถึงผลกระทบที่มีตอ
สิทธิและกฎ 

เขาใจถึงความคดิที่มตีอสังคม
ของบุคคลทางความเชื่อและ
วัฒนธรรมที่แตกตางกัน 

ปรับปรุงจาก: The New Zealand Curriculum 
 

จากจุดเนนการศึกษาความเปนพลเมืองของประเทศนิวซีแลนดที่ไดกําหนดไวทั้ง 4 ดาน ไดมีการกําหนดตัวช้ีวัด
เพื่อใหผูเรียนไดมีความรูความเขาใจในแตละชวงช้ันที่แตกตางกัน ดังน้ี 
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ดานความรับผิดชอบการปลูกฝงในดานน้ีจะไมพบในทุกชวงช้ัน ซ่ึงการปลูกฝงดานน้ีจะเริ่มตั้งแตในชวงช้ันที่ 1โดยมี
เปาหมายใหเขาใจถึงความรับผิดชอบของแตละบุคคลและตอตนเองกอน เม่ือศึกษาถึงชวงช้ันที่ 7 จะทําการปลูกฝงใหผูเรียนมี
ความรับผิดชอบนอกจากตอตนเองแลว ยังตองมีการรับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาติอีกดวยและเม่ือถึงชวงช้ันที่ 8 ได
กําหนดใหผูเรียนตองเขาใจถึงผลที่มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

ดานการมีสวนรวม  ในการปลูกฝงดานน้ีก็ไมไดกําหนดตัวช้ีวัดในทุกชวงช้ันเชนเดียวกับดานความรับผิดชอบ  โดย
จะเริ่มปลูกฝงดานการมีสวนรวมตั้งแตชวงช้ันที่ 1ซ่ึงไดกําหนดใหผูเรียนตองเขาใจถึงการมีสวนรวม แตเม่ือผูเรียนมีการศึกษา
ในชวงช้ันที่สูงขึ้น ตัวช้ีวัดจะถูกขยายใหผูเรียนตองทําความเขาใจกับวิธีการทํางานแบบมีสวนรวมการทํางานรวมกับผูอ่ืน และ
ปลูกฝงความเปนผูนําของกลุม 

ดานการเคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎจะพบวามีการกําหนดตัวช้ีวัดใหมีการปลูกฝงในดานน้ีทุก ชวงช้ัน โดยเริ่ม
ตั้งแตชวงช้ันที่ 1 จนถึงชวงช้ันที่ 8 ซ่ึงแตละชวงช้ันจะมีการกําหนดตัวช้ีวัดที่แตกตางกันไป โดยตัวช้ีวัดจะกําหนดใหผูเรียนตอง
เขาใจถึงการเคารพกฎในการทํางานรวมกันสิทธิของตนเอง และจะพัฒนาใหผูเรียนตองเขาใจถึงสิทธิของตนเองในระดับสังคม 
ระดับทองถิ่น ระดับชาติและระดับโลก โดยในชวงช้ันที่ 8จะทําการปลูกฝงใหเขาใจถึงผลกระทบที่มีตอสิทธิและกฎตางๆ  

ดานความแตกตางและความหลากหลายทางวัฒนธรรมในดานน้ีจะพบวามีกําหนดตัวช้ีวัดใหปลูกฝงความรูและ
ความเขาใจแกผูเรียนในทุกๆ ชวงช้ันเชนเดียวกับดานการเคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ โดยในชวงช้ันที่ 1ตัวช้ีวัดกําหนดใหเริ่ม
ปลูกฝงเขาใจในวัฒนธรรมของคนนิวซีแลนด เพื่อนํามาใชในชีวิตประจําวัน ในชวงช้ันตอมาปลูกฝงใหเขาใจถึงความสําคัญของ
ชาวเมารีที่มีตอคนนิวซีแลนด และพัฒนาใหผูเรียนมีความเขาใจถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมในนิวซีแลนด รวมทั้งเขาใจ
ถึงวัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรมที่แตกตางกัน และผลกระทบของการมีปฏิสัมพันธทางวัฒนธรรมที่เก่ียวกับวัฒนธรรม
และสังคมเขาใจกับวิธีการปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมและการเปล่ียนแปลงทางสังคมความขัดแยงทางความเช่ือและวัฒนธรรม 
 

3.2 ตัวช้ีวัดหนาที่พลเมืองในหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานของประเทศไทย 
สําหรับในประเทศไทยน้ันไดทําการศึกษาจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีการ

กลาวถึงการศึกษาหนาที่พลเมืองไวชัดเจนซ่ึงอยูในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในสาระที่ 2 หนาที่
พลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตในสังคม  

จากการวิเคราะหตัวช้ีวัดในในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551น้ัน สามารถระบุเปนจุดเนนของการศึกษาหนาที่พลเมืองเปน 3 ดาน ไดแก 1.  สิทธิ 
หนาที่ เสรีภาพ การดําเนินชีวิตอยางสันติสุข  2. ระบอบการเมือง การปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
เปนประมุข และ 3. ความแตกตางและความหลากหลายทางวัฒนธรรมคานิยม ความเช่ือ 
 

ตารางที่ 3  ตัวช้ีวัดหนาที่พลเมืองในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย 

ระดับ 
สิทธิ หนาที่ เสรีภาพ  

การดําเนินชีวติอยางสันติสุข 

ระบอบการเมือง การปกครอง ระบอบ
ประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน

ประมุข 

ความแตกตางและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมคานิยม ความเชือ่ 

ป.1 บอกโครงสรางและระบุ  บทบาทและหนาทีข่อง
สมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน  

มีสวนรวมในการตัดสินใจและทํากิจกรรมใน
ครอบครัวและโรงเรียนตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย 

 

ป.2 -ปฏิบัติตนตามขอตกลง  กติกา  กฎระเบียบและ
หนาที่ที่ตองปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 
- เคารพในสิทธิเสรีภาพของผูอ่ืน   

 แสดงพฤติกรรมในการยอมรับความคิด  
ความเชื่อและการปฏิบัติของบุคคลอ่ืนที่
แตกตางกันโดยปราศจากอคต ิ

ป.3  ระบุบทบาทหนาที่ของสมาชิกของชุมชนใน
การมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ตาม
กระบวนการประชาธิปไตย 
 

- สรุปประโยชนและปฏิบัติตนตามประเพณี
และวัฒนธรรมในครอบครัวและทองถิ่น 
- บอกพฤติกรรมการดําเนินชีวิตของตนเอง 
และผูอ่ืนที่อยูในกระแสวัฒนธรรมที่
หลากหลาย 

 
 
 



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 
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ตารางที่ 3  ตัวช้ีวัดหนาที่พลเมืองในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย (ตอ) 

ระดับ 
สิทธิ หนาที่ เสรีภาพ  

การดําเนินชีวติอยางสันติสุข 

ระบอบการเมือง การปกครอง ระบอบ
ประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน

ประมุข 

ความแตกตางและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมคานิยม ความเชือ่ 

ป. 4 วิเคราะหสิทธิพ้ืนฐานที่เด็กทุกคนพึงไดรับตาม
กฎหมาย 

- ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
ในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน 
- อธิบายอํานาจอธิปไตยและความสําคัญของ
ระบอบประชาธิปไตย 
- อธิบายความสําคัญของสถาบัพระมหากษัตริย
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข 

อธิบายความแตกตางทางวฒันธรรมของกลุม
คนในทองถิ่น 

ป.5 ยกตัวอยางและปฏิบัติตนตามสถานภาพ  
บทบาท   สิทธิเสรีภาพ  และหนาที่ในฐานะ
พลเมืองดี 

- อธิบายโครงสราง อํานาจ หนาที่และ
ความสําคัญของการปกครองสวนทองถิ่น 
- ระบุบทบาทหนาที่ และวิธีการเขาดํารง
ตําแหนงของผูบริหารทองถิ่น 

 

ป.6 ปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวของกับชีวิตประจําวัน
ของครอบครัวและชุมชน 

- เปรียบเทียบบทบาท  หนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและรัฐบาล 
- มีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ที่สงเสริม
ประชาธิปไตยในทองถิ่นและประเทศ 
- อภิปรายบทบาท ความสําคัญในการใชสิทธิ
ออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย 

- วิเคราะหการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมตาม
กาลเวลาและธํารงรักษาวฒันธรรม  อันดงีาม 
- อธิบายคุณคาทางวฒันธรรมทีแ่ตกตางกัน
ระหวางกลุมคนในสังคมไทย 
 

ม.  1 - ปฏิบัติตามกฎหมายในการคุมครองสิทธิของ
บุคคล 
- แสดงออกถึงการเคารพในสิทธิของตนเองและ
ผูอ่ืน 

- อธิบายหลักการ เจตนารมณ  โครงสราง 
สาระสําคัญวิเคราะหบทบาทการถวงดุลและ
ปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบันโดยสังเขป   

อภิปรายเก่ียวกับคุณคาทางวัฒนธรรมที่เปน
ปจจัยในการสรางความสัมพันธที่ดีหรืออาจ
นําไปสูความเขาใจผิดตอกัน 

ม.  2 - อธิบายและปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เก่ียวของ
กับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศ 
- เห็นคุณคาในการปฏิบัติตนตามสถานภาพ 
บทบาทสิทธิ เสรีภาพ หนาที่ในฐานะพลเมืองดี
ตามวิถีประชาธิปไตย 

วิเคราะหขอมูล ขาวสารทางการเมืองการ
ปกครองที่มีผลกระทบตอสังคมไทยสมัย
ปจจุบัน 

อธิบายความคลายคลึงและความแตกตาง
ของวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมของ
ประเทศในภูมิภาคเอเชียเพ่ือนําไปสูความ
เขาใจอันดีระหวางกัน 

ม. 3 สวนรวมในการปกปองคุมครองผูอ่ืนตามหลัก
สิทธิมนุษยชน 

- อธิบายระบอบการปกครองแบบตางๆ ที่ใชใน
ยุคปจจุบัน 
- วิเคราะห เปรียบเทียบระบอบการปกครอง
ของไทยกับประเทศอ่ืนๆ ที่มีการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 
- วิเคราะหรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันในมาตรา
ตางๆ ที่เก่ียวของกับการเลือกตั้ง การมีสวนรวม 
และการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 
- วิเคราะหประเด็น ปญหาที่เปนอุปสรรคตอ
การพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยและ
เสนอแนวทางแกไข 

อนุรักษวัฒนธรรมไทยและเลือกรับ
วัฒนธรรมสากลที่เหมาะสม 

ม. 4 
ถึง 6 

วิเคราะหและปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เก่ียวของ
กับตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  ประเทศชาติ  
และสังคมโลก 

- วิเคราะหความสําคัญและ ความจําเปนทีต่อง
ธํารงรักษาไวซ่ึงการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข       

วิเคราะหความจําเปนที่ตองมีการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงและอนุรักษวัฒนธรรมไทยและ
เลือกรับวัฒนธรรมสากล 

 ปรับปรุงจาก: หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
 

จากจุดเนนการศึกษาความเปนพลเมืองของประเทศไทยที่ไดกําหนดไวใน 3 ดาน ไดมีการกําหนดตัวช้ีวัดเพื่อให
ผูเรียนไดมีความรูความเขาใจในแตละระดับการศึกษาที่แตกตางกัน ดังน้ี 
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ดานสิทธิ หนาที่ เสรีภาพ การดําเนินชีวิตอยางสันติสุข จะถูกกําหนดใหผูเรียนตองมีความรูความเขาใจในสิทธิ 
หนาที่ เสรีภาพ และการดําเนินชีวิตอยางสันติสุขตั้งแตระดับตนเอง ครอบครัวกอนจากน้ันพัฒนาใหผูเรียนตองมีความรูความเขาใจใน
สิทธิ หนาที่ เสรีภาพ และ การดําเนินชีวิตอยางสันติสุขปลูกฝงในระดับที่สูงขึ้น คือ ในระดับชุมชน ประเทศชาติและสังคมโลก  

ในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 น้ัน  ตัวช้ีวัดถูกกําหนดใหผูเรียนตองรูจักบทบาทหนาที่ของสมาชิกในครอบครัวและ
โรงเรียนเม่ือผูเรียนศึกษาในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 2 จนถึงมัธยมศึกษาปที่ 2 ตัวช้ีวัดกําหนดใหผูเรียนตองทราบถึงขอตกลง 
กติกา ระเบียบ กฎ หนาที่ที่ตองปฏิบัติและการเคารพสิทธิของผูอ่ืน รวมถึงกฎหมายเพื่อใหผูเรียนไดดําเนินชีวิตอยางสันติสุข 
เม่ือถึงช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ตัวช้ีวัดกําหนดใหผูเรียนตองมีสวนรวมปกปองสิทธิของผูอ่ืน และมัธยมศึกษาปที่ 4-6 กําหนดให
ปลูกฝงใหผูเรียนปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวของกับตนเอง ครอบครัว ชุมชนประเทศชาติและสังคมโลก 

ดานระบอบการเมือง การปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขเม่ือผูเรียนมีความรูและ
ความเขาใจในดานสิทธิ หนาที่ เสรีภาพ การดําเนินชีวิตอยางสันติสุขแลว ผูเรียนจะไดรับการปลูกฝงในดานน้ี  โดยเริ่มจากการ
ปลูกฝงใหมีสวนรวมในการตัดสินใจและทํากิจกรรมในครอบครัวและโรงเรียนตามกระบวนการประชาธิปไตยกอน  ในปลูกฝง
ในระดับน้ี  ตัวช้ีวัดจะกําหนดใหผูเรียนตองมีความรูความเขาใจตั้งแตในระดับประถมศึกษาปที่ 1 และเม่ือถึงระดับช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 3 ถึง ประถมศึกษาปที่ 4 จะปลูกฝงใหผูเรียนรูบทบาทหนาที่ของสมาชิกของชุมชนและมีสวนรวมใน
กิจกรรมตางๆ ตามกระบวนการประชาธิปไตย และ ทราบถึงความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริยตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หลังจากน้ันตัวช้ีวัดกําหนดใหผูเรียนตองรูโครงสราง อํานาจหนาที่ 
และความสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึงการใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบ 

เม่ือผูเรียนเขาสูการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ตัวช้ีวัดกําหนดใหผูเรียนตองมีความรูและเขาใจเก่ียวกับ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  ระบบการปกครองของไทยและประเทศอ่ืนๆ รวมถึงผูเรียนตองสามารถวิเคราะหประเด็น
ปญหาที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยและเสนอแนะแนวทางแกไขได  ในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายตัวช้ีวัดไดกําหนดใหผูเรียนตองธํารงรักษาไวซ่ึงการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

ดานความแตกตางและความหลากหลายทางวัฒนธรรมคานิยม ความเช่ือตัวช้ีวัดไดกําหนดใหผูเรียนยอมรับ
ความคิด  ความเช่ือและการปฏิบัติของบุคคลอ่ืนที่แตกตางกันโดยปราศจากอคติสามารถปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรม
ของครอบครัวและทองถิ่นในกระแสวัฒนธรรมที่หลากหลายได รวมถึงอธิบายความแตกตางของกลุมคนในทองถิ่นได ซ่ึงถูก
กําหนดใหผูเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ถึง ประถมศึกษาปที่ 4 ตองมีความรูความเขาใจในเรื่องดังกลาว 

 ตั้งแตระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 จนถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1ตัวช้ีวัดกําหนดใหผูเรียนตองสามารถวิเคราะห
การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมตามกาลเวลาและธํารงรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม ทราบถึงคุณคาทางวัฒนธรรมที่เปนปจจัยในการ
สรางความสัมพันธที่ดีหรืออาจนําไปสูความเขาใจผิดตอกัน และในช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ผูเรียนตองเขาใจความคลายคลึงและ
ความแตกตางของวัฒนธรรมไทยและประเทศในแถบภูมิภาคเอเชีย 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ตัวช้ีวัดกําหนดใหผูเรียนสามารถอนุรักษวัฒนธรรมไทย สามารถ
วิเคราะหความจําเปนที่ตองมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากลอยางมีเหตุผล 
 

4. การเปรียบเทียบเนื้อหาในตัวช้ีวัดหนาที่พลเมืองของประเทศนิวซแีลนดและประเทศไทย 
 

จากการศึกษาตัวช้ีวัดหนาที่พลเมืองในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศนิวซีแลนดเปรียบเทียบกับประเทศไทย  
พบวาทั้งสองประเทศ มีการกําหนดเน้ือหาในตัวช้ีวัดหนาที่พลเมือง ดังน้ี 
 

ตารางที่ 4  เปรียบเทียบความเน้ือหาในตัวช้ีวัดหนาที่พลเมืองของประเทศนิวซีแลนดและประเทศไทย 
 ประเทศนิวซีแลนด ประเทศไทย 

การกําหนดสิทธิ หนาท่ี กําหนดเน้ือหาที่เปนจุดเนนเรื่อง ความรับผิดชอบ การ
มีสวนรวม และ  การเคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ 

กําหนดเน้ือหาที่เปนจุดเนนเรื่อง  สิทธิ หนาที่  
เสรีภาพ การดาํเนินชีวิต  อยางสันตสิุข 

การปลูกฝงใหเขาใจระบบการเมือง 
การปกครอง 

- กําหนดในจุดเนนเรื่อง ระบบการเมือง การปกครอง 
ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปน
ประมุข 

การกําหนดความแตกตางทางดาน
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

เนนความแตกตางและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 

ความแตกตางและความหลากหลายทางวัฒนธรรม
คานิยม ความเช่ือ 

หมายเหต:ุ การจัดลําดับเนื้อหาทั้งสองประเทศจะใหผูเรียนเร่ิมเรียนรูจากตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม 



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 

 บูรณาการศาสตรและศิลป งานวิจัยทองถ่ินไทยและประชาคมอาเซียน | 1631 

ตัวช้ีวัดที่มีการกําหนดเน้ือหาเก่ียวกับหนาที่พลเมืองเหมือนกัน  ไดแก  การกําหนดขอบเขตเนื้อหาเก่ียวกับหนาที่
พลเมืองเหมือนกัน  ในเรื่องการกําหนดสิทธิ หนาที่ เหมือนกัน แตเน้ือหาในตัวช้ีวัดของประเทศนิวซีแลนดมีจุดเนนเรื่อง
จุดเนนเรื่องความรับผิดชอบ การมีสวนรวม และการเคารพสิทธิและปฏิบัติตามกฎ สวนเน้ือหาในตัวช้ีวัดของประเทศไทยมี
จุดเนนเรื่องสิทธิ หนาที่  เสรีภาพ การดําเนินชีวิต อยางสันติสุข รวมถึงมีการกําหนดขอบเขตเน้ือหาใหผูเรียนเขาใจความ
แตกตางและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของสังคมดวย นอกจากน้ียังมีการจัดลําดับเนื้อหาเก่ียวกับหนาที่พลเมืองใหเริ่ม
มีการศึกษาตามขอบเขตเน้ือหาในเรื่องเก่ียวกับตนเอง ครอบครัว และชุมชนรอบตัวกอน ในช้ันประถมศึกษา และในช้ัน
มัธยมศึกษาจึงมีการศึกษาเก่ียวกับหนาที่พลเมืองในสวนของสังคมสวนรวมและประเทศชาติ 

ในสวนความแตกตางของตัวช้ีวัดหนาที่พลเมืองของประเทศนิวซีแลนดและประเทศไทย พบวาตัวช้ีวัดหนาที่พลเมือง
ของประเทศไทยมีการกําหนดขอบเขตเน้ือหาใหผูเรียนไดรูถึงโครงสราง บทบาทหนาที่ของระบอบการเมืองการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขอยางชัดเจน แตตัวช้ีวัดหนาที่พลเมืองของประเทศนิวซีแลนดไมไดกําหนด
ตัวช้ีวัดเก่ียวกับระบอบการเมืองการปกครองเอาไว  ในสวนขอบเขตเน้ือหาเรื่องความแตกตางของความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ของประเทศนิวซีแลนดเนนความแตกตางและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายในประเทศเทาน้ัน แตของประเทศไทยจะ
กําหนดขอบเขตเน้ือหาเรื่องความแตกตางและความหลากหลายทางวัฒนธรรมขยายไปในสังคมของภูมิภาคเอเชียดวย 
 

5. บทสรุป 
 

ตัวช้ีวัดเก่ียวกับหนาที่พลเมืองในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศนิวซีแลนดและประเทศไทยมีการกําหนด
ขอบเขตเน้ือหาและการจัดลําดับเน้ือหา ดังน้ี 
  ตัวช้ีวัดเก่ียวกับหนาที่พลเมืองในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศนิวซีแลนด ปรากฏในกลุมสาระการ
เรียนรู Social Sciences ในสวนของสาระ Social studies มีการกําหนดขอบเขตเน้ือหาไว 4 ดาน ไดแก 1) ความรับผิดชอบ 
2) การมีสวนรวม 3) การเคารพสิทธิและการปฏิบัติตามกฎ และ 4) ความแตกตางและความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
  ตัวช้ีวัดเก่ียวกับหนาที่พลเมืองในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย ปรากฏในกลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในสาระที่ 2 หนาที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตในสังคม มีการกําหนดขอบเขตเน้ือหาไว   
3 ดาน ไดแก 1) สิทธิ หนาที่ เสรีภาพ การดําเนินชีวิตอยางสันติสุข 2) ระบอบการเมือง การปกครอง ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และ 3) ความแตกตางและความหลากหลายทางวัฒนธรรมคานิยม ความเช่ือ 

ในสวนการจัดลําดับเน้ือหาเก่ียวกับหนาที่พลเมืองทั้งสองประเทศมีการจัดลําดับเน้ือหาเหมือนกัน คือ ใหเริ่มมี
การศึกษาตามขอบเขตเน้ือหาในเรื่องเก่ียวกับตนเอง ครอบครัว และชุมชนรอบตัวกอน ในช้ันประถมศึกษา และในช้ัน
มัธยมศึกษาจึงมีการศึกษาเก่ียวกับหนาที่พลเมืองในสวนของสังคมสวนรวมและประเทศชาติ 

โดยสรุปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศนิวซีแลนดและประเทศไทยมีการกําหนดตัวช้ีวัดเก่ียวกับหนาที่
พลเมือง ซ่ึงทั้งสองประเทศมีการกําหนดขอบเขตของเน้ือหา และการจัดลําดับเน้ือหาเก่ียวหนาที่พลเมืองไมแตกตางกันมากนัก 
แตเม่ือพิจารณาถึงความเปนพลเมืองของเยาวชนในประเทศนิวซีแลนดและประเทศไทยมีความแตกตางกันมาก ดังน้ันการ
จัดการเรียนรูหนาที่พลเมืองในประเทศไทยใหเยาวชนรูจักบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบตอตนเองและตอสังคม นอกจาก
จะยึดเน้ือหาที่กําหนดไวในตัวช้ีวัดแลวส่ิงสําคัญที่ไมควรละเลยคือการนําหลักสูตรไปใชใหผูเรียนรูจักประยุกตความรูไปปฏิบัติ
ใหเกิดประโยชนในสภาพจริงของสังคมดวย 
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บทคัดยอ 

 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศกอนและหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร
เรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับเกณฑที่ตั้งไว และ 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนระหวางกลุม
ทดลองกับกลุมควบคุม กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดวังตะกู จังหวัดนครปฐม 
จํานวน 62 คน ซ่ึงไดมาโดยการสุมแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สรางโดยผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที  

ผลการวิจัยพบวา 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนหลังเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 80 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหลังการเรียน
โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน, วิชาคอมพิวเตอร, ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

Abstract 
  
 The purpose of this research were to 1) compare students’ learning achievement in Computer 
Subject on topic “Information Technology System” before and after learning by using Computer Assisted 
Instruction Lessons 2) compare students’ learning achievement with the set criterion. and 3) compare 
students’ learning achievement between experimental group and control group. The sample was 62 
grade 6 students at Watwangtaku School in Nakhon Pathom province, derived by multi-stage random 
sampling. Instruments used to collect data were Computer-Aided Instruction and achievement test constructed 
by the researcher. The statistics used for data analysis were mean, standard deviation and t-test.  
 The results were as follows: 1) Learning achievement in Computer Subject on Information Technology 
System after learning by using the Computer Assisted Instruction Lesson was higher than that of before 
with a statistical significance at .05. 2) Students’ learning achievement was higher than the set criterion at 
80 %. and 3) The experimental group’s learning achievement was higher than that of that control group with 
a statistical significance at .05. 
 

Keywords: computer-aided, instruction information technology system, computer subject   
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  
 

การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนคือการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ ซ่ึงการพัฒนาคนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดคือการพัฒนาดวย
การศึกษา เพราะการศึกษาเปนกระบวนการพัฒนาคนอยางเปนระบบและครอบคลุมทุกดานของการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย 
รัฐบาลจึงไดดําเนินการพัฒนาการศึกษาชาติมาอยางตอเน่ือง พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ได
บัญญัติสาระสําคัญเก่ียวกับการจัดการศึกษาไวในหมวด 4  ที่มีสาระเก่ียวกับการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  การจัดการ
ศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  กระบวนการเรียนรูตองจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความ
สนใจ ความถนัด และความหลากหลายของผูเรียน ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และ
ประยุกตใชเพื่อปองกันในการแกปญหาใหผูเรียนเรียนรูจากประสบการณจริง  ฝกการปฏิบัติใหทําได  คิดเปน  ทําเปน  อันที่
จะสงผลใหผูเรียนเติบโตเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพตอไป  

ปจจุบันคอมพิวเตอรมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินชีวิตของมนุษยในทุกดาน เชน การใชชีวิตประจําวัน ดาน
การแสวงหาความรู  คอมพิวเตอรมีสวนชวยในการนําเสนอส่ิงตางๆ  ไดอยางนาสนใจและเปนระบบ  อีกทั้งยังเปนมัลติมีเดีย  
ทําใหเกิดความเพลิดเพลินจากสีสัน  เสียงและรูปแบบในการนําเสนอ  สงผลใหผูเรียนไดรับประสบการณและมีกระบวนการใน
การเรียนรูที่เปนระบบและเกิดความเขาใจไดงายขึ้น การเรียนรูเก่ียวกับเทคโนโลยีจึงเปนปจจัยสําคัญที่เอ้ือใหผูเรียนสามารถ
เรียนรูเ น้ือหาสาระทางวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงคสงผลใหเติบโตเปนทรัพยากรบุคคลที่ มีคุณภาพ ดังน้ัน 
กระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนดใหผูเรียนทุกคนตองเรียนรูเก่ียวกับวิทยาการคอมพิวเตอรไวในหลักสูตรแกนการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 ในระดับประถมศึกษาปที่ 6 เพราะความรูเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะเปนพื้นฐานการเรียน
ในระดับสูงตอไป 

การเรียนรูในยุคปจจุบันเปนการเรียนรูที่มุงใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ ฝกคิด ฝกทําอยางเปน และสรางมโนทัศนดวย
กระบวนการทางปญญาหรือที่เรียกวาการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ส่ิงที่ตองคํานึงถึงคือความหลากหลายของผูเรียน การ
จัดการเรียนรูที่มุงสนองตอบผูเรียนตามความแตกตางโดยคํานึงถึงความพรอม ประสบการณเดิม ความสามารถ ความถนัด 
และความสนใจ  แตอยางไรก็ตาม  การเรียนการสอนในหองเรียนที่มีผูเรียนจํานวนมากก็เปนการยากที่จะทําใหผูเรียนทุกคน
สามารถเรียนรูไดทันกัน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542: 12 - 13) โดยเฉพาะการเรียนการสอน
คอมพิวเตอรที่ผูเรียนมีพื้นฐานความรูและทักษะที่ตางกันจากบริบทตางๆ เชนฐานะ ทางเศรษฐกิจ นอกจากน้ี  ผูเรียนยุค
ปจจุบันยังมุงใชคอมพิวเตอรเพื่อความบันเทิงมากกวาการคนควาหาความรู 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนนวัตกรรมที่สามารถสรางการเรียนรูแกผูเรียนในยุคปจจุบัน เพราะบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนเปนส่ือการเรียนรูที่มีลักษณะส่ือประสม ประกอบดวย ขอความเน้ือหา รูปภาพ เสียงที่จัดเรียงกันอยาง
เปนระบบ เพื่อถายทอดเน้ือหาบทเรียนในลักษณะที่ใกลเคียงกับการสอนจริงในช้ันเรียนมากที่สุด ผูเรียนสามารถเรียนรูตาม
ระดับความสามารถ ตามความตองการ และตามความสนใจ เพราะบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีความเปนอิสระในการ
เรียนรูคอมพิวเตอรชวยสอนจึงสามารถเราความสนใจ กระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 แนวคิดขางตนสอดคลองกับผลการวิจัยของ งานวิจัยของศิริพร  ชาติยานนท (2548: บทคัดยอ) ที่พบวาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนสามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาศิลปะกับชีวิต1 (ศ101) เรื่ององคประกอบศิลปไดดีขึ้นและ
ดีกวาการเรียนดวยวิธีการสอนแบบปกติ และงานวิจัยของชาญณรงค  พวงผกา (2555: บทคัดยอ) ที่พบวา บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนสามารถพัฒนาผลฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องหินและการเปล่ียนแปลงของโลกเรื่องหินและการเปล่ียนแปลง
ของโลกของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2 ไดดีขึ้น นอกจากน้ี ยังมี
ผลการวิจัยของตางประเทศสนับสนุนประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอีกเชน การวิจัยของโอเดน (Oden, 1982: 
Abstract) ที่พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร
ของนักเรียนเกรด 9 ไดดีขึ้น และการวิจัยของคารเวอร (Carver, 1997: Abstract) ที่พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
สามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวัติศาสตรศิลปะเรื่องฮารเลม เรเนซองสของนักศึกษามหาวิทยาลัยนอรทคาโรไล
นาไดดีวาการสอนตามคูมือครู 

จากการนําเสนอทัศนะขางตนแสดงใหเห็นวาการนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  (Computer Assisted 
Instruction หรือ CAI) มาใชจัดการเรียนการสอนสามารถพัฒนาผูเรียนแตละคนไดมีความรูความเขาใจเน้ือหาวิชาเพิ่มมากขึ้น  
ชวยแกปญหาการเรียนของนักเรียนที่เรียนออน ใหสามารถเรียนไดทันเพื่อน และสามารถเรียนรูไดตามความสามารถของ
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ตนเอง ไมตองรอหรือเรงใหไปพรอมๆ  กันกับเพื่อนในหองเรียน  และสามารถทบทวนบทเรียนไดเองตลอดเวลา  ตลอดจนชวย
ลดปญหาระหวางการจัดการเรียนการสอนได  ผูวิจัยจึงม่ันใจวาการนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมาใชประกอบการเรียนรู
จะสงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนสูงขึ้น ผูวิจัยจึงสนใจการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่อง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนกลุม
ทดลองกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของนักเรียนกลุม
ทดลองภายหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับเกณฑที่ตั้งไว 

3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหลังการเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม 

 
สมมติฐานของการวิจัย 
 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนกลุมทดลองที่เรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวากอนเรียน 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนกลุมทดลองที่เรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวาเกณฑ รอยละ 80 

3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนกลุมทดลองสูงกวากลุม
ควบคุม 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 
 ประชากร  
     ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีคือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ในเขตตําบลวังตะกู อําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม ที่ศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 
 กลุมตัวอยาง  
      กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีคือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดวังตะกู (เสรีเริงฤทธ์ิอุปถัมภ) 
ตําบลวังตะกู อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ซ่ึงไดมาจากประชากรจากน้ันสุมแบบหลายขั้นตอน โดยการสุมโรงเรียน
ประถมศึกษาในเขตตําบลวังตะกูมา 1 โรงเรียน ผลการสุมไดโรงเรียนวัดวังตะกู ซ่ึงมีนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 3 
หอง จากน้ันสุมเพื่อแบงเปนกลุมทดลอง 1 กลุมคือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6/1 จํานวน 32 คน และกลุมควบคุม 1 กลุม
คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6/2 จํานวน 30 คน 
 ตัวแปร 
     ตัวแปรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีประกอบดวย 
   ตัวแปรตน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน /การสอนแบบปกติ 
          ตัวแปรตาม  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ระยะเวลาในการทดลอง 
     การวิจัยครั้งน้ีดําเนินการทดลองตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2557 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  (Computer Assisted Instruction) หมายถึง  โปรแกรมการเรียนการสอนโดยใช
คอมพิวเตอรเปนเครื่องมือหรือส่ือในการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอรเรื่อง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 6 ที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป adobe captivate นําเสนอเน้ือหาบทเรียนดวยคอมพิวเตอร
ชนิดมัลติมีเดีย มีภาพเคล่ือนไหว  แสง สี เสียงประกอบ และมีแบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน  ผูเรียนสามารถโตตอบกับ
บทเรียนไดและสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง เน้ือหาการเรียนรูประกอบดวย 3 หนวยยอยคือ 1) องคประกอบของคอมพิวเตอร 
2) หนวยการทํางานของอุปกรณคอมพิวเตอร และ 3) การใชอินเตอรเน็ตในการคนหาขอมูล ใชเวลาเรียนสัปดาหละ 1 หนวย 
โดยจัดการเรียนรูประกอบแผนการจัดการเรียนรูหนวยละ 2 คาบ รวม 6 คาบ  
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร หมายถึง ความสามารถของนักเรียนที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยทําการทดสอบกอน
และหลังจากการทดลอง 
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อใชสําหรับวัดผลคะแนนกอนเรียน
และหลังเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 เปนขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบ
ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 45 ขอ   

เกณฑ หมายถึง ระดับคะแนนคุณภาพขั้นต่ําที่จะยอมรับได ในการวิจัยครั้งน้ีกําหนดคาคะแนนไวที่รอยละ 80 
 นักเรียนกลุมทดลอง หมายถึง กลุมของนักเรียนที่ผูวิจัยดําเนินการจัดกระทําระเบียบวิธีการวิจัยใหเรียนรูดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 มีจํานวนทั้งส้ิน 32 คน 
 นักเรียนกลุมควบคุม หมายถึง กลุมของนักเรียนที่ผูวิจัยดําเนินการจัดกระทําระเบียบวิธีการวิจัยใหเรียนรูดวยการ
สอนแบบปกติเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 มีจํานวนทั้งส้ิน 30 คน 
 การสอนแบบปกติ หมายถึง การจัดการเรียนการสอนตามที่ผูวิจัยออกแบบการเรียนรูโดยเนนใหผูเรียนเปนสําคัญ มี
ขั้นตอนการสอน 3 ขั้นตอนหลักคือ ขั้นนํา ขั้นการจัดการเรียนรู และขั้นสอน โดยการสอนน้ีไมไดเนนการใชนวัตกรรมการ
เรียนรูใดๆ  
 
เคร่ืองมือการวิจัย 
 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีประกอบดวย 

1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อ
ใชประกอบการจัดการเรียนรู ประกอบดวย 3 หนวยยอย คือ 1) องคประกอบของคอมพิวเตอร 2) หนวยการทํางานของ
อุปกรณคอมพิวเตอร และ 3) การใชอินเตอรเน็ตในการคนหาขอมูล โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประกอบแผนการ
จัดการเรียนรูหนวยละ 2 คาบ /สัปดาห  ซ่ึงมีกระบวนการในการสรางและการหาคุณภาพของเครื่องมือโดยการให
ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาความตรงตามเน้ือหา จํานวน 5 ทาน (ioc อยูระหวาง .66 – 1.00) จากน้ันทดลองใชแลวนํามาปรับปรุง  
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเร่ืองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีลักษณะเปน
แบบทดสอบปรนัยวัดผลสัมฤทธ์ิจํานวน 45 ขอ 4 ตัวเลือก  มีขั้นตอนการสรางและตรวจสอบคุณภาพโดยการใหผูทรงคุณวุฒิ
พิจารณาความตรงตามเน้ือหา จํานวน 5 ทาน มีคาความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.34-0.78 คาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 
0.20-0.52 และคาความเช่ือม่ัน 0.81 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 
 สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก  คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และสถิติทดสอบที 
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สรุปผลการวิจัย 
 

1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กอนเรียนและหลัง
เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนปรากฏดังตารางที่ 1 - 2 
 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนกลุมทดลอง
และกลุมควบคุมกอนการทดลองดวยสถิติทดสอบที 

กลุมตัวอยาง n x  S. t 

กลุมทดลอง 32 11.03 3.92 
.42 

กลุมควบคุม 30 11.07 2.60 
 
 จากตารางที่ 1 แสดงวา กอนการทดลองนักเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร เรื่องระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทากับ 11.03 คะแนน และกลุมควบคุมมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เทากับ 11.07 เม่ือเปรียบเทียบดวยสถิติทดสอบทีพบวา กอนการทดลองนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไมแตกตางกัน ดังน้ัน กลุมทดลองและกลุมควบคุมจึง
มีคุณสมบัติและความเทาเทียมเหมาะสมที่จะจัดกระทําเปนกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี  
 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร เรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุมทดลองและ
กลุมควบคุมกอนและหลังการทดลอง  

กลุม การทดลอง n x  S. d  SD d  t 

ทดลอง กอนการทดลอง 32 11.03 3.92 
25.84 6.99 36.99* 

หลังการทดลอง 32 36.88 2.83 
ควบคุม กอนการทดลอง 30 11.07 2.60 17.97 0.58 30.85* 

หลังการทดลอง 30 29.03 2.90 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 จากตารางที่ 2 พบวา นักเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศกอนการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเทากับ 11.03 คะแนน และหลังการเรียนเทากับ 36.88 คะแนน 
เม่ือเปรียบเทียบดวยสถิติทดสอบทีพบวา นักเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสูงกวากอนเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .05 
 สวนนักเรียนกลุมควบคุมมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกอนการเรียน
ดวยการสอนแบบปกติเทากับ 11.07 คะแนน และหลังการเรียนดวยการสอนแบบปกติเทากับ 29.03 คะแนน เม่ือเปรียบเทียบ
ดวยสถิติทดสอบทีพบวา นักเรียนกลุมควบคุมมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสูง
กวากอนการเรียนดวยการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .05 
 

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนกลุม
ทดลองและกลุมควบคุมหลังการทดลองกับเกณฑที่ตั้งไวคือรอยละ 80  ปรากฏดังตารางที่ 3  

 

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนกลุมทดลอง
หลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับเกณฑที่ตั้งไวดวยสถิติทดสอบที  

กลุม การทดลอง n x  S. t 

ทดลอง หลังการทดลอง 32 36.68 2.83 1.74*  
ควบคุม หลังการทดลอง 30 29.03 2.90 1.31 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 

 บูรณาการศาสตรและศิลป งานวิจัยทองถ่ินไทยและประชาคมอาเซียน | 1637 

 จากตารางที่ 3 แสดงวา ภายหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเทากับ 36.68 คะแนน เม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑที่ตั้งไวรอยละ 80 ดวยสถิติ
ทดสอบที (one sample t – test) พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
นักเรียนทดลองที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวรอยละ 80 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 สวนนักเรียนกลุมควบคุมมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายหลังการ
สอนแบบปกติเทากับ 29.03 คะแนน เม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑที่ตั้งไวรอยละ 80 ดวยสถิติทดสอบที (one sample t – test) 
พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนทดลองที่เรียนการสอนแบบปกติ
ต่ํากวาเกณฑที่ตั้งไวรอยละ 80  
 
 3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนกลุม
ทดลองและกลุมควบคุมภายหลังการทดลองปรากฏดังตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนกลุมทดลอง
และกลุมควบคุมหลังการทดลองดวยสถิติทดสอบที 

กลุมตัวอยาง n x  S. t 

กลุมทดลอง 32 36.88 2.83 
10.76* 

กลุมควบคุม 30 29.03 2.90 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
 จากตารางที่ 4 แสดงวา หลังการทดลองนักเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทากับ 36.88 คะแนน และกลุมควบคุมมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เทากับ 29.03 เม่ือเปรียบเทียบดวยสถิติทดสอบทีพบวา หลังการทดลองนักเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
การอภิปรายผล 
 
 จากผลการวิจัย สามารถอภิปรายผลโดยนําเสนอตามสมมติฐานการวิจัยไดดังน้ี 

1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนกลุม
ทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสูงกวากอนเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .05 ซ่ึงผลการวิจัยครั้งน้ีเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยขอ 1 ที่กําหนดไว 

ผลการวิจัยครั้งน้ีสอดคลองการวิจัยของฐานามาศ  ศรีไทย  ณปภา ศรีวิเศษ และนิตยา เกตุแกว (2557: บทคัดยอ) 
ที่ไดใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องหลักการใชงาน Microsoft Power 
Point เบื้องตนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่อง
หลักการใชงาน Microsoft Power Point เบื้องตนสูงกวากอนเรียน นอกจากน้ี ยังสอดคลองกับผลการวิจัยของตางประเทศ 
เชน แม็คเนล  (McNeil, 2000: Abstract) ที่ไดใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสุข
ในการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียนแถบชานเมืองในรัฐมิชิแกนที่เรียนภาษาสเปน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสุขในการเรียนสูงกวากอนเรียน 

ทั้งน้ีผลการวิจัยยังสอดคลองกับแนวคิดของถนอมพร เลาหจรัสแสง (2542: 11) ที่กลาววา บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนทําใหผูเรียนตอบสนองตอความตองการและความแตกตางระหวางผูเรียนไดดี สามารถใชเวลานอกช้ันเรียนเพื่อการ
ฝกฝนทักษะและเพิ่มเติมความรู ปรับปรุงการเรียนของตน ผูเรียนสามารถเรียนรูตนเอง ประหยัดเวลาเรียน ทั้งยังมีปฏิสัมพันธ
โตตอบพรอมทั้งใหผลยอนกลับโดยทันที จึงเปนเหตุใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศจึงสูงกวากอนการเรียน 
 2. การเปรียบเทียบประสิทธิผลของตัวแปรตนดวยการเทียบกับเกณฑที่ตั้งไว ผลการวิจัยพบวา นักเรียนกลุมทดลอง
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูง
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กวาเกณฑตั้งไวรอยละ 80 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนนักเรียนกลุมควบคุมมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนต่ํากวาเกณฑตั้งไวรอยละ 80 ซ่ึง
ผลการวิจัยเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยขอ 2 ที่กําหนดไว  
 ผลการวิจัยครั้งน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของหริพล ธรรมรักษ (2549: บทคัดยอ) ที่ไดใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอนกรีตเทคโนโลยีของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ผลการวิจัยพบวา 
นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอนกรีตเทคโนโลยีสูงกวาเกณฑที่กําหนด สอดคลองกับงานวิจัยของฐานามาศ  ศรีไทย 
ณปภา ศรีวิเศษ และนิตยา เกตุแกว (2557: บทคัดยอ) ที่ไดใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาคอมพิวเตอรเรื่องหลักการใชงาน Microsoft Power Point เบื้องตนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัยพบวา 
ภายหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องหลักการใชงาน 
Microsoft Power Point เบื้องตนสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวรอยละ 70  

ผลการวิจัยครั้งน้ีสอดคลองแนวคิดของ เอกวิทย  แกวประดิษฐ (2545: 386) ที่กลาววา บทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนทําใหผูเรียนไดเรียนรูตามความชาเร็วของตนเอง บทเรียนสามารถสนองตอบความแตกตางระหวางบุคคลไดเปนอยางดี 
บทเรียนทําใหผูเรียนไดทราบความกาวหนาของตนเอง และแนวคิดของ สําลี รักสุทธี (2553: 149) ที่กลาววาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนมีขอดีในการตอบสนองการเรียนรูสวนบุคคลได ซ่ึงผูเรียนสามารถเรียนรูตามระดับความสามารถ  ตาม
ความตองการ และตามความสนใจ เพราะบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีความเปนอิสระในการเรียนรู เราและกระตุนความ
สนใจของผูเรียนไดเปนอยางดี จึงทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
นักเรียนกลุมทดลองสูงกวาเกณฑ ทั้งน้ีผูวิจัยอภิปรายผลสนับสนุนเพิ่มเติมไดวาการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดสรางและพัฒนาคุณภาพ
เครื่องมืออยางเปนระบบ มีการออกแบบหนวยการเรียนที่มีความชัดเจนของเน้ือหา มีการนําเสนอมโนทัศนสําคัญของเน้ือหา 
และการฝกปฏิบัติที่หลากหลาย พรอมทั้งใหผลการปอนกลับทัน ซ่ึงเปนการตอบสนองความตองการของผูเรียนไดเปนอยางดี 
ซ่ึงสอดคลองกับหลักการเรียนรูของผูเรียนวัยน้ีวา พัฒนาการการเรียนรูของเด็กวัยน้ีขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมที่มีปฏิสัมพันธตอ
บุคคล ตลอดจนมีการพัฒนาส่ือการเรียนรูที่เหมาะสมในแตละวัยจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดเต็มตามศักยภาพและสูงสุด
ของพื้นที่การเรียนรูซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูของนักจิตวิทยาเชน พีอาเจต (Piaget) และสกินเนอร (Skinner) เปนตน   

อีกทั้งบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นไดผานการตรวจสอบคุณภาพความตรงตามเน้ือหาจากผูทรงคุณวุฒิ 
และยังไดทดลองใชแลวปรับปรุงกอนนําใชในการวิจัย บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจึงมีประสิทธิภาพสามารถพัฒนานักเรียน
กลุมทดลองใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว ซ่ึงแตกตางจากกลุมควบคุมที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํา
กวาเกณฑที่กําหนดไว 

3. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวแปรตนดวยการเปรียบเทียบกับกลุมควบคุม ผลการวิจัยพบวา ภายหลังการ
ทดลองนักเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสูงกวากลุมควบคุม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงผลการวิจัยเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยขอ 3 ที่กําหนดไว 

ผลการวิจัยครั้งน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของมนตชัย พงศกรนฤวงษ (2546: บทคัดยอ) ที่ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเรื่องมิเตอรของนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงที่เรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับวิธี
สอนแบบปกติผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องมิเตอรของนักศึกษาที่เรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
สูงกวานักศึกษาที่เรียนดวยการสอนแบบปกติ สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริพร ชาติยานนท (2548: บทคัดยอ) ที่ได
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาศิลปะกับชีวิต1 (ศ101) เรื่ององคประกอบศิลปของนักเรียนนาฏศิลปที่เรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับการสอนแบบปกติผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาศิลปะกับชีวิต1 (ศ101) สูงกวานักเรียนที่เรียนดวยการสอนแบบปกติ สอดคลองกับงานวิจัยของ  
หริพล ธรรมรักษ (2549: บทคัดยอ) ที่ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอนกรีตเทคโนโลยีของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับการสอนแบบปกติ ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาที่
เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอนกรีตเทคโนโลยีสูงกวานักศึกษาที่เรียนดวยการสอน
แบบปกติ นอกจากน้ี ผลการวิจัยครั้งน้ียังสอดคลองกับผลการวิจัยในตางประเทศ เชน งานวิจัยของจิการา (Gigara, 1989: 
3236-B) ที่ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับการสอน
แบบปกติ ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีสูงกวา
นักเรียนที่เรียนดวยการสอนแบบปกติ และสอดคลองกับงานวิจัยของ คารเวอร (Carver, 1997: Abstract) ที่ไดเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวัติศาสตรศิลปะเรื่องฮารเลม เรเนซองสของนักศึกษามหาวิทยาลัยนอรทคาโรไลนาที่เรียนดวย
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บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับการสอนตามคูมือครูวิชาประวัติศาสตร ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวัติศาสตรศิลปะเรื่องฮารเลม เรเนซองสสูงกวาการสอนตามคูมือครู  

ผลของการวิจัยครั้งน้ีสอดคลองแนวคิดของจีรารัตน ชิรเวทย (2542: 277) ที่อธิบายวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนเปนการสอนที่ดีกวาในหลายๆ วิธีที่สอนตามปกติ เพราะสามารถทําในส่ิงที่ยากใหงาย หรือทําในส่ิงที่ส่ิงอ่ืนๆ ทําไมไดให
นาสนใจ และผูเรียนสามารถเรียนไดดีกวา และเร็วกวาการสอนปกติ สามารถเลือกเรียนในชวงเวลาที่ตนสะดวก และตาม
ความสามารถของตนเอง  ทั้งน้ีผูวิจัยอภิปรายสนับสนุนผลการวิจัยไดวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี
สรางและพัฒนาอยางเปนระบบ ลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในครั้งน้ีสอดคลองกับธรรมชาติและพัฒนาการของ
ผูเรียนที่ตองการเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีภาพ แสง สี และเสียงเปนที่นาสนใจจึงสามารถ
สรางแรงจูงใจใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนที่จะเรียน ทั้งมีความสุขในการเรียนซ่ึงลักษณะดังกลาวสอดคลองกับพัฒนาการ
ของผูเรียนวัยน้ีเปนอยางดี แนวคิดน้ีสอดคลองกับพฤติกรรมของนักเรียนกลุมทดลองที่ผูวิจัยสังเกตพบวา ขณะเรียนนักเรียน
ศึกษาบทเรียนอยางตั้งใจ มีบรรยากาศการเรียนรูที่สนุกสนานและเอ้ือตอการเรียนรู นักเรียนชวยกันคิดหาคําตอบที่เรียน
นําเสนอ ซ่ึงถือเปนผลดีที่เปดโอกาสใหผูไดมีสวนรวมการปฏิบัติกิจกรรม จึงเปนเหตุใหนักเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสูงกวากลุมควบคุม 
 
ขอเสนอแนะ 
 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
1. การนําไปใชครูผูสอนควรมีความรูเก่ียวกับการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และควรมีความรูเก่ียวกับเรื่อง

สวนประกอบของคอมพิวเตอรโดยนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใชสงผลใหนักเรียนเกิดความรู และความสนใจมากขึ้น 
2. ควรมีการพัฒนาส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหเหมาะสมกับผูเรียน แกไขจุดบกพรองและเพิ่มเน้ือหาที่

นาสนใจ เพื่อนําไปใชใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นกับผูเรียน 
ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

 1. ควรศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ ที่มีผลตอการจัดการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 2. ควรศึกษาถึงวิธีการนําเสนอในรูปแบบตางๆ ที่มีความนาสนใจของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีผลตอการ
เรียนรูของผูเรียน  
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บทคัดยอ 
 
การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาศึกษาสภาพปจจุบันเก่ียวกับ 

การเรียนการสอนแบบบูรณาการของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี 
ประกอบดวย อาจารยพยาบาลที่ปฏิบัติงานวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกและมีประสบการณการสอน
อยางนอย 5 ป จํานวน 16 แหง จํานวน  263 คน โดยผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (multi- stage random 
sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปน แบบสอบถามสภาพปจจุบันเก่ียวกับการเรียนการสอนแบบบูรณาการสําหรับอาจารย
พยาบาลและประเด็นการสนทนากลุม ผลการวิจัย พบวา สภาพปจจุบันเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการของ
สถาบันพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( x = 2.78) ดานการวางแผนและพัฒนา
หลักสูตร มีคาเฉล่ียสูงสุด( x = 2.84) รองลงมา คือ ดานการวัดและประเมินผล ( x = 2.83) ดานการใชส่ือการเรียนการสอน  
มีคาเฉล่ียนอยที่สุด ( x = 2.72) และผลการวิเคราะหเน้ือหาจากการสนทนากลุม ปญหาการจัดการเรียนการสอนปญหาการ
จัดการเรียนการสอน พบวา มีการบูรณาการยังทําไดไมชัดเจนจึงใหมีการวิเคราะหหลักสูตรและบูรณาการเน้ือหาที่ มี
ความสัมพันธไวในกลุมเดียวกัน ในดานผูสอน พบวา อาจารยมีภาระงานมาก ไมสามารถจัดสรรเวลาเพื่อใหคําปรึกษาในการ
ทําโครงการไดจึงเพิ่มชองทางการติดตอส่ือสารกับนักศึกษา เชน e-mail, line, ดานผูเรียนพบวา กิจกรรมทางสถาบันมีหลาย
อยางจึงบริหารจัดการเวลาใหมีประสิทธิภาพทั้งเรื่องการเรียนและการทํากิจกรรม การจัดการเรียนการสอนและส่ิงสนับสนุน
การศึกษา มีการจัดสรรหองเรียนใหเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาและเพิ่มความเร็วและจุดเช่ือมตอสัญญาณ internet  

 
คําสําคัญ: การเรียนการสอนแบบบูรณาการ, วิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
 

Abstract 
  
 This study was based on a survey research design with the objective of To studying the current 
condition about teach Integrated College of Nursing. Institute Praboromrajchanok. The population used for 
this study was composed of 263 Nurse practitioners working at College of Nursing. Institute Praboromrajchanok 
and has taught at least five years. The researchers used a multi-stage random sampling method. The 
research instrumentation employed in the study was composed of demographic data questionnaires current 
conditions on the course integrated for nursing instructors. and issues focus group The results revealed 
Overall, current conditions on the integrated teaching of medical institutions. Institute Praboromrajchanok 
( x = 2.78) highest averageDevelopment Planning Course ( x = 2.84) Measurement and Evaluation ( x = 
2.83) lowest average Use the medium of instruction ( x = 2.72) and Problems of teaching and learning 
issues found Integration also made it clear that the analysis and integration of content is related in the 
same group The instructor found Teacher workload more Unable to allocate more time to consult on 
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the project, increasing the channels of communication with students, such as e-mail, line. The students 
found There are so many activities of management at the efficiency of both classes and activities. and 
educational support  Classrooms are allocated according to the number of students and the connection 
speed and internet 
 
Keywords: integrated learning, Praboromrajchanok Institute 
 
1. บทนํา 
 

วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขมีหนาที่ผลิตและพัฒนาบุคลากร 
ดานสุขภาพใหแกหนวยงานบริการสุขภาพทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและมุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเน่ือง ซ่ึงสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายใหวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดใชหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) ตามปรัชญาของหลักสูตรที่วา การศึกษาพยาบาลเปนกระบวนการที่มุงเนนผูเรียน 
เปนสําคัญโดยบูรณาการศาสตรทางการพยาบาล (Professional Meaning) ศาสตรที่เก่ียวของและการเรียนรูเก่ียวกับ
ผูใชบริการ (Client Meaning) ในเชิงสังคมวิทยา มานุษยวิทยา มีกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางผูเรียน ผูสอนและ
ผูใชบริการบนพื้นฐานความเอ้ืออาทรภายใตสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรูจากสภาพจริงดวยวิธีการจัดการเรียนการสอนที่
หลากหลายมุงเนนชุมชน เพื่อใหไดบัณฑิตที่มีคุณลักษณะมีความรูความสามารถเชิงวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดม่ันใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถแกไขปญหาไดอยางเปนระบบ รวมทั้งมีเจตคติที่ดีเปนผูนําการเปล่ียนแปลง มีการเรียนรูตลอด
ชีวิต สามารถบูรณาการความรูทางการพยาบาลและศาสตรอ่ืนๆไปใชปฏิบัติงานในระบบสุขภาพ และตอบสนองความตองการ
ของประชาชนทั้งในภาวะสุขภาพดี เจ็บปวย จนถึงวาระสุดทายของชีวิต วิทยาลัยควรมุงเนนการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให
มีสมรรถนะที่พึงประสงค ตอบสนองความตองการของผูใชบัณฑิต จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมใหเกิดการเรียนรู 
สงเสริมความสามารถในการพัฒนาตนเอง มีการเรียนรูตลอดชีวิต และบูรณาการความรูทางการพยาบาลและศาสตรอ่ืนๆไปใช
ปฏิบัติงานใหบริการไดอยางมีคุณภาพ (สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข, 2555) 
 การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเปนส่ิงสําคัญในการพัฒนาผูเรียนทําใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริง
เบญจวรรณ ทิมสุวรรณและรัชนี สรรเสริญ (2555) กลาววา การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทําใหผู เรียน 
มีประสบการณในการดําเนินงานตามสภาพจริง เกิดเครือขายการเรียนรูชวยใหผูเรียนเขาใจความสัมพันธระหวางวิชากับ 
การปฏิบัติจริง นากจากน้ีขอคนพบจากงานวิจัยทางการศึกษาหลายเรื่องพบวา การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการชวยให
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น (ปยะพงษ ไสยโสภณ, 2550; Ahmad, 2001; Gatthron and Foshay, 1991) และ 
มีความสามารถในการแกปญหาเพิ่มขึ้น ดังจะเห็นไดจากผลการศึกษาวิจัยของจิราภรณ หนูสวัสดิ์  (2554) ไดพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนแบบบูรณาการผานเว็บตามแนวทฤษฎีการขยายความคิด เพื่อสงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถ
ในการแกปญหาและการถายโยงการเรียนรูของผูเรียนในระดับอุดมศึกษา พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถในการ
แกปญหาและการถายโยงการเรียนรูหลังเรียนของผูเรียนกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมและพีระนันท จีระยิ่งมงคล (2551) 
ศึกษาแบบจําลองการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะการแกปญหาทางการ
พยาบาลของนักศึกษาพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก พบวา นักศึกษาที่เรียนดวยแบบจําลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนและทักษะการแกปญหาทางการพยาบาลสูงกวานักศึกษาที่เรียนดวยแบบปกติ ดังน้ันการจัดการเรียนแบบบูรณาการทํา
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากประสบการณจริง ชวยพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห
เช่ือมโยงและแกปญหาไดเพิ่มขึ้น  
 ผลการทบทวนวรรณกรรมสะทอนใหเห็นวา การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตควรเนน
การบูรณาการในรูปแบบที่หลากหลายแตยังไมมีรูปแบบการบูรณาการที่ชัดเจนโดยเฉพาะวิชาพื้นฐานทางการศึกษาซ่ึงมีเน้ือหา
คาบเก่ียว ทับซอน ผูวิจัยในฐานะที่เปนนักพัฒนศึกษาจึงสนใจศึกษาสภาพปจจุบันเก่ียวกับการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
ของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนกเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการศึกษาทางการพยาบาลแบบบูรณาการ
ตอไป 
 
 



The 8th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 31st March - 1st April 2016  

1644 | Integration of Art and Science toward the Local Research and ASEAN Community 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 
 เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันเก่ียวกับการเรียนการสอนแบบบูรณาการของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบัน 
พระบรมราชชนก 
 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขมีหนาที่ผลิตและพัฒนาบุคลากรดาน
สุขภาพใหแกหนวยงานบริการสุขภาพทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและมุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง 
ซ่ึงสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายใหวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดใชหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) ตามปรัชญาของหลักสูตรที่วา การศึกษาพยาบาลเปนกระบวนการที่มุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ
โดยบูรณาการศาสตรทางการพยาบาล (Professional Meaning) ศาสตรที่เก่ียวของและการเรียนรูเก่ียวกับผูใชบริการ 
(Client Meaning) ในเชิงสังคมวิทยา มานุษยวิทยา จึงควรมุงเนนการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตใหมีสมรรถนะที่พึงประสงค 
ตอบสนองความตองการของผูใชบัณฑิต จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมใหเกิดการเรียนรู สงเสริมความสามารถในการ
พัฒนาตนเอง มีการเรียนรูตลอดชีวิต และบูรณาการความรูทางการพยาบาลและศาสตรอ่ืนๆไปใชปฏิบัติงานใหบริการไดอยาง
มีคุณภาพ ดังเอกสารละงานวิจัยดังตอไปน้ี 

พีระนันท จีระยิ่งมงคล (2551) ศึกษาแบบจําลองการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนและทักษะการแกปญหาทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก พบวา นักศึกษาที่เรียน
ดวยแบบจําลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะการแกปญหาทางการพยาบาลสูงกวานักศึกษาที่เรียนดวยแบบปกติ  
กลาวไดวา การจัดการเรียนแบบบูรณาการทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากประสบการณจริง ชวยพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะหเช่ือมโยงและแกปญหาไดเพิ่มขึ้น 
 จิราภรณ หนูสวัสดิ์  (2554) ไดพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการผานเว็บตามแนวทฤษฎีการขยาย
ความคิด เพื่อสงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถในการแกปญหาและการถายโยงการเรียนรูของผูเรียนใน
ระดับอุดมศึกษา พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถในการแกปญหาและการถายโยงการเรียนรูหลังเรียนของผูเรียน
กลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม 

เบญจวรรณ ทิมสุวรรณและรัชนี สรรเสริญ (2555) กลาววา การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเปนส่ิงสําคัญใน
การพัฒนาผู เรี ยนทําให ผู เ รียนได เ รียนรู จ ากการปฏิบัติจริ ง  มีประสบการณในการดํ าเ นินงานตามสภาพจริ ง  
เกิดเครือขายการเรียนรูชวยใหผูเรียนเขาใจความสัมพันธระหวางวิชากับการปฏิบัติจริง นากจากน้ีขอคนพบจากงานวิจัยทาง
การศึกษาหลายเรื่องพบวา การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการชวยใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 

Ahmad Arshad (2001) ไดศึกษาเรื่องรูปแบบการเรียนรูแบบบูรณาการ: ผลการออกแบบการเรียนการสอน
ออนไลนบนพื้นฐานทางทฤษฎี มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาผลการใชรูปแบบการเรียนรูแบบบูรณาการ (ILM)รวมทั้งศึกษาเพื่อ
สํารวจถึงเครื่องมือบนเว็บ ที่สามารถนํามาชวยสนับสนุนผลลัพธทางการเรียนรู  การใชวิธีการที่เปนกระบวนทัศนที่หลากหลาย
ที่ผสมผสานส่ิงที่ดีที่สุดของทั้งความรูความเขาใจและสภาพการณในสภาพแวดลอมการสรางสรรคการเรียนรูแบบเปดการสราง
วิธีการอยางกวางๆ 3 วิธี คือ ใชวิธีการกําหนดตัวแปรที่มีอิทธิพลตอการเรียนรู ประกอบดวย (1) กลยุทธการจัดหาความรู (2) 
เครื่องมือพัฒนาศักยภาพทางปญญาที่สนับสนุนการฝกปฏิบัติ และ (3) การประเมินสวนประกอบที่เปนส่ิงประดิษฐจากการ
เรียนรูที่จับตองได นอกจากน้ีรูปแบบการเรียนรูแบบบูรณาการเปนรูปแบบที่ใชความรูความชํานาญ ความรูเก่ียวกับเน้ือหา
ศาสตรการสอนและการกํากับตนเอง เปนหลักการที่ใชในการออกแบบการเรียนการสอนขณะที่หลักการเหลาน้ีเปนการจัดการ
อยางชัดเจนในการจัดช้ันเรียนแบบดั้งเดิม แตยังไมเคยมีการนํามาใชเพื่อสรางเปนพื้นฐานหลักของรูปแบบการเรียนรูแบบเปด 
รูปแบบการเรียนรูแบบบูรณาการ จึงแสดงใหเห็นถึงการสังเคราะหดังกลาว  

Wang, Hui-chih Laura and Shih, Harry (2003) ไดศึกษาเรื่องการใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
หัวขอเรื่อง (ITIM) ในการจัดการศึกษาภาษาอังกฤษ สําหรับประเทศไตหวันในศตวรรษที่ 21 ซ่ึงในการศึกษาครั้งน้ีนักวิจัย
ทํางานเปนคณะ เพื่อบูรณาการเน้ือหาระหวางวิชาตางๆ เขาไปรวมกันเปนหนวยการเรียน ในกระบวนวิชา ภาษาอังกฤษ
สําหรับนักศึกษา ช้ันปที่ 1แนวความคิดหลักของการออกแบบหนวยการเรียนเหลาน้ีอยูบนพื้นฐานของ การศึกษาแบบองครวม 
การออกแบบหลักสูตรในรายวิชาภาษาอังกฤษเหลาน้ีมีการจัดการหนวยการเรียนรูดังน้ี (1) หนวยการเรียนรูจริยธรรมรวมสมัย 
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(2) หนวยการเรียนรูภาวะสังคม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาเจตคติของนักศึกษาที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษช้ันปที่ 1 ซ่ึงมี
การใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการหัวขอเรื่อง (ITIM) ประยุกตเขาไปในช้ันเรียน (2) ประเมินประสิทธิภาพของ
รูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการหัวขอเรื่อง (ITIM) ที่นํามาใชในวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาช้ันปที่ 1 ตามความ
คิดเห็นของนักศึกษา (3) อธิบายผลสะทอนกลับที่เกิดจากการมีสวนรวมของนักศึกษา ผลการวิจัยช้ีใหเห็นวา นักศึกษามีเจตคติ
ทางบวกตอวิชาภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาช้ันปที่ 1 ที่ไดรับการออกแบบใหม นักศึกษามีความพึงพอใจมาก นอกจากน้ีมัน
เปนส่ิงทาทายจริงๆ สําหรับผูสอนที่จะใชงานรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการหัวขอเรื่อง (ITIM) ในช้ันเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษของพวกเขา ผูสอนตองเปนผูริเริ่มในการสงเสริมใหมีการพัฒนายุทธวิธีระหวางผูสอนและผูเรียน 
 สรุปไดวา การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนการเรียนรูที่เช่ือมโยงเน้ือหาวิชาตางๆที่
มีความสัมพันธเก่ียวเน่ืองกันใหเปนเรื่องเดียวกันและจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจในลักษณะที่เปน
องครวมจากการปฏิบัติจริงและมีการวัดและประเมินผลที่สอดคลองกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยประเมินจากการปฏิบัติ
และประเมินตามสภาพจริง 
 
4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การศึกษาครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาสภาพปจจุบันเก่ียวกับการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนกของอาจารยและนักศึกษา ไดแก อาจารย
พยาบาลที่ปฏิบัติงานวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกและมีประสบการณการสอนอยางนอย 5 ป จํานวน 
16 แหง จํานวน 263 คน โดยผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (multi- stage random sampling) และการ
สนทนากลุมกับอาจารยและนักศึกษาผูมีประสบการณการเรียนการสอนแบบบูรณาการของวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลา 
จังหวัดเพชรบุรีจํานวน 10 คน 

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย มี 2 ชุด  
 1. แบบสอบถามสภาพปจจุบันเก่ียวกับการเรียนการสอนแบบบูรณาการสําหรับอาจารยพยาบาล แบบตรวจรายการ 

(Check List) ประกอบดวย 2 ตอน ไดแก 
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 5 ขอ 
ตอนที่ 2 สภาพปจจุบัน เก่ียวกับการเรียนการสอนแบบบูรณาการของวิทยาลัย 

พยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก จํานวน 60 ขอ ประกอบดวย คําถามดานการวางแผนและพัฒนาหลักสูตร 23 ขอ 
ดานการจัดการเรียนการสอน 18 ขอ ดานการใชส่ือการสอน 6 ขอ ดานวัดและประเมินผล 13 ขอ มีคําตอบใหเลือก 5 ระดับ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุดและมีชองใหระบุความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 2. ประเด็นการสนทนากลุมเก่ียวกับสภาพปจจุบันเก่ียวกับการเรียนการสอนแบบบูรณาการของวิทยาลัยพยาบาล
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนกสําหรับอาจารยพยาบาลและนักศึกษาพยาบาลจํานวน 5 ประเด็น ประกอบดวย สภาพ
บรรยากาศในการจัดการเรียนรูในรายวิชาการศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษยและศิลปะวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย
โดยทั่วไป  วิธีการการบูรณาการรายวิชาการศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษยและศิลปะวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษยและ
แนวทางการพัฒนาจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการในรายวิชาดังกลาว สภาพปญหาในการจัดการเรียนรูและแนวทางแกไข 

 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
แบบสอบถามสภาพปจจุบันเก่ียวกับการเรียนการสอนแบบบูรณาการสําหรับอาจารยพยาบาล ผานการตรวจสอบ

ความสอดคลองเทากับ .78 
การพิทักษสิทธิ์ของกลุมตัวอยาง 
ผูวิจัยเขียนโครงรางวิจัยเสนอคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยของวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี เพื่อ

พิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย และทําหนังสือช้ีแจงกลุมตัวอยางกอนการเก็บรวมรวมขอมูล 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
ขอมูลจากแบบสอบถามสําหรับอาจารยพยาบาล ผูวิจัยจัดสงแบบสอบถามทางไปรษณียและขอความอนุเคราะห

หนวยงานในการจัดสงแบบสอบถามคืน ในระหวางเดือนเมษายน-พฤษภาคม ขอมูลจากการสนทนากลุม สภาพปจจุบันเก่ียวกับ
การเรียนการสอนแบบบูรณาการของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สําหรับ อาจารยพยาบาลและนักศึกษา
พยาบาลของวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี ที่มีประสบการณการเรียนการสอนแบบบูรณาการในรายวิชา 
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การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษยและวิชาศิลปะวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย ผูวิจัยดําเนินการประสานงานกับอาจารย
ผูสอนและนักศึกษา ช้ีแจงประเด็นคําถามและดําเนินการสนทนากลุมและบันทึกขอมูลโดยใชเครื่องบันทึกเสียง  

การวิเคราะหขอมูล  
 สภาพปจจุบันเก่ียวกับการเรียนการสอนแบบบูรณาการของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 

วิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบตรวจรายการ (Checklist) วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่และคํานวณหาคารอยละ ขอมูลที่ได
จากแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) วิเคราะหโดยการหาคาเฉล่ีย ( x   ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  
แลวอภิปรายผลในรูปความเรียงประกอบตาราง 

ขอมูลจากการสนทนากลุมใชวิธีการวิเคราะหเน้ือหาโดยจําแนกประเด็น จัดทําตารางความถี่และสังเคราะหเพื่อหา
ขอสรุปเก่ียวกับสภาพปจจุบันเก่ียวกับการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพื่อนําไปสูการกําหนดแบบแผนกิจกรรมของรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใชกระบวนการจัดการความรูเพื่อพัฒนาชุมชนของนักศึกษาพยาบาล 
 
5. สรุปผลการวิจัย 
 

 จากการศึกษาสภาพปจจุบันเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการของสถาบันพยาบาล สังกัดสถาบันพระ
บรมราชชนก ไดแก ขอมูลจากแบบสอบถามสําหรับอาจารยพยาบาล ผูวิจัยจัดสงแบบสอบถามทางไปรษณียจํานวน 263 ชุด 
ไดรับแบบสอบถามคืนจํานวน 246 ชุด คิดเปนรอยละ 93.54 ผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอ ดังน้ี 

 
การวิเคราะหสภาพปจจุบันเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการของสถาบันพยาบาล สังกัดสถาบัน 

พระบรมราชชนกจําแนกรายดาน (n= 246) 
รายการประเมิน x  S.D ระดับ ลําดับ 

1.  ดานการวางแผนและพัฒนาหลักสูตร 2.84 .77 ปานกลาง 1 
2.  ดานการจัดการเรียนการสอน 2.75 .88 ปานกลาง 3 
3. ดานการใชส่ือการเรียนการสอน 2.72 1.01 ปานกลาง 4 
4. ดานการวัดและประเมินผล 2.83 .89 ปานกลาง 2 

รวมเฉล่ีย 2.78 0.5 ปานกลาง  
สภาพปจจุบันเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการของสถาบันพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 

ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( x = 2.78) ดานการวางแผนและพัฒนาหลักสูตร มีคาเฉล่ียสูงสุด ( x  = 2.84) รองลงมา คือ 
ดานการวัดและประเมินผล ( x = 2.83) ดานการใชส่ือการเรียนการสอน มีคาเฉล่ียนอยที่สุด ( x = 2.72) 

 
ผลการวิเคราะหเนื้อหาจากการสนทนากลุม  
จากการศึกษาสภาพปจจุบันดานการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการในรายวิชาการศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนา

มนุษยและศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย ดวยการการสนทนากลุม สรุปไดดังน้ี 
1. ปญหาการจัดการเรียนการสอน พบวา มีการบูรณาการยังทําไดไมชัดเจน  
มีผูสอนหลายคน ในรายวิชาการศึกษาทั่วไปจะเปนอาจารยพยาบาล สวนวิชาศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษยจะ

เปนอาจารยภายนอก ซ่ึงรับผิดชอบสอนตามความเช่ียวชาญตามหัวขอน้ันๆ  อาจารยมีภาระงานมาก ไมสามารถจัดสรรเวลา
เพื่อใหคําปรึกษาในการทําโครงการไดเน่ืองจากติดภาระงานนิเทศนักศึกษาบนหอผูปวยในวิชาอ่ืน   

แนวทางแกไข ดานผูสอน คือ จัดสรรเวลาในการพบนักศึกษานอกเวลา เพิ่มชองทางการติดตอส่ือสารกับนักศึกษา 
เชน e-mail, line ผูสอนมีความเช่ียวชาญเฉพาะสาขา หารูปแบบการสอนที่นาสนใจและสรางบรรยากาศในการเรียนการสอน
เพื่อไมใหผูเรียนเกิดความเบื่อหนายในขณะเรียน  มอบหมายงานแบบบูรณาการรายวิชาเพื่อลดจํานวนช้ินงาน จัดบูรณาการ
หัวขอที่มีเน้ือหาใกลเคียงกัน เขากลุมภาคทดลอง สถาบันการศึกษาจัดสรรภาระงานไมใหทับซอนกัน 

แนวทางแกไข ดานผูเรียน คือ นัดเวลาเขาพบอาจารยลวงหนาและพบอาจารยพรอมกันทั้งกลุมเพื่อความเขาใจที่
ตรงกัน ขณะเรียนในหองเรียนควรมีความตั้งใจ และจริงจังกับการเรียน มีสมาธิและไมพูดคุยในระหวางเรียน รวมทั้งและ
ซักถามเม่ือมีขอสงสัย บริหารจัดการเวลาใหมีประสิทธิภาพทั้งเรื่องการเรียนและการทํากิจกรรม 
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แนวทางแกไข ดานการจัดการเรียนการสอน คือ ประชุมผูรับผิดชอบและผูสอนวางแผนบูรณาการวิชาใหชัดเจนมาก
ขึ้น  สถาบันการศึกษาจัดสัมมนาผูสอนใหเขาใจการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 

2. ปญหาดานส่ิงแวดลอม บรรยากาศในหองเรียนแออัด มีนักศึกษาจํานวนมาก  
แนวทางแกไข ดานส่ิงแวดลอม คือ จัดสรรหองเรียนใหเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา สามารถใหนักศึกษาทํากลุมยอย

ในหองประชุมยอย โดยเขียนบันทึกการใชหองตั้งแตตนปการศึกษาเพื่อไมใหซํ้าซอนกับวิชาอ่ืน 
3. ปญหาดานส่ิงเก้ือหนุนการเรียนการสอน พบวา จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรและความพรอมใชและความสมบูรณ

พรอมใชของโสตทัศนูปกรณ  แนวทางแกไข ดานส่ิงเก้ือหนุนการเรียนการสอน คือ ผูรับผิดชอบวิชาเสนองบประมาณไปยังคณะ
กรรมการบริหารวิชาการสถาบันการศึกษามอบหมายใหคณะกรรมการบริหารวางแผนและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการ
จัดทําโครงการของนักศึกษา เพิ่มความเร็วและจุดเช่ือมตอสัญญาณ internet เพิ่มขึ้น  จัดใหเจาหนาที่ตรวจสอบอุปกรณ
คอมพิวเตอรและอุปกรณโสตทัศนูปกรณใหสมบูรณพรอมใช 
 
6. อภิปรายผล 
 

 สภาพปจจุบันเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ดานการวางแผนและพัฒนาหลักสูตร มีปญหามากที่สุด รองลงมา คือ ดานการวัดและ
ประเมินผล ดานการใชส่ือการเรียนการสอน มีปญหานอยที่สุด แสดงใหเห็นวา พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
ที่มีตอการปฏิรูปการเรียนการสอน สงผลใหมีการพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีสวนที่เก่ียวของกับการ
เรียนการสอนที่ผูสอนพึงตองพัฒนาและปรับเปล่ียนมีแนวทาง 4 ประการคือ 1) การยึดหลักผูเรียนมีความสําคัญที่สุด 2) การ
สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 3) การบูรณาการความรู ทักษะ คุณธรรมและศิลปะวัฒธรรม และ 
4) แนวการจัดการศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ นัฐชญา คุรุเจิรญ (2550) พบวา  ผูสอนมีการปรับเจตคติดานการสอน
ดวยการเปล่ียนเจตคติที่ตองทํางานเปนทีมในการวางแผนเน้ือหาวิชาและกระบวนการบูรณาการ ผูเรียนมีปฏิสัมพันธทางสังคม
ในสถานการณจริงจากการคนควาดวยตนเองและไดเรียนรูแบบรวมมือ แตนักศึกษายังคงประสบปญหาในการสืบคนขอมูล ขาด
เวลาในการทํางานรวมกัน ขาดทักษะและความเช่ือม่ันในการฝกปฏิบัติงานเปนกลุม ส่ิงที่สําคัญในการนําหลักสูตรบูรณาการไป
ใช คือ ขั้นตอนที่เปนระบบในการบูรณาการระหวางกระบวนการพยาบาลกับกลุมวิชาชีพ ผูสอนใหขอเสนอแนะวาผูบริหารตอง
เอ้ืออํานวยความสะดวกในกระบวนการนําหลักสูตรบูรณาการไปใชอยางตอเน่ืองโดยมีเวลาในการกํากับติดตามการใชหลักสูตร 
การจัดการบริหาร การพัฒนาในการทํางานเปนทีมและการใหกําลังใจซ่ึงสัมพันธกับ สุนีย วงศคงคาเทพ (2550: 51) พบวา 
ขอจํากัดของอาจารยผูสอนและสถาบันที่นํารูปแบบการบูรณาการไปใชลวนเกิดจากปญหาภายในตัวบุคคลและระบบที่เรียกได
วา ศักยภาพของครู ศักยภาพขององคกรเรียนรู ซ่ึงมาจากฐานเดิมในระบบที่สอนแบบแยกสวน เนนความรูตามตํารา โดยมีครู
เปนผูให นักศึกษาเปนผูรับ การที่จะลดทอนอุปสรรคเหลาน้ี จึงอาศัยการเรียนรูของอาจารยผูสอนและกระบวนการพัฒนาให
วิทยาลัยเปนองคกรแหงการเรียนรู ซ่ึงตองการระยะเวลาในการเปล่ียนแปลง ซ่ึงเปดโอกาสใหกระบวนการเรียนรูเกิดขึ้นอยาง
ตอเน่ืองไมส้ินสุด  

 ซ่ึงจากการประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ดวยเทคนิคการ
วิเคราะห SWOT Analysis ของ เยาวลักษณ มหาสิทธิวัฒน และปณณธร ชัชวรัตน (2550) พบวา วิทยาลัยแตละแหงมีจุดแข็ง
หรือจุดเดนที่แตกตางกันไป แตอยางไรก็ตามโดยภาพรวมวิทยาลัยพยาบาลมีจุดออนที่ตองพัฒนา ในสวนงานการจัดการเรียน
การสอน  พบวา ไมมีระบบการคนหาและวิเคราะหปญหาที่เก่ียวของกับนักศึกษา  วิธีการในการจัดการเรียนการสอนตามความ
แตกตางของผูเรียนและกระตุนใหนักศึกษามีสวนรวมยังไมชัดเจน กระบวนการวิจัยในช้ันเรียนมีนอย และการมีสวนรวมของผูมี
สวนไดสวนเสียยังไมมีระบบชัดเจน  ผลจากการประเมินวิทยาลัยพยาบาลของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของ
สถาบันพระบรมราชชนก พบวา มีวิทยาลัยบางแหงไดรับรางวัลในฐานะที่เปนสถาบันที่มีการปฏิบัติที่ดี (good practice) 
เฉพาะดาน ไดแก ดานการวิจัยและงานสรางสรรค การใหบริการวิชาการ การพัฒนาศักยภาพฐานขอมูลเพื่อการบริหารการ
เรียนการสอนและการวิจัย กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเฉพาะการเรียนรูจากการปฏิบัติและประสบการณ
จริง ซ่ึงสงผลใหมีการพัฒนาและปรับปรุงอยางตอเน่ือง (ลิลล่ี ศิริพรและเบญจวรรณ ทิมสุวรรณ, 2555) 

อุปสรรคเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการของวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี  
ดานผูสอน คือ การบริหารจัดการเวลา ชวงเวลาสอน อาจารยมีภาระการประชุม, มีภาระงานนิเทศนักศึกษาช้ันปอ่ืน   
ดานผูเรียน คือ มีกิจกรรมนอกเวลาจํานวนมาก ดานส่ิงแวดลอม คือ บรรยากาศในหองเรียนแออัด มีนักศึกษาจํานวนมาก และ
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ดานส่ิงเก้ือหนุนการเรียนการสอน คือ งบประมาณสนับสนุนการจัดทําโครงการ  ซ่ึงสัมพันธกับการศึกษาของ วิชิต สุรัตน
เรืองรองและคณะ (2554: 2) พบวาปญหาการจัดการเรียนการสอนของคณาจารยมหาลัยบูรพา พบมากที่สุดคือ ไมมีเวลา
เตรียมการสอนเน่ืองจากภาระงานอ่ืนๆมากเกินไป นิสิตไมมีความพรอม ขาดความมุงม่ันในการเรียน ขาดความรับผิดชอบ  
ขาดความอดทน ขาดระเบียบวินัย ไมกลาแสดงออก อุปกรณการสอนไมเพียงพอ จํานวนนิสิตในช้ันเรียนมากเกินไปทําให 
การวัดและประเมินผลทําไดยาก ไมมีเวลาปรับปรุงการสอนเน่ืองจากภาระงานสอนมาก สวนนิสิตมีความเห็นวา อาจารย 
ขาดเทคนิคการสอนขาดกิจกรรมการปฏิบัติ เนนการบรรยายมากเกินไป อุปกรณโสตทัศนูปกรณไมมีประสิทธิภาพ  

 
7. ขอเสนอแนะ 
 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 

สถาบันการศึกษาควรสนับสนุนใหมีการเรียนการสอนแบบบูรณาการไปใชอยางเปนรูปธรรม คือ ปรับปรุงหลักสูตร 
โดยจัดทําเปนหลักสูตรบูรณาการในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ซ่ึงจะทําใหนักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดี มีศักยภาพทาง
วิชาการดี สามารถวิเคราะหปญหาที่ซับซอนได มีการพิจารณาไตรตรอง มีการใชเหตุผลในขั้นสูงได สามารถประยุกตใชความรู 
มีความสามารถในการแกปญหามีเจตคติที่ดีและสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาสามารถนําขอมูลที่พัฒนาขึ้นไปประยุกตใชใน
รายวิชาตางๆของสถาบันได  โดยทบทวนรายละเอียดของหลักสูตร วิเคราะหหลักสูตรแลวนํามาบูรณาการจัดทําเปนหัวขอใหม 
ซ่ึงสามารถนํากระบวนการจัดการความรูไปใชในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการได ทั้งน้ีเพื่อประโยชนในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของนักศึกษาซ่ึงเปนกําลังของการพัฒนาประเทศตอไป 
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บทคัดยอ 
 

การศึกษาครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เพื่อพัฒนารูปแบบการสอน
เสริมเพื่อพัฒนาความรูเชิงวิชาชีพตอผลสัมฤทธ์ิของการสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล 
กลุมตัวอยาง ประกอบดวย อาจารยพยาบาล จํานวน 8 คน บัณฑิตพยาบาล จํานวน 10 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง รวบรวม
ขอมูลดวยแบบสนทนากลุมและแบบประเมินความเหมะสมของรูปแบบ วิเคราะหขอมูล ดวยคาเฉล่ีย และการวิเคราะหเน้ือหา 
ผลการวิจัยไดพัฒนารูปแบบการสอนเสริมที่ช่ือวา รูปแบบพีโฟอาร (PEE-4R model) ประกอบดวย หลักการ วัตถุประสงค 
การสอนเสริม และเง่ือนไขการนํารูปแบบไปใช การสอนเสริมแบงเปน 3 ระยะ ไดแก ระยะที่ 1 การวางแผนและเตรียมการ 
(Planning and preparation: P) ระยะที่ 2 การสอนเสริม (Extra instruction: E) ระยะที่ 3 การประเมินผล (Evaluation: E) 
และขั้นตอนการสอน 4 ขั้น (4R) คือ ขั้นเสริมแรง (reinforcement: R) ขั้นทบทวนความรูและประสบการณเดิม (review: R) 
ขั้นตรวจสอบความรูความเขาใจ (recheck: R) ขั้นสรุปและบันทึกความรู (record: R) 
 
คําสําคัญ: การพัฒนารูปแบบ, รูปแบบการสอนเสริม, ผลการสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล  

 
Abstract 

 
 The purpose of this study was to develop an extra instructional model which enhance professional 
knowledge and achieve the nursing licensure examination.  The purposive sampling was conducted, 8 
nursing instructors and 10 graduated nurses were selected. Focus group and evaluation form were used 
to collect the data. Statistical analyses employed were mean, and content analysis. The research results 
were: The extra instructional model design and development called “The PEE-4R model” consisted of    
4 components: principle, objective, Extra instruction and conditions of Implementation. The procedure 
could be divided into 3 phases: phase 1: Planning & Preparing (P), phase 2: Extra-Instruction Phrase (E), 
phase 3: evaluating phase (E).The Extra instruction was divided into 3 steps of 4R: reinforcement, review, 
recheck, and record 
 
Keywords:  development of a model, extra instructional model, achievement of the nursing licensure 

examination 
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1. บทนํา 
 

วิชาชีพการพยาบาลเปนวิชาชีพที่ตองปฏิบัติการดูแลที่เก่ียวของกับชีวิต สุขภาพ และความปลอดภัย การปฏิบัติการ
ดูแลจึงมีความจําเปนตองเปนการปฏิบัติที่มีคุณภาพ และไดรับการรับรองมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับจากประชาชนและสังคม  
ทั้งน้ีเพื่อใหผูรับบริการหรือผูปวย และครอบครัวไดการคุมครองและเกิดความเช่ือม่ันไดวา จะไดรับการดูแลที่ดี ปลอดภัยจาก
ปฏิบัติการตางๆ ที่เส่ียงตอการเกิดภาวะแทรกซอน ความพิการ การทวีความรุนแรง จนคุกคามตอชีวิตหรือคุณภาพชีวิตที่ดีได  
ดังน้ันในการผลิตบัณฑิตพยาบาลของสถาบันการศึกษาตางๆ จึงมีสภาการพยาบาลเปนองคกรวิชาชีพทําหนาที่ควบคุมและ
กํากับใหบัณฑิตพยาบาลมีมาตรฐานตามที่กําหนด  

สภาการพยาบาล (2556) ไดกําหนดขอบังคับสภาการพยาบาลวาดวย หลักเกณฑการรับรองสถาบันการศึกษา 
วิชาการพยาบาลและผดุงครรภ พ.ศ. 2556 เพื่อใหความเห็นชอบหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการควบคุม
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา โดยดําเนินการจัดสอบเพื่อขอรับการขึ้นทะเบียนเปนผูไดรับอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาล ที่
สามารถรับรองไดวา ผูสําเร็จการศึกษาน้ันเปนผูมีความรู ความสามารถ ตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถประกอบวิชาชีพ
พยาบาลได ซ่ึงตัวบงช้ีหน่ึงที่เก่ียวของกับคุณภาพของบัณฑิต คือ ตัวช้ีวัดที่ 18 ความวา “รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่สอบ
ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ/ขอสอบมาตรฐานไดในการสอบครั้งแรก” 

เกณฑรอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่สอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพไดในการสอบครั้งแรก ยัง
เปนหน่ึงในเกณฑคุณภาพการศึกษาที่วิทยาลัยพยาบาลทุกแหงที่สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ตอง
ไดรับการประเมินทั้งจากสถาบันพระบรมราชชนก  จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ  สกอ. สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) หรือ สมศ.และสภาการพยาบาล จากผลการดําเนินการผลิตบัณฑิต
ที่ผานมา ของวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี ซ่ึงเปนหน่ึงในสถาบันการศึกษาที่สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
พบวา รอยละการสอบผานของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา เฉล่ียยอนหลัง  ตั้งแตปพุทธศักราช 2554 – 2556 เทากับ 65.57 
(งานหลักสูตรและการเรียนการสอน วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี, 2557)   ซ่ึงต่ํากวาเปาหมายที่คาดหวัง 
(คาเปาหมายไมต่ํากวารอยละ 80) (วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี, 2558) 

วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรีตระหนักถึงความสําคัญของผลการดําเนินงานดังกลาวและเช่ือวา
การเตรียมพรอมกอนสําเร็จการศึกษาอยางเปนระบบ จะชวยใหบัณฑิตสามารถสอบผานเพื่อขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพได และสามารถประกอบวิชาชีพไดอยางมีความรูความสามารถเพิ่มขึ้น ซ่ึงกลุมงานวิชาการดําเนินการเตรียม
ความพรอมกอนสําเร็จการศึกษาอยางตอเน่ืองทุกป  ในป  2555 อาจารยและนักศึกษาไดรวมกันแลกเปล่ียนเรียนรูและ
รวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีสําหรับการเตรียมความพรอมในการสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และเผยแพรใหเปนแนวทางใน
การดําเนินงาน โดยมีประเด็นเสนอแนะโดยสรุป ไดแก การมีการวางแผนที่ดี กําหนดแกนนําผูรับผิดชอบอยางชัดเจน จัดใหมี
การสอนเสริม การจัดกลุมนักศึกษาเปนกลุมยอย การจัดทําชุดแนวขอสอบและจําลองสถานการณการสอบเพื่อใหนักศึกษาใช
ประเมินความพรอมของตนเอง รวมทั้งการสรางขวัญกําลังใจจากผูบริหาร อาจารย เพื่อนรุนพี่และรุนนอง เปนตน (กฤษณา 
หงษทอง 2556) 

การสอนเสริมเปนหน่ึงในขอเสนอแนะที่ทั้งอาจารยและนักศึกษาเห็นวาควรจัดใหมีขึ้นในการเตรียมความพรอมของ
นักศึกษา  การสอนเสริมเปนกิจกรรมการสอนที่จัดเพิ่มเติมนอกเหนือจากการสอนปกติตามตารางเรียน เพื่อเติมเต็มความรู 
และประสบการณแกนักศึกษาตามความตองการการเรียนรูที่แทจริง  ซ่ึงการจัดการสอนเสริมน้ันไมควรดําเนินการขึ้นเพียง
เพื่อใหผูเรียนมีกิจกรรมหรือการมอบหมายงานเพิ่มเติมเทาน้ัน แตควรเปนการจัดการเรียนรูที่ขยายขอบเขตจากเน้ือหาเดิมให
กวางมากขึ้น หรือมีความเขมขนมากขึ้น เพื่อใหผูเรียนเกิดความเขาใจอยางลึกซ้ึง สามารถเช่ือมโยงนําไปใชในการแกปญหาได 
(ประภัสรา โคตะขุน, 2557) จากการศึกษา  พบวานักศึกษาที่ไดรับการสอนเสริมจะมีความรูแตกตางจากกอนการไดรับการ
สอนเสริม (วีรพันธุ อนันตพงศ, 2551) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น (สุภชัย ศรีมันตะ, 2546) มีความพรอมในการสอบเพื่อ
ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในระดับมาก (อังสนา ศิรประชา และคณะ, 2553) การสอนเสริมจึงเปนกิจกรรมที่
ชวยสงเสริมใหนักศึกษาพยาบาลช้ันปที่ 4 ที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาไดรับการเตรียมตัวดานความรูในเชิงวิชาชีพ มีโอกาส
ทบทวนเน้ือหาสาระที่เรียนรูจากเอกสารตําราและจากประสบการณในการฝกภาคปฏิบัติตลอด 4 ปที่ศึกษาในหลักสูตร และ
สรุปเปนความรูรวบยอดที่เปนประโยชนตอการสอบและการถายโอนความรูไปประยุกตในการปฏิบัติงานจริงในบทบาทของ
การเปนพยาบาลวิชาชีพเม่ือสําเร็จการศึกษา 
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นอกจากน้ี ในการจัดการสอนเสริมไมควรจัดเหมือนกับการสอนที่จัดอยูเดิมในหลักสูตร ควรเนนเน้ือหาสาระที่เปน
ขอบกพรองของนักศึกษา สงเสริมใหกลุมออนไดพัฒนาจุดออนของตนเองใหดีขึ้นพรอมกับการสงเสริมใหกลุมเกงไดเรียนรูมาก
ขึ้นเต็มตามศักยภาพของตนเอง กระตุนใหมีการประเมินตนเองและการวางแผนแกไขขอบกพรองของตนเอง จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่หลากหลายแตกตางไปจากเดิม สรางแรงจูงใจในการเรียนรู รวมทั้งฝกใหนักศึกษาสนใจและเอาใจใสตอ
ความกาวหนาของตนเอง (ประภัสรา โคตะขุน, 2557) การจัดการสอนเสริมที่มีประสิทธิภาพน้ันจึงตองมีการออกแบบและ
วางแผนอยางเปนระบบ 

การนําวิธีการเชิงระบบไปใชกับการออกแบบการสอน ที่เรียกวา การออกแบบระบบการสอน (instructional 
system design: ISD) จะยิ่งชวยใหเกิดประสิทธิภาพในการนําไปสูจุดมุงหมายทางการเรียนการสอนไดมากยิ่งขึ้น นอกจากน้ี 
การตรวจสอบขอมูลที่ปอนกลับสูระบบเปนการควบคุมการทํางานของระบบ ทําใหการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเกิดขึ้น
อยางคลองตัวและราบรื่น (Kruse, 2007) ผูศึกษาจึงสนใจพัฒนารูปแบบการสอนเสริม โดยนําแนวคิดการออกแบบระบบการ
สอนมาใช เพื่อใหการสอนเสริมมีการวางแผนที่นําไปสูการดําเนินการอยางเปนระบบ เหมาะสมกับบริบทและสภาพปญหาของ
วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี สงเสริมใหนักศึกษาสามารถสอบผานเพื่อขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพไดเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีความม่ันใจในการประกอบวิชาชีพและมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพสูงขึ้น เพื่อใหคุณภาพบัณฑิตพยาบาล
มีความพรอมในการประกอบวิชาชีพและสามารถใหบริการสุขภาพไดอยางมีคุณภาพตอไป 
 
2. วัตถุประสงคในการศึกษา/วิจัย 
 

เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนเสริมเพื่อพัฒนาความรูเชิงวิชาชีพตอผลสัมฤทธ์ิของการสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล 
 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีตางๆ ที่เก่ียวของกับการออกแบบระบบการสอน และ
รูปแบบการสอน ทั้งน้ีเพื่อใหการพัฒนารูปแบบการสอนเสริมที่มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับสภาพบริบทและตอบสนองความ
ตองการจําเปนที่แทจริง จึงนําแนวคิดการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ The ADDIE Model (Kruse, 2008) ซ่ึง
ประกอบดวย ขั้นตอนการดําเนินการ 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนการวิเคราะห (Analysis) ความตองการจําเปนในการจัดการ
เรียนรู 2) ขั้นตอนการออกแบบ (Design) กิจกรรมการเรียนรู ส่ือ และวิธีการจัดการเรียนการสอน 3) ขั้นตอนการพัฒนา 
(Development) แผนการจัดการเรียนรู เครื่องมือวัดและประเมินผล 4) ขั้นตอนการนําไปใช (Implementation) ใน
สถานการณจริง และ 5) ขั ้นตอนการประเมินผล (Evaluation) รวมกับแนวคิดการวิจัยและพัฒนา ซ่ึงประกอบดวย
ขั้นตอนที่เปนขั้นของการวิจัย (Research หรือ R) และขั้นตอนของการนําไปปฏิบัติและพัฒนา (Development หรือ D) 
สังเคราะหเปนขั้นตอนของการพัฒนารูปแบบการสอนเสริมครั้งน้ี ซ่ึงประกอบดวยขั้นตอนที่ 1) ศึกษาสภาพและความตองการ
จําเปน 2) สังเคราะหรางรูปแบบการสอนเสริมฯ และ 3) การพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการสอนเสริมฯ 

สําหรับแนวคิดองคประกอบของรูปแบบการสอนเสริมน้ัน ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดของจอยส วีล และเคาเฮาน  (Joyce, 
Weil, and Coahoun, 2009) และแนวคิดของ ทิศนา แขมมณี (2550) รวมกับขอมูลที่ไดจากการศึกษาสภาพและความ
ตองการจําเปนในขั้นตอนที่  1 ของการวิจัยครั้ง น้ี สังเคราะหเปนองคประกอบของรูปแบบการสอนเสริมฯ ครั้งน้ี ที่
ประกอบดวย 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค 3) การสอนเสริม และ 4) เง่ือนไขการนํารูปแบบไปใช ที่กลาวถึง ระบบสังคม ส่ิง
สงเสริมการเรียนรู หลักการตอบสนอง และระบบสนับสนุน 
 
4. วิธีดําเนินการศึกษา/การวิจัย 

 
4.1 ประชากร 
ประชากร ในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบดวย อาจารยพยาบาล ซ่ึงเปนอาจารยประจําของวิทยาลัยพยาบาลพระจอม

เกลา จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 46 คน และบัณฑิตพยาบาลที่สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัด
เพชรบุรี 



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 

 บูรณาการศาสตรและศิลป งานวิจัยทองถ่ินไทยและประชาคมอาเซียน | 1653 

 

4.2 กลุมตัวอยาง 
ในการวิจัยครั้งน้ี เลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการแบบเจาะจง ประกอบดวย อาจารยพยาบาล จํานวน 8 คน ที่มี

คุณสมบัติเปนอาจารยประจําและเขารวมเปนอาจารยสอนเสริมในรายวิชาทั้ง 8 รายวิชาที่มีการสอบขึ้นทะเบียนประกอบ
วิชาชีพ ยินดีเขารวมการวิจัย บัณฑิตพยาบาลที่สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 
10 คน ผานการเตรียมความพรอมกอนสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี และเคยเขาสอบ
ขึ้นทะเบียนการประกอบวิชาชีพ และยินดีเขารวมการวิจัย 

 

4.3 วิธีการวิจัย/รูปแบบการวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบการ

สอนเสริมเพื่อพัฒนาความรูเชิงวิชาชีพ และผลสัมฤทธ์ิของการสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของนักศึกษา
พยาบาล  ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพและความตองการจําเปนในการพัฒนารูปแบบการสอนเสริม โดยศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เก่ียวของ และการสนทนากลุมอาจารยและผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษาที่ผานมา 

ขั้นตอนที่ 2  สังเคราะหรางรูปแบบการสอนเสริมเพื่อพัฒนาความรูเชิงวิชาชีพ และผลสัมฤทธ์ิของการสอบขึ้น
ทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล และการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลองของราง
รูปแบบการสอนเสริมฯ ที่พัฒนาขึ้น 

ขั้นตอนที่ 3  การพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการสอนเสริมเพื่อพัฒนาความรูเชิงวิชาชีพ และผลสัมฤทธ์ิของการ
สอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล 

 

4.4 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย เครื่องมือที่ใช ในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก 
4.4.1. แบบสนทนากลุม เรื่อง สภาพและความตองการจําเปนในการพัฒนานักศึกษาเพื่อเตรียมสอบขึ้นทะเบียน

รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของสภาการพยาบาล   
4.4.2. แบบประเมินความเหมาะสม และความสอดคลองของรูปแบบการสอนเสริมเพื่อพัฒนาความรูเชิงวิชาชีพ 

และผลสัมฤทธ์ิของการสอบขึ้นทะเบียนรับใบประกอบวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล 
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัยโดยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 คน และปรับปรุงแกไขกอนนําไปใชจริง 

 

4.5 การเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการ ดังน้ี 
4.5.1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ พัฒนาเครื่องมือ ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องที่ใชในการวิจัย 

และปรับปรุงแกไขเครื่องมือตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ 
4.5.2. ขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูล โดยจัดทําเอกสารถึงหัวหนาหนวยงาน 
4.5.3. ประสานงานกับกลุมตัวอยาง และแจงการพิทักษสิทธ์ิกลุมตัวอยาง โดยการแนะนําตัว สรางสัมพันธภาพ  

ช้ีแจงวัตถุประสงคของการวิจัย  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และขอความยินยอมในการใหขอมูล 
4.5.4. เก็บรวบรวมขอมูลดวยการสนทนากลุม การสังเกตแบบไมมีสวนรวม การจดบันทึกภาคสนาม และการ

บันทึกเสียงขณะสนทนากลุม 
 

4.6 การวิเคราะหขอมูล ดําเนินการ ดังน้ี 
4.6.1. ขอมูลเชิงปริมาณวิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉล่ีย  
4.6.2. ขอมูลเชิงคุณภาพวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเน้ือหา (Content analysis) 

 
5. ผลการวิจัย 
 

5.1. ผลการศึกษาสภาพและความตองการจําเปนในการพัฒนารูปแบบการสอนเสริม พบวา ในการสอนเสริมมี
ความตองการ ดังน้ี 

5.1.1.  การสรางแรงจูงใจในการเตรียมสอบ ในการจัดการสอนเสริมตองการใหมีการสรางแรงจูงใจดวยการ
สงเสริมใหนักศึกษารูจักการตั้งเปาหมายในการสอบ ตระหนักและเห็นความสําคัญที่ตองสอบใหผาน รวมทั้งผลดีที่จะไดรับเม่ือ
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สอบผาน ไดแก การไดบรรจุเขาทํางาน การไดเงินเดือนที่ดีกวาเม่ือสอบขึ้นทะเบียนฯได ความภาคภูมิใจของพอแมผูปกครอง 
และเพื่อช่ือเสียงของสถาบัน เปนตน ทั้งน้ีเพื่อเปนพลังในการขับเคล่ือนใหนักศึกษาเกิดความมุงม่ันการเตรียมตัวสอบ 

5.1.2. การเตรียมความพรอมดานรางกายและจิตใจ นักศึกษาจําเปนตองมีสุขภาพที่แข็งแรง ออกกําลังกาย 
อยางสมํ่าเสมอ พักผอนใหเพียงพอ รับประทานอาหารครบทุกม้ือ ไมลดนํ้าหนักในชวงการเตรียมสอบ ทําจิตใจใหผอนคลายไม
เครียด พยายามหาวิธีการเอาชนะอุปสรรคในการอานหนังสือ  

5.1.3. การจัดการสอนเสริมที่สงเสริมการสรางความรูดวยตนเอง ในการสอนเสริมที่ชวยเตรียมความพรอม
ดานความรูน้ัน จําเปนตองใชการกระตุนใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง ดวยการอานหนังสือ การทําบันทึกยอ การใชเทคนิคชวย
จํา การสรุปเน้ือหาที่สําคัญ การสงเสริมใหนักศึกษาไดพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห สามารถตัดสินใจเลือกการแกปญหาทาง
คลินิกตามลําดับความสําคัญ ซ่ึงสงผลใหนักศึกษาสามารถวิเคราะหขอสอบได รวมทั้งการสรางแรงจูงใจและการเอาใจใสของ
อาจารยที่มีตอการเรียนรูของนักศึกษา 

5.1.4. การสรางบรรยากาศของการเรียนรู การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดดีน้ันจําเปนตองจัดส่ิงแวดลอมที่สงเสริมให
นักศึกษามีการเรียนรูรวมกัน มีการวางแผนและจัดสรรเวลาของการเรียนรู  การจัดสถานที่ อุปกรณและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู
ตางๆ ทั้งในและนอกเวลาของตารางการสอนเสริม 

 

5.2. ผลการพัฒนารูปแบบการสอนเสริมเพื่อพัฒนาความรูเชิงวิชาชีพตอผลสัมฤทธิ์ของการสอบข้ึนทะเบียนรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล มีดังน้ี 

 

5.2.1. การประเมินความเหมาะสมและความสอดคลองของรางรูปแบบการสอนเสริมฯ ที่พัฒนาขึ้น โดย
ผูเช่ียวชาญจํานวน 3 คน พบวา คาดัชนีความสอดคลองรายขอมีคาอยูระหวาง 0.67 – 1 และผูวิจัยไดนําขอเสนอแนะจากการ
ประเมินมาใชในการปรับปรุงแกไขรางรูปแบบการสอนเสริมฯ ใหมีความสมบูรณและเหมาะสมตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ 

5.2.2. ผลการพัฒนารูปแบบการสอนเสริมเพื่อพัฒนาความรูเชิงวิชาชีพตอผลสัมฤทธ์ิของการสอบขึ้นทะเบียน
รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล ไดรูปแบบการสอนเสริมช่ือวา PEE-4R model ที่มีองคประกอบ 4 
องคประกอบ ดังน้ี 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค 3) การสอนเสริม และ 4) เง่ือนไขการนํารูปแบบไปใช ซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี 

 

องคประกอบที่ 1 หลักการ การจัดการเรียนรูที่มุงเนนหลักการเรียนรูดวยการสรางความรูดวยตนเอง จาก
การทบทวนความรูและประสบการณเดิม การมีปฏิสัมพันธระหวางนักศึกษากับอาจารยและระหวางนักศึกษาดวยกัน ที่นําไปสู
การสรุปแนวคิดรวบยอดเพื่อตอยอดโครงสรางทางปญญา โดยมีอาจารยเปนผูคอยใหคําแนะนํา กระตุนเสริมแรงทางบวก 
สรางบรรยากาศที่เอ้ืออํานวยตอการเรียนรู เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาเพิ่มพูนความรูเชิงวิชาชีพ และบรรลุผลสัมฤทธ์ิของการ
สอบขึ้นทะเบียนรับใบประกอบวิชาชีพ 

 

องคประกอบที่ 2 วัตถุประสงค  เพื่อพัฒนาความรูเชิงวิชาชีพ และบรรลุผลสัมฤทธ์ิของการสอบขึ้น
ทะเบียนรับใบประกอบวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล 

 

องคประกอบที ่3 การสอนเสริม PEE-4R มีการดําเนินการแบงออกเปน 3 ระยะ ดังน้ี  
 

ระยะที่ 1 การวางแผนและเตรียมการ (Planning and preparation: P) ดําเนินการวางแผนการ
สอนเสริมของแตละรายวิชา เตรียมความพรอมของอาจารย นักศึกษา สถานที่ ส่ือการเรียนรู และการเสริมสรางบรรยากาศ
ของการเรียนรู ดังน้ี 

1. วางแผนและกําหนดตารางการสอนเสริมของแตละรายวิชา โดยกลุมวิชาการและหัวหนา
ภาควิชาตางๆ รวมกันกําหนดแผน ตารางการสอนเสริม จัดกลุมนักศึกษา และอาจารยผูสอนตามความเช่ียวชาญในแตละ
รายวิชาและหัวขอการสอนเสริม  

2. เตรียมความพรอมและเสริมแรงทางบวกแกนักศึกษา และอาจารยผูสอน  
3. การเสริมสรางบรรยากาศของการเรียนรู ดวยการเตรียมสถานที่ ส่ือการเรียนรูดวยตนเอง 

อาคารหอพัก และการกําหนดชวงระยะเวลาของการเรียนรูดวยตนเอง รวมถึงการมอบหมายอาจารยที่มีหนาที่ในการดูแล
กํากับ และอํานวยความสะดวกในการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษาในหอพัก 
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ระยะที่ 2 การสอนเสริม (Extra instruction: E) ดําเนินการตามขั้นตอน 4R ดังน้ี 
1. ข้ันเสริมแรง (reinforcement: R) เปนการนําเขาสูการเรียนรูดวยการกระตุนความสนใจ 

ใหการเสริมแรงทางบวก แจงจุดประสงคการเรียนรู/ วิธีการเรียนรู 
2. ข้ันทบทวนความรูและประสบการณเดิม (review: R) เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวย

การสรุปสาระสําคัญ และความคิดรวบยอดของเน้ือหาตามหัวขอที่รับผิดชอบ ที่เช่ือมโยงความรูและประสบการณเดิมของ
นักศึกษา รวมกับการนําเสนอเทคนิคใหมในการจํา หรือการทําความเขาใจเน้ือหา  โดยใชกิจกรรมตางๆ ที่เราใจ ผูเรียนมี
ความสุข และไมรูสึกวาถูกคุกคาม เชน กรณีศึกษา ละคร บทบาทสมมติ กระบวนการกลุม การใชแผนที่ความคิด การตั้ง
คําถาม การใหแบบทดสอบ เกม การอภิปรายกลุม การอธิบายซํ้า การเลาปญหาจากประสบการณ ฯลฯ  

3. ข้ันตรวจสอบความรูความเขาใจ (recheck: R) เปนการทดสอบส่ิงที่นักศึกษาเรียนรู โดย
ฝกการวิเคราะหสถานการณหรือโจทยคําถาม และหาวิธีการแกไขปญหาในสถานการณ การนําตัวอยางแบบทดสอบให
นักศึกษาฝกหาคําตอบที่ถูกตอง เปนรายบุคคลหรือรายกลุม รวมกับการวิเคราะหคําตอบทั้งขอถูกและขอลวง อภิปรายเทคนิค
ที่ใชในการวิเคราะหสถานการณที่ใหในแบบทดสอบ และการพิจารณาเลือกคําตอบที่ถูกตอง  

4. ข้ันสรุปและบันทึกความรู (record: R) เปนการใหนักศึกษาสรุปสาระสําคัญ หรือความรู
รวบยอดที่ไดจากการเรียนรูในแตละหัวขอยอย ดวยวิธีการตางๆ เชน สรุปยอ แผนภาพ รูปภาพ แผนผังความคิด บทกลอน 
บทเพลง ฯลฯ ใสแฟมสะสมความรูรายบุคคล  

 

ระยะที่ 3 การประเมินผล (Evaluation: E) ประกอบดวยการประเมินความรูเชิงวิชาชีพ และความ
พึงพอใจในการใชรูปแบบการสอนเสริม  

 

องคประกอบที ่4 เง่ือนไขการนํารูปแบบไปใช ควรอยูภายใตการดําเนินการที่สําคัญ ดังตอไปน้ี 
 

1. ระบบสังคม ผูเรียนเรียนรูดวยการสรางความรูดวยตนเองจากการมีปฏิสัมพันธกับผูสอนและ
เพื่อนในกลุม การสรางบรรยากาศการเรียนรูภายในกลุมทั้งภายในและนอกหองเรียน  

2. ส่ิงสงเสริมการเรียนรู ผูเรียนตองไดรับการเตรียมใหเปนผูที่มีความกระตือรือรน มีความ
รับผิดชอบในการเรียนรูดวยการนําตนเอง มีวินัยสามารถควบคุมกํากับการเรียนรูของตนเอง  

3. หลักการตอบสนอง อาจารยเปนผูกระตุนใหนักศึกษาสรางความรูดวยตนเองจากการทบทวน
ความรู และประสบการณเดิม รวมทั้งการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกับเพื่อน ใหการเสริมแรงทางบวก สรางแรงจูงใจที่เกิดจาก
ภายใน เชน การตระหนักถึงความสําคัญและมุงม่ันที่จะบรรลุความสําเร็จในการสอบ โอกาสและความกาวหนาในการประกอบ
อาชีพในอนาคต การไดรับเกียรติและการสรางช่ือเสียงใหแกสถาบัน เปนตน 

4. ระบบสนับสนุน ผูบริหาร (ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการกลุมวิชาการ หัวหนาภาควิชา) และ
อาจารยใหการสนับสนุน สงเสริม ชวยเหลือ ในการสรางส่ิงจูงใจ และเอ้ืออํานวยความสะดวกตอการเรียนรู สรางบรรยากาศ
ของการเรียนรู 

 
6. สรุปผลการวิจัย  
 
 การวิจัยครั้งน้ีสรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 
 

6.1. ผลการศึกษาสภาพ และความตองการจําเปนในการพัฒนารูปแบบการสอนเสริม พบวา การสอนเสริมมี
ความตองการในการสงเสริมการเรียนรู ประกอบดวย การสรางแรงจูงใจในการเตรียมสอบ การเตรียมความพรอมดานรางกาย
และจิตใจ การจัดการสอนเสริมที่สงเสริมการสรางความรูดวยตนเอง และการสรางบรรยากาศของการเรียนรู 

 

6.2. ผลการพัฒนารูปแบบการสอนเสริม เพื่อพัฒนาความรูเชิงวิชาชีพตอผลสัมฤทธิ์ของการสอบข้ึนทะเบียนรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล ไดรูปแบบการสอนเสริมช่ือวา PEE-4R model ที่มีรายละเอียด ดังน้ี 

6.2.1. องคประกอบของรูปแบบ ประกอบดวย 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค 3) การสอนเสริม PEE-4R และ 
4) เง่ือนไขการนํารูปแบบไปใช 
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6.2.2. การสอนเสริม PEE-4R ประกอบดวย กระบวนการ 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การวางแผนและเตรียมการ 
(Planning and preparation: P) ระยะที่ 2 การสอนเสริม (Extra instruction: E) ระยะที่ 3 การประเมินผล (Evaluation: 
E) และขั้นตอนการสอน 4 ขั้นตอน คือ ขั้นเสริมแรง (reinforcement: R) ขั้นทบทวนความรูและประสบการณเดิม (review: 
R) ขั้นตรวจสอบความรูความเขาใจ (recheck: R) ขั้นสรุปและบันทึกความรู (record: R) 

6.2.3. เง่ือนไขการนํารูปแบบไปใช ควรอยูภายใตการดําเนินการที่สําคัญ 4 ดาน คือ ระบบสังคม ส่ิงสงเสริม
การเรียนรู หลักการตอบสนอง และระบบสนับสนุน 

จากองคประกอบดังกลาว แสดงเปนแผนภาพของรูปแบบ ดังรูปภาพที่ 1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. การอภิปรายผลการวิจัย 
 

จากผลการศึกษาสภาพและความตองการจําเปนในการพัฒนารูปแบบการสอนเสริม ที่พบวา การสรางแรงจูงใจใน
การเตรียมสอบ เปนความตองการจําเปนในการพัฒนารูปแบบการสอนเสริม สอดคลองกับทฤษฎีแรงจูงใจที่มีจุดเนนของการ
ตั้งเปาหมายและใชความพยายามที่จะบรรลุเปาหมาย (Slavin, 1995) การสรางแรงจูงใจในการเตรียมสอบจึงเปนปจจัยที่
สงเสริมใหผูเรียนตั้งเปาหมายของการสอบและเกิดความพยายามที่เรียนรูเพื่อมุงม่ันที่จะประสบความสําเร็จ นอกจากน้ี จากผล
การศึกษาที่พบความตองการจําเปนเก่ียวกับการเตรียมความพรอมดานรางกายและจิตใจ การจัดการสอนเสริมที่สงเสริมการ
สรางความรูดวยตนเอง และการสรางบรรยากาศของการเรียนรู สอดคลองกับแนวคิดของการจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ ควรจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดวยการกระตุนใหผูเรียนมีความพรอมในการเรียนรู สามารถพัฒนา
ตนเองไดเต็มศักยภาพแหงตน ผูสอนมีบทบาทสําคัญใหการจัดเตรียมส่ิงแวดลอมทางการเรียนที่เอ้ืออํานวยตอการเรียนรู (ทิศนา 
แขมมณี, 2550) 

เงื่อนไขการนํารูปแบบไปใช  
1. ระบบสังคม  
2. ส่ิงสงเสริมการเรียนรู  
3. หลักการตอบสนอง  
4. ระบบสนับสนุน 

 

ผลลัพธของรูปแบบ 
ผลสัมฤทธิ์ของการสอบขึ้น
ทะเบียนรับใบประกอบวิชาชีพ
ของนักศึกษาพยาบาล 

หลักการ การจัดการเรียนรูที่มุงเนนหลักการเรียนรูดวยการสรางความรูดวยตนเอง จากการทบทวนความรู
และประสบการณเดิม การมีปฏิสัมพันธระหวางนักศึกษากับอาจารยและระหวางนักศึกษาดวยกัน ที่นําไปสู
การสรุปแนวคิดรวบยอดเพ่ือตอยอดโครงสรางทางปญญา โดยมีอาจารยเปนผูคอยใหคําแนะนํา กระตุน
เสริมแรงทางบวก สรางบรรยากาศที่เอ้ืออํานวยตอการเรียนรู เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาเพ่ิมพูนความรูเชิง
วิชาชีพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของการสอบขึ้นทะเบียนรับใบประกอบวิชาชีพ 

วัตถปุระสงค  เพ่ือพัฒนา
ความรูเชิงวิชาชีพ และบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของการสอบขึ้น
ทะเบียนรับใบประกอบ
วิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล 

การสอนเสริม PEE-4R มีการดําเนินการแบงออกเปน 3 ระยะ ดังนี ้

ระยะที่ 1 การวางแผนและเตรียมการ (Planning and preparation: P) ดังนี ้

1. วางแผนและกําหนดตารางการสอนเสริมของแตละรายวิชา  

2. เตรียมความพรอมและเสริมแรงทางบวกแกนักศึกษา และอาจารยผูสอน  

3. การเสริมสรางบรรยากาศของการเรียนรู  
ระยะที่ 2 การสอนเสริม (Extra instruction: E) ดําเนินการตามขั้นตอน 4R ดังนี้ 

1. ขั้นเสริมแรง (reinforcement: R)  

2. ขั้นทบทวนความรูและประสบการณเดิม (review: R)  

3. ขั้นตรวจสอบความรูความเขาใจ (recheck: R)   

4. ขั้นสรุปและบันทึกความรู (

รูปแบบการสอนเสริม PEE-4R เพื่อเพิ่มความรูเชิงวิชาชีพตอผลสัมฤทธิ์ของการสอบข้ึนทะเบียนรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล 

 

รูปภาพที่ 1 รูปแบบการสอนเสริม PEE-4R เพื่อเพิ่มความรูเชิงวิชาชีพตอผลสัมฤทธ์ิของการสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพการพยาบาล 
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จากผลการการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลองของรางรูปแบบการสอนเสริมฯ ที่พัฒนาขึ้นน้ี โดย
ผูเช่ียวชาญ พบวา คาดัชนีความสอดคลองรายขออยูในระดับที่เหมาะสมและสอดคลอง ทั้งน้ีเน่ืองจากขั้นตอนการพัฒนา
รูปแบบการสอนเสริมฯ ครั้งน้ี ผูวิจัยสังเคราะหมาจากแนวคิดและหลักการการออกแบบเชิงระบบ โดยประยุกตแนวคิด The 
ADDIE Model ของ ครูส (Kruse, 2007) และแนวคิดของ ดิกค แคเรย และแคเรย (Dick, Carey, and Carey  2005) สงผล
ใหการประเมินรูปแบบมีความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎีสูง และการนําขอมูลจากผลการศึกษาสภาพและความตองการจําเปนใน
ขั้นตอนที่ 1 ของการศึกษาครั้งน้ีมาใชในการพัฒนารูปแบบการสอนเสริมฯ จึงสงผลใหผลการประเมินรูปแบบฯ มีความเปนไปได
จริงและมีความสอดคลองสูง รวมทั้งการนําวิธีการเชิงระบบมาใช ชวยใหการดําเนินงานตางๆเกิดสัมฤทธ์ิผลตามเปาหมาย  
เน่ืองจากระบบเปนกลุมองคประกอบที่เช่ือมโยงซ่ึงกันและกัน มุงไปสูจุดหมายเดียวกัน (ทิศนา แขมมณี, 2550) อีกทั้งการ
ดําเนินงานยังเปนไปอยางคลองตัว รวดเร็ว ราบรื่น และมีประสิทธิภาพ (Kruse, 2007)  
 
8. ขอเสนอแนะ 
 

ในการพัฒนารูปแบบการสอนเสริม PEE-4R ครั้งน้ี พัฒนาขึ้นภายใตแนวคิด หลักการและทฤษฎีตางๆ  โดยมีเง่ือนไข
ของการนํารูปแบบไปใช ไดแก ระบบสังคม ส่ิงสงเสริมการเรียนรู หลักการตอบสนอง และระบบสนับสนุน ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญ
ของความสําเร็จ ดังน้ันในการนํารูปแบบน้ีไปใชใหประสบความสําเร็จไดน้ัน จึงควรคํานึงถึงเง่ือนไขดังกลาว 

การพัฒนารูปแบบการสอนเสริม PEE-4R ครั้งน้ี ดําเนินการเพียงการประเมินรูปแบบโดยผูเช่ียวชาญ ดังน้ันควรมี
การวิจัยตอไปโดยนํารูปแบบการสอนเสริม PEE-4R ไปทดลองใชดวยการศึกษาวิจัยเชิงทดลอง 

 
9. เอกสารอางอิง  
 
กฤษณา หงสทอง. (2554). สรุปผลการแลกเปล่ียนเรียนรูและแนวปฏิบัติที่ดีสําหรับการเตรียมความพรอมในการสอบรับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ. เพชรบุรี: วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี. 
งานหลักสูตรและการเรียนการสอน วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี. (2557). รายงานผลการดําเนินงาน

โครงการเตรียมความพรอมเพื่อกาวสูความเปนพยาบาลวิชาชีพ ประจําปการศึกษา 2556. เพชรบุรี: วิทยาลัย
พยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี.  

ทิศนา แขมมณี. (2550). ศาสตรการสอน. พิมพครั้งที่ 6 . กรุงเทพฯ: ดานสุทธาการพิมพ. 
ประภัสรา โคตะขุน. (2557). การสอนซอมเสริม. คนเม่ือวันที่ 10 มกราคม 2558 จาก http://prapasara.blogspot. 

co.uk/2014/08/blog-post.html. 
วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี. (2556). แผนปฏิบัติการประจําป 2557. เพชรบุรี: วิทยาลัยพยาบาลพระ

จอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี.  
วีรพันธุ อนันตพงศ. (2551).  รายงานการวิจัยเร่ือง การพัฒนากระบวนการสอนเสริมสําหรับนักศึกษาของวิทยาลัยการ

สาธารณสุขสิรินธร สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ที่มีผลการเรียนต่ํา. พิษณุโลก: 
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก. 

สภาการพยาบาล. (2556). คูมือการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและผดุงครรภ. กรุงเทพฯ : สภาการพยาบาล. 
สุภชัย ศรีมันตะ. (2546). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคิดเห็น และความคงทน ในการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร 

เร่ือง ลําดับเลขคณิตของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยการสอนเสริมดวยบทเรียนโปรแกรม. วิทยานิพนธ
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

อังสนา ศิรประชา และคณะ. (2553). รายงานการวิจัยเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการสอนเสริมและ
การสอบรวบยอด ความพรอมในการสอบ และผลการสอบข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ . 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. 

 
 
 



The 8th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 31st March - 1st April 2016  

1658 | Integration of Art and Science toward the Local Research and ASEAN Community 

Joyce, B., Weil, M. and Calhoun, E. (2004). Models of Teaching. (7th ed.). Boston: Pearson. 
Kruse, Kevin. (2007). Introduction to Instructional Design and the ADDIE Model. Retrieved June 19, 

2007. from http://www.e-learningguru.com/articles/art2-1.html. 
Slavin, R.V., (1995). Cooperative Learning: Theory, Research, and Practice. Boston: Allyn and Bacon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 

 บูรณาการศาสตรและศิลป งานวิจัยทองถ่ินไทยและประชาคมอาเซียน | 1659 

ผลการใชการเรียนการสอนแบบสรุปแผนผังความคดิในวิชาการพยาบาลมารดาทารก 
และผดุงครรภ 2 ของนกัศึกษาพยาบาลศาสตร ช้ันปที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลา

จังหวัดเพชรบรุี ปการศกึษา 2556  
The Result of Mind Mapping Method in Maternal and Newbron Nursing  
and Midwifery II in the 4th Year Nursing Students Prachomklao College  

of Nursing Phetchaburi in the 2013 Academic Year 
 

รตินันท เกียรติมาลา 
 

ภาควิชาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภฯ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี 
ratinun09@hotmail.co.th 

 
บทคัดยอ 

   
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) เพื่อศึกษาผลการใชแบบสรุปแผนผังความคิดใน
การจัดการเรียนการสอนวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ 2 ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร ช้ันปที่ 4 วิทยาลัย
พยาบาลพระจอมเกลาจังหวัดเพชรบุรี ปการศึกษา 2556 กลุมตัวอยางคือนักศึกษาจํานวน 68 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลไดแก แบบสอบถามความพึงพอใจ และแบบสอบถามความคิดเห็นตอการใชการเรียนการสอนแบบสรุปแผนผัง
ความคิดในวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ 2 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย            
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบวานักศึกษามีผลการสอบในวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ 2 มี
คะแนนเฉล่ียรอยละ 77.45 ผลของความคิดเห็นของนักศึกษาพบวานักศึกษามีความคิดเห็นตอการใชแบบสรุปแผนผังความคิด
ในวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ 2 อยูในระดับดีทุกรายดาน ไดแก ความสามารถของอาจารยผูสอน การจัด          
การเรียนการสอน รูปแบบและเทคนิคการสอนของอาจารยผูสอน บรรยากาศและปจจัยที่สงเสริมการเรียนการสอน มีความ
เหมาะสมดี ผลความพึงพอใจตอการใชแบบสรุปแผนผังความคิดโดยภาพรวมมีความพึงพอใจมาก โดยเฉพาะในดานความสามารถ
ของอาจารยผูสอน การจัดการเรียนการสอน รูปแบบและเทคนิคการสอนของอาจารยผูสอน การมีสวนรวมและ การประเมินผล
ของนักศึกษา สวนในดานส่ืออุปกรณและสถานที่ กิจกรรมพัฒนาผูเรียนในประเด็น ดานกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู และโครงการ
เสริมการเรียนรูนอกเวลาโดยเฉพาะประเด็นเรื่อง การใชเวลาและ เน้ือหากิจกรรมมีความเหมาะสมในระดับปานกลาง และ
นักศึกษามีความคิดเห็นใหมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการใชแบบสรุปผังความคิดในวิชาการพยาบาลมารดาทารก
และการผดุงครรภ 2 ในปการศึกษาตอไป 
 
คําสําคัญ:  แบบสรุปแผนผังความคิด, การเรียนการสอนวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ 2,  
 นักศึกษาพยาบาลศาสตร 
 

Abstract 
            
 This study was experimental research aimed at studying the effects of mind mapping in nursing 
education for Maternal and Newbron nursing and  midwifery II in the 4th year  students at Prachomklao 
College of Nursing in the 2013 academic year. The sampling group was 68 students. The satisfaction 
questionnaire and a questionnaire on opinions about the use of mind mapping in nursing education for 
Maternal and Newbron nursing and  midwifery II.  Then the results were analyzed for percentage, mean 
and standard deviation. According to the findings, the students who met studied the nursing courses on 



The 8th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 31st March - 1st April 2016  

1660 | Integration of Art and Science toward the Local Research and ASEAN Community 

Maternal and Newbron nursing and midwifery II met test to study individual courses with a mean score 
of 77.5%. The results on the opinions of students indicated the students to have good opinions about 
the use of mind mapping in nursing education for all aspects involved in the Maternal and Newbron 
nursing and  midwifery II.  In other words, the capabilities of educators, learning management, teaching 
styles and techniques of educators, environmental factors and other factors promoting learning were 
suitable. Overall, satisfaction about the use of mind mapping was good, especially concerning educators’ 
capabilities, learning management, teaching styles and techniques of educators as well as student 
participation and evaluation. Regarding media equipment, locations and learning activities concerned 
with extracurricular activities and projects that promote learning, especially concerning the content and 
time allotted for activities had a medium degree of suitability. Students asserted that mind mapping 
should be used in nursing education for courses in the Maternal and Newbron nursing and  midwifery II 
for the next academic year.   
 
Keywords:  mind mapping, nursing education for maternal and newbron nursing and midwifery II,  
  nursing students 

 
1. บทนํา 
 
  การปฏิรูประบบการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 มุงเนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคคือ เม่ือเรียนจบแลวในหมวดที่ 1ตองมี ความรูความเขาใจในสาระความรูพื้นฐาน ศาสตรแหงวิชาชีพ และความรูทันใน
โลกยุคปจจุบันโดยเฉพาะประเทศอาเซียน ในหมวดที่ 2 ผูเรียนตองมีทักษะในวิชาชีพ 7 ประการ คือ ทักษะการแกปญหาอยาง
สรางสรรค (Creative problem solving skills) ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical thinking skills) ทักษะการรวมมือ
รวมพลัง (Collaborative skills) ทักษะการส่ือสาร (Communicative skills) ทักษะการใชคอมพิวเตอร (Computing skills) 
ทักษะอาชีพและทักษะการใชชีวิต (Career & life skills)และทักษะการใชชีวิตในวัฒนธรรมตางชาติ (Cross-Culture skills) 
รวมทั้งตองมีในหมวดที่ 3 ในประเด็นเรื่องคุณลักษณะอันพึงประสงค คือผูเรียนตองมีคุณธรรม จริยธรรมดานความรับผิดชอบ 
ความตรงตอเวลา ความมานะอดทน ความซ่ือสัตยตอตนเองและวิชาชีพ รูจักประหยัดมีความพอเพียง เปนตน(พิมพันธ เดชะ
คุปตและพเยาว ยินดีสุข,2556) ดังน้ันการจัดกิจกรรมการเรียนรูจึงเปนกลไกที่สําคัญอยางหน่ึง ในการกระตุนใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวการจัดการเรียนการสอนดวยรูปแบบสรุปแผนผังความคิด (Concept Mapping) เปนวิธีหน่ึง
ที่ไดรับการพัฒนามาเปนวิธีการเรียนรูที่บูรณาการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพโดยมีความเช่ือที่วาโลกในทศวรรษหนาตองการ
คนที่มีความรูความสามารถในการผสมผสานศาสตรหลายๆศาสตรเขาดวยกันและสามารถนําศาสตรเหลาน้ันมาใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุดในการประกอบอาชีพและการศึกษาหาความรูจากความเช่ือน้ี การสอนดวยรูปแบบสรุปแผนผังความคิดเปนวิธี
การบูรณาการการเรียนรูแบบหน่ึงที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยการคนหาสรุปความรูและสรางองคความรูดวยตนเองเพื่อใหเกิด
ความเขาใจ ความคิดรวบยอดของแกนความรูผลงานแตละช้ินที่ผูเรียนสรางสรรคขึ้นในกิจกรรมการเรียนการสอนจะชวยพัฒนา
ความรูความเขาใจเจตคติและทักษะที่เก่ียวของกับเน้ือหาไปพรอมๆกัน ที่สําคัญอีกประการหน่ึงคือพัฒนาความรับผิดชอบในการ
ทํางานของตนเองและการทํางานรวมกันในช้ันเรียนของนักศึกษาซ่ึงจะชวยสงผลใหเกิดพัฒนาการและศักยภาพในการเรียนรูของ
ผูเรียนใหสูงขึ้นตามคุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงคของการศึกษา ในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลา
จังหวัดเพชรบุรีไดเนนใหทุกรายวิชามีการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและเกิดคุณลักษณะที่พึง
ประสงคของนักศึกษาตามวัตถุประสงคของรายวิชาดังน้ันภาควิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภฯ จึงมีมติรวมในที่
ประชุมภาควิชาใหผูรับผิดชอบวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ 2 ปรับและพัฒนาการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนศูนยกลางโดยใชวิธีการสอนดวยรูปแบบสรุปแผนผังความคิดในการสอนนักศึกษาพยาบาลศาสตรช้ันปที่ 4 ในปการศึกษา 
2556 ในการจัดการเรียนการสอนในปที่ผานมาพบวานักศึกษายังขาดกระบวนการจัดการเรียนรู ขาดการคิดวิเคราะห ไมสามารถ
เช่ือมโยงองคความรูในเน้ือหาแตละรายบทได นักศึกษาสวนใหญใชวิธีการอานเพื่อจําสําหรับใชในการสอบ ซ่ึงเปนปญหาตอการ
เรียนรูของนักศึกษาที่ยังขาดความเขาใจในเน้ือหาสงผลใหไมสามารถวิเคราะหขอสอบได จึงสงผลตอการสอบกลางภาค และ
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ปลายภาคในรอบปที่ผานมาพบวาผลการสอบยังไมผานเกณฑการประเมินรอยละ 60 ของรายวิชามีจํานวนมากในการสอบครั้ง
แรกซ่ึงในปการศึกษา 2555 พบจํานวนการสอบผานครั้งแรกเพียงรอยละ 68.58 ซ่ึงอาจสงผลทําใหผลการสอบสภาการพยาบาล
ของนักศึกษาผานเกณฑไมไดตามเปาหมายที่ทางวิทยาลัยกําหนดไว คือวิชาการพยาบาลผดุงครรภ และวิชาการพยาบาลมารดา
ทารกตองมีผลผานเกณฑมากกวารอยละ 90 จึงเปนสาเหตุใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาผลการใชการเรียนการสอนแบบสรุปแผนผัง
ความคิดในวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ 2 ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร ช้ันปที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลา
จังหวัดเพชรบุรีปการศึกษา 2556 เพื่อนําผลมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ 
2 ในปการศึกษา 2557 ใหนักศึกษามีการพัฒนาการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพตอไป 
 
2. วัตถุประสงคในการวิจัย  
 
 2.1 เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนโดยใชแบบสรุปแผนผังความคิดในวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการ
ผดุงครรภ 2 ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร ช้ันปที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลาจังหวัดเพชรบุรี 

2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใชแบบสรุปแผนผังความคิดในวิชาการ
พยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ 2 ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร ช้ันปที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลาจังหวัด
เพชรบุรี  

 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
             การศึกษาผลการใชการเรียนการสอน แบบสรุปแผนผังความคิดน้ี มีแนวคิดมาจาก การจัดการเรียนการสอนตาม
นโยบายการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ซ่ึงเปนการจัดการศึกษาของไทยที่มุงเนนใหเด็กไทยกาวทันโลกเปนพลเมืองอาเซียนและ
ตองมีทักษะที่สําคัญ ที่สามารถดํารงชีวิตอยูรอดในโลกปจจุบันอยางมีความสุข ดวยการมีคุณธรรม และจริยธรรม (ethics) 
นําหนาและมีทักษะที่จําเปน (พิมพันธ เดชะคุปต และ พเยาว ยินดีสุข, 2556) ซ่ึงผูเรียนตองมีความสามารถหลัก 3 ประการ 
คือ การรูหนังสือ (Literacy) การเรียนรูจํานวน (Numeracy) การใชเหตุผล (Reasoning) และผูเรียนตองมีทักษะหลัก 7 
ประการ ไดแก ทักษะการแกปญหาอยางสรางสรรค (Creative problem solving skills) ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ
(Critical thinking skills) ทักษะการรวมมือรวมพลัง (Collaborative skills) ทักษะการส่ือสาร (Communicative skills) 
ทักษะการใชคอมพิวเตอร (Computing skills) ทักษะอาชีพและทักษะการใชชีวิต (Career & life skills) ทักษะการใชชีวิตใน
วัฒนธรรมตางชาติ (Cross-Culture skills) จากแนวคิดดังกลาว รุงเพชร ศิริวานิช (2550, อางใน กรมวิชาการกรมสามัญ
ศึกษา, 2544 : 14-17) กลาววาการเรียนการสอนแบบแผนผังความคิดเปนการฝกใหผูเรียนจัดกลุมความคิดรวบยอดของตน
เพื่อใหเห็นภาพรวมของความคิดเห็นความสัมพันธ ของความคิดรวบยอดเปนภาพ สามารถเก็บไวในหนวยความจําไดงาย               
บูซาน (Buzan.1991:59) ไดอธิบายความหมายของแผนผังความคิดไววาเปนการแสดงออกของการคิดแบบรอบทิศทาง 
(Radiant Thinking) ซ่ึงเปนลักษณะการทํางานตามธรรมชาติของสมองมนุษยนอกจากน้ียังเปนเทคนิคการแสดงออกดวยภาพ
ที่มีพลังนําไปสูกุญแจสากลที่ จะใชไขประตูสูศักยภาพสมองแผนผังความคิดสามารถนําไปประยุกตใชไดกับแงมุมมองชีวิตซ่ึง
การเรียนที่ไดรับการพัฒนาและการคิดที่แจมชัดขึ้นจะนําไปสูการพัฒนาการกระทําตางๆ ของมนุษย และ อาณัติ รัตนถิรกุล
(2550:12) กลาววา เปนการเนนการเรียนรู ระดมสมอง ส่ือออกมาเปนรูปภาพ เครื่องหมายตางๆ ทําใหเกิดการเรียนรูที่
หลากหลาย นาสนใจ จดจํา ในการถายทอดความคิดเปนกระบวนการ โดยใชแผนที่ความคิดเปนแนวทาง หรือเปนแผนผัง
(Diagramming) แสดงคําหรือแนวความคิดที่เช่ือมโยงความคิดตางๆ จากจุดศูนยกลางซ่ึงสมศักดิ์ สินธุระเวชญ (2542: 125)
กลาววาเปนการนําทฤษฎีทางสมองไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดจากการที่สมองซีกซายทํางานรวมกับสมองซีกขวา มีการ
จัดระบบขอมูล หาความคิดหลัก ความคิดรอง เช่ือมโยงความสัมพันธกันเปนหมวดหมูใหงายตอการจดจํา หรือเขาใจไดดวย
ตนเองสวนโทนีบูซาน (Buzan Tony, 1977) กลาววาMind Mapเปน Graphic Organizers รูปแบบหน่ึงที่ทํางานตาม
ธรรมชาติความคิดของเราเปนเทคนิคเชิงกราฟฟคที่ทรงพลังเสมือนกุญแจสารพัดประโยชนที่จะเปดสมองใหทํางานไดอยางเต็ม
ศักยภาพเพราะเปนการใชความสามารถของสมองทั้ง 2 ซีก คือซายและขวาใหมีกระบวนการคิดที่เช่ือมโยงกัน ตามทัศนะ
ดังกลาวการศึกษาวิจัยน้ีเปนการนําการจัดการเรียนการสอนแบบสรุปแผนผังความคิดเพื่อพัฒนานักศึกษาใหเกิดกระบวนการ
จัดการความรูและเกิดการคิดวิเคราะหสามารถเช่ือโยงความรูไดดีขึ้น 
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4. วิธีดําเนินการวิจัย  
 
  การศึกษาครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบกลุมเดียววัดหลังการทดลอง (Post- test one 
group experimental design) เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนโดยใชแบบสรุปแผนผังความคิดในวิชาการพยาบาล
มารดาทารกและการผดุงครรภ 2 ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร ช้ันปที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลาจังหวัดเพชรบุรี  
            4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง  คือนักศึกษาพยาบาลศาสตรช้ันปที่ 4 ปการศึกษา 2556 ของวิทยาลัยพยาบาลพระ
จอมเกลาจังหวัดเพชรบุรี จํานวน 68 คน 
  4.2 การพิทักษสิทธ์ิกลุมตัวอยาง การวิจัยน้ีคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิประโยชน ความยุติธรรมและความ
ถูกตอง โดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษยของวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัด
เพชรบุรี  
  4.3 การเก็บรวบรวมขอมูลและเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
    4.3.1 ผูวิจัยทําโครงการเสนอผูอํานวยการ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลาจังหวัดเพชรบุรี เพื่อขออนุมัติ
โครงการ และทําการเก็บขอมูลกับนักศึกษาพยาบาลศาสตรช้ันปที่ 4 ของวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรีภาย
หลังจากนักศึกษาเรียนวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ 2 เสร็จส้ินเรียบรอยแลวโดยผูวิจัยช้ีแจงอธิบายทํา
ความเขาใจและขอตกลงของโครงการกอนทําการศึกษา 
  4.3.2 ดําเนินโครงการนอกเวลาโดยขอช่ัวโมง self-study ดําเนินการกับกลุมตัวอยางตามระยะเวลาที่
กําหนดในงานวิจัยน้ี 
  4.3.3 ติดตามและบันทึก ผลงานของนักศึกษาและใหนักศึกษาแลกเปล่ียนเรียนรูช้ินงานในช้ันเรียนและลงใน 
web-site ของวิทยาลัยพรอมทั้งตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ 
  4.3.4 ติดตามผลการเรียนวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ 2 ของกลุมตัวอยางจํานวน            
3 ครั้ง และจากการสนทนากลุมนักศึกษาเม่ือส้ินสุดการเรียนการสอน   
 4.4 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือรูปแบบวิธีการสอนโดยใชผังความคิดรวบยอดของ สองหลา ตันจินดาประทีป
(2554:3) มีขั้นตอนในการเรียนการสอน 3 ขั้นตอนคือ 1.ขั้นเตรียมการประกอบดวยการช้ีแจงรายละเอียดของการจัดการเรียน
การสอน แบงกลุมผูเรียน/ผูสอน กําหนดประเด็นการเรียนการสอนรวมกับนักศึกษา มอบหมายงานใหนักศึกษาไปสืบคนสาระ
และทบทวนสาระการเรียนรูในช้ันเรียน  2.ขั้นสอน/ขั้นดําเนินการ ประกอบดวยใหนักศึกษาสรุปสาระการเรียนรูโดยใชการ
สรุปแผนผังความคิดเปนผลงานกลุม แลวนําเสนอผลงานแลกเปล่ียนในช้ันเรียนโดยมีผูสอนใหขอเสนอแนะตามตารางวันเวลา
ที่กําหนดไวในโครงการเสริมจากน้ันใหนักศึกษาสรุปความรูที่ได เปนผังความคิดเผยแพรระหวางกลุมทาง web site ของ
วิทยาลัยเม่ือส้ินสุดการเรียนการสอน 1 สัปดาห   3.ขั้นประเมินผล ใหนักศึกษาประเมินวิธีการจัดการเรียนการสอน วิจารณ
และใหขอเสนอแนะ  
                   4.5 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบบันทึกขอมูล ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเองโดยปรับมาจากอารีย 
ปรีดีกุล (2548) โดยปรับประเด็นเรื่องใหสอดคลองกับการวัดสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาล ซ่ึงประกอบดวย 
                     4.5.1 แบบบันทึกขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล 
                     4.5.2 แบบประเมินความพึงพอใจ ตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอน แบบสรุปแผนผังความคิดใน
วิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ 2 ประกอบดวยดานการจัดการเรียนการสอน ดานอาจารยผูสอน ดานส่ือ/
อุปกรณ/สถานที่ ดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดานการมีสวนรวมของนักศึกษา ดานการประเมินผล และการประเมินโครงการ
เสริมการเรียนรูนอกเวลา 
  4.5.3 แบบสอบถามขอมูลเชิงคุณภาพและขอเสนอแนะ ในประเด็นดานการจัดการเรียนการสอน ดาน
อาจารยผูสอน ดานปจจัยสงเสริมการเรียนการสอน ดานความตองการที่จะใหมีการพัฒนาในรุนตอไป และประโยชนที่ไดรับ
จากโครงการ การตรวจสอบความตรงของเน้ือหาโดยผูวิจัยนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นใหทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทานตรวจสอบ
ความถูกตองและความสอดคลองของขอมูลในแบบบันทึกตลอดจนขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขโดยใชเกณฑความเห็น
ของ ผู ทร งคุณวุฒิที่ สอดคลอง กันร อยละ  80  และหาค าความเ ช่ือ ม่ันโดย ใช สูตร สัมประ สิท ธ์ิแอลฟา(Alpha-

Coefficient)ของครอนบัค(Cronbach)การศึกษาครั้งน้ีไดคา α = 7.1 
                       4.5.4 แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูของสถาบันซ่ึงผานการวิพากยจากอาจารยผูสอน 3 ทาน 
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         4.6 การวิเคราะหขอมูล  โดยโปรแกรมสําเร็จรูปดังน้ี 
                 4.6.1 ขอมูลสวนบุคคล ใชการวิเคราะหดวยการแจกแจงความถี่ รอยละของกลุมตัวอยาง 
                 4.6.2 หาคาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของคะแนนความพึงพอใจตอ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบสรุปแผนผังความคิดในวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ 2  
                 4.6.3 สรุปและวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 
 
5. ผลการวิจัย  
 
 ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใชแบบสรุปผังความคิด พบวานักศึกษาจํานวน 68 คน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนซ่ึงมี
การสอบ จํานวน 3 ครั้ง (กลางภาค 2 ครั้งและ ปลายภาค 1 ครั้ง) ใชเกณฑคะแนนในการสอบผานรอยละ 60 ขึ้นไป พบวามี
จํานวนรอยละของนักศึกษาที่สอบผานเกณฑ ในการสอบครั้งที่ 1 (72.05) ครั้งที่ 3 (91.17) แตการสอบครั้งที่ 2 พบผูสอบผาน
เกณฑเพียงรอยละ 69.12 ซ่ึงรวมผลการสอบทั้ง 3 ครั้งพบคาเฉล่ียของนักศึกษาที่สอบผานเกณฑจํานวนรอยละ 77.45 
             ดานความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน พบวานักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมสวนใหญอยูในระดับมาก 
โดยแบงเปนรายดานดังน้ี 

1. ดานการจัดการเรียนการสอน มีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมากมีคาเฉล่ีย 4.08 (SD .451)  
2. ดานอาจารยผูสอนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมากมีคาเฉล่ีย 4.44 (SD .634)  
3. ดานส่ือ/อุปกรณ/สถานที่มีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับปานกลางมีคาเฉล่ีย 3.91 (SD .570)  
4. ดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมากมีคาเฉล่ีย 4.12 (SD .564) 
5. ดานการมีสวนรวมของนักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมากมีคาเฉล่ีย 4.07 (SD .635) 
6. ดานการเสริมการเรียนรูนอกเวลามีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับปานกลางมีคาเฉล่ีย 3.96 (SD .562)  
7. ดานการประเมินผลความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมากมีคาเฉล่ีย 4.03 (SD .602) 
ผลของขอมูลเชิงคุณภาพ พบวานักศึกษาสวนใหญพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนแบบสรุปผังความคิด สมควร

ใหมีการจัดการเรียนการสอนดวยวิธีน้ีตอไปเพราะการสอนแบบสรุปผังความคิดชวยใหนักศึกษาสรุปองคความรูอยางเปนระบบ 
ทําใหจําสาระการเรียนรูไดมากและงายขึ้น ทําใหผลการสอบดีขึ้น แตควรมีหมุนเวียนอาจารยเขาทุกกลุม 

 
6. อภิปรายผลการวิจัย  
 

6.1. ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใชแบบสรุปแผนผังความคิดในวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ 
2 ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร ช้ันปที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลาจังหวัดเพชรบุรี 

ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใชแบบสรุปแผนผังความคิดในวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ 2 
ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร ช้ันปที่ 4 พบวานักศึกษาพยาบาลศาสตรช้ันปที่ 4 มีผลการสอบในวิชาการพยาบาลมารดาทารก
และการผดุงครรภ 2 ผานเกณฑของรายวิชา (รอยละ 60) ในการสอบครั้งแรกของการเรียนการสอนมีจํานวนผูสอบผานเกณฑ
มากกวารอยละ 70 จํานวน 2 ครั้งคือการสอบครั้งที่ 1 และ 3 แตการสอบครั้งที่ 2 พบเพียงรอยละ 69.12 สรุปผลพบจํานวน
เฉล่ียรอยละ 77.45 ซ่ึงผานเกณฑการตั้งสมมติฐานที่ตั้งไวตองผานมากกวารอยละ 70  สอดคลองกับการศึกษาของ พระครู
สังวรสุดกิจ (2555) ไดศึกษาผลการจัดการเรียนรูโดยใชแผนความคิด (Mind Mapping) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนิสิตที่
ศึกษารายวิชาศาสนากับรัฐศาสตร พบวา หลังจากนิสิตเรียนแลวมีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.5  สอดคลองกับพร บุญมี (2555) ไดศึกษาการใชแผนผังความคิด (Mind Mapping) เปนเครื่องมือในการสอน
ภาคปฏิบัติวิชาหลักการและเทคนิคทางการพยาบาลเพื่อเสริมทักษะการคิดวิเคราะหในการคนหาปญหาทางการพยาบาลของ
ผูปวย ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรช้ันปที่ 2 พบวาคะแนนเฉล่ียหลังฝกปฏิบัติสูงกวากอนฝกปฏิบัติ  โดยภาพรวมนักศึกษา
สวนใหญมีความคิดเห็นตอการใชแบบสรุปแผนผังความคิดอยูในระดับดีขึ้นไปทุกรายดาน ไดแก การจัดการเรียนการสอน 
รูปแบบและเทคนิคการสอนของอาจารยผูสอน ความสามารถของอาจารยผูสอน บรรยากาศและปจจัยที่สงเสริมการเรียนการ
สอน มีความเหมาะสมดีทุกดาน  สอดคลองกับการศึกษาของ พระครูสังวรสุดกิจ (2555)  ไดศึกษาผลการจัดการเรียนรูโดยใช
แผนความคิด (Mind Mapping) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนิสิตที่ศึกษารายวิชาศาสนากับรัฐศาสตร พบวาบรรยากาศใน
หองเรียนดีมีความสนุกสนาน นิสิตสามารถจัดระบบความคิดในเรื่องที่ตนเองสนใจไดดี และจัดลําดับขั้นตอนกระบวนความคิด
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ไดดีขึ้นดวย ซ่ึงนักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นใหมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการใชแบบสรุปแผนผังความคิดในการ
สอนวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ2 ในปการศึกษาตอไป เน่ืองจากการใชแผนผังความคิด(Mind Mapping)
ทําใหนักศึกษาไดอานหนังสือเก็บรายละเอียดของเน้ือหาสาระ เกิดความเขาใจในเน้ือหาสาระเพิ่มมากขึ้น มีการใชกระบวนการ
จัดการความรูอยางเปนระบบ สอดคลองกับสมศักดิ์ สินธุระเวชญ (2542) กลาววาเปนการนําทฤษฎีทางสมองไปใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุดจากการที่สมองซีกซายทํางานรวมกับสมองซีกขวา มีการจัดระบบขอมูล หาความคิดหลัก ความคิดรอง 
เช่ือมโยงความสัมพันธกันเปนหมวดหมูใหงายตอการจดจํา หรือเขาใจไดดวยตนเอง มีการจัดระบบขอมูล หาความคิดหลัก 
ความคิดรอง เช่ือมโยงความสัมพันธกันเปนหมวดหมูใหงายตอการจดจํา หรือเขาใจไดดวยตนเอง ซ่ึงในการนํา Mind 
Mapping มาใชในการจัดการเรียนการสอนจะชวยทําใหนักศึกษามีการระดมพลังสมอง ใชนําเสนอขอมูล ใชจัดระบบความคิด
และชวยความจํา ใชวิเคราะหเน้ือหาหรืองานตาง ๆ และใชสรุปหรือสรางองคความรูไดอยางมีคุณภาพ และนักศึกษายังให
ความคิดเห็นวาสามารถดึงความรูมาใชในการวิเคราะหสถานการณได ไดความรูสรุปรวบยอดและประเด็นสําคัญจากอาจารย
ประจํากลุมเปนการทบทวนความรูเพื่อเตรียมการสอบตอไป และยังเปนการเตรียมกอนขึ้นฝกภาคปฏิบัติ พรอมทั้งไดเรียนรู
การทํางานกลุมเปนทีม โดยนักศึกษาไดเสนอแนะใหมีการปรับและพัฒนารูปแบบในประเด็นการมอบหมายงานใหนักศึกษามี
การสรุปแผนผังความคิดเปนของตนเอง มีการจัดกลุมตามความชอบของนักศึกษาเพื่อใหเกิดความสุขกับการทํางานภายในกลุม 
เพื่อเปนการเสริมสรางการทํางานเปนทีม มีผลทําใหเกิดการเรียนรูเพิ่มมากขึ้น ควรมีการหมุนเวียนอาจารยที่ปรึกษากลุม
เพื่อใหนักศึกษาไดเทคนิค  การสอนที่หลากหลายเทาเทียมกัน ควรมีการเตรียมกลุมนักศึกษาในแตละกลุมยอยใหมีการเตรียม
สรุปผังความคิดมากอนเขากลุม และปรับระยะเวลาใหเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะไดมีเวลาในการนําเสนอผลงานของกลุมใหมากขึ้น 
วิธีการสอนแบบแผนที่ความคิด(Mind Map)เปนวิธีการสอนอยางหน่ึงที่ใชกันแพรหลายชวยทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี
สามารถใชในการระดมพลังสมองใชในการนําเสนอขอมูลใชในการจัดระบบความคิดและชวยความจําใชในการวิเคราะหเน้ือหา
หรืองานตางๆ และใชในการสรุปหรือสรางองคความรูขึ้นใหม มีการประยุกตใชในการปฏิบัติการของงานตางๆ ได 

อยางไรก็ตามผลการศึกษาพบวามีนักศึกษาเพียงสวนนอยเทาน้ันจํานวน 1 คน ใหความคิดเห็นวาการใชแผนผัง
ความคิด (Mind Mapping) ใชเวลาในการจัดการเรียนมากเกินไปเน่ืองจากใชเวลานอกจัดทําโครงการเสริมเพิ่มจํานวน 8 
ช่ัวโมงทําใหเพิ่มภาระงาน ซ่ึงสอดคลองกับสุพัตรา จันทรสุวรรณและคณะ (2555) ไดศึกษาเรื่องการใชแผนผังความคิดในการ
ฝกวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปญหาทางจิตของนักศึกษาพยาบาลช้ันปที่ 3 โดยการสัมภาษณเจาะลึก และการสนทนา
กลุม พบวานักศึกษาบางสวนไมชอบในการเขียนแผนผังความคิดเน่ืองจากใหเหตุผลวาเก็บประเด็นเน้ือหาไมหมด ความ
ละเอียดในเน้ือหาไมพอ และไมชอบวาดรูป และเรื่องปญหาอุปสรรคการเขียนแผนผังความคิดพบวามีความจํากัดในระยะเวลา
ที่ทํา และตองการใหอาจารยใหขอเสนอแนะทุกแผน 

6.2 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใชแบบสรุปแผนผังความคิดในวิชาการพยาบาล
มารดาทารกและการผดุงครรภ 2 ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร ช้ันปที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลาจังหวัดเพชรบุรี 

ความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลศาสตรช้ันปที 4 ตอรูปแบบการใชแบบสรุปแผนผังความคิดในวิชาการพยาบาล
มารดาทารกและการผดุงครรภ 2 โดยภาพรวมพบวา นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับดี (คาคะแนนเฉล่ีย 4.03) ซ่ึง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไววา กลุมตัวอยางมีระดับความพึงพอใจ ตอการใช วิธีการจัดการเรียนการสอนโดย ใชแบบสรุป
แผนผังความคิด ในวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ 2 อยูในระดับดีขึ้นไป โดยเฉพาะในดานอาจารยผูสอน 
ความสามารถของอาจารยผูสอน การจัดการเรียนการสอน รูปแบบและเทคนิคการสอนของ ดานการมีสวนรวม ดานกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน และ ดานการประเมินผลของนักศึกษาเน่ืองจากรูปแบบและเทคนิคการสอนสามารถทําใหนักศึกษาเกิดความรู
เขาใจเน้ือหามากขึ้น ไดความรูสรุปรวบยอดและประเด็นสําคัญ สามารถดึงมาใชวิเคราะหสถานการณได มีกระบวนการจัดการ
ความรูอยางเปนระบบ ไดทบทวนและเปนการเตรียมกอนสอบ  ไดอานหนังสือเก็บรายละเอียดไวใชในสอบสภาการพยาบาล 
ทําใหทําขอสอบไดดีขึ้น และเปนการเตรียมเน้ือหาความรูเพื่อขึ้นฝกภาคปฏิบัติตอไป อีกทั้งยังไดเรียนรูการทํางานเปนกลุมทํา
ใหบรรยากาศในกลุมดีขึ้นจึงทําใหนักศึกษามีความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะควรใชรูปแบบสรุปแผนผังความคิดในปการศึกษา
ตอไปซ่ึง สอดคลองกับสุพัตรา จันทรสุวรรณและคณะ (2555) ไดศึกษาเรื่องการใชแผนผังความคิด ในการฝกวิชาปฏิบัติการ
พยาบาลบุคคลที่มีปญหาทางจิต ของนักศึกษาพยาบาลช้ันปที่ 3 โดยการสัมภาษณเจาะลึก และการสนทนากลุม พบวา
ประเด็น เรื่องประสบการณในการทําแผนและการใชแผนผังความคิดของนักศึกษาสวนใหญมีประสบการณที่ดีในการใชแผนผัง
ความคิดสรุปและเช่ือมโยงเน้ือหาทําใหเขาใจเน้ือหาและจําได เห็นภาพความคิดรวบยอดมากขึ้น และรูสึกชอบในการเขียน
แผนผังความคิด สอดคลองกับประเทืองวิบูลศักดิ์ (2556) ที่สรุปวาการใชผังความคิดชวยใหนักเรียนสนใจเรียน รูสึกวาการ
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เรียนเปนเรื่องธรรมชาติสรางสรรคสนุกสนาน ไมซํ้าซากยืดหยุนปรับเปล่ียนไดงาย นักเรียนรับรูและเรียนรูไดดีขึ้น นักเรียน
เขาใจไดลึกซ้ึงกวาเดิม กระดาษลดลง ลดปญหาการนําเสนอความคิดที่ยาก  

สวนในดานส่ืออุปกรณและสถานที่ กิจกรรมพัฒนาผูเรียนในประเด็น ดานกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู และโครงการ
เสริมการเรียนรูนอกเวลาโดยเฉพาะประเด็นเรื่อง การใชเวลาเหมาะสมกับรายวิชา เน้ือหากิจกรรมมีความ พบวามีความพึงพอใจใน
ระดับปานกลาง เน่ืองจากการจัดรูปแบบแผนผังความคิด เปนการจัดนอกเวลาเรียนการสอนมีการเขากลุมยอยในบางหองขาด
อุปกรณเครื่องเขียน เชน ปากกาสีตางๆและรูปแบบการสอนเพิ่มภาระงานประจําทําใหนักศึกษารูสึกมีภาระงานมากตองทํางาน
เพิ่มมากขึ้น ซ่ึงระยะเวลาในการเรียนการสอนในรายวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ 2 น้ี มีระยะเวลาจํากัด
เพียง 8 สัปดาหเทาน้ัน 
 
7. ขอเสนอแนะ 
 
  7.1 การใชแบบสรุปแผนผังความคิด เปนการสอนโดยเนนใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอนโดยตรงทําให
นักศึกษาเกิดการเรียนรูดานความรูทักษะการคิดวิเคราะห ความคิดอยางเปนระบบสามารถจัดการความรูเปนหมวดหมู การ
ทํางานเปนทีมและการนําเสนอผลงานดังน้ันในวิชาการพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ 2เปนวิชาทฤษฎีที่มีเน้ือหา
สาระมาก สลับซับซอนในเรื่องของโรคและภาวะแทรกซอนของการตั้งครรภ นักศึกษาตองมีความพรอมในดานความรู การคิด
วิเคราะห การเช่ือมโยงความรูไปสูการฝกปฏิบัติใหไดอยางมีประสิทธิภาพในวิชาปฏิบัติตอไป จึงควรมีการนําไปใชในการเรียน
การสอนเพื่อเตรียมนักศึกษากอนขึ้นฝกปฏิบัติงานบนหอผูปวย การนํารูปแบบไปใชควรมีการเตรียมแผนการสอนที่ดีให
เหมาะสมกับกลุมผูเรียน ครูตองมีความรูความสามารถเขาใจธรรมชาติ ความถนัด ความสนใจของผูเรียนและ ครูตองคํานึงถึง
ความคิดที่หลากหลายของผูเรียนดวยเชนกัน 

7.2 ครูควรวางแผนการเรียนการสอนและเตรียมสภาพความพรอม จัดหาส่ืออุปกรณ เตรียมสถานที่กําหนดเวลาและ
กิจกรรมอยางเหมาะสม 

7.3 ครูควรสังเกตและประเมินนักศึกษาขณะทํากิจกรรมอยางตอเน่ืองพรอมทั้งกระตุนใหนักศึกษามีการจัดการ
ความรูอยางเปนระบบ และใหคําแนะนํามีสวนรวมในการเรียนการสอนตลอดเวลา 
 
8. ขอเสนอแนะในการทําวิจัย 
 

8.1 ควรมีการศึกษาถึงผลการใชแบบสรุปแผนผังความคิด ที่มีผลตอการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนดานอ่ืนๆ
เชน ทักษะการคิดวิเคราะห ทักษะในการเช่ือมโยงความรูสูการปฏิบัติ และความสามารถในการแกไขสถานการณบนหอผูปวย 

8.2 ควรมีการศึกษาพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนปรับปรุงรูปแบบในช้ันเรียนตอไปจนไดแนวทางในการ
จัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบสรุปแผนผังความคิด ที่ใชในการเรียนการสอนในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตอไป 
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บทคัดยอ 

 
การศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาความตองการและความพึงพอใจของกลุมลูกคาที่ใชบริการสถาบันสรางสรรคและ

พัฒนาศิลปนและวงดนตรี รวมถึงแนวทางในการจัดตั้งโครงการสถาบันสรางสรรคและพัฒนาศิลปนและวงดนตรี Mixhead 
Music Space เก็บขอมูลดวยการสัมภาษณเจาของธุรกิจ และ บุคลากรที่เก่ียวของ และแจกแบบสอบถามกับผูบริโภคใน
กลุมเปาหมาย 400 ชุด ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมผูบริโภคใหความสําคัญกับการตลาดและการสงเสริมการขายเปนอันดับแรก 
ดานความตองการของผูบริโภคที่มีตอแผนธุรกิจสถาบันสรางสรรคและพัฒนาศิลปนและวงดนตรี ตองการใหสถาบันมีหลักสูตร
การเรียนรองเพลงและดนตรีหลากหลายเลือกไดตามแนวเพลงที่ถนัด 
 
คําสําคัญ: สรางสรรคและพัฒนาศิลปนและวงดนตรี, ความพึงพอใจ,ความตองการของผูบริโภค  

 
Abstract 

 
This study explores the needs and satisfaction of customers and the development of creative 

artists and bands. The guidelines for the establishment and development of the artists and bands Mixhead 
Music Space Storage interviews with business owners and the personnel involved. And questionnaires           
to consumers in targeted results showed that the 400 series. Consumer behavior, with a focus on 
marketing and promotion first. The needs of the consumer with the business plan and the development 
of creative artists and bands. Let Institute A course of singing lessons and a variety of musical genres to 
choose the right. 

 
Keywords: creation and development of artists and bands, satisfaction, the needs of consumers 

 
บทนํา 

 
ประเทศไทยนับเปนประเทศที่ไดรับอิทธิพลและบริโภคสินคาเศรษฐกิจสรางสรรคของทวีปยุโรปและอเมริกาอยาง

มากในหลายทศวรรษที่ผานมา ไมวาจะเปน ภาพยนตร ดนตรี งานออกแบบ สถาปตยกรรม งานโฆษณา ส่ิงพิมพ โทรทัศนและ
วิทยุ วิดีโอและคอมพิวเตอรเกมส หากแตสินคาอีกประเภทหน่ึงซ่ึงระยะหลังไดรับความสนใจจากคนไทยน่ันคือ “ดาน
ศิลปะการแสดง” โดยเฉพาะ ดานธุรกิจเพลง ที่พยายามสรรหา และสรางศิลปนหนาใหมอยูเสมอ สามารถสรุปภาพรวมของ
การเปล่ียนแปลงของอุตสาหกรรมสรางสรรคและพัฒนาศิลปน และวงดนตรีของไทยไดวา กําลังขยายวงกวางจากภาพลักษณ
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ในแนวดิ่งที่เจาะจงเฉพาะชนช้ันสูง หรือ ผูมีรสนิยมวิไล มาทําใหแบนราบ ปจจุบันมีการเปดสถาบันตางๆ หลักสูตรสรางสรรค
และพัฒนาศิลปน และวงดนตรีไทยมากมาย  

อยางไรก็ตาม การวิจัยเรื่อง แผนธุรกิจสถาบันสรางสรรคและพัฒนาศิลปนและวงดนตรี Mixhead music space มี
การวิเคราะหปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอความสําเร็จของการพัฒนาธุรกิจสรางสรรคฯ ในปจจุบันเพื่อนํามาใชในการดําเนิน
ธุรกิจ และ การวางโครงสรางและบริหารงานธุรกิจใหดียิ่งขึ้น อีกทั้งมีกลยุทธสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจที่ตอบสนอง
ความตองการของผูบริโภคเพื่อนําไปสูความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ โดยโครงการน้ีเปนโครงการที่ตอยอดจากหองบันทึกเสียง
เล็กๆผสมกับสตูดิโอสําหรับสอนรองเพลงเพียงหลักสูตรเดียวมาเปนสถาบันดนตรีที่ใหการสอนครบทุกประเภทตามที่ผูบริโภค
ทุกวัยตองการจะเรียน ตั้งแตผูเริ่มตน จนถึง ผูที่เตรียมตัวจะเปนศิลปน รวมไปถึงหลักสูตรรองเพลงสําหรับผูใหญที่ตองการรอง
เพียงเพื่อจะออกงาน โดยมีหลักสูตรพิเศษที่แตกตางจากที่อ่ืนคือ หลักสูตร Band Creation ซ่ึงเปนหลักสูตรที่มุงเนนการเลน
เปนวงดนตรี เพื่อสรางสรรคผสมผสานดนตรีแนวใหมๆ ใหเกิดขึ้น โดยอาจารยผูสอนมีประสบการณดานการเปนศิลปน หรือ 
โปรดิวเซอรในวงการและมีช่ือเสียง ทั้ง น้ีเพื่อเพิ่มโอกาสใหผูเรียนกาวเขาสูวงการเพลงไดงายกวาที่ อ่ืนดวยเครือขาย 
(Connection) ศิลปน ผูจัดการดานเพลง ดนตรีและศิลปน 
 
วัตถุประสงคของการศึกษา 

 
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคที่สงผลตอปจจัยทางการตลาดและมีผลตอความสําเร็จของแผนธุรกิจสถาบัน

สรางสรรคและพัฒนาศิลปนและวงดนตรี Mix-head Music Space  
2. เพื่อศึกษาโครงสรางและการบริหารงานแผนธุรกิจสถาบันสรางสรรคและพัฒนาศิลปนและวงดนตรี Mix-head 

Music Space 
3. เพื่อศึกษาความตองการของผูบริโภคที่มีตอแผนธุรกิจสถาบันสรางสรรคและพัฒนาศิลปนและวงดนตรี Mix-head 

Music Space 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  

กรกนก สรอยอินทร (2551) ไดศึกษาเรื่องโครงการจัดตั้งโรงเรียนสอนดนตรี All About Music พบวาความสนใจ
ของผูเรียนดนตรี ซ่ึงสวนใหญอยูในชวงอายุ 15 – 25 ป พบวา สวนใหญใหความสนใจในการเรียนดนตรี ถึงแมวาจะไมเคย
เรียนดนตรีมากอน แตกระแสความนิยมในเพลงและดนตรีตางๆ ก็ยังมีอย ูผูบริโภคสวนใหญสนใจดนตรีที่เลนงาย ฟงงาย ตาม
สมัยนิยม ในแนวปอปปูลา ร็อค แจส ฮิป-ฮอป เห็นไดจากการที่โรงเรียนดนตรีที่มีอย ูในปจจุบันเปดหลักสูตรใหมๆขึ้น 
นอกเหนือจากการเลนดนตรีแนวคลาสสิก เพื่อตอบสนองความตองการของผ ูบริโภคใหมากที่สุด เชน หลักสูตรปอปปูลามิวสิค 
แจสมิวสิค การเลนรวมวง เปนตน 
 การดําเนินธุรกิจโรงเรียนดนตรีเปนธุรกิจเก่ียวกับการศึกษาซ่ึงอาจมีผลกําไรไมมากนักเหมือนธุรกิจอ่ืนทั่วไป แต
สามารถดําเนินการตอไปไดเรื่อยๆ เน่ืองจากคนสวนใหญยังตองการศึกษาหาความรู เพิ่มเติม และการศึกษาดานดนตรี 
นอกจากจะไดความรูแลว ยังเปนการใชเวลาวางคลายเครียดจากการงาน หรือการเรียนดานวิชาการเพียงอยางเดียว โรงเรียน
ดนตรี All About Music จึงสามารถใชประโยชนของธุรกิจดานการศึกษาน้ีเปนชองทางในการวางกลยุทธในการบริหารและ
การตลาดเพื่อจัดการใหสามารถอยูรอดได  
 จากการศึกษาโครงการจัดตั้งโรงเรียนสอนดนตรี ทั้งจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ รวมถึงการสังเกตอยางใกล
ชิดพบวา การเรียนการสอนดนตรีในโรงเรียนเอกชนสวนใหญจะพบปญหา ผูเรียนหยุดเรียนหรือเลิกเรียนกลางคัน ทําใหเกิด
ความไมตอเน่ืองในการเรียนและไมสามารถพัฒนาฝมือไดอยางเต็มที่ เม่ือไมคอยมีผ ูเรียน โรงเรียนดนตรีขนาดเล็กหลาย
โรงเรียนจึลตองปดตัว อีกปญหาหน่ึงที่พบนอกจากเรื่องไมมีนักเรียนคือ การขาดบุคคลากรที่มีความสามารถในการถายทอด มี
จํานวนครูไมพอกับนักเรียน หรือมีครูพอแตครูไมสามารถถายทอดหรือสอนนักเรียนใหเขาใจและสนุกกับดนตรีได ทําให
นักเรียนรูสึกเบื่อและไมอยากเรียน ดังจะเห็นไดจากคําตอบใน แบบสอบถามวา ปจจัยแรกที่คนสวนใหญตัดสินใจเลือกเรียน
ดนตรีคือ ครู พนักงาน และบุคลากร ใจดี มีความเปนกันเอง ดังน้ันการฝกอบรมในโรงเรียนจึงมีความสําคัญ เพราะเกิดการ
เรียนรูองคกรและทําใหโรงเรียนดําเนินกิจการตอไปไดดวยดี งานวิจัยช้ินน้ีสามารถใชเปนแนวทางในการศึกษาวาแผนธุรกิจ
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สถาบันสรางสรรคและพัฒนาศิลปนและวงดนตรี Mixhead Music Space ควรมีโครงสรางการบริหารงานอยางไร และควรทํา
กลยุทธทางการตลาดอยางไรเพื่อจะตอบสนองผูบริโภค 
 ณธีพัฒน วชิรชัยเกียรติ (2552) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากลของ
ผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากล ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร มีประเด็นสําคัญดังน้ี  
 1. แรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากล อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาในรายดาน พบวา แรงจูงใจทั้ง 2 ด
านไดแก ดานเหตุผล และดานอารมณ อยูในระดับมาก โดยแรงจูงใจดานเหตุผลจะมีมากกวาดานอารมณ ทั้งน้ีเน่ืองจากการที่
ผูบริโภคตัดสินใจที่จะเลือกเรียนดวยเหตุผล เพราะมีการไตรตรองอยางรอบคอบ โดยรวบรวมขอมูลทั้งในดานสถานที่ คาเล
าเรียน ประเภทของดนตรีสากลที่สนใจและเวลาในการเรียน เพื่อนําขอมูลตาง ๆ มาเปรียบเทียบกับผลประโยชนที่ไดรับ กับค
าใชจาย และคาเสียโอกาสที่จะเกิดขึ้น ซ่ึงหากตัดสินใจจากเหตุผลแลวพบวามีความคุมคา และเหมาะสม ผูบริโภคก็มีความพร
อมที่จะเขาเรียนดนตรีสากล สอดคลองกับผลการวิจัยของ Schiffman; & Kanuk. (1994) ที่พบวาส่ิงจูงใจดานเหตุผล
(Rational Motives) และการจูงใจดานอารมณ (Emotional motives) มีสวนสําคัญในการตัดสินใจในการบริโภคสินคา และ
ตัดสินใจเลือกอรรถประโยชนสูงสุด  
 2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดตอการเรียนดนตรีสากลโดยรวมมีความสําคัญอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณา
ในรายดาน พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานบุคลากรที่ใหบริการมีคาเฉล่ียมากที่สุด ทั้งน้ีเน่ืองจากการที่ผูบริโภคจะ
เลือกเรียนดนตรีสากล อาจเปนเพราะมีความช่ืนชอบ และตองการใชเวลาวางใหเปนประโยชน แตผูบริโภคบางคนก็อาจจะยัง
ไมทราบถึงรายละเอียด และประเภทของเครื่องดนตรีสากลมากนัก ดังน้ันจึงตองการบุคลากรที่จะใหขอมูล ตอบขอซักถาม 
และคําแนะนําเก่ียวกับโปรแกรมการเรียนดนตรีสากลที่เหมาะสม สอดคลองกับความตองการของผูบริโภคมากที่สุด ซ่ึงจะเป
นตัวชวยในการตัดสินใจที่จะเลือกเรียนดนตรีสากลใหเพิ่มมากขึ้น  
 3. พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากล มีประเด็นสําคัญ ดังน้ี  
  3.1 แนวโนมในอนาคตในการเลือกเรียนดนตรีสากล อยูในระดับคอนขางจะเรียนตอแนนอน ทั้งน้ี
เน่ืองจากการที่ผูบริโภคเลือกเรียนดนตรีสากล เพราะมีความช่ืนชอบในเลนการฟงดนตรีสากลและถือเปนกิจกรรมที่ใชเวลาว
างใหเปนประโยชน อีกทั้งยังเปนการไดพบปะสังสรรคกับกลุมคนที่รัก และช่ืนชอบการเลนดนตรีสากลเชนเดียวกับตนเอง ซ่ึง
ถือวา เปนการไดสัมผัสกับสังคมใหม นอกเหนือจากที่โรงเรียน มหาวิทยาลัย และครอบครัว ดังน้ัน โอกาสที่ผูบริโภคจะกลับมา
เรียนอยางตอเน่ืองจึงมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น  
  3.2 บุคคลที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากลมากที่สุด คือ ผูปกครอง/ คนในครอบครัว ทั้งน้ี
เน่ืองจากผูปกครอง/คนในครอบครัวเปนบุคคลที่มีความใกลชิดกับผูบริโภคมากที่สุด ดังน้ันการไดรับอิทธิพล และการโนมนาว
จิตใจจากกลุมบุคคลในครอบครัว จึงเปนแรงผลักดันใหผูบริโภคตัดสินใจที่จะเลือกเรียนดนตรีสากลมากกวากลุมคนอ่ืน ๆ  
  3.3 สาเหตุที่ทําใหตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากล คือ ประทับใจจากการเขาชมการแสดงดนตรีมากที่สุด 
ทั้งน้ีเน่ืองจากการชมการแสดงดนตรี นอกจากจะไดอรรถรสจากการฟงดนตรีแลว ยังไดเห็นลักษณะทาทาง บุคลิกภาพตาง ๆ 
ของนักดนตรีที่สามารถใชเปนแรงบันดาลใจ และจุดกําเนิดใหเกิดความประทับใจ และตัดสินใจที่จะเลือกเรียนดนตรีสากลได  
  3.4 สถานที่ในการเรียนดนตรีสากล สวนใหญจะเลือกเรียนที่โรงเรียนสอนดนตรี มากกวาการเรียนที่บาน 
ครูผูสอน และเลือกที่จะใหครูมาสอนที่บาน ทั้งน้ีเน่ืองจาก ที่โรงเรียนสอนดนตรีมีความพรอมในดานครูผูฝกสอน สถานที่เรียน 
อุปกรณเครื่องดนตรี ตางๆมากกวา รวมทั้งยังไดมีโอกาสพบปะกับเพื่อน ทําใหสามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็น และขอเสนอ
แนะทางดานดนตรีไดมากยิ่งขึ้น  
  3.5 ชวงวัน/เวลาที่เหมาะสมในการเรียนดนตรีสากล คือ ชวงบาย - เย็น/ เสาร – อาทิตย ทั้งน้ีเน่ืองจากใน
เวลาชวงบาย – เย็นของวันเสารและวันอาทิตย ถือวาเปนชวงเวลาที่เหมาะสม เพราะในชวงเชาผูบริโภคสามารถปฏิบัติภารกิจ
หรือกิจวัตรประจําวันตางๆ ไดอยางครบถวน  
  3.6 ปจจัยในการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีสากล สวนใหญเปนเพราะดนตรีมีผลกระทบที่ดี ตอการพัฒนา
สมอง สามารถสงเสริ สุขภาพจิตและสุขภาพกายของผูเรียนได  

งานวิจัยช้ินน้ีสามารถใชเปนแนวทางในการศึกษาปจจัยตางๆที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรี
สากลของผูบริโภค สถาบันสรางสรรคและพัฒนาศิลปนและวงดนตรี Mixhead Music Space ควรใชกลยุทธทางการตลาด
อยางไรเพื่อที่จะเปนแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกเขาเรียนในสถาบัน 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง “แผนธุรกิจสถาบันสรางสรรคและพัฒนาศิลปนและวงดนตรี Mix-head Music Space” เปนงานวิจัย
ที่เนนศึกษาปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอความสําเร็จของแผนธุรกิจ โครงสรางและการบริหารงาน รวมถึงกลยุทธสวนประสม
ทางการตลาดที่ตอบสนองแผนธุรกิจ ซ่ึงผูวิจัยจะเช่ือมโยงขอมูลอันเปนประโยชนจากแหลงตางๆ ประกอบกับการใชแนวคิด
และทฤษฏีในการวิเคราะห การวิจัยฉบับน้ีจึงเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่ใชการสัมภาษณแบบ
เจาะลึก (In-Depth Interview) และการศึกษาขอมูลจากเอกสารที่เก่ียวของ (Documentary Source) ตลอดจนการเก็บ
ขอมูลเชิงปริมาณโดยการสํารวจความตองการของผูบริโภคที่มีตอการใชบริการธุรกิจเพลง เพื่อเสนอผลการศึกษาที่สอดคลอง
กับวัตถุประสงคของงานวิจัยช้ินน้ีได 

 
สรุปผลการศึกษา/วิจัย 
 

จากผลการศึกษากลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน พบวา เปนเพศชาย จํานวน 181 คน (รอยละ 
45.3) เพศหญิงจํานวน 219 คน (รอยละ54.8) มีอายุต่ํากวา 15 ป จํานวน 81 คน (รอยละ 20.3) อายุ 15-20 ป จํานวน 101 คน 
(รอยละ 25.3) อายุ 21-30 ป จํานวน 124 คน (รอยละ 31.0) อายุ 31-40 ป จํานวน 49 คน (รอยละ 12.3) อายุ 41 ปขึ้นไป 
จํานวน 45 คน (รอยละ 11.3) 

ระดับการศึกษา ต่ํากวามัธยมตน จํานวน 58 (รอยละ14.5) มัธยมศึกษาตอนตนจํานวน 103 คน (รอยละ 25.8) 
มัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน 75 (รอยละ 18.8) อนุปริญญา/ปวส. จํานวน 42 คน (รอยละ10.5) ปริญญาตรีจํานวน 74 คน 
(รอยละ18.5) สูงกวาปริญญาตรีจํานวน 48 คน(รอยละ12.0) 

เขตที่อาศัยจากทั้งหมด 10 เขต ไดแก เขตดุสิตจํานวน 30 (รอยละ7.5) เขตบางเขนจํานวน 55 คน (รอยละ 13.8)
เขตบางกะปจํานวน 45 คน (รอยละ11.3) เขตมีนบุรีจํานวน 42 คน (รอยละ 10.5) เขตพญาไทจํานวน 23 คน (รอยละ5.8) 
เขตหวยขวางจํานวน 26 คน (รอยละ6.5) เขตหนองแขมจํานวน 47 คน (รอยละ11.8) เขตดินแดงจํานวน 40 คน( รอยละ 
10.0) เขตบึงกลุมจํานวน 45 คน (รอยละ11.3) และ เขตจตุจักรจํานวน 47 คน (รอยละ 11.8) 

การประกอบอาชีพ ไดแก นักเรียน/นักศึกษา จํานวน 105 คน (รอยละ 26.3) คาขาย/ธุรกิจสวนตัวจํานวน 47 คน 
(รอยละ 11.8) พนักงานบริษัท จํานวน 70 คน (รอยละ17.5) รับราชการ/เจาหนาที่ของรัฐจํานวน 86 คน (รอยละ21.5) 
รัฐวิสาหกิจจํานวน 24 คน (รอยละ 6.0) แมบาน จํานวน 30 คน (รอยละ7.5) และรับจางทั่วไปจํานวน 38 คน(รอยละ 9.5) 

รายไดตอเดือน ไดแก ต่ํากวา 2,500 บาท จํานวน 48 คน (รอยละ12.0) 2,501-5,000 บาทจํานวน 116 คน (รอยละ 
29.0) 5,001-10,000 บาท จํานวน 70 คน (รอยละ 17.5) 10,001-20,000 บาทจํานวน36 คน (รอยละ9.0) 20,001-30,000 บาท 
จํานวน72 คน (รอยละ18.0) และ 30,001 บาทขึ้นไปจํานวน 58 คน (รอยละ 14.5) 

ที่มาของรายได แบงออกเปนจากการประกอบอาชีพ 177 คน (รอยละ 44.3) และจากผูปกครองจํานวน 223 คน 
(รอยละ 55.8) 

ความสามารถทางดนตรี พบวา ไมมีความสามารถจํานวน 48 คน (รอยละ 12.0) มีพื้นฐานเล็กนอยจํานวน112 คน
(รอยละ 28.0) เลนดนตรีไดพอสมควรจํานวน160 คน (รอยละ 40.0) เลนดนตรีได จํานวน 62 คน(รอยละ 15.5) และเปนนัก
ดนตรีอาชีพ หรือศิลปน จํานวน 18 คน (รอยละ 4.5)   

ดานพฤติกรรมผูบริโภค แบงออกเปน (1) ปจจัยที่ทําใหบริโภคเพลง ไดแก บริโภคเพลงตามรสนิยมสวนตัว จํานวน 
66 คน รอยละ 16.5 ฟงตามเพื่อน จํานวน 120 คน (รอยละ 30.0) ฟงตามครอบครัวจํานวน 85 คน (รอยละ 21.)3 เลือก
บริโภคตามความผูกพันกับศิลปนจํานวน 39 คน (รอยละ 9.8) และการโฆษณาและการประชาสัมพันธจํานวน 90 คน รอยละ
22.5 (2) คุณภาพเพลงไทย ผูบริโภคไดแสดงความเห็นดังน้ี พัฒนาขึ้นมากจํานวน 160 คน (รอยละ 40.0) คุณภาพแยลง
จํานวน 88 คน( รอยละ 22.0) คงเดิม/ไมแตกตาง จํานวน 152 คน(รอยละ 38.0) (3) ประเภทของเพลง ผูบริโภคเลือกฟง
เพลงจําแนกไดดังน้ี เพลงไทยจํานวน 80 คน (รอยละ 20.0) เพลงสากล (ตางประเทศ) จํานวน 89 คน (รอยละ 22.3) เพลง
คลาสสิค/บรรเลง จํานวน 126 คน (รอยละ 31.5) เพลงนิวเอจ/เวิรคมิวสิคจํานวน 54 คน (รอยละ 13.5) เพลงเตนรําจํานวน 
51 คน (รอยละ 12.8) (4) แนวเพลงสากลที่ชอบ ไดแก แนว pop จํานวน 92 คน( รอยละ 23.0) แนว Rock จํานวน 85 คน 
(รอยละ 21.3) แนว Electronic จํานวน99 คน (รอยละ 24.8) แนว Jazz จํานวน 44 คน (รอยละ 11.0) แนว R & B จํานวน 
51 คน (รอยละ 12.8) แนว Indy จํานวน 29 คน (รอยละ 7.3) (5) เหตุผลที่ช่ืนชอบฟงเพลง ไดแก ตองการเปนศิลปนจํานวน 
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90 คน (รอยละ 22.5) นําไปประกอบอาชีพจํานวน 82 คน (รอยละ 20.5) อยากพัฒนาทักษะดนตรีจํานวน 90 คน (รอยละ 
22.5) งานอดิเรกจํานวน 40 คน (รอยละ 10.0)  ชอบแสดงออก จํานวน 40 (รอยละ 10.0) ตองการวัดระดับตนเองจํานวน 
58 (รอยละ 14.5) 

ดานสวนประสมทางการตลาดที่มีตอสถาบันสรางสรรคและพัฒนาศิลปนและวงดนตรี Mix-head Music Space ใน
ภาพรวม พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญกับปจจัยสวนผสมทางการตลาดในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.10, S.D. .285) หาก
พิจารณาแตละดานสวนใหญใหความสําคัญกับการสงเสริมการขายเปนอันดับแรก (คาเฉล่ีย 4.22, S.D. .359) รองลงมาปจจัย
ดานชองทางการจัดจําหนาย (คาเฉล่ีย 4.15, S.D. .347) การใหความสําคัญกับราคา (คาเฉล่ีย 4.04, S.D. .397) และอันดับ
สุดทายการใหความสําคัญกับปจจัยดานผลผลิตและบริการ (คาเฉล่ีย 4.02, S.D.381) 

ดานสวนประสมทางการตลาดที่มีตอสถาบันสรางสรรคและพัฒนาศิลปนและวงดนตรี Mix-head Music Space 
ดานผลิตภัณฑและบริการภาพรวมพบวามีความตองการในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.02, S.D. .381) หากพิจารณาในแตละขอ
พบวา ตองการใหสถาบันสรางสรรคและพัฒนาศิลปนและวงดนตรี Mix-head Music Space มีความหลากหลายของหลักสูตร
การเรียนรองเพลงและดนตรีเพื่อใหเลือกไดตามแนวเพลงที่ถนัดในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.20, S.D. .556) และตองการให
สถาบันฯ มีการฝกสอนรองเพลงและเลนดนตรีทั้งในแบบตัวตอตัว และแบบกลุมในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.20, S.D. .660) 
รองลงมาตามความตองการ 
 
อภิปรายผล  

 
จากผลการวิจัยดานพฤติกรรมผูบริโภคพบวา ปจจัยที่ทําใหบริโภคเพลง ไดแก ฟงตามเพื่อน และคุณภาพเพลงไทย

ในปจจุบันพัฒนาขึ้นมาก สวนเหตุผลที่ช่ืนชอบฟงเพลงและมีความตองการที่จะเขาเรียนในสถาบันดนตรีเน่ืองจาก ตองการ
พัฒนาทักษะดนตรี สอดคลองกับงานวิจัยของ ณธีพัฒน วชิรชัยเกียรติ. (2552) ที่พบวาแรงจูงใจที่ทําใหเกิดการตัดสินใจเขา
เรียนในสถาบันดนตรีสากลมาจากแรงจูงใจทางดานอารมณ  

จากผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ผูบริโภคชอบความหลากหลายของหลักสูตร
การเรียนรองเพลงและดนตรีของสถาบันฯที่มีใหเลือกไดตามแนวเพลงที่ถนัด และ สถาบันฯมีการฝกสอนรองเพลงและเลน
ดนตรีทั้งในรูปแบบตัวตอตัวและแบบกลุม (คาเฉล่ีย4.02) สอดคลองกับงานวิจัยของ กรกนก สรอยอินทร. (2551) ที่วาส่ิง
สําคัญในการตัดสินใจเรียนในสถาบัน คือ ความหลายหลายของหลักสูตร 

จากผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานราคา ผูบริโภคชอบสถาบันฯที่มีการฝกสอนรองเพลงและ
เลนดนตรีทั้งในรูปแบบตัวตอตัวและแบบกลุม และการจายเงินสด ทําใหไดรับสวนลดพิเศษ (คาเฉล่ีย 4.20) สอดคลองกับ
งานวิจัยของ กรกนก สรอยอินทร. (2551) ที่วาพบส่ิงสําคัญในการตัดสินใจเรียนในสถาบัน คือ ราคาคาเรียนที่เหมาะสม 

จากผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานชองทางการจัดจําหนาย ผูบริโภคชอบในการทําคลิป
เทคนิคตางๆ โดยทีมผูสอนเผยแพรผานเว็บไซด และ Social Media (คาเฉล่ีย 4.21) และ มีชองทางการติดตอกับสถาบันฯ
หลากหลายชองทาง และ มีเว็บไซดใหบริการคลังความรูดานดนตรี มีการจัดเน้ือหาดี หาขอมูลงาย และครบถวน อยูในระดับ
มากรองลงมา (คาเฉล่ีย 4.18) สอดคลองกับงานวิจัยของ กรกนก สรอยอินทร. (2551) ที่วาสาเหตุสําคัญในการตัดสินใจเรียน
ในสถาบัน คือ ความทันสมัย และสะดวกสบาย ในการเขาถึงสถาบัน 

จากผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริมการขาย ผูบริโภคยอมรับผูกอตั้ง (ทิพยวัลย 
ปนภิบาล) และทีมงานที่มีช่ือเสียง (คาเฉล่ีย 4.49) และ การใชศิลปนผูมีช่ือเสียงสงเสริมการขาย (คาเฉล่ีย 4.30) สอดคลองกับ
งานวิจัยของ กรกนก สรอยอินทร. (2551) ที่วาส่ิงสําคัญในการตัดสินใจเรียนในสถาบันอีกสวนหน่ึง คือ การจัดกิจกรรม
สงเสริมการขายของสถาบัน 

 
ขอเสนอแนะ 
 

1. ในสวนของปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ เพื่อใหสอดคลองตอความตองการของผูบริโภค ควรให
ผูเรียนสามารถกําหนดความตองการในการเรียนทั้งในเรื่องของแนวดนตรีที่ชอบเพื่อตอบสนองวัตถุประสงคการใชงานของ
ผูเรียน 
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2. ในสวนของปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานชองทางการจัดจําหนาย ในหัวขอ การทําคลิปเทคนิคตางๆ โดย
ทีมผูสอนเผยแพรผานเว็บไซด และ Social Media (คาเฉล่ีย 4.21) มีชองทางการติดตอกับสถาบันฯหลากหลายชองทาง และ 
มีเว็บไซดใหบริการคลังความรูดานดนตรี มีการจัดเน้ือหาดี หาขอมูลงาย และครบถวน เพื่อใหสอดคลองตอความตองการของ
ผูบริโภค ดังน้ันควรสราง Online Community เพื่อใหนักเรียนของสถาบันแลกเปล่ียนประสบการณ และแบงปนความรู เพื่อ
เปนคลังความรูที่มากขึ้นในอนาคต 
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บทคัดยอ 
  
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักจริยธรรม ของนักศึกษาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในดานความซ่ือสัตยสุจริต ดานความรับผิดชอบ ดานความมีระเบียบวินัย ประชากร ไดแก 
นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ช้ันปที่ 3 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปการศึกษา 2557 จํานวน 46 คน             
ที่เรียนในรายวิชาจริยศาสตรเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ แบบทดสอบความรู เก่ียวกับหลักจริยธรรมใน ดานความซ่ือสัตย
สุจริต ดานความรับผิดชอบ ดานความมีระเบียบวินัย วิเคราะหขอมูลโดยคํานวณหาคารอยละ คาเฉล่ีย และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานนําเสนอเปนตารางประกอบคําบรรยาย ผลการศึกษาสรุปไดดังน้ี 
 นักศึกษาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักจริยธรรม ดาน
ความซ่ือสัตยสุจริต ดานความรับผิดชอบและดานความมีระเบียบวินัย ทั้ง 3 ดานอยูในระดับมากที่สุด โดยเรียงลําดับได ดังน้ี 
ดานความมีระเบียบวินัยมีมากที่สุดรองลงมาคือดานความรับผิดชอบและดานความซ่ือสัตยสุจริต 
 
คําสําคัญ: ความซ่ือสัตยสุจริต, ความรับผิดชอบ, ความมีระเบียบวินัย, นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา 
 

Abstract 
 
 This research which was aimed to investigate Ethical Knowledge and Understanding of Social 
Studies Students , faculty of education, Sakhon Nakhon Rajabhat University in concerning responsibility, 
honesty and discipline. The research population included 46 of third years Social Studies of Education, 
Sakhon Nakhon Rajabhat University in 2014 Academic year who had learned in Ethics. The Ethical Knowledge 
test was applied in collecting data which were analyzed by computing percentages, means, and standard 
deviations. The study results were presented in tables accompanied by descriptive details. 
 The findings were as follows Ethical Knowledge and Understanding of Social Studies Students of 
Education, SakhonNakhonRajabhatUniversity. Were at very high level in all three aspects mamely, Discipline, 
Responsibility and Honesty. 
 
Keywords: discipline, responsibility, honesty, social studies students 

 
บทนํา 
 
 ในสังคมปจจุบัน ความเส่ือมทางดานจิตใจและจริยธรรม เปนที่นาวิตกอยางยิ่งเพราะขอเท็จจริงจากส่ือมวลชน
ปรากฏขึ้นบอยครั้งและรุนแรง  จากขอคิดเห็นของพระธรรมปฎก กลาววา ปญหาความเส่ือมในจิตใจของคนในสังคมมี
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พฤติกรรมที่ขาดคุณธรรมจริยธรรมอีงาม มีอาชญากรรมเกิดขึ้นมาก ประชาชนมีพฤติกรรมฟุงเฟอฟุมเฟอย ขาดระเบียบวินัย 
ขาดความรับผิดชอบ และติดอยูในอบายมุข กลาวคือมีปญหาทางศีลธรรม การที่ประแสอยางน้ีรุนแรงขึ้นได ก็เพราะเราละเลย
ในเรื่องระบบการควบคุมดูแลไมไดใสใจในการจัดสรรระบบควบคุมทางจริยธรรมตางๆ (พระธรรมปฎก, 2541 :10) จริยธรรม
เปนส่ิงจําเปนสําหรับชีวิตและสังคมที่จะดํารงอยูอยางสันติสุข การปลูกฝงตองดําเนินไปอยางมีกระบวนการและเปนระบบ โดย
สอดคลองกับหลักเกณฑแหงสัจธรรมที่รองรับเปนพื้นฐาน  
            รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติไดกําหนดจุดเนนทางดานคุณธรรมและ
จริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 ในมาตรา 81 ระบุไววา "รัฐตองจัดการศึกษาอบรมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อใหเกิดความรูคูคุณธรรม" ซ่ึงคําวา "ความรูคูคุณธรรม" น้ันเปนนามธรรมที่ตองนํามาวิเคราะหให
สามารถนําไปปฏิบัติใหเกิดเปนรูปธรรมใหไดอีกทั้งพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 ไดบัญญัติสาระวาดวยการจัด
การศึกษาวาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกายจิตใจสติปญญาความรูและคุณธรรมมีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติสํานัก
นายกรัฐมนตรี ,2544) ประกอบกับพระราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่พระราชทานแกคณะผูบริหารคณาจารย
มหาวิทยาลัยรามคําแหงมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมหาวิทยาลัยศิลปากรสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตรในพิธี
ทูลเกลาถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ในวันที่ 3 ตุลาคมพ.ศ. 2532 ณ ศาลาดุสิตดาลัยวา “มหาวิทยาลัยมุงจะสอน
นักศึกษาใหเปนคนเกงเชนในดานวิชาการความคิดริเริ่มความกลาหาญในความกระตือรือรนที่จะกาวหนาการสอนคนใหเกงน้ีดู
จะเห็นวาดีแตถามองใหถี่ถวนแลวอาจจะทําใหเกิดบกพรองในตัวบุคคลไดไมนอยที่สําคัญ 1. บกพรองในความคิดพิจารณาที่
รอบคอบและกวางไกลเพราะใจรอนเรงจะทําการใหเสร็จโดยเร็วเปนเหตุใหการงานผิดพลาดขัดของลมเหลว 2. บกพรองใน
ความนับถือและเกรงใจผูอ่ืนเพราะถือวาตนเปนเลิศเปนเหตุใหเยอหยิ่งมองขามความสําคัญของคนอ่ืนและมักจะกอความ
ขัดแยงทําลายไมตรีจิตมิตรภาพตลอดจนความสามัคคีระหวางกัน 3. บกพรองในความมัธยัสถพอเหมาะพอดีในการกระทําทั้ง
ปวงเพราะมุงหนาแตทําตัวใหเดนใหกาวหนาเปนเหตุใหคนเห็นแกตัวเอารัดเอาเปรียบ 4. บกพรองในจริยธรรมความรูจัก
รับผิดชอบช่ัวดีเพราะมุงแตจะแสวงหาประโยชนเฉพาะตัวใหเพิ่มพูนขึ้นเปนเหตุใหทําความผิดความช่ัวทุจริตไดโดยไมรูสึก
สะเทือน (พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว , จิตวิทยาการศึกษา 2541 : 267) 
            ในระดับอุดมศึกษามีเปาหมายสําคัญในการที่จะมุงเนนการผลิตบัณฑิตออกไปรับใชสังคมโดยนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดใหสถาบันการศึกษาทุกแหงปลูกฝงจิตสํานึกดานคุณธรรม
จริยธรรมแกนักศึกษาเพื่อใหบัณฑิตที่จะผลิตออกไปรับใชสังคมประเทศชาติเปนทรัพยากรบุคคลที่มีความสมบูรณและมีความ
พรอมทั้งทางดานวิชาการและดานคุณธรรมจริยธรรมประกอบกับสาขาวิชาสังคมศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร มีวิชาที่เก่ียวของกับคุณธรรมจริยธรรม ที่บรรจุอยูในหลักสูตร คือวิชาจริยศาสตร  อีกทั้งวิชาน้ียังเปนหน่ึงในหาสาระ
การเรียนรูสังคมศึกษาดวย นักศึกษาช้ันปที่ 3 สาขาวิชาสังคมศึกษา อาจจะมีความรูความเขาใจ ในดานของหลักจริยธรรม ซ่ึง
มีอยูในวิชาจริยศาสตร ไมเทากัน หรือการตัดสินเชิงจริยธรรม ความฉลาดทางจริยธรรมอาจมีความแตกตางกัน ดังน้ันผูวิจัยจึง
มีความสนใจในการที่จะศึกษาความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักจริยธรรม ของนักศึกษาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยเนนในดานความซ่ือสัตยสุจริต ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย เพราะเปนจริยธรรมที่
ควรปลูกฝงใหเกิดขึ้นแกนักเรียน นักศึกษา เพื่อเปนแนวทางในการเสริมสรางความรูความเขาใจในดาน คุณธรรม  จริยธรรม 
ใหยั่งยืน ไปสูการเกิดผลที่ถาวรอีกทั้งตองการใหนักศึกษาไดรับการพัฒนาไปสูการเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพมีความสมบูรณ ทั้ง
รางกายและจิตใจ  มีสติ  ปญญา  มีความรูและคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรม  ในการดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับ 
ผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย  
 
           เพื่อศึกษาความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักจริยธรรม ของนักศึกษาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 
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วิธีการวิจัย 
 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีคือ นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ช้ันปที่ 3 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ปการศึกษา 2557 จํานวน 46 คนที่เรียนในรายวิชาจริยศาสตรและเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีไดแก เครื่องมือที่
ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ แบบทดสอบความรูทางดานจริยธรรมใน ดานความซ่ือสัตยสุจริต ดานความรับผิดชอบ ดานความมี
ระเบียบวินัย ซ่ึงเปนแบบทดสอบชนิดแบบเลือกตอบ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน   
  
การวิเคราะหขอมูลจากแบบทดสอบโดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 
 

ระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักจริยธรรม ชวงคะแนนเปนรอยละ 
มีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักจริยธรรมมากที่สุด  
มีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักจริยธรรมมาก  
มีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักจริยธรรมปานกลาง  
มีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักจริยธรรมนอย  
มีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักจริยธรรมนอยที่สุด  
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ผลการวิจัย 
 
          การศึกษาความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักจริยธรรม ของนักศึกษาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนครมีแบบทดสอบที่นํามาวิเคราะหครั้งน้ี จํานวน 46 ฉบับ ดังน้ี  
          ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานดานสถานภาพโดยทั่วไปของนักศึกษา เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check- list)ไดแก เพศ 
อายุ วิเคราะหขอมูลโดยคํานวณหาคารอยละ (Percentages)  แลวนําเสนอในรูปแบบตาราง ประกอบความเรียง 
          จากตาราง 1   พบวา นักศึกษาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สวนใหญเปนเพศหญิง คิด
เปนรอยละ 76.1 และมีอายุ 21 ป คิดเปนรอยละ 69.5 
          ตอนที่ 2 ความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักจริยธรรม ของสาขาวิชาสังคมศึกษา ช้ันปที่ 3 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ปการศึกษา 2557 ซ่ึงเปนแบบทดสอบชนิดแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก นําคะแนนที่ได มาคํานวณหาคารอย
ละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  แลวนําเสนอในรูปแบบตาราง ประกอบความเรียง 
 
จากตาราง  คะแนนเต็ม คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ รอยละ ความรูทางดานจริยธรรม ดาน ความซ่ือสัตยสุจริต 
               ดานความรับผิดชอบ ของ นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ช้ันปที่ 3 คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

ความรูทางหลักจริยธรรม     คะแนนเต็ม   คาเฉล่ีย 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
รอยละ 

1. ดานความซ่ือสัตยสุจริต         20 17.00 1.15 85.00 

2. ดานความรับผิดชอบ            20 16.46 1.93           82.28 

3. ดานความมีระเบียบวินัย        20 17.09 1.00           85.43 

             โดยรวม                  60 50.55 1.36           84.24 

 
          จากตาราง  นักศึกษาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลัก
จริยธรรม ดานความซ่ือสัตยสุจริต (รอยละ 85.00) อยูในระดับมากที่สุด ดานความรับผิดชอบ (รอยละ 82.28) อยูในระดับ
มากที่สุด และดานความมีระเบียบวินัย (รอยละ 85.43) อยูในระดับมากที่สุด 
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สรุปผลการวิจัย 
 
          นักศึกษาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักจริยธรรม ดาน
ความซ่ือสัตยสุจริต (รอยละ 85.00) ดานความรับผิดชอบ (รอยละ 82.28)  และดานความมีระเบียบวินัย (รอยละ 85.43) ทั้ง 
3 ดานอยูในระดับมากที่สุด และเม่ือเรียงลําดับความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักจริยธรรม ของนักศึกษาสังคมศึกษา คณะครุ
ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในแตละดานโดยเรียงจากนอยไปหามาก ดังน้ี ดานความมีระเบียบวินัย (รอยละ 85.43)
ดานความรับผิดชอบ (รอยละ 82.28)และดานความซ่ือสัตยสุจริต (รอยละ 85.00) 
 
อภิปรายผล  
 
           จากการศึกษาพบวา นักศึกษาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับหลักจริยธรรม อยูในระดับมากที่สุดทั้ง 3 ดาน ดานความซ่ือสัตยสุจริตคิดเปนรอยละ 85.00ดานความรับผิดชอบคิด
เปนรอยละ 82.28 ดานความมีระเบียบวินัยคิดเปนรอยละ 85.43 เหตุผลที่นักศึกษามีความรูความเขาใจอยูในระดับมากที่สุด
น้ัน ซ่ึงสามารถอภิปรายผลไดดังน้ี  
          1. นักศึกษาไดเรียนในรายวิชาที่เก่ียวของกับคุณธรรมจริยธรรม คอนขางมากเพราะนักศึกษาเปนนักศึกษาในหลักสูตร
สังคมศึกษา ซ่ึงเก่ียวของกับศาสนาและวัฒนธรรม โดยเฉพาะในรายวิชาจริยศาสตร จึงทําใหนักศึกษามีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับหลักจริยธรรม อยูในระดับมากที่สุด  
          2. นักศึกษามีพัฒนาการทางดานจริยธรรมที่เกิดขึ้นตามวัย สามารถใชเหตุผลเชิงจริยธรรมในการตัดสินไดวาส่ิงใดถูก
ส่ิงใดผิดส่ิงใดควรไมควร สอดคลองกับ โคลเบอร (Kohlberg ,1976 อางในวาที่รอยตรีคมกฤษใจคําปน, 2524: 14) ที่ไดกลาว
ไววาจิตลักษณะหลายชนิดเปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนาการของการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมของบุคคลจิตลักษณะเหลาน้ีคือ
สติปญญาการรูและการคิดอารมณสังคมและบุคลิกภาพและความสามารถในการหยั่งรูบทบาทของผูอ่ืนจิตลักษณะทั้งหมดที่
กลาวน้ีเปนลักษณะที่บุคคลอาจพัฒนาไดจากขั้นต่ําสุดไปยังขั้นสูงสุดความรูเก่ียวกับพัฒนาการของจิตลักษณะเหลาน้ีอยูในรูป
ของทฤษฎีตางๆเหลาน้ีคือทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอรทฤษฎีพัฒนาการรูการคิดและสติปญญาของเปยเจท
ทฤษฎีพัฒนาการทางอารมณสังคมและบุคลิกภาพของอีริดสันและทฤษฎีพัฒนาการของการสวมบทบาททางสังคมของเซลเมน
ในที่น้ีจะกลาวถึงทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของเปยเจทและโคลเบอรเพราะเปนผูนําทางความคิดในทฤษฎีพัฒนาการ
ลักษณะที่สงเสริมจริยธรรมและเปนทฤษฎีที่ไดรับการยอมรับโดยทั่วไปเปนอยางมาก (อางในวาที่รอยตรีคมกฤษใจคําปน, 
2524 : 15)  
           3. นักศึกษาทั้งหมดนับถือพุทธศาสนา ซ่ึงหลักธรรมคําสอนในทางพุทธศาสนาก็คือหลักจริยธรรมทั้งส้ิน ซ่ึงนักศึกษา
อาจไดรับฟงคําส่ังสอนจากพระสงฆ พอแม หรือครูอาจารย สอดคลองกับงานวิจัยของสําราญเพียนอก (2550: 117 – 133) ได
ทําการวิจัยเรื่องการดําเนินชีวิตตามแนววิถีพุทธของวัยรุน ผลการวิจัยพบวา ผลการศึกษาระดับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตาม
แนววิถีพุทธของวัยรุนตามหลักธรรมมรรคมีองค 8 ในภาพรวมมีระดับปฏิบัติมากรอยละ 32.96 รองลงมาคือระดับปฏิบัติปาน
กลางรอยละ 28.78 ระดับปฏิบัติมากที่สุดรอยละ 21.01 ระดับปฏิบัตินอยรอยละ 10.30 และระดับปฏิบัตินอยที่สุดรอยละ 
6.95 ตามลําดับซ่ึงจะเห็นไดวา ความมีระเบียบวินัยความรับผิดชอบและความซ่ือสัตยสุจริต ก็มีอยูในมรรคมีองค 8 ซ่ึง
ผลการวิจัยก็พบวานักศึกษาปฏิบัติในระดับมาก และดังที่พระสุริยะ  สิริโรจนงาม (2547: 87)ไดศึกษาเก่ียวกับการนําหลัก
จริยธรรมไปใชของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ในโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ วัดศรีโสดา จังหวัดเชียงใหม พบวา 
นักเรียนมีความเขาใจในประเด็นจริยธรรมทั้ง 6 ดาน ประกอบดวย ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบ ความเสียสละ ความ
ซ่ือสัตย ความสามัคคี และการประหยัด นักเรียนมีความรูความเขาใจ และจําแนกพรอมกับตัดสินใจไดวา ประเด็นจริยธรรมใน
กรณีตัวอยางใด สามารถนําไปใชไดและเกิดประโยชนกับตนเองและสวนรวม อีกทั้งสมารถที่จะบอกไดวาสถานการณใดผิด ไม
ควรจะกระทํา ควรที่จะหลีกเล่ียง เปนการช้ีใหเห็นวาจริยธรรมทั้ง 6 ดาน สามารถที่จะพัฒนาใหเกิดขึ้นกับนักเรียน และ
นักเรียนที่ไดรับการปลูกฝงจริยธรรมสามารถตัดสินใจ โดยใชหลักการทางจริยธรรมตัดสินใจไดอยางถูกตอง เปนการเสริมสราง
จริยธรรมใหแกนักเรียน ซ่ึงจะทําใหนักเรียนน้ันสามารถจะดําเนินชีวิตอยูในสังคมได อยางถูกตองดีงาม โดยใชหลักจริยธรรม
เปนแบบอยางในการดําเนินชีวิต 
           4. นักศึกษาอยูในสังคมที่มีจารีตประเพณี ที่หลอหลอมในเรื่องของจริยธรรม นักศึกษาไดเรียนรูจากการใชชีวิตใน
สังคม โดยเฉพาะจริยธรรมทั้ง 3 ดาน ที่ไดทําการวิจัย คือดานความมีระเบียบวินัยดานความรับผิดชอบ และดานความซ่ือสัตย



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 

 บูรณาการศาสตรและศิลป งานวิจัยทองถ่ินไทยและประชาคมอาเซียน | 1677 

สุจริต น้ันศึกษาไดประพฤติปฏิบัติอยูตลอดในชีวิตประจําวัน ดังที่ ดวงเดือนพันธุมนาวิน (2524 : 5 ) กลาววาจริยธรรมของ
บุคคลมีตนเหตุมาจากอิทธิพลของสังคมมากกวาอิทธิพลทางพันธุกรรมกลาวคือบุคคลที่เกิดมาในแตละสังคมจะตองเรียนรูและ
ยอมรับจริยประเพณีในสังคมของตนซ่ึงจะแตกตางจากจริยประเพณีของสังคมอ่ืนๆไมมากก็นอยฉะน้ันจะเห็นไดวาแหลงกําเนิด
ที่สําคัญของจริยธรรมของบุคคลคือสังคมหรือส่ิงแวดลอมน้ันเองรากฐานการเกิดจริยธรรมจะเริ่มกอตัวขึ้นในทารกตั้งแตแรก
เกิดโดยการเรียนรูเก่ียวกับบุคคลอ่ืนทีละนอยตามการพัฒนาทางประสาทสัมผัสตางๆจะอํานวยใหนักทฤษฎีพัฒนาการทาง
สังคมหลายทานเช่ือวาการพัฒนาทางจริยธรรมจะเกิดขึ้นในชวงแรกของชีวิตมนุษยคือในชวงสิบปแรกและจะฝงรากลึกยากแก
การเปล่ียนแปลงในชวงหลังๆของชีวิตแตก็มีนักทฤษฎีการเรียนรูซ่ึงสามารถพิสูจนวาลักษณะและการกระทําตางๆของมนุษย
สามารถจะเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมของสถานการณโดยไมกําจัดอายุถึงแมนักทฤษฎีทางจริยธรรมแทบทุกคนจะให
ความสําคัญแกอิทธิพลของสังคมแตความคิดเห็นยังมีความแตกตางกันออกไปในบางเรื่องเปนเหตุใหเกิดทฤษฎีดานน้ีมากมาย
ซ่ึงมีเน้ือหาเก่ียวพันกับอิทธิพลของสังคมไมทางตรงก็ทางออมนอกจากน้ีบางทฤษฎียังเนนที่กระบวนการการเรียนรูจากสังคม
โดยตรงและยังสอดคลองกับไพฑูรยเพ็งสันเทียะ (2552)ไดศึกษาเรื่องพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักเรียนในวิทยาลัยการ
อาชีพสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปรียบเทียบพฤติกรรมทางจริยธรรมจากเพศอายุ
ระดับและประเภทวิชาชางอุตสาหกรรมและประเภทวิชาชางพาณิชยกรรมพิจารณาจากเพศอายุประเภทวิชาหัวขอที่ศึกษาเปน
พฤติกรรมทางจริยธรรม 4 ดานไดแกดานวินัยและความรับผิดชอบดานความซ่ือสัตยดานความขยันอดทนและดานการ
ประหยัดอดออมโดยเก็บรวบรวมขอมูลจากนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปที่ 3 จากผลการวิจัยพบวาพฤติกรรม
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับช้ันปที่ 3 จากภาพรวมทั้ง 4 ดานโดยดานประหยัดและอดออมมีพฤติกรรมอยูใน
ระดับมากสวนการเปรียบเทียบพฤติกรรมแตละดานมีความแตกตางกัน 
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บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องสวนประกอบของ
คอมพิวเตอรกอนและหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คอมพิวเตอรเรื่องสวนประกอบของคอมพิวเตอรหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับเกณฑที่ตั้งไว กลุมตัวอยาง
ที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดวังตะกู จังหวัดนครปฐม จํานวน 25 คน ซ่ึงไดมาโดยการสุมแบบ
แบงกลุม เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สรางโดย
ผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที  

ผลการวิจัยพบวา 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่อง สวนประกอบของคอมพิวเตอรโดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และ 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คอมพิวเตอรเรื่อง สวนประกอบของคอมพิวเตอรโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนหลังเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 65 อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 

คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน, วิชาคอมพิวเตอร, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

Abstract 
 

The purpose of this research were to 1) compare students’ learning achievement in Computer 
Subject on Components before and after learning by using the Computer Assisted Instruction Lesson and 
2) compare students’ learning achievement in Computer Subject on Components after learning by using 
the Computer Assisted Instruction Lesson with the set criterion. The sample was 25 grade 2 students studying 
at Watwangtaku School Nakhon Pathom province, derived by cluster random sampling. The data collection 
instruments were Computer-Aided Instruction and achievement test, constructed by the researcher. The 
statistics used for data analysis were mean, standard deviation and t-test. 
 The results were as follows: 1) The learning achievement in Computer Subject on Components 
after learning by using the Computer Assisted Instruction Lesson was higher than that of before with a 
statistical significant level of .05. and 2) The learning achievement in Computer Subject on Components 
after learning by using the Computer Assisted Instruction Lesson was higher than the set criterion of 65 % 
with a statistical significant level of .05. 
 

Keywords: computer-aided, instruction information technology system, achievement 
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ความเปนมาของปญหา 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 หมวดที่ 4 แนวทางการจัดการศึกษา มาตรา 22         
การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ การจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 จึงมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอ 
และประกอบอาชีพ มุงใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะที่พึ่งประสงค คือ รักชาติ ศาสน กษัตริย ซ่ือสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยู
อยางพอเพียง มุงม่ันในการทํางาน รักความเปนไทย และมีจิตสาธารณะ จากแนวคิดดังกลาวการใชเทคโนโลยีจึงเปนพื้นฐาน
สําคัญของการพัฒนาผูเรียน หลักสูตรการศึกษาแกนกลางขั้นพื้นฐาน 2551 จึงกําหนดสาระของการใชเทคโนโลยีไวในสาระ
การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี มาตรฐาน ง 3.1 เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบคนขอมูลการเรียนรู การส่ือสาร การแกปญหาการทํางาน และอาชีพอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีคุณธรรม 

การจัดการเรียนรูที่สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มขึ้น และมีความคงทนของการเรียนรูไดในระยะยาวน้ัน 
จําเปนตองการนํานวัตกรรมหรือเทคนิคตางๆ มาใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนบรรลุเปาหมายการศึกษาไดอยาง
มีประสิทธิภาพ การศึกษาจึงเปนส่ิงสําคัญที่สุดสําหรับมนุษย ซ่ึงจะชวยพัฒนาตนเองใหมีความรู มีความสามารถ ใหเปนคนเกง 
และเปนคนที่ดีในสังคม นอกจากน้ี ยังเปนส่ิงที่ชวยใหเอาตัวรอดในสังคมได ดังน้ัน ส่ิงสําคัญในการพัฒนามนุษยจําเปนตอง
พัฒนาส่ือการเรียนรู หรือสรางส่ือการเรียนรูใหมีความเหมาะสมตอการนําไปใชเปนส่ือการเรียนการสอนอยางยิ่ง ควบคูไปกับ
คุณธรรม และจริยธรรมในการใชเทคโนโลยี เพื่อถายทอดความรูใหมีประสิทธิภาพ  ในปจจุบันบันเทคโนโลยีไดเขามาเปนสวน
หน่ึงในการศึกษาเปนอยางมากจึงเปนส่ิงสําคัญในการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ และนําไปทดลอง
พัฒนาความรูใหกับนักเรียนโดยใชเปนส่ือการเรียนการสอนเพื่อใหนักเรียนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดถือวาเปน
ส่ิงสําคัญที่สุด  

CAI มาจากคําวา "Computer Aided Instruction" หรือบางแหลงอาจจะใชคําวา "Computer Assisted 
Instruction" โดยมีการใชคําในภาษาไทยวา "ส่ือคอมพิวเตอรชวยสอน" เปนกระบวนการเรียนการสอน โดยนําเอา
ส่ือคอมพิวเตอร มาใชในการนําเสนอเน้ือหา เรื่องราวตางๆ มีลักษณะเปนการเรียนโดยตรง และเปนการเรียนแบบมี
ปฏิสัมพันธ (interactive) ซ่ึงก็คือ สามารถโตตอบระหวางผูเรียนกับคอมพิวเตอรได 

การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนอีกหน่ึงนวัตกรรมทางการศึกษา โดยลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนน้ันจะประกอบดวยมัลติมีเดียรวมอยูดวย เชนภาพเคล่ือนไหว เสียง ขอความ สีสันที่สวยงาม บทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนเปนส่ือที่ชวยใหผูสอนเกิดความสะดวกสบายในการสอน สามารถควบคุมผูเรียนไดอยางใกลชิดเน่ืองจากสามารถบรรลุ
ขอมูลไดงายและสะดวกในการนํามาใชงาน ผูเรียนรูสึกมีความสุขในการเรียน อีกทั้งคอมพิวเตอรชวยสอนยังมีประโยชนอีก
หลายประการ เชน ชวยใหผูเรียนที่เรียนออนสามารถใชเวลานอกเวลาเรียนในการฝกฝนทักษะและเพิ่มเติมความรู เพื่อ
ปรับปรุงการเรียนของตน ผูเรียนสามารถเรียนดวยตนเองในเวลา และสถานที่ที่สะดวก ประหยัดเวลาการเรียน และที่สําคัญ
คอมพิวเตอรชวยสอนมีการปฏิสัมพันธโตตอบพรอมทั้งใหผลการปอนกลับ (feedback) โดยทันที ตอบสนองความตองการและ
ความแตกตางระหวางผูเรียนไดดี เปนการหาความรูดวยตัวเองไมตองเรงรีบในการใชสามารถกลับมาอานหรือใชซํ้าหากไม
เขาใจ เหมาะกับผูเรียนที่เรียนชา เพราะเปนการเรียนดวยความสามารถตัวเองไมตองแขงกับผูอ่ืน และสงเสริมใหผูเรียนเรียนรู
ไดตลอดเวลา และเกิดการเรียนรูที่ถาวรขึ้นกับการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอรรูปแบบหน่ึง 

สอดคลองกับแนวคิดของ กิดานันท  มะลิทอง (2543: 198) ยังไดกลาววาคอมพิวเตอรชวยสอนจะชวยเพิ่มแรงจูงใจ
ในการเรียนรูใหแกผูเรียน เน่ืองจากการเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอนจะเปนประสบการณที่แปลกใหม ทําใหผูเรียนไดมีสวน
รวมในกระบวนการเรียนการสอนมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งหากบทเรียนไดรับการออกแบบดีก็จะทําผูใหเรียนเกิดความสนใจ
และกระตือรือรนมากขึ้น ผูเรียนสามารถเลือกบทเรียนและวิธีการเรียนไดหลายแบบตามความถนัดและความสนใจทําใหไมเบื่อ
หนาย บทเรียนที่สรางขึ้นอาจทําในลักษณะเปนแบบฝกหัด แบบทดสอบ แบบบรรยาย หรือแบบเกมก็ได อีกทั้ง คอมพิวเตอร
ชวยสอนสามารถแจงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแกผูเรียนไดทันที ซ่ึงขอมูลเหลาน้ีผูสอนอาจนําไปพิจารณาประกอบการพัฒนา
บทเรียนตอไปได 

สําหรับประเด็นการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนน้ันมีงานวิจัยที่ศึกษาเก่ียวกับการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดเปนอยางยิ่ง ดังตัวอยางงานวิจัยของ โศรยา  ธัญญประกอบ (2546) ที่ไดพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
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เรียนวิชาภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อสงเสริมการอานวิชาภาษาไทย เรื่อง “ความ
ฝนของจุบแจง” พบวา ภายหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 งานวิจัยของ วัชระ เยียระยงค (2549) ที่ไดทําศึกษาวิจัย เก่ียวกับการใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องสวนประกอบคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ผลการวิจัยพบวา ภายหลังการเรียนนักเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงกวากอนเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อีกทั้งมีความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องสวนประกอบคอมพิวเตอรพบวา โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับ
มาก และงานวิจัยของ  สายสุนีย  กอสนาน (2551) ที่พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการอานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผลการวิจัยพบวา ภายหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 4 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอานสูงขึ้นกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังน้ัน ผลการวิจัย
ที่นําเสนอมาจึงเปนเครื่องยืนยันประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวาสามารถพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนไดเปน
อยางดีสอดคลองกับทฤษฎีและแนวคิดของนักศึกษาที่กลาวมา 

จากการวิเคราะหปญหาการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดวัง
ตะกูพบวา นักเรียนไมสนใจเน้ือหาที่เก่ียวของกับความรูในหลักสูตร แตสนใจใชคอมพิวเตอรเพียงเพื่อการเลนเกมเทาน้ัน สงผล
ใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรของนักเรียนไมผานเกณฑ  

จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงตระหนักถึงความสําคัญและประโยชนของการนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมาชวย
ในการจัดการเรียนการสอนในวิชาคอมพิวเตอรในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ซ่ึงเปนนวัตกรรมที่นาสนใจของกลุมสาระการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี ซ่ึงผลที่ไดจากการวิจัยครั้งน้ี นักเรียนจะไดความรูเก่ียวกับอุปกรณคอมพิวเตอรเปนอยางมาก และจะ
ชวยแกปญหาในการคลาดแคลนส่ือการเรียนการสอน รวมทั้งเพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น  

 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่อง สวนประกอบของคอมพิวเตอร กอนและหลังเรียน
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่อง สวนประกอบของคอมพิวเตอร ภายหลังการเรียน
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับเกณฑที่ตั้งไว  
 
สมมติฐานการวิจัย 
 

1. ภายหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาคอมพิวเตอร เรื่องสวนประกอบของคอมพิวเตอรสูงกวากอนเรียน 

2. ภายหลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องสวนประกอบของคอมพิวเตอร นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 
2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร เรื่องสวนประกอบของคอมพิวเตอรสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวรอยละ 65 

 
ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยกําหนดขอบเขตการวิจัยนําเสนอไดดังน้ี 
1. ประชากร 
     ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดวังตะกู อําเภอเมือง จังหวัด

นครปฐม จํานวน 3 หองเรียน 
 2. กลุมตัวอยาง 

    กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีคือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2/1 โรงเรียนวัดวังตะกู อําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม จํานวน 25 คน ที่ไดมาจากการสุมแบบแบงกลุม 

3. ตัวแปรที่ศึกษา 
     ตัวแปรตน (ตัวแปรจัดกระทํา) คือ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
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    ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร เรื่องสวนประกอบของคอมพิวเตอร  
4. เน้ือหาที่ใชในการทดลอง  
     การวิจัยครั้งน้ีเปนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 2 วิชาคอมพิวเตอร 

เรื่องสวนประกอบของคอมพิวเตอร ประกอบเน้ือหาจํานวน 4 หนวยยอยคือ 1) รูจักคอมพิวเตอร 2) อุปกรณพื้นฐานของ
คอมพิวเตอร 3) อุปกรณเก็บขอมูลที่ใชกับคอมพิวเตอร และ 4) ระบบการทํางานของคอมพิวเตอร 

5. ระยะเวลาที่จะศึกษา 
   การทําวิจัยในครั้งน้ีใชระยะเวลาในการเก็บรวมรวบขอมูล และทําการวิจัย เปนเวลา 1 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 – 28  

กุมภาพันธ 2557  
 

นิยามศัพท 
 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร เรื่องอุปกรณคอมพิวเตอร หมายถึง ผลการเรียนที่มาจากการสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร กอนเรียนและหลังเรียน เปนขอสอบปรนัยแบบ 3 ตัวเลือก เพื่อวัดความสามารถทาง
พุทธพิสัย ขอสอบมี 25 ขอ โดยใชชุดเดียวกัน ซ่ึงวัดความสามารถทางการเรียนที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชา
คอมพิวเตอร เรื่อง สวนประกอบของคอมพิวเตอร 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง ส่ือทางคอมพิวเตอรที่ผูวิจัยสรางขึ้นมาใชประกอบการเรียนการสอน โดย
นําเน้ือหาบทเรียนมาเรียบเรียงลงบนโปรแกรมคอมพิวเตอร และสามารถทําใหนักเรียนตอบสนองกิจกรรม ที่ปรากฏขึ้นบน
จอภาพ โดยมีจุดประสงคเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได  เน้ือหาคือวิชาคอมพิวเตอร 
เรื่องสวนประกอบของคอมพิวเตอร ประกอบเน้ือหาจํานวน 4 หนวยยอยคือ 1) รูจักคอมพิวเตอร 2) อุปกรณพื้นฐานของ
คอมพิวเตอร 3) อุปกรณเก็บขอมูลที่ใชกับคอมพิวเตอร และ 4) ระบบการทํางานของคอมพิวเตอร 

เกณฑ หมายถึง ระดับคะแนนคุณภาพขั้นต่ําที่จะยอมรับได ในการวิจัยครั้งน้ีกําหนดคาคะแนนไวที่รอยละ 65 โดย
อางอิงกับระดับการประเมินผลการเรียนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพ.ศ.2551 ในระดับขั้นผานดี 

 
เคร่ืองมือและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีประกอบดวย 
1.บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องสวนประกอบของคอมพิวเตอร สําหรับช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ผูวิจัยสรางขึ้น

เพื่อใชประกอบในการเรียนรูประกอบดวย 4 หนวยยอย คือ 1) รูจักคอมพิวเตอร 2) อุปกรณพื้นฐานของคอมพิวเตอร 3) 
อุปกรณเก็บขอมูลที่ใชกับคอมพิวเตอร และ 4) ระบบการทํางานของคอมพิวเตอร โดยดําเนินการประกอบแผนการจัดการ
เรียนรูหนวยละ 1 ช่ัวโมง/สัปดาห รวม 4 ช่ัวโมง ซ่ึงมีกระบวนการในการสรางและการหาคุณภาพโดยการใหผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน 3 ทาน พิจารณาความตรงตามเน้ือหา มีคา ioc ระหวาง .66 -1.00  
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องสวนประกอบของคอมพิวเตอร มีลักษณะเปน
แบบทดสอบปรนัยวัดผลสัมฤทธ์ิจํานวน 25 ขอ 3 ตัวเลือก  มีขั้นตอนการสรางและตรวจสอบคุณภาพโดยการใหผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน 3 ทาน พิจารณาความตรงตามเน้ือหา มีคาความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.34-0.78 คาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 
0.20-0.52 และคาความเช่ือม่ัน 0.81 
 
การดําเนินการวิจัย 
 
 ผูวิจัยดําเนินการทดสอบกอนเรียนเปนเวลา 1 ช่ัวโมง แลวดําเนินการทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง
สวนประกอบของคอมพิวเตอรสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 เปนเวลา 4 สัปดาห จากน้ันทดสอบหลังการเรียนเปน
เวลา 1 ช่ัวโมง 
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การวิเคราะหขอมูล 
 
 สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก  คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และสถิติทดสอบที 
 
สรุปผลการวิจัย 
 

1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องสวนประกอบของคอมพิวเตอรของนักเรียนกลุม
ตัวอยางกอนและหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ปรากฏดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องสวนประกอบของคอมพิวเตอรของนักเรียนกลุม

ตัวอยางกอนและหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดวยสถิติทดสอบที 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 1 พบวา นักเรียนกลุมตัวอยางมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร เรื่องสวนประกอบของ
คอมพิวเตอรกอนการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเทากับ 8.72 คะแนน และหลังการเรียนเทากับ 17.12 คะแนน 
เม่ือเปรียบเทียบดวยสถิติทดสอบทีพบวา นักเรียนกลุมตัวอยางมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องสวนประกอบ
ของคอมพิวเตอรสูงขึ้นกวากอนเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .05 
 

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องสวนประกอบของคอมพิวเตอรของนักเรียนกลุม
ตัวอยางภายหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับเกณฑที่ตั้งไวปรากฏดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่  2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องสวนประกอบของคอมพิวเตอรของนักเรียนกลุม

ตัวอยางหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับเกณฑที่ตั้งไวดวยสถิติทดสอบที  
 

การทดลอง n x  S t 

หลังการทดลอง 25 17.12 2.50 5.82*  
               *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 2  แสดงวาภายหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนของนักเรียนกลุมตัวอยางมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องสวนประกอบของคอมพิวเตอรเทากับ 17.12 คะแนน เม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑที่ตั้งไวรอย
ละ 65 ดวยสถิติทดสอบที พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องสวนประกอบของคอมพิวเตอรของนักเรียน
ตัวอยางที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวรอยละ 65 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 

จากการวิจัยพบวา ภายหลังการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องสวนประกอบของคอมพิวเตอร หลังเรียนสูงกวากอนเรียนและสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวรอยละ 
65 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 

คะแนน 
 

S.D  
t 

กอนการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 8.72 2.55 
17.390* 

หลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 17.12 2.14 
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สําหรับประเด็นผลการวิจัยที่สูงขึ้นกวากอนการเรียนน้ัน ผลการวิจัยครั้งน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของพละชัย บุญรักษา 
(2549) ที่พบวาภายหลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพในระดับดี ทําใหผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
งานวิจัยของทิพยบุบผา สาคร (2556) ที่พบวานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .01 งานวิจัยของธวัชชัย อุทธา (2555) ที่พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 เรื่อง การสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และงานวิจัยของแม็คเนล  (McNeil, 2000) ที่ไดใช
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสุขในการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียนแถบ
ชานเมืองในรัฐมิชิแกนที่เรียนภาษาสเปน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสุขในการเรียนสูงกวา
กอนเรียน 

สําหรับประเด็นผลการวิจัยที่สูงขึ้นกวาเกณฑน้ัน ผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของ ศุภกิจ โพธ์ิหม่ืนทิพ อมเรศ 
เข็มทอง และวิเศษชัย วิเศษสิงห (2557) ที่ไดใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร
เรื่องหนาที่ของอุปกรณคอมพิวเตอรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัยพบวา ภายหลังการเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องหนาที่ของอุปกรณคอมพิวเตอรสูงกวาเกณฑที่ตั้ง
ไวรอยละ 60 และสอดคลองกับงานวิจัยของ ฐานามาศ  ศรีไทย ณปภา ศรีวิเศษ และนิตยา เกตุแกว (2557) ที่ไดใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องหลักการใชงาน Microsoft Power Point เบื้องตน
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัยพบวา ภายหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเรื่องหลักการใชงาน Microsoft Power Point เบื้องตนสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวรอยละ 
70 

ผลการวิจัยครั้งน้ีสอดคลองกับแนวคิดของ กิดานันท  มะลิทอง (2543) ที่กลาววาคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถชวย
เพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรูใหแกผูเรียน ทําใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนมากขึ้น เกิดความสนใจและ
กระตือรือรนมากขึ้น ผูเรียนสามารถเลือกบทเรียนและวิธีการเรียนไดหลายแบบตามความถนัดและความสนใจทําใหไมเบื่อหนาย 
คอมพิวเตอรชวยสอนจึงสามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนได 

ผลจากการสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนที่แสดงออกในขณะเรียน พบวา สวนใหญใหความสนใจ มีความกระตือรือรน 
และความรับผิดชอบอยูในเกณฑดี ในดานความคิดเห็นผูเรียนเห็นวาบทเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้นเปดโอกาสใหผูเรียนควบคุม
บทเรียนไดเอง และสามารถทราบผลการทําแบบฝกไดมากที่สุด นักเรียนพอใจและเห็นวาการเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนมีความนาสนใจ ทําใหอยากเรียนมากขึ้น 

ผลการวิจัยครั้งน้ีเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว เน่ืองจากนักเรียนสวนใหญใหความสนใจในการเรียน และหาความรู
จากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยางจริงจังทําใหไดความรูในการศึกษาเปนอยางดี แตก็ยังมีนักเรียนสวนหน่ึงที่ไมสามารถ
สอบหลังเรียนไดสูงกวากอนเรียนอาจเปนเพราะวานักเรียนอาจจะอานหนังสือไมคลอง หรืออานหนังสือไมออกเลย และอีก
เหตุผลหน่ึงที่ก็คือเปนที่บทเรียนคอมพิวเตอรสวนสอนที่ผูจัดทําขึ้นมาไมไดใสเสียงบรรยายเน้ือหา และอธิบายสวนตางๆไว จึง
ทําใหนักเรียนที่อานหนังสือไมคลองรับความรูไมไดเต็มทีที่จากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจะตอง
ปรับปรุงบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่จัดทําขึ้นใหมีเสียงบรรยายเน้ือหาในการเรียนใหกับเด็กนักเรียนที่อานหนังสือไมออก 
เพื่อที่จะทําใหบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่นําไปใชมีประสิทธิภาพ และทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้นใน
ครั้งตอไป 

 
ขอเสนอแนะ 
 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
1.  การนําไปใชครูผูสอนควรมีความรูเก่ียวกับการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชอยสอน และควรมีความรูเก่ียวกับเรื่อง

สวนประกอบของคอมพิวเตอรโดยนํา นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใชทําใหเด็กนักเรียนเกิดความรู และความนาสนใจ
ใหมากขึ้น 

2. ควรมีการพัฒนาส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหเหมาะสมกับผูเรียน แกไขจุดบกพรองและเพิ่มเน้ือหาที่
นาสนใจ เพื่อนําไปใชใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นกับผูเรียน 
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ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
1. ผูวิจัยเห็นวาควรนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใชบูรณาการกับวิชาอ่ืนๆ ทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรู เพื่อ

ทดสอบประสิทธิภาพในการพัฒนาความรูของนักเรียนใหมากขึ้นไปไดอีก 
2. ควรนําไปใชนักเรียนหลายๆ กลุม หรือหลายๆ โรงเรียน เพื่อหาขอพกพรองของส่ือ และ ขอแตกตางระหวางเด็ก

นักเรียนในการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และนําไปพัฒนาความรูในดานอ่ืนๆ ตรงจุดที่ขาดหายไป เพื่อพัฒนาบทเรียน
ใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นไป 
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บทคัดยอ 
 

  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา Generation Y กับ
รูปแบบการเรียนการสอน และศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา Generation Y ที่มีผลตอรูปแบบการเรียนการสอนของ
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการธุรกิจบันเทิงและการผลิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กลุมตัวอยาง
เปนนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการธุรกิจบันเทิงและการผลิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
จํานวน 87 คน เขาศึกษาในปการศึกษา 2555–2557 เครื่องมือที่ใชในงานวิจัยเปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชไดแก รอยละ ความถี่ 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ   
  ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา Generation Y กับรูปแบบการเรียนการสอนของหลักสูตร
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการธุรกิจบันเทิงและการผลิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อยูในระดับมาก พฤติกรรม
การเรียนของนักศึกษา Generation Y มีความสัมพันธและมีผลตอรูปแบบการเรียนการสอนของหลักสูตรนิเทศศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการธุรกิจบันเทิงและการผลิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 
 

คําสําคัญ: พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา, Generation Y, รูปแบบการเรียนการสอน 
 

Abstract 
 

  The purposes of this research were to study the relation between generation Y students’ behavior 
and the teaching and learning designs, and to study the learning behavior of generation Y students that 
affecting the teaching and learning in Master of Communication Art Program in Entertainment Management 
and Production, Bangkok University. The research sample was 87 students in the academic year 2013 to 
2015. The research instrument was a questionnaire. The statistical data analysis was conducted by using 
descriptive statistics as percentage, mean, standards deviation, and inferential statistics as Person 
Product- Moment Correlation and Multiple Regression Analysis. 
  The results found that the generation Y students’ behavior and teaching and learning designs in 
Master of Communication Art Program in Entertainment Management and Production, Bangkok University 
was at the high level. The generation Y students’ behavior related to the teaching and learning designs 
and the generation Y behavior affected to the style and the nature of teaching and learning by significant 
at .05 levels. 
 

Keywords: behavior of study, Generation Y, teaching and learning design 
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1. บทนํา 
 

 ในการศึกษาดานพฤติกรรมของมนุษยน้ัน มีแนวคิดการแบงเปนกลุมตาง ๆ ตามเกณฑชวงอายุที่เรียกกันวา เจนเนอเรช่ัน 
(Generation) หมายถึง กลุมคนรุนราวเดียวกัน (Houghton Mifflin, 1994) ซ่ึงมีประสบการณจากเหตุการณหรือสภาพแวดลอม 
ในสังคมหน่ึง ๆ และไดหลอหลอมใหเกิดเอกลักษณในพฤติกรรมรวมกันในกลุมคนรุนเดียวกันน้ัน ๆ (Burke, 2004) (Amy Glass, 
2007) ไดแก Lost Generation Greatest Generation Silent Generation Baby Boomer Generation X Y และ Z ซ่ึงใน
งานวิจัยน้ีจะทําการศึกษาลงลึกในเรื่อง Generation Y   

Generation Y คือกลุมคนที่เกิดระหวางป พ.ศ. 2523 – 2540 โดยในป พ.ศ. 2553 คาดวามีคนในกลุมน้ีอยูประมาณ  
10 ลานคนของประชากรไทยทั้งหมด คิดเปนรอยละ 16 คนกลุมน้ีเติบโตมาในยุคของการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมทาง
สังคม รวมถึงเทคโนโลยีที่กาวหนา จึงมีลักษณะนิสัย มีความเปนตัวของตัวเองสูง ไมชอบอยูในกรอบ ชอบทําหลาย ๆ เรื่อง
พรอมกัน มีความทันสมัยไมตกยุคและมักเบื่องาย เทาทันโลกและเทคโนโลยี สามารถใชอุปกรณทันสมัยตาง ๆ ทางเทคโนโลยี
ไดอยางคลองแคลว กลาแสดงออก และมีความเปนตัวของตัวเอง (ชัชวาลย ทัตศิวัช, 2553)  

ปจจุบันมีหลักสูตรการศึกษาที่ออกแบบโดยอิงหลักพฤติกรรมกลุมคนใน Generation ตาง ๆ ทั้งน้ีหลักสูตรนิเทศศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการธุรกิจบันเทิงและการผลิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ก็เปนหน่ึงหลักสูตรที่ใหความสําคัญ
เก่ียวกับการศึกษาอุตสาหกรรมธุรกิจบันเทิงในยุคดิจิตอล โดยเนนการศึกษาที่เทาทันกับอิทธิพลการเปล่ียนแปลงของสังคมอยู
ตลอดเวลา ซ่ึงพฤติกรรมของกลุมคนใน Generation Y มีความสําคัญอยางยิ่งในการพิจารณาเพื่อนํามาจัดกระบวนการการเรียน
การสอน ทั้งในการบริหารจัดการส่ือ การพัฒนารูปแบบการสอน การบริหารจัดการขอมูลและเน้ือหาใหตรงกับความตองการ
ของนักศึกษา การพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการ   
 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย  
 
  1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา Generation Y กับรูปแบบการเรียนการสอนของหลักสูตรนิเทศศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการธุรกิจบันเทิงและการผลิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   

  2. เพื่อหาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา Generation Y ที่มีผลตอรูปแบบการเรียนการสอน
ของหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการธุรกิจบันเทิงและการผลิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
  3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา Generation Y ที่สงผลตอรูปแบบการเรียนการสอนของหลักสูตร
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการธุรกิจบันเทิงและการผลิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
 
3. สมมติฐานงานวิจัย  
 
  1. พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา Generation Y กับรูปแบบการเรียนการสอนของหลักสูตรนิเทศศาตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารจัดการธุรกิจบันเทิงและการผลิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพแตกตางกัน  
  2. พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา Generation Y มีความสัมพันธในทางบวกกับรูปแบบการเรียนการสอนของ
หลักสูตรนิเทศศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการธุรกิจบันเทิงและการผลิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ    
  3. พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา Generation Y มีผลตอรูปแบบการเรียนการสอนของหลักสูตรนิเทศศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการธุรกิจบันเทิงและการผลิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
 

Generation Y คือ กลุมประชากรที่เกิดตั้งแตป พ.ศ. 2523 – 2540 Wong et al., (2008) ไดอภิปรายวาเปนกลุมที่
มีพฤติกรรมชอบใชเทคโนโลยีเพื่อการติดตอส่ือสาร ชอบความอิสระ มีความเช่ือม่ันในตนเองสูง มีจริยธรรม มีพฤติกรรมชอบเส่ียง 
ชอบทําอะไรใหม ๆ ปรับตัวเขากับการเปล่ียนแปลงไดดี และใหความสนใจกับผลสําเร็จของงานหรือความทาทายในเน้ือหาของ
งานมากกวาวิธีการทํางาน (Amy Glass, 2007; Hurst & Good, 2009) มักเปดใจยอมรับและปรับตัวใหเขากับสถานการณตาง ๆ  
จึงมีความเฉลียวฉลาดและความคิดสรางสรรคในการแกปญหาดวยวิธีการตาง ๆ (เสาวคนธ วิทวัสโอฬาร, 2550) 
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รูปแบบการเรียนการสอน คือ ลักษณะของการเรียนการสอนที่ครอบคลุมองคประกอบที่สําคัญซ่ึงไดรับการจัดไวอยาง
เปนระเบียบ ตามหลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด กระบวนการการเรียนการสอนไมวาจะเปนดานหลักสูตรสาระการเรียนรู 
ดานการเรียนการสอน ดานกิจกรรมสงเสริมการเรียน ดานการใชส่ือการเรียนการสอน ดานการวัดผลและประเมินผล ที่สามารถชวย
ใหสภาพการเรียนการสอนน้ันเปนไปตามทฤษฎี หลักการหรือแนวคิดที่ยืดถือซ่ึงไดรับการพิสูจน ทดสอบหรือยอมรับวามีสภาพ
สามารถใชเปนแบบบรรยายใหบรรลุวัตถุประสงค (Anderson, 1997) (Arends & Kilcher, 2010)  

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการธุรกิจบันเทิงและการผลิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีขึ้น
เพื่อผลิต สงเสริมและสนับสนุนใหผูประกอบวิชาชีพธุรกิจบันเทิงสามารถบูรณาการความรูและสรางสรรคผลงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โครงสรางของหลักสูตร แบงเปน แผน ก. มีโครงสรางหลักสูตร วิชาบังคับ 15 หนวยกิต วิชาเฉพาะสาขา 12 
หนวยกิต วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต รวม 39 หนวยกิต กับแผน ข. มีโครงสรางหลักสูตร วิชาบังคับ 15 หนวยกิต วิชาเฉพาะ
สาขา 12 หนวยกิต วิชาเลือก 6 หนวยกิต โครงการศึกษาเฉพาะบุคคล 6 หนวยกิต รวม 39 หนวยกิต และตองสอบผานการ
สอบประมวลความรอบรู (มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2555)  
 
5. วิธีดําเนินงานวิจัย  
 
  ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ  

ขั้นที่ 2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม สวนที่ 1 เปนขอมูลทั่วไป ลักษณะคําถามเปนแบบตรวจสอบรายการ 
4 ขอ เปนแบบสอบถามปลายเปด 2 ขอ สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา Generation Y 
26 ขอ สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับรูปแบบการเรียนการสอน 25 ขอ เปนคําถามปลายปด ใชมาตราสวนประมาณคา             
5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด เชนกันกับในสวนที่ 2 และคําถามปลายเปดที่เปนขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
นําแบบสอบถามในสวนที่ 2 และ สวนที่ 3 ใหผูเช่ียวชาญ 3 คน ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา วิเคราะหดัชนีความสอดคลอง
รายขอ (IOC) ขอใดมีคาความสอดคลองตั้งแต 0.50 ขึ้นไปถือวาใชได นําเครื่องมือที่พัฒนาแลวไปทดลองใชกับกลุมที่ไมใชตัวอยาง 
จํานวน 30 คน โดยหาคาความเที่ยง (Reliability) และหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’ s Alpha Coefficient) 
พบวาสวนที่ 2 คาความเที่ยงเทากับ 0.84 และสวนที่ 3 คาความเที่ยงเทากับ 0.88 

ขั้นที่ 3 ประชากรและกลุมตัวอยางเปนนักศึกษา Generation Y ของหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารจัดการธุรกิจบันเทิงและการผลิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่เขาศึกษา ป 2555 จํานวน 34 คน ป 2556 จํานวน 20 คน ป 2557 
จํานวน 33 คน รวมทั้งหมด 87 คน การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยแจกแบบสอบถามดวยตนเองไดครบทั้งหมด 87 ฉบับ การวิเคราะห
ขอมูลสถิติที่ใช ไดแก รอยละ ความถี่ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สหสัมพันธเพียรสัน การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ  
 
6. สรุปผลการวิจัย  
 

สวนที่ 1 การวิเคราะห จํานวนรอยละและความถี่ ของขอมูลทั่วไป  
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเขาศึกษา ป 2555 34 คน รอยละ 39.1 รองลงมาเขาศึกษาป 2557 33 คน ป รอยละ 

37.9 และเขาศึกษาป 2556 20 คน รอยละ 23 ตามลําดับ เปนนักศึกษาเพศหญิง 53 คน รอยละ 60.9 รองลงมาเพศชาย 34 คน 
รอยละ 39.1 ตามลําดับ มีอายุระหวาง 18-26 ป อยูในชวงตนของ Generation Y 62 คน รอยละ 71.3 รองลงมาอายุระหวาง 
27-35 ป อยูในชวงปลายของ Generation Y 25 คน รอยละ 28.7 ตามลําดับ โดยมีอาชีพเปนนักศึกษา 31 คน รอยละ 35.5 
รองลงมาเปนพนักงานประจํา 28 คน รอยละ 32.2 ทํางานอิสระ 15 คน รอยละ 17.2 และเปนเจาของธุรกิจ 13 คน รอยละ 
14.9 ตามลําดับ และมีประสบการณในการทํางานนอยกวา 5 ป 41 คน รอยละ 47.1 รองลงมายังไมไดทํางาน 26 คน รอยละ 
29.9 ทํางาน 5-10 ป 15 คน รอยละ 17.2 และทํางานมากกวา 10 ป 5 คน รอยละ 5.7 ตามลําดับ โดยชวงเวลาที่สะดวกขอเขาพบ
เพื่อปรึกษากับอาจารยจะเปนชวงเวลา 17.00 - 20.00 น. 48 คน รอยละ 55.2 รองลงมา ชวงเวลา 13.00 - 16.00 น. 13 คน 
รอยละ 37.9 และชวงเวลา 09.00 - 12.00น. 6 คน รอยละ 6.9 ตามลําดับ ขอเสนอแนะสวนใหญมีความคิดเห็นวาควรปรับปรุง
ตารางเรียน 6 คน รอยละ 6.9 รองลงมาคิดวาควรมีการเพิ่มเติมภาคปฏิบัติ 5 คน รอยละ 5.7 และควรมีการเพิ่มเติมเน้ือหา   
ในสวนของวิชาวิจัย 3 คน รอยละ 3.4 ตามลําดับ 

 



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 
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สวนที่ 2 พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา Generation Y กับรูปแบบการเรียนการสอนหลักสูตรนิเทศศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการธุรกิจบันเทิงและการผลิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
 
ตาราง 1  สรุปคาเฉล่ีย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมการเรียนนักศึกษา Generation Y  

พฤติกรรมการเรียนนักศึกษา Generation Y   SD ระดับความคิดเหน็ ลําดับ 

ความคุมคาในการเรียน 3.99 0.52 มาก 1 
ความตองการอิสรเสรีในการเรียน 3.68 0.63 มาก 5 

จริยธรรมในการเรียน 3.96 0.53 มาก 2 
ความอยากรูอยากเห็น 3.59 0.64 มาก 6 

ความคิดริเริ่มสรางสรรค 3.84 0.68 มาก 3 
ความคุนเคยกับเทคโนโลยี 3.81 0.66 มาก 4 

รวม 22.87 3.66 มาก  
 

จากตาราง 1 ผลรวมดานพฤติกรรมการเรียนอยูในระดับมาก ไดแก ดานมีความคุมคาในการเรียนมากที่สุด มีคาเฉล่ีย
เทากับ 3.99 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.52 รองลงมาดานมีจริยธรรมในการเรียน มีคาเฉล่ียเทากับ 3.96 มีคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.53 ดานมีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีคาเฉล่ียเทากับ 3.84 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
0.68 ดานมีความคุนเคยกับเทคโนโลยี มีคาเฉล่ียเทากับ 3.81 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.66 ดานมีความตองการ
อิสรเสรีในการเรียน มีคาเฉล่ียเทากับ 3.68 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.63 และดานมีความอยากรูอยากเห็นนอย
ที่สุด มีคาเฉล่ียเทากับ 3.59 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.64 ตามลําดับ  
 
ตาราง 2  สรุปคาเฉล่ีย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รูปแบบการเรียนการสอนหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารจัดการธุรกิจบันเทิงและการผลิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
รูปแบบการเรียนการสอน   SD ระดับความคิดเหน็ ลําดับ 
หลักสูตรสาระการเรียนรู 3.71 0.55 มาก 5 

การเรียนการสอน 3.76 0.49 มาก 4 
กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู 3.79 0.59 มาก 3 
การใชส่ือการเรียนการสอน 3.83 0.55 มาก 2 

การวัดและประเมินผล 3.87 0.55 มาก 1 
รวม 18.96 2.73 มาก  

   
 จากตาราง 2 ผลรวมของรูปแบบการเรียนการสอน ไดแก ดานการวัดและประเมินผลมากที่สุด มีคาเฉล่ีย 3.87 มีคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 รองลงมาดานการใชส่ือการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย 3.83 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 ดาน
กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู มีคาเฉล่ีย 3.79 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 ดานการเรียนการสอน มีคาเฉล่ีย 3.76 มีคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49 และ ดานหลักสูตรสาระการเรียนรู มีคาเฉล่ีย 3.71 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 ตามลําดับ 
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สวนที่ 3 ทดสอบสมมติฐาน พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา Generation Y มีความสัมพันธกับรูปแบบการเรียน
การสอนของหลักสูตรนิเทศศาสตร มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารจัดการธุรกิจบันเทิงและการผลิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  

 
ตาราง 3  ตารางสรุป คาสหสัมพันธ ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา Generation Y กับรูปแบบการเรยีน

การสอน หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการธุรกิจบันเทิงและการผลิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

พฤตกิรรมการเรียนของนักศึกษา 
Generation Y หลักสูตรนิเทศศาสตร 
มหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหาร
จัดการธุรกิจบันเทิงและการผลติ 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

รูปแบบการเรียนการสอน หลักสตูรนิเทศศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาการบริหารจัดการธุรกิจ
บันเทิงและการผลติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ดานหลกัสตูร
สาระการเรียนรู 

ดานการเรียน
การสอน 

ดานกิจกรรม
สงเสริมการ

เรียนรู 

ดานการใชสื่อ
การเรียนการสอน 

ดานการวัดและ
ประเมินผล 

r Sig. r Sig. r Sig. r Sig. r Sig. 
ความคุมคาในการเรียน 0.41 .00* 0.54 .00* 0.55 .00* 0.56 .00* 0.45 .00* 
ความตองการอิสรเสรีในการเรียน 0.52 .00* 0.56 .00* 0.54 .00* 0.57 .00* 0.46 .00* 
จริยธรรมในการเรียน 0.29 .00* 0.39 .00* 0.32 .00* 0.33 .00* 0.33 .00* 
ความอยากรูอยากเห็น 0.38 .00* 0.47 .00* 0.44 .00* 0.49 .00* 0.36 .00* 
ความคดิริเร่ิมสรางสรรค 0.46 .00* 0.47 .00* 0.40 .00* 0.48 .00* 0.34 .00* 
ความคุนเคยกับเทคโนโลย ี 0.41 .00* 0.38 .00* 0.31 .00* 0.49 .00* 0.31 .00* 

มีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05  
   

จากตาราง 3 พบวาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา ไดแก ดานมีความคุมคาในการเรียน ดานมีความตองการ
อิสรเสรีในการเรียน ดานมีจริยธรรมในการเรียน ดานมีความอยากรูอยากเห็น ดานมีความคิดริเริ่มสรางสรรค ดานมีความคุนเคย 
กับเทคโนโลยี มีความสัมพันธในเชิงบวกกับรูปแบบการเรียนการสอน ดานหลักสูตรสาระการเรียนรู ดานการเรียนการสอน 
ดานกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู ดานการใชส่ือการเรียนการสอน ดานการวัดและประเมินผล ของหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารจัดการธุรกิจบันเทิงและการผลิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

   

  สวนที่ 4 ทดสอบสมมติฐาน พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา Generation Y ที่สงตอรูปแบบการเรียนการสอน
ของหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารธุรกิจบันเทิงและการผลิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 
ตาราง 4 คาสัมประสิทธการถดถอย พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา Generation Y มีผลตอรูปแบบการเรียนการสอน 

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการธุรกิจบันเทิงและการผลิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  

พฤตกิรรมการเรียนน.ศ. 
Generation Y 

รูปแบบการเรียนการสอน หลักสตูรนิเทศศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาการบริหารจัดการธุรกิจบนัเทิงและการผลติของม.กรุงเทพ 

ดานหลกัสตูรสาระการ
เรียนรู 

ดานการเรียนการสอน 
ดานกิจกรรมสงเสริมการ

เรียนรู 
ดานการใชสื่อการเรียน

การสอน 
ดานการวัดและ

ประเมินผล 

b t Sig b t Sig b t Sig b t Sig b t Sig 
ความคุมคาในการเรียน .06 .44 .66 .24 2.08 .04* .32 2.69 .00* .22 2.03 .04* .23 1.83 .07 
ดานมคีวามตองการ
อิสรเสรีในการเรียน  

.37 3.15 .00* .35 3.16 .00* .34 2.96 .00* .35 3.32 .00* .32 2.62 .01* 

ดานมีจริยธรรมในการเรียน  .04 .38 .70 .16 1.55 .12 .11 1.02 .32 .06 .67 .50 .18 1.63 .10 
ดานมีความอยากรูอยากเห็น  -.03 -.20 .84 .03 .29 .77 .07 .49 .63 .85 .70 .48 .01 .12 .89 
ดานมคีวามคิดริเร่ิม
สรางสรรค 

.10 .67 .50 -.06 -.43 .66 -.13 -.90 .37 -.09 -.71 .48 -.17 -1.14 .25 

ดานมคีวามคุนเคยกับ
เทคโนโลยี 

.23 2.26 .02* .14 1.53 .12 .09 .87 .39 .29 3.20 .00* .14 1.33 .18 

 R=.60 
R2=.364 
Sig, of F=.000 

R=.704 
R2=.495 
Sig, of F =.000 

R=.639  
R2=404 
Sig, of F =.000 

R=.704 
R2=.495 
Sig, of F =.000 

R=.560 
R2=.313 
Sig, of F =.000 

มีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 
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จากตาราง 4 โดยรวมพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา Generation Y เม่ือทดสอบความมีนัยสําคัญพบวา ยอมรับ
สมมติฐาน F<0.05 โดยคา R=.60 และคา R2=.364 ซ่ึงแสดงวาพฤติกรรมการเรียนนักศึกษา Generation Y สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนรูปแบบการเรียนการสอน ดานหลักสูตรสาระการเรียนรูไดรอยละ 36.4 และเม่ือพิจารณาเปนรายขอแลวพบวา 
ดานมีความตองการอิสรเสรีในการเรียน และดานมีความคุนเคยกับเทคโนโลยีสงผลตอรูปแบบการเรียนการสอนดานหลักสูตร
สาระการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

เม่ือทดสอบความมีนัยสําคัญพบวา ยอมรับสมมติฐาน F<0.05 โดยคา R=.704 และคา R2=.495 ซ่ึงแสดงวาพฤติกรรม
ของนักศึกษา Generation Y สามารถอธิบายความแปรปรวนรูปแบบการเรียนการสอน ดานการเรียนการสอนไดรอยละ 49.5 
และเม่ือพิจารณาเปนรายขอแลวพบวา ดานมีความคุมคาในการเรียน และดานมีความตองการอิสรเสรีในการเรียน สงผลตอ
รูปแบบการเรียนการสอนดานการเรียนการสอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

เม่ือทดสอบความมีนัยสําคัญพบวา ยอมรับสมมติฐาน F<0.05 โดยคา R=.639 และคา R2=.404 ซ่ึงแสดงวาพฤติกรรม
ของนักศึกษา Generation Y สามารถอธิบายความแปรปรวนรูปแบบการเรียนการสอน ดานกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูไดรอยละ 
40.4 และเม่ือพิจารณาเปนรายขอแลวพบวา ดานมีความคุมคาในการเรียน และดานมีความตองการอิสรเสรีในการเรียน สงผลตอ
รูปแบบการเรียนการสอน ดานกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

เม่ือทดสอบความมีนัยสําคัญพบวา ยอมรับสมมติฐาน F<0.05 โดยคา R=.704 และคา R2=.495 ซ่ึงแสดงวาพฤติกรรม
ของนักศึกษา Generation Y สามารถอธิบายความแปรปรวนรูปแบบการเรียนการสอน ดานการใชส่ือการเรียนการสอนไดรอยละ 
49.5 และเม่ือพิจารณาเปนรายขอแลวพบวา ดานมีความคุมคาในการเรียน ดานมีความตองการอิสรเสรีในการเรียน และดานมี
ความคุนเคยกับเทคโนโลยีสงผลตอรูปแบบการเรียนการสอน ดานการใชส่ือการเรียนการสอน อยางมีนัยสําคัญ 

เม่ือทดสอบความมีนัยสําคัญพบวา ยอมรับสมมติฐาน F<0.05 โดยคา R=.560 และคา R2=.313 ซ่ึงแสดงวาพฤติกรรม
ของนักศึกษา Generation Y สามารถอธิบายความแปรปรวนรูปแบบการเรียนการสอน ดานการวัดและประเมินผลไดรอยละ 
31.3 และเม่ือพิจารณาเปนรายขอแลวพบวา ดานมีความตองการอิสรเสรีในการเรียน สงผลตอรูปแบบการเรียนการสอนดาน
การวัดและประเมินผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

 
7. อภิปรายผลการวิจัย  

  
1. พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา Generation Y มีความสัมพันธกับรูปแบบการเรียนการสอน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ .05 ดังน้ี ดานมีความคุมคาในการเรียน ดานมีความตองการอิสรเสรีในการเรียน ดานมีจริยธรรมในการเรียน ดานมี
ความอยากรูอยากเห็น ดานมีความคิดริเริ่มสรางสรรค ดานมีความคุนเคยกับเทคโนโลยี มีความสัมพันธในเชิงบวกกับรูปแบบ
การเรียนการสอน ดานหลักสูตรสาระการเรียนรู ดานการเรียนการสอน ดานกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู ดานการใชส่ือการเรียน
การสอน ดานการวัดและประเมินผล สอดคลองกับ วงศสิริ แจมฟา และ สุดกัญญา ปานเริญ (2556) กลาววา ผูเรียนยุคน้ี
ตองการความคุมคา อิสรเสรี มีจริยธรรม อยากรูอยากเห็น มีความคิดริเริ่มสรางสรรค นิยมส่ือสารผานเทคโนโลยีที่กาวลํ้ายุค  

 2. พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา Generation Y มีผลตอรูปแบบการเรียนการสอน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ .05 ดานมีความตองการอิสรเสรีในการเรียน และดานมีความคุนเคยกับเทคโนโลยีสงผลตอรูปแบบการเรียนการสอน
ดานหลักสูตร สอดคลองกับ Minifie, Bill, Victoria (2011) Teri (2014) ไดกลาววา คนกลุมน้ีตองการใหผูสอนอํานวยความ
สะดวกดานการเรียนการสอนที่ผูเรียนตองมีสวนรวม รวมถึงใชอินเตอรเน็ทและเทคโนโลยีเปนปจจัยในการเรียนการสอน  

ดานมีความคุมคาในการเรียน และดานมีความตองการอิสรเสรีในการเรียน สอดคลองกับ เยาวลักษณ โพธิดารา (2011) 
และ Earle (2012) ไดกลาววา นักศึกษา Generation Y มักคิดนอกกรอบ สนใจส่ิงแวดลอมลดนอยลง มีสมาธิในการเรียนส้ัน 
ดังน้ันอาจารยตองใหกําลังใจ ใหรางวัลเม่ือทํางานสําเร็จ การมอบหมายช้ินงานที่ทาทาย  

ดานมีความคุมคาในการเรียน และดานมีความตองการอิสรเสรีในการเรียน สงผลตอรูปแบบการเรียนการสอนดาน
กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู สอดคลองกับ รุงฟา กิติญาณุสันต (2552) กลาววา ผูสอนควรสงเสริมกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู 
สอดคลองกับ มนตชัย พงศกรนฤวงษ (2552) และ Angeline (2012) ที่กลาววา ควรมุงเนนใหนักศึกษาทุกคนไดมีโอกาสใน
การมีสวนรวมในกิจกรรมอยางตอเน่ือง โดยมีผูสอนเปนผูชวยคอยแนะนําใหขอมูลเพิ่มเติม เพื่อใหนําความรูมาประยุกตใชกับ
ชีวิตประจําวันได ถานักศึกษานําไปปรับใชในการดํารงชีวิตจริงก็ทําใหรูสึกไดรับความคุมคากับส่ิงที่เรียน 

ดานมีความคุมคาในการเรียน ดานมีความตองการอิสรเสรีในการเรียน และดานมีความคุนเคยกับเทคโนโลยีสงผลตอ
รูปแบบการเรียนการสอน ดานการใชส่ือการเรียนการสอน สอดคลองกับ Tracey (2012) กลาวไววา Generation Y จะชอบ
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การเรียนรูดวยการมองภาพหรือวีดีโอ มากกวาการอานขอความในหนังสือ ตองการเรียนรูแบบอิสระและปฏิสัมพันธแบบรวดเร็ว 
การใชส่ือจึงควรทําใหนักศึกษารูสึกไดรับความอิสระในการเรียน เปดโอกาสใหนักศึกษาสามารถเลือกใชส่ือประกอบการเรียน
ดวยตนเอง ผูสอนควรใชส่ือที่มีความหลากหลาย เม่ือไดรับความอิสรเสรีในการเลือกใชส่ือ มีความคุนเคยกับการเลือกใชเทคโนโลยี 
ก็จะรูสึกวาไดรับความคุมคาในการเรียน ยอมสงผลใหนักศึกษาเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ดานมีความตองการอิสรเสรีในการเรียน สงผลตอรูปแบบการเรียนการสอนดานการวัดและประเมินผล สอดคลองกับ 
ปรณัฐ กิจรุงเรื่อง (2553) และ Iowa State University (2012) กลาวไววา ผูสอนควรมีวิธีการประเมินหลายแบบ เชน การประเมิน
จากงาน การประเมินดวยการซักถามระหวางผูสอนกับผูเรียน การประเมินดวยการอภิปรายเปนกิจกรรม หรือออกแบบการวัด
ประเมินผลในลักษณะบูรณาการระหวางผูสอนกับอาจารยทานอ่ืน ทําใหนักศึกษาไดสรางช้ินงานจากส่ิงที่ตนสนใจ  

 
8. ขอเสนอแนะ  
  

ควรศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา Generation Y กับรูปแบบการเรียนการสอนของหลักสูตรอ่ืน 
สถาบันอ่ืน เพื่อเห็นความแตกตางระหวางหลักสูตร มหาวิทยาลัย เพื่อนําผลมาแกไข ปรับปรุง และพัฒนาใหดีขึ้น  
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บทคัดยอ 
 

  การศึกษาครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการดําเนินการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของอําเภอธาตุพนม 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จําแนกตามตําแหนงและขนาดของโรงเรียนผลการศึกษาพบวา  
1) การดําเนินการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของ อําเภอธาตุพนม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต  1
กลุมตัวอยางที่ใชคือ ผูบริหารและครูผูสอนในอําเภอธาตุพนม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ป
การศึกษา 2554 รวมทั้งส้ิน 551 คน จําแนกเปนผูบริหารจํานวน 48 คนและครู จํานวน 503 คน สถิติที่ใชวิเคราะห  ไดแก รอยละ 
คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  t – test   และ One - way  ANOVA ผลการศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมากทั้ง 5 ดาน เม่ือพิจารณาตามตําแหนง พบวา ผูบริหาร โดยรวมอยูในระดับมาก        
เม่ือพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน  เม่ือพิจารณารายดาน พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกดาน          
2) เปรียบเทียบการดําเนินการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของ อําเภอธาตุพนม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 1 เม่ือพิจารณาตามตําแหนง และขนาดของโรงเรียน พบวา โดยรวมและรายดาน ไมมีความแตกตางกัน  
 

คําสําคัญ: การดําเนินการบริหาร, โรงเรียนวิถีพุทธ, สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 
 

Abstract 
 

      The purposes of this research were to study and compare the implementation of the Buddhist 
Schools in Thatphanom district under the Nakhonphanom Primary Educational Service Area Office 1 classified 
by position and size of the school. The samples used in this study were 551 of administrators and teachers 
in Thatphanom district under the Nakhonphanom Primary Educational Service Area Office 1, in academic year 
2554. The research instrument was a five-point rating scale questionnaire with the discrimination value 
between 0.50 – 0.85 and reliability of 0.79. The statistics used in analyzing data were percentage, mean, 
standard deviation and test the hypothesis by using t-test (Independent Samples) and F-test (one – way 
ANOVA).  The study found that   1) Administration Buddhist school in every aspect. Overall average level in 
the most is the comments in the atmosphere and the interaction . Teachers in the four cardinal virtues of a 
good friend develop learners. Education of the Buddha School . And regular classroom appropriately. 
Buddhist school administration and teaching at a high level and the teacher in the learning environment , as 
all parties are happy ,creating a challenge to attracting enthusiastic curiosity enjoy learning at a high level. 
Comparison of the Buddhist schools of the district Thatphanom, Nakhonphanom Primary Educational Service 
Area Office 1 considers in the position, the size of the school and the overall and individual aspects were not 
different. 
 

Keywords: implementation, Buddhist School, Nakhonphanom Primary Educational Service Are Office 1 
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1. บทนํา 
 

 ประวัติศาสตรความเปนมาของชาติไทยมีความตอเน่ืองมาดวยกันกับความเปนมาของพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะ
อยางยิ่งนับตั้งแตสมัยกอนที่ชนชาติไทยมีประวัติศาสตรอันชัดเจนซ่ึงชาวไทยก็ไดนับถือพระพุทธศาสนาตอเน่ืองมาโดยตลอด 
จนกลาวไดวาประวัติศาสตรของประเทศไทยเปนประวัติศาสตรของชนชาติที่นับถือศาสนาพุทธ ในดานวัฒนธรรมวิถีชีวิตของ
คนไทยก็ไดผูกพันประสานกลมกลืนกับหลักความเช่ือและหลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนาตลอดเวลายาวนาน โดยมีวัดเปนศูนยกลาง
การศึกษาของสังคมไทยเปนแหลงคําส่ังสอนและการฝกอบรม กิจกรรมสวนใหญที่มีความสําคัญของรัฐก็ดี ของชุมชนก็ดีจะมี
สวนประกอบดวยพระพุทธศาสนาซ่ึงเปนพิธีการที่เนนย้ําความสําคัญและเสริมคุณคาทางจิตใจของมนุษย (กรมวิชาการ. 2546: 
บทนํา) 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 หมวดที่ 1 มาตรา 6 ความมุงหมายและหลักการของการจัด
การศึกษาเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบรูณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข ดังน้ันโรงเรียนจึงเปนสถาบันทางการศึกษา เปนแหลง
เรียนรูสําคัญที่สามารถพัฒนาคนไทย ใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา มีความรูควบคูกับความมีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข แตจากสภาพปจจุบันสังคมไทยมีการ
เปล่ียนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมเปนสังคมอุตสาหกรรม เทคโนโลยีทันสมัยมีบทบาทในชีวิตประจําวันมากขึ้นอารยธรรม
ตางประเทศมีผลตอวิถีชีวิตของคนไทย การดูแลเอาใจใสและพึ่งพาอาศัยกันในครอบครัวปฐมภูมิลดนอยลง ดังน้ันการพัฒนา
คนไทย ใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ และสติปญญาคือการใหเปนคนดี คนเกง และสามารถอยูในสังคมไดอยางสงบสุข 
จึงเปนส่ิงสําคัญที่จะตองพัฒนาเพื่อทําใหสังคมไทยซ่ึงเปนเมืองพระพุทธศาสนาม่ันคงและนาอยูสืบไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2546: 5)  
 ในปการศึกษา 2546 สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ไดมีนโยบายที่จะพัฒนาโรงเรียนรูปแบบใหม ๆ เพื่อเปนการจัดการการเรียนรูตามความแตกตางที่
หลากหลายใหสอดคลองกับความตองการของสังคมและประเทศชาติในปจจุบัน โดยไดกําหนดการพัฒนาโรงเรียนใน 5 
รูปแบบ ไดแก 1) รูปแบบที่ 1 โรงเรียนในกํากับของรัฐ 2) รูปแบบที่ 2 โรงเรียนวิถีพุทธ 3) รูปแบบที่ 3 โรงเรียนสําหรับเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ 4) รูปแบบที่ 4 โรงเรียนสองภาษา และ 5) รูปแบบที่ 5 โรงเรียนใช ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู  
 โรงเรียนวิถีพุทธจึงเปนรูปแบบของการพัฒนาโรงเรียนรูปแบบหน่ึง ที่ไดถูกกําหนดใหมีขึ้นเพื่อการพัฒนาความเปน
คนที่สมบูรณ เปนคนดี คนเกง และสามารถอยูในสังคมไดอยางสงบสุขโรงเรียนวิถีพุทธ คือ โรงเรียนระบบปกติทั่วไปที่นําหลักธรรม
พระพุทธศาสนามาใช หรือประยุกตใชในการบริหาร และการพัฒนาผูเรียนโดยรวมของสถานศึกษา เนนกรอบการพัฒนาตาม
หลักไตรสิกขาอยางบูรณาการ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2546: 4) เปนการมุงเนนการพัฒนาการเรียนรู 
โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญและเนนความสําคัญทั้งความรูและคุณธรรม ซ่ึงสอดคลองกับพระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติ
พุทธศักราช 2542 หมวด 4 มาตรา 22 และ 23 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 11) ที่จัดการเรียนรูมุงสูการพัฒนาผูเรียนโดย
เนนการจัดสภาพทุก ๆ ดาน เพื่อสนับสนุนใหผูเรียนพัฒนาตามลักษณะแหงปญญาวุฒิธรรม 4 ประการ คือ การอยูใกลชิดคนดี 
การเอาใจใสศึกษาโดยมีหลักสูตร การเรียนการสอนที่ดี การมีกระบวนการคิดวิเคราะหพิจารณาหาเหตุผลที่ดีอยางถูกวิธี และ
ความสามารถนําความรูไปใชในชีวิตไดอยางถูกตองเหมาะสม (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2546: 5-6) 
 ในระยะตอมา กระทรวงศึกษาธิการไดจัดทําเอกสารแนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษา 
และผูเก่ียวของที่สนใจไดนําไปเปนแนวทางในการบริหารโรงเรียน ซ่ึงโรงเรียนวิถีพุทธเหลาน้ีก็สามารถจัดกระบวนการเรียนรูให
ผูเรียนไดพัฒนาการเรียนรูตามแนววิถีพุทธโดยดําเนินการไดอยางดียิ่งจนเปนแบบอยางแกโรงเรียนอ่ืน ๆ ที่กําลังพัฒนาสูโรงเรียน
วิถีพุทธใหสามารถพัฒนาผูเรียนไดโดยใชหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา อยางบูรณาการผูเรียนไดเรียนรูผานการพัฒนา 
“การกิน อยู ดู ฟง เปน” คือ มีปญญารูเขาใจในคุณคาแท ใชกระบวนการทางวัฒนธรรม แสวงปญญา และมีวัฒนธรรมเมตตา
เปนฐานในการดําเนินชีวิต มีผูบริหารและคณะครูเปนกัลยาณมิตรรวมกันพัฒนา โดยมีแนวคิดหลักที่สําคัญของการจัดสถานศึกษา            
ที่จะดําเนินการพัฒนาใหเปนโรงเรียนวิถีพุทธใน 5 ดาน คือ ดานกายภาพ ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต ดานการเรียนการสอน 
ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ และดานการบริหารจัดการ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2546: 20-27) 
 รัฐบาลมุงเนนแตเรื่องเศรษฐกิจแตก็ไมไดมุงเนนในเรื่องชีวิตของประชาชนใหมีคุณภาพ แตจะเอาตัวกิจการมีรายได
สูง ๆ เปนเปาหมายของชีวิต ซ่ึงตรงน้ีคือส่ิงที่พาไปผิดทางซ่ึงขัดแยงกับการศึกษาแบบแนวพุทธหรือขัดแยงกับการศึกษาแบบที่
พระเจาอยูหัวพยายามทําใหเกิดขึ้นคือแบบมีชีวิตที่พอเพียงการศึกษาไมไดเกิดขึ้นเฉพาะที่โรงเรียนแตเปนการเกิดขึ้นรอบ ๆ ตัว 



The 8th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 31st March - 1st April 2016  

1698 | Integration of Art and Science toward the Local Research and ASEAN Community 

ทุกคนสามารถเปนครู พอแมสามารถเปนครู ทีวีตอนน้ีเปนส่ิงที่จะหลอหลอมเด็กหลอหลอมแนวคิดรัฐบาลตองควบคุมรายการ
ทีวี ควบคุมโฆษณาตาง ๆ ที่จะไปกระตุนเรากิเลสทําใหเขาเกิดอยากบริโภคอยากไดโนนอยากไดน่ี น้ันคือส่ิงที่มันไมไดสอดคลอง
กับการศึกษาแนวพุทธ 
 ดังน้ันผูศึกษา  จึงสนใจที่จะศึกษาการดําเนินการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของอําเภอธาตุพนม เพื่อนําผลการศึกษาที่ได
ไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ ใหเกิดประโยชนตอหนวยงานที่รับผิดชอบ
และเปนประโยชนตอผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธอ่ืน ๆ  ตอไปจากสภาพดังกลาวน้ัน         
ผูศึกษา จึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพปจจุบันและเปรียบเทียบในการดําเนินการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของอําเภอธาตุพนม 
เพื่อจะไดขอสนเทศในการวางแผนพัฒนาปรับปรุงดานคุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงจะสงผลดีตอโรงเรียนในการพัฒนาการศึกษา
และผูที่เก่ียวของตอไป 
 
2. กรอบแนวคิดของการศึกษา 
 
 การศึกษาครั้งน้ีผูศึกษามุงศึกษาการดําเนินการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของอําเภอธาตุพนม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต  1 ตามแนวทางการดําเนินการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2547: 
16-21) ซ่ึงมีกระบวนการ 5 ดาน ไดแก 1) ดานกายภาพ 2) ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต 3) ดานการเรียนการสอน 4) ดาน
บรรยากาศและปฏิสัมพันธ และ 5) ดานการบริหารจัดการ 
 
3. วัตถุประสงคของการศึกษา  
 
 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการดําเนินการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของอําเภอธาตุพนม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จําแนกตามตําแหนงและขนาดของโรงเรียน 
 
4. สมมติฐานของการศึกษา 
 
 1. ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนมีความคิดเห็นตอการดําเนินการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของอําเภอธาตุพนม 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต  1  แตกตางกัน  
 2. ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนที่มีขนาดโรงเรียนตางกันมีความคิดเห็นตอการดําเนินการบริหาโรงเรียนวิถีพุทธ
ของอําเภอธาตุพนม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 แตกตางกัน 
 
5. วิธีดําเนินการศึกษา 
 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง  ไดแก ผูบริหารและครูผูสอนในอําเภอธาตุพนม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปการศึกษา 2554 รวมทั้งส้ิน 551 คนจําแนกเปนผูบริหารจํานวน 48 คนและครู จํานวน 503 คน   
 กลุมตัวอยาง จํานวน  226 คน จําแนกเปนผูบริหาร จํานวน  42 คน  และครูผูสอน จํานวน 184 คน กําหนดขนาด
ของกลุมตัวอยางจากการเทียบตาราง Krejcie and Morgan กลุมตัวอยางไดมาโดยวิธีการสุมแบบแบงช้ัน (Stratified Random 
Sampling (บุญชม ศรีสะอาด, 2553: 44) 
 การกําหนดกลุมตัวอยางและการเลือกกลุมตัวอยาง กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางจากการเทียบตาราง Krejcie 
and Morgan โดยสุมและเลือกกลุมตัวอยาง ใชวิธีสุมแบบแบงช้ัน (Stratified Random Sampling) ตามขนาดของโรงเรียน 
 

 2. เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา  
 เปนแบบสอบถามแบบมาตรสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดบัของลิเคอรท (Likert’s Five Rating Scale)  
จํานวน 54 ขอ  
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 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ขอหนังสือจากคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนมถึงผูบริหารโรงเรียนในเขตอําเภอธาตุพนม 
จังหวัดนครพนม เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล และนําหนังสือจากบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม พรอมดวยแบบสอบถามสงถึงสถานศึกษา ที่มีกลุมตัวอยางเพื่อขอความรวมมือและตอบ
แบบสอบถาม โดยผูศึกษาสงดวยตนเองและขอรับแบบสอบถามคืนดวยตนเอง 
 

 4. การจัดทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล  
 นําแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมไดทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ และนําแบบสอบถามที่เรียบรอยสมบูรณมาลง
รหัสแลวบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร การวิเคราะหขอมูลวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปตามลําดับ 
ดังน้ี 
 การวิเคราะหระดับการดําเนินการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธในอําเภอธาตุพนม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดยรวมรายดานและรายขอ การวิเคราะหใชคาเฉล่ีย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
โดยการดําเนินการ ดังน้ี 
 

    4.1 นําแบบสอบถามตอนที่  2  มาตรวจสอบและใหคะแนนตามเกณฑในแตละชอง กําหนดเกณฑการใชคะแนน 
5 ระดับ 
    มีการปฏิบัติมากที่สุด ได 5 คะแนน 
    มีการปฏิบัติมาก     ได 4 คะแนน 
    มีการปฏิบัติปานกลาง  ได 3 คะแนน 
    มีการปฏิบัตินอย     ได 2 คะแนน 
    มีการปฏิบัตินอยที่สุด  ได 1 คะแนน  
  

     4.2 นําคะแนนไปวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป หาคาเฉล่ีย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

S.D.  (Standard Deviation) และใชเกณฑการแปลความหมายคาเฉล่ีย ( ) ดังน้ี     
    คะแนนเฉล่ีย                            ระดับการดําเนินการ  
    4.51 - 5.00 หมายความวา      อยูในระดับ มากที่สุด 
    3.51 - 4.50    หมายความวา   อยูในระดับมาก 
    2.51 - 3.50   หมายความวา อยูในระดับปานกลาง 
    1.51 - 2.50    หมายความวา อยูในระดับนอย 
    1.00  -1.50    หมายความวา อยูในระดับนอยที่สุด  
 

      4.3 วิเคราะหเปรียบเทียบการดําเนินการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ  ของอําเภอธาตุพนม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดยรวมและรายดาน ดวยการทดสอบสมมติฐาน ดังน้ี 
            4.3.1 จําแนกตามตําแหนงทดสอบสมมติฐานโดย t - test (Independent Samples) 
            4.3.2 จําแนกตามขนาดโรงเรียนทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหตามความแปรปรวน (One - Way 
ANOVA) ถาพบความแตกตาง ทดสอบรายคูดวยวิธีการของ เซฟเฟ (Seheffe)  
 

 5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
      5.1 สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ โดย 1) สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของเครื่องมือ(2) หาความเที่ยงตรง
เชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง(Index of Congruence: IC) 3) หาคาอํานาจจําแนกรายขอ 
โดยวิธีการหา ความสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมทั้งฉบับ (Item Total Correlation โดยการหาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธอยางงาย ตามวิธีของ (Pearson Product-Moment Coefficient of Correlation) และ 4) หาความเช่ือม่ันของ
แบบสอบถาม หาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha-Coefficient) ตามวิธีของ Cronbach   
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      5.2 สถิติพื้นฐาน ไดแก 1) รอยละ (Percentage) 2) คาเฉล่ีย ( ) 3) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 4)  t – 
test (Independent Samples) และ 5) one - way ANOVA ถาพบความแตกตาง ทดสอบรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ 
(Seheffe) 
 
6. ผลการศึกษา 
 
 1. การดําเนินการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของ อําเภอธาตุพนม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

นครพนม เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก (X =3.87)  เม่ือพิจารณารายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน ดานที่มีคาเฉล่ีย

สูงสุด คือ ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ อยูในระดับมาก (X = 3.91) และดานที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ ดานกายภาพ อยูใน

ระดับมาก(X = 3.83) พิจารณาเฉพาะผูบริหาร พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก (X = 3.89) เม่ือพิจารณารายดานพบวา อยู

ในระดับมากทุกดาน ดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ อยูในระดับมาก (X = 3.92) และดานที่มี

คาเฉล่ียต่ําสุด คือ ดานกายภาพ อยูในระดับมาก(X = 3.86) พิจารณาเฉพาะครูผูสอน พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก (X = 
3.79) เม่ือพิจารณารายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน ดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ มีคาเฉล่ีย

อยูในระดับมาก (X =3.90)  และดานที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ ดานการบริหารจัดการ(X = 3.53) 
 
ตารางที่ 1  การเปรียบเทียบการบริหารการดําเนินการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของ อําเภอธาตุพนม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ระหวางผูบริหารและครูผูสอน 

 
 2. เปรียบเทียบการดําเนินการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของอําเภอธาตุพนม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 1 จําแนกตามตําแหนง ระหวางผูบริหารและครูผูสอนโดยรวมไมแตกตาง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา ไมมีความแตกตางกัน ทั้ง 5 ดาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ดาน
ที่ 
 

การดําเนินการบริหารโรงเรียน
วิถีพุทธของ อําเภอธาตุพนม 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต  1 

ตําแหนง 
โดยรวม 

ผูบริหาร(n=42) ครูผูสอน(n=184) 

X  S.D. 
ระดับ 
การ

ปฏิบัติ 
X  S.D. 

ระดับ 
การ

ปฏิบัติ 
X  S.D. 

ระดับ 
ปฏิบัติ 

1 
2 
3 
4 
 
5 

ดานกายภาพ 
ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต 
ดานการเรียนการสอน 
ดานบรรยากาศและ
ปฏิสัมพันธ 
ดานการบริหารจัดการ 

3.86 
3.87 
3.90 
3.92 

 
3.88 

0.30 
0.36 
0.21 
0.22 

 
0.31 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

3.82 
3.84 
3.85 
3.90 

 
3.53 

0.30 
0.35 
0.22 
0.20 

 
0.24 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

3.83 
3.85 
3.89 
3.91 

 
3.88 

0.56 
0.67 
0.65 
0.66 

 
0.69 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

รวม 3.89 0.28 มาก 3.79 0.26 มาก 3.87 0.64 มาก 
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ตารางที่ 2  เปรียบเทียบการดําเนินการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของอําเภอธาตุพนม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต  1 จําแนกตามตําแหนง ระหวางผูบริหารและครูผูสอน โดยรวม   

ดาน 
ที่ 

การดําเนินการบริหารโรงเรียนวิถี
พุทธของ อําเภอธาตุพนม สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต  1 

การดําเนินการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของ 
อําเภอธาตุพนม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต  1 t Sig 

ผูบริหาร (n=42) ครู (n=184) 

X  S.D. X  S.D. 

1 
2 
3 
4 
5 

ดานกายภาพ 
ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต 
ดานการเรียนการสอน 
ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ 
ดานการบริหารจัดการ 

3.86 
3.87 
3.90 
3.92 
3.88 

0.30 
0.36 
0.21 
0.22 
0.31 

3.82 
3.84 
3.85 
3.90 
3.87 

0.30 
0.34 
0.32 
0.21 
0.24 

.826 

.507 
1.327 
.420 
.328 

.410 

.613 

.186 

.675 

.743 
รวม 3.89 0.28 3.79 0.35 .950 .343 

 
7. สรุปผลการศึกษา  
 
 การดําเนินการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของ อําเภอธาตุพนม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับ มากทั้ง 5 ดาน ดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุด
ไดแก ดานที่ 4 ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ รองลงมาไดแกดานที่ 3 ดานการเรียนการสอน สวนดานที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด 
ไดแก ดานที่ 1 ดานกายภาพ เม่ือพิจารณาตามตําแหนง พบวา  
 ผูบริหาร พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน ดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุด 
คือ ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก และดานที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ ดานกายภาพ มีคาเฉล่ียอยูใน
ระดับมาก  
 ทุกดาน ดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก และดานที่มีคาเฉล่ีย
ต่ําสุด คือ ดานการบริหารจัดการ มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 
 เม่ือพิจารณาตามขนาดของโรงเรียน พบวา 
 ผูบริหารและครูผูสอนโรงเรียนขนาดเล็ก มีความคิดเห็น โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดานพบวาอยูใน
ระดับมากทั้ง 5 ดาน ดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ดานการเรียนการสอน และดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธมีคาเฉล่ียอยูใน
ระดับมาก และดานที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ ดานกิจกรรมพื้นฐานชีวิต มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 
 ผูบริหารและครูผูสอนโรงเรียนขนาดกลาง มีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับ 
มาก เม่ือพิจารณารายดานพบวา อยูในระดับมากทั้ง 5 ดาน ดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ และ
ดานที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ ดานกายภาพ และดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 
 ผูบริหารแลครูผูสอนโรงเรียนขนาดใหญ มีความคิดเห็น โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดานพบวาอยูใน
ระดับมากทั้ง 5 ดาน ดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ และดานที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ ดานกายภาพ มี
คาเฉล่ียอยูในระดับมาก 
 เปรียบเทียบการดําเนินการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของอําเภอธาตุพนม สังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 1จําแนกตามตําแหนง และขนาดของโรงเรียน โดยรวมและรายดาน พบวา  
 การดําเนินการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของอําเภอธาตุพนม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม 
เขต 1 จําแนกตามตําแหนง ระหวางผูบริหารและครูผูสอน โดยรวม ไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ไมมีความ
แตกตางกันทุกดาน 
 การดําเนินการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของอําเภอธาตุพนม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม 
เขต 1 จําแนกตามขนาดของโรงเรียนโดยรวม ไมมีแตกตางกัน เม่ือพิจารณารายดานพบวา ไมมีความแตกตางกันทุกดาน  
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8. อภิปรายผลการศึกษา 
 
 ในการศึกษาครั้งน้ี ผูศึกษาไดอภิปรายผล ดังน้ี   
 การดําเนินการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของอําเภอธาตุพนม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม 
เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งน้ีอาจมีสาเหตุมาจากนโยบายของผูบริหารดานบุคลากร ตางมุงม่ันบริหารงานใหทันกับเหตุการณ
ปจจุบันที่เกิดขึ้นในแตละดาน ซ่ึงจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝายเขามามีสวนรวมในการทํางาน นอกจากน้ัน ตําแหนง
และสถานภาพของบุคลากรในโรงเรียนวิถีพุทธ ลวนมีสวนในการกําหนดวิสัยทัศน และการดําเนินตามวิสัยทัศน ในการพัฒนา
โรงเรียน ใหเกิดความเปล่ียนแปลงไปในทิศทางที่ดี สอดคลองกับความตองการของชุมชน ความตองการของผูเรียน ซ่ึงถือเปน
ภารกิจหลักที่สําคัญของสถานศึกษาที่จะนําพานักเรียน ในฐานะเปนอนาคตของชาติ เปนศาสนทายาทที่ดีในพระพุทธศาสนา
ตอไป ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของประภาภัทร นิยม และคนอ่ืน ๆ (2551 : 16-17) ไดวิจัยเชิงปฏิบัติการ (รวมเรียนรู) เพื่อพัฒนา
โรงเรียนวิถีพุทธและโรงเรียน/ศูนยศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย พบวา การที่จะพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธไปสูความเขมแข็ง จน
สามารถเปนปจจัยแหงการขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลง (Change Agent) สูสังคมคุณธรรม ขึ้นอยูกับปจจัยสําคัญ 3 ประการ 
คือ 1) การผสานสามสถาบันหลักคือ บาน (ชุมชน) วัด โรงเรียน(บวร) หรือเครือขาย กลุมโรงเรียนที่มีแนวทางและจุดมุงหมาย
ที่จะสงเสริมความเขมแข็งซ่ึงกันและกัน 2) ผูบริหารโรงเรียนวิถีพุทธผูมีวิสัยทัศนในการสรางปฐมเหตุของสังคมอุดมปญญา ผูมี
ความมุงม่ันในการปรับปรุงเปล่ียนแปลงและจัดการใหเกิดระบบการเรียนรูบนฐานคุณธรรมจริยธรรม ทั้งในชีวิตกิจวัตร ตลอดจน
การบูรณาการสูสาระวิชาอยางเปนองครวม 3) การยอมรับและการสนับสนุนจากภายนอกทั้งโดยนโยบายของหนวยงานตน
สังกัด และองคกรอ่ืน ๆ ทั้งในและนอกพื้นที่ และ ทวีพล ปรัสพันธ (2546 : บทคัดยอ) ไดศึกษาแนวโนมการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนวิชาพระพุทธศาสนาสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี 
ในอนาคตในระยะเวลา 10 ป พบวา 1) ดานหลักสูตร ใหความสําคัญโดยการนําหลักธรรมไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน 
เนนการสอนแบบบูรณาการกับวิชาอ่ืน ๆ 2) ดานจุดประสงค ใหผูเรียนเขาใจชีวิตของตนเองรูจักคิดอยางมีเหตุผล รูจักปฏิบัติ
และนําหลักธรรมมาแกปญหาชีวิตได เนนปลูกฝงสํานึกความเปนไทยควบคูกับความเปนศาสตรสากล มีเจตคติที่ดีเปน
พุทธศาสนิกชนที่ดี สามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาฝกปฏิบัติเพื่อปรับปรุงเปล่ียนแปลงและพัฒนาพฤติกรรม
ตลอดจนกระบวนการเรียนรูของตนเพื่อพัฒนาตนตามวิถีชาวพุทธอยางตอเน่ืองใหดีขึ้น ใหเกิดประโยชนตอครอบครัว สังคม
และประเทศชาติ 3) ดานโครงสรางและเน้ือหา จะเปนวิชาบังคับใหผูเรียนทุกคนตองเรียนตอเน่ือง ทุกภาคเรียนตลอดหลักสูตร 
3 ป ในการคัดเลือกเน้ือหาจะพิจารณาเน้ือหาที่เหมาะสมกับวัยของผูเรียนในแตละชวงช้ันป และ 4) ดานการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน จะเนนใหผูเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะหการคิดไตรตรอง และการแกปญหาดวยวิจารณญาณมากขึ้น เนนให
ผูเรียนเปนศูนยกลาง เนนการทํางานเปนกระบวนการกลุมมากกวาเปนรายบุคคล 
  โรงเรียนขนาดเล็ก มีงบประมาณในแตละปการศึกษาไมมากขึ้นอยูกับปริมาณนักเรียน เพราะวามีงบประมาณอยาง
จํากัด ซ่ึงงบประมาณจะมากหรือนอย ขึ้นอยูกับจํานวนนักเรียนเปนหลัก ถานักเรียนมีจํานวนมากก็ไดรับงบประมาณอุดหนุน
มากขึ้น โรงเรียนมักใชงบประมาณไมตรงกับวัตถุประสงคหลักของการใชเงิน นอกจากน้ีโรงเรียนก็ยังไมมีแผนรายจายครอบคลุม
ในการใชงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ และทุนหรือเงินสนับสนุนอ่ืน ๆ เพื่อการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ไดมาไมชัดเจน 
ซ่ึงทําใหการดําเนินการบริหารโรงเรียนไมคลองตัว หรืออาจติดขัด หรือชะลอในการดําเนินการ  
  โรงเรียนขนาดใหญ มีงบประมาณอุดหนุนในแตละปมาก และการจัดการ ของผูบริหารและครูผูสอน จะมีศักยภาพ
มากกวาโรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดเล็ก จึงมีจํานวนนักเรียนมาก ซ่ึงก็ไดรับเงินอุดหนุนจากตนสังกัดมากขึ้น และ
โรงเรียนก็มีความพรอมทุกดานทั้งครูผูสอน อาคารสถานที่ ส่ืออุปกรณการเรียนการสอนที่ทันสมัย และนอกจากน้ี โรงเรียนยัง
มีแผนยุทธศาสตรในการบริหารจัดการที่ดีอีกดวย เพราะโรงเรียนขนาดใหญสวนใหญตั้งในเขตตัวเมืองที่พรอมในทุก ๆ ดาน  
  
9. ขอเสนอแนะ 
 

1. ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช 
จากผลการศึกษา การดําเนินการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของอําเภอธาตุพนม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดยรวมอยูในระดับสูงทุกดาน ใน 5 ดาน พิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ 
ดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก ดานที่ 5 ดานบริหารจัดการ ดังน้ันหนวยงานตนสังกัดปรับปรุงในดานการบริหารจัดการให
เขมงวดขึ้น 
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จากผลการศึกษาการดําเนินการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของอําเภอธาตุพนม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 1 ดานพื้นฐานวิถีชีวิต พบขอที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ สถานศึกษาจัดฝกฝนอบรมนักเรียนจัดกิจกรรม
ในชีวิตประจําวันที่กินเปน อยูเปน ดูเปน ฟงเปนหรือ การดํารงชีวิต ในประจําวันรูจักเลือกปฏิบัติในส่ิงที่เกิดประโยชนตอ
ชีวิตประจําวัน กิจกรรมฉลาดบริโภค ดังน้ัน หนวยงานตนสังกัดควรใหความสําคัญและผลักดันใหมีการปรับปรุงใหมีการจัด
อบรมในการศึกษาพุทธธรรมในโรงเรียนใหมากขึ้น 

 จากผลการศึกษาการดําเนินการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของอําเภอธาตุพนม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 1 ดานการบริหารงานทั่วไป ขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ไมมีบุคลากรดูแลงานธุรการโดยเฉพาะ 
ดังน้ันสถานศึกษาจะตองจัดหาบุคลากรมาดูแลงานธุรการในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาโดยตรง  

จากผลการศึกษาการดําเนินการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของอําเภอธาตุพนม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 1 ดานบรรยากาศ และปฏิสัมพันธ ขอที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ ผูบริหารยึดพรหมวิหาร 4 ในการ
ปฏิบัติตนตอผูใตบังคับบัญชา ดังน้ัน สถานศึกษาควรดําเนินการปรับปรุงในการช้ีแจงใหผูบริหารไดรับทราบเพื่อยึดเปน
แนวทางในการปฏิบัติตอไป 

 

2. ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาคนควาคร้ังตอไป 
ควรมีการศึกษา ปญหาดานกายภาพ การดําเนินการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของอําเภอธาตุพนม สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เก่ียวกับการใหสถานศึกษามีการจัดประดิษฐานพระพุทธรูปประจําโรงเรียน และ
ประจําหองเรียนอยางเหมาะสม ควรจัดใหมีพระพุทธรูปและจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหมีการเคารพในพระพุทธรูปที่
ประดิษฐานในโรงเรียน 

ควรมีการศึกษาแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรในโรงเรียนวิถีพุทธของอําเภอธาตุพนม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1    

ควรมีการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรในโรงเรียนวิถีพุทธของอําเภอธาตุพนม สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ในดานอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก 5 ดาน เชน ดานจิตใจที่ใฝในพระพุทธศาสนา 
เปนตน  
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บทคัดยอ 

 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 และ 2)  เปรียบเทียบการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา ตามประสบการณ
การทํางาน และขนาดโรงเรียน ใน 4 ดาน คือ ดานการวิเคราะหสถานการณ ดานการเจรจา ดานการกระจายความเปนธรรม 
และดานการใชอํานาจ เครื่องมือในการวิจัยใชแบบสอบถาม ประชากรที่ศึกษาเปนผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต 1จากสถานศึกษาในพื้นที่ทั้งหมด 150 แหง จํานวน 150 คน สถิติในการวิเคราะห
ขอมูลคือ ความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสถิติ F-test  

ผลการวิจัย พบวาผูบริหารสถานศึกษามี การบริหารความขัดแยงอยูในระดับมากจนถึงปานกลาง และเม่ือเปรียบเทียบ
การบริหารความขัดแยงจําแนกตามประสบการณและขนาดโรงเรียน พบวาผูบริหารมีทักษะการบริหารความขัดแยงไมแตกตางกัน 

 
คําสําคัญ: การบริหารความขัดแยง, ผูบริหารสถานศึกษา, ประถมศึกษา 
 

Abstract 
 

The objectives of this research were1) to study conflict management of the school administrators 
under the Rayong Primary Education Service Area Office 1, and 2) to compare conflict management of 
the school administrators divided by experience and school size, investigated 4 conflict management 
skills: situation analysis, negotiation, distributive justice and power usage. The populations were 150 
school administrators in the Rayong Primary Education Service Area Office 1. The data were analyzed by 
frequency, percentage, means, standard deviation and F-test. 

The results found that the conflict management skills of the school administrators were middle 
to high level and the school administrators compared with experience and school size have no difference 
in their conflict management skills. 

 
Keywords: conflict management, administrators, primary  
 
1. ความเปนมาและความสําคัญ   

 
การบริหารงานจัดการไมวาจะเปนในหนวยงานของภาครัฐและเอกชน รวมถึงงานดานการศึกษาน้ันยอมมีความขัดแยง

ทั้งในระดับลางขึ้นบนและบนลงลาง งานที่ตองมีการติดตอประสานงานกันในกลุมคนบุคคลและน้ันยอมเกิดความขัดแยง           
ทั้งระหวางบุคคลกับบุคคล  บุคคลกับกลุมบุคคล กลุมบุคคลกับกลุมบุคคล หรือแมแตบุคคลกับองคกร ซ่ึงหนวยงานที่มี
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ความสําคัญระดับตน ๆ ของประเทศในการสรางเยาวชน สรางงาน สรางอาชีพ ใหความรูก็หนีไมพนสถานศึกษาระดับประถม 
ศึกษาที่ทําหนาที่ใหความรู ควบคูกับคุณธรรมใหแกเยาวชนอันจะเปนกําลังของชาติ ดังน้ัน ในหนวยงานที่เปนหนวยที่จะขับเคล่ือน
ความรู สรางองคความรูตาง ๆ ใหเยาวชนน้ัน จึงเปนสถานที่ที่ควรมีความขัดแยงใหนอยที่สุด เพื่อสรางใหบุคลากรในสถานศึกษา
เปนแบบอยางที่แกเยาวชนตอไป การบริหารความขัดแยงจึงจัดเปนภารกิจหนาที่หลักที่ผูบริหารสถานศึกษาพึ่งมีเปนสําคัญ
อันดับแรก สถานศึกษาสวนใหญมีปญหาความขัดแยงดานความคิดเห็น ดวยเหตุผลนานัปการ ดวยการมีความมีความรูหลาย
ดาน หลายแขนงมารวมกัน รวมงานกัน เกิดความคิดที่แตกตาง การแสดงความคิดไปคนละทิศทาง เกิดความแตกตางกัน ไมวา
จะเปนในเรื่องความรู พื้นฐานความรู การยอมรับซ่ึงกันและกัน การไดรับการยกยองที่ตางกัน  ผลประโยชนและความกาวหนา
ในหนาที่การงานที่ตางกัน กอใหเกิดความขัดแยง ส่ิงเหลาน้ี เกิดขึ้นในหนวยงาน ในองคกร ในสถานศึกษา ที่มีบุคคลรวมตัวกัน
มากกวาหน่ึง ปญหาความขัดแยงน้ีนํามาซ่ึงประสิทธิภาพที่ลดลง ประสิทธิผลในการทํางานไมเกิด กอปญหาทั้งทางตรงและทางออม
ตอเยาวชนของชาติ (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ, 2540) ผูบริหารสถานศึกษาตองใหความสนใจในเรื่องการจัดการปญหาความ
ขัดแยงและเอาใจใสหาทักษะแนวทางวิธีการบริหารความขัดแยงอยางจริงจัง เพื่อใหการบริหารสถานศึกษาเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ปญหาทีเ่กิดขึ้นบอยครั้งเกิดจากองคประกอบสวนบุคคล (ควบคุมไดยาก) การปฏิสัมพันธ
ในการทํางาน การสรางความสัมพันธภายในสถานศึกษา และสภาพแวดลอมในองคกร(รัชนีกร ชุมนูรักษ,2550) จากปญหา
ดังกลาว ผูวิจัยจึงศึกษาทักษะการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง  เขต 1 ซ่ึงผลจากการศึกษาวิจัยครั้งน้ีจะนําไปใชเปนประโยชนในการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 และนําเปนตัวแบบในการบริหารจัดการสถานศึกษาในระดับ อ่ืน ๆ ตอไป 

 
2. วัตถุประสงคงานวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษาการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง  
เขต 1 

2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา ตามประสบการณการทํางาน และขนาดของ
สถานศึกษา 
 
3. สมมมติฐานการวิจัย  
 

1. การบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาแตกตางกันตามประสบการณการทํางาน  
2. การบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาแตกตางกันตามขนาดของสถานศึกษา 

 
4. ขอบเขตงานวิจัย 
 
 ประชากรที่ศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 จํานวน 150   
แหง ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 150  คน  
 เพื่อใหบรรลุเปาหมายงานวิจัย จึงกําหนดขอบเขตงานวิจัยดังน้ี เปนการทักษะการบริหารความขัดแยงของผูบริหาร
สถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 

ตัวแปรที่ศึกษา คือทักษะการบริหารความขัดแยง 4 วิธี คือ  
1. การวิเคราะหสถานการณ    
2. การเจรจา    
3. การกระจายความเปนธรรม   
4. การใชอํานาจ 
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5. กรอบแนวคิด  
 

ตัวแปรตน     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
6. นิยามศัพทเฉพาะ 
 
 การบริหารความขัดแยง หมายถึง การคล่ีคลายปญหาที่เกิดจากสภาพการที่บุคคลหรือกลุมบุคคลซ่ึงปฏิบัติงาน
รวมกันและมีความเห็นไมสอดคลองกัน ทั้งคานิยม เปาหมายและวิธีการทํางาน  ซ่ึงประกอบดวย (วันชัย-รัตนาภรณ วัฒนศัพท 
2552:67-68) 

1. การวิเคราะหสถานการณ เปนความสามารถในการพิจารณาคาดคะเนสาเหตุ ขั้นตอนของการเกิดความขัดแยง 
การตัดสินใจในการประเมินที่จะแปรสภาพและเหตุการณที่เกิดขึ้นอยางมีเหตุผล โดยคํานึงถึงความแตกตางของความคิดเห็น 
การรับรูขอมูล ความสนใจอยางมีเหตุผล 

2. การเจรจา เปนความสามารถในการพูดที่ถูกตองชัดเจน เพื่อใหเกิดความเขาใจ เกิดการยอมรับ สรางความสัมพันธ
ระหวางบุคคล ในหนวยงานใหเหมาะสม และควรแกกาลเทศะการพูดตองดูบุคลิกภาพของผูที่จะพูดดวย ตองคํานึงถึง
ความรูสึกอารมณศรัทธาของผูที่จะพูดดวย ทําใหการพูดเปนไปในทางประสานผลประโยชน จนเปนที่ยอมรับของทุกฝาย 

3. การกระจายความเปนธรรม เปนความสามารถในการพิจารณาใหความยุติธรรมแกทุกฝายไมมีอคติลําเอียงเขาขาง
ใดขางหน่ึง โดยยึดหลักความตองการ ความเทาเทียมและความเสมอภาคกัน 

4. การใชอํานาจเปนความสามารถในการใชอิทธิพลที่จะจูงใจใหปฏิบัติตามขอตกลง การใชอํานาจหนาที่ตําแหนง
อยางเหมาะสม เพื่อควบคุมการกระทําหรือส่ังใหผูอ่ืนกระทําตามความตองการของตน 
 ผูบริหารสถานศึกษา  หมายถึง  ผูดํารงตําแหนงเปนหัวหนาสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดนํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 
 สถานศึกษาประถมศึกษาหมายถึง โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา – ประถมศึกษาปที่ 6 และขยาย
โอกาสทางการศึกษา 
 
7. ประโยชนที่ไดรับ 
 
 1. สามารถนําทักษะการบริหารความขัดแยงไปแกปญหาความขัดแยงตาง ๆภายในสถานศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของสถานศึกษาน้ัน ๆ ได    

2. สามารถพัฒนาการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา ไดอยางเปนรูปธรรม ตามประสบการณของผูบริหาร และ
ขนาดของสถานศึกษา 

3. สามารถเปนตนแบบของสถานศึกษาทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และในระดับ อ่ืน ๆ ดวยในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการบริหารงาน และการลดปญหาความขัดแยง 

 
 
 

ประสบการณการทํางาน 
-5  ป 
-5-10 ป                                     
-10  ปขึ้นไป 

ขนาดโรงเรียน 
-ขนาดเล็ก 
-ขนาดกลาง                                     
-ขนาดใหญ           

ทักษะการบริหารความขัดแยง  4  วิธี  
คือ 

1. การวิเคราะหสถานการณ    
2. การเจรจา    
3. การกระจายความเปนธรรม   
4. การใชอํานาจ 



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 

 บูรณาการศาสตรและศิลป งานวิจัยทองถ่ินไทยและประชาคมอาเซียน | 1707 

8. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ   
 

ความหมายของความขัดแยง 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ใหคําอธิบาย “ขัดแยง” วา “ขัด” หมายถึงไมทําตาม ฝาฝน ขืนไว 

สวน “แยง” หมายถึง ไมตรงกัน ไมลงรอยกัน ตานไว ทานไว รวมความแลว ความขัดแยงหมายถึง “สภาพความไมลงรอยกัน 
คือไมยอมทําตามและยังมีความตานทานไว” 

Webster กลาววา คําวา “ความขัดแยง” (Conflict) มาจากรากศัพท ภาษาลาติน คือ “Configure” ซ่ึงแปลวา 
“การตอสู” (fight) หมายถึง “การทําสงคราม” “ความไมลงรอยกัน” หรือ “การเขากันไมได” “การคัดคานซ่ึงกันและกัน” 
หรือ “ฝายตรงขาม”  (อรุณ รักธรรม, 2523) 

โรบิน ไดใหความหมายไววา ความขัดแยงหมายถึง ปฏิสัมพันธที่มีลักษณะของความไมเปนมิตร หรือตรงกันขามกัน
ทุกชนิด (เทพนม เมืองแมน และ สวิง สุวรรณ, 2540 อางจาก Robin, 1974 )   

เดวิด ใหความหมายไววา ความขัดแยง (conflict) หมาย ถึงการที่ทั้งสองฝายมีการรับรูที่ไปดวยกันไมได ในเรื่องที่
เก่ียวกับการกระทํา หรือจุดมุงหมาย ไมวาการรับรูน้ันจะถูกตองหรือไมถูกตองก็ตาม คนที่อยูในความขัดแยงจะมีความรูสึกวา 
ถาหากฝายหน่ึงชนะ อีกฝายหน่ึงก็จะแพ (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ, 2534  อางจาก David, 1983) 

Filley (1975) ไดเสนอกระบวนการของความขัดแยง โดยแบงออกเปน 6 ขั้นตอน ดังน้ี 
1. สภาพกอนเกิดความขัดแยง (Antecedent Condition of Conflict) เปนลักษณะของสภาพการณที่อาจ

ปราศจากความขัดแยง แตจะนําไปสูการขัดแยง  
2. ความขัดแยงที่รับรูได (Perceived Conflict) เปนการรับรูจากสภาพการณที่เกิดขึ้นของฝายตาง ๆ วามีความ

ขัดแยงเกิดขึ้น 
3. ความขัดแยงที่รูสึกได (Felt Conflict) โดยอาจมีความรูสึกวา ถูกคุกคาม ถูกเกลียดชัง กลัว หรือไมไววางใจ 
4. พฤติกรรมที่ปรากฏชัด (Minifest Behavior) อาจแสดงความกาวราว การแขงขัน การโตเถียงหรือการแกปญหา 
5. การแกปญหาหรือระงับความขัดแยง (Conflict Resolution or Supervision วิธีการแกไขความขัดแยงมี 4 วิธี 

ไดแก   5.1 วิธีชนะ-แพ (Win-Lose Method)  
5.2 วิธีแพทั้งคู (Lose-Lose methods)  
5.3 วิธีการที่ทั้งสองฝายเปนผูชนะ (Win-Win methods)  
5.4 วิธีการแกไขปญหารวมกัน หรือแบบชนะทั้งคู (Win-Win Method)  

ทฤษฎีความขัดแยง (conflict theory) ถือไดวา เปนเครื่องช้ีวัดใหประจักษ ถึงวิวัฒนาการทางความคิดของความ
ขัดแยงที่มีพัฒนาการจากอดีตสูปจจุบัน รากฐานของทฤษฎีความขัดแยง พัฒนามาจากสมมติฐานที่วา "สังคม คือ ระบบที่มี
สักษณะซับซอนของความไมเทาเทียมกัน (inequality) และความขัดแยง (conflict) จะนําไปสูการเปล่ียนแปลงทางสังคม" 
เพื่อใหเกิดความเขาใจในทฤษฎีความขัดแยงอยางครอบคลุมในหลายมุมมอง ไดแก ดานสังคมวิทยา ดานจิตวิทยา ดาน
มนุษยวิทยาและดานคุณคา (คานิยม) และทฤษฎีอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ เพื่อทําใหเห็นวามุมมอง  ของนักวิชาการจากหลาย
สาขาวิชา ตอ "ความขัดแยง"  น้ันมีความเหมือนและความแตกตางกันในประเด็นสําคัญใดบาง ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการสราง
องคความรูเพื่อการจัดการความขัดแยงในสังคมไทยตอไป (ฉันทนาบรรพศิริโชติ,2541,หนา37) 

ทฤษฎีบทบาท (Role Theory) เปนทฤษฎีหนึ่งที่ Moorhead and Griffin (2001) ทฤษฎีน้ีนํามาใชอธิบายถึง
ความขัดแยงในบทบาทของมนุษยในองคการและใชอธิบายถึงแบบแผนพฤติกรรมของบุคคลภายใตตําแหนงใดตําแหนง
หน่ึง  ซ่ึงมีอิทธิพลทําใหแสดงพฤติกรรมน้ันออก มาสวนความขัดแยงในบทบาท (role conflict) จะเกิดขึ้นตามประสบการณ
ของแตละคนที่ประสบมาหรือเกิดจากการที่พฤติกรรมของบทบาทตั้งแตสองบทบาทขึ้นไป 

ผลดีของความขัดแยง 
วิจิตร  วรุตบางกูร  (2526: 173-174)  โดยทั่วไปบุคคลสวนใหญจะมีทัศนคติไมดีตอความขัดแยงเพราะเช่ือวาความ

รวมมือเปนส่ิงที่ดีและความขัดแยงเปนส่ิงที่ไมดี  แมวาความขัดแยงอาจกอใหเกิดบรรยากาศที่ตึงเครียดและเปนผลเสียตอ
องคการแตบางครั้งความขัดแยงอาจกอใหเกิดผลดีไดเหมือนกัน  กลาวคือ  ความขัดแยงสามารถใหผลในทางบวก  เปนตนวา 

1.  ทําใหเกิดแนวปฏิบัติหรือความคิดเห็นอ่ืน ๆ มากขึ้น 
2.  ทําใหมีโอกาสเลือกแนวทางที่ดีกวา 
3.  ทําใหเกิดแรงผลักดันที่ตองคนหาวิธีการใหม ๆ 
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4.  ทําใหเกิดความพยายาม  ที่จะอธิบายความเห็น  ความเช่ือหรือช้ีแจงใหชัดเจน จึงตองพัฒนาความสามารถใน
การส่ือความหมายและใหเหตุผล 

5.  ความตึงเครียดกระตุนใหเกิดความคิดสรางสรรค 
6.  ทําใหเกิดความเคยชิน  ในการแลกเปล่ียนความเห็นและยอมรับนับถือซ่ึงกันและกันมากขึ้น 
 

9. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
สุภัคจิตต มากพันธ และ พีรธร บุณยรัตพันธุ (2554) ไดศึกษาระดับความขัดแยงตามสาเหตุความขัดแยงบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ และศึกษาพฤติกรรมการขัดการความขัดแยงของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วิธีการ
ดําเนินการวิจัย ประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารและพนักงานของมหาวิทยาลัยอุตรดิตถ ทั้งหมด 196 คน เครื่องมือ
ที่ใชในการศึกษา ไดแก แบบสอบถาม 3 ตอน ตอนที่ 1 เก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบเลือกตอบ 
ตอนที่ 2 เก่ียวกับสาเหตุซ่ึงนํามาพิจารณาเปนระดับความขัดแยง ตอนที่ 3 เก่ียวกับพฤติกรรมจัดการความขัดแยง ตามแนวคิด
ของ Thomas and Kilmann จากผลการศึกษาพบวา สาเหตุของความขัดแยงทั้ง 5 ดาน คือ ความแตกตางกันของบุคคลใน
การรับรู คานิยม ความเช่ือ ทรัพยากรที่ทีจํากัด การติดตอส่ือสาร ความแตกตางกันในเปาหมาย ความขัดแยงในบทบาทและ
ความสนิทสนมกันเปนสวนตัว มีความขัดแยงอยูในระดับปานกลางและมีคาเฉล่ียตางกันเพียงเล็กนอยเทาน้ัน สวนพฤติกรรม
การจัดการความขัดแยงของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ พบวาสวนใหญเปนแบบประนีประนอม รองลงมา คือ การ
รวมมือ การหลีกเล่ียง การยอมให และการเอาชนะ ตามลําดับ 

ศุภกร อ่ิมวัฒนกุล (2553) ไดศึกษาวิจัยสาเหตุความขัดแยงในองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอดานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบวา สาเหตุของความขัดแยงในการปฏิบัติราชการองคการบริหารสวนตําบล 13 สาเหตุ 
โดยสามารถเรียงลําดับจากสาเหตุที่สําคัญ ดังน้ี 1. พฤติกรรมสวนตัว 2. สายการบังคับบัญชาที่ตางระดับกัน 3. การพึ่งพาการ
ทํางาน 4. ความชัดเจนในบทบาทหนาที่ 5. โครงสรางที่ขึ้นตอกัน 6. ผลประโยชนสวนตัว 7. คานิยม ทัศนคติ ความเช่ือ 8. 
การรับรูขอมูลขาวสาร 9. การตั้งเปาหมาย 10. พื้นฐานการศึกษา/อบรม 11. ปจจัยบริหารที่ขาดแคลน 12. การเมืองทองถิ่น 
13. การประสานงานภายในองคกร วิธีการจัดการความขัดแยงในการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลใชวิธีการ
บริหารความขัดแยงในลักษณะ ดังน้ี การประชุมช้ีแจง ปฐมนิเทศ การปรับความเขาใจ การทําขั้นตอนการผานงาน การทํา
คําส่ังมอบหมายงาน การกําหนดโครงสรางใหชัดเจน ใชระบบคุณธรรมในการพิจารณา กําหนดคานิยมรวมกัน รวมคนหา
เปาหมายรวม การสงเขาอบรม จัดหาปจจัยบริหาร และเสริมสรางจริยธรรมการเมือง 

วิทยา เจริญศิริ (2554) ไดศึกษาวิจัยการจัดการความขัดแยงของชุมชนในการใชที่ดินสาธารณประโยชนในจังหวัด
มหาสารคาม ศึกษาวิธีการจัดการความขัดแยงของชุมชนในการใชที่ดินสาธรณประโยชนและเสนอรูปแบบวิธีการจัดการความ
ขัดแยงของชุมชนในการใชที่ดินสาธารณประโยชนพื้นที่ที่ใชในการวิจัย ตําบลทาสองคอน อําเภอเมือง ตําบลขามเฒาพัฒนา 
อําเภอกันทรวิชัย และตําบลหนองแสง อําเภอปปทุม จังหวัดมหาสารคาม เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแนว
คําถามสัมภาษณเจาะลึก แบบมีโครงสรางและไมมีโครงสราง วิจัยใชรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยจะเปนการเก็บขอมูล
แบบภาคสนาม ใชการวิเคราะหขอมูลแบบอุปนัย ลักษณะการพรรณนาผล สาเหตุของความขัดแยงของชุมชนในการใชที่ดิน
สาธารณประโยชนในจังหวัดมหาสารคาม โดยรวมมีหลายสาเหตุ คือ ไดรับขอมูลไมตรงกัน ปญหาโครงสราง ความรูสึกไมไดรับ
ความเปนธรรม ผลประโยชนขัดกัน และขาดจิตสํานึกสาธารณะ วิธีการจัดการความขัดแยงของชุมชนของชุมชนในการใชที่ดิน
สารธารณประโยชนในจังหวัดมหาสารคาม ชุมชนใชวิธีการจัดการความขัดแยง คือ การไกลเกล่ีย บทบาทผูนําชุมชน กฎ
หมูบาน บทบาทกลุมอาชีพ และส่ิงศักดิ์สิทธ์ิรูปแบบวิธีการจัดการความขัดแยงของชุมชนในการใชที่ดินสาธารณประโยชนใน
จังหวัดมหาสารคาม คือใชวิธีการไกลเกล่ีย บทบาทผูนําชุมชน กฎหมูบาน บทบาทกลุมอาชีพ และส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ อยางไรก็ตาม
วิธีการจัดการความขัดแยงดังกลาวตองอยูในหลักการ คือ ความเมตตา ความเอ้ืออาทร การใหอภัย การใหเกียรติ และหลัก
ประชาธิปไตย รูปแบบวิธีการจัดการความขัดแยงของชุมชนในการใชที่ดินสาธารณประโยชนในจังหวัดมหาสารคาม ที่ไดจาก
งานวิจัยสามารถนําไปรับใชในชุมชน หรือหมูบานในภาคอีสาน ซ่ึงมีสภาพภูมิศาสตร วัฒนธรรม วิถีชีวิตและความเปนอยูที่
คลายกันได 
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10. วิธีดําเนินการวิจัย 
 
ประชากรที่ศึกษาสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต  1 จํานวน 150   แหง  

ประกอบดวย  ผูบริหารสถานศึกษา  จํานวน  150 คน  
เคร่ืองมือที่ใชในงานวิจัย  แบบสอบถาม แบงออกเปน 2 ตอน 
ตอนที่ 1  สอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2  แบบสอบถามเก่ียวกับทักษะการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา มี 4 ทักษะ คือ  1) การ

วิเคราะหสถานการณ   2) การเจรจา   3) การกระจายความเปนธรรม  4) การใชอํานาจ  
 การวิเคราะหขอมูล ใชเครื่องคอมพิวเตอรโปรแกรมประมวลผลสําเร็จรูป  

1. หาคาความถี่ รอยละของแบบสอบถามดานสถานภาพของผูบริหารสถานศึกษา 
2. นําแบบสอบถามตอนที่ 2 มาหาคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อวิเคราะหทักษะการบริหารความขัดแยง

ทั้ง 4 ดาน คือ 1) การวิเคราะหสถานการณ 2) การเจรจา 3) การกระจายความเปนธรรม  4) การใชอํานาจ 
 3. เปรียบเทียบคาเฉล่ียระหวางกลุมที่ศึกษา จําแนกตามประสบการณการทํางาน และขนาดของสถานศึกษา โดยใช
สถิติ F-test สําหรับสถิติในการวิเคราะหขอมูล  
 
11. สรุปผลการวิจัย 
 
 1. สถานภาพของผูบริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาระยอง  เขต 
1 จํานวน 150 คน เปนผูอํานวยการสถานศึกษา 150 คน คิดเปนรอยละ100 เพศชาย 53คน คิดเปนรอยละ 35.3 และเพศ
หญิง 97 คน คิดเปนรอยละ 64.7 อายุอยูระหวาง 41-50ป 94คน คิดเปนรอยละ 62.7 และ 51ปขึ้นไป56คน คิดเปนรอยละ 
37.3 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 63.3 และสูงกวาปริญญาตรี 55 คน คิดเปนรอยละ 36.7 
ประสบการณการทํางาน  5ปจํานวน  15 คนคิดเปนรอยละ10  5-10ป จําวน22คน คิดเปนรอยละ 14.7 และ 10ปขึ้นไป
จํานวน 113คน คิดเปนรอยละ 75.3 ขนาดโรงเรียนที่สังกัด โรงเรียนขนาดใหญ 69 คน คิดเปนรอยละ 46 โรงเรียนขนาดกลาง 
55คน คิดเปนรอยละ 36.7 โรงเรียนขนาดใหญ 26 คน คิดเปนรอยละ 17.3   
 2. ผลการวิเคราะหการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา และ หัวหนางานของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวมและจําแนกเปนรายดาน พบวาผูบริหารมีการบริหารความขัดแยงเฉล่ีย

อยูในระดับมากจนถึงปานกลาง โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ วิธีการกระจายความเปนธรรม = 3.87 การเจรจา 

= 3.66 การวิเคราะหสถานการณ  = 3.62 และการใชอํานาจ = 3.39 เปนลําดับสุดทาย 

 
การบริหารความขัดแยง คาเฉล่ีย ระดับการปฏิบัติ 
วิธีการกระจายความเปนธรรม 3.87 มาก 
การเจรจา 3.66 มาก 
การวิเคราะหสถานการณ 3.62 มาก 
การใชอํานาจ 3.39 ปานกลาง 
ภาพรวม 3.63 มาก 

 
 3. ผลการวิเคราะหการบริหารความขัดแยงเปนรายดานและรายขอ พบวา 

3.1 ดานการกระจายความเปนธรรมคาเฉล่ียอยูในระดับมาก =3.87เรียงลําดับจากมากไปนอย คือสามารถ

อธิบายใหผูใตบังคับบัญชาที่ประสบปญหาใหเขาใจในเรื่องความแตกตางรับฟงขอขัดแยงของผูใตบังคับบัญชาทั้งสองฝายดวย
การพิจารณาดวยการไตรตรองความถูกตอง ใหความสําคัญกับขอขัดแยงน้ันเทา ๆ กับปญหาทั่ว ๆ ไป พบปญหาจะไมทอดทิ้ง
คูกรณีแตละฝายจนกวาปญหาจะคล่ีคลาย ยินดีใหคําปรึกษาและแกปญหาพรอมทั้งใหความเปนธรรมแกผูขัดแยงทั้งสองฝาย  
รับฟงความคิดเห็นที่แตกตางของผูใตบังคับบัญชา และขอที่คาเฉล่ียต่ําที่สุดคือพยายามแกไขปญหาจากเรื่องยากใหเปนเรื่องงาย 
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3.2 การเจรจามีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก =3.66 เรียงลําดับจากมากไปนอย คือช้ีแจงเปาหมายที่ทําอยูรวมกัน

โดยมีความสําคัญเปนอันดับแรก กรณีที่ผูที่อยูใตบังคับบัญชามีปญหาทานใชวิธีการเรียกคูกรณีเผชิญปญหาอยางเปดเผย แสดง
ความคิดเห็นในแนวทางแกปญหาอยางชัดเจน และคาเฉล่ียนอยสุดคือกรณีที่มีปญหาทานพยายามหาทางเจรจากับผูที่อยูใต
บังคับบัญชาดวยความประนีประนอม 

3.3 การวิเคราะหสถานการณมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก =3.62 เรียงลําดับจากมากไปนอย คือช้ีใหผูที่อยูใต

บังคับบัญชาเห็นถึงเปาหมายมากกวาความแตกตางในวิธีการตาง ๆ กรณีมีความขัดแยงกันในการทํางานทานใชวิธีการใหผูที่อยู
ใตบังคับบัญชาเผชิญหนากันโดยตรง วิเคราะหปญหาและคนหาแนวทางในการแกปญหาโดยความเปนกลาง และคาเฉล่ียที่
นอยสุดคือใชการวิเคราะหขอขัดแยงอยางเปดเผย และดําเนินการแกปญหาทันที 

3.4 การใชอํานาจมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง =3.39 เรียงลําดับจากมากไปนอย คือช้ีใหผูที่อยูใตบังคับ

บัญชาเห็นถึงเปาหมายมากกวาความแตกตางในวิธีการตาง ๆ กรณีมีความขัดแยงกันในการทํางานทานใชวิธีการใหผูที่อยูใต
บังคับบัญชาเผชิญหนากันโดยตรง วิเคราะหปญหาและคนหาแนวทางในการแกปญหาโดยความเปนกลาง และใชการวิเคราะห
ขอขัดแยงอยางเปดเผย และดําเนินการแกปญหาทันที 

4. ผลการเปรียบเทียบการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา จําแนกตาม ประสบการณการทํางานและ
ขนาดโรงเรียน พบวา ผูบริหารที่มีประสบการณการทํางานตางกันและบริหารสถานศึกษาที่มีขนาดตางกัน มีการบริหารความ
ขัดแยงไมแตกตางกัน 
 
12. การอภิปรายผล 
 
 1. ผลการศึกษาการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษาเม่ือจําแนกตามรายดานพบวา ผูบริหารสถานศึกษา
เฉล่ียอยูในระดับมากจนถึงปานกลาง โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย 4 ดาน คือ วิธีการกระจายความเปนธรรม การเจรจา 
การวิเคราะหสถานการณ และการใชอํานาจ เปนลําดับสุดทาย อภิปรายผลในแตละดาน ดังน้ี 

1.1 ดานการกระจายความเปนธรรม ผลการวิจัยพบวาผูบริหารสถานศึกษาบริหารความขัดแยงอยูในระดับมาก
เปนอันดับหน่ึงเน่ืองจาก ผูบริหารเห็นถึงความสําคัญของการสรางขวัญและกําลังใจใหผูบังคับบัญหา และตองวางตัวเปนกลาง
ไมอคติหรือแบงพรรคแบงพวก สอดคลองกับ (ฐาปณิต สมัครกิจ, 2550) คือการบริหารความขัดแยงตองมีหลักเกณฑและ
มาตรฐานเดียวกัน 

1.2 การเจรจา ผลการวิจัยพบวาผูบริหารสถานศึกษาบริหารความขัดแยงอยูในระดับมากเปนอันดับสอง
เน่ืองจากผูบริหารที่ดีตองสามารถส่ือสารใหผูใตบังคับบัญชาเขาใจความหมายที่ตองการจะส่ือและสามารถแกปญหาความ
ขัดแยงตาง ๆดวยการเจรจา 

1.3 การวิเคราะหสถานการณมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก เปนอันดับที่สามเน่ืองจากผูบริหารตระหนักวาการจะ
บริหารงานตาง ๆ ไดเปนอยางดีตองวิเคราะหสถานการณใหดีเพื่อการตัดสินใจในการบริหารและเม่ือมีการบริการการเปล่ียน
แปล’ตองวิเคราะหสถานการณใหถูกตองวาจะมีการเปล่ียนแปลงอะไรบางตั้งรับหรือตั้งรุกอยางไรกับสถานการณที่จะเกิดขึ้น
ใหทันเหตุการณ เพื่อการตัดสินใจส่ังการ (สุเมธ แสงน่ิมนวล, 2544) ความขัดแยงก็เหมือนกันตองวิเคราะหสถานการณใหได
กอนหาทางแกปญหาความขัดแยงน้ัน ๆ (ไพบูลย ฉิ่งทองคํา, 2546: 21-22)  

1.4 การใชอํานาจมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง เน่ืองจากสถานศึกษาเปนระบบราชการมีวัฒนธรรมองคกรใน
การปกครองผูใตบังคับบัญชาอยูแลวเพื่อใหงานบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร (วรนาถ แสงมณี, 2544) 
 2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา จําแนกตาม ประสบการณการทํางานและ
ขนาดโรงเรียน พบวา ผูบริหารที่มีประสบการณการทํางานตางกันและบริหารสถานศึกษาที่มีขนาดตางกัน มีการบริหารความ
ขัดแยงไมแตกตางกันทั้งน้ีอาจจะเน่ืองจาก ผานการศึกษาอบรมในหลักสูตรเดียวกันในหลักการบริหาร จึงมีความรู
ความสามารถในการบริหารความขัดแยงไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ (อุษามาศ ระยาแกว, 2551: 99) ที่พบวา
ผูบริหารที่มีประสบการณในตําแหนงตางกันมีการบริหารความขัดแยงไมแตกตางกัน 
 
 



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 

 บูรณาการศาสตรและศิลป งานวิจัยทองถ่ินไทยและประชาคมอาเซียน | 1711 

13. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน  
 

1. การบริหารความขัดแยงของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาระยอง เขต 1
มีทักษะการบริหารความขัดแยงอยูในระดับมาก ดังน้ันสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาระยอง เขต 1 ควรจัดอบรม/
สัมมนา พัฒนาผูบริหารตอไปเพื่อจะไดเกิดทักษะการบริหารจัดการไปในทิศทางเดียวกัน 

2. การบริหารความขัดแยง ดานการกระจายความเปนธรรม มีคาสูงสุด ดังน้ัน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม 
ศึกษาระยอง เขต 1 ควรนําไปพิจารณาสงเสริมพัฒนา ใหผูบริหารใชการบริหารจัดการความขัดแยง ที่สรางความเสมอภาคแก
ผูใตบังคับบัญชา ใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและ เกิดความยั่งยืนตอไป  

 
14. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป  
 

ควรทําการศึกษาการบริหารความขัดแยงของผูบริหารตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเนน
การบริหารจัดการแบบมีสวนรวม ใหเกิดประสิทธิภาพตอไป 
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บทคัดยอ 

 
  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูโดยใชการสะทอนความคิด
หลังการทดลองสอนของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบประเมินการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละและคาเฉล่ีย กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาครูหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต จํานวน  98 คน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร การประถมศึกษา ปฐมวัยศึกษา และพลศึกษา  
  ผลการวิจัย พบวา ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูโดยใชการสะทอนความคิดหลังการทดลองสอน
ของนักศึกษาครูหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เพิ่มขึ้นในทุกองคประกอบของแผนการจัดการเรียนรูภายหลังการใชการสะทอนความคิด
หลังการทดลองสอน โดยมีนักศึกษาอยางนอยรอยละ 75 สามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรูไดถูกตองในทุกองคประกอบของ
แผนการจัดการเรียนรู ซ่ึงผลการวิจัยสะทอนวาการพัฒนาการเขียนแผนการจัดการเรียนรูของนักศึกษาครูหลังการสะทอน
ความคิดหลังทดลองสอนจะชวยใหเขียนแผนการจัดการเรียนรูมีประสิทธิภาพสูงในการพัฒนานักศึกษาครู 
 
คําสําคัญ: นักศึกษาครู, การเขียนแผนการจัดการเรียนรู, การสะทอนความคิดหลังการทดลองสอน 
 

Abstract 
 

 This research aims to study the ability of the student teachers in writing lesson plan by using 
reflection after micro-teaching. The tool in this research is the evaluation of quality of the lesson plan.   
It was developed based on the performance of student teachers. The statistics used in the data analysis are 
mean and percentage. The sample of this research is 98 student teachers in the bachelor program in 
science, primary education, and early childhood education of Nakhon Pathom Rajabhat University. 
 The results showed that 75% of student teachers have ability in writing all components of the 
lesson plan after using this reflection approach. 
 
Keywords: student teachers, lesson plan, teacher’s reflection after micro teaching 

 
1. บทนํา 
  

การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาก็เปนสวนหน่ึงตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัย           
ที่จัดการศึกษาก็ควรยึดตามแนวทางดังกลาวดวย โดยเฉพาะสถาบันผลิตครูที่มีหนาที่โดยตรงในการผลิตบุคลากรที่ออกไป
ปฏิบัติการสอนใหไดตามจุดมุงหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ดังน้ันจุดเนนของการเรียนการสอนในสถาบันผลิตครู
จําเปนตองปรับเปล่ียนจากที่เนนการจดจําขอมูล ทักษะพื้นฐานเปนการพัฒนาใหนักศึกษาไดมีความเขาใจ มีทักษะพื้นฐาน              
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ที่เพียงพอในการนําความรูไปใชแกปญหาในบริบทจริงที่นักศึกษาครุศาสตรตองเผชิญ ในการบรรลุเปาหมายดังกลาวไดนักศึกษา
ครุศาสตรจะตองไดรับประสบการณที่หลากหลายจากการฝกฝนตนเองที่จะชวยใหเกิดความเขาใจและมีทักษะที่เหมาะสม        
ในการเปนครู (ไพฑูรย สินลารัตนและผดุงชาติ สุวรรณวงศ, 2542)  

ดังน้ันหากตองการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพน้ันเราตองเริ่มจาก
กระบวนการผลิตครู ดังเชนพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 7 
มาตรา 52 ที่กลาวถึงการสงเสริมกระบวนการพัฒนา ซ่ึงกําหนดใหกระทรวงสงเสริมใหมีระบบการพัฒนาครู คณาจารยและ
บุคลากรทางการศึกษา ใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพช้ันสูง แมวาจะมีนโยบายอยางชัดเจนก็ตาม 
แตในปจจุบัน ในประเทศไทยยังพบกับปญหาในกระบวนการผลิต เชน สถาบันผลิตครูไดไมตรงตามความตองการของสังคม 
ปญหาการขาดแคลนครูในสาขาวิชาเฉพาะ เน่ืองจากสถาบันตาง ๆ มักผลิตครูในสาขาที่ตนเองถนัดเทาน้ัน และครูสอนไมตรง
ตามวุฒิของตนเอง (สํานักเลขาธิการคุรุสภา, 2551) อีกทั้งครูที่ออกฝกประสบการณวิชาชีพมีภาระงานอ่ืน ๆ มาก (บริบูรณสุข 
บัญชรเทวกุล, 2549) จึงทําใหการจัดการเรียนการสอนไมมีประสิทธิภาพ  

การจัดการเรียนรูจึงเปนหนาที่หลักของผูประกอบวิชาชีพครู ครูผูสอนจะตองมีการวางแผนลวงหนาวาจะสอนอยางไร 
จะทําวิธีการใดบางใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและวางแผนการจัดการเรียนรูหรือการเขียนแผนการจัดการเรียนรูน่ันเอง (อุบลวรรณ 
สงเสริม, 2555) ซ่ึงเปนเอกสารสําคัญในการส่ือสารใหผูอ่ืนทราบวาในการจัดการเรียนการสอนมีรายละเอียดอยางไรบางและ
เปนแนวทางในการเตรียมตัวการสอนของครูเอง ดังน้ันแผนการจัดการเรียนรูจึงควรจะตองมีการเขียนอยางมีคุณภาพมากที่สุด 

สถาบันผลิตครูจึงมีการกําหนดรายวิชาที่ใหผูเรียนไดเรียนรูวิธีการเขียนแผนการจัดการเรียนรูซ่ึงมีช่ือเรียนในรายวิชา
ดังกลาวแตกตางกันออกไป เชน รายวิชาวิธีสอนทั่วไป รายวิชาการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู รายวิชาหลักการสอน รายวิชา
การจัดการเรียนรู เปนตน ในรายวิชาดังกลาวนักศึกษาจะตองฝกหัดเขียนแผนการจัดการเรียนรูที่เช่ือมโยงกับมาตรฐานระดับชาติ 
ตลอดจนใชเทคนิคการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  

ในปจจุบันยังพบวานักศึกษาครูไมสามารถออกแบบการจัดการเรียนรูและเขียนแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญได มีความเขาใจคลาดเคล่ือนในการกําหนดตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรูที่ไมสอดคลองกับกิจกรรม
การเรียนการสอนและเขียนแผนไมประสบความสําเร็จ (อุบลวรรณ สงเสริม, 2555) จึงไดมีการพัฒนาวิธีการในการเขียน
แผนการจัดการเรียนรูใหกับนักศึกษาครูดวยวิธีการตาง ๆ เชน การสรางคูมือในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู การฝกอบรม
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู (สุมาลี เช้ือชัย, 2551) แตก็ยังพบปญหาในเขียนแผนการจัดการเรียนรูที่ไมสอดคลองในแตละ
องคประกอบอีกทั้งยังไมเนนผูเรียนเปนสําคัญอยางแทจริง  

ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูที่ดีนักศึกษาครูตองเขาใจและรูแนวทางการสอนของตนที่กําหนดไวลวงหนาในการสอน 
มีการเตรียมการสอนกอนสอนจริงเพื่อมองเห็นเปาหมายและวิธีการที่ตนเองจะใชสอน (อาภรณ ใจเที่ยง, 2550) การใหนักศึกษาครู
ออกแบบการสอนและทดลองสอนกอนจะลงมือเขียนแผนการจัดการเรียนรูจึงเปนส่ิงที่ทําใหนักศึกษาครูเขาใจบทบาทสามารถ
เรียบเรียงประเด็นตาง ๆ ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูของตนเอง (สุมาลี เช้ือชัย, 2551) อีกทั้งการสะทอนความคิดจาก
การปฏิบัติดวยตนเองจะชวยใหนักศึกษาไดเรียนรูขอดีและขอดอยของตนเองในการปฏิบัติการสอน จึงเปนแนวทางที่ดีในการ
สงเสริมความสามารถในการสอนของนักศึกษาครูในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูหลังจากการทดลองสอนและสะทอนความคิด
ในการปฏิบัติการสอนของตนเอง การวิจัยน้ีจึงมุงพัฒนาความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูโดยใชการสะทอน
ความคิดหลังการทดลองสอนของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 
เพื่อศึกษาความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูโดยใชการสะทอนความคิดหลังการทดลองสอนของนักศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
   

3. นิยามศัพท 
 
3.1 การสะทอนความคิดหลังการทดลองสอน หมายถึง การอภิปราย แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการทดลองสอน

ของตนเองในเรื่องของการนําเขาสูบทเรียน การสอนและการสรุปบทเรียน เพื่อใชในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูของ
ตนเอง 
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3.2 แผนการจัดการเรียนรู หมายถึง แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษา ซ่ึงเกิดจากการสะทอน
ความคิดของตนเองภายหลังที่ไดทดลองสอนแลว ซึงประกอบดวย มาตรฐานและตัวช้ีวัด สาระสําคัญ ช้ินงาน/ภาระงาน 
กิจกรรมการเรียนการสอนที่สรางความรู และการวัดและประเมินผล 

3.3 ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงทักษะในการเขียนแผนการจัด 
การเรียนรูของนักศึกษา ซ่ึงสะทอนถึงความเขาใจในการเรียนรูของตนเองหลังการทดลองสอน ประเมินโดยใชแบบประเมิน
แผนการจัดการเรียนรู 

 
4. ประโยชนที่ไดรับ 

 
4.1 ไดแนวทางการพัฒนานักศึกษาครูใหสามารถออกแบบการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนตอ

ผูเรียน 
4.2 เปนแนวทางใหผูบริหารสถานศึกษาและผูที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษานําผลการวิจัยไปใชในการขยายผลการ

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการเขียนแผนการจัดกาเรียนรูตอไป 
4.3 นําไปเปนขอมูลพื้นฐานในการสรางคูมือการจัดการเรียนรูตามแนวคิดการสรางความรูสําหรับครู อาจารยใน

สถาบันผลิตครูเพื่อใชในการวางแผนการจัดการเรียนรู 
 
5. กรอบแนวความคิดของการวิจัย 
  
จากการศึกษาแนวคิดและหลักการสะทอนความคิดของ Bell and Gilbert (1999) ผูวิจัยจึงไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
ดังน้ี 
 
 
 
  
  
6. วรรณกรรม/แนวคิดที่เกี่ยวของในการวิจัย 

 
การสะทอนคิด (Reflection) หมายถึง กระบวนการคิดไตรตรองทบทวน (Reflective Thinking) พินิจพิเคราะหและ

พิจารณาส่ิงตาง ๆอยางรอบคอบ ซ่ึงเปนวิธีการที่ทําใหบุคคลไดทบทวนและสะทอนการกระทําของตน (Reflective Practice) 
ชวยใหเกิดความเขาใจและเกิดการเรียนรูจากประสบการณ นําไปสูการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ปรับปรุงงาน และการแกปญหา
ตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น (Johns, 2000) 

โดยหัวใจของการสะทอนคิดอยูที่ประสบการณของบุคคลที่มีส่ิงเราใหเกิดความรูสึกนึกคิดตอประสบการณน้ัน ส่ิงเรา
ดังกลาวอาจจะเปนส่ิงที่ทําใหแปลกหรือส่ิงที่ทําใหไมสบายใจ ไปถึงความรูสึกทางบวก และส่ิงที่เปนอุปสรรคตาง ๆ ซ่ึง
กระบวนการสะทอนคิดจะเกิดขึ้นเม่ือบุคคลเช่ือมโยงความรูสึกไปสูประสบการณ และพยายามที่จะอธิบายถึงส่ิงที่เกิดขึ้น 
เปรียบเทียบ หาเหตุผล พรอมทั้งมีการประเมินการกระทําของตนเอง ดังน้ัน การสะทอนจึงเปนการเรียนรูจากประสบการณ
หน่ึงไปสูอีกประสบการณหน่ึงตอ ๆ ไป (Wong. et al, 1995) 

การสะทอนคิด มีความสัมพันธอยางใกลชิดหรือเปนสวนหน่ึงของกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ (critical 
thinking) เน่ืองจากการคิดอยางมีวิจารณญาณ เปนการคิดและตัดสินใจที่จะเช่ือหรือกระทําการใด ๆ บนพื้นฐานของการ
สะทอนคิดอยางมีเหตุผล ดังน้ัน การฝกสะทอนคิดจึงเปนกระบวนการที่นําไปสูการคิดอยางมีวิจารณญาณ และเปนการพัฒนา
ศักยภาพทางปญญาที่สงผลใหมีการปฏิบัติและการแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

วิชาชีพครู เปนวิชาชีพที่ตองปฏิบัติงานในสถานการณที่หลากหลายและเก่ียวของกับการเรียนรู การพัฒนามนุษย           
ซ่ึงตองปฏิบัติการสอนโดยใชกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ การเรียนรูจากประสบการณหรือการสะทอนคิดจากการ
ปฏิบัติ (reflective practice or reflection on practice) จึงมีความสําคัญตอการคิดตัดสินใจแกปญหาในสถานการณตาง ๆ 

การสะทอนความคิดหลังการทดลองสอน ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูของ
นักศึกษาครู 
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ที่เก่ียวของโดยจะชวยใหเกิดทักษะในการแกปญหาที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง รวมทั้งชวยใหเขาใจเหตุผลของการปฏิบัติการสอน
ของตนเองไดดีขึ้น การนําวิธีการสะทอนคิดมาใชในการจัดการเรียนการสอนจึงเปนแนวทางที่เปนประโยชน 

การพัฒนานักศึกษาครูครั้งน้ีไดเนนการสะทอนความคิดในทุกขั้นตอนของการอบรมตั้งแตกิจกรรมการนําเขาสูบทเรียน 
การสอน การสรุป โดยมีการสะทอนความคิดตามลําดับขั้นตอนตั้งแตบรรยายส่ิงที่ตนเองรูและรับรู กิจกรรมตรวจสอบความรูเดิม 
การแลกเปล่ียนส่ิงที่รูจากการปฏิบัติดวยตนเองสูการแลกเปล่ียนกับคนอ่ืน และการประเมินความเขาใจของตนเองวาเขาใจถูก
หรือผิดควรจะปรับปรุงแกไขในทิศทางใด สุดทายนักศึกษาตองสะทอนความคิดของตนเองสูการปฏิบัติการสอนจริงและเขียน
แผนการจัดการเรียนรูใหมที่สมบูรณ โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

 

 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการสะทอนความคิดหลังการทดลองสอน 

7. วิธีดําเนินการวิจัย 
  
 ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตามสาขา
วิชาเอกการศึกษาปฐมวัยศึกษา การประถมศึกษา พลศึกษา ภาษาไทย หองละ 1 หมูเรียน ในภาคเรียนที่ 1 และ 2 รวมทั้งส้ิน
นักศึกษาครูจํานวน 98 คน  
 การดําเนินการวิจัย 
 ใชการสะทอนความคิดหลังการทดลองสอนซ่ึงมีขั้นตอนตามภาพที่ 1 คือ 

- กอนการทดลองสอนใหนักศึกษา เขียนแผนการสอนดวยความรูเดิม 

- นักศึกษาทดลองสอนตามแผนที่เขียน หลังการทดลองสอนใหนักศึกษาสะทอนความคิดเพื่อนําขอมูลไปปรับปรุง
การสอน 

- นักศึกษาปรับปรุงการสอนของตนเอง 

- หลังการทดลองสอนครั้งที่ 2 ใหนักศึกษา เปรียบเทียบความแตกตางและผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 

- นักศึกษานําผลมาใชในการปรับปรุงการเขียนแผนการจัดกาเรียนรู 
การเก็บขอมูลจากการสังเกตการเรียนการสอนไดมีการบันทึกภาพการสอน โดยทําการเก็บขอมูลทุกคาบที่มีการเรียน 

การสอนและดําเนินการถอดเทปสัมภาษณหลังการสะทอนความคิดทันทีเม่ือส้ินสุดคาบสอนน้ัน โดยผูวิจัยเก็บขอมูลจากการ
สังเกตการเรียนการสอนทั้งส้ิน 15  ครั้ง 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรูของนักศึกษาครู โดยนําแบบประเมินไปให
ผูเช่ียวชาญดานหลักสูตรและการสอนจํานวน 3 ทานเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา โดยพิจารณาจากคาดัชนีความ
สอดคลองของคา IOC ผลการวิเคราะหคา IOC เทากับ 0.67 



The 8th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 31st March - 1st April 2016  

1718 | Integration of Art and Science toward the Local Research and ASEAN Community 

8. ผลการวิจัย 
 

ผลการวิจัยที่ไดจากการรวบรวมขอมูลจากการสังเกตการเรียนการสอนของผูวิจัยและการประเมินการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรูของนักศึกษาโดยผูวิจัยมีดังน้ี 

 
ตารางที่ 1 จํานวนนักศึกษาตามแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรูกอนและหลังการสะทอนความคิดหลังการทดลองสอน 

ขอที่ รายการประเมิน 

จํานวนนักศกึษาที่
เขียนแผนการจัดการ

เรียนรูได 

รอยละของ
นักศกึษาที่

ปฏิบัติไดหลัง
การสะทอน
ความคิด 

กอน
สะทอน
ความคิด 

หลัง
สะทอน
ความคิด 

1 หนวยการเรียนรูมีความสมบูรณ เหมาะสมและมีรายละเอียดที่สอดคลองสัมพันธกัน 5 80 81.6 
2 การใหนํ้าหนักเวลาการสอนในแตละหัวขอในหนวยการเรียนรูมีความเหมาะสม 4 83 81.3 
3 แผนการจัดการเรียนรูสอดคลองสัมพันธกับหนวยการเรียนรูที่กําหนดไว 7 85 83.3 
4 แผนการจัดการเรียนรูมีองคประกอบสําคัญครบถวน 9 90 88.2 
5 การเขียนสาระสําคัญในแผนถูกตอง 6 91 89.2 
6 มีตัวช้ีวัด ผลการเรียนรูครอบคลุมสาระการเรียนรู 11 85 83.3 
7 จุดประสงคการเรียนรูพัฒนานักเรียนดานความรู ทักษะกระบวนการและเจตคติ 9 89 87.2 
8 สาระการเรียนรูเหมาะสมกับเวลาและตัวช้ีวัดช้ัน 14 82 80.4 
9 กิจกรรมการเรียนรูเปนไปตามขั้นตอนตั้งแตเริ่มตนจนจบกระบวนการจัดการ

เรียนรูหรืออาจแบงเปนขั้นตอนตามความเหมาะสม 
8 83 81.3 

10 กิจกรรมการเรียนรูเหมาะสมกับสาระการเรียนรูและระดับช้ันของนักเรียน 15 83 81.3 
11 กิจกรรมการเรียนรูมีความหลากหลายและสามารถปฏิบัติไดจริง สามารถพัฒนา

องคความรู กระบวนการและเจตคติ 
8 85 83.3 

12 กิจกรรมการเรียนรูเปนกิจกรรมที่สงเสริมกระบวนการคิดของนักเรียน 8 85 83.3 
13 กิจกรรมการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมคานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะ

ที่พึงประสงค 
7 80 78.4 

14 กิจกรรมเนนใหนักเรียนเรียนรูจากการปฏิบัติจริง 11 92 90.2 
15 แผนการจัดการเรียนรูกําหนดวัสดุอุปกรณ ส่ือและแหลงเรียนรูที่ความ

หลากหลาย เหมาะสม มีความสอดคลองกับสาระการเรียนรูและกิจกรรมการ
เรียนรู 

13 87 85.3 

16 นักเรียนไดใชส่ือและแหลงเรียนรูดวยตนเอง 8 85 83.3 
17 แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดช้ินงาน/ภาระงานอยางเหมาะสม 3 83 81.3 
18 นักเรียนทําช้ินงานที่ไดใชความรู ความคิดมากกวาการทําตามที่ครูกําหนดหรือ

การทําแบบฝกหัดทั่วไป 
3 83 81.3 

19 มีการวัดและประเมินผลที่สอดคลองกับตัวช้ีวัด 5 87 85.3 
20 นักเรียนไดมีสวนรวมในการวัดและประเมินผล 1 78 76.4 
21 มีการวางแผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนใหสามารถนําไปใชจริงได 6 80 81.6 

 
จากตารางที่ 1 โดยรวมแลวนักศึกษาวิชาชีพครูสามารถพัฒนาการเขียนแผนการจัดการเรียนรูของตนเองไดในทุก

องคประกอบของการประเมิน หลังการสะทอนความคิดมีจํานวนนักศึกษาที่ปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรูตามองคประกอบ
ตาง ๆ ไดสูงขึ้นมากโดยเฉพาะ เรื่องของแผนการจัดการเรียนรูมีองคประกอบสําคัญครบถวน การเขียนสาระสําคัญในแผนถูกตอง 
กิจกรรมเนนใหนักเรียนเรียนรูจากการปฏิบัติจริง ที่ปฏิบัติไดตั้งแตรอยละ 90 แตกตางจากกอนการสะทอนความคิดมาก และ



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
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มีการปฏิบัติไดเกินรอยละ 75 ในเรื่องตาง ๆ ตอไปน้ีคือ หนวยการเรียนรูมีความสมบูรณ เหมาะสมและมีรายละเอียดที่
สอดคลองสัมพันธกัน มีตัวช้ีวัด ผลการเรียนรูครอบคลุมสาระการเรียนรู การใหนํ้าหนักเวลาการสอนในแตละหัวขอในหนวย
การเรียนรูมีความเหมาะสม แผนการจัดการเรียนรูสอดคลองสัมพันธกับหนวยการเรียนรูที่กําหนดไว จุดประสงคการเรียนรู
พัฒนานักเรียนดานความรู ทักษะกระบวนการและเจตคติ สาระการเรียนรูเหมาะสมกับเวลาและตัวช้ีวัดช้ัน กิจกรรมการ
เรียนรูเปนไปตามขั้นตอนตั้งแตเริ่มตนจนจบกระบวนการจัดการเรียนรูหรืออาจแบงเปนขั้นตอนตามความเหมาะสม กิจกรรม
การเรียนรูเหมาะสมกับสาระการเรียนรูและระดับช้ันของนักเรียน กิจกรรมการเรียนรูมีความหลากหลายและสามารถปฏิบัติได
จริง สามารถพัฒนาองคความรู กระบวนการและเจตคติ กิจกรรมการเรียนรูเปนกิจกรรมที่สงเสริมกระบวนการคิดของนักเรียน 
แผนการจัดการเรียนรูกําหนดวัสดุอุปกรณ ส่ือและแหลงเรียนรูที่ความหลากหลาย เหมาะสม มีความสอดคลองกับสาระการ
เรียนรูและกิจกรรมการเรียนรู นักเรียนไดใชส่ือและแหลงเรียนรูดวยตนเอง แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดช้ินงาน/ภาระ
งานอยางเหมาะสม นักเรียนทําช้ินงานที่ไดใชความรู ความคิดมากกวาการทําตามที่ครูกําหนดหรือการทําแบบฝกหัดทั่วไป มี
การวัดและประเมินผลที่สอดคลองกับตัวช้ีวัด นักเรียนไดมีสวนรวมในการวัดและประเมินผล แผนการจัดการเรียนรูมีการ
กําหนดช้ินงาน/ภาระงานอยางเหมาะสม นักเรียนทําช้ินงานที่ไดใชความรู ความคิดมากกวาการทําตามที่ครูกําหนดหรือการทํา
แบบฝกหัดทั่วไป มีการวัดและประเมินผลที่สอดคลองกับมาตรฐาน และมีการวางแผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนให
สามารถนําไปใชไดจริง สวนกิจกรรมการเรียนรูสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมคานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะที่พึงประสงคและ
นักเรียนไดมีสวนรวมในการวัดและประเมินผล สามารถปฏิบัติ ไดเกินรอยละ 75 ของนักศึกษาทั้งหมดอีกดวย 
 
 9. บทสรุป 
 
 การพัฒนานักศึกษาครูในการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูหลังการสะทอนความคิด ที่นํามาใชกับนักศึกษาครู
ในการพัฒนาการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูน้ัน มีประสิทธิภาพสูงในการดําเนินการ โดยการสะทอนความคิดที่นํามาใชใน
การพัฒนา เพราะผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาแนวทางที่สรางขึ้นสงผลใหนักศึกษาครูสามารถเขียนแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูและทดลองสอนไดดวยตนเองดีขึ้น เม่ือนักศึกษาครูพัฒนาการเรียนรูสําเร็จไดมีการประเมินผลผลจากแนวทางการ
พัฒนาโดยวัดจากเขียนแผนการจัดการเรียนรูของนักศึกษาครูหลังจากจบการสะทอนความคิดตามขั้นตอนตาง ๆ จากผลการ
ประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูหลังการสะทอนความคิด มีนักศึกษาครูปฏิบัติไดตามองคประกอบของ
การประเมิน มากกวารอยละ 75 แสดงใหเห็นวาหลังการฝกอบรมแลว ครูมีความรูความเขาใจมากขึ้น 
  ประสิทธิภาพของการสะทอนความคิดของนักศึกษาครูในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ขางตนเปนในทิศทาง
เดียวกันทั้งดานความสามารถในการออกแบบกิจกรรม และการเขียนแผนการจัดการเรียนรูซ่ึงสะทอนใหเห็นวาแนวทางการ
สะทอนความคิดหลังการทดลองสอนสามารถชวยนักศึกษาครูในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูได 
 
10. อภิปรายผลการวิจัย 
 
 ผลจากการใชแนวทางการสะทอนความคิดขางตนเปนในทิศทางเดียวกันทั้งดานความรูความเขาใจในการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู และทักษะการสอน ซ่ึงสะทอนใหเห็นวาการสะทอนความคิดหลังการทดลองสอนชวยพัฒนาการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรูได ไดซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดในการพัฒนาวิชาชีพครูของ Horsley et al. (2009) และ หลักการพื้นฐานใน
การพัฒนาวิชาชีพครูของ Bell and Gilbert (1999) ที่เนนการเนนการสะทอนความคิดของครู (Reflection) ในการกระตุนให
คนหาวิธีการสอนที่เหมาะสมของแตละคน และการใหผลยอนกลับ (Feedback) ในการพัฒนา 
  โดยแนวทางที่นํามาใชในการพัฒนานักศึกษาครูน้ันเปนวิธีการสะทอนความคิดของครูผูสอนในการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู เปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพ การวิจัยน้ีสะทอนใหเห็นวาการดําเนินการสะทอนความคิดหลังการทดลอง
สอนจะชวยใหนักศึกษาครูประสบความสําเร็จในการสอนมากขึ้นและนําไปสูการจัดการเรียนรูในหองเรียนที่มีประสิทธิภาพ
เพราะการสะทอนความคิดชวยใหรูขอผิดพลาดและเกิดการปรับปรุงใหดีขึ้นซ่ึงเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาการเรียนการรูคือ
ครูตองรูจุดบกพรองของตนเองและแกไข ถาไมรับรูขอบกพรองก็จะไมสามารถพัฒนางานตนเองได (Ingersoll, 2008) 

ขั้นตอนตามแนวทางน้ีมีหลักการสําคัญคือการสะทอนความคิดจากการปฏิบัติของนักศึกษาครูเองซ่ึงเปนจุดที่
แตกตางจากรูปแบบการพัฒนาอ่ืนที่เนนการทําตามผูเช่ียวชาญตามขั้นตอนที่ออกมาแตไมมีการนําไปใชจริง (จิตติพร ทรรศนี
ยากร, 2552) ไมมีการประเมินการทดลองสอนหลังจากออกแบบวามีปญหาอยางไร จะแกไขอยางไร ซ่ึงส่ิงที่ตองทําและสําคัญ
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มากคือสะทอนความคิดและการทดลองใช (Horsley, et al 2009) เพราะนักศึกษาครูยังเกิดปญหาในชวง 1-3 ครั้งแรกในการ
ออกแบบกิจกรรมและการทดลองสอนไมเปนไปตามแนวคิดการสรางความรู ดังน้ันจึงตองฝกฝนตามรูปแบบการสะทอน
ความคิดน้ีใหมากขึ้นจะชวยพัฒนานักศึกษาครูใหออกแบบกิจกรรมการเรียนรูไดประสบความสําเร็จอยางสูงตอไป 

 

11. ขอเสนอแนะ 
 
1. การนําวิธีการการสะทอนความคิดน้ีไปใชตองมีการดําเนินการใหครบทั้ง 5 ขั้นตอนโดยเนนการปฏิบัติและให

นักศึกษาสรางความรูในแตละขั้นตอน ผูเช่ียวชาญทําหนาที่เสนอแนะใหครูสะทอนความคิดตามขั้นตอนตาง ๆดวยตนเอง 
2. รูปแบบการสะทอนความคิดที่สรางขึ้นตองเนนการสะทอนความคิดจากตัวครูเปนสําคัญและรวบรวมในการ

ปรับปรุงพัฒนาดวยตนเองและควรทํามากกวา 3 ครั้งจะชวยใหเขาใจไดดีและประสบความสําเร็จสูง 
3. การนํารูปแบบการพัฒนาครูไปใชควรมีการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนดวย 
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บทคัดยอ 
 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดการไตรตรองการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถ
ในการออกแบบการสอนของนักศึกษาครูและศึกษาความสามารถในการออกแบบการสอนของนักศึกษาครูหลังเรียนดวย
กระบวนการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น กลุมตัวอยางในการวิจัยคือ นักศึกษาครูช้ันปที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จํานวน 
52 คน เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล ไดแก แบบประเมินความสามารถในการออกแบบการสอน แบบสังเกตพฤติกรรม
การสอนและแบบบันทึกไตรตรองการสอน วิเคราะหขอมูลโดยการเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและคะแนนหลังเรียนโดยการ
ทดสอบคาที ผลการวิจัยพบวา กระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดการไตรตรองการสอนมี 4 ขั้นตอน ไดแก 1) ขั้นการทํา
ความเขาใจสถานการณการสอน 2) ขั้นการวางแผนการสอนภายใตการไตรตรองการสอน 3) ขั้นการปฏิบัติการสอน และ         
4) ขั้นการไตรตรองหลังการสอน และผลการทดลองใชกับนักศึกษาครู พบวานักศึกษาครูมีความสามารถในการออกแบบการ
สอนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนดวยกระบวนการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
คําสําคัญ: การไตรตรองการสอน, การออกแบบการสอน, นักศึกษาครู 
 

Abstract 
 

This research aims to develop an instructional process based on reflective teaching approach in 
order to enhance instructional design ability and to study the student teachers’ ability in instructional design 
after learning through this instructional process. The samples of this study were 52 third year student 
teachers of Nakhon Pathom Rajabhat University. The research instruments consisted of an instructional 
design ability evaluation form, a teaching observation form, and a teaching reflection recording form. 
Data was analyzed by comparing the mean scores of the instructional design ability before and after the 
experiment. The data collected was analyzed using t-test. The study found out that the instructional 
process consisted of four steps: 1) Recognizing teaching situations 2) Designing instruction based on reflective 
teaching 3) Implementing in the classroom and 4) Reflecting on teaching. After implementing the developed 
instructional process with the student teachers, it showed that the instructional design ability of them 
was significantly higher than the ability before learning at .05 level. 

 
Keywords: reflective teaching, instructional design, student teachers 
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1. บทนํา 
 

การพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืนจะตองใหความสําคัญกับการเสริมสรางทุนของประเทศที่มีอยูใหเขมแข็ง
และมีพลังเพียงพอในการขับเคล่ือนกระบวนการพัฒนาประเทศ ทั้งน้ี ตองเริ่มจากการพัฒนาคนหรือทุนมนุษยใหเขมแข็ง 
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2557: 4) จึงกลาวไดวาการพัฒนาคนใหมีศักยภาพเปน
เปาหมายสําคัญในการพัฒนาประเทศโดยในเด็กวัยเรียนมุงพัฒนาใหมีความรูทางวิชาการที่เขมแข็งจึงตองมีการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ ปจจัยสําคัญในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนคือการพัฒนาครูและนักศึกษาครูรุนใหมใหมี
คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพช้ันสูง จากมาตรา 52 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ
ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545  กระทรวงศึกษาธิการจึงไดสงเสริมใหมีระบบการผลิตและพัฒนาครูใหมีความเขมแข็งในการ
พัฒนาครูและการเตรียมบุคลากรใหมอยางตอเน่ือง การจัดการเรียนรูในสถาบันผลิตครูจึงเปนกลไกสําคัญในการพัฒนา
นักศึกษาครูรุนใหม 

เน่ืองจากการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนในช้ันเรียนใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน ครู
จําเปนตองออกแบบการสอนเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติสําหรับครู (ศศิวรรณ พชรพรรณพงษ, 2554: 253) จากงานวิจัย
ของรินรดี พรวิริยะสกุล (2554: 122-123) ไดศึกษาสภาพและปญหาในการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาครู พบวา 
นักศึกษาครูยังประสบปญหาดานการเขียนแผนการสอน การคิดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนาสนใจ การเรียงลําดับขั้นตอน
การสอนซ่ึงสอดคลองกับผลการสัมภาษณอาจารยนิเทศก พบวานักศึกษาครูยังพบปญหาในการออกแบบการสอน การกําหนด
กิจกรรมการเรียนการสอนยังไมสอดคลองกับตัวช้ีวัดและจุดประสงคการเรียนรู วางแผนการจัดการเรียนรูดวยหนังสือเรียน
และกิจกรรมที่ถูกใจ แทนที่จะออกแบบการเรียนรูจากเปาหมายการเรียนรูและมาตรฐานที่กําหนดไวในหลักสูตร กิจกรรมมี
ลักษณะเลียนแบบโดยไมสอดคลองกับเน้ือหาและลักษณะของนักเรียน ซ่ึงทิศนา แขมมณีและคณะ (2544: 116-117) ได
กลาวถึงปญหาที่ครูขาดแนวทางและกระบวนการในการออกแบบการสอน ครูจึงตองการความรูและทักษะในการออกแบบการ
สอนที่จะนําไปสูการการเขียนแผนการสอนที่ดี จากขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นถึงปญหาในการออกแบบการสอนของครูที่ยัง
สงผลตอคุณภาพของผูเรียน 

เม่ือครูไมสามารถออกแบบการเรียนรูได ครูจึงเลือกซ้ือหนังสือเรียนที่มีจําหนายตามรานหนังสือและจัดการเรียนการ
สอนตามที่ปรากฏในหนังสือเปนหลัก ครูกลุมน้ีมักสอนโดยการอธิบายไปตามเน้ือหาที่ปรากฏในหนังสือเรียนเทาน้ัน การ
ปฏิบัติการสอนมักทําตามที่เคยไดรับการศึกษาเลาเรียนมาและฝกฝนกันมา เคยเห็นเคยทําอยางไรก็ทําตามน้ัน โดยไมตระหนัก
วา ส่ิงที่ทําน้ัน ๆ มาจากหลักการหรือฐานความคิดอะไร หรือไมรูตัววาตนทําส่ิงน้ัน ๆ เพราะอะไร และหากไดรับการอบรมวิธี
สอนส่ิงใดมาใหมมักมุงความสนใจไปที่วิธีการทํา วิธีการปฏิบัติ หรือเทคนิควิธีการมากกวาการทําความเขาใจในพื้นฐานและ
หลักการของเทคนิควิธีเหลาน้ัน ซ่ึงการที่ครูไดรับการสอนหรือการพัฒนาแบบน้ีอาจทําใหครูปฏิบัติการสอนไดจริง แตการ
ปฏิบัติมักอยูในรูปของการเลียนแบบ ไมสามารถยืดหยุนการสอนของตน และไมสามารถออกแบบการจัดการเรียนรูโดย
เลือกใชวิธีสอนใหเหมาะสมสอดคลองกับปญหาของผูเรียนและแบบการเรียนของผูเรียนได (สําลี  ทองธิว, 2545: 60)   
 จากปญหาดังกลาวแสดงใหเห็นวาควรมีการสงเสริมและพัฒนาความสามารถในการออกแบบการสอนของนักศึกษา
ครูใหสามารถออกแบบการสอนที่เอ้ือตอการเรียนรู  สอดคลองกับวัย ความสนใจ และลักษณะการเรียนรูของผูเรียน เหมาะสม
กับบริบทในช้ันเรียนซ่ึงสงผลใหการเรียนการสอนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพได ซ่ึงการที่นักศึกษาครูจะสามารถออกแบบ
การสอนไดอยางมีประสิทธิภาพน้ันตองใชกระบวนการคิดในการพิจารณาไตรตรองทําความเขาใจสถานการณการสอนอยางมี
ปญญา (Arends, 2015: 29)  จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีตาง ๆ พบวา การไตรตรองการสอน (Reflective teaching) 
เปนแนวคิดหน่ึงที่นํามาใชในการพัฒนาวิชาชีพครู โดยเนนการเรียนรูผานกิจกรรมที่สงเสริมใหครูหรือนักศึกษาครูไดใชการคิด
วิเคราะหไตรตรองการสอนของตน  คิดปรับปรุงออกแบบการสอนของตนใหเหมาะสมกับบริบทและผูเรียน ตลอดจนเลือกใช
วิธีสอนที่เหมาะสมกับบริบทการสอนของตน ไมเปนเพียงผูลอกเลียนแบบแนวทางการสอนโดยไมมีเหตุผลซ่ึงไซชเนอรและลิ
สตัน (Zeichner and Liston, 2014: 24) เช่ือวาหากสามารถพัฒนาครูใหมีความสามารถมากไปกวาระดับ 1 คือระดับ
ความสามารถในการวิเคราะห ใหรายละเอียดเก่ียวกับเหตุการณการสอน บอกจุดดี จุดที่ตองปรับปรุง และสามารถใหเหตุผล
ตามแนวคิดหลักการที่ยึดถือได (Technical rationality) จนถึงระดับ 2 คือระดับความสามารถในการคิดวิพากษ ขัดแยง ให
เหตุผลประกอบการอธิบายในมุมมองที่ตอบโตและพิสูจนสมมติฐานตามหลักทฤษฎีประกอบความคิดของตน (Reflectivity) ก็
จะชวยใหครูรูจักคิดสรางสรรคและพัฒนาทักษะงานสอนของตนใหมีความเหมาะสมกับจุดมุงหมาย ทรัพยากรที่มีอยูและบริบท
ตาง ๆ ไดโดยไมลอกเลียนหรือเช่ือโดยไมมีเหตุผล และหากสามารถพัฒนาครูไดถึงระดับ 3 คือระดับความสามารถในการ
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เช่ือมโยงเหตุผลในแนวทางปฏิบัติระหวางวิธีสอนที่เกิดขึ้นใหมหรือมุมมองใหมของวิธีสอนเดิมกับหลักคุณธรรมและ
จรรยาบรรณ (Critical Reflection) ก็จะยิ่งเพิ่มคุณคาที่จะชวยใหครูสรางสมประสบการณที่จะกลายเปนครูเช่ียวชาญในอาชีพ
ได   ผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนากระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดการไตรตรองการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการ
ออกแบบการสอนของนักศึกษาครู 
 
2. วัตถุประสงคในการวิจัย 
 

2.1 เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดการไตรตรองการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการ
ออกแบบการสอนของนักศึกษาครู 

2.2 เพื่อศึกษาความสามารถในการออกแบบการสอนของนักศึกษาครูโดยใชกระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิด
การไตรตรองการสอน 
 
3. สมมติฐานการวิจัย 
 

นักศึกษาครูมีความสามารถในการออกแบบการสอนหลังเรียนสูงกวากอนการเรียนดวยกระบวนการเรียนการสอน
ตามแนวคิดการไตรตรองการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

 
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

การคิดไตรตรองการสอน  
แอชวินและคณะ (Ashwin et al., 2015: 43) กลาวไววา การไตรตรองการสอนหมายถึง กระบวนการคิดทบทวน

การสอนของครูในส่ิงที่เกิดขึ้นในระหวางการสอนแตละช่ัวโมงเพื่อแกปญหาในการสอนของตน ซ่ึงเปนการแสวงหาทางเลือก
ใหมเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายในการสอนอันเปนการสงเสริมความเปนครูมืออาชีพ สอดคลองกับไซชเนอรและลิสตัน (Zeichner 
and Liston, 2014: 7)  ใหความเห็นวา  การไตรตรองการสอนเปนการใชเหตุผลในการวิเคราะหขอมูลหรือวิเคราะหความคิด
ของตนเองแลวพยายามไตรตรองและสะทอนความคิดน้ันโดยใชแงมุมตาง ๆ ตามบริบทของตนเองและนําความคิดที่ผานการ
วิเคราะหไตรตรองน้ันไปใชใหเห็นเปนรูปธรรมไดดวย  โดยการไตรตรองการสอนประกอบดวย การใชความรูในการพิจารณา 
ใครครวญถึงการประยุกตความรูไปพรอม ๆ กับการวิเคราะหโอกาสและอุปสรรคที่เปนเง่ือนไขทางสังคมที่เก่ียวของกับการ
ทํางานของครู  นอกจากน้ีวารีรัตน  แกวอุไร  (2541: 15) ไดขยายความวาการไตรตรองการสอนเปนกระบวนการในการคิด
วิเคราะหแบบตอบโตถึงประเด็นเรื่องราวในดานใดดานหน่ึงของการสอน  ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการบรรยายความ
เช่ือมโยงระหวางเหตุการณของการเรียนการสอนกับมโนทัศนและหลักการสอนที่เหมาะสม  วิเคราะหแยกแยะประเภทของ
เทคนิคการสอน  วิเคราะหรายละเอียด  จุดดี  จุดดอยของวิธีการสอนหรือเทคนิคการสอนแบบตาง ๆ ตามบริบทของตนแลว
ใชความรูน้ีในการตัดสินใจแกปญหาตาง ๆ โดยเสนอแนวทางที่ตนเองคิดวาเปนแนวทางที่เหมาะสมที่สุดแลวกับบริบทตาง ๆ ที่
มีอยูใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่จุดมุงหมายกําหนด 
 องคประกอบของการไตรตรองการสอนมีดังน้ี (Sparks - Langer et al., 2004: 162 ; Sellars, 2014: 10)   
 1.  ปญหาการจัดการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นในหองเรียนที่ครูผูสอนตองนํามาคิดไตรตรอง 
 2.  ครูผูสอนตองมีความตองการที่จะแกปญหาในการจัดการเรียนการสอน 
 3.  การประเมินการคิดไตรตรองการสอนตองนําเสนอผานทางการสอนของครูผูสอน อาจเปนการปรับเปล่ียน
กลวิธีการสอน การหาแนวทางใหม ๆ เพื่อแกปญหาในช้ันเรียน 
 4.  ขอมูลที่ใชในการไตรตรองตองมาจากประสบการณการสอนและความเช่ือของครูผูสอน   
 5.  ตองนําผลที่ไดจากการคิดไตรตรองไปฝกฝนจนเกิดการเปล่ียนแปลงการสอนของตนจึงจะถือวาการคิด
ไตรตรองน้ันมีประสิทธิผล แตหากไมเกิดการเปล่ียนแปลง ครูผูสอนจําเปนตองยอนกลับไปคิดไตรตรองใหมเพื่อหากลวิธีใหม
เพื่อแกปญหาน้ัน ๆ   
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 6.  ครูผูสอนควรไดคิดไตรตรองโดยการเขียนลงในแผนการสอนหรือในบันทึกการเรียนรูแลวนําส่ิงที่วิเคราะห
และแนวทางแกปญหาแบบใหม ๆ ไปประยุกตใชกับในหองเรียน ดังน้ัน การคิดไตรตรองของครูผูสอนจึงเปนการมองยอนกลับ
ไปถึงเหตุการณที่ผานมา  คิดวิเคราะหวาเกิดอะไรขึ้นและเพราะเหตุใดจึงเกิดขึ้นเชนน้ันเพื่อที่จะหาวิธีปรับปรุงการสอนตอไป 

ไซชเนอรและลิสตัน (Zeichner and Liston, 2014: 46-49) กลาววา ระดับขั้นของการไตรตรองการสอนแบงได 3 
ระดับ คือ  
 ระดับที่ 1 ระดับเหตุผลเชิงเทคนิค มุงความสนใจที่การระบุหรืออธิบายวิธีสอน เทคนิคการสอน ทฤษฎีการเรียนรูที่
นํามาใช 
 ระดับที่ 2 ระดับเชิงปฏิบัติการ ครูจะใหเหตุผลเหนือกวาความรูเชิงเทคนิคหรือทฤษฎีการสอนที่ปรากฏ ครูจะคิดวา
ตองสอนอยางไรผูเรียนจึงจะเกิดการเรียนรูอยางแทจริง และประเมินผลการจัดการศึกษาดวยการปฏิบัติการสอนจริง   
 ระดับที่ 3 ระดับไตรตรองเชิงวิพากษ เปนการนําเรื่องคุณธรรม จรรยาบรรณเขามาใชในการพัฒนาการสอนของตน 
เชน วิธีการสอนที่ใชอยูน้ันกอใหเกิดความไมเปนธรรม การเลือกปฏิบัติ  มีอคติหรือไม  

 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของกับแนวคิดการไตรตรองการสอนกับการพัฒนานักศึกษาครู พบงานวิจัยของ    

นันทกาญจน ชินประหัษฐ (2553 : 227-233)  ไดพัฒนาโปรแกรมการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนเพื่อสงเสริมการคิดไตรตรอง
ของนิสิตครูระหวางการฝกประสบการณวิชาชีพ  ผลการวิจัยพบวา โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นประกอบดวยกิจกรรมหลัก 4 แบบ 
คือ กิจกรรมการนัดพบ กิจกรรมการโคชการไตรตรอง กิจกรรมการเขียนบันทึกหลังสอนอยางไตรตรอง และกิจกรรม
ดําเนินการทําวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนตามรูปแบบของสาขาวิชาของนิสิต ผลการทดลองใชโปรแกรมพบวาสามารถ
พัฒนาการคิดไตรตรองของนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพได  งานวิจัยของแบล็ค ซิเลโอ และเพรเตอร (Black, Sileo and 
Prater, 2000 : 71-89) ศึกษาการพัฒนาการคิดไตรตรองจากการเขียนบันทึกไตรตรองหลังการสอนของนักศึกษาครูที่
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการสอนเด็กกลุมเส่ียง จํานวน 215 คน ผลการวิจัยพบวา การเขียนบันทึกไตรตรองหลังการสอนเปน
กลยุทธการช้ีแนะใหนักศึกษาครูไดพัฒนาการคิดไตรตรองการสอนของตนและการตัดสินใจ นอกจากน้ันยังเปนการสงเสริม
ความกระตือรือรนที่จะเรียนรู  และงานวิจัยของลอรด (Lord, 2007 : 513-532) ไดเสนอกระบวนการพัฒนาการคิดไตรตรอง
ของนักศึกษาครูโดยนําเทคโนโลยีมาใชเปนส่ือกลางการส่ือสาร (Asynchronous CMC) ไดแก จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-
mail) และการใชฟอรั่มการอภิปราย (Virtual discussion forum) ผลการวิจัยพบวานักศึกษาครูสามารถคิดไตรตรองและ
ปฏิบัติการสอนไดดีขึ้น และการนําเทคโนโลยีมาใชมีประโยชนอยางยิ่งตอการฝกอบรมครูในอนาคต  

จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของกับแนวคิดการไตรตรองการสอนน้ันตางมีขอสรุปไปในทิศทางเดียวกัน คือ การ
ไตรตรองการสอนจะชวยใหนักศึกษาพัฒนาความสามารถในการใหเหตุผลบนฐานของศาสตรการสอนไดดีกวาการมุงใหความรู
แตเพียงเทคนิควิธีการสอนแบบปกติทั่วไป และจะทําใหนักศึกษาตระหนักถึงความเช่ือของตนในฐานะผูสอน ตลอดจนสามารถ
ปฏิบัติการสอนไดอยางมีเหตุผล อยางไรก็ตามยังไมพบงานวิจัยที่นําแนวคิดการไตรตรองการสอนมาพัฒนาเปนกระบวนการ
เรียนการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการออกแบบการสอนของนักศึกษาครู สวนใหญมีลักษณะนําเทคนิคและวิธีการของ
แนวคิดไตรตรองการสอนมาใชในการวิจัย 
 
5. วิธีดําเนินการวิจัย    
 

5.1 ประชากร   นักศึกษาครูช้ันปที่ 3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จํานวน 3 หมูเรียนที่
ผูวิจัยสอนในปการศึกษา 2558   

กลุมตัวอยาง นักศึกษาครูช้ันปที่ 3 หมูเรียนที่ 2  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปการศึกษา 2558  ไดมาโดยการสุม
แบบกลุม จํานวน 52 คน 

5.2 ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 
 2.1 ตัวแปรจัดกระทํา คือ การจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดการไตรตรองการสอน

เพื่อสงเสริมความสามารถในการออกแบบการสอนของนักศึกษาครู 
 2.2 ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการออกแบบการสอน 
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5.3 รายวิชาที่ใชในการทดลองเพื่อศึกษาคุณภาพของกระบวนการเรียนการสอน คือ รายวิชาหลักการสอนและการ
จัดการเรียนรูในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

เน้ือหาที่ใชในการวิจัย คือ การออกแบบและการจัดประสบการณการเรียนรู  การวางแผนและการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู การทดลองใชแผนการจัดการเรียนรู 

5.4 ระยะเวลาในการทดลองใช   จํานวน 4 สัปดาห รวม 16 ช่ัวโมง 
5.5 วิธีดําเนินการทดลอง 
การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดการไตรตรองการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการออกแบบ

การสอนของนักศึกษาครูเปนการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi Experimental Research) แบบกลุมเดียววัดแบบอนุกรมเวลา 
(Single group Time-Series Design) ซ่ึงเปนการทดลองกับกลุมทดลองเพียงกลุมเดียว มีการวัดซํ้าตามชวงเวลาที่กําหนดทั้ง
กอนทดลอง  ระหวางทดลอง และหลังทดลองเพื่อศึกษาความสามารถในการออกแบบการสอนของนักศึกษาครู 

 มีวิธีการดําเนินการทดลองดังน้ี 
 5.5.1 ศึกษา คนควา และวิเคราะหขอมูลพื้นฐานเก่ียวกับปญหาในการออกแบบการสอนของนักศึกษาครู 
 5.5.2 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดไตรตรองการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการ

ออกแบบการสอนของนักศึกษาครูโดย 
  5.5.2.1 ศึกษาขอมูล แนวคิด หลักการ และงานวิจัยเก่ียวกับแนวคิดไตรตรองการสอน 
  5.5.2.2 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดไตรตรองการสอนฉบับรางและเอกสารประกอบ 
ไดแก แผนการจัดการเรียนรูตามกระบวนการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น  นํากระบวนการและแผนการจัดการเรียนรูเสนอ
ผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทานประเมินความสอดคลองจํานวน 6 ดาน ไดแก ความเปนปรนัย การใชภาษา ความครอบคลุมเน้ือหา 
ความครบถวนขององคประกอบ ความสัมพันธในแตละสวนขององคประกอบ และความเหมาะสมของกิจกรรมและให
ขอเสนอแนะ มีคาดัชนีความสอดคลอง 0.89 

  5.5.2.3 สรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก  
   1) แบบประเมินความสามารถในการออกแบบการสอนที่มีเกณฑการใหคะแนนแบบมิติคุณภาพ 

(Rubrics) จํานวน 3 ดาน ประกอบดวย การออกแบบการสอนอยางเปนระบบ การออกแบบการสอนอยางมีเหตุผล และการ
ออกแบบเพื่อนําไปใชสอนจริง กําหนดเกณฑการใหคะแนนความสามารถแบงเปน 1, 2 และ 3 จากระดับคุณภาพ
ความสามารถนอย ปานกลางและมากตามลําดับ  
 2) แบบสังเกตพฤติกรรมการสอน เปนแบบสังเกตที่ผูวิจัยใชบันทึกผลจากการสังเกตการปฏิบัติการ
สอนของนักศึกษาครูเก่ียวกับกิจกรรมที่ออกแบบสามารถพัฒนาผูเรียนไดตามจุดประสงคโดยนํามาใชประกอบการประเมินการ
ออกแบบเพื่อนําไปใชสอนจริง   

   3) แบบบันทึกไตรตรองการสอน เปนแบบบันทึกที่นักศึกษาครูบันทึกเก่ียวกับการทบทวนหลักการ
เหตุผลตามหลักวิชาการ จุดแข็ง จุดออน ขอจํากัดของวิธีสอน เทคนิคการสอนในการนําไปใช และผลกระทบเชิงคุณธรรม 
จริยธรรมและสังคมโดยนํามาใชประกอบการประเมินการออกแบบการสอนอยางมีเหตุผล 

   ผูวิจัยนําเครื่องมือไปใหผูเช่ียวชาญ 3 ทานประเมินความสอดคลองจํานวน 5 ดาน ไดแก การใชภาษา  
โครงสรางแบบประเมิน  ความถูกตอง ความเหมาะสม และความครอบคลุมตามนิยามของความสามารถในการออกแบบการ
สอนและใหขอเสนอแนะ มีคาดัชนีความสอดคลอง 0.87  
  5.5.3 นําเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลไปทดลองใชกับนักศึกษาครูช้ันปที่ 3 หมูเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง
เพื่อหาคาความเช่ือม่ันของแบบประเมิน ไดคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.85 
 5.5.4 ทดลองใชกระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดไตรตรองการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการ
ออกแบบการสอนของนักศึกษาครูกลุมตัวอยาง   

5.6 การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลจากการทดลองใชกระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดการไตรตรองการสอนเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการออกแบบการสอนของนักศึกษาครูดวยโปรแกรมคํานวณทางคอมพิวเตอรโดยการวัดความสามารถในการ
ออกแบบการสอนของนักศึกษาครูจากการประเมินจํานวน 3 ครั้งไดแก ครั้งที่ 1 กอนการเรียน ครั้งที่ 2 ระหวางการเรียน ครั้ง

ที่ 3 หลังการเรียน โดยนําคะแนนที่ไดจากการประเมินมาหาคาเฉล่ีย ( X ) รอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห
ความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนโดยใช t-test แบบ Dependent samples 
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6. ผลการวิจัย   
 

6.1 ผลการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการออกแบบการสอนสําหรับนักศึกษาครู
โดยใชแนวคิดการไตรตรองการสอน ประกอบดวย  

หลักการสําคัญของกระบวนการเรียนการสอน คือ  นักศึกษาครูไดใชกระบวนการคิดไตรตรองในการออกแบบการ
เรียนการสอน โดยให 1) นักศึกษาครูไดอธิบายและวิเคราะหวิธีสอน เทคนิคการสอนที่ตนเลือกใช (Technical reasoning) 2) 
นักศึกษาครูไดวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน/ขอจํากัดของวิธีสอนและเทคนิคการสอนที่เลือกใชกับบริบทการสอนจริง (Practical 
Action) และ 3) การพิจารณาการสอนที่ตนออกแบบกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมติดตัวผูเรียนในระยะยาว (Critical 
Reflection) เพื่อพัฒนาการสอนและการตัดสินใจของนักศึกษาครูใหดีขึ้น โดยไมเลียนแบบแนวทางการสอนของผูอ่ืนซ่ึงมี
วัตถุประสงคตางกัน 

วัตถุประสงคของกระบวนการเรียนการสอน  เพื่อพัฒนาความสามารถในการออกแบบการสอนของนักศึกษาครู
ประกอบดวยการออกแบบการสอนอยางเปนระบบ การออกแบบการสอนอยางมีเหตุผลและการออกแบบเพื่อนําไปใชสอนจริง  

กระบวนการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการออกแบบการสอนสําหรับนักศึกษาครูโดยใชแนวคิดการ
ไตรตรองการสอน ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ดังน้ี  

ขั้นตอนที่ 1  การทําความเขาใจสถานการณการสอน นักศึกษาครูวิเคราะหผลการเรียนรูที่พึงประสงค (Identify 
desired results) จากหลักสูตร กําหนดตัวช้ีวัดหรือผลการเรียนรู  กําหนดหลักฐานที่แสดงวาผูเรียนไดบรรลุเปาหมายการ
เรียนรูที่พึงประสงค กําหนดแนวการวัดและประเมินผลที่สอดคลองตามตัวช้ีวัดหรือผลการเรียนรู  ลักษณะผูเรียน  บริบทที่
เก่ียวของและกําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

ขั้นตอนที่ 2  การวางแผนการสอนภายใตการไตรตรองการสอน นักศึกษาครูวิเคราะหไตรตรองวิธีสอน เทคนิคการ 
สอน อธิบายลักษณะสําคัญ  หลักการ ความสัมพันธของวิธีสอน เทคนิคการสอนที่ตนเลือกใชกับวัตถุประสงค  เน้ือหาสาระ 
และผูเรียน บอกจุดแข็ง จุดออน ขอจํากัดของทฤษฎี วิธีสอน และเทคนิคการสอนที่ตนเลือกใชหากนําไปใชสอนจริง  และ
พิจารณาประเด็นพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผูเรียน 

ขั้นตอนที่ 3  การปฏิบัติการสอน  นักศึกษาครูนําแผนการสอนที่ออกแบบการสอนเองไปปฏิบัติการสอนจริง 
 ขั้นตอนที่ 4  การไตรตรองหลังการสอน นักศึกษาครูไตรตรองการสอนของตนเองและเสนอแนวทางปรับปรุงแกไข     
 การวัดผลและประเมินผลความสามารถในการออกแบบการสอนโดยประเมิน 1) ความสามารถในการออกแบบการ
สอนอยางเปนระบบ  2) ความสามารถในการออกแบบการสอนอยางมีเหตุผล และ 3) ความสามารถในการออกแบบเพื่อ
นําไปใชสอนจริง  
 

6.2 ผลการทดลองใชกระบวนการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมความสามารถในการออกแบบการสอนสําหรับนักศึกษา
ครูโดยใชแนวคิดการไตรตรองการสอนดังแสดงในตารางที่ 1 และตารางที่ 2  

ตารางที่ 1  คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและรอยละของคะแนนความสามารถในการออกแบบการสอนของนักศึกษาครู 
(N=52) 
ความสามารถในการออกแบบการสอน คะแนนเต็ม คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รอยละ 

กอนเรียน 9 2.51 .985 27.88 
ระหวางเรียน 9 5.48 1.390 60.88 
หลังเรียน 9 7.19 1.563 79.88 
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการออกแบบการสอนของนักศึกษาครูกอนเรียนและหลังเรียนดวย
กระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดไตรตรองการสอน  

การประเมิน 
คะแนนเฉล่ียความสามารถในการออกแบบ

การสอน (รอยละ) 
S.D. t Sig. 1 tailed 

กอนเรียน 27.88 1.055 32.011* .000 
หลังเรียน 79.88 

           * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  (p < .05)  (.05t51   = 1.645)    
 
จากการนํากระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดไตรตรองการสอนที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช พบวา นักศึกษาครูมี

ความสามารถในการออกแบบการสอนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนดวยกระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดไตรตรองการสอน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

 
7. อภิปรายผล 
 

7.1 ดานกระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดไตรตรองการสอน  
กระบวนการเรียนการสอนน้ีพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานการเนนใหนักศึกษาครูไดคิดวิเคราะหการกระทําของตนเองอยางมี

เหตุผล  นําเน้ือหาที่เรียนมาวิเคราะหเพื่อใหเกิดความเขาใจทฤษฎี วิธีสอน เทคนิคการสอนควบคูไปกับการนําไปทดลองสอน
จริงซ่ึงไซชเนอรและลิสตัน (Zeichner and Liston, 2014: 3) กลาววา การที่ครูหรือนักศึกษาครูไดวิเคราะหเทคนิควิธีสอนที่
ใช คนพบจุดออน ขอจํากัดของเทคนิควิธีสอนกับการนําไปใชในบริบทการสอนจริงนําไปสูการพัฒนาความเปนครูมืออาชีพ
ตอไป  นอกจากน้ีกระบวนการเรียนการสอนน้ียังเนนการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง นักศึกษาครูไดวิเคราะหปญหาในการสอน
จริงและสะทอนกลับจากประสบการณของตนเองอยางตอเน่ือง ซ่ึง Dixon (1998: 44) กลาววา การเรียนรูที่มีคุณคาเกิดขึ้น
เม่ือผูเรียนไดสะทอนการปฏิบัติของตนเอง การคิดไตรตรองการปฏิบัติของตนเปนหัวใจการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง และ
นําไปสูการใชเทคนิควิธีสอนหรือแนวทางใหม ๆ  นอกจากน้ีในงานวิจัยน้ีผูวิจัยไดกําหนดเปาหมายที่ตองการพัฒนานักศึกษาครู
ใหชัดเจนและแจงใหนักศึกษาครูทราบ  จัดบรรยากาศที่สงเสริมการคิดไตรตรอง แสดงการยอมรับเม่ือนักศึกษาครูแสดงความ
คิดเห็นแตกตาง และจัดเตรียมส่ือที่สอดคลองกับความสนใจของนักศึกษาครู เชน วิดีทัศนตัวอยางการสอนตามวิชาเอกของ
นักศึกษา ซ่ึงแวนเอสและเชอริน (Van Es and Sherin, 2009: 155) ไดคนพบวาการใชวีดิทัศนสามารถพัฒนาการคิด
ไตรตรองการสอนของครูได 

 

7.2 ดานความสามารถในการออกแบบการสอน 
 จากการวิเคราะหคะแนนความสามารถในการออกแบบการสอนทั้ง 3 ระยะ พบวา นักศึกษาครูไดคะแนนเฉล่ียหลัง
การเรียนสูงกวากอนการเรียนทุกดาน โดยนักศึกษาครูไดคะแนนการออกแบบการสอนสูงสุดในดานการออกแบบการสอน
อยางเปนระบบ อยางไรก็ตามเม่ือพิจารณาคะแนนเฉล่ียการออกแบบการสอนทั้ง 3 ดานในภาพรวม พบวา นักศึกษาครูมี
คะแนนพัฒนาการการออกแบบการสอนสูงขึ้นทั้ง 3 ระยะ โดยไดคาเฉล่ียกอนเรียน เทากับ 2.51  คะแนน  ระหวางเรียน
เทากับ 5.48 คะแนน และหลังการเรียน เทากับ 7.19 คะแนนจากคะแนนเต็ม 9 คะแนน สรุปไดวา หลังจากเรียนดวย
กระบวนการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นแลว  ในภาพรวมนักศึกษาครูมีคะแนนเฉล่ียความสามารถในการออกแบบการสอนทั้ง 3 
ดานเพิ่มขึ้นทั้ง 3 ระยะ และผลการวิจัยพบวา นักศึกษาครูมีความสามารถในการออกแบบการสอนหลังการเรียนดวยแนวคิด
ไตรตรองการสอนสูงกวากอนเรียนซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว แสดงใหเห็นวา แนวคิดไตรตรองการสอนสามารถสงเสริม
ใหนักศึกษาครูมีความสามารถในการออกแบบการสอนได สาเหตุที่ทําใหนักศึกษาครูมีความสามารถในการออกแบบการสอน
สูงขึ้น อาจเน่ืองจากในกิจกรรมการฝกออกแบบการสอนเนนการคิดไตรตรองการสอนทั้ง 3 ครั้ง ทําใหนักศึกษาครูมี
ความคุนเคยตอการพิจารณาการออกแบบการสอนอยางเปนระบบ สามารถเลือกใชวิธีสอน เทคนิคการสอนที่สอดคลองกับ
จุดประสงค  เน้ือหาสาระ และผูเรียน  ตลอดจนไดพิจารณาวิธีสอนในสองดานทั้งมุมมองสนับสนุนและมุมมองขัดแยงจาก
ประสบการณตรงในการสอนของตน รวมทั้งคิดสะทอนถึงเหตุผลในการคิดของตนเอง จึงสงผลใหคะแนนความสามารถในการ
ออกแบบการสอนอยางเปนระบบและความสามารถในการออกแบบการสอนอยางมีเหตุผลสูงขึ้น ซ่ึงอัฟชา (Afshar, 2015: 
618) และนาวานีธาน (Navaneedhan, 2011: 331-335) ไดศึกษาพบวาประสบการณสอนมีผลตอความสามารถในการ
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ไตรตรองการสอน และจากการประเมินระดับการออกแบบการสอนพบวานักศึกษาครูสามารถไตรตรองและออกแบบการสอน
ที่พิจารณาเรื่องการพัฒนาผูเรียนดานคุณธรรมอาจเน่ืองมาจากอิทธิพลของศาสนาพุทธมีอิทธิพลตอบริบทวัฒนธรรมสังคมไทย 
ดังที่อดัมสัน (Adamson, 2005: 74) ไดศึกษาบริบทการสอนของครูในประเทศไทยและประเทศญ่ีปุนและพบวาหลักศาสนามี
อิทธิพลตอการคิดของครูในการจัดการเรียนการสอน   
 
8. ขอเสนอแนะ 

 
จากผลการวิจัยที่พบวากระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดการไตรตรองการสอนสามารถสงเสริมใหนักศึกษาครูมี

ความสามารถในการออกแบบการสอนได ผูสอนในสถาบันผลิตครูที่สนใจนํากระบวนการเรียนการสอนน้ีไปใชสามารถนํา
ขั้นตอนการเรียนการสอนไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบทแตละแหงทั้งการปฏิบัติจริงในแบบจุลภาคและการทดลองสอน
ในสถานศึกษา 
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บทคัดยอ 
 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครูเพื่อพัฒนาสมรรถภาพ 

การจัดการเรียนรูที่สงเสริมปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปญญา ดําเนินการวิจัยดวยการวิจัยและ 
พัฒนา เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แบบวิเคราะหเอกสาร แบบสัมภาษณอยางไมเปนทางการ แบบตรวจสอบความ 
สมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเปนไปไดและความสอดคลอง วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเน้ือหาและพรรณนาความ        
หาคาเฉล่ียและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบวา รูปแบบการนิเทศที่พัฒนามีช่ือวา “ATPPOP R – 4A Model”    
มีองคประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค กระบวนการและเง่ือนไขการนํารูปแบบไปใช ซ่ึงรูปแบบผานการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพดานความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเปนไปไดและความสอดคลองของรูปแบบโดยผูเช่ียวชาญ 

 
คําสําคัญ:  รูปแบบการนิเทศการสอน, นิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครู, สมรรถภาพการจัดการเรียนรู,  
 ปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร, ทฤษฎีพหุปญญา 
 

Abstract 
 
The purpose of this research was to develop an instructional supervision model for field experience 

student teachers to improve instructional competency that enhances logical and mathematical intelligence 
in accordance with the multiple intelligence theory. The research and development (R & D) were employed. 
The research instruments were consisted of the document analysis form, informal interview form and 
questionnaire. The data was analyzed by content analysis, descriptive, mean and standard deviation. 
The research outcome was the model called “ATPPOP R – 4A Model” which is consisted of principles, 
objectives, process and condition of application. The model was verified to be effective as recommended          
by experts. 

 
Keywords:  instructional supervision model, field experience student teachers, instructional competency,    
 logical and mathematical intelligence, multiple intelligences theory 
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1. บทนํา 
 
จากจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนสูศตวรรษที่ 21 จึงเกิดการทบทวนหลักสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เพื่อนําไปสูการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มีความเหมาะสม 
ชัดเจน ทั้งเปาหมายของหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนและกระบวนการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติในระดับเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา โดยไดมีการกําหนดวิสัยทัศน จุดหมาย สมรรถนะสําคัญของผูเรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค  
มาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดที่ชัดเจน เพื่อใชเปนทิศทางในการจัดทําหลักสูตร การเรียนการสอนในแตละระดับ นอกจากน้ัน
ไดกําหนดโครงสรางเวลาเรียนขั้นต่ําของแตละกลุมสาระการเรียนรูในแตละช้ันปไวในหลักสูตรแกนกลาง และเปดโอกาสให
สถานศึกษาเพิ่มเติมเวลาเรียนไดตามความพรอมและจุดเนน โดยมีวิสัยทัศน คือ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมุง
พัฒนาผูเรียนทุกคน ซ่ึงเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปน
พลเมืองไทยและเปนพลโลก ยึดม่ันในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและ
ทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จําเปนตอการศึกษา ตอการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ
บนพื้นฐานความเช่ือวา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ จึงกําหนดเปนจุดหมายเพื่อใหเกิดกับผูเรียน 
เม่ือจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ มีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู ความสามารถในการ
ส่ือสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออก
กําลังกาย มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ยึดม่ันในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย การอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม 
มีจิตสาธารณะที่มุงทําประโยชนและสรางส่ิงที่ดีงามในสังคมและอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข ในการพัฒนาผูเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงเนนพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด ซ่ึงจะชวยใหผูเรียนเกิด
สมรรถนะสําคัญ 5 ประการ คือ ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถ
ในการใชทักษะชีวิตและความสามารถในการใชเทคโนโลยี นอกจากน้ีแลวหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงพัฒนา
ผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อใหสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข ในฐานะเปนพลเมืองไทยและ
พลโลก คือ รักชาติ ศาสน กษัตริย ซ่ือสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงม่ันในการทํางาน รักความเปนไทยและมี
จิตสาธารณะ ซ่ึงสถานศึกษาสามารถกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคเพิ่มเติมใหสอดคลองตามบริบทและจุดเนนของตนเอง   
การพัฒนาผูเรียนใหเกิดความสมดุล ตองคํานึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปญญา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จึงกําหนดใหผูเรียนเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาตางประเทศ โดยที่ในแตละกลุมสาระการเรียนรูไดกําหนด
มาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมายสําคัญของการพัฒนาคุณภาพผูเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552: 1-8)        

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายมัธยม) มีวิสัยทัศนเปนองคกรช้ันนําแหงการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  สงเสริมพหุปญญา  มุงสรางสรรคภาวะผูนํา  ควบคูคุณธรรม  บนฐานการสาธิตการสอนและการวิจัย  
กาวสูสากล โดยมีพันธกิจเปนตนแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพ คุณธรรม ภาวะผูนํา โดยหลักสูตรและ
กระบวนการจัดการเรียนรูที่สงเสริมพหุปญญา กาวสูสากล เปนศูนยฝกประสบการณวิชาชีพและนิเทศการสอนบนฐานการ
พัฒนาวิชาชีพครู สรางสรรคนวัตกรรมและการวิจัยที่มีคุณภาพอยางยั่งยืน บริการวิชาการที่มีคุณภาพ เพื่อใหชุมชนและสังคม
เขมแข็งและยั่งยืน สงเสริมทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะ และพัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพและธรรมาภิบาล โดยกําหนด
เอกลักษณของโรงเรียน คือ สาธิตการสอน สงเสริมพหุปญญา (Teaching Demonstration, Multiple Intelligence 
Oriented) (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ฝายมัธยม, 2558: 6, 10)   

การจัดการเรียนรูของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายมัธยม) ในฐานะที่เปน
หองทดลองคนควาวิจัยทางการศึกษาและเปนแปลงสาธิตการศึกษาขั้นพื้นฐานของมหาวิทยาลัย จึงเปนตนแบบและเปนตนทาง
แหงการบุกเบิกกระบวนการเรียนรู เปนตนแบบของการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางแทจริง เปนโรงเรียนสาธิตตนแบบในสังคมไทย 
เกิดขึ้นในชวงพัฒนาการทางการศึกษาครั้งสําคัญยิ่งในสังคมไทย เกิดขึ้นในอุดมการณทางการศึกษาของวิทยาลัยวิชาการศึกษา
ซ่ึงเปนตักศิลาแหงการศึกษาสมัยใหม ตั้งแตปพุทธศักราช 2495 เปนตนมา ไดสรางผลผลิตศิษยเกาที่แสดงภาวะผูนํา แสดง
สติปญญาความสามารถ การเปนคนดีและการเปนผูเสียสละเพื่อสังคมในฐานะผูรับผิดชอบสังคมไทย ดวยหลักการและ
อุดมการณอันม่ันคงเขมแข็งของการเปนหองทดลองคนควาและการเปนแปลงสาธิตการศึกษา ดวยความเช่ือม่ันในการศึกษา
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พิพัฒนาการนิยม “progressivism” ที่เช่ือม่ันวาผูเรียนคือศูนยกลางของการเรียนรู ดวยการสรางภาวะผูนําเพื่อสังคม
ประชาธิปไตย การเปนฐานปฏิบัติการเพื่อการคนควาวิจัย การเรียนรูแหงพหุปญญาตามทฤษฎีพหุปญญา (Theory of 
Multiple Intelligences) และดวยการสรางศักยภาพในความคิดสรางสรรคที่กอใหเกิดนวัตกรรมในชีวิตของแตละบุคคล    
ดวยบริบทที่พรอมทั้งในระดับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
(ฝายมัธยม) ศักยภาพของคณาจารย พลังเก้ือหนุนจากศิษยเกา สภาพกายภาพ ส่ือการเรียนรู เทคโนโลยี นอกจากความ
แข็งแกรงทางสติปญญาความรูแลว การพัฒนาในเชิงพหุปญญาอยางเขมแข็ง ทั้งปญญาทางดานภาษา ปญญาทางดาน
ตรรกศาสตรและคณิตศาสตร ปญญาทางดานมิติสัมพันธ ปญญาทางดานรางกายและการเคล่ือนไหว ปญญาทางดานดนตรี 
ปญญาทางดานมนุษยสัมพันธ ปญญาทางดานรูจักตนเอง ปญญาทางดานธรรมชาติวิทยา น่ันคือภาวะผูนําในเชิงปจเจกที่โดด
เดนไดถวนหนา พรอมพลังเสริมสหวิชาการเพื่อเปนฐานอันเขมแข็งไปสูอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัย ไดแก วิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ ภาษาญ่ีปุน ภาษาจีน ภาษาอาเซียน คอมพิวเตอร อาหารและการโรงแรม          
แอนนิเมช่ัน ทัศนศิลป ดุริยางคศิลป ศิลปะการแสดง พลศึกษาและการออกแบบ ยอมสะทอนความเขมแข็งอยางมีความหมาย
ยิ่ง มวลประสบการณที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายมัธยม) จัดใหผูเรียนโดยยึดหลัก       
อานออก (reading)  เขียนได (writing) คิดเลขเปน (arithmetic) ที่มีกระบวนการจัดการเรียนรูตามหลักของทฤษฏีพหุปญญา 
เพื่อมุงเนนใหผูเรียนมีทักษะในการเรียนรู (learning how to learn หรือ learning skill)  มุงหวังใหผูเรียนเกิดการ        
พัฒนาทางดานการคิดอานอยางมีวิจารณญาณ (critical thinking) การแกปญหา (problem solving) การส่ือสาร
(communication) ความรวมมือ (collaboration) ความคิดริเริ่มสรางสรรค (creativity) และนวัตกรรม (innovation)    
พรอมทั้งปลูกฝงจิตเช่ียวชาญ (disciplined mind) จิตรูสังเคราะห (synthesizing mind) จิตสรางสรรค (creating mind)  
จิตรูเคารพ (respectful mind) และจิตรูจริยธรรม (ethical mind) เพื่อดํารงตนอยูในศตวรรษที่ 21 อยางมีคุณภาพ (โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ฝายมัธยม, 2558: www.satitprasarnmit.ac.th)  

จากพันธกิจเปนตนแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพ คุณธรรม ภาวะผูนํา โดยหลักสูตรและ
กระบวนการจัดการเรียนรูที่สงเสริมพหุปญญา กาวสูสากล เปนศูนยฝกประสบการณวิชาชีพและนิเทศการสอนบนฐานการ
พัฒนาวิชาชีพครู กระบวนการนิเทศการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรูของนิสิตใหสอดคลองและสนองตอ    
พันธกิจจึงมีความสําคัญ ซ่ึงในสภาพปจจุบันของการฝกประสบการณวิชาชีพครู นิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครูโดยสวนใหญยัง
มีความจําเปนตองพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูที่เนนกระบวนการ การนําความรูในเชิงทฤษฎี เทคนิควิธีการสอน ทักษะการ
สอนตาง ๆ มาใชในการปฏิบัติการสอนใหบูรณาการ เช่ือมโยงและสอดคลองกัน การนิเทศการสอนนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพ
อยางเปนระบบ มีเปาหมายที่ชัดเจน มีทิศทางที่สอดคลองและสนองตอพันธกิจ จะทําใหการปฏิบัติการสอนของนิสิตฝก
ประสบการณวิชาชีพครูมีประสิทธิภาพ สงผลตอคุณภาพของนักเรียนและสนองตอพันธกิจของโรงเรียน ผูวิจัยจึงมีความสนใจใน
การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครูเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรูที่สงเสริมปญญา
ดานตรรกะและคณิตศาสตร ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปญญา 

  
2. วัตถุประสงคของการวิจัย  
 

เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครูเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรูที่
สงเสริมปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปญญา 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย    
 

  1. กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัย 
    กลุมเปาหมายที่ใหขอมูลพื้นฐานสําหรับการพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครูและ
ความตองการจําเปนในการพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครูเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการ
เรียนรูที่สงเสริมปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปญญา ไดแก อาจารยนิเทศกและอาจารยผูเช่ียวชาญ
การสอน จํานวน 10 คน  

กลุมเปาหมายในการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ ไดแก ผูเช่ียวชาญดานการพัฒนารูปแบบ ดานการนิเทศการ
สอนและดานการจัดการเรียนรู จํานวน 5 คน 
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2. ตัวแปรที่ศึกษา สภาพปญหาและความตองการจําเปนในการพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนนิสิตฝก
ประสบการณวิชาชีพครู 

  3. ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย ระหวางเดือน ตุลาคม 2555 – มกราคม 2557   
 

4. วิธีดําเนินการวิจัย    
 
การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครูเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรูที่

สงเสริมปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปญญา ครั้งน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนของการวิจัย
และพัฒนา 2 ขั้นตอน ดังน้ี   

ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research: R1) เปนการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานสําหรับการพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอน
นิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครูและประเมินความตองการจําเปน (Analysis: A)   ผูวิจัยไดศึกษาวิเคราะหขอมูลพื้นฐานเชิง
นโยบาย การฝกประสบการณวิชาชีพครูและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร ตามแนวคิดทฤษฎี
พหุปญญา วิเคราะหสภาพที่คาดหวัง (Target) กับสภาพที่เปนจริง (Actual) ของการฝกประสบการณวิชาชีพครู สังเคราะห
แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนรูที่สงเสริมปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร ตามแนวคิดทฤษฎี    
พหุปญญาและศึกษาความคิดเห็นของอาจารยนิเทศกและอาจารยผูเช่ียวชาญการสอน โดยการสัมภาษณอยางไมเปนทางการ 

ขั้นตอนที่ 2  การพัฒนา (Development: D1)  เปนการออกแบบและพัฒนา (Design and  Development:         
D & D)   ผูวิจัยไดพัฒนารางรูปแบบการนิเทศการสอนนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครูเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู
ที่สงเสริมปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปญญา  โดยนําขอมูลที่ไดจากขั้นตอนที่1 มาพัฒนาเปนราง
รูปแบบการนิเทศการสอนนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครูเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรูที่สงเสริมปญญาดานตรรกะ
และคณิตศาสตร ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปญญา แลวใหผูเช่ียวชาญดานการพัฒนารูปแบบ ดานการนิเทศการสอนและดานการ
จัดการเรียนรู จํานวน 5 คน ตรวจสอบคุณภาพของรางรูปแบบ นําขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญมาปรับปรุงรูปแบบที่พัฒนาขึ้น 
ไดรูปแบบการนิเทศการสอนนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครูเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรูที่สงเสริมปญญาดาน
ตรรกะและคณิตศาสตรตามแนวคิดทฤษฎีพหุปญญา ATPPOP R – 4A Model  

  
5. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยใชแบบวิเคราะหเอกสาร ซ่ึงเปนเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากการศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เก่ียวของ จํานวน 1 ฉบับ  แบบสัมภาษณอยางไมเปนทางการเก่ียวกับสภาพปญหาและความตองการจําเปนใน
การฝกประสบการณวิชาชีพครูและการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรูที่สงเสริมปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร ตาม
แนวคิดทฤษฎีพหุปญญา จํานวน 1 ฉบับ และแบบตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเปนไปไดและความสอดคลอง 
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 

  
6. การวิเคราะหขอมูล  
 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งน้ีประกอบดวย  
 1. วิเคราะหผลการศึกษาสภาพปจจุบันและประเมินความตองการจําเปนของการนิเทศการสอนนิสิตฝกประสบการณ

วิชาชีพครู การฝกประสบการณวิชาชีพครูและการจัดการเรียนรูที่สงเสริมปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตรตามแนวคิดทฤษฎี
พหุปญญา โดยการประมวลสรุปดวยวิธีการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) และการเขียนพรรณนาความ  

 2. วิเคราะหผลการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบดานความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเปนไปไดและความ

สอดคลอง ดวยวิธีการหาคาเฉล่ีย (X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ประมวลสรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะของ

ผูเช่ียวชาญ เพื่อนําไปปรับปรุงรูปแบบการนิเทศการสอนนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครูที่พัฒนาขึ้น    
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7. ผลการวิจัย     
 

1. ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานสําหรับการพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครู 
     1.1 สภาพที่คาดหวัง (Target) กับสภาพที่เปนจริง (Actual) 

                 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายดานการศึกษาในการปฏิรูปการเรียนรู โดยปฏิรูปใหมีความเช่ือมโยงกันทั้ง
หลักสูตรและการเรียนการสอนในยุคใหม ปฏิรูประบบผลิตและพัฒนาครู มีเปาประสงคใหผูเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสูความเปนเลิศ ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพเต็ม
ตามศักยภาพ โดยมีจุดเนนดานครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาตนเองอยาง
ตอเน่ือง (Continuous Professional Development) มีความรูความสามารถ ตามมาตรฐานที่กําหนดและสามารถจัดการ
เรียนการสอนที่สงผลใหนักเรียนพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ มีทักษะในการเขาถึง และดูแลชวยเหลือนักเรียน (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2556: 29, 34, 43-45)  ซ่ึงปจจัยที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาผูเรียน
ใหมีคุณภาพตามที่ตองการได คือ ครู ซ่ึงมีองคประกอบที่เก่ียวของ 2 สวน ไดแก  คุณภาพของตัวครูและคุณภาพการจัด
กิจกรรมการเรียนรูและการประเมินผลของครู ครูตองมีความเช่ือวา “เด็กทุกคนมีความสามารถในการเรียนรูและสามารถ
พัฒนาตนเองได” จึงจะสามารถพัฒนากิจกรรม วิธีการ ตลอดจนส่ือตาง ๆที่ใชในการสอนเพื่อใหบรรลุมาตรฐานการจัดการ
เรียนการสอน การจัดการเรียนรูของครูตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาไดตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ คํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคล (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2554: 5) 

สภาพปจจุบันของกระบวนการผลิตครู ผูสําเร็จการศึกษารูเน้ือหาสาระและวิธีการสอน แตไมสามารถสอน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนในทุกระดับจึงอยูในระดับต่ํา โดยเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่สํานักงานเลขาธิการสภาปฏิรูปแหงชาติ, 2557: 14)  ปญหาการผลิตและ
พัฒนาครู เปนประเด็นปญหาหน่ึงที่ตองเรงพัฒนาใหเปนไปในทางที่ดีขึ้น ปญหาหน่ึงคือ กระบวนการผลิตครูยังเปนรูปแบบเดิม 
แมวาจะมีความพยายามพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนการสอนในสถาบันผลิตครู แตยังขาดสาระวิชาและการฝกปฏิบัติที่จะ
ชวยสราง EQ และทักษะการสอนที่สําคัญ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551, น. 94-95. อางถึงใน สํานักงาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่สํานักงานเลขาธิการสภาปฏิรูปแหงชาติ, 2557: 17) และจากการศึกษาวิเคราะห 
สํารวจขอมูลพื้นฐานการฝกปฏิบัติงานของนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครูและศึกษาความคิดเห็นของอาจารยผูเช่ียวชาญดาน
การนิเทศ โดยการสัมภาษณอยางไมเปนทางการ สรุปไดวา ปญหาหลักของการฝกปฏิบัติการสอนคือการบริหารจัดการช้ันเรียน 
นิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครูโดยสวนใหญยังมีความจําเปนตองพัฒนาทักษะการจัดการช้ันเรียน นําความรูในเชิงทฤษฎี 
เทคนิควิธีการสอน ทักษะการสอนตาง ๆ มาใชในการปฏิบัติการสอนใหบูรณาการ เช่ือมโยงและสอดคลองกัน    

1.2 แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เก่ียวของกับการนิเทศการสอน  
     การนิเทศ (Supervision) หมายรวมถึงการนิเทศการศึกษาและการนิเทศการสอน ซ่ึงมีเปาหมายหลัก    

เดียวกันคือ คุณภาพการศึกษา และตัวบงช้ีคุณภาพการศึกษาที่สําคัญก็คือ คุณภาพของนักเรียนหรือประสิทธิผลการเรียนรูของ  
นักเรียน (วัชรา เลาเรียนดี 2554: 1)  กล๊ิกแมน (Glickman, 2004: 6); โอลิวา (Oliva, 1989: 8); แฮริส (Harris, 1985: 10) 
และสเปยรส   (Spears, 1967: 16)  ใหความหมายของการนิเทศที่สอดคลองกันวา การนิเทศ หมายถึง กระบวนการที่ทําให
เกิดการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูและกระบวนการเรียนรูของนักเรียน ชวยเหลือสนับสนุน  
ครูในการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนเพื่อใหการปฏิบัติงานของครูมีประสิทธิภาพและสงผลตอคุณภาพของนักเรียน 

กล๊ิกแมนและคณะ (Glickman and others, 1995. อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี, 2556: 223) เสนอ
กระบวนการนิเทศการสอน 5 ขั้นตอน คือ 1) การประชุมกอนการสังเกตการสอน  2) การสังเกตการสอนในช้ันเรียน  3) การ  
วิเคราะหผลการสังเกตการสอนและกําหนดวิธีการใหการนิเทศ  4) การประชุมเพื่อการนิเทศและการแนะนํา  และ5) การ  
ประชุมเสนอผลการสังเกตการสอน 

แกลทธอรน (Glatthorn, 1984: 2)ไดกําหนดกระบวนการและขั้นตอนในการนิเทศการสอน ไว 8 ขั้นตอน 
คือ 1) สรางความสัมพันธที่ดีระหวางผูนิเทศและผูรับการนิเทศ  2) วางแผนการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนรวมกับ 
ครู  3) วางแผนการสังเกตการสอน  4) สังเกตการสอน  5) วิเคราะหกระบวนการเรียนรูและกระบวนการสอน  6) วางแผน
กําหนดกลวิธีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ  7) ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเก่ียวกับเรื่องที่นาสนใจจะปรับปรุงหรือพัฒนา  และ 8) 
วางแผนการสังเกตในการดําเนินการสอนครั้งตอไป 



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 
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จอยซ และชาวเวอร (Joyce and Showers, 1980, 1983, 1988; Glickman and others, 2004: 372-
373, อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี, 2554: 147-148) ไดกลาววารูปแบบที่มีการพัฒนาทักษะการฝกปฏิบัติในช้ันเรียนและการให
ขอมูลยอนกลับและรูปแบบที่มีการติดตามชวยเหลือจะประสบความสําเร็จมากกวาการฝกปฏิบัติแตเพียงอยางเดียว ซ่ึงครูจะ
เกิดการเรียนรูและมีความพรอมในการใชทักษะใหม ๆ เหลาน้ันในหองเรียน และไดนําเสนอรูปแบบการพัฒนาทักษะ ดังน้ี       
1) นําเสนอสาระความรูและทักษะ  2) สาธิตทักษะ  3) ฝกปฏิบัติ  4) ฝกปฏิบัติในช้ันเรียนและใหขอมูลยอนกลับ 5) ฝกปฏิบัติ
ในช้ันเรียนและมีการติดตามชวยเหลืออยางตอเน่ืองจนสําเร็จ 

สรุปไดวา การพัฒนาทักษะการฝกปฏิบัติของนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครูและการนิเทศการสอนมี
ความสําคัญตอการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อใหการปฏิบัติงานของนิสิตมีประสิทธิภาพและสงผลตอคุณภาพของนักเรียน  
กระบวนการนิเทศ ประกอบดวย การวางแผนรวมกัน การดําเนินงานตามแผน การติดตามผล ใหขอมูลยอนกลับ และการ
ตรวจสอบประเมินผลการนิเทศ  กระบวนการนิเทศการสอนมุงใหความสําคัญตอผลการนิเทศที่เกิดขึ้นกับครูเปนสําคัญและจะ
สงผลตอคุณภาพของผูเรียน 

          

2. ผลการออกแบบและพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครูและประสิทธิภาพของ
รูปแบบ  

รูปแบบการนิเทศการสอนนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครูเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรูที่สงเสริมปญญา
ดานตรรกะและคณิตศาสตรตามแนวคิดทฤษฎีพหุปญญา (ATPPOP R – 4A Model) ไดผานการตรวจสอบความสมเหตุสมผล
เชิงทฤษฎี ความเปนไปไดและความสอดคลองของรูปแบบ โดยผูเช่ียวชาญ พบวา ความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี มีคาเฉล่ียราย
ขอทุกขอ เทากับ 5.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.00 ความเปนไปไดของรูปแบบ มีคาเฉล่ียรายขอตั้งแต 4.60 – 5.00 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานตั้งแต 0.00 – 0.55  และคาความสอดคลองของรูปแบบ มีคาเฉล่ียรายขอตั้งแต 4.80 – 5.00 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานตั้งแต 0.00 – 0.45  ซ่ึงไมมีขอใดที่มีคาเฉล่ียต่ํากวาเกณฑที่กําหนด (พิจารณาคาเฉล่ียตั้งแต 3.50 ขึ้นไปและ
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานนอยกวา 1.00) ผูวิจัยไดนําคําแนะนําที่ผูเช่ียวชาญไดเสนอแนะเพิ่มเติมมาพิจารณาแกไขปรับปรุง
รูปแบบ ไดรูปแบบการนิเทศการสอนนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครูเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรูที่สงเสริมปญญา
ดานตรรกะและคณิตศาสตรตามแนวคิดทฤษฎีพหุปญญา (ATPPOP R – 4A Model) ซ่ึงมีองคประกอบเชิงหลักการและ
วัตถุประสงค องคประกอบเชิงกระบวนการและองคประกอบเชิงเง่ือนไขการนํารูปแบบไปใช ดังน้ี  

   

องคประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค   
หลักการ เปนกระบวนการนิเทศการสอน ที่มุงเนนการรวมมือกันพัฒนาวิชาชีพโดยมีเปาหมายรวมกันระหวาง

ผูดูแลใหคําปรึกษาที่มีความรูและประสบการณ ซ่ึงไดแก อาจารยพี่เล้ียงหรืออาจารยนิเทศก กับนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครู
ผูรับการดูแลใหคําปรึกษา    

วัตถุประสงค  เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรูของนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครูที่สงเสริมปญญาดาน
ตรรกะและคณิตศาสตร   
   

องคประกอบเชิงกระบวนการ  ประกอบดวยกระบวนการนิเทศการสอน (ATPPOP R ) และกระบวนการจัดการเรียนรู
ที่สงเสริมปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตรตามแนวคิดทฤษฎีพหุปญญา (4A) 

กระบวนการนิเทศการสอน (ATPPOP R ) ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ไดแก    
ขั้นที่ 1 การวิเคราะหความตองการจําเปนในการพัฒนานิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครูเพื่อนําไปสูการกําหนด  

วัตถุประสงคของการพัฒนาวิชาชีพ (Analysis Needs and Setting Objective: A)     
ขั้นที่ 2 การใหความรู (Training: T) ดานวิธีการในการพัฒนาวิชาชีพและความรูดานที่จําเปนในการพัฒนาการ   

จัดการเรียนรูและการบริหารจัดการช้ันเรียน    
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพ (Professional Development Practice : P)  มี 3 ขั้นตอนยอย คือ     

1) การประชุมกอนสังเกตการสอน (Pre Conference: P)  เพื่อสรางความเขาใจรวมกันทั้งในดาน  
วิธีการ เครื่องมือ เวลา และส่ิงที่ตองการสังเกตการสอน    

2) การสังเกตการสอน (Observation: O) เพื่อสังเกตการสอนของนิสิตตามที่ไดวางแผนในขั้นของการ
ประชุมกอนสังเกตการสอน                  
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3) การประชุมหลังสังเกตการสอน (Post Conference: P) เพื่อรายงานขอมูลหรือส่ิงที่ไดบันทึกจาก  
การสังเกตการสอน  นําไปสูการพัฒนาและวางแผนการสังเกตการสอนในครั้งตอไป   

ขั้นที่ 4 การไตรตรองสะทอนคิดและการประเมินผล (Reflection and Evaluation: R)  นิสิตฝกประสบการณ 
วิชาชีพครูและอาจารยนิเทศกรวมกันไตรตรองสะทอนคิดในส่ิงที่ไดรับจากการนิเทศการเรียนการสอนและประเมินผลสําเร็จ
รวมกันเพื่อการพัฒนาในอนาคตตอไป   

 กระบวนการจัดการเรียนรูที่สงเสริมปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตรตามแนวคิดทฤษฎีพหุปญญา (4A) 
ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ไดแก    

ขั้นที่ 1 การวิเคราะห (Analysis: A) เปนขั้นของการวิเคราะหเน้ือหาสาระการเรียน (Knowledge) ความ
ตองการของสังคม (Society) หรือการนําความรูไปใชและภูมิหลังของผูเรียน (Learner) ในดานความรู ทักษะและเจตคติ ดวย
วิธีการตาง ๆ เชน การทดสอบกอนเรียน การใชคําถามสําคัญ เพื่อนําไปสูการวางแผนการจัดการเรียนการสอนในแตละครั้งให
เหมาะสมกับความแตกตางของผูเรียน 

ขั้นที่ 2 การสรางความตระหนัก (Awareness: A) เปนขั้นของการสรางใหผูเรียนเกิดความตระหนักและเห็น
ความสําคัญของส่ิงที่จะเรียนรูดวยวิธีการตาง ๆ เชน การใชคําถาม การกําหนดเปาหมาย สนทนาเก่ียวกับเสนทางไปสูเปาหมาย 
รวมกันมองภาพอนาคต เช่ือมโยงกับธรรมชาติของวิชา เพื่อหาแนวทางนําไปสูความสําเร็จ  

ขั้นที่ 3 การเรียนรูอยางกระตือรือรน (Active learning: A) เปนขั้นของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
สงเสริมปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร (Logical and Mathematical Intelligence) พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร มีความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร การใหเหตุผลทางคณิตศาสตร การส่ือสาร       
ส่ือความหมายทางคณิตศาสตรและการนําเสนอ การเช่ือมโยงทางคณิตศาสตรและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค  พัฒนาความคิด
รวบยอด กระบวนการคิด ทักษะการคิดระดับสูง (Higher Order Thinking skills)  สงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห 
ประเมินคาและสรางสรรค  พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills)  เชน มีความสามารถ 
ในการคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปญหา (Critical Thinking and Problem Solving) การคิดสรางสรรคและนวัตกรรม 
(Creativity and Innovation)  การส่ือสารและการรวมมือ (Communication and Collaboration)   รวมทั้งคุณลักษณะ   
อันพึงประสงคของผูเรียน  ใหผูเรียนสามารถควบคุมกระบวนการเรียนรูและกระบวนการคิดของตนอยางมีประสิทธิภาพ   
สงเสริมใหผูเรียนรูวิธีการเรียนรูตลอดชีวิต คิดเปน แกปญหาเปนอยางสรางสรรค   

กิจกรรมการเรียนการสอนเนนกระบวนการ นําไปสูการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง เปดโอกาสใหผูเรียน 
มีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู การฝกปฏิบัติ  ฝกทักษะ จัดการเรียนรูดวยการสรางความรู (Constructivist learning) โดย
ใหผูเรียนเปนผูสรางความรูดวยตนเองบนพื้นฐานของการรวมมือกันเรียนรู (Collaboration)  การเช่ือมโยงความรูใหมกับ 
ความรูเดิม  ในขั้นตอนน้ีผูสอนใหความสําคัญกับการพิจารณาเลือกเทคนิควิธีการสอน กลยุทธการสอนที่เหมาะสมกับเน้ือหา
สาระ ความตองการของผูเรียน จัดการเรียนรูตามความแตกตางของผูเรียน (Differentiate Instruction)  

ขั้นที่ 4 การประเมินผล (Assessment: A) เปนขั้นของการประเมินเพื่อการพัฒนา ตรวจสอบความรู ความ
เขาใจของผูเรียนเปนระยะ ๆ เพื่อนําไปสูการกําหนดแนวทางการเติมเต็มในส่ิงที่ผูเรียนควรพัฒนาดวยวิธีการตาง ๆ เชน การ
สอนเสริม การสอนแบบรายบุคคล  

  

องคประกอบเชิงเง่ือนไขการนํารูปแบบไปใช  
1. Trust: ความเช่ือม่ันในตนเองและเช่ือม่ันในผลสําเร็จของการพัฒนาวิชาชีพของผูรวมพัฒนาวิชาชีพ 
2. Support: การสนับสนุนทั้งดานนโยบายและขวัญกําลังใจในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

อยางเปนรูปธรรม  
3. Teaching strategies: การเลือกใชกลวิธี ยุทธวิธีการสอน ใหเหมาะสมกับเน้ือหาและผูเรียน ใหความสําคัญ

กับกระบวนการโดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ จัดการเรียนรูตามความแตกตางของผูเรียน (Differentiate Instruction) 
4. Differentiate Instruction: การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่คํานึงถึงความแตกตางของผูเรียน เพื่อ

พัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
 5. Empowerment: การเสริมพลังภายใน กระตุนใหผูเรียนตระหนักถึงความสําคัญจําเปนและความสามารถ

ของตนเองในการควบคุมกระบวนการเรียนรู กระบวนการคิดของตน ซ่ึงเปนส่ิงสําคัญอันจะเปนพลังในการนําพาผูเรียนไปสู
เปาหมาย สามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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6. Learning environment: การจัดสภาพแวดลอมในการจัดการเรียนการสอนใหเกิดบรรยากาศของการ
เรียนรูและความรวมมือกันระหวางผูเรียนกับผูสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนการจัดส่ือตาง ๆเพื่อเอ้ือตอ
การเรียนรูของผูเรียน 

7. Professional Development: การพัฒนาวิชาชีพ ใหนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครูมีความรู ความเขาใจ
ในหลักการ วิธีการและยุทธวิธีการสอน เพื่อสามารถนําไปปรับใชและสงเสริมใหนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครูและเพื่อนรวม
วิชาชีพ (Peer) รวมมือกันพัฒนาวิชาชีพในระหวางการทํางาน (Ongoing) 

8. Collaboration: ความรวมมือกันในการพัฒนาวิชาชีพของทุกฝายและการรวมมือกันเรียนรูเพื่อใหการเรียนรู
มีประสิทธิภาพ เปนการสรางสังคมการแลกเปล่ียนความรู ความคิด กอใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย ความรูที่ไดจากการ
แลกเปล่ียนกับเพื่อน โดยใชวิธีการส่ือสารและลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการสะทอนผล (Reflection) หลังการเรียนรู ทําใหเกิด
ความเขาใจและเรียนรูไดลึกซ้ึงขึ้น 

 

 
 

รูปภาพที่ 1 รูปแบบการนิเทศการสอนนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครูเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรูที่สงเสริม
ปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปญญา (ATPPOP R – 4A Model) 

 
8. อภิปรายผล 

 
รูปแบบการนิเทศการสอนนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครูเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรูที่สงเสริมปญญา

ดานตรรกะและคณิตศาสตร ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปญญา (ATPPOP R – 4A Model) ที่พัฒนาขึ้นและไดรับการประเมินเปน
ที่ยอมรับน้ันอาจเน่ืองมาจากขั้นตอนการพัฒนารูปแบบในครั้งน้ีผูวิจัยสังเคราะหมาจากแนวคิดและหลักการออกแบบเชิงระบบ 
โดยประยุกตแบบจําลองการออกแบบเชิงระบบตามแนวคิด ADDIE Model  (Kruse, 2009: 1) รวมกับกระบวนการวิจัยและ
พัฒนา (Research and Development) บูรณาการรวมกับแนวคิดการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและแนวคิด
ทฤษฎีพหุปญญา จึงสงผลใหการออกแบบมีความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี มีความเปนไปไดและมีความสอดคลองของรูปแบบ 
ทั้งน้ีเน่ืองจากการนําวิธีการเชิงระบบ (system approach) มาใชเปนกระบวนการที่ทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพ
(efficiency) และประสิทธิผล (effectiveness) (ทิศนา แขมมณี, 2548: 204) นอกจากน้ีกระบวนการในการพัฒนารูปแบบใน
แตละขั้นตอน ผูวิจัยไดสังเคราะหขึ้นภายใตหลักการ แนวคิด ทฤษฎีตาง ๆ ที่สนับสนุนและใหแนวทางการปฏิบัติอยางชัดเจน 
ประกอบกับขั้นตอนการศึกษาวิเคราะหสภาพและประเมินความตองการจําเปนชวยใหสามารถกําหนดประเด็นปญหาที่ตอง
นํามาแกไข ระบุเปาหมายและผลลัพธที่พึงประสงคไดอยางชัดเจน ทําใหรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
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บริบทและความตองการของโรงเรียน อีกทั้งในขั้นตอนของการพัฒนารูปแบบที่มีการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบจาก
ผูเช่ียวชาญ 5 ทาน และการปรับปรุงแกไข ทําใหม่ันใจไดวารูปแบบมีความสอดคลองและมีความเปนไปไดในการดําเนินการสูง  
สอดคลองกับแนวคิดของกล๊ิกแมน (Glickman, 2004 : 6) ; โอลิวา (Oliva, 1989 : 8) ; แฮริส (Harris, 1985 : 10) และ 
สเปยรส (Spears, 1967: 16)  ที่วาการนิเทศเปนกระบวนการที่ทําใหเกิดการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนของ
ครูและกระบวนการเรียนรูของนักเรียน เปนการชวยเหลือสนับสนุนครูในการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอน การจัดส่ือการ
เรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู และส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ เพื่อใหการปฏิบัติงานของครูมีประสิทธิภาพ 
สงผลตอคุณภาพของผูเรียน  
 
9. ขอเสนอแนะ  

 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช  
ผูที่เก่ียวของในการนํารูปแบบการนิเทศการสอนนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครูเพื่อพัฒนาสมรรถภาพ การจัดการ

เรียนรูที่สงเสริมปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปญญา (ATPPOP R – 4A Model) ไปใชจําเปนตอง
สรางความเขาใจที่ถูกตองตรงกันถึงเปาหมายของการนิเทศเพื่อการพัฒนาและปฏิบัติใหถูกตองตามขั้นตอน  เพื่อการใช
รูปแบบไดอยางมีประสิทธิภาพตามเปาหมาย  

 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป  
ควรศึกษาวิจัยการพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครูหรือการพัฒนาวิชาชีพเพื่อพัฒนา

ความสามารถในการจัดการเรียนรูที่สงเสริมความสามารถและทักษะดานตาง ๆของนักเรียน 
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การพัฒนาความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการคดิสังเคราะห 
ของนกัเรียนช้ันประถมศกึษาปที่ 6 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบ 

รวมกับเทคนคิการสบืสอบแบบกลุม 
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through Synthesis Thinking of Year 6 Students by Using Inquiry Learning  
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*bswatpon@gmail.com 

 
บทคัดยอ 

 
 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการคิด
สังเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบรวมกับเทคนิคการสืบสอบแบบกลุม และ 
2) เปรียบเทียบความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการคิดสังเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปที่ 6 กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบรวมกับเทคนิคการสืบสอบแบบกลุม กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนนักบุญเปโตร อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซ่ึงศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2558 จํานวน 1 หองเรียนนักเรียน 50 คน ซ่ึงไดมาโดยวิธีการสุมแบบกลุม การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยใชแบบแผน 
การวิจัยเปนแบบกลุมเดียวมีการทดสอบกอนและหลังการทดลอง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรียนรูแบบ
สืบสอบรวมกับเทคนิคการสืบสอบแบบกลุมในการเรียนรูสาระการเรียนรูวิชาคอมพิวเตอรบูรณาการเน้ือหาวิชาวิทยาศาสตร 
และ 2) แบบประเมินความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการคิดสังเคราะห สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที  
 ผลการวิจัยพบวา 1) ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการคิดสังเคราะหของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ภายหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบรวมกับเทคนิคการสืบสอบแบบกลุม รอยละ 100 มีคะแนน
เฉล่ียสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวรอยละ75 และ 2) ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการคิดสังเคราะห
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาป 6 หลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบรวมกับเทคนิคการสืบสอบแบบกลุมกอนกวาสูงเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 
คําสําคัญ:  เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร, การจัดการเรียนรูแบบสืบสอบรวมกับเทคนิคการสืบสอบแบบกลุม,                 

คิดสังเคราะห 
 

Abstract 
 

The purposes of this research were to: 1) to study the ability to use literacy technology and 
communications with synthesis thinking of sixth-graders who obtained the inquiry learning, cooperated 
with group investigative techniques; 2) to compare the ability of using literacy technology and communications 
with synthesis thinking of sixth-graders before and after obtaining in the inquiry learning, cooperated with 
group investigative techniques. The sample used for this study is a class of 50 students who study in 
Prathom 6 in St. Peter’s School Samphran, Nokhon Pathom in the second academic year in 2015. The 
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sample was selected by cluster random sampling. This research is the experimental research which is 
used as one group pretest-posttest design. The instruments used for the research are 1) The inquiry 
lesson plan cooperated with group investigative techniques in learning integrated Computer and Science and 
2) Assessment forms of the ability of using technology and communications to synthesis thinking, The 
statistics used for analysis data the average, standard deviation and t-test. 
  The results of the research were as follows: 1) the ability to use literacy technology and communications 
to synthesis thinking of sixth-graders after obtaining the inquiry learning, cooperated with group investigative 
techniques is as followed 100 percent of the totality has 75 percent higher marks than the fixed criterion 
calculated; 2) he ability to use literacy technology and communications with synthesis thinking of sixth-
graders after obtaining the inquiry learning, cooperated with group investigative techniques is at 01 of 
the statistical level which is significantly higher than before obtaining the learning. 
  
Keywords: literacy technology and communications, inquiry learning, cooperated with group investigative 

techniques, synthesis thinking 

 
1. บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
ในศตวรรษที่ 21 การศึกษาไทยไดกาวเขาสูยุคดิจิตอลหรือยุคที่มีความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร ซ่ึงทําใหบุคคลสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารตาง ๆเปนจํานวนมากในระยะเวลาอันรวดเร็วและสามารถติดตอ
เช่ือมโยงกันไดผานระบบเครือขายสังคมออนไลน ทําใหรูปแบบการจัดการศึกษาเปล่ียนไปจากเดิมในอดีตที่ผูสอนจะเปนผู
ถายทอดความรูใหกับผูเรียนมาสูการที่ผูเรียนสืบคนขอมูลจากแหลงเรียนรูอันหลากหลายจากฐานขอมูลออนไลน และสามารถ
ติดตอส่ือสารเพื่อแลกเปล่ียนความรู ความคิดเห็นและการทํางานรวมกันกับเพื่อนรวมช้ันไดอยางถูกตอง ดังน้ัน จุดมุงหมาย
ของการจัดการเรียนรูในศตวรรษน้ีจึงควรสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการ
เรียนรูในการสืบคนขอมูลเรื่องตาง ๆ สามารถใชกลยุทธการสืบคนสารสนเทศที่ตองการ ผูเรียนมีความตระหนักในความ
ตองการของตนอยางชัดเจน ผูเรียนสามารถวิเคราะหและกําหนดลักษณะของสารสนเทศที่ตองการเขาถึงไดรวดเร็ว รวมทั้ง
สามารถวิเคราะหและประเมินคุณคาของสารสนเทศที่ไดรับตลอดจนสามารถสังเคราะหสารสนเทศและประยุกตใชสารสนเทศ
ในการดําเนินชีวิต  ทั้งหมดน้ีคือทักษะสําคัญที่มีความจําเปนสําหรับผูเรียนในยุคศตวรรษที่ 21 น่ันเอง   (วิจารณ  พานิช, 
2554: 9) กลาวถึง การศึกษาในศตวรรษที่ 21 จะตองพัฒนาทักษะที่สําคัญที่ทุกคนตองเรียนรูตลอดชีวิต คือ 3R และ 7C 
อยางมีคุณภาพ 3R  คือ  การอานออก (reading)  เขียนได  (writing) และคิดเลขเปน (arithmetics)  สวน 7C คือ  ทักษะ
ดานการคิดวิจารณญาณและการแกปญหา (critical thinking & problem solving) ทักษะดานการสรางสรรคและนวัตกรรม 
(creativity & innovation)  ทักษะดานความเขาใจตางวัฒนธรรม  ตางกระบวนทัศน(cross-cultural understanding) 
ทักษะดานความรวมมือ การทํางานเปนทีมและภาวะผูนํา (cllaboration, teamwork & leadership) ทักษะดานการส่ือสาร 
สารสนเทศและรูเทาทันส่ือ (communications, information & media literacy)  ทักษะดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร  (computing & ICT literacy)  ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู (career & learning skills) 
การจัดการศึกษาจึงควรมุงพัฒนาใหผูเรียนมีทักษะดานการเรียนรูสําหรับศตวรรษที่ 21 โดยส่ิงสําคัญที่ตองทําก็คือเรื่อง
คุณภาพของคนและการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนใหมีคุณภาพ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 7) ไดวางกรอบ
แนวความคิดของการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเนนการพัฒนาสมรรถนะสําคัญของผูเรียน ไดแก ดานความสามารถ
ในการใชเทคโนโลยีและดานความสามารถในการคิดซ่ึงสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงทางดานเทคโนโลยีในยุคปจจุบัน สถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (2556: 1–3) ไดรายงานผลคะแนนการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
นักเรียนจากโรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  พบวา โดยภาพรวมมีแนวโนมที่ลดลง อีกทั้งเม่ือพิจาณาผลการทดสอบ
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนนักบุญเปโตร พบวานักเรียนที่ศึกษาอยูในช้ันประถมศึกษาศึกษาปที่ 6 มีคะแนน
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การทดสอบต่ํากวาเกณฑรวมทุกรายวิชาที่โรงเรียนกําหนดไวรอยละ 60.00 โดยเฉพาะในรายวิชาหลักจํานวน 3 วิชา คือ วิชา
วิทยาศาสตรคะแนนเฉล่ียโดยรวมรอยละ 43.57 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมคะแนนเฉล่ียโดยรวมรอยละ 44.40 
วิชาคณิตศาสตรคะแนนเฉล่ียโดยรวมรอยละ 44.82 ตามลําดับ  ผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงปญหาการจัดการเรียนรูในรายวิชา
วิทยาศาสตรซ่ึงต่ํากวาเกณฑ ดังกลาว จึงสนใจที่จะวิจัยพัฒนาความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารใน
การคิดสังเคราะห โดยบูรณาการการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในวิชาคอมพิวเตอรเขากับเน้ือหาวิชาวิทยาศาสตร  
และผูวิจัยไดเลือกใชการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบเน่ืองจากเปนกระบวนการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนไดสืบคนขอมูล สํารวจ 
ตรวจสอบคนควาขอมูลสารสนเทศดวยวิธีตาง ๆ จนสามารถสรางความรูความเขาใจอยางมีความหมายและถูกตองตลอดจน
ประยุกตใชความรูได การจัดการเรียนรูแบบสืบสอบหาความรูมี 5 ขั้นตอน ไดแก การสรางความสนใจ (Engagement) การ
สํารวจและคนหา  (Exploration) การอธิบายและลงขอสรุป (Explanation) การขยายความรู  (Elaboration) และการ
ประเมินผล (Evaluation)  (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2550:2) ซ่ึงทั้ง 5 ขั้นตอน เปนกระบวนการ
เรียนรูที่ผูสอนจะตองสงเสริมใหผูเรียนรูจักคิดมีความคิดสรางสรรคใหโอกาสผูเรียนไดใชความคิดของตนเองไดมากที่สุด ทั้งน้ี
กิจกรรมที่จะใหผูเรียนสํารวจตรวจสอบจะตองเช่ือมโยงกับความคิดเดิมนําไปสูการแสวงหาความรูใหมและไดใชกระบวนการ
และทักษะตาง ๆ ทางวิทยาศาสตรและการสืบเสาะหาความรู  ซ่ึงผูวิจัยไดใชรวมกับเทคนิคการสืบสอบแบบกลุม (Group 
Investigation) เปนการจัดการเรียนรูที่จะชวยใหผูเรียนมีโอกาสไดรวมมือกันคิดรวมมือกันทํางานเปนกลุม อันเปนการกระตุน
และตรวจสอบความคิดของกันและกันไดซ่ึงนําไปสูความคิดที่รอบคอบและถูกตองมากขึ้น ทิศนา แขมมณี (2551: 341)  กลาว
วา การสืบสอบแบบกลุมเปนยุทธวิธีหน่ึงในการเรียนรูโดยใชกระบวนการสํารวจธรรมชาติและส่ิงตาง ๆ ในโลกและนําไปสูการ
ถามคําถามและทําการสืบคนเพื่อใหไดเกิดความรูใหม ๆ ที่มีการสืบสอบเก่ียวของกับกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย  คือ การ
ถามคําถาม  การออกแบบ การสํารวจขอมูล  การวิเคราะห การสรุปผล  การคิดคนประดิษฐ การแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
ส่ือสารคําอธิบายได  ดังน้ัน การจัดการเรียนรูแบบสืบสอบรวมกับเทคนิคการสืบสอบแบบกลุม จึงเหมาะสมกับการนํามาใช
พัฒนาความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการคิดสังเคราะหใหกับผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ  จาก
การศึกษางานวิจัยของเจริญสุข คงชาติ (2552), ณฐกรณ ดําชะอม (2553) และซารีนา พลสา (2553)  พบวาการจัดการเรียนรู
แบบสืบสอบชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการคิดสูงขึ้น นอกจากน้ีผูวิจัยยังศึกษาผลงานวิจัยของนงคราญ  
จิตรจง (2550) และสมจิต  ขันธุปทม (2553) ที่นําเทคนิคการสืบสอบแบบกลุมมาใชในจัดการเรียนรูพบวาชวยสงเสริมให
ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น ซ่ึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนาความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารในการคิดสังเคราะห โดยใชการเรียนรูแบบสืบสอบรวมกับเทคนิคการสืบสอบแบบกลุมเพื่อพัฒนาผูเรียนในงานวิจัย
ครั้งน้ีใหเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการคิดสังเคราะหของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบรวมกับเทคนิคการสืบสอบแบบกลุม 
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการคิดสังเคราะหของนักเรียนช้ัน

ประถม ศึกษาปที่ 6 กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบรวมกับเทคนิคการสืบสอบแบบกลุม 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบรวมกับเทคนิคการสืบสอบแบบกลุมมี

ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการคิดสังเคราะหผานเกณฑรอยละ 75  
2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบรวมกับเทคนิคการสืบสอบแบบกลุมมี

ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการคิดสังเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียน         
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2. วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 

กรอบแนวคดิในการวิจัย  
วิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการคิดสังเคราะหของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบรวมกับเทคนิคการสืบสอบแบบกลุมของโรงเรียนนักบุญเปโตร อําเภอ
สามพราน  จังหวัดนครปฐม ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลจากเอกสารตํารา งานวิจัย วรรณกรรมที่เก่ียวของและไดสรุปนิยามศัพท
เฉพาะ ดังน้ี 

การจัดการเรียนรูแบบสืบสอบรวมกับเทคนิคการสืบสอบแบบกลุม หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มุงเนนให
ผูเรียนศึกษาคนควาและแสวงหาความรู โดยผูสอนใชคําถามเพื่อกระตุนการคิดและสงเสริมการทํางาน รวมทั้งฝกฝนใหผูเรียน
คิดอยางมีเหตุผล การจัดการเรียนรูมีการสืบคนขอมูลและการใชใบงานเปนส่ือในการคนควาขอมูลไดอยางเปนระบบและ
ถูกตอง  พรอมทั้งการใชทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยใชคอมพิวเตอรหรืออุปกรณการส่ือสารที่เช่ือมตอ
ระบบอินเทอรเน็ตเปนเครื่องมือในการสืบคนขอมูลในการคิดสังเคราะหซ่ึงประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังน้ี 1. ขั้นสรางความ
สนใจ (Engagement) 2. ขั้นสํารวจและคนหา (Exploration) 3.ขั้นอธิบายและลงขอสรุป (Explanation) 4. ขั้นขยายความรู  
(Elaboration) 5.ขั้นประเมินผล (Evaluation) รวมกับการเลือกใชเทคนิคการสืบสอบแบบกลุม (Group Investigation) ซ่ึง
เปนการจัดการเรียนรูที่ชวยใหผูเรียนไดพัฒนาการคิดซ่ึงเปนการเปดโอกาสผูเรียนไดรวมกันคิดรวมกันทํางาน ซ่ึงเปนการ
กระตุนและตรวจสอบความคิดของกันและกันไดซ่ึงจะนําไปสูความคิดที่รอบคอบและถูกตองมากขึ้นทําใหการเรียนรูมี
ประสิทธิภาพ 

ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการคิดสังเคราะห หมายถึง ความสามารถในการ
ปฏิบัติการใชคอมพิวเตอรหรืออุปกรณส่ือสารแบบพกพามาตอเช่ือมกับระบบเครือขายอินเทอรเน็ตในการสืบคนขอมูลแลว
สามารถนําขอมูลมาสังเคราะหความคิด  โดยการดึงองคประกอบตาง ๆ แลวหลอมรวมหรือถักทอภายใตโครงรางใหมเดียวกัน
อยางเหมาะสมตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว  เลือกคัดเฉพาะขอมูลสวนที่เก่ียวโยงกับเรื่องที่เปนประเด็นที่สําคัญที่กําหนดไว 
สามารถสรุปความคิดรวบยอดออกมาแสดงผลในรูปแบบตาง ๆ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปของคอมพิวเตอรสืบคนเรื่องที่ตน
สนใจหรือประเด็นปญหาที่สําคัญที่กําหนดใหได พรอมทั้งสามารถสังเคราะหขอมูลออกมาเปนผลงานอยางมีคุณภาพ ดัง
แผนภาพกรอบแนวคิดในการวิจัย สรุปดังน้ี 

 

 
 

รูปภาพที่  1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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3. วิธีดําเนินการวิจัย      
                                                                                                              

แบบแผนการวิจัย เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการใชเทคโนโลยีและการส่ือสารในการคิดสังเคราะหโดยใชการ
จัดการเรียนรูแบบสืบสอบรวมกับเทคนิคการสืบสอบแบบกลุมเปนการวิจัยเชิงทดลอง (experimental  research) โดยใช
แบบแผนการวิจัยแบบกลุมเดียวมีการสอบกอนและหลังการจัดการเรียนรู  (The one group pretest–posttest design)  

 

ขอบเขตของการวิจัย    
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง   

1.1 ประชากร ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนนักบุญเปโตร อําเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
ซ่ึงกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 4 หองเรียน รวมจํานวน นักเรียน 216 คน     

1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนนักบุญเปโตร ซ่ึงกําลังศึกษาอยูในภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 1 หองเรียน นักเรียน 50 คน ซ่ึงไดมาโดยวิธีการสุมแบบกลุม (cluster random  
sampling)   

2. ตัวแปรที่ศึกษา   
               2.1 ตัวแปรตน ไดแก การจัดการเรียนรูแบบสืบสอบรวมกับเทคนิคการสืบสอบแบบกลุม 
               2.2 ตัวแปรตาม ไดแก ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการคิดสังเคราะห 
 3. เน้ือหาที่ใชในการทดลองสาระการเรียนรูกลุมวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีในรายวิชาคอมพิวเตอรซ่ึงบูรณา
การกับเน้ือหาสาระการเรียนรูกลุมวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง ชีวิตและส่ิงแวดลอม ในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6  
 4. ระยะเวลาที่ทําวิจัย  ใชเวลาในการทดลองสัปดาหละ 5 ช่ัวโมง เปนเวลา 4 สัปดาห รวมเวลาทั้งส้ิน 20 ช่ัวโมง 
โดยทําการทดลองการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 ตั้งแตวันที่  2 - 27 พฤศจิกายน  พ.ศ.2558      
 

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย                                                                                                                  
 1. แผนการจัดการเรียนรูโดยการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบรวมกับเทคนิคการสืบสอบแบบกลุม ในรายวิชา
คอมพิวเตอรบูรณาการเน้ือหาวิชาวิทยาศาสตร จํานวน 4 หนวย ดังน้ี   
  หนวยที่ 1 นักสืบคนขอมูล ศึกษาการใชคอมพิวเตอรในการสืบคนขอมูลจากเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่อง การ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศของโลก ความหมายและความสําคัญของระบบเครือขายอินเทอรเน็ต วิธีการเขาถึงเว็บไซดตาง ๆ เชน 
google.com   
  หนวยที่ 2 ทองโลกเทคโนโลยีสูการสืบคนขอมูล ศึกษาเรื่องการใชคอมพิวเตอรสืบคนหาขอมูล โปรแกรม
ไมโครซอฟทเวิรด (Microsoft Word) อยางมีความคิดสรางสรรคพรอมทั้งปฏิบัติการใชคอมพิวเตอรในการสืบคนขอมูลได
อยางมีประสิทธิภาพ 
  หนวยที่  3 การสืบคนผานเทคโนโลยีสูมิติงานขอมูล ศึกษาเรื่องการใชโปรแกรมไมโครซอฟทเอ็กซเซล 
(Microsoft Excel) การนําเสนอผลงานโดยการแสดงแผนภูมิเปรียบเทียบเชิงปริมาณที่สังเคราะหไดจากการสืบคนขอมูลที่ได
ถูกตอง  
  หนวยที่ 4 การสืบคนขอมูลสูมิติงานที่สรางสรรค การศึกษาเรื่องโปรแกรมไมโครซอฟทเพาเวอรพอยต (Microsoft 
Power Point) การใชคอมพิวเตอรในการสืบคนเรื่องภาวะโลกรอน แตละหนวยใชเวลาเรียน 5 ช่ัวโมง รวมจํานวนเวลาทั้งส้ิน 
20 ช่ัวโมง   
 2. แบบประเมินความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการคิดสังเคราะห สรางเปนแบบ
ประเมินตามสภาพจริงหรือแบบรูบริค (rubics) เกณฑการใหคะแนน 3 ระดับ 0, 1, 2 คือ 0 หมายถึง ไมผานเกณฑ, 1 
หมายถึง ผานเกณฑในระดับพอใช, 2 หมายถึง ผานเกณฑในระดับดี ซ่ึงแบบประเมินน้ีเปนแบบประเมินความสามารถของ
ผูเรียนในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการคิดสังเคราะหจํานวน 4 สถานการณ ดังกลาว ไวในกรอบแนวคิดใน
การวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 
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 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
  1. ตรวจสอบและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู ผูวิจัยไดตรวจสอบความเที่ยงตรง (validity) ดาน
เน้ือหาของแผนการจัดการเรียนรูโดยหาดัชนีความสอดคลองขององคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู (IOC: index of 
item objective Congruence) โดยผูเช่ียวชาญ 3 ทาน ซ่ึงมีคุณวุฒิทางดานการศึกษาไดคาความสอดคลองของรายการ
ประเมิน ตั้งแต 0.68-1.00   
  2. ตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินความสามารถในการใชเทคโนโลยีและการส่ือสารในการคิดสังเคราะห
โดยหาคาความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ (validity) จากคาดัชนีความสอดคลองของรายการประเมินความสามารถในการใช
เทคโนโลยีในการคิดสังเคราะห  (IOC: index of item objective congruence)  โดยผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน ไดคาความ
สอดคลองของรายการประเมิน ตั้งแต 0.68-1.00  จากน้ันหาคาความเที่ยงระหวางผูประเมิน 2 คน (scorer) โดยผูประเมินให
คะแนนช้ินงานของผูเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัย จํานวน 50 คน  โดยใชแบบประเมินความสามารถในการใช
เทคโนโลยีและการส่ือสารในการคิดสังเคราะห ซ่ึงสรางตามเกณฑการประเมินแบบรูบริค (rubics)  และนําผลที่ไดมาไปหาคา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธดวยสถิติ  Pearson  Product  Moment Correlation  ไดคาสหสัมพันธ เทากับ 0.87  
 

 การเก็บรวบรวมขอมูล    
  1. กอนเรียน ทําการทดสอบผูเรียนที่เปนกลุมตัวอยางดวยแบบประเมินความสามารถในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารในการคิดสังเคราะห  
  2. จัดการเรียนการสอน  ผูเรียนที่เปนกลุมตัวอยางโดยใชแผนการจัดการเรียนรูการใชเทคโนโลยีและการ
ส่ือสารในการคิดสังเคราะห  เปนเวลา 4 สัปดาห ๆ ละ 1 หนวย  ตั้งแตวันที่ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ.2558  ถึงวันที่  27 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558   
  3. หลังเรียน ทําการทดสอบผูเรียนที่เปนกลุมตัวอยางดวยแบบประเมินความสามารถในการใชเทคโนโลยีและ
การส่ือสารในการคิดสังเคราะหซ่ึงเปนแบบประเมินฉบับเดียวกันกับกอนเรียน           
 

 การวิเคราะหขอมูล 
  1. ศึกษาความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการคิดสังเคราะหของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบรวมกับเทคนิคการสืบสอบแบบกลุม  โดยพิจารณาจากรอยละของ
ผูเรียน 
  2. เปรียบเทียบความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการคิดสังเคราะหของนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 หลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบรวมกับเทคนิคการสืบสอบแบบกลุมโดยหาคาเฉล่ีย ( X ),            
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบที (t-test for dependent samples) ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
                                                      
4. ผลการวิจัย 
 
 ผูวิจัยเสนอผลการวิจัยดวยตารางประกอบคําบรรยาย ดังน้ี 
 
ตารางที่ 1 ผลการศึกษาความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการคิดสังเคราะหของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบรวมกับเทคนิคการสืบสอบแบบกลุมผานเกณฑรอยละ 75  

รายการประเมิน n 
จํานวนนักเรียนที่ผาน

เกณฑรอยละ 75 
จํานวนรอยละของนักเรียน 

ที่ผานเกณฑรอยละ 75 
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารในการคิดสังเคราะห 
50 50 100 
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 จากตารางที่ 1 แสดงวาความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการคิดสังเคราะหของนักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ภายหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบรวมกับเทคนิคการสืบสอบแบบกลุม รอยละ 100             
มีคะแนนเฉล่ียสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวเฉล่ียรอยละ 75 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว 
 
ตารางที่ 2  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการคิดสังเคราะหของนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 หลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบรวมกับเทคนิคการสืบสอบแบบกลุม 
 สถานการณ n คะแนนเต็ม X  S.D. D SD t sig 

กอนเรียน 
หลังเรียน 

50 
50 

40 
40     

12.78 
33.20 

 2.95 
1.41 

 
20.42 

 
.44 

6.56 
46.41** 

 
.00 

 
 จากตารางที่ 2 แสดงวาความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการคิดสังเคราะหของนักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษาป 6 หลังเรียนไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบรวมกับเทคนิคการสืบสอบแบบกลุมสูงกวากอนเรียน  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
5. บทสรุป 
 
 การอภิปรายผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการคิดสังเคราะห
ของนักเรียนช้ันประถมประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบรวมกับเทคนิคการสืบสอบแบบกลุม   
 1. การศึกษาความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการคิดสังเคราะหของนักเรียนช้ันประถม 
ศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบรวมกับเทคนิคการสืบสอบแบบกลุม จากผลการวิจัยพบวา ความสามารถใน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการคิดสังเคราะหของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ภายหลังไดรับการจัดการ
เรียนรูแบบสืบสอบรวมกับเทคนิคการสืบสอบแบบกลุม รอยละ 100 มีคะแนนเฉล่ียสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวเฉล่ียรอยละ 75 
ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสืบสอบรวมกับเทคนิคการสืบสอบแบบกลุม โดยผูวิจัยทําการเรียนรู
แบบสืบสอบรวมกับเทคนิคการสืบสอบแบบกลุม คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรูมุงเนนใหผูเรียนรวมกันศึกษาคนควาและแสวงหา
ความรูอยางเปนระบบระเบียบโดยใชคําถามกระตุนความสนใจการเรียน เนนกระบวนการคนหาขอมูลดวยตนเองและกระบวนการกลุม 
สืบสอบรวมทั้งฝกฝนใหผูเรียนคิดอยางมีเหตุผล โดยการสืบคนขอมูลและการใชใบงานเปนส่ือในการคนควาขอมูลอยางเปน
ระบบและถูกตอง พรอมทั้งใชทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยใชคอมพิวเตอรหรืออุปกรณการส่ือสารที่
เช่ือมตอระบบอินเทอรเน็ตประกอบการใชใบงานในการสืบคนขอมูลในการคิดสังเคราะห การจัดการเรียนรูแบบสืบสอบ
ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังน้ี 1) ขั้นสรางความสนใจ (engagement) ขั้นแรกกระบวนการเรียนรูที่จะนําเขาสูบทเรียนทํา
ใหผูเรียนสนใจเรียนรูในกิจกรรมที่จะนําเขาสูบทเรียนควรจะเช่ือมโยงประสบการณการเรียนรูเดิมกับปจจุบัน 2) ขั้นสํารวจ
และคนหา (exploration)  ผูเรียนมีประสบการณรวมกันในการพัฒนาทักษะและกระบวนการในการทํากิจกรรมการสํารวจ 
และคนหาส่ิงที่ผูเรียนตองการเรียนรูตามความคิดเห็นของแตละคน หลังจากนั้นผูเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและ
กันได 3) ขั้นอธิบายและลงขอสรุป (explanation) ขั้นตอนที่ใหผูเรียนสามารถรวมกันอธิบายความคิดรวบยอดที่ไดจาก
การสํารวจคนหาในเรื่องที่สืบคนขอมูล 4) ขั้นขยายความรู (elaboration) ขั้นตอนที่ใหผูเรียนไดยืนยันและขยายความรู
หรือเพิ่มเติมความรูความเขาใจในความคิดรวบยอดใหกวางขวางลึกซ้ึงและยังเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกทักษะและปฏิบัติ
ตามที่ตองการได 5) ขั้นประเมินผล (evaluation) ขั้นตอนน้ีใหผูเรียนไดรับขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับการอธิบายความรูความ
เขาใจของตนเอง และระหวางการเรียนการสอนขั้นน้ีของรูปแบบการสอนผูสอนตองกระตุนหรือสงเสริมผูเรียนใหประเมิน
ความรูความเขาใจและความสามารถของตนเอง และยังเปดโอกาสใหผูสอนไดประเมินความรูความเขาใจและพัฒนา
ทักษะของผูเรียน ผูวิจัยไดใชการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบรวมกับการเลือกใชเทคนิคการสืบสอบแบบกลุมจี.ไอ. (Group 
Investigation)  รูปแบบน้ีเปนรูปแบบที่สงเสริมใหผูเรียนชวยกันไปสืบคนขอมูลมาใชในการเรียนรูรวมกันและเทคนิคการสืบ
สอบแบบกลุม จี.ไอ. (G.I.) ยังตองการปลูกฝงความรวมมือกันอยางมีประชาธิปไตย  มีการกระจายภาระงานและสิทธิในการ
แสดงความคิดเห็นที่เทาเทียมกันของสมาชิกในกลุม G.I. มีการกระตุนบทบาทที่แตกตางกันทั้งภายในกลุมและระหวางกลุมเปน
การสงเสริมการแกปญหาโดยกลุม  การจัดการเรียนรูดังกลาว จึงชวยใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถในการใชเทคโนโลยี
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สารสนเทศและการส่ือสารในการคิดสังเคราะหไดสูงมากขึ้น และสอดคลองกับผลการวิจัยของของสายพิณ  มาวรรณ (2551:2) 
ไดศึกษาพบวาการสอนโดยใชแผนผังมโนทัศนประกอบการสอนแบบสืบเสาะหาความรูผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางทางสถิติระดับ .05 และสอดคลองกับผลการวิจัยของเจริญสุข  คง
ชาติ (2552:1) ที่ไดศึกษาพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  ที่ไดรับ
การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูโดยการใชบทเรียนการตูนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 จากเหตุผลและขออางอิงดังกลาว จึงสรุปไดวาการเรียนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบรวมกับเทคนิคการสืบสอบ
แบบกลุม สามารถพัฒนาความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการคิดสังเคราะหของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 6 สูงขึ้น  
 2. การศึกษาการเปรียบเทียบความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการคิดสังเคราะหของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาป 6 หลังเรียนไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบรวมกับเทคนิคการสืบสอบแบบกลุม จากผลการวิจัย
พบวาความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการคิดสังเคราะหของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่  6  
หลังเรียนไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบรวมกับเทคนิคการสืบสอบแบบกลุม ( X  = 33.20) สูงกวากอนเรียน ( X  = 
12.78) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการพัฒนาความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารในการคิดสังเคราะหโดยใชการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบรวมกับเทคนิคการสืบสอบแบบกลุมชวยสงเสริมผูเรียนให
เกิดทักษะในการใชเทคโนโลยีและการส่ือสารที่ทันสมัยในการสืบคนขอมูล แลวสามารถจัดการกับขอมูลตาง ๆ ในการคิดสังเคราะห
ไดอยางเปนระบบเพื่อใหเกิดทักษะในการคิดขั้นสูงตอไปได ในงานวิจัยน้ีไดใชเทคนิคการสืบสอบแบบกลุม (Group Investigation) 
รวมดวยซ่ึงเปนเทคนิคที่ชวยสงเสริมใหผูเรียนไดรวมกันคิดรวมกันทํางานอันเปนการกระตุนและตรวจสอบความคิดของกันและกัน 
ซ่ึงจะนําไปสูความคิดที่รอบคอบถูกตองมากขึ้น ในการจัดการเรียนรูแบบสืบสอบรวมกับเทคนิคการสืบสอบแบบกลุม ซ่ึงผลการวิจัย
ครั้งน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของจุฬารัตน ตอหิรัญพฤกษ (2551: 1) ไดศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรและ
ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียน ช้ัน ม.1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการและการจัดการเรียนรูแบบสืบ
เสาะหาความรู ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการและนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบ
เสาะหาความรูมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรและมีความสามารถในการคิดวิเคราะหแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคลองกับงานวิจัยของซารีนา พลสา (2553: 1) เรื่องการศึกษาผลการจัดการเรียนรูดวยการใชชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรูที่มีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร และความสามารถในการคิด
สรางสรรคทางวิทยาศาสตรของนักเรียนระดับช้ัน ม.2 ผลวิจัยพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับ
การจัดการเรียนรูดวยการใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และความสามารถในการคิดสรางสรรคของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู ดวยการใชชุดกิจกรรมวิชา
วิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 
6. ขอเสนอแนะ 
 

1. ขอเสนอแนะเพื่อนําไปใช 
 การจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบสืบสอบรวมกับเทคนิคการสืบสอบแบบกลุมใหมีประสิทธิภาพน้ัน 
ครูผูสอนจะตองควบคุมเวลา กําหนดขั้นตอนและวิธีการจัดการเรียนรูในทั้ง 5 ขั้นตอน ใหเหมาะสมกับเวลาและในแตละ
ขั้นตอนสามารถยืดหยุนกิจกรรมได  พรอมทั้งตองเตรียมอุปกรณคอมพิวเตอรและมีการวางแผนทุกอยางดวยความรอบคอบ
กอนที่จะทําการสอน ผูสอนควรมีเทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายเพื่อชวยใหผูเรียนเกิดความคิดสังเคราะห
ขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ 
 2.  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป   
  2.1 ควรมีการทําวิจัยเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบรูปแบบการสอนแบบสืบสอบรวมกับเทคนิคการสอนรูปแบบ
ตาง ๆ เชน แบบโครงงาน แบบคนพบความรู แบบโมเดลซิปปา เปนตน เพื่อการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนอยางมี
ประสิทธิภาพ  
  2.2 ควรมีการจัดทําวิจัยและพัฒนาเก่ียวกับนวัตกรรมที่ใชรวมกับอุปกรณคอมพิวเตอร เชน ชุดบทเรียน
สําเร็จรูป ชุดกิจกรรม ชุดการสอน เปนตน เพื่อศึกษาคนหาวิธีการสอนที่หลากหลายและเหมาะสมเพื่อนําไปใชกับผูเรียนได
อยางมีคุณภาพ 
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บทคัดยอ 
 

 จากหลักการของการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ ที่เนนใหผูเรียนสามารถแสวงหาความรู และพัฒนาความรู
ไดตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพของตนเอง รวมทั้งสนับสนุนใหมีการฝกและปฏิบัติในสภาพจริง มีการจัดกิจกรรมและ
กระบวนการใหผูเรียนไดคิดวิเคราะห สังเคราะห ประเมินและสรางสรรคส่ิงตาง ๆ โดยไมเนนไปที่การทองจําเพียงเน้ือหาน้ัน 
พระพุทธศาสนามีหลักการและวิธีสอนแบบน้ีมานานแลว ตั้งแตอดีตโดยมีพระพุทธเจาเปนตนแบบเพราะวา หลักการสอน
พรอมทั้งวิธีการสอนของพระพุทธเจามีความสมบูรณตรงตามหลักปรัชญาการศึกษาในยุคการเรียนในศตวรรษที่ 21 การศึกษา
สมัยใหมที่เนนความแตกตางระหวางบุคคล ใหผูเรียนมีสวนรวมในการคิด เรียนรูการปฏิบัติจริง ผูเรียนสรุปองคความรูดวย
ตนเอง เกิดการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล และมุงใหผูเรียนไดรับประโยชนสูงสุดจากการเรียนรู 
 
คําสําคัญ: พุทธวิธีสอน, การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 

Abstract 
 

The principle of a student-centered teaching focuses on encouraging students to learn and develop 
them naturally and potentially, as well as supporting them for training and practicing in real situations.  
It also provides students with activities and process to think, analyze, synthesize, evaluate, and create. 
In the other hand, it doesn’t focus on memorizing the content. Buddhism has taught this principle since 
the Buddha’s era. His principles and methods of teaching are completely matched with the educational 
philosophies in the 21st century which emphasize on individual differences, focus on the involvement of 
students on thinking, practicing, concluding knowledge and critical thinking, and help students gain the 
most benefit from learning. 

 
Keywords: Buddhist teaching, student-centered teaching 

 
บทนํา 
  
 พระนามอยางหน่ึงของพระพุทธเจาที่ปราชญไดขนานถวายและพุทธศาสนิกชนนิยมกลาวเรียกเสมอ คือคําวา พระ
บรมศาสดา หรือ บรมครู ซ่ึงแปลวา พระศาสดาผูยอดเยี่ยม หรือ ผูเปนยอดครู ในภาษาบาลีมีบทพุทธคุณถวายพระเกียรติวา 
สัตถา เทวะมะนุสสานัง แปลวา พระศาสดาของทวยเทพและมนุษยทั้งหลายและมีคําเสริมพระคุณวา อนุตตะโร  ปริสะทัมมะ
สาระถิ แปลวา เปนสารถีฝกคนไดไมมีใครยิ่งกวา พระนามเหลาน้ี แสดงความหมายอยูในตัววา ปราชญและพุทธศาสนิกชน
ทั้งหลายเคารพบูชาและยกยองเทิดทูนพระองคในฐานะทรงเปนนักสอนที่ยิ่งใหญที่สุด ทรงมีพระปรีชาสามารถอยางยอดเยี่ยม
ในการอบรมส่ังสอน และไดทรงประสบความสําเร็จในงานน้ีเปนอยางดี เน้ือหาพระธรรมคําสอน หลักการสอน และวิธีการสอน
ของพระพุทธเจาน้ัน ปรากฏอยูในพระไตรปฎกและคัมภีรอธิบาย  (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตโต), 2556: 1-3) ดวยพุทธ
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วิธีสอนน้ีเองที่ทํา ใหพุทธธรรมอันลึกซ้ึงยิ่งที่พระพุทธองคทรงตรัสรูเปนที่เขาใจของคนทุกช้ันวรรณะ ไดมีรากฐานอันม่ันคงตอ
อายุพระพุทธศาสนาใหยืนยาวกวาสองพันป ทั้ง ๆ ที่ทรงใชเวลาในการส่ังสอนพุทธธรรมเพียง 45 ป   พุทธวิธีสอนเปนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ   ซ่ึงอยูบนพื้นฐานของหลักการสําคัญ 3 ประการ คือ 1) เนนความแตกตางระหวางบุคคล 2) เนน
ใหผูเรียนมีสวนรวมในการคิด การปฏิบัติจริง และ 3) สรุปองคความรูดวยตนเอง และมุงใหผูเรียนไดรับประโยชน สูงสุดจาก
การเรียนรู (พระมหาทรรศน คุณทัสสี (โพนดวงกรณ), 2546 :1) 
 การสอนปจจุบันมีหลายรูปแบบ ทั้งเทคนิคและวิธีการ โดยนักวิชาการทางการศึกษาไดคิดคนพัฒนารูปแบบเพื่อให
การสอนไดบรรลุตามวัตถุประสงคตาง ๆ ที่จะใหเกิดหรือตองการพัฒนากับผูเรียน  เชน การสอนเพื่อพัฒนาดานพุทธิพิสัย การ
สอนเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการ การสอนเพื่อพัฒนาการคิด เปนตน แตหลักการของพระพุทธเจา จะเนนการสอนเพื่อให
แกปญหา คือการพนทุกข โดยพุทธองคจะใชหลักการสอน วิธีการ เทคนิคที่หลากหลาย โดยจะไมใชเพียงวิธีการวิธีหน่ึงในการ
สอน และที่สําคัญคือ การเปนแบบอยางของครูที่ดี 
 
วัตถุประสงค 
 
 บทความน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อสังเคราะหวิธีการสอนของพระพุทธเจาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ในดานหลักการสอน
ทั่วไป  คุณสมบัติของผูสอน วิธีการและเทคนิคการสอน และการวิเคราะหผูเรียน 
 
หลักการสอนของพุทธวิธีสอน 
 
 การสอนของพระพุทธเจามีปรัชญาในการสอน ดังพระพุทธพจนวา “ภิกษุทั้งหลายหากทุกขไมมีเสียแลว คําส่ังสอน
ของเราก็ไมมีประโยชน เพราะทุกขมีอยู การออกจากทุกขก็มี คําสอนของเราจึงไมเปนหมัน” โดยมีจุดมุงหมายในการสอน 3 
ประการ 1) ทรงสอนเพื่อใหผูฟงรูจริงเห็นแจงในส่ิงที่ควรรูควรเห็น 2)  ทรงสอนเพื่อใหผูฟงตรองตามแลวเห็นจริงได อยางมี
เหตุผล ดวยตนเอง และ 3) ทรงสอนเพื่อใหผูฟงไดรับผลแหงการปฏิบัติ (วศิน อินทสระ, 2545 : 8-37)   
 หลักการของพุทธวิธีสอน สามารถสรุปไดดังน้ีคือ  
  1. เก่ียวกับเน้ือหาที่สอน เนนหลักอริยสัจ 4 เน่ืองจากชีวิตทุกชีวิตมีปญหา คือ ทุกข อันเกิดมาจากตัณหา
สืบเน่ืองจากอวิชชา คือ ความไมรู พระพุทธเจาจึงทรงสอนเนนในเรื่องอริยสัจ เพื่อกําจัดความทุกข 
  2. เ ก่ียวกับวิธีสอน เพื่อพัฒนาปญญา การพัฒนาปญญาชวยใหมนุษยสามารถกําจัดอวิชชาได 
พระพุทธศาสนาจึงวางหลักไตรสิกขาเพื่อพัฒนาปญญาใหเกิดขึ้น ปญญาความรูเฉพาะตน จะนํามาใหกันไมได แตสามารถใช
กระบวนการตามหลักไตรสิกขาพัฒนาใหเกิดขึ้นไดในกระบวนการน้ี พระพุทธเจาทรงใชวิธีการสอนแบบตาง ๆ อัน
ประกอบดวยอุบาย และกลวิธีเปนส่ือหรือเครื่องผอนแรง 
  3. เก่ียวกับผูเรียน พระพุทธเจาทรงเห็นวาผูเรียนตองพัฒนาปญญาดวยตนเอง (โยนิโสมนสิการ) โดย
อาศัยผูสอนเปนผูคอยแนะนํา (กัลยาณมิตร) และศิษยตองเคารพเช่ือฟงครูอาจารยผูทําถูกตองตามหนาที่ 
  4. เก่ียวกับผูสอน ทําหนาที่เปนกัลยาณมิตร ดังพุทธพจนที่วา พระตถาคตทั้งหลายเพียงช้ีผูบอก น่ันโคน
ไม น่ันเรือนวาง พวกเธอจงไปปฏิบัติเองเถิด (พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลมที่ 10, 2539: 
164) 
  5. เก่ียวกับกระบวนการคิด หรือที่วา อิสรภาพทางความคิด การใหอิสรภาพทางความคิดเปนอุปกรณที่
สําคัญในการสรางปญญา ทรงใหยึดตามหลักกาลามสูตร คือ หลักแหงความเช่ือที่พระพุทธองคทรงวางไว ไมใหเช่ือส่ิงใด ๆ 
อยางงมงายโดยไมใชปญญาพิจารณาใหเห็นจริงถึงคุณโทษหรือดีไมดีกอนเช่ือ (พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย เลมที่ 20, 2539: 124) 
 ประเด็นหลักการสอนของพระพุทธเจา ดังกลาวขางตนสามารถอธิบายรายละเอียดไดดังน้ี  
 1. หลักการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
  หลักทั่วไปเก่ียวกับการสอนของพระพุทธเจาน้ัน จะคํานึงถึงหลักการ 3 อยาง คือ ดานเน้ือหาหรือเรื่องที่
สอน ดานตัวผูเรียน และดานตัวผูสอน ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 
  1.1 ดานเน้ือหา 
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   1.1.1 สอนจากงายไปหายาก ยกตัวอยางที่เห็นชัดเจน คือ การสอนเรื่อง  อริยสัจ 4 เริ่มจากสอน
เรื่องทุกขที่ทุกคนตองประสบกันทุกวัน ตอจากน้ันจึงสอนใหหาสาเหตุที่ยากและลึกซ้ึงยิ่งขึ้น 
   1.1.2 สอนไปตามลําดับ คือ สอนเน้ือเรื่องที่ลุมลึกยากลงไปตามลําดับช้ันและตอเน่ืองกันเปนสายลงไป 
อยางที่เรียกวา สอนเปนอนุบุพพิกถา ตัวอยางก็คือ อนุบุพพิกถา ไตรสิกขา พุทธโอวาท 3 เปนตน 
   1.1.3 สอนดวยของจริงหรือประสบการณตรง เปนประจักษนิยม เชน สอนเรื่อง พระนันทะ ดวยการพา
ไปดูนางฟา สอนพระจูฬปนถกใหเพงดูผาขาว  (พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, เลมที่ 2, 2539 : 
244) ขอน้ีตรงกับสุภาษิตจีนที่วา อานหนังสือหม่ืนเลม ไมเทาเดินทางหม่ืนล้ี 
   1.1.4 สอนตรงเน้ือหา ไมวกไปวนมา คุมเรื่องใหอยูไมออกนอกเรื่อง มีการผูกเรื่องไวอยางดี 
ตัวอยางเชน สอนเรื่องศีล ก็จะตรัสถึงประเด็นที่สําคัญของศีล 
   1.1.5 สอนมีเหตุผล ตรองตามเห็นจริงได ซ่ึงผูเรียนสามารถนําพิจารณาตาม จนเขาใจชัดเจนในส่ิงที่
สอนได 
   1.1.6 สอนเทาที่จําเปน ไมใชสอนเทาที่ตนรู เหมือนสอนเรื่อง “ใบไมในกํามือ” (พระไตรปฎก
ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, เลมที่ 10, 2539: 172) เหมือนการปอนขาวเด็ก จะทําคําขาวใหเทากับคําขาวที่
ผูใหญกินยอมติดคอเด็กอาจถึงตายได ตองบดใหละเอียดและคอย ๆ ปอนคําเล็ก ๆ เด็กจึงจะกินไดสะดวก การสอนธรรมก็
เชนกัน ตองสอนเทาที่จําเปน 
   1.1.7 สอนส่ิงที่มีความหมาย เหมาะสําหรับกับผูเรียน และเปนประโยชนแกผูเรียน  อยางพระพุทธ
พจนที่วา พระองคทรงมีพระเมตตา หวังประโยชนแกสัตวทั้งหลาย 
  1.2 ดานผูเรียน 
   1.2.1 คํานึงถึงความแตกตางของผูเรียน 
   1.2.2 ปรับวิธีสอนใหเหมาะสมกับผูเรียน แมสอนเรื่องเดียวกันแตผูเรียนตางกัน การสอนก็ยอม
แตกตางกันไปดวย 
   1.2.3 คํานึงถึงความพรอมของผูเรียน เหมือนพระพุทธเจาที่ทรงคํานึงถึงความแกกลาแหงญาณ 
คํานึงดวยวามีญาณแกกลาระดับใด จึงใชจังหวะที่เหมาะสม 
   1.2.4 สอนใหผูเรียนลงมือทําดวยตนเอง ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง 
   1.2.5 สอนใหมีบทบาทรวมกัน เปดโอกาสใหมีการโตแยงและสนทนาเพื่อสรางปฏิสัมพันธระหวาง
ผูเรียนกับผูสอน 
   1.2.6 สอนบุคคลในกรณีพิเศษ ยกตัวอยางเชน พระพุทธเจาทรงสอนชาวนาที่หิวจัด โดยใหทานขาว
กอนฟงธรรม ทรงสอนธิดาชางหูกโดยใหประชาชนรอคอยเปนเวลานานเพื่อแสดงธรรมแกนาง 
   1.2.7 ชวยเหลือคนดอยโอกาส คือ คนที่โงมาก คนพิการ คนแก ตัวอยาง     ทรงสอนพระจูฬปนถก 
พระปูติตัตตะ ราธพราหมณ สอนนางปฏาจาราซ่ึงเปนคนบาเสียสติใหกลายเปนพระอรหันต 
  1.3 ดานตัวผูสอน 
   1.3.1 การเริ่มตนการสอนน้ันเปนจุดสําคัญมากอยางหน่ึง การเริ่มตนสอนที่ดีมีสวนชวยใหการสอน
สําเร็จผลเปนอยางมาก อยางนอยก็เปนเรื่องดึงความสนใจ หรือการรูจักเลือกเรื่องสอนที่ผูเรียนใหความสนใจ ตัวอยางเชน 
พระองคทรงสอนควาญชาง ก็พูดเรื่องชาง สอนพราหมณพูดเรื่องไตรเพท สอนชฎิลพูดเรื่องบูชาไฟ 
   1.3.2 สรางบรรยากาศในการสอนใหปลอดโปรง เพลิดเพลิน ไมตึงเครียด   ไมใหเกิดความอึดอัดใจ 
และใหเกียรติผูเรียน ใหเขามีความภูมิใจในตัวเอง ตัวอยางเชน พระองคทรงสอนโสณทัณฑะพราหมณ เปนตน 
   1.3.3 สอนมุงเน้ือหา มุงใหเกิดความรูและความเขาใจในส่ิงที่สอนเปนสําคัญ ไมกระทบตนและผูอ่ืน 
ไมมุงยกตน ไมมุงเสียดสีใคร 
   1.3.4 สอนโดยเคารพ คือ ตั้งใจเรียน ไมดูหม่ินนักเรียน ดังที่ตรัสวา “ภิกษุทั้งหลาย ถาแมตถาคตจะ
แสดงธรรมแกภิกษุทั้งหลาย ตถาคตยอมแสดงโดยเคารพ ไมแสดงโดยไมเคารพ ถาแมแสดงแกภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา แก
ปุถุชนทั้งหลาย โดยที่สุดแมแกคนขอทานและพรานนกก็ยอมแสดงโดยเคารพ หาแสดงโดยขาดความเคารพไม” 
   1.3.5 ใชวาจาสุภาพ นุมนวล ไมหยาบคาย ชวนใหสบายใจ สละสลวย เขาใจงาย 
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 2. คุณสมบัติผูสอน 
  คุณสมบัตินับวาเปนส่ิงสําคัญยิ่ง เพราะหากผูสอนที่มีคุณสมบัติที่ดีแลว ก็ทําใหผูเรียนเกิดความสนใจ 
สามารถโนมนาวชักนําใหผูเรียนมีความกระตือรือรนที่จะเรียนรู ดังที่พระพุทธเจาทรงมีคุณสมบัติของผูสอนทั้งคุณสมบัติ
ภายนอกคือบุคลิกภาพ และคุณสมบัติภายในคือคุณธรรม ดังน้ี 
  2.1 บุคลิกภาพ 
   2.1.1 ทรงมีพระมหาบุรุษลักษณะ 32 ประการ และอนุพยัญชนะ 80 ประการ  มีพระวรกายสงางาม 
อยางที่มีผูชมวา “พระสมณโคดม มีพระรูปงาม นาดู นาเล่ือมใส  มีพระฉวีวรรณผุดผองยิ่งนัก วรรณะและพระสรีระดุจดัง
พรหม นาดูนาชมนักหนา” (พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, เลมที่ 13, 2539: 650)  
   2.1.2 ทรงมีพระสุรเสียงไพเราะ และตรัสวาจาสุภาพสละสลวย อยางคําชมของจังกีพราหมณที่วา 
“พระสมณโคดม มีพระวาจาไพเราะ รูจักตรัสถอยคําไดงดงาม มีพระวาจาสุภาพ สละสลวย ไมมีโทษ ยังผูฟงใหเขาใจเน้ือความ
ไดชัดแจง” และคําของอุตรมาณพที่วา “พระสุรเสียงที่เปลงกองจากพระโอษฐน้ัน ประกอบดวยคุณลักษณะ 8 ประการ คือ 
แจมใส ชัดเจน นุมนวล ชวนฟง กลมกลอม ไมพรา ซ้ึง กังวาน” (พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
เลมที่ 13, 2539: 198-218) 
   2.1.3 ทรงมีพระอากัปกิริยามารยาททุกอยางที่งดงามนาเล่ือมใส เริ่มแตสมบัติผูดี และมารยาทอัน
เปนที่ยอมรับของสังคม ตลอดจนพระบุคลิกลักษณะที่เปนเสนหทุกประการ พรอมไปดวยความองอาจ ความสงางาม ความ
สงบเยือกเย็น การแสดงธรรมของพระองคนอกจาก แจมแจงดวยสัจธรรมแลว ยังกอใหเกิดความรูสึกเพลิดเพลินสุขใจ ชวนให
อยากฟงอยากใกลชิด พระองค 
  2.2 คุณธรรม 
   พระพุทธคุณในแงของคุณธรรมมีมาก แตในที่น้ีจะขอเลือกนํามากลาวตามคุณลักษณะผูสอนที่ตรงตาม
พระคุณของพระพุทธเจา 3 ประการ คือ 
   2.2.1 พระปญญาคุณ เปนคุณธรรมประการแรกและสําคัญที่ สุดสําหรับที่ ผู จะสอนคนอ่ืน 
พระพุทธเจาทรงมีความรูที่เรียกวา ทศพลญาณ (ความหยั่งรูอันเปนกําลัง 10 ประการ) และปฏิสัมภิทา (ความแตกฉานในดาน
ตาง ๆ) 
   2.2.2 พระวิสุทธิคุณ ความบริสุทธ์ิเปนคุณธรรมประการหน่ึงของครูผูสอน คือ มีความบริสุทธ์ิทั้ง
ภายใน (ดานจิตใจ) และภายนอก เชน การประพฤติเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน ซ่ึงจะทําใหผูเรียนเกิดเช่ือถือและเล่ือมใส 
   2.2.3 พระกรุณาคุณ เปนคุณธรรมดานสุดทายของผูสอน นอกจากความรูและความบริสุทธ์ิแลว 
ผูสอนตองมีกรุณาตอผูเรียน ดังที่พระพุทธเจาอาศัยพระมหากรุณาธิคุณเสด็จออกประกาศศาสนาโปรดสรรพสัตว 
 3. วิธีการ เทคนิค และลีลาการสอน 
  วิธีสอนของพระพุทธเจาตามที่มีปรากฏเปนตัวอยางอยูในพระสูตร ในแตละสูตรไมสามารถระบุเปนวิธีสอน
วิธีใดวิธีหน่ึงได เพราะในแตละพระสูตรพระพุทธองคไดใชหลาย ๆ วิธีผสมผสานกัน แตพอที่จะเทียบเคียงกับระเบียบวิธีทั่วไป
ได คือ สวนใหญเปนวิธีสอนที่พระพุทธองคทรงใชกับผูเรียนเปนรายบุคคล และกลุมบุคคลไดทรงยึดหลักสําคัญ 2 ประการเปน
แนวปฏิบัติ คือ  ประการแรก ทรงสอนโดยมีบุคคลเปนที่ตั้ง ทรงยกคนขึ้นอางเปนหลักฐานในการอธิบายเรียกวา ปุคคลาธิษ
ฐานเทศนา ประการที่สอง ทรงสอนโดยมีธรรมะเปนที่ตั้ง ทรงยกธรรมะคือหลักหรือตัวสภาวธรรมขึ้นเปนที่ตั้งเปนหลักฐานใน
การอธิบายเรียกวา ธรรมาธิษฐานเทศนา ซ่ึงศึกษาใหลึกซ้ึงลงไปในรายะเอียดแลวก็จะพบวา พอจะจําแนกเปนวิธีสอนได 7 วิธี 
และเทคนิคการสอน 10 วิธี โดยเทียบเคียงกับหลักการสอนทั่วไป  ดังตอไปน้ี 
  3.1 วิธีการสอน 
   3.1.1 วิธีสอนโดยการบรรยาย (Lecture Method)  หรือทางพุทธศาสนาจะใหคําวา แสดงธรรมไป
โดยลําดับ ทั้งน้ีพระพุทธองคทรงคํานึงถึงความแตกตางในลักษณะพื้นฐานทางพฤติกรรมและความแตกตางทางวุฒิปญญาของ
ผูเรียน ตัวอยางในสามัญญผลสูตร (พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลมที่ 9, 2539: 45-58) 
   3.1.2 วิธีสอนอภิปราย (Discussion Method) โดยการซักถามสนทนาโตตอบ หรือการถามใหตอบ
ใหจํานนดวยหลักฐานและเหตุผล เพื่อใหผูเรียนที่ยังไมเขาใจไดเขาใจ และเพื่อใหผูเรียนที่เขาใจแลวเขาใจ  แจมแจงชัดเจน
ยิ่งขึ้น เชน กรณีที่ทรงแสดงในอัมพัฏฐสูตร เรื่องวรรณะพราหมณกับวรรณะกษัตริยใครสูงกวากัน (พระไตรปฎกภาษาไทย 
ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลมที่ 9, 2539: 80-87) 
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   3.1.3 วิธีสอนโดยการสาธิต (Demonstration Method) คือทรงแสดงใหผูเรียนดูเปนตัวอยางกอน
เพื่อใหสังเกตจดจําและทําตาม เชน การทรงสอนเรื่องความประพฤติที่เหมาะสมของภิกษุ ดวยการกระทําพระองคเองเปน
ตัวอยางที่ดี ดังที่ปรากฏเปนพุทธภาษิตวา 
    อัตตานะ  เมวะ  ปะฐะมะ  ปะฏิรูเป  นิเวสะเย 
    อัตตานัญเจ  ตะถา  กะยิรา ยะถะยัญมะนุสาสะติ. 
    แปลวา ผูสอนควรปฏิบัติตนใหดีเสียกอนแลวคอยตัดสินผูอ่ืน 
    ถาพร่ําสอนผูอ่ืนฉันใด ก็ควรทําตนฉันน้ัน  
   (พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลมที่ 25, 2539: 52) 
   3.1.4 วิธีสอนแบบแกปญหา (Problem Soluing Method) หรือวิธีสอนตามขั้นของอริยสัจ 4 (The 
Four noble Truths) คือวิธีสอนที่ทําใหผูเรียนสามารถทราบปญหาตั้งสมมติฐาน เก็บขอมูลวิเคราะหขอมูล และสรุปผลได ซ่ึง
อาจจะเรียกวาเปนวิธีสอนแบบวิทยาศาสตรดวย เชน ในภารทวารชสูตร (พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, เลมที่ 18, 2539: 125-128)  
   3.1.5 วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู  (Inquiry Method) คือ วิธีสอนที่ทรงถามนําเพื่อชวยใหผูเรียน
สามารถแสวงหาคําตอบไดดวยตนเอง ทั้งน้ีโดยการกระทําสืบเน่ืองไปตามขั้นตอน ที่สําคัญคือ การเขาใจปญหา พิสูจน
หลักฐาน และตัดสินสรุปขอตาง ๆ และนําผลสรุปที่ไดไปใช 
   3.1.6 วิธีสอนแบบอุปนัย (Induction Method) คือ ทรงอธิบายจากของจริงหรือส่ิงที่มองเห็นได 
หรือใหผูเรียนทําการทดลอง แลวตั้งกฎเกณฑขึ้นภายหลัง เชน กรณีสอนภิกษุเรื่อง ลาในฝูงโค (พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, เลมที่ 20, 2539: 304-309)  
   3.1.7 วิธีสอนแบบนิรนัย  (Deduction Method) คือ วิธีสอนที่ทรงอธิบายกฎเกณฑกอนแลวให
รายละเอียดแกผูเรียนในภายหลัง เชน กรณีทรงสอนพระอานนท เรื่องการจัดการกับพระสรีระของพระองคภายหลังจากเสด็จ
ดับขันธปรินิพพานแลว (พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, เลมที่ 10, 2539: 154-155)   
  3.2 เทคนิคการสอนของพระพุทธเจา 
   สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนแบบอยางของผูที่มีเทคนิควิธีการสอนหลากหลาย จึงขอยกตัวอยาง
มากลาวตามลําดับดังน้ี 
   3.2.1 การใชภาษางาย ๆ การใชภาษาในการส่ือสารของพระพุทธองคน้ัน      ไมใชภาษาที่ยากแต
ทรงใชภาษาที่งาย ๆ ฟงแลวผูฟงสามารถเขาใจไดในทันที  
   3.2.2 การใชส่ือ คือการใชวัสดุที่หาไดงายในภูมิประเทศน้ัน ๆ เปนอุปกรณในการสอน เชน เม่ือมี
พระประสงคที่จะสอนพระพุทธสาวกวา การมีความเห็นชอบคือหนทางที่จะนําไปสูพระนิพพาน พระองคก็ทรงใชทอนไมใหญ
ทอนหน่ึงที่ลอยมาตามแมนํ้าคงคาเปนอุปกรณ    
   3.2.3 การนําวัสดุใกลตัวมาเปนส่ือการสอน ในหลาย ๆ ครั้งในการสอนของพระพุทธองค จะนําเอา
ส่ิงของใกลตัว มาเปนส่ือการสอน เพื่อใหผูเรียนหรือฟงตรองตามและเขาใจไดอยางแจมแจง โดยไดรับประสบการณตรง และ
จดจําการเรียนการสอนครั้งน้ันไดอยางแมนยํา   
   3.2.4 การสอนโดยใหตีความหมาย เลนคํา เลนภาษา และใชคําในความหมายใหม บางครั้งการสอน
ของพระพุทธเจาทรงตีความหมายของเน้ือหาที่พระองคทรงสอนใหสอดคลองกับพื้นฐานของผูฟง เพื่อใหผูฟงเกิดความคิด
เปรียบเทียบไปตามดวย และเขาใจส่ิงที่พระองคทรงสอนไดโดยงาย      
   3.2.5 การยกอุทาหรณและการเลานิทานประกอบ (พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต), 2542 : 51) การ
ยกตัวอยางประกอบคําอธิบาย และการเลานิทานประกอบการสอน ชวยใหเกิดความเขาใจงายและชัดเจน เปนเครื่องชวย
ความจําไดแมนยํา ทําใหเห็นจริง และเกิดความเพลิดเพลินในการเรียนการสอน การใชนิทานประกอบการสอนของพระพุทธ
องคน้ัน จะเห็นไดวาทั้งในพระในพระไตรปฎกและในคัมภีรตาง ๆ ทางพุทธศาสนา เฉพาะคัมภีรชาดกมีนิทานชาดกมากถึง 
547 เรื่อง 
   3.2.6 การใชคําเปรียบเทียบดวยขออุปมาอุปไมย ชวยใหเรื่องที่ลึกซ้ึงเขาใจยาก ปรากฏความเดนชัด
ออกมา และเขาใจงายขึ้น โดยเฉพาะมักใชในการอธิบายส่ิงที่เปนนามธรรม เปรียบใหเห็นชัดดวยส่ิงที่เปนรูปธรรม หรือแม
เปรียบเทียบเรื่องที่เปนรูปธรรมดวยขออุปมาแบบรูปธรรม ก็ชวยใหความหนักแนนเขา  
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   3.2.7 อุบายเลือกคน และการปฏิบัติรายบุคคล การเลือกคนเปนอุบายสําคัญในการเผยแผในการ
ประกาศธรรมของพระพุทธเจา เริ่มแตระยะแรกประดิษฐานพระพุทธศาสนา จะเห็นไดวา พระพุทธเจาทรงประกาศพระ
ศาสนาโดยการดําเนินพุทธกิจดวยพุทโธบายอยางที่เรียกวา วางแผนที่ไดผลยิ่ง ทรงพิจารณาวาเม่ือจะเขาไปประกาศพระ
ศาสนาในถิ่นใดถิ่นหน่ึง โปรดใครคนใดคนหน่ึง จะทรงวางแผนอยางยอดเยี่ยม เชน เม่ือครั้งตรัสรูใหม ๆ ไดเสด็จไปโปรดปญจ
วัคคีย ผูที่อยูใกลชิดพระองคเม่ือครั้งออกแสวงหาโมกขธรรมกอน ขอน้ีพิจารณาไดในขอที่ปญจวัคคียเปนผูใฝธรรม     มี
อุปนิสัยที่จะฟงธรรมของพระองคอยูแลว      
   3.2.8 การใชอารมณขัน และการพูดดักใจลวงหนา การใชอารมณขันเปนการสรางแนวรวมกับผูที่
เรียนเพื่อเปนการใหความเบิกบานใจแกผูที่ฟง  
   3.2.9 การใชวาจากลาวตักเตือน บางครั้งในการสอนนักเรียนก็หลงลืมสติไมตั้งใจฟงในส่ิงที่จะสอน 
ดังน้ันตองเลือกการใชวาจาวากลาวนักเรียน เพื่อที่จะควบคุมหองเรียนใหอยูในความสงบ แมแตในประวัติของพระพุทธองคก็
เคยใชวาจาวากลาวตักเตือนภิกษุ เพื่อใหเปล่ียนพฤติกรรมที่ตองประสงค  
   3.2.10  การตอบปญหา ในการเรียนการสอนส่ิงที่จําเปนอยางหน่ึงเพื่อใหเกิดการเรียนรูตองพยายาม
กระตุนใหเกิดการเรียนรูโดยการตั้งคําถามและตั้งปญหาใหนักเรียนตอบ หรือกระตุนใหนักเรียนตั้งปญหาเพื่อจะถามปญหา ดัง
จะเห็นไดจากการตอบปญหาของพระพุทธเจา ซ่ึงปญหาที่พระองคตอบน้ันแบงออกเปนประเภทไดดังน้ี คือ  1) ปญหาที่พึง
ตอบโดยตรง 2) ปญหาที่พึงจําแนกกอนแลวจึงตอบ 3)ปญหาที่พึงยอนถามกอนแลวจึงตอบ 4) ปญหาที่ไมพึงตอบ  
   3.2.11 การใชไหวพริบในการโตตอบ ในการถามปญหาของผูเรียน บางครั้งเม่ือผูถาม ๆ โดยทิฎฐิ 
พระพุทธเจาในฐานะผูตอบก็ตองใชไหวพริบเขาชวย เพื่อจูงใจใหผูถามเกิดความเขาใจที่ถูกตอง พรอม ๆ กัน เกิดความศรัทธา
เล่ือมใสไปดวย ซ่ึงจะทําใหผูถามเกิดการเรียนรูที่ถูกตองสืบไป 
  3.3 ลีลาการสอน 
   ในการสอนของพระพุทธเจาแตละครั้งน้ัน จะดําเนินไปจนถึงผลสําเร็จ โดยมีคุณลักษณะซ่ึงเรียกไดวา
เปนลีลาในการสอน 4 อยาง คือ 
   3.1 สันทัสสนา สอนไดแจมแจง คือ การสอนโดยช้ีแจงใหผูฟงเขาใจ แจมแจง เนนการใหความหมาย
และแยกประเภท ดังที่ วศิน อินทสระ (2545: 33) อธิบายไววา พระพุทธเจาทรงมีวิธีสอน อันชาญฉลาด เม่ือพระองคแสดง
พระธรรมเทศนาจบลงผูฟงจะสรรเสริญเสมอวา “แจมแจงจริง พระองคผูเจริญ แจมแจจริง พระธรรมเทศนาของพระองค
เสมือนหงายของที่ควํ่า เปดของที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง สองประทีปในที่มืดใหคนมีจักษุไดเห็นรูป” 
   3.2 สมาปทนา สอนไดจูงใจ คือ เม่ือผูฟงรูวิธีการตามขอแรกแลว ก็อธิบาย โดยยกตัวอยางจูงใจให
ผูฟงอยากทําความดี หรืออยากละความช่ัว พรอมทั้งยกตัวอยางคนที่ทําสําเร็จไดผลดีผลรายอยางไร ใหผูฟงเขาใจ เชน 
พระพุทธเจาทรงสอนองคุลิมาล องคุลิมาลว่ิงไลตามจะตัดน้ิวพระองคพลางตะโกนเรียกวา “พระหยุดกอน ๆ” พระองคใช
เทคนิคการจูงใจกลาวคือ ขณะที่กําลังเสด็จดําเนินไปกลับตรัสวา “เราหยุดแลว ๆ” คําน้ีทําใหองคุลิมาลตองหยุดคิดทันที 
   3.3 สมุตเตชนา สอนไดแกลวกลา คือ สอนใหผูฟงนอมเอาขอที่อธิบายมาปฏิบัติใหได ปลุกใจใหเขา
เกิดความแกลวกลาในการละเวนความช่ัว ตั้งตัวในทางดี สอนแลวผูเรียนจะตองมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม เชน 
พระพุทธเจาทรงสอนองคุลิมาล เชนเดิม เปนการปราบโจรโดยไมตองใชอาวุธแมแตช้ินเดียว แตใชเทคนิคการสอนที่ถูกวิธี น้ี
เปนวิธีการการสอนอยางแกลวกลา   เปนวิธีสอนที่ทําใหผูเรียนยอมรับในการนําไปปฏิบัติตามคําสอน 
   3.4 สัมปหังสนา สอนไดราเริง คือ สอนใหผูฟงทราบวา เม่ือปฏิบัติตามแลวจะไดรับความสุขอยางไร 
จะไดรับมรรค ผล นิพพาน อยางไร ทําใหเขาเกิดความราเริงเบิกบานใจ    เหมือนหมอนอกจากจะแนะนํายาแลวยังปลอบใจ
คนไข ใหคนไขกินยาและปลอบใจใหเขารูวาเม่ือกินยาแลวจะตองหายจากปวยไขแนนอน ปลอบชโลมใจใหผูฟงรูสึกสดช่ืน
แจมใสเปนธรรมะบันเทิง น้ีเปนวิธีการสอนทําใหผูเรียนเห็นคุณคาจากการปฏิบัติตาม จะทําใหไดรับประโยชนตามมา 
 4. วิเคราะหผูเรียน 
  การที่ผูสอนมีความรูดีแลวจะสอนใหแกผูรับเหมือนที่ตนเองรูมาน้ัน ยอมไมอาจประสบความสําเร็จในการ
สอนไดงาย การเขาใจตัวผูเรียนจึงจะเปนเคล็ดลับสําคัญที่จะทําใหการสอนไดรับผลสําเร็จ มีคํากลาววา “ผลสําเร็จของมวล
ศิษย คือผลสัมฤทธ์ิของครู” ดังน้ัน ครูที่จะสอนใหผูเรียนประสบความสําเร็จจะตองเขาใจผูเรียน ที่ปจจุบันนิยมเรียกวา “ยึด
ผูเรียนเปนสําคัญ (Child Centered)”   น่ันเอง 
  พระพุทธเจาทรงวิเคราะหผูที่จะรับคําสอนหรือผูเรียนน้ัน โดยทรงแบงบุคคลออกเปนประเภทตาง ๆ ตาม
ความเหมาะสม ดังน้ี 



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 

 บูรณาการศาสตรและศิลป งานวิจัยทองถ่ินไทยและประชาคมอาเซียน | 1755 

  4.1 แบงตามสถานภาพผูเรียน (พุทธบริษัท 4) ไดแก 1)ภิกษุ เพศพระบุรุษ 2) ภิกษุณี เพศพระสตรี            
3)อุบาสก ฆราวาสชาย 4) อุบาสิกา ฆราวาสหญิง 
  4.2 แบงตามระดับความสามารถในการเรียนรู (สติปญญา) 
   พระพุทธเจาทรงแบงผูเรียนตามระดับสติปญญา ไดแก บุคคล 4 จําพวก  (พระไตรปฎกภาษาไทย 
ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, เลมที่ 36, 2539: 143-147) เปรียบกับบัว 4 เหลา คือ  
   1) อุคฆฏิตัญู ผูที่พอยกหัวขอก็รู ผูรู ผูเขาใจไดฉับพลันเพียงแคยกหัวขอขึ้นแสดง หมายถึง ผูมี
สติปญญาดี ฉลาดเฉียบแหลม  
   2) วิปจิตัญู ผูรูตอเม่ือขยายความ ผูรูเขาใจไดตอเม่ือทรงอธิบาย  ความพิสดารออกไป หมายถึง ผู
สามารถรูและเขาใจเน้ือหาตอเม่ือไดฟงคําอธิบาย   
   3) เนยยะ ผูที่พอจะแนะนําได ผูที่พอจะคอยช้ีแจงแนะนําใหเขาใจได แตตองแนะนําส่ังสอนอยูบอย ๆ 
อธิบายอยางละเอียดจึงจะเขาใจได และ 
   4) ปทปรมะ ผูมีบทเปนอยางยิ่ง ผูอับปญญา สอนใหรูไดแตเพียงตัวบทคือพยัญชนะหรือถอยคํา ไม
อาจเขาใจเน้ือหาความหมายหรือไมยอมรับฟงคําอธิบายใด ๆ ทั้งน้ัน 
  4.3 แบงตามลักษณะพื้นเพชีวิต (จริต 6) 
   ความประพฤติปกติ ความประพฤติซ่ึงหนักไปทางใดทางหน่ึงอันเปนปกติประจําอยูในสันดาน พื้นเพ
ของจิต อุปนิสัย พื้นนิสัย แบบหรือประเภทใหญ ๆ แหงพฤติกรรมของตัวความประพฤติเรียกวา จริยา บุคคลผูมีความ
ประพฤติอยางน้ัน ๆ เรียกวา จริต  (พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, เลมที่ 29, 2539: 340-343) 
พระพุทธเจาทรงแบงผูเรียนออกตามจริต 6 ประเภท คือ  
   1) ราคะจริต หมายถึง ผูมีราคะเปนความประพฤติปกติ ประพฤติหนักไปทางรักสวยรักงาม  
   2) โทสะจริต หมายถึง ผูมีโทสะเปนความประพฤติปกติ ประพฤติหนักไปทางใจรอนหงุดหงิด  
   3) โมหะจริต หมายถึง ผูมีโมหะเปนความประพฤติปกติ ประพฤติหนักไปทางโงเขลา งมงาย  
   4) สัทธาจริต หมายถึง ผูมีศรัทธาเปนความประพฤติปกติ ประพฤติหนักไปทางมีจิตซาบซ้ึง ช่ืนบาน 
นอมใจเล่ือมใสโดยงาย  
   5) พุทธิจริต หรือญาณจริต หมายถึง ผูมีความรูเปนความประพฤติปกติ ประพฤติหนักไปในทางใช
ความคิดพิจารณา และ  
   6) วิตกจริต หมายถึง ผูมีวิตกเปนความประพฤติปกติ ประพฤติหนักไปทางนึกคิดจบจดฟุงซาน 
 
บทสรุป  
 
 การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตามหลักการพุทธวิธีสอน น้ันถือไดวา พระพุทธเจาเปน
แบบฉบับริเริ่มมาตั้งแตอดีตกาลแลว และผูเรียน คือ พุทธบริษัทที่ไดรับการถายทอดความรูจากพระพุทธเจาน้ัน ประสบ
ผลสําเร็จคือบรรลุธรรม มรรค ผล และเห็นแจง ทั้งน้ีก็เพราะวา  พระพุทธเจาเปนบรมครูที่เปนแบบอยางที่ดี มีทั้งหลักการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีวิธีสอนที่หลากหลาย มีการวิเคราะหผูเรียน และมีลีลาในการสอนแตละครั้งที่สอน ถายทอด
ความรูอยางสมบูรณ ซ่ึงจะขอกลาวโดยสรุปวา การสอนของพระพุทธเจา ตามลักษณะการสอนที่ดี มี 3 ระยะ คือ 1) ตน
ตื่นเตน (ขั้นนําเขาสูบทเรียน) เปนการสอนที่มีลีลานาตื่นเตน เราใจ ดึงดูดความสนใจผูเรียน สอนโดยเช่ือมโยงเรื่องที่จะสอน
เขากับประสบการณตรงของผูเรียน ทําใหผูเรียนที่มีพื้นฐานอยูแลวเกิดความเขาใจไดเร็วขึ้น  2) กลางกลมกลอม (ขั้นสอน/
กิจกรรมการเรียนรู)  มีเน้ือหาเรื่องที่สอนชัดเจน แจมแจง ผูเรียนไดเรียนแลวเห็นความคุณคาและสําคัญ อยากจะนําไปปฏิบัติ
ตาม และ 3) จบจับใจ (ช้ันสรุป) เม่ือสอนจบแลวผูเรียนเกิดความประทับใจ อยากจะเรียนอีกเหมือนการสอนของพระพุทธเจา
ที่มีลีลาอันจับใจ จนผูฟงกลาวเปนเสียงเดียวกันวา “ทรงแสดงธรรมชัดเจน   ไพเราะยิ่งนัก เหมือนเปดของที่ปด จึงทําให
ประสบผลสําเร็จ หรือที่เรียกวา ลีลาการสอนของพระพุทธเจา คือ เกิดความแจมแจง จูงใจ แกลวกลา และราเริง หรือผูกเปน
คําส้ัน ๆ วา ช้ีชัด เชิญชวน คึกคัก เบิกบาน” 
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บทคัดยอ 

 
การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาตอเน่ืองของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 

การวิจัยแบงเปน 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาขอมูลจาก เอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เก่ียวของ ขั้นตอนที่ 2 ศึกษากรณีศึกษา          
ที่เปนตัวอยางการปฏิบัติที่ดีในการจัดการศึกษาและการบริหารการจัดการศึกษาตอเน่ืองในประเทศ จํานวน 5 แหง โดยคณะผูวิจัย
ไดดําเนินศึกษารวมกับกลุมเปาหมายทุกขั้นตอน พื้นที่การศึกษาคือ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย แบงเปนสถาบันอุดม- 
ศึกษาของรัฐ 68 แหง สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 2 แหง การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) วิธีการวิจัย
คือ การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 1) สังเคราะหเอกสารและสรุปองคความรูจากเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของกับ
สภาพการจัดการศึกษาตอเน่ืองและระบบการบริหารจัดการของสถาบันการศึกษาในประเทศ และ 2) ศึกษากรณีศึกษาที่เปน
ตัวอยางการปฏิบัติที่ดีในการจัดการศึกษาและการบริหารการจัดการศึกษาตอเน่ืองในประเทศ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ 
แบบสังเคราะหเอกสาร การสัมภาษณ การสนทนากลุม (Focus Group) 
 ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 

1. การจัดการศึกษาตอเน่ืองสําหรับผูใหญของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยมีการจัดการศึกษาตอเน่ืองซ่ึงผูวิจัย
ไดสังเคราะหเอกสารพบวา สามารถแบงไดเปน 3 กลุมดังน้ี กลุมที่ 1 สถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนดานการศึกษา
ตอเน่ือง จํานวน 6 แหง กลุมที่ 2 สถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดการศึกษาตอเน่ืองทางการแพทยและพยาบาล จํานวน 60 แหง 
กลุมที่ 3 สถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดการศึกษาเพื่อทองถิ่น จํานวน 4 แหง ผลการวิจัยไดรูปแบบการจัดการศึกษาตอเน่ืองใน
สถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงสามารถนําไปปฏิบัติได มีองคประกอบสําคัญ 8 องคประกอบดังน้ี 1) สภาพการจัดการศึกษาตอเน่ือง
เปนการศึกษาเพื่อปวงชนตอบสนองการศึกษาตลอดชีวิต 2) กลุมเปาหมายของการจัดการศึกษาตอเน่ือง เปนการจัดการศึกษา
ใหกับกลุมบุคคลทุกกลุมทุกชนช้ันตามศักยภาพของผูเรียน 3) นโยบายของการจัดการศึกษาตอเน่ือง 4) หลักสูตรการเรียนการ
สอนการศึกษาตอเน่ือง เปนหลักสูตรที่จัดใหสอดคลองกับความตองการของสังคมและชุมชนเพื่อสรางชองทางใหกับผูเรียนตาม
ความสามารถและความสนใจ 5) ลักษณะผูสอน 6) การจัดการเรียนการสอน 7) ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูและการศึกษาตอเน่ือง 
มีหลากหลายรูปแบบตรงกับการใชงานและมีแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ อันไดแก หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ หอศิลป 
สวนสัตว สวนสาธารณะ สวนพฤษศาสตร อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งศูนยการกีฬาและนันทนาการ และ           
8) วิธีการจัดการศึกษาตอเน่ืองเปนการจัดการศึกษาในหลายลักษณะ ทั้งจัดแบบช้ันเรียนและการเรียนรูดวยตนเองตามอัธยาศัย 

2. กรณีศึกษาที่เปนตัวอยางการปฏิบัติที่ดีในการจัดการศึกษาและการบริหารการจัดการศึกษาตอเน่ืองในประเทศ 
จํานวน 5 แหง ไดแก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สถาบันการเรียนรูเพื่อปวงชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สถาบัน
ปญญาภิวัฒน วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต พบองคประกอบที่เปนตัวอยางที่ดีดังน้ี 1) ผสมผสานการเรียนในช้ันเรียนปกติกับการฝก
ปฏิบัติงานในชีวิตจริง 2) การจัดโปรแกรมวิชาชีพที่สงเสริมใหนักศึกษาไดรับประสบการณตรงในการเรียนรู 3) ดําเนินการทบทวน
หลักสูตรการเรียนการสอนอยางเปนระบบในลักษณะของความรวมมือกับผูแทนจากนายจาง จากคณะกรรมการเฉพาะกิจ            
ที่จัดตั้งขึ้น 4) การจัดกิจกรรมเผยแพรความรูสูชุมชนทองถิ่น 5) การจัดอภิปรายทางวิชาการ จัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ 
6) เผยแพรความรูสูประชาชนผานส่ือตาง ๆ และ 7) มีความมุงม่ันในการนํานวัตกรรมไปปฏิบัติอยางตอเน่ือง 
  
คําสําคัญ: การศึกษาตอเน่ือง การจัดการศึกษาตอเน่ือง 
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Abstract 
 
The purpose of this research was to educate and develop model of continuing education management 

of agencies in graduate education in Thailand. There are 2 steps as 1) educate from related research            
2) educate Case study as the example which the base practice of continuing education management of 
5 agencies in graduate education. The research was conducted by a joint study with the the target group 
in every step. The education areas are 68 Graduate Education institutions in Thailand which composed of 68 
state institutions and 2 private institutions.  This research is survey research that the  methods are educated 
the documents and related research conclusions as  1) synthetic papers and knowledge from research 
papers related to the management of continuing education and the management of educational institutions 
in the country 2)  case studies as examples; best practices in education management and administration 
of education in the country. The instrument used in this study is a synthesis of documents, interviews, 
focus group discussions.   

Results are 
1. Management of adult continuing of graduate education  in education institutions are 3 groups 

as  group 1 for 6 education institutions which manage the continuing education, group 2 for 60  education 
institutions in medical and nursing,  group 3 for 4 education institutions which local education. The continuing 
of graduate education model in education institutions include that 8 compositions as 1) The Condition of 
Education is the EFA lifelong education. 2) The prospects of continuing education are for all persons of 
all classes and potential of learners. 3) Policies to manage continuing education. 4) The Course of continuing 
education are organized in accordance with the needs of society and communicated to build a channel 
to students according for their abilities and interests. 5) Instructors style. 6) Learning Management.  7) Variable 
supporting in continuing education which are matching applications and resources for lifelong learning as 
public libraries, museums, galleries, zoos, parks botanical garden, Science and Technology Park Including 
sports and recreation center. 8) Methods to manage continuing education is an education in many 
aspects as classroom and self-learning leisure. 

2.  Five case studies are examples of base practice in the management and administration of 
continuing education as Sukhothai Thammathirat Open University, Learning Institute for Everyone, Nakhorn 
Pathom Rajabhat University, Panyapiwat Institute of Management, Phuket Community Collage. There are  
good sample as 1) Learning Combination in regular classes with practice in real life. 2) The professional 
program that encourages students to get direct experience in learning. 3) Review the systematic manner 
of curriculum in cooperation with representatives from employers and the ad hoc committee 4) Activities for 
disseminate knowledge to the local community. 5) The academic debate and Event variants 6) Dissemination 
of knowledge to the public through various media. 7) There is a commitment to bringing innovation to 
the practice continues. 
 
Keywords: continuing education, continuing education management 

 
1. บทนํา 
 

การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนแนวทางสําคัญของการพัฒนาประเทศและเปนตัวช้ีวัดที่แสดงถึงระดับของการ
พัฒนา รวมทั้งความเจริญกาวหนาของประเทศน้ัน ๆ ได  ดังน้ันการจัดการศึกษา จึงเทากับเปนกระบวนการสรางและสะสม
ทุนทางปญญาความรูและทักษะที่จําเปนตอการพัฒนาประเทศใหไดรับการยอมรับกันโดยทั่วไปวา “การอุดมศึกษา” น้ันมี



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 
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บทบาทที่สําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศในระดับสูง ทั้งน้ีเพราะการอุดมศึกษาเก่ียวของกับการผลิตกําลังคน และการ
พัฒนากําลังคนของประเทศ ดังน้ัน สถาบันอุดมศึกษาจึงเปรียบเสมือน “ผูนําทางปญญา” และ“ผูนําทางวิชาการ” ใหแก
ประเทศและสังคม เพื่อการเปล่ียนแปลง หรือพัฒนาประเทศไปสูทิศทางที่พึงปรารถนา หรือตามแผนพัฒนาประเทศที่วางไว
น่ันเอง (นพ ศรีบุญนาค. 2540: 1; อางอิงจาก Heaphey. 1970) ทั้งน้ีจากหลักการอุดมศึกษาที่เปนสากล และใน
พระราชบัญญัติการศึกษาของชาติ สถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐ และเอกชน กําหนดภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาไว 4 
ประการ คือ 

1. การสอนและการผลิตบัณฑิตนับเปนภารกิจที่สําคัญที่สถาบันอุดมศึกษาทุกระดับและทุกประเภทตางเนนเปนหลัก
ของการดําเนินการบริหาร 

2. การวิจัยเปนภารกิจสงเสริมการพัฒนาวิชาการ และพัฒนาคุณภาพของการบริหารสถาบัน 
3. การบริการทางวิชาการแกสังคม เปนภารกิจที่แสดงออกในรูปกิจกรรมดานสังคมทั้งกิจกรรมของสถาบัน และ

กิจกรรมของนิสิตนักศึกษา 
4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การกําหนดภารกิจน้ีไว เพื่อตองการใหสถาบันนิสิตนักศึกษารวมกันอนุรักษและสืบ

ทอดศิลปวัฒนธรรมของชาติ (ทบวงมหาวิทยาลัย. 2535:ไมปรากฏเลขหนา) 
การปฏิรูปการเรียนรูในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย การจัดการเรียนการสอนจะตองยึดนักศึกษาเปนศูนยกลาง

เนน การเรียนรู มากกวา การสอน โดยใหนักศึกษารูจักวิธีการเรียนรูดวยตนเอง มีจิตใจแหงการใฝรู รูจักแสวงหาความรูตลอด
ชีวิต นอกจากน้ันนักศึกษาตองไดรับการฝกใหมีความสามารถในการวิพากษ หรือการคิดอยางมีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่ม มี
ทักษะในการประกอบอาชีพอิสระ และยึดม่ันในวัฒนธรรมสันติ นอกจากน้ันสถาบันอุดมศึกษาควรปรับหลักสูตรและการสอน
ใหทันสมัยอยูเสมอ เพื่อใหสอดคลองกับการขยายตัวและความกาวหนาทางวิชาการ สภาพแวดลอมและปญหาของสังคมที่
เปล่ียนแปลงไป(พันธศักดิ์ พลสารัมย; และ วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา, 2543: 67 – 68) นับเปนภารกิจที่สถาบันอุดมศึกษา
พึงปฏิบัติ ทั้งน้ีเพราะสถาบันอุดมศึกษาเปนแหลงรวมของนักวิชาการที่มีความรู ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาตาง ๆ ตลอดจนมี
วัสดุอุปกรณ และเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ มากมาย ซ่ึงมหาวิทยาลัยควรกระจายประโยชนดังกลาว ไปยังประชาชนที่อยูใน
ชุมชน ประชาชนที่ไมไดเขาเรียนในระบบหรือพนระบบการศึกษาไปแลว ใหมีโอกาสไดรับการศึกษาอันจะชวยใหมหาวิทยาลัย 
มีบทบาทที่กวางขวางไปสูประชาชนโดยตรง น่ันคือ การที่มหาวิทยาลัย ซ่ึงเปนสถาบันอุดมศึกษาช้ันสูงไดขยายโอกาสทาง
การศึกษา เพื่อใหคนมีโอกาสไดรับความรูใหม ๆ มากขึ้น เพื่อใหเทาทันกับการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วของขอมูลขาวสาร ซ่ึง
ตองอาศัยการศึกษาที่ทันสมัยฉน้ันสถาบันอุดมศึกษาควรจะมีอิสระในการบริหารการจัดการ เพื่อที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยใหมี
คุณภาพ ความจําเปนและความสําคัญของการศึกษาตอเน่ืองน้ัน จะใหไดผลดีก็ตองจัดอยางมีประสิทธิภาพ คือ มีเปาหมาย
แนนอน มีวิธีการที่ถูกตอง มีอุปกรณในการดําเนินงานครบถวนมีหลักสูตรที่เจาะตรงเปาหมาย และยืดหยุนไดตามสภาพการณ
ในชวงเวลาและทองถิ่น มีวิธีการวัดผลติดตามผล มีระบบขอมูลขาวสารที่ทันตอเหตุการณและไปถึงประชาชน การศึกษาใน
ระบบและนอกระบบควรมีความสอดคลองสัมพันธและสงเสริมซ่ึงกันและกัน เปนกิจกรรมครบวงจรและที่สําคัญที่สุดคือจะตอง
มีการประสานงานและรวมมือกันระหวางหนวยงานตาง ๆ ที่ดําเนินการน้ี ทั้งในภาครัฐและเอกชนแนวทางที่กลาวถึงน้ี แสดง
ใหเห็นถึงความเหมาะสมที่สถาบันอุดมศึกษา จะมีโอกาสเขามามามีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนใหทุกคนไดมีโอกาสศึกษา
ตอเน่ืองและเรียนรูไดตลอดชีวิต 

ผูวิจัย จึงไดเล็งเห็นความสําคัญและความจําเปนในการจัดการศึกษาตอเน่ืองของหนวยงานระดับสถาบันอุดมศึกษา
ในประเทศไทยถึงการจัดการศึกษารูปแบบใหม ๆ โดยเลือกศึกษาเรื่องการจัดการศึกษาตอเน่ือง เพื่อมุงเนนถึงการจัดการศึกษา          
ใหมีความหลากหลายและยืดหยุน ตรงกับความตองการของผูเรียน ซ่ึงการจัดการศึกษาตอเน่ืองน้ัน เปนรูปแบบการจัดการศึกษา 
ที่มุงเนนการพัฒนา เพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสศึกษาเพิ่มพูนความรูเพื่อพัฒนาศักยภาพของตน หรือพัฒนาอาชีพ เพื่อจะนําไปใช
ประโยชนในชีวิตประจําวันอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต ซ่ึงนับเปนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ในบทบาทที่ทาทาย เพื่อเปนการ
ใหบริการการศึกษาแกผูเรียนไดอยางตรงเปาหมาย และตอบสนองความตองการของผูเรียนอยางแทจริง และเพื่อมุงจัดการศึกษา
รูปแบบใหม ๆ มากยิ่งขึ้น เพื่อใหเกิดเสรีภาพทางวิชาการและอิสระในการบริหารและการจัดการที่เปนของตนเองอยางไรก็ตาม 
ปจจุบันสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐ และสถาบันอุดมศึกษา  มีการจัดการศึกษาตอเน่ืองในลักษณะกระจัดกระจาย เชน จัดใน
ลักษณะเปนการศึกษาภาคค่ําหรือภาคพิเศษ จัดฝกอบรมทักษะในทางอาชีพ โดยใหประกาศนียบัตร จัดหลักสูตรระยะส้ันเพื่อ
เพิ่มพูนทักษะความรู เปนตน ดวยเหตุน้ีผูวิจัยจึงสนใจสังเคราะหเอกสารและสรุปองคความรูจากเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของกับ
สภาพการจัดการศึกษาตอเน่ืองและระบบการบริหารจัดการของสถาบันการศึกษาในประเทศ รวมทั้งศึกษากรณีศึกษาที่เปน
ตัวอยางการปฏิบัติที่ดีในการจัดการศึกษาและการบริหารหารจัดการศึกษาตอเน่ืองในประเทศ ทั้งน้ีเพื่อจะไดนําผลการศึกษา 
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วิจัยไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการการศึกษาตอเน่ือง สถาบันอุดมศึกษา ปรับปรุงบทบาทและพัฒนาศักยภาพของ
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อไปสูความเปนสากล ตลอดทั้งสามารถดําเนินงานตามภารกิจของตนไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด 
 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
 1. เพื่อสังเคราะหเอกสารและสรุปองคความรูจากเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของกับสภาพการจัดการศึกษาตอเน่ืองและ
ระบบการบริหารจัดการของสถาบันการศึกษาในประเทศ 
 2. เพื่อศึกษากรณีศึกษาที่เปนตัวอยางการปฏิบัติที่ดีในการจัดการศึกษาและการบริหารการจัดการศึกษาตอเน่ืองใน
ประเทศ 
 
3. วิธีการศึกษา 
 
 การดําเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค ขอที่ 1 . เพื่อสังเคราะหเอกสารและสรุปองคความรูจากเอกสารงานวิจัยที่
เก่ียวของกับสภาพการจัดการศึกษาตอเน่ืองและระบบการบริหารจัดการของสถาบันการศึกษาในประเทศ ขอที่ 2. เพื่อศึกษา
กรณีศึกษาที่เปนตัวอยางการปฏิบัติที่ดีในการจัดการศึกษาและการบริหารการจัดการศึกษาตอเน่ืองในประเทศ ผูวิจัยได
ดําเนินการวิจัยดังตอไปน้ี 
 ตอนที่ 1 เพื่อทราบสภาพการจัดการศึกษาตอเน่ืองและระบบการบริหารจัดการของสถาบันการศึกษาในประเทศ 
 1.1 วิเคราะหหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของกับนโยบายและหลักการจัดการศึกษาตอเน่ือง
ระดับอุดมศึกษาและการปฏิบัติแลวนําขอสรุปที่ไดมาวิเคราะห (Content Analysis) เปนองคความรูเก่ียวกับนโยบายและการ
ปฏิบัติการจัดการศึกษาตอเน่ืองระดับอุดมศึกษา 
 1.2 ศึกษา วิเคราะหเอกสารขอมูลของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยและงานวิจัยที่เก่ียวของ ขอมูลเผยแพรใน
การประชุมทางวิชาการ และรายงานประจําป แลวนําขอสรุปที่ไดมาวิเคราะห (Content Analysis) เปนองคความรูเก่ียวกับ
นโยบายและการปฏิบัติการจัดการศึกษาตอเน่ืองระดับอุดมศึกษา 
 ตอนที่ 2 เพื่อทราบกรณีศึกษาที่เปนตัวอยางการปฏิบัติที่ดีในการจัดการศึกษาและการบริหารการจัดการศึกษา
ตอเน่ืองในประเทศ 
 2.1 ศึกษา วิเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของที่ไดรับจากการวิเคราะหเน้ือหาในตอนที่ 1 และจากการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับนโยบายและหลักการจัดการศึกษาตอเน่ืองระดับอุดมศึกษาและการปฏิบัติ นําขอสรุปที่
ไดมาวิเคราะห (Content Analysis) แลวจึงนําผลที่ไดไปพัฒนาเปนแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (Unstructured 
Interview)  
 2.2 นําแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (Unstructured Interview) ไปสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิที่เก่ียวของกับการ
จัดการศึกษาตอเน่ืองของสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 5 แหง ๆ ละ 1 ทาน รวม 5 ทาน ทําการวิเคราะหเน้ือหา (Content 
Analysis) แลวสรุปเปนองคประกอบของแนวปฏิบัติดีในการจัดการศึกษาและการบริหารการจัดการศึกษาตอเน่ืองในประเทศ 
 2.3 ตรวจสอบคุณภาพขององคประกอบของแนวปฏิบัติดีในการจัดการศึกษาและการบริหารการจัดการศึกษา
ตอเน่ืองในประเทศ (Content Validity) โดยนําเน้ือหาที่ไดจากการวิเคราะหไปใหผูทรงคุณวุฒิที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษา
ตอเน่ืองของสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 5 แหง ๆ ละ 1 ทาน รวม 5 ทาน จากน้ันนําผลมาวิเคราะหดัชนีความสอดคลองรายขอ 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) แลวพิจารณาเลือกขอความที่มีคา IOC มากกวา 0.50 ขึ้นไป 
 2.4 การสนทนากลุม (Focus Group) ประเด็นการสนทนากลุมไดมาจากไดมาจากขอ 2.3 โดยผูทรงคุณวุฒิและ
ผูวิจัยรวมเรียนรูทําความเขาใจถึงประเด็นตาง ๆ รวมกันทบทวน ตรวจสอบ และวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับแนวปฏิบัติดีในการจัด
การศึกษาตอเน่ืองของสถาบันอุดมศึกษา และรวมกันกําหนดองคประกอบที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการศึกษาตอเน่ืองของ
สถาบันอุดมศึกษา และสรุปผลการวิจัย และจัดทํารายงานการวิจัย 
 
 
 



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 
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4. ขอบเขตประชากรและกลุมตัวอยาง 
  
 ประชากร การวิจัยครั้ง น้ีประชากรไดแก สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยในกํากับ/ในสังกัด สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชน รวมวิทยาลัยชุมชน รวมทั้งส้ิน 169 แหง ซ่ึงสามารถจัดกลุมไดดังน้ี  

1. มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ จํานวน 14 แหง  
2. มหาวิทยาลัยในสนังกัดของรัฐบาล จํานวน 65 แหง แบงเปนมหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐเดิม จํานวน 16 แหง 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ จํานวน 40 แหง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จํานวน 9 แหง  
 3. มหาวิทยาลัยเอกชน วิทยาลัยเอกชน และสถาบันเอกชน จํานวน 71 แหง 
 4. วิทยาลัยชุมชน จํานวน 19 แหง 

กลุมตัวอยางและผูใหขอมูล ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดกําหนดเกณฑและคัดเลือกกลุมตัวอยาง โดยแบงเปน  
1.ดานเน้ือหา ไดแก การวิเคราะหเอกสารขอมูลของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยและงานวิจัยที่เก่ียวของ ขอมูล

ที่เผยแพรในการประชุมทางวิชาการ และรายงานประจําป ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย จํานวน 70 แหง 
2.ดานพื้นที่ คือหนวยงานที่เปนกรณีศึกษาที่เปนตัวอยางการปฏิบัติที่ดีในการจัดการศึกษาและการบริหารการจัด

การศึกษาตอเน่ืองในประเทศ จํานวน 5 แหง ไดแก วิทยาลัยชุมชนภูเก็ตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สถาบันการเรียนรู
เพื่อปวงชน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม สถาบันปญญาภิวัฒน   

 
5. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 
 1. แบบสังเคราะหเอกสาร เพื่อสํารวจสภาพบริบทการจัดการศึกษาตอเน่ือง ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีจาก
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ  
 2.แบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (Unstructured  Interview) พัฒนาจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เก่ียวของ
ขอมูลที่เผยแพรในการประชุมทางวิชาการ และรายงานประจําป แลวนําขอมูลที่ไดมาพัฒนาเปนแบบสัมภาษณในการเก็บ
ขอมูลจากผูทรงคุณวุฒิ 
 3. การสนทนากลุม (Focus Group) เพื่อประเมินและปรับปรุงองคประกอบที่ไดโดยการศึกษาหลักการแนวคิด 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของกับประเด็นการสนทนากลุม กําหนดกรอบประเด็นการสนทนากลุม สรางแบบประเด็นการ
สนทนากลุม และนําไปใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน ตรวจสอบความถูกตอง และความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content 
Validity)  
 
6. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย 
 
 1. การวิเคราะหขอมูลจากการศึกษาเอกสาร ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยและงานวิจัยที่เก่ียวของ ขอมูล
เผยแพรในการประชุมทางวิชาการ และรายงานประจําป ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย จํานวน 70 แหงและขอมูลจาก
การสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิใชในการวิเคราหเน้ือหา (Content Analysis)  
 2. การวิเคราะหดัชนีความสอดคลองรายขอ (Index of Item Objective Congruence:IOC) แลวพิจารณาเลือก
ขอความที่มีคา IOC มากกวา 0.50 ขึ้นไป จากการตรวจสอบคุณภาพขององคประกอบของแนวปฏิบัติดีในการจัดการศึกษา
และการบริหารการจัดการศึกษาตอเน่ืองในประเทศ (Content Validity) โดยนําเน้ือหาที่ไดจากการวิเคราะหไปให
ผูทรงคุณวุฒิที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษาตอเน่ืองของสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 5 แหง ๆ ละ 1 ทาน รวม 5 ทาน 
 
7. ผลการศึกษา 
 

1. การจัดการศึกษาตอเน่ืองของผูใหญของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยมีการจัดการศึกษาตอเน่ืองซ่ึงผูวิจัยได
สังเคราะหเอกสารพบวา สามารถแบงไดเปน 3 กลุมดังน้ี กลุมที่ 1 สถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนดานการศึกษา
ตอเน่ือง จํานวน 6 แหง กลุมที่ 2 สถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดการศึกษาตอเน่ืองทางการแพทยและพยาบาล จํานวน 60 แหง 
กลุมที่ 3 สถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดการศึกษาเพื่อทองถิ่น จํานวน 4 แหง ผลการวิจัยไดรูปแบบการจัดการศึกษาตอเน่ืองใน
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สถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงสามารถนําไปปฏิบัติได มีองคประกอบสําคัญ 8 องคประกอบดังน้ี 1) สภาพการจัดการศึกษาตอเน่ือง
เปนการศึกษาเพื่อปวงชนตอบสนองการศึกษาตลอดชีวิต 2)กลุมเปาหมายของการจัดการศึกษาตอเน่ือง เปนการจัดการศึกษา
ใหกับกลุมบุคคลทุกกลุมทุกชนช้ันตามศักยภาพผูเรียน 3)นโยบายของการจัดการศึกษาตอเน่ือง 4)หลักสูตรการเรียนการสอน
การศึกษาตอเน่ือง เปนหลักสูตรที่จัดใหสอดคลองกับความตองการของสังคมและชุมชนเพื่อสรางชองทางใหกับผูเรียนตาม
ความสามารถและความสนใจ 5) ลักษณะผูสอน  6)การจัดการเรียนการสอน 7) ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูและการศึกษาตอเน่ือง 
มีหลากหลายรูปแบบตรงกับการใชงานและมีแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ อันไดแก หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ 
หอศิลป สวนสัตว สวนสาธารณะสวนพฤษศาสตร อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งศูนยการกีฬาและนันทนาการ 8) 
วิธีการจัดการศึกษาตอเน่ืองเปนการจัดการศึกษาในหลายลักษณะ ทั้งจัดแบบช้ันเรียน และการเรียนรูดวยตนเองตามอัธยาศัย 

2. กรณีศึกษาที่เปนตัวอยางการปฏิบัติที่ดีในการจัดการศึกษาและการบริหารการจัดการศึกษาตอเน่ืองในประเทศ 
จํานวน 5 แหง  ไดแก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สถาบันการเรียนรูเพื่อปวงชน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม สถาบัน
ปญญาภิวัฒน วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต พบองคประกอบที่เปนตัวอยางที่ดีดังน้ี 1) ผสมผสานการเรียนในช้ันเรียนปกติกับการฝก
ปฏิบัติงานในชีวิตจริง (2) การจัดโปรแกรมวิชาชีพที่สงเสริมใหนักศึกษาไดรับประสบการณตรงในการเรียนรู (3) ดําเนินการ
ทบทวนหลักสูตรการเรียนการสอนอยางเปนระบบในลักษณะของความรวมมือกับผูแทนจากนายจาง จากคณะกรรมการ
เฉพาะกิจที่จัดตั้งขึ้น (4) การจัดกิจกรรมเผยแพรความรูสูชุมชนทองถิ่น (5) การจัดอภิปรายทางวิชาการ จัดกิจกรรม
หลากหลายรูปแบบ (6) เผยแพรความรูสูประชาชนผานส่ือตาง ๆ (7) มีความมุงม่ันในการนํานวัตกรรมไปปฏืบัตือยางตอเน่ือง 
 
8. สรุปผลการศึกษา 
 

จากขอคนพบที่ไดจากการสังเคราะหเอกสารและสรุปองคความรูจากเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของกับสภาพการจัด
การศึกษาตอเน่ืองและระบบการบริหารจัดการของสถาบันการศึกษาในประเทศและศึกษากรณีศึกษาที่เปนตัวอยางการปฏิบัติ
ที่ดีในการจัดการศึกษา เปาหมายปลายทางทุกองคประกอบจะนําไปสูการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ รวมทั้งองคประกอบที่
เปนตัวอยางที่ดีที่ไดจากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ เพื่อสงเสริมใหมีการจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอนของการศึกษาตอเน่ือง
จัดหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของสังคมและชุมชน เพื่อสรางชองทางใหกับผูเรียนตามความสามารถ และความ
สนใจ โดยผูเรียนสามารถเรียน เพื่อสะสมหนวยกิต เพื่อตอยอดทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไปได ในการจัดการศึกษา
ตอเน่ืองจะตองสํารวจความตองการของผูเรียนอยางสมํ่าเสมอและจัดหลักสูตรวิธีการเรียนที่ยืดหยุน ซ่ึงจะเปนปจจัยสําคัญใน
ความสําเร็จของกระบวนการการเรียนรู จากพัฒนาการของคนในประเทศสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 ที่มุงเนนการกระจายโอกาสทางการศึกษา การเรียนฟรี 12 ป เนนการศึกษาตลอดชีวิตอยางตอเน่ือง ทั้งในระบบ 
นอกระบบและตามอัธยาศัย การเรียนการสอนทางไกลจึงเปนทางเลือกหน่ึงที่สอดคลองกับความตองการและความจําเปนใน
วิถีชีวิตของผูเรียน (สุภาณี เส็งศรี. 2543: 226) นอกเหนือจากน้ัน ในขอเสนอแนะเพิ่มเติมของผูเช่ียวชาญ ในประเด็นของการ
จัดการศึกษาสําหรับกลุมผูดอยโอกาสในสถาบันอุดมศึกษา เปนกลุมที่ควรคํานึงถึงมากที่สุด เพราะเปนการจัดการศึกษาใหกับ
กลุมที่เขาถึงเทคโนโลยีไดยาก ดังน้ัน จึงควรดําเนินการแบบคอยเปนคอยไปในระยะยาวสถาบันอุดมศึกษา จึงควรมีวิธีการจัด
การศึกษาตอเน่ืองในหลายลักษณะ หลายวิธีการ และหลายรูปแบบ เพื่อจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับกลุมคนที่มีพื้นฐานและ
ความตองการที่แตกตางกัน ใหไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและเปนธรรม  
 
9. ขอเสนอแนะ 
 

1. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ควรสนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ มีการอบรม/สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อศึกษาและนําแนวทางการจัดการศึกษาตอเน่ืองไปใชในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อประโยชนสูงสุดตอการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาไทย ใหสามารถจัดการศึกษาไดอยางหลากหลาย เปนมาตรฐานและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตไดอยาง
ยั่งยืน 

2. ศูนยการศึกษาตอเน่ือง หรือศูนยบริการทางวิชาการ ที่สถาบันอุดมศึกษาควรพัฒนาขึ้นจะตองเปนหนวยงานหลัก
ในการประสานงานและระดมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกสถาบัน เพื่อจัดบริการใหการศึกษาและอบรมแกประชาชนใน
ระดับตาง ๆ ทั้งระยะส้ันและระยะยาวในหัวขอวิชาการและวิชาชีพที่ผูเขารับการศึกษาและการฝกอบรมสนใจเพื่อใหประชาชน
ไดรับความรูและทักษะ คานิยมตาง ๆ ที่จะนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพไดในอนาคต 
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บทคัดยอ 
 

บทความน้ีนําเสนอเก่ียวกับความบกพรองทางการอาน ซ่ึงเปนความบกพรองทางการเรียนรูที่มีผลตอการอาน การสะกดคํา
และการเขียน โดยอธิบายถึงลักษณะอาการ แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวของกับสาเหตุ การคัดกรอง และนําเสนอวิธีการดูแลชวยเหลือ
ที่เหมาะสมสําหรับเด็กในวัยเรียน โดยมีจุดประสงคให ครู ผูปกครองและผูเก่ียวของมีความรูและความเขาใจเก่ียวกับเด็กที่มี
ความบกพรองทางการอาน และสามารถระบุตัวผูที่อาจมีความบกพรองทางการอานไดอยางรวดเร็ว เพื่อหาทางชวยเหลือใน
ดานการอานใหมีประสิทธิภาพและสงเสริมใหผูที่มีความบกพรองทางการอานมีโอกาสเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตาม
ศักยภาพ  

 

คําสําคัญ:  การอาน, ความบกพรองทางการเรียนรู, ความบกพรองทางการอาน 
 

Abstract 
 

This article presents basic fact about dyslexia, a learning disability that most commonly affects 
reading, spelling, and writing. It explains characteristics, signs and symptoms, the theoretical views on the 
etiology of dyslexia, how to identify the at-risk child and how to help dyslexia in the school-age child. 
The article aims to provide knowledge and understanding about dyslexic child for parents, teachers and 
stakeholders. This can help them identify those who are at-risk for dyslexia as early as possible and help 
them to read effectively and encourage them to achieve their full potential. 

 
Keywords: reading, learning disabilities, dyslexia 

 
1. บทนํา 
 

การอานเปนทักษะสําคัญที่ชวยปรับและขยายประสบการณของมนุษย ชวยใหสามารถใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
สรางความเพลิดเพลินจากหนังสือ เอกสาร ส่ิงพิมพหรือส่ืออิเล็กทรอนิกสตาง ๆ และเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปวาเปนทักษะที่
จําเปนที่สุดสําหรับนักเรียน ความสําเร็จในชีวิตการเรียน การศึกษาและการประกอบอาชีพหลาย ๆ อาชีพขึ้นอยูกับการอาน
เปนองคประกอบที่สําคัญ หรืออาจกลาวไดวาในชีวิตคนเราน้ันแทบทุกอาชีพและทุกระดับช้ันไมอาจหลีกเล่ียงการอานไดเลย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งนักเรียนนิสิตนักศึกษาจะใชตองชีวิตสวนใหญเพื่อการอาน ทั้งน้ีเพื่อผลสัมฤทธ์ิในการเรียนการศึกษารวมทั้ง
เพื่อเปนผูชนะในการแขงขันเพื่อศึกษาตอและการประกอบอาชีพ (เถกิงกิจ แกวเสนห, 2541) การอานจึงเปนทักษะที่สําคัญ
ที่สุด เปนรากฐานสําคัญของการศึกษาและเปนพื้นฐานแหงความสําเร็จทั้งปวง (ไพพรรณ อินทนิล, 2546; Finocchiaro & 
Sako, 1974 )  อยางไรก็ตามมีนักเรียนจํานวนหน่ึงไมสามารถอานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงไมไดเปนผลจากระดับสติปญญา
หรือความไมใสใจในการศึกษาเลาเรียน นักเรียนเหลาน้ีอาจอานไดชา ขาดความเขาใจในการอาน และไมสามารถจดจําเรื่องที่
อานได การเรียนวิชาตาง ๆ ไมไดผลทําใหเกิดความเบื่อหนายวิตกกังวลหรือเกิดความทอแทไมอยากเรียน  ลักษณะดังกลาวน้ี
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เปนผลมาจากความบกพรองทางการเรียนรู ซ่ึงถือเปนความบกพรองประเภทหน่ึงของคนพิการตามพระราชบัญญัติการจัด
การศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551  โดยไดใหคําจํากัดความวา บุคคลที่มีความบกพรองทางการเรียนรูไดแก บุคคลที่มีความ
ผิดปกติในการทํางานของสมองบางสวนที่แสดงถึงความบกพรองในกระบวนการเรียนรูที่อาจเกิดขึ้นเฉพาะความสามารถดานใด 
ดานหน่ึงหรือหลายดาน คือการอาน การเขียน การคิดคํานวณ ซ่ึงไมสามารถเรียนรูในดานที่บกพรองได ทั้งที่มีระดับสติปญญา
ปกติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) จากงานวิจัยพบวา ผูที่มีความบกพรองทางการเรียนรูสวนใหญจะมีปญหาดานการอานโดย
พบวามีประมาณรอยละ 80 ของเด็กกลุมน้ี (Lyon et al., 2001 อางถึงใน Smith et al., 2006) และมีผลกระทบตอนักเรียน
ในวัยประถมศึกษาประมาณรอยละ 2–8  สําหรับเด็กที่มีปญหารุนแรงดานการอานเรียกวาดิสเลกเซีย (dyslexia) (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2555) นักเรียนกลุมน้ีมีความสามารถในการเรียนรูแตมีวิธีการเรียนที่แตกตางไปจากเด็ก
คนอ่ืน ๆ หากไมไดรับการดูแล หรือไมไดรับการยอมรับก็จะเกิดพฤติกรรมกาวราวรุนแรง แปลกแยกจากกลุมเพื่อน หรืออาจ
เสียโอกาสทางการศึกษาอยางนาเสียดาย เพราะเด็กกลุมน้ีไมไดมีปญหาทักษะอ่ืน ๆ นอกจากน้ันบางคนกลับเปนคนเกงใน
หลาย ๆ ดาน เชน เลาเรื่องเกง ไหวพริบดี และหลายคนก็เขาขั้นอัจฉริยะ ตัวอยางเชน จอหน เลนนอน, ไอนสไตน และปกัสโซ
ตางก็เปนอัจฉริยะของโลกที่มีความบกพรองทางการอานเขียน  ดังน้ันผูเขียนจึงเขียนบทความน้ีขึ้นเพื่อสรางความรูความเขาใจ
เบื้องตนเก่ียวกับผูที่มีความบกพรองทางการอาน สําหรับครูผูปกครองและผูเก่ียวของเพื่อสามารถคัดกรองเด็กทีมีความบกพรอง 
รับรูขอจํากัด และรวมกันสรางการเรียนรูที่เหมาะและสงเสริมใหผูที่มีความบกพรองทางการอาน มีโอกาสเรียนรูและพัฒนา
ตนเองไดเต็มตามศักยภาพ 

 
2. ความบกพรองทางการอาน  
 

2.1 ความหมาย 
 การอธิบายความหมายของความบกพรองทางการอาน มีความแตกตางกันตามพื้นฐานความเช่ือ ดังน้ี 
 วันทนา จันทพันธ (2556) อธิบายวา ความบกพรองทางการอานไมใชภาวะบกพรองทางสติปญญาแตเกิดจากสมอง
สวนทาลามัสทํางานผิดปกติ ซ่ึงมีผลตอการอาน การสะกดคําและจะสงผลตอการเขียนดวย ความบกพรองทางการอานมิได
สงผลใหสมรรถภาพของสมองสวนอ่ืน ๆ ตองสูญเสียตามไปดวย ทาลามัสเปนศูนยรับขอมูลจากประสาทสัมผัสเพื่อสงตอไปยัง
สมองที่แปลขอมูลและการมองเห็นซ่ึงจะสงผลตอการอาน 

Peer (2002 อางถึงใน Cowen, 2010)  อธิบายวา ความบกพรองทางการอานเปนความยากลําบากที่เก่ียวของกับ
ความสามารถพื้นฐาน ซ่ึงมีผลตอกระบวนการเรียนรูดานใดดานหน่ึงหรือหลายดานในการอาน การสะกดคําและการเขียน และ
มักพบวา มีขอดอยในดานความเร็วในการประมวลผล ความจําระยะส้ัน การจัดลําดับ การรับรูทางตาและหู ภาษาพูด และ
ทักษะการเคล่ือนไหวรวมดวย 

International Dyslexia Association (2013) ใหคําจํากัดความของความบกพรองทางการอานวา เปนความ
บกพรองทางการเรียนรูชนิดหน่ึงซ่ึงมีพื้นฐานจากชีวประสาทวิทยา โดยลักษณะที่ปรากฏคือ มีความยุงยากเก่ียวกับความ
ถูกตองและ/หรือความคลองแคลวในการจําคํา มีปญหาดานการสะกดคําและการถอดความ (decoding) ความยุงยากเหลาน้ี
เปนผลมาจากความบกพรองดานการออกเสียงในภาษา ซ่ึงไมเก่ียวของกับความสามารถทางพุทธิปญญาดานอ่ืน ๆ และ
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และตอมาอาจมีปญหาในการอานทําความเขาใจและขาดประสบการณทางการอานซ่ึง
เปนอุปสรรคตอความกาวหนาดานคําศัพทและความรูพื้นฐาน 

จากคําจํากัดความที่กลาวมาสามารถสรุปประเด็นสําคัญที่เก่ียวของกับความบกพรองทางการอาน ไดดังน้ี 1) ความ
บกพรองทางการอานเปนความบกพรองทางการเรียนรูชนิดหน่ึงซ่ึงมีพื้นฐานจากชีวประสาทวิทยา ดังน้ันในการพิจารณาปญหา
ในการอานของความบกพรองทางการอานจะตองไมใชเกิดจากสาเหตุภายนอก เชน การสอนที่ไมเหมาะสมหรือความยุงยาก
ดานอ่ืนของบุคคลน้ัน  2) ความบกพรองทางการอานเก่ียวของกับปญหาในระดับคํา (การถอดรหัสคํา) เปนสวนใหญไม
เก่ียวของกับความเขาใจส่ิงที่อาน 3) ไมสามารถคาดเดาไดวาความบกพรองทางการอานจะเกิดขึ้นกับใคร และ 4) ปญหาการ
ถอดรหัสคําสามารถนําไปสูปญหาความเขาใจในการอาน การจํากัดความกาวหนาดานคําศัพทและความรูพื้นฐานได 
 

2.2 ลักษณะทั่วไปของผูที่มีความบกพรองทางการอาน 
การตรวจพบความบกพรองทางการอานทําไดไมงายนักเน่ืองจากเปนความบกพรองที่ซอนอยู นอกจากน้ันผูที่มีความ

บกพรองทางการอานก็ไมสามารถรับรูไดวาตนเองอานหรือเขียนอยางถูกตองหรือไม  ลักษณะของความบกพรองทางการอาน
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คือ มีความยากลําบากในการจําคํา สะกดคําและถอดความ ทําใหผูที่มีความบกพรองทางการอานมีความยากลําบากในการ
เขาถึงขอมูลที่เปนลายลักษณอักษร จึงขัดขวางพัฒนาการของคําศัพทและความรูพื้นฐาน ซ่ึงมีการสรุปลักษณะของผูที่มีความ
บกพรองทางการอานไวอยางหลากหลาย ดังน้ี 

ปาฎิโมกข พรหมชวย (2550, หนา 34) กลาวถึงลักษณะของเด็กที่มีความบกพรองทางการอานวา เด็กมีความ
บกพรองในการจดจํา พยัญชนะ สระ ขาดทักษะในการสะกดคํา และเรียนรูคําศัพทใหม ๆ ไดอยางจํากัด จึงอานหนังสือไมออก
หรืออานออกแตคําศัพทงาย ๆ อานผิด อานตะกุกตะกัก เด็กกลุมน้ีมักมีความสามารถในการอานหนังสือต่ํากวาเด็กอ่ืนในวัย
เดียวกัน 2 ระดับช้ันเรียน ความบกพรองทางการอานเปนปญหาที่พบไดมากที่สุดของเด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรู
ทั้งหมด 

ศันสนีย ฉัตรคุปต (อางถึงใน สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, 2551, หนา 3) 
กลาวถึงนักเรียนที่มีความบกพรองทางการอานวา เวลาอานหนังสือบุคคลทั่วไปจะมองเห็นและรับรูการประสมคําและ
ความหมายของคํา แตเด็กที่มีความบกพรองทางการอานจะมีปญหาในหลายระดับ ระดับที่หน่ึงคือ สายตาตรวจแลวเปนปกติ
สายตาไมไดส้ันไมไดเบลอไป แตเด็กจะมองเห็นตัวหนังสือเปนขอมูลที่ปอนเขาไปในสมองไมเหมือนทั่ว ๆ ไป เชน ตัวหนังสือ
ลอยไปลอยมา เห็นกลับขางคลายกับมีกระจกเงาอยูในสมอง ดังเชนคําวา Ambulance ขางรถพยาบาลที่เขียนกลับขาง 
บางครั้งอานไดยอหนาหน่ึงเม่ือกลับมาอานอีกทีอานไมไดเลย บางทีอานหนังสือหายไปเปนบรรทัดหรือหายไปเปนบางตัว จึง
อานหนังสือไม  รูเรื่อง ระดับการรับรูขอมูลตอมาเม่ือเขาไปถึงขางในแลวคือ การตีความหมายเด็กที่มีความบกพรองทางการ
อานอาจเฉลียวฉลาด มีไอคิวปกติแตไมสามารถเขาสูกระบวนการเรียนตามปกติได 

ทวีศักดิ์ สิริรัตนเรขา (2009 อางถึงใน มุทิตา แกวคําแสน, 2553) กลาวถึงลักษณะของเด็กที่มีความบกพรองทางการ
อานวา อานหนังสือไมออกเลยหรืออานหนังสือไดไมเหมาะสมตามวัย เชน สะกดไมถูก อานตกหลน อานทีละตัวอักษรไดแต
ผสมคําไมได แยกแยะพยัญชนะที่คลายกันไมออก เชน ก-ถ-ภ  ทั้ง ๆ ที่เด็กดูมีความฉลาดรอบรูในดานอ่ืน ๆ ถามีใครเลาเรื่อง
ใหฟงจะเขาใจดี เรียนรูจากการเห็นภาพและการฟงจะทําไดดี แตถาใหอานเองจะไมคอยรูเรื่อง จับใจความไมได 

สถาบันราชานุกูล (2555, หนา 8) กลาวถึงลักษณะของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการอานวา เด็กจะมีความ
บกพรองในการจดจําพยัญชนะสระ ขาดทักษะในการสะกดคําและเรียนรูคําศัพทใหม ๆไดอยางจํากัด จึงอานหนังสือไมออก 
หรืออานไดแตคําศัพทงาย ๆ อานผิดอานตะกุกตะกัก 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2555, หนา 3) กลาววา ปญหาหลักของนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการอานที่พบไดแก ปญหาตอไปน้ี 1) มีความยากลําบากในการจํารูปพยัญชนะและการอานพยัญชนะ 2) มีความ
ยากลําบากในการจํารูปสระและการอานสระ 3) มีความยากลําบากในการอานคํา เชน คําที่มีตัวสะกดไมตรงตามมาตรา การ
อานผันวรรณยุกตคําที่ประสมกับสระลดรูปและสระเปล่ียนรูป เปนตน 4) มีปญหาในการอานคํา ขอความหรือประโยค เชน 
อานขามคําอานตกหลนอานเพิ่มคํา เปนตน 5) ไมสามารถเรียงลําดับจากเรื่องที่อานได 6) จับขอเท็จจริงจากเรื่องที่อานไมได  
7) จับใจความสําคัญจากเรื่องที่อานไมได 6) เด็กบางคนอาจมีความไวในการฟง 7) พูดไมเปนประโยค 8) เด็กสามารถเขาใจ
ภาษาไดดีหากไดรับฟงหรือมีคนอานหนังสือใหฟงหรือฟงจากเทป แตถาใหอานเองเด็กจะอานไมได อานไมเขาใจหรือจับ
ใจความไมได  9) อานคําโดยสลับตัวอักษร เชน กบ เปน บก  มอง เปน งอม ยอด เปน ดอย กาบ เปน บาก เปนตน 

Reid และ Fawcett (2005 อางถึงใน Elliot, Davidson และ Lewin, 2007) กลาวถึงลักษณะทั่วไปของความ
บกพรองทางการอานวา จะมีอาการปรากฏมากนอยตางกันไปในแตละบุคคลตลอดชวงชีวิต โดยจะมีความยากลําบากในเรื่อง
ตอไปน้ี 1) การใชความจําระยะส้ันและความจําระยะยาวอยางมีประสิทธิภาพ 2) การประมวลผลขอมูลอยางรวดเร็ว 3) การ
จัดการระบบ 4) การออกเสียง 5) การมองเห็นที่สัมพันธกับคําที่อาน  6) การประสานงานตาง ๆ 7) การใชกลยุทธการรูคิดของ
ตนเอง 8) การพัฒนาการอานคําแบบอัตโนมัติ 

Harwell และ Jackson (2008) กลาววา ผูที่มีความบกพรองทางการอานทุกคนจะมีความยุงยากในการอาน ปญหา
ในการอานของผูที่มีความบกพรองทางการอาน จะมีลักษณะดังตอไปน้ี 1) มีความสามารถดานสัทศาสตรต่ํา (ความสามารถดาน
การแยกเสียงในคํา) 2) มีความยากลําบากในการบอกจํานวนเสียงที่อยูในคํา 3) ไมสามารถจําแนกความแตกตางของลําดับเสียง
ในคําได 4) ไมสามารถบอกความเหมือนของคําพองเสียงได 5) มีแนวโนมที่จะไมสามารถแยกความแตกตางของเสียงสระส้ัน 
เชน i และ e หรือเสียงพยัญชนะ เชน p และ b ได 6) มีความสับสนระหวางซายและขวา 7) เรียนรูทักษะการถอดรหัสไดชา  
8) มีพัฒนาการทางทักษะการเคล่ือนไหวต่ําทําใหเขียนไดชาหรือลายมือไมสวยหรือทั้งสองอยาง 9) ขาดทักษะเก่ียวกับ
ระยะทางทําใหงุมงามและเกิดอุบัติเหตุไดงาย 10) ระลึกถึงเสียงหรือคําที่รูจักแลวไดชาและมักมีความสับสนในขั้นตอนของการ
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นําคําเหลาน้ันไปใช 11) มีแนวโนมที่จะมีความยุงยากในการออกเสียงคํายาว ๆ 12) สมาธิส้ัน 13) มีความบกพรองดานการรับรู
ทางการมองเห็น 14) มีวุฒิภาวะทางสังคมไมเหมาะสมกับวัย 15) มีปญหาดานการจัดระบบ 
 
3. มุมมองเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับสาเหตุของความบกพรองทางการอานในปจจุบัน 
 

การศึกษาวิจัยเก่ียวกับสาเหตุของ ความบกพรองทางการอานมีหลายแนวความคิดดังน้ี 
3.1 แนวคิดเก่ียวของกับกระบวนการมองเห็น (Visual Processing Approach) นักวิจัยกลุมน้ีใหความสําคัญกับ

ระบบการมองเห็น (visual system) วามีความเก่ียวของกับการอานและความบกพรองทางการอาน โดยไดแสดงใหเห็นวา 
ทักษะการอานน้ันไดรับอิทธิพลจากการเคล่ือนไหวของตา (eye movement) และไดเสนอวา ปญหาในการอานของบางคน
น้ันเกิดจากการเคล่ือนไหวของสายตา (eyetracking) กลาวคือ ในขณะที่อานแมดูเหมือนสายตาจะเคล่ือนที่ไปตาม
หนากระดาษดานหน่ึงไปยังอีกดานหน่ึง แตสายตาจะมีการหยุดการเคล่ือนที่เพื่อรับขอมูล และมีการเคล่ือนที่จากจุดหน่ึงไปยัง
อีกจุดหน่ึงอยางรวดเร็วโดยไมไดรับขอมูล ซ่ึงคาดวานักเรียนที่มีปญหาเก่ียวกับการเคล่ือนที่ของสายตาน้ีมีแนวโนมที่จะมี
ปญหาทางการอานได ซ่ึง Edenและคณะ (1994 อางถึงใน Christo et al., 2009) ระบุวา การเคล่ือนที่ของสายตาที่สามารถ
ทําใหเกิดปญหามี 2 ลักษณะ คือ 1) มีความยากลําบากในการการหยุดสายตาในระหวางการอาน 2) มีปญหาในการเคล่ือนไหว
ตาตามแนวตรงหรือแนวนอน ซ่ึงรบกวนการมองดวยตาทั้งสอง (binocular vision) และขัดขวางการอาน  

3.2 แนวคิดเก่ียวกับความเร็วในการรับขอมูลเสียง (Temporal Processing) 
เชนเดียวกันกับที่มีการสํารวจความไมมีประสิทธิภาพหรือความชาของตา Tallal และคณะ (Tallal, 1980; Tallal, 

Miller, & Fitch, 1993, Temple et al., 2000 อางถึงใน Christo et al., 2009) ไดตั้งขอสังเกตวา การขาดประสิทธิภาพใน
การรับขอมูลเสียงเปนสาเหตุสําคัญของ ความบกพรองทางการอานโดยมีสมมุติฐานวา มีความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวาง
ความสามารถในการประมวลผลขอมูลเสียงอยางมีประสิทธิภาพกับความสามารถในการรับรูหนวยเสียงของภาษา นักวิชาการ
กลุมน้ียอมรับวาการประมวลเสียง (Phonological processing) มีความสําคัญ แตอธิบายวา ความบกพรองในการประมวล
เสียงน้ัน เปนผลมาจากความผิดปกติเก่ียวกับความเร็วในการรับขอมูลเสียง ซ่ึงจากการศึกษาของพวกเขาพบวา เด็กที่มีความ
บกพรองทางการอาน มีความยุงยากในการแยกพยางคระหวางพยัญชนะ-สระ (consonant-vowel)  

3.3 ความบกพรองดานการประมวลเสียง (Phonological Core Deficit) นักวิจัยและนักวิชาชีพสวนใหญพิจารณาวา
ความบกพรองดานการประมวลเสียงเปนปจจัยหลักของปญหาการถอดรหัสภาษาของผูที่มีความบกพรองทางการอาน โดยมี
งานวิจัยสนับสนุนแนวคิดน้ีเปนจํานวนมาก แนวคิดน้ีไดกลาวถึงบทบาทของความสามารถในการไดยิน รับรู และ แยกแยะ
หนวยเสียงตาง ๆ ของภาษา (Phonological awareness) โดยอธิบายวา หนวยเสียง (phoneme) เปนองคประกอบพื้นฐาน
ของระบบภาษา เปนสวนที่มีความสําคัญที่จําเปนสําหรับการพูดและเขียนคําทุกคํา ตัวอยางเชน คําวา cat  ประกอบดวยหนวย
เสียง k, aaaa และ t  กอนที่จะสามารถระบุคํา เขาใจความหมาย เก็บคําเขาหนวยความจํา หรือ ดึงคําขึ้นมาใช ส่ิงแรกที่บุคคล
จะตองทําคือ แยกออกเปนหนวยเสียงดวยกลไกระบบประสาทของสมอง ในกรณีของผูที่มีความบกพรองทางการอาน หนวย
เสียงเหลาน้ีไดรับการพัฒนาไมดีพอ ภาพหนวยเสียงที่สรางขึ้นจึงไมชัดเจน ผลที่ตามมาคือเม่ือบุคคลน้ันจะพูดก็จะมีความ
ยุงยากในการเลือกหนวยเสียงที่เหมาะสมมาใช และอาจเรียกใชหนวยเสียงที่ใกลเคียงกันมาแทนได  

ระบบภาษา: การอานและการพูด 
Discourse (ปริเฉท: ขอความตอเน่ือง) 

Syntax (ไวยากรณ) 
Semantics (ความหมายคํา) 

Phonology  (เสียงพื้นฐานของภาษา) 
รูปภาพที่ 1 จุดออนที่สําคัญของผูที่มีความบกพรองทางการอานเปนความออนแอในระดับต่ําสุดของระบบภาษา 

ที่มา: Shaywitz (2003, p.41) 
 
 สําหรับการอานน้ันกระบวนการจะกลับกันกับการพูด การอานจะเริ่มจากตัวอักษรบนกระดาษ ผูอานจะเปล่ียน
ตัวอักษรเปนเสียงของตัวอักษรเหลาน้ันและรับรูวาคําประกอบดวยหนวยเสียงยอย ๆ แตผูที่มีความบกพรองทางการอาน จะมี
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ความยุงยากในรับรูวา คําที่พูดและเขียนประกอบดวยหนวยเสียง เขาจะรับรูคําในลักษณะไมชัดเจน โดยไมตระหนักถึง
โครงสรางทางเสียงของคําเหลาน้ันซ่ึงเปนปจจัยสําคัญของความยากลําบากในการอาน (Shaywitz, 2003) 

3.4 แนวคิดคูวิธีการยอยและหลากหลายวิธีการยอย (Dual Subtype Approach and Multiple Subtype 
Approach) มีนักทฤษฎีและนักวิจัยจํานวนหน่ึงซ่ึงเห็นความสําคัญของ Phonological Processing แตเห็นวา การมองเฉพาะ
เรื่องของการประมวลเสียงยังเปนทฤษฎีที่มีขอจํากัดในการอธิบายความแตกตางหลากหลายของความบกพรองทางการอาน   
จึงไดนําเสนอสวนเพิ่มเติมจากแนวคิด Phonological Core Deficit เพื่อการเขาใจความบกพรองทางการอานไดดีขึ้น โดยมี
การนําตัวแปรอ่ืนมาพิจารณารวมดัวยตั้งแตหน่ึงถึงหลายตัวแปร เชน Stanovich (1986) เสนอแนวคิดเก่ียวกับส่ิงแวดลอมใน
การเรียน เชน โอกาสในการอานจากส่ิงพิมพ หรือ ปริมาณการเปดรับภาษาสําหรับเด็กกอนวัยเรียน Bakker (1979, 2006) มี
แนวคิดเก่ียวกับพัฒนาการของสมองโดยอธิบายวา การอานในระยะเริ่มแรก บุคคลจะใชสมองซีกขวา และเม่ือการอานมีความ
ซับซอนมากขึ้นจะมีการปรับเปล่ียนมาใชสมองซีกซายมากขึ้น อยางไรก็ตามเด็กบางคนยังคงใชสมองซีกขวาตอไปแทนที่จะ
เปล่ียนมาเปนซีกซายซ่ึงทําใหเกิดการขัดขวางพัฒนาการในการใชสมองซีกซาย แนวคิดที่สําคัญอีกแนวคิดหน่ึงไดใหความสําคัญ
กับการประมวลเสียงและ “rapid automatized naming” (RAM) หรือเรียกอีกอยางหน่ึงวา “phonological accessing 
efficiency” ซ่ึงเปนความสามารถในการบอกช่ือวัตถุ สี ภาพตาง ๆ อยางรวดเร็ว ซ่ึงจากงานวิจัยพบวา เด็กที่มีความบกพรอง
ทางการอานมีปญหาในการบอกคํา ตัวเลข และตัวอักษรอยางมีประสิทธิภาพ (Wolf & Bowers,1999) 

 
4. การคัดกรองและแนวทางการชวยเหลือเบื้องตน 
 

การประเมินและคัดแยกเด็กที่มีความบกพรองทางการอานนับเปนกระบวนการที่สําคัญ เพราะนอกจากจะเปนการ
จัดประเภทเด็กเขารับบริการทางการศึกษาพิเศษตามที่กฎหมายไดกําหนดไวแลว ยังเปนการชวยใหเด็กไดรับบริการทาง
การศึกษาที่เหมาะสม ไมวาจะเปนดานการจัดการเรียนการสอน ส่ือ อุปกรณ เทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวก การจัด
สภาพแวดลอมในหองเรียน รวมทั้งการใหบริการความชวยเหลือในดานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ  การคัดกรอง/คัดแยกและประเมิน
เด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรูอาจตองอาศัยบุคลากรทางการแพทยเปนสําคัญ อยางไรก็ตามการคัดกรองยิ่งทําไดเร็ว
เทาใดก็จะมีโอกาสในการชวยแกไขความบกพรองของเด็กไดมากขึ้น ในบทความน้ีผูเขียนจะกลาวเฉพาะการสังเกตเบื้องตน
เก่ียวกับลักษณะของเด็กที่มีแนวโนมวาจะมีความบกพรองทางการอาน เพื่อนําไปสูการดูแลที่ถูกตองและการสงตอเพื่อใหไดรับ
ความชวยเหลือทางการแพทยและการศึกษาตอไป 

International Dyslexia Association (2000) และThe Understood Team (2013)  ไดแนะนําการสังเกต
ลักษณะเด็กที่มีความบกพรองทางการอานในแตละชวงวัย สําหรับผูปกครองและครูเพื่อเปนแนวทางในการสังเกตดังตอไปน้ี 

ระดับกอนวัยเรียน 1) เด็กอาจพูดลาชากวาเด็กสวนใหญในวัยเดียวกัน มีความลําบากในการออกเสียงคํายาว ๆ    
บางคํา เรียนรูศัพทใหมไดชาและไมสามารถหาคําที่ถูกตองมาใชได 2) หาคําที่พองเสียงกันไมได 3) อาจมีปญหาในการเรียนรู
ตัวอักษร ตัวเลข วัน สี รูปราง การเขียนช่ือตนเอง และอาจมีปญหาในการปฏิสัมพันธกับเพื่อน 4) ไมสามารถทําตามขั้นตอน
หลายขั้นตอนได มีความยุงยากในการเลาเรื่องอยางเปนลําดับขั้นตอน 5) มักมีปญหาในการแยกเสียงในคําออกจากกันและการ
รวมเสียงใหเปนคํา ประเด็นที่ควรพิจารณาคือ การมีพัฒนาการทางภาษาที่ลาชาจะเปนสัญญาณเตือนอันดับแรกของการมี 
ความบกพรองทางการอาน ถาเด็กมีความยุงยากเก่ียวกับปญหาอุปสรรคเหลาน้ีอยางตอเน่ืองควรขอคําปรึกษาจากแพทย 
 ระดับประถมศึกษา 1) เด็กจะมีปญหาการอานออกเสียง เชน ไมแนใจวาเสียงของอักษรแตละตัวเปนอยางไร 
มีปญหาในการออกเสียงคําที่ไมคุนเคย หลีกเล่ียงการอานออกเสียงในช้ันเรียนเพราะไมอยากเสียหนา 2) มีทีทาสับสนหรือเบื่อ
หนายหนังสือ เด็กอาจไมแสดงทีทาสนใจหนังสือที่เก่ียวกับเรื่องราวหรือตัวละครที่ตนเองชอบหรือสนใจ เด็กจะอานไดชาและมี
ความยุงยากในการทําความเขาใจเน้ือหาที่อาน 3) ดูเหมือนไมเขาใจรายละเอียดของเรื่องที่อาน เด็กมีความยุงยากในการจําวา
มีอะไรเกิดขึ้นในแตละวัน และมีปญหาในการเช่ือมโยงส่ิงที่อานกับขอมูลที่ตนเองรูแลว ทั้งน้ีเน่ืองจากเด็กที่มีความบกพรอง
ทางการอานตองใชสมาธิอยางมากในการอาน การกระทําดังกลาวทําใหเด็กรูสึกเหน่ือยลา เด็กจึงใชวิธีอานใหเสร็จมากกวาการ
เรียนรูจากหนังสือ 4) สลับตําแหนงของตัวอักษร เด็กมักอานคําผิดบอย ๆ เชน อาน mazagine แทนที่จะอานวา magazine
และมักจะสะกดคําผิดบอย ๆ แมกระทั่งคํางาย ๆ ทั้งน้ีเน่ืองจากความบกพรองทางการอาน นอกจากจะมีผลเสียตอทักษะการ
อานแลวยังอาจทําใหเกิดปญหาในการเขียนและการพูดไดดวย 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 1) เด็กจะอานไดชามาก สังเกตไดจากเด็กจะใชเวลานานมากในการทําการบานที่ตองใช
การอาน และเด็กจะหลีกเล่ียงการอานออกเสียงในช้ันเรียน ทั้งน้ีเน่ืองจาการอานออกเสียง หรือ การถอดรหัสคํา เปนเรื่องยาก
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สําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางการอานซ่ึงจะทําใหกระบวนการอานชาลง 2) ไมสามารถหาคําที่ถูกตองมาใชในการพูดได  
เด็กจึงมักจะพูดตะกุกตะกัก พูด "เอออา..." หรือใชคําเสริมอ่ืน ๆเปนสวนใหญ  นอกจากน้ันเด็กจะมีความยุงยากในการพูดคํา  
ที่ถูกตองและมักใชคําที่มีเสียงใกลเคียงกันแตมีความหมายตางกัน 3) ทํางานเขียนที่ไดรับมอบหมายไดอยางยากลําบาก ในการ
เขียนเรียงความเรื่องเดียวกันเด็กอาจสะกดคําคําเดียวกันแตกตางกัน มีปญหาในการแสดงความคิดอยางเปนระบบ รวมถึงการ
สะกดคําและการใชไวยากรณอยางถูกตอง 4) มีความยุงยากในการเขากับกลุมเพื่อน  เด็กมักไมใสใจภาษากายหรือการเรียนรู
จากขอผิดพลาดทางสังคม ทําใหมีความยุงยากในการเขากับกลุมเพื่อนรวมช้ันหรือการเขารวมโครงงานกลุม ทั้งน้ีเน่ืองจาก 
ความบกพรองทางการอานมีผลตอการส่ือสารในหลาย ๆ ดาน ซ่ึงอาจมีผลตอทักษะทางสังคมอีกดวย 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1) เด็กไมเขาใจเรื่องขําขันและสํานวนตาง ๆ และมักตองการใหคนอธิบายมุกตลก 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องที่มีการใชคําสํานวนหรือมีความหมายแฝง  นอกจากน้ันยังไมเขาใจสุภาษิตและสํานวนตาง ๆ ที่เรียนดวย  
2) มีปญหาในการแสดงความคิดเห็น เด็กมักจะมีความยากลําบากในการบอกเลาส่ิงที่ตนรู การพูดสนับสนุนหรือโตแยงหรือ
การพูดใหตรงประเด็น ทั้งน้ีเน่ืองมาจากความบกพรองทางการอานมีผลตอความสามารถในการหาคําที่เหมาะสม การพัฒนา
ความคิดและส่ือสารอยางเปนระบบและมีเหตุเปนผล 3) ขาดความตระหนักเรื่องทิศทาง เด็กจะยังคงสับสนเรื่องซายหรือขวา 
มีความยากลําบากในการอานแผนภูมิและกราฟ มีความยุงยากเรื่องความคิดรวบยอดเก่ียวกับระยะทางและกิจกรรมที่
เก่ียวของ เชน การขับรถและการนําทาง 4) มีความยุงยากในการเรียนภาษาตางประเทศ เด็กมักจะกลัวภาษาตางประเทศที่ถูก
กําหนดใหเรียนและรูสึกไมดีเก่ียวกับการเรียนภาษาน้ัน ในช้ันเรียนเด็กจะใชการเดาทั้งความหมายและการออกเสียง
ภาษาตางประเทศ ซ่ึงปญหาที่เ กิดขึ้นน้ีก็เชนเดียวกับความยุงยากในการอานและเขียนภาษาแม การทําความเขาใจ
ภาษาตางประเทศจะยิ่งยากมากขึ้นสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางการอาน 

เม่ือผูปกครองหรือครูไดติดตามสังเกตเด็กในระยะเวลาพอสมควรและสงสัยวา เด็กมีความบกพรองทางการอาน ซ่ึง
ถือวาเปนความพิการชนิดหน่ึงที่จะตองไดรับความชวยเหลือทางการแพทยและการศึกษาตามกฎหมาย ผูปกครองควรแจงใหครู
ทราบและปรึกษาหารือเก่ียวกับการดําเนินการตอไป ครูมีสิทธิที่จะสงเด็กไปพบแพทยได เม่ือตรวจพบแลวแพทยจะเปนผูออก
ใบรับรองเพื่อใหเด็กไดรับความชวยเหลือ ซ่ึงทั้งพอแม ครู และแพทยตองทํางานรวมกันในการใหความชวยเหลือเด็ก ขั้นตอน
ตอไปทางการศึกษาน้ันคือ ครูจะตองจัดทําแผนการเรียนเฉพาะบุคคล (IEP– Individualized Educational Program) สําหรับ
เด็ก ทั้งน้ีเพื่อใหเด็กไดรับการแกไขความบกพรองในการเรียนรูไดตรงเปาหมายยิ่งขึ้น นอกจากน้ีครูอาจจะปรับกระบวนการ
เรียนการสอนที่เนนการฟง การมองเห็นภาพ การลงมือปฏิบัติ มากกวาจะเนนการอาน หรือมีเทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวก 
ประเภทตาง ๆ เขามาชวย เชน เทปเสียง วิดีโอ คอมพิวเตอร โปรแกรมอานจอภาพ เพื่อชวยใหเด็กเรียนรูไดตอไป 
 
5. บทสรุป 
 
 ความบกพรองทางการอานเปนความบกพรองทางการเรียนรูที่ไมสามารถมองเห็นอยางชัดเจน การคัดกรองผูที่มี 
ความบกพรองทางการอานจึงทําไดยากกวาความพิการดานอ่ืน เชน ดานการมองเห็น ดานรางกายและสุขภาพ เปนเหตุใหใน
สถานศึกษาตาง ๆ ยังมีเด็กที่ไมไดถูกคัดกรองเพื่อรับการดูแลชวยเหลือและจัดการเรียนรูที่เหมาะสม ทําใหเด็กขาดโอกาสใน
การพัฒนาตนเอง การคัดกรองเด็กที่มีความบกพรองทางการอานน้ัน ยิ่งทําไดเร็วเทาไร โอกาสในการแกไขความบกพรองก็ยิ่งมี
มากขึ้น ทั้งน้ีบุคคลที่มีความสําคัญอยางยิ่งในกระบวนการคัดกรองก็คือ ผูปกครองและครูซ่ึงเปนผูใกลชิดกับเด็กมากที่สุด
ผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวา ความรูความเขาใจ ตลอดจนการเอาใจใสอยางใกลชิด การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู และความ
รวมมือระหวางผูปกครองและครูจะชวยสรางโอกาสที่ดีแกเด็กที่มีความบกพรองทางการอาน ใหไดมีโอกาสเติบโตเปนผูใหญที่มี
ศักยภาพและมีความสุขกับการใชชีวิตในสังคมตอไป 
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บทคัดยอ 

 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปที่ 3 โดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับเทคนิคเพื่อนคูคิดเทียบกับเกณฑรอยละ 70 และ 2) เปรียบเทียบ
ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังใชกระบวนการจัดการเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐานรวมกับเทคนิคเพื่อนคูคิด กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดดอน-
โพธ์ิทอง อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ซ่ึงศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา   255 8 จํานวน 1 หองเรียน รวม 13 คน           
ซ่ึงไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลองโดยใชแบบแผนการวิจัยเปนแบบ
กลุมเดียวมีการทดสอบกอนและหลังการทดลอง (one group pretest-posttest design) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ           
1) แผนการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับเทคนิคเพื่อนคูคิดจํานวน 19 แผน และ
2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรเปนแบบทดสอบอัตนัยใหเขียนตอบ จํานวน 5 ขอ การ
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที  

ผลการวิจัยพบวา 1) ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังใช
กระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับเทคนิคเพื่อนคูคิด เปนไปตามเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และ 2) นักเรียนที่เรียนโดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับเทคนิคเพื่อนคูคิดมี
ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
คําสําคัญ: ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร, การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน, เทคนิคเพื่อนคูคิด 
 

Abstract 
 

The purposes of this research were to 1) study the problem solving ability in mathematics of 
Mattayomsuksa 3 students by using the instruction process of problem-based learning with think pair 
share technique 2) compare  the problem solving ability in mathematics of Mattayomsuksa 3 students 
before and after gaining the instruction process of problem-based learning with think pair share technique. 
The sample used for this study is a class of 13 students who study in Mattayomsuksa 3, Watdonphothong 
School, Suphan-Buri Provincein the second academic year of 2015. The sample was selected by purposive 
sampling. This research is the experimental research used as one group pretest-posttest design. The 
instruments used for the research are 1) Nineteen lesson plans of the instruction process of problem-
based learning with think pair share technique 2) Assessment forms of the problem solving ability in 
mathematics. The statistics used to analyse the data average, standard deviation and t-test. 
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The conclusions of the research were as follows: 1) The problem solving ability in mathematics 
of students after using the instruction process of problem-based learning with think pair share technique 
are according to the criteria of 70 percent at the .01 statistical significant level. 2) The problem solving 
ability in mathematics of students after gaining the instruction process of problem-based learning with 
think pair share technique are higher than before learning at the .01 statistical significant level. 
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1. บทนํา 
     
 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กําหนดกรอบทิศทางการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู ทําใหเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการไดแก 1) ความสามารถในการส่ือสาร 2) ความสามารถในการคิด 3) 
ความสามารถในการแกปญหา 4) ความสามารถในการใชทักษะชีวิต และ 5) ความสามารถในการใชเทคโนโลยี การจัดการ
ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตนมุงเนนใหผูเรียนมีทักษะในการคิดอยางมีวิจารณญาณ คิดสรางสรรค คิดแกปญหา มีทักษะ
ในการดําเนินชีวิต และทักษะการใชเทคโนโลยี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552: 2-21) จึงกลาวไดวาในปจจุบันการศึกษา
นอกจากจะใหผูเรียนไดเรียนรูเน้ือหาวิชาแลวการพัฒนาทักษะการคิดและทักษะกระบวนการใหแกผูเรียนจึงเปนส่ิงจําเปน 
 คณิตศาสตรเปนสาระหลักสาระหน่ึงที่สําคัญในการพัฒนาผูเรียนตามกรอบการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และสงเสริม
กระบวนการคิด การแกปญหาของผูเรียน ทําใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบมีแบบแผน สามารถ
วิเคราะหปญหาหรือสถานการณไดอยางถี่ถวนรอบคอบ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552: 56) แตการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร
ของประเทศไทยที่ผานมายังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร จะเห็นไดจากการประเมินคุณภาพผูเรียนของสํานักทดสอบทาง
การศึกษา จัดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปการศึกษา 2556 ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวาผลการทดสอบโดย
ภาพรวมระดับประเทศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไดคะแนน
เฉล่ียรอยละ 25.54 และ 25.41 ตามลําดับ ปรากฏวากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรอยูในลําดับที่ 8 จาก 8 กลุมสาระการ
เรียนรู ทั้งในระดับประเทศ และระดับเขตพื้นที่ ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดดอนโพธ์ิ
ทอง กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 นักเรียนไดคะแนนเฉล่ียรอยละ 25.78 อยูในลําดับสุดทาย
เม่ือเทียบกับกลุมสาระอ่ืน ๆ ซ่ึงสอดคลองกับผลการทดสอบโดยภาพรวมในระดับประเทศและระดับเขตพื้นที่ เม่ือแยกตาม
สาระการเรียนรูจากคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน สาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร
เปนสาระที่นักเรียนทําคะแนนไดต่ําที่สุดเม่ือเทียบกับสาระอ่ืน ๆ ทั้งในระดับประเทศ ระดับเขตพื้นที่และระดับโรงเรียน
(สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ, 2556: 1-8) ดังน้ันทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรจึงเปนสาเหตุหน่ึงที่ทํา
ใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนอยูในระดับต่ํา 
     ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร ประกอบดวยการแกปญหา การใหเหตุผล การส่ือสาร  การเช่ือมโยง และ
การคิดสรางสรรค ทักษะที่เปนหัวใจในการเรียนการสอนคณิตศาสตร คือการแกปญหาเพราะการเรียนรูคณิตศาสตรเปนการ
เรียนรูจากการแกปญหา (NCTM, 1980: 1-3)การแกปญหาทางคณิตศาสตร เปนทักษะกระบวนการที่ตองใชการคิดระดับสูง 
เปนทั้งจุดหมายปลายทางและกระบวนการเรียนรู ชวยใหผูเรียนรูขอเท็จจริง ทักษะมโนมติ หลักการตาง ๆ ทางคณิตศาสตร 
จึงเปนหนาที่ของครูผูสอนที่จะตองหาแนวทางการสอน เทคนิคการสอน ที่สามารถพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรใหกับผูเรียน แนวทางหน่ึงที่เหมาะสมสามารถนํามาใชไดคือ การเรียนโดยใชปญหาเปนฐาน เปนการเรียนรูที่มุงให
ผูเรียนสรางความรูใหมจากการใชปญหาที่เกิดขึ้นในโลกแหงความเปนจริงเปนบริบทของการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะใน
การคิดวิเคราะหและแกปญหารวมทั้งไดความรูตามศาสตรในสาขาที่ศึกษา (มัณฑรา ธรรมบุศย, 2545: 11–17) ผูเรียนได
เรียนรูจากการสัมผัสและมีสวนรวมในการแกปญหา สงเสริมทักษะการคิดระดับสูง การบูรณาการการเรียนรู การเรียนรูอยาง
อิสระ ทักษะการแกปญหา ทักษะการจัดการขอมูล การเรียนรูดวยตนเอง การทํางานเปนทีม และทักษะการส่ือสาร โดยผูเรียน
สรางความรูจากกระบวนการทํางานกลุมเพื่อคนหาวิธีการแกปญหาในสถานการณที่สนใจเก่ียวกับชีวิตประจําวันโดยตัวปญหา
จะเปนจุดตั้งตนของกระบวนการเรียนรูและเปนตัวกระตุนในการพัฒนาทักษะการแกปญหาบนพื้นฐานของเหตุและผล การ
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สืบคนขอมูลผูเรียนจะไดรับมอบหมายเปนรายบุคคลหรือกลุมใหดําเนินการสืบคน (ชานนท จันทรา, 2549: 29–37) การ
จัดการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนเรียนรวมกันเปนกลุม รวมกันคิด รวมกันแกปญหา ปรึกษาหารืออภิปราย และแสดงความ
คิดเห็นดวยเหตุผลซ่ึงกันและกันจะชวยใหผูเรียนไดพัฒนาทั้งความรูทักษะ/กระบวนการคิด และมีประสบการณมากขึ้น 
เทคนิคเพื่อนคูคิด เปนเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบหน่ึง ซ่ึงมีขั้นตอนที่สําคัญคือ 1. การคิด (Think) เปนขั้นที่ครู
กระตุนดวยปญหาเพื่อใหผูเรียนหาคําตอบ 2. การจับคู (Pair) เปนขั้นที่ใหผูเรียนจับคูเพื่ออภิปรายปญหา 3. การแลกเปล่ียน 
(Share) เปนขั้นที่จะใหผูเรียนแลกเปล่ียนและนําเสนอ (Byerley, 2002: 3) ผูสอนนิยมใชคูกับวิธีสอนแบบอ่ืน ๆ เน่ืองจากเปน
เทคนิคที่สงเสริมการมีปฏิสัมพันธจากการทํากิจกรรมรวมกัน ทําใหผูเรียนไดมีการแลกเปล่ียนอธิบายความคิดหรือความรูที่
เช่ือมโยงมาใชในการแกปญหาใหเพื่อนฟง ทําใหมีความแมนยําในเรื่องที่เรียนมากขึ้น กลาที่จะส่ือสารความคิดทางคณิตศาสตร
ออกมาอยางม่ันใจในการทํากิจกรรม มีความสุขในการเรียนและบรรลุเปาหมายรวมกัน (ศิริพรรณ ศรีอุทธา, 2548: 4)  จาก
ความสําคัญและเหตุผลขางตนผูวิจัยจึงสนใจนําแนวคิดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับเทคนิคเพื่อนคูคิด มาใชพัฒนา
เปนกระบวนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
   

วัตถุประสงคของการวิจัย 
      1. เพื่อศึกษาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใชกระบวนการ
จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับเทคนิคเพื่อนคูคิดเทียบกับเกณฑรอยละ 70 
      2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังใช
กระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับเทคนิคเพื่อนคูคิด 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
    1. ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังใชกระบวนการจัดการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับเทคนิคเพื่อนคูคิด เปนไปตามเกณฑรอยละ 70 
      2. นักเรียนที่เรียนโดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับเทคนิคเพื่อนคูคิด มีความสามารถใน
การแกปญหาทางคณิตศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 
2. วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 
กรอบแนวคดิในการวิจัย  
การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดแนวคิดจากการศึกษา เอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนรูโดยใช

ปญหาเปนฐาน เทคนิคเพื่อนคูคิด ความสามารถในการแกปญหาบูรณาการเปนกระบวนการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการ
จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับเทคนิคเพื่อนคูคิด เพื่อพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร นํามา
สรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังแผนภูมิที่ 1 
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แผนภูมิที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
                 
3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

แบบแผนการวิจัย  เปนวิจัยเชิงทดลอง (experimental research) มีกลุมทดลองกลุมเดียวที่มีการสอบกอนและ
หลังการทดลอง (The one group pretest–posttest design) ดังน้ี 
 
ตารางที่ 1 แบบแผนในการวิจัย            

ทดสอบกอน ทดลอง ทดสอบหลัง 
T1 X T2 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

            1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
                1.1  ประชากรในการวิจัยครั้งน้ีไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 อําเภอ
เมือง จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1   
                1.2  กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองครั้งน้ี ผูวิจัยใชเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เปน
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 โรงเรียนวัดดอนโพธ์ิทอง  อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 จํานวน 1 หองเรียน รวม 13 คน     

2. ตัวแปรที่ศึกษา   
                2.1  ตัวแปรตน ไดแก การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
รวมกับเทคนิคเพื่อนคูคิด 
                2.2  ตัวแปรตาม ไดแก ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร   

ความสามารถในการแกปญหา
ทางคณิตศาสตร 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการจัดการเรียนรู 
โดยใชปญหาเปนฐานรวมกับเทคนิคเพื่อนคูคิด 

 กระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานฐาน 

1. ขั้นเตรียมความพรอม   

2. ขั้นกําหนดปญหา    

3. ขั้นวิเคราะหปญหา       

4. ขั้นศึกษาคนควา       

5. ขั้นสังเคราะหความรู         
 

1. การทําความเขาใจปญหา 

เทคนิคเพื่อนคูคิด 
 

2. การวางแผนการแกปญหา 

6. ขั้นสรุปส่ิงที่ไดเรียนรู 

3. การดําเนินการแกปญหา 
เนญหา

4. การตรวจสอบหรือมองยอนกลับ 

คิดเดี่ยว 

รวมกันคิด 
เกง:กลาง:ออน 

1 : 1 : 2 
 

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 

คิดคู 
เกง : ออน 
กลาง: ออน 
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            3. เน้ือหาที่ใชในการทดลอง  
                สาระการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร  
            4. ระยะเวลาที่ทําวิจัย 
                ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 19 คาบ คาบละ 50 นาที โดยทําการ
ทดลองตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2559 
 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย                                                                                                                  
            เครื่องมือที่ใชในการวิจัยน้ีประกอบดวย  

1. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับเทคนิคเพื่อนคูคิด เรื่อง พื้นที่ผิว
และปริมาตร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ใชเวลาในการจัดการเรียนการสอน 19 คาบ  

2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรเปนแบบทดสอบอัตนัยใหเขียนตอบจํานวน 5 ขอ 
โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนเปนแบบรูบริค (rubics) ซ่ึงมีเกณฑการใหคะแนน 3 ระดับ คือ 0, 1, 2  
 

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
             ผูวิจัยดําเนินการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือดังน้ี 
             1. นําแผนการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยจัดทําขึ้นจํานวน 19 แผน เสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และ
ผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง (validity) ดานเน้ือหา โดยพิจารณาจากคาดัชนีความสอดคลองของ
องคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู (IOC : index of itemobjective Congruence) ไดคาความสอดคลองตั้งแต 0.67-1.00   
             2. ผูวิจัยนําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรที่จัดทําขึ้นจํานวน 10 ขอเสนอตอ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง(validity) โดยพิจารณาดัชนีความ
สอดคลองของสถานการณปญหากับจุดประสงคการเรียนรู สถานการณปญหากับเกณฑการใหคะแนน(IOC : index of 
itemobjective Congruence) ไดคาความสอดคลองตั้งแต 0.67-1.00 แลวนําแบบทดสอบที่ผานการคัดเลือกแลวไปทดสอบ
กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 จํานวน 48 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง เพื่อหาคาความยากงาย(PE) และอํานาจ
จําแนก (D) โดยคัดเลือกขอที่มีคาความยากงายตั้งแต 0.45–0.55 และอํานาจจําแนกตั้งแต 0.71-0.77 จํานวน 5 ขอใหคลอบ
คลุมจุดประสงค นําแบบทดสอบที่คัดเลือกแลวไปทดสอบกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไมเคยใชแบบทดสอบชุดน้ีมากอน
และไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน ที่เคยเรียนเรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตรมาแลว นํามาตรวจใหคะแนนนําผลที่ไดไปหาคา

ความเช่ือม่ันของขอสอบทั้งฉบับโดยใชสัมประสิทธ์ิแอลฟา(α – Coefficient )ตามวิธีของครอนบัค(Cronbach)ไดคาเทากับ 
0.83  
 

    การเก็บรวบรวมขอมูล                                                                                                                      
           ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนการทดลอง ดังน้ี  
            1. กอนการทดลอง ใหกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร ที่สรางขึ้น
จํานวน 5 ขอ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 แลวบันทึกคะแนนจากการทดสอบเปนคะแนนทดสอบกอนเรียน (Pretest)  
     2. จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการตามแนวคิดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับเทคนิคเพื่อนคูคิด
เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู จํานวน 19 คาบ คาบละ 50 นาที ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2558 
ถึงวันที่ 4 มกราคม 2559 
            3. ทดสอบหลังทดลอง หลังจากดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชกระบวนการตามแนวคิดการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐานรวมกับเทคนิคเพื่อนคูคิด เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ครบแลวทําการทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหา
ทางคณิตศาสตร ในวันที่ 5 มกราคม 2559 และบันทึกผลการทดสอบเปนคะแนนหลังเรียน (Posttest)  
            4. นําคะแนนที่ไดมาวิเคราะห เพื่อตรวจสอบสมมติฐานโดยวิธีการทางสถิติตอไป 
 

การวิเคราะหขอมูล 
            ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ  ดังน้ี 

1. ใชวิธีการทางสถิติแบบ t-test one group เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับเทคนิคเพื่อนคูคิด กับเกณฑรอยละ 70  
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2. ใชวิธีการทางสถิติแบบ t-test for Dependent Samples เปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับเทคนิคเพื่อน
คูคิด เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร  
 
4. ผลการวิจัย 
 

ผูวิจัยขอนําเสนอผลการวิจัยดวยตารางประกอบคําบรรยาย ดังน้ี 
 
ตารางที่ 2 การศึกษาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  โดยใชกระบวนการ
จัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับเทคนิคเพื่อนคูคิด เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร เทียบกับเกณฑรอยละ 70 

                                                                                                                                 (n = 13) 
การทดสอบ K x  S µ (70) t 

หลังเรียน 40 29.92 1.32 28 5.19** 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  
 จากตารางที่ 2 พบวาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  โดยใชปญหา
เปนฐานรวมกับเทคนิคเพื่อนคูคิด เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร สูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
โดยมีคะแนนเฉล่ีย 29.92 คะแนน คิดเปนรอยละ 74.80 
 
ตารางที่ 3  แสดงการเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  กอนและ
หลังใชกระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับเทคนิคเพื่อนคูคิด 

                                                                                                                            (n = 13) 
การทดสอบ K x  S ∑D ∑D2 t 

กอนเรียน 40 9.62 3.43  
264 

 
5466 

 
24.79** หลังเรียน 40 29.92 1.32 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  
 จากตารางที่ 3 พบวาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  หลังไดรับ
การจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับเทคนิคเพื่อนคูคิด เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร 
สูงกวากอนการไดรับการจัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
5. บทสรุป 
 
 อภิปรายผล 
 การอภิปรายผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปที่ 3 โดยใชปญหาเปนฐานรวมกับเทคนิคเพื่อนคูคิด มีดังตอไปน้ี 
 1. การศึกษาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  โดยใชปญหาเปนฐาน
รวมกับเทคนิคเพื่อนคูคิด เทียบกับเกณฑรอยละ 70 ผลการวิจัยพบวาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังใชกระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับเทคนิคเพื่อนคูคิด สูงกวาเกณฑ
รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคะแนนเฉล่ีย 29.92 คะแนน คิดเปนรอยละ 74.80 ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองมาจากการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เปนการเรียนรูที่ใชสถานการณปญหาที่มีความสัมพันธกับชีวิตประจําวันของ
ผูเรียน เปนจุดเริ่มตนของกระบวนการเรียนรู กระตุนใหผูเรียนเกิดความสงสัย คิดหาแนวทางแกปญหาโดยสํารวจ คนควาเพื่อ
เปนขอมูลในการตัดสินใจเลือกแนวทางแกปญหา โดยอาศัยกระบวนการทํางานกลุม พัฒนาผูเรียนสูการเรียนรูโดยการช้ีนํา
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ตนเองทําใหผูเรียนเกิดทักษะในการแกปญหารวมกัน โดยมีครูเปนผูใหคําแนะนํา อํานวยความสะดวก ออกแบบสภาพแวดลอม
สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ซ่ึงสอดคลองกับการเลเกอร (Gallagher, 1997: 332-362) ที่ไดกลาววา การเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐาน เปนการเรียนรูที่ผูเรียนตองเรียนรูโดยผูเรียนทํางานรวมกันเปนกลุมเพื่อคนหาวิธีการแกปญหาโดยบูรณาการ
ความรูที่ตองการใหผูเรียนไดรับกับการแกปญหาเขาดวยกัน ปญหาที่ใชในการเรียนรู มีลักษณะเก่ียวกับชีวิตประจําวันและมี
ความสัมพันธกับผูเรียน การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน มุงเนนพัฒนาผูเรียนในดานทักษะการเรียนรูมากกวาความรูที่ผูเรียน
จะไดและพัฒนาผูเรียนสูการเปนผูที่สามารถเรียนรูโดยการช้ีนําตนเองได และเทคนิคเพื่อนคูคิด เปนเทคนิคการเรียนรูแบบจัด
ใหผูเรียนทํางานเปนกลุม กลุมละ 4 คน โดยเริ่มจากการที่ผูสอนกําหนดสถานการณปญหาหรือโจทยคําถามใหผูเรียนทุกคนคิด
หาคําตอบดวยตนเองกอน หลังจากน้ันจึงจับคูกันในกลุมนําคําตอบที่ไดไปอภิปราย แลกเปล่ียนความคิด ผลัดกันเลาความคิด 
หรือคําตอบของตนใหคูฟง เม่ือคนพบขอสรุปหรือคําตอบรวมกัน แลวจึงนําคําตอบของแตละคูมาอภิปรายภายในกลุม 4 คน 
แลวสรุปเปนคําตอบของกลุมนําเสนอทั้งช้ัน ดังที่ สลาวิน (Slavin, 1995: 71-84) กลาวถึงเทคนิคเพื่อนคูคิด วาเปนเทคนิคที่
เริ่มจากปญหาที่ครูผูสอนกําหนดนักเรียนแตละคนคิดหาคําตอบดวยตนเองกอนแลวนําคําตอบไปอภิปรายกับเพื่อนที่เปนคู 
จากน้ันจึงนําคําตอบของแตละคูมาอภิปรายพรอมกัน 4 คน เม่ือม่ันใจวาคําตอบของตนถูกตองหรือดี  
 2. การเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังใช
กระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับเทคนิคเพื่อนคูคิด จากผลการวิจัยพบวาความสามารถในการแกปญหา
ทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังใชกระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับเทคนิคเพื่อน
คูคิด ( X =29.92) สูงกวากอนใช ( X =9.62) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก การจัดการเรียนรูโดย
ใชกระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับเทคนิคเพื่อนคูคิด เปนวิธีการจัดการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนเรียนเปน
กลุมยอยคละความสามารถประกอบดวย เกง ปานกลาง และออน จับคูคิด และรายบุคคล โดยใชประเด็นปญหาสถานการณ
กระตุนใหผูเรียนคิดวิเคราะห คนหาแนวทางการแกปญหา นําไปสูการอภิปราย และสรุปองคความรูที่เปนคําตอบของปญหา
ดวยตัวของผูเรียนเอง ประกอบดวย 6 ขั้นตอน ดังน้ี ขั้นที่ 1 เตรียมความพรอม ขั้นที่ 2 กําหนดปญหา ขั้นที่ 3 วิเคราะหปญหา 
ขั้นที่ 4  ศึกษาคนควา ขั้นที่ 5 สังเคราะหความรู ขั้นที่ 6 สรุปส่ิงที่ไดเรียนรู ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสิรินทรา มินทะขัติ (2556: 
บทคัดยอ) ที่ไดทําการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร ที่มีตอ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห และความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 
ผลการวิจัยพบวา ความสามารถในการคิดวิเคราะหและความสามารถในการใหเหตุผลของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 หลัง
ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร สูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และยังสอดคลองกับงานวิจัยของวิลาวัลย  ลูกสะเดา (2549: 64) ที่ไดศึกษาผลของการฝกเทคนิค K-W-
L-H รวมกับกิจกรรมการเรียนแบบคูคิดที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรูวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการฝกโดยใชเทคนิค K-W-L-H รวมกับกิจกรรมการเรียนแบบคูคิดมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความคงทนในการเรียนรูวิชาสังคมศึกษาสูงกวานักเรียนที่ไดรับการฝกโดยใชเทคนิค K-W-L-H 
รวมกับกิจกรรมการเรียนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1  

  

 ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะเพื่อนําไปใช ครูควรที่จะตองศึกษาหลักการ เปาหมาย ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูบทบาทของ
ครู ผูเรียนใหเขาใจ เตรียมส่ืออุปกรณ เอกสารตาง ๆ ใหครบตามจํานวนผูเรียน ฝกใหเรียนรูวิธีการแกปญหาหลาย ๆ วิธี โดย
จับคูคิด และรวมกันคิดจะทําใหไดแนวคิดที่หลากหลายในการแกปญหา สนับสนุนใหแสดงออกซ่ึงแนวคิดในการแกปญหาของ
ตนเอง อภิปรายแนวคิดในการแกปญหาอยางอิสระ 
 2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งตอไป ควรมีการศึกษาเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรโดยใช
กระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับเทคนิคเพื่อนคูคิดในการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรดาน
การใหเหตุผล การเช่ือมโยง และการส่ือสาร  
 

 สรุปผลการวิจัย 
ในงานวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดศึกษาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โดย

ใชกระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับเทคนิคเพื่อนคูคิดเทียบกับเกณฑรอยละ 70 และเปรียบเทียบ
ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังใชกระบวนการจัดการเรียนรู
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โดยใชปญหาเปนฐานรวมกับเทคนิคเพื่อนคูคิด ผลการทดลองพบวาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังใชกระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับเทคนิคเพื่อนคูคิด สูงกวาเกณฑ
รอยละ 70 และนักเรียนที่เรียนโดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับเทคนิคเพื่อนคูคิดมีความสามารถ
ในการแกปญหาทางคณิตศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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การศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการเขาใชบรกิารศูนยการคาชุมชน 
ในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดตาก 

The Study of Marketing Mix Affecting to Services Access to  
Community Mall in Mae Sot, Tak 

 
ฑนิดา ชุนหจันทร 

 
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารธุรกิจบันเทิงและการผลิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
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บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภค สวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใช
บริการของผูบริโภค ตลอดจนการวิเคราะหโอกาสในการพัฒนาการจัดตั้งศูนยการคาชุมชน โดยกลุมตัวอยางคือ ประชากรใน
เขตอําเภอแมสอด จังหวัดตาก จํานวน 385 คน ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 235 คน คิดเปน
รอยละ รอยละ 61.0 และเปนเพศชาย จํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 39.0 ผลการศึกษาพบวา สินคาและบริการที่ตองการ
ใหมีมากที่สุด คือ รานอาหารและเครื่องดื่ม โดยผลการศึกษาเห็นดวยมากที่สุดตอการใหมีสถานีบริการนํ้ามันในศูนยการคา
ชุมชนและเห็นดวยกับความตองการใชบริการที่พักในศูนยการคาชุมชน 
 
คําสําคัญ: ศูนยการคาชุมชน, แมสอด, หางสรรพสินคา 
 

Abstract 
 

This research aims to study customer satisfaction behavior, marketing mix that affects customer 
decision-making on service as well as opportunity analysis in establishing community mall. The example 
is 385 people, living in Mae Sot, Tak province. Questionnaire and interview the stakeholders are applied 
in order to gather the data. The result demonstrates that majority of respondents are female (285) which 
equal to 61% and male (150) account for 39%. Furthermore, the result shows that restaurants are product 
and services that most of the respondents want to have at community mall. Also, there are 219 respondents 
desire to have gas station at community mall. In addition, there are 224 respondents state that accommodation 
should be provided at community mall where the price is about 501 – 1,000 baht per night  

 
Keywords: community mall, Mae Sot, mall  

 
1. บทนํา 
  

ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเก่ียวกับการจัดตั้งโครงการธุรกิจศูนยการคาชุมชน หรือ คอมมูนิตี้มอลล (Community 
Mall) แบบ Neighborhood Shopping Center คือ ศูนยการคาชุมชนแบบเปดขนาดเล็กในละแวกบาน ที่ใหบริการเชาพื้นที่
ทั้งระยะส้ันและระยะยาว ใหบริการบริหารโครงการและพื้นที่สวนกลาง จัดหาสถานที่ประกอบการ และใหบริการ
สาธารณูปโภค โดยเนนการตอบสนองรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคความสะดวกสบายรวดเร็ว เปนแหลงนัดพบและการ
ใชชีวิตของผูบริโภค จึงมีสินคาและบริการที่ตางจากศูนยการคาทั่วไป เชน รานคาและบริการตาง ๆ อยาง รานอาหาร  
รานเบเกอรี่ รานขายของฝากและของใชที่จําเปนในชีวิตประจําวันของผูบริโภคเปนหลัก ธนาคาร พรอมบริการรานเสริมความ
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งาม บริการที่พัก สถานีบริการนํ้ามัน ศูนยบริการรถยนต และรานทําความสะอาดรถยนต เปนตน อีกทั้งยังมีที่จอดรถที่
สะดวกสบาย ไมไกลจากจุดที่ตองการซ้ือสินคาทําใหลูกคาจอดรถแลวเดินเขาไปซ้ือสินคาไดทันที และดวยสถานที่จัดตั้ง  
โครงการธุรกิจศูนยการคาชุมชน น้ี ตั้งอยูที่อําเภอแมสอด บนถนนเสนหลัก สายเอเชีย 1 ซ่ึงมีระยะทางหางจากดานศุลกากร
แมสอดเพียง 15 นาที จึงทําใหการเดินทางมาใชบริการของนักทองเที่ยว นักธุรกิจ และผูบริโภคที่ใชเสนทางน้ีในการเดินทางมี
ความสะดวกมากขึ้น อีกทั้งในดานนักทองเที่ยวนิยมเดินทางทองเที่ยวระยะใกล โดยอาจเลือกเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศ
หรือภายในภูมิภาคเดียวกันมากขึ้น ทั้งน้ีการรวมกลุมทางเศรษฐกิจของประเทศตาง ๆ และกรอบความรวมมือดานการ
ทองเที่ยว เชน UNWTO , APEC , ASEAN , ACD , GMS , ACMECS , IMT-GT และ BIMSTEC เปนตน ชวยลดอุปสรรคและ
ขอจํากัดในการทองเที่ยว (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2554) ซ่ึงดานศุลกากรแมสอดเปนจุดการคาชายแดนสําคัญที่มี
การเติบโตสูงสุด จึงเปนที่ตั้งที่มีศักยภาพที่จะมีนักทองเที่ยว นักธุรกิจ และผูบริโภคทั้งชาวไทยและชาวตางชาติเดินทางเขา – 
ออกประเทศในดานน้ีเปนจํานวนมาก เพิ่มโอกาสการแขงขันทางดานการตลาดในการจัดตั้งโครงการธุรกิจศูนยการคาชุมชนที่ดี 

ดวยเหตุผลที่กลาวมาขางตนทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะจัดตั้งโครงการธุรกิจศูนยการคาชุมชน ถือวาเปนโอกาสทาง
ธุรกิจที่ดีอีกชองทางหน่ึง ที่จะรวบรวม รานจําหนายสินคาและบริการตาง ๆ ที่พัก และสถานีบริการนํ้ามันไวในที่เดียว เพื่อ
ตอบสนองรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภคความสะดวกสบายรวดเร็ว เปนแหลงนัดพบและการใชชีวิตของผูบริโภค และ
อํานวยความสะดวกแกนักเดินทาง นักธุรกิจ และผูบริโภคที่สัญจรโดยใชเสนทางทางบก สายเอเชีย 1 อําเภอแมสอด จังหวัด
ตาก ไดอยางครบวงจร อีกทั้งยังเปนการเปดโอกาสใหกับผูประกอบการรายใหมระดับทองถิ่นเขามาแขงขันในธุรกิจรวมดวย ซ่ึง
ถือเปนการสรางงานสรางอาชีพใหแกคนในทองถิ่นไดมีงานทําอีกดวย    
 
2. วัตถุประสงคของโครงการ 
  
 2.1 เพื่อศึกษาดานการบริการของโครงการจัดตั้งธุรกิจศูนยการคาชุมชน  
 2.2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคของโครงการจัดตั้งธุรกิจศูนยการคาชุมชน 
 2.3 เพื่อศึกษาปจจัยในการเลือกใชบริการของผูบริโภคของโครงการจัดตั้งธุรกิจศูนยการคาชุมชน 
 2.4  เพื่อศึกษาความตองการของผูบริโภคในการใชบริการโครงการจัดตั้งธุรกิจศูนยการคาชุมชน 
 2.5 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคของโครงการจัดตั้งธุรกิจศูนยการคาชุมชน 
 2.6 เพื่อศึกษาสวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการโครงจัดตั้งธุรกิจศูนยการคาชุมชน  
 2.7 เพื่อศึกษาแนวโนมและโอกาสทางธุรกิจของโครงการจัดตั้งธุรกิจศูนยการคาชุมชน  
 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  
 กําพล อนันตพรพาณิชย (2553) ไดศึกษาพัฒนาคอมมูนิตี้มอลลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากการ
ศึกษาวิจัยพบวา ปจจัยแวดลอมภายนอกสงผลกระทบตอการพัฒนาของคอมมูนิตี้มอลลในสองดานดวยกัน คือ ดานการลงทุน
และดานกายภาพ โดยดานการลงทุนประกอบดวย ผูประกอบการ, การเลือกทําเลที่ตั้ง และ สวนผสมของรานคา ดานกายภาพ 
ประกอบดวย การวางผังโครงการ ที่จอดรถ รูปแบบสถาปตยกรรม การวางโซน การเขาถึง พื้นที่สีเขียว และ การใชสีภายใน
โครงการ ผลการศึกษาสามารถแบงเปนประเด็นที่สําคัญได ดังน้ี 
 1. ผลกระทบจากปจจัยดานกฎหมายและสภาพเศรษฐกิจ สงผลตอการเปล่ียนแปลงศูนยการคาชุมชน ดานการ
ลงทุน กลาวคือ การกําหนดพื้นที่คาปลีกในแตละพื้นที่ สงผลใหผูประกอบการเขามาลงทุนมากขึ้น และเกิดการกระจายตัวของ
ศูนยการคาชุมชน ในพื้นที่ตาง ๆมากขึ้น นอกจากน้ีสภาพเศรษฐกิจถือเปนสวนสําคัญที่สงเสริมในการลงทุนของผูประกอบการ 
 2. ผลกระทบจากปจจัยดานพฤติกรรมผูบริโภค สงผลตอการเปล่ียนแปลงของคอมมูนิตี้มอลลดานกายภาพที่
ตอบสนองตอความตองการของผูบริโภค กลาวคือ รูปแบบสถาปตยกรรมเปนแบบสมัยใหมขึ้น มีการใชสีที่หลากหลายในตัว
อาคาร พรอมทั้งการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในอาคาร ตลอดจนมีลําดับการเขาถึงรานคาภายในโครงการมากขึ้น 
 งานวิจัยน้ีไดมีสวนในการพัฒนาองคความรูดานการออกแบบสถาปตยกรรม เพื่อธุรกิจคาปลีกสมัยใหมของประเทศ
ไทยที่เปนประโยชนตอผูประกอบการในการทราบถึงปจจัยแวดลอมที่มีผลตอการพัฒนาคอมมูนิตี้มอลลในอนาคตใหสอดคลอง
ตอการใชงานและความตองการของผูมาใชบริการและผูเชารานคา ตลอดจน นักศึกษาเขาใจถึงปจจัยที่มีอิทธิผลตอการ
ออกแบบสถาปตยกรรมเพื่อธุรกิจคาปลีกที่มีแนวโนมที่เพิ่มขึ้นในอนาคต 
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 ณัฐพงศ  จันทวาส (2554) ไดศึกษาปจจัยทางการตลาดที่มีตอการเลือกใชบริการคอมมูนิตี้มอลลของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานครจากการศึกษาวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย อายุระหวาง 20 – 30 ป มีสถานภาพ
โสด มีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี มีรายได 10,001 – 15,000 บาท สวนใหญมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา กลุม
ตัวอยางสวนใหญรูจักเคยใชบริการและชอบใชบริการอเวนิวรัชโยธินเปนลําดับแรก ช่ือชอบการตกแตงสไตลโมเดิรนยุโรปใช
บริการศูนยการคาชุมชน เดือนละ 2 ครั้ง โดยสะดวกมาใชบริการวันอาทิตยมากที่สุด สวนใหญจะมาใชบริการในชวงเวลา        
16.31 – 19.30 น. ประเภทของสินคาและบริการสวนใหญ คือ รานอาหาร และเลือกซ้ืออาหารและเครื่องดื่มมากที่สุด 
 กลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาดที่มีตอการเลือกใชบริการคอมมูนิตี้มอลลในเขต
กรุงเทพมหานคร อยูในระดับมากในทุก ๆดาน ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑที่มีคาเฉล่ีย 3.77 (SD = 0.805) โดยเห็นวาสินคา
และบริการในศูนยการคาชุมชน ที่มีคุณภาพและมาตรฐานมีสวนในการเลือกใชบริการมากที่สุด คาเฉล่ีย เทากับ 3.92 ปจจัย
ดานราคา มีคาเฉล่ีย 3.69 โดยเห็นวาราคาสินคาและบริการในคอมมูนิตี้มอลลมีความเหมาะสมกับคุณภาพมีสวนในการ
เลือกใชบริการมากที่สุด คาเฉล่ียเทากับ 3.75 ปจจัยดานสถานที่ มีคาเฉล่ีย 3.78 โดยเห็นวาบรรยากาศในคอมมูนิตี้มอลลมี
สวนชวยในการเลือกใชบริการมากที่สุด คาเฉล่ียเทากับ 4.04 และปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมีคาเฉล่ีย 3.61 โดยเห็นวา
การใชบริการบัตรเครดิตหรือมีสวนลดเงินสดแกผูใชบริการในคอมมูนิตี้มอลลมีสวนในการเลือกใชบริการมากที่สุด คาเฉล่ีย
เทากับ 3.74 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาปจจัยทางดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา 
รายไดเฉล่ียตอเดือน และอาชีพที่แตกตางกัน มีปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการคอมมูนิตี้มอลลไมแตกตางกับ
สวนอายุที่แตกตางกัน มีปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการคอมมูนิตี้มอลลแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05  
 วีรชาญ บรรณวิรุฬห (2554) ไดศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคเพื่อการคัดสรรผูเชาพื้นที่ในโครงการศูนยการคาชุมชน ผล
จากการวิจัยสรุปไดวา ผูบริโภคสวนใหญมีวัตถุประสงคการเขาใชบริการเพื่อการรับประทานอาหาร การซ้ือของตาง ๆ และการ
พบปะสังสรรคเปนสวนใหญ ผูประกอบการหรือผูบริหารโครงการศูนยการคาชุมชน จึงควรคัดสรรรานคาใหมีความสอดคลอง
กับพฤติกรรมเหลาน้ันและใหความสําคัญในเรื่องความสะอาด ช่ือเสียของรานคาผูเชาและการเลือกผูเชาพื้นที่ใหมีความ
หลากหลายในประเภทของรานคา นอกจากน้ีปจจัยดานทําเลที่ตั้งและการเขาออกโครงการศูนยการคาชุมชน มีความสําคัญตอ
การเขาใชบริการของผูบริโภค ที่ตั้งของศูนยการคาชุมชนในพื้นที่ ตางกันยอมสงผลใหพฤติกรรมของผูบริโภคตางกันไปดวย 
ผูพัฒนาโครงการควรนําขอมูลจากการวิจัยน้ีเปนแนวทางเบื้องตน เพื่อประกอบการคัดสรรผูเชาพื้นที่ใหเหมาะสมกับพฤติกรรม
ของผูบริโภคที่จะชวยใหการพัฒนาโครงการประเภทศูนยการคาชุมชน ประสบความสําเร็จและมีความคุมคาสูงสุด  
 
4. วิธีดําเนินการศึกษา/การวิจัย 
  
 ประชากร (Population) ที่กําหนดสําหรับการศึกษาทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากร คือ นักทองเที่ยว นัก
ธุรกิจ และผูบริโภคที่ใชเสนทางทางบกน้ีในการเดิน ถนนสายเอเชีย 1 อําเภอแมสอด จังหวัดตากซ่ึงไมทราบจํานวนประชากร
ที่แนนอน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญในชวงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2557  จํานวน 385 คน ซ่ึงสามารถกําหนด
ขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรกําหนดขนาดตัวอยางของ สูตร  Cochran (1953)  ดังน้ี 
  สูตร   n = p(1-p)z2      (1) 
         d2 
   n แทน จํานวนกลุมตัวอยางที่ตองการ 
   P แทน สัดสวนของประชากรที่ผูวิจัยตองการ (0.5)  
   Z แทน ความม่ันใจที่ ผู วิจัย กําหนดไวที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  
 มีคาเทากับ 1.96 (ม่ันใจ 95%) 
   d แทน  สัดสวนของความคลาดเคล่ือนที่ยอมใหเกิดขึ้นได  (0.05) 
 แทนคาในสูตร 
  n  =  0.5(1-0.5)(1.96)2     (2) 
      (0.05)2 
  n  =  0.25(3.8416)      (3) 
     0.0025    
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  n  =   0.9604      (4) 
   0.0025 
  n  =  384.16  ~  n = 385     (5) 
 ดังน้ันขนาดกลุมตัวอยางนักทองเที่ยว นักธุรกิจ และผูบริโภคที่ใชเสนทางทางบก ถนนสายเอเชีย 1 อําเภอแมสอด 
จังหวัดตากในการเดินที่ใชศึกษาในครั้งน้ี คือ 385 ตัวอยาง 
 
 4.1 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม โดยใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามเปนรายบุคคล เพื่อทําใหทราบ
ขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของนักทองเที่ยว นักธุรกิจ และผูบริโภคที่ใชเสนทางทางบกน้ีในการเดินทาง ถนนสายเอเชีย 1 
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก โดยเน้ือหาประกอบดวย 4 สวน ดังน้ี  
 

  4.1.1 แบบสอบถาม (Questionnaire Form) 
  สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ  อาชีพ  สัญชาติระดับการศึกษา  รายไดเฉล่ีย
ตอเดือน และวัตถุประสงคในการใชบริการ ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบปลายปด ชนิดตอบเพียงคําตอบเดียว 
  สวนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนผสมการตลาดของธุรกิจศูนยการคาชุมชน ประกอบดวย ดาน
ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานที่ใหบริการ ดานสงเสริมการตลาด เปนคําถามปลายปด แบงขอมูลใหผูตอบแบบสอบถาม
เลือกตอบเพียงขอเดียว  
  สวนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการศูนยการคาชุมชน ของ
นักทองเที่ยว นักธุรกิจ และผูบริโภคที่ใชเสนทางทางบกน้ีในการเดิน ถนนสายเอเชีย 1 อําเภอแมสอด จังหวัดตาก เปนคําถาม
ปลายปด  การวัดระดับความคิดเห็นตอปจจัยทางดานการตลาดของประชากรที่มาใชบริการในศูนยการคาชุมชน โดยใชระดับ
ความคิดเห็นดังตอไปน้ี  
  5 หมายถึง มากที่สุด 
  4 หมายถึง มาก 
  3 หมายถึง ปานกลาง 
  2 หมายถึง นอย 
  1  หมายถึง นอยที่สุด    
  สวนที่ 4 เปนคําถามปลายเปด ไดแก ขอเสนอแนะ  
 

  4.1.2 แบบสัมภาษณ (Interview Form)  
  การสัมภาษณเปนการเก็บรวบรวมขอมูลแบบเผชิญหนา (Face-to-face Contract) อาศัยการสนทนา
ซักถามระหวางผูสัมภาษณและผูถูกสัมภาษณ โดยใชวิธีการสัมภาษณโดยใชแบบ (Structured Interview) เปนการสัมภาษณ
ตามแบบที่ ไดสรางขึ้นไว ลวงหนา เรียบรอยแลว  โดยจะ สัมภาษณบุ คคลที่ เป นเจ าของธุร กิจประเภทเดี ยวกัน 
 
 4.2 การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลในครั้งน้ีเปนการใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามและนํามาวิเคราะหขอมูล 
เม่ือรวบรวมขอมูล ตรวจสอบความถูกตอง และลงรหัสเรียบรอยแลว จึงนําไปประมวลผลขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อคํานวณหาคาทางสถิติที่ตองการ ดังน้ี 
    4.2.1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของนักทองเที่ยว นักธุรกิจ และผูบริโภคใชเสนทางทางบกน้ีในการเดิน ถนน
สายเอเชีย 1 อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 
    4.2.2 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมและการใชบริการที่สงผลตอปจจัยทางดานการตลาดที่เหมาะสม
โดยใชสถิติคาความถี่ คาสถิติรอยละ ลําดับ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    4.2.3 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจของนักทองเที่ยว นักธุรกิจ และผูบริโภคที่สงผลตอปจจัย
ทางดานการใชบริการ  
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    4.2.4 การวิเคราะหขอมูลสวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการโครงจัดตั้งธุรกิจศูนยการคาชุมชน ที่
สงผลตอปจจัยในการมาใชบริการ โดยใชสถิติคาความถี่ คาสถิติรอยละ ลําดับ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    นําคะแนนที่ไดไปคํานวณคารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน T- test, F- test โดยมีเกณฑในการ
แปรความหมายของคาเฉล่ียตามมาตรฐานวัดของลิเคริรท ดังน้ี (กัลยา วานิชยบัญชา, 2553) ดังน้ี 
   การคํานวณอันตรภาคช้ัน =               Max - Min   (6) 
             จํานวนอันตรภาคช้ัน 
       =                  5 -1   (7) 
                                      5  
       =        0.80    (8) 
  การแปลผลคาเฉล่ีย  
   4.21 – 5.00  มากที่สุด 
   3.41 – 4.20  มาก 
   2.61 – 3.40  ปานกลาง 
   1.81 – 2.60  นอย 
   1.00 – 1.80  นอยที่สุด 
 
5. ผลการวิจัย 
  
 ผลการศึกษาขอมูลสวนบุคคลกลุมตัวอยางสวนใหญ เปนเพศหญิง(รอยละ 61.0) และเปนเพศชาย (รอยละ 39.0) 
โดยสวนใหญมีอายุระหวาง 20 – 30 ป (รอยละ 33.8) และสวนใหญมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 3 – 5 คน (รอยละ 52.7) 
โดยมีรายไดตอเดือนระหวาง 10,001 - 20,000 บาท  (รอยละ 36.4)   
 ผลการศึกษาพฤติกรรมการใชบริการศูนยการคาชุมชน พบวาศูนยการคาชุมชนที่ใชบริการ มากสุด คือ เทสโก โลตัส 
(รอยละ 25.6) และยังเปนไดรับความนิยมเปนที่ช่ืนชอบของคนในพื้นที่ (รอยละ 49.7)  สวนวันที่ใชบริการศูนยการคาชุมชน
มากสุด คือ วันอาทิตย (รอยละ 27.2) รองลงมาวันหยุดนักขัตฤกษ (รอยละ 24.7) และวันเสาร (รอยละ 24.3) โดยมีชวงเวลา
การใชบริการมากสุด คือ เวลา 16.01-19.00 น. (รอยละ 38.7) รองลงมา เวลา 13.01-16.00 น. (รอยละ 26.2) และ เวลา 
19.01- 22.00 น. (รอยละ 20.0) โดยบุคคลที่รวมเดินทางไปศูนยการคาชุมชนกับครอบครัวมากที่สุด (รอยละ 39.4) รองลงมา
คือ เพื่อน (รอยละ 26.9) และเดินทางไปศูนยการคาชุมชนคนเดียว (รอยละ 19.4) 
 ผลการศึกษาประเภทสินคาในศูนยการคาชุมชนที่ใชบริการมากสุด คือ รานอาหาร (รอยละ 30.4) รองลงมา ราน
ขายเส้ือผา (รอยละ 19.0) และ รานหนังสือ (รอยละ 17.6) ประเภทบริการที่ใชมากที่สุด คือ ธนาคาร (รอยละ 36.3) 
รองลงมา เปนรานอาหาร (รอยละ 35.2) และ สถานบันเทิง (รอยละ 11.1) โดยมีเหตุผลในการใชในศูนยการคาชุมชนมาก
ที่สุด คือ สินคาหลากหลายและบริการครบวงจร (รอยละ 26.4) รองลงมา มีที่จอดรถสะดวกสบาย (รอยละ 17.3) และอยูใกล
ที่พักอาศัย / เดินทางสะดวก (รอยละ 15.2) ตามลําดับ  
 ผลการศึกษา ในสวนของสินคาและบริการที่ตองการใหจัดรายการสงเสริมการขายมากที่สุด คือ รานอาหาร (รอยละ 
25.6) รองลงมา คือ รานขายเส้ือผามียี่หอ (รอยละ 19.1) และ รานสะดวกซ้ือ (รอยละ 17.8) โดยคาใชจายในการใชบริการ
ศูนยการคาชุมชนตอครั้ง มีจํานวนมากที่สุด คือ 500 – 1,000 บาท (รอยละ 44.6) รองลงมาคือนอยกวา 500 บาท (รอยละ 
29.1) และ 1,001 – 3,000 บาท (รอยละ 20.3)  
 ในภาพรวมผลการศึกษาดานปจจัยในการเลือกใชบริการศูนยการคาชุมชนพบวา มีความสําคัญในระดับมาก 
(คาเฉล่ีย = 3.90)  โดยมีความสําคัญมาก ทั้ง 4 ดาน  สูงที่สุด อันดับ 1 คือ ดานผลิตภัณฑ (คาเฉล่ีย = 3.93) โดยให
ความสําคัญกับคุณภาพของสินคาและบริการ (คาเฉล่ีย = 3.99  อันดับ 2 เปนดานราคา (คาเฉล่ีย = 3.91) โดยมีผลมากที่สุด
ถาราคาสินคาและบริการในศูนยการคาชุมชนลดราคาสินคาจะมีผลตอการเลือกใชบริการ (คาเฉล่ีย = 4.02) อันดับ 3 ดาน
สถานที่ (คาเฉล่ีย = 3.89) มีผลในระดับมาก ทั้ง 7 ดาน โดยสูงสุด คือ มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยที่ดีของผูใชบริการ มี
ผลตอการตัดสินใจใชบริการ (คาเฉล่ีย = 3.97) และอันดับที่ 4 ดานการสงเสริมการตลาด (คาเฉล่ีย = 3.87) พบวามีผลใน
ระดับมาก ทั้ง 3 ดาน โดยสูงสุด คือ การโฆษณาในนิตยสาร , ปายโฆษณา, ใบปลิว, โทรทัศน, อินเทอรเน็ต สงผลตอการซ้ือ
สินคาและบริการใน ศูนยการคาชุมชน (คาเฉล่ีย = 3.90)  
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 ผลการศึกษาความตองการใชบริการศูนยการคาชุมชน พบวา สินคาและบริการที่ตองการใหมีในศูนยการคาชุมชน
มากที่สุด คือ รานอาหารและเครื่องดื่ม(รอยละ 13.0) รองลงมาเปน ธนาคาร (รอยละ 9.9) และรานเส้ือผา (รอยละ 9.7) 
ตามลําดับ โดยผลการศึกษาเห็นดวยมากที่สุดตอการใหมีสถานีบริการนํ้ามันในศูนยการคาชุมชน (รอยละ 56.9) และเห็นดวย
กับความตองการใชบริการที่พักในศูนยการคาชุมชน (รอยละ 58.2) โดยมีความตองการตอราคาที่พักตอคืนในศูนยการคา
ชุมชนมากที่สุด 501 บาท - 1,000 บาท ตอ คืน (รอยละ 64.2) รองลงมาอยูที่ 1,001 บาท - 1,500 บาท ตอ คืน (รอยละ 
34.2) หากเปดใหบริการจากกลุมตัวอยางจะมีผูเขาใชบริการศูนยการคาชุมชนเปนจํานวนมากที่สุด (รอยละ 48.6)   
 
6. อภิปรายผล  
  
 การศึกษาปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการเขาใชบริการโครงการจัดตั้งศูนยการคาชุมชนในเขตอําเภอแมสอด 
จังหวัดตากน้ัน ผูวิจัยไดศึกษาปจจัยภายในและภายนอก ไดแก ปจจัยดานขอมูลสวนบุคคล ปจจัยทางดานการตลาด วามี
ปจจัยใดบางที่มีอิทธิพลสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการศูนยการคาชุมชนของประชาชนในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก ทั้งน้ี
มีนักวิจัยหลาย ๆทานไดสรุปแนวทางพฤติกรรมผูบริโภค Schiffman & Kanuk (1987) ไดใหความความหมายของพฤติกรรม
ของผูบริโภคไววาเปนพฤติกรรมที่ผูบริโภคแสดงออกไมวาจะเปนการเสาะหา ซ้ือ ใช ประเมินผล หรือการบริโภคผลิตภัณฑ 
บริการ และแนวคิดตาง ๆ ซ่ึงผูบริโภคคาดวาจะสามารถตอบสนองความตองการของตนไดเปนการศึกษาการตัดสินใจของ
ผูบริโภคในการใชทรัพยากรที่มีอยู ทั้งเงิน เวลา และกําลังเพื่อบริโภคสินคาและบริการตาง ๆ อันประกอบดวย ซ้ืออะไร ทําไม
จึงซ้ือ ซ้ือเม่ือไร อยางไร ที่ไหน และบอยแคไหน ดังน้ัน จากผลการศึกษา ปจจัยในการเลือกใชบริการศูนยการคาชุมชนใน
ภาพรวม พบวา มีความสําคัญในระดับมากทุกดาน มีคาเฉล่ีย 3.90 โดยพบวาปจจัยที่มีผลในการเลือกใชบริการศูนยการคา
ชุมชนของกลุมตัวอยางมากสุดคือ คุณภาพของสินคาและบริการในศูนยการคาชุมชน เน่ืองจากคุณภาพของสินคาและบริการ
เห็นเปนรูปธรรมหรือสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคได ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ ณัฐพงศ จันทวาส 
(2554) เรื่องปจจัยทางการตลาดของผูบริโภคที่มาใชบริการคอมมูนิตี้มอลลในเขตกรุงเทพมหานคร  
 จากผลการทดสอบจะเห็นไดวาปจจัยทางการตลาดที่มีการใชบริการตอการเลือกใชบริการคอมมูนิตี้มอลลมากคือ 
สินคาและบริการในศูนยการคาชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐานมีสวนในการเลือกใชบริการมากที่สุด  โดยในสวนของสินคา
และบริการที่ตองการใหมีในคอมมูนิตี้มอลลพบวามากที่สุด ถึงรอยละ 13.0 คือ รานอาหารและเครื่องดื่ม ซ่ึงสอดคลองกับ
การศึกษาของ วีรชาญ บรรณวิรุฬห (2554) เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคเพื่อการคัดสรระผูเชาพื้นที่ในโครงการ
ศูนยการคาชุมชน พบวาวัตถุประสงคของการเขาใชบริการที่มีอัตราสวนมากที่สุดคือ การรับประทานอาหาร คิดเปนรอยละ 28 
จากผลการศึกษาดังกลาวนํามาสูประเด็นการจัดตั้งโครงการศูนยการคาชุมชนในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดตาก ในการกําหนด
ประเภทรานคาและคัดเลือกผูเชาพื้นที่ เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคในพื้นที่โดยอางอิงมาจากการทํา
แบบสอบถามประชากรในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดตากเปนหลัก และประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับผูเชาดวย  
 สวนผลการศึกษาพฤติกรรมการใชบริการศูนยการคาชุมชนในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดตาก พบวาเหตุผลในการเขา
ใชบริการศูนยการคาชุมชนมากที่สุดถึงรอยละ 26.4 คือ สินคาหลากหลายและบริการครบวงจร ซ่ึงขัดแยงกับการศึกษาของ 
ณัฐพงศ จันทวาส (2554) เรื่องปจจัยทางการตลาดของผูบริโภคที่มาใชบริการคอมมูนิตี้มอลลในเขตกรุงเทพมหานครที่ไดจาก
การวิเคราะหพบวา เหตุผลที่เลือกใชบริการคอมมูนิตี้มอลลมากที่สุดถึงรอยละ 23.8 คือ อยูใกลที่พักอาศัย เน่ืองจากใน
ปจจุบันผูบริโภคเปล่ียนไปมาก ตองการความสะดวกสบาย รวดเร็ว ใกลบาน และครบครัน จึงทําใหธุรกิจแบบศูนยการคา
ชุมชน เกิดการขยายตัวอยางรวดเร็วทั้งในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เพราะเปนธุรกิจขนาดเล็กกวาหางสรรพสินคาจึงสามารถ
แทรกเขาสูแหลงที่อยูอาศัยไดงายเพราะใชพื้นที่นอยและยังตอบสนองไลฟสไตลของผูบริโภคไดหลากหลาย เพราะมีสินคาและ
บริการที่จําเปนตอการใชชีวิตจําหนายและมีไวคอยใหบริการอยางหลากหลาย  
 ในดานการสงเสริมการตลาด ส่ิงที่เปนตัวกระตุนความตองการซ้ือน้ันตองอาศัยการสงเสริมทางการตลาด โดยจากผล
การศึกษาพบวา สินคาและบริการที่ตองการใหจัดรายการสงเสริมการขายที่ศูนยการคาชุมชนมากที่สุดถึงรอยละ 25.6  คือ 
รานอาหาร ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ ณัฐพงศ จันทวาส (2554) เรื่องปจจัยทางการตลาดของผูบริโภคที่มาใชบริการ
คอมมูนิตี้มอลลในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการทดสอบจะเห็นไดวาสินคาและบริการในคอมมูนิตี้มอลล ที่ประชาชนอยาก
ใหจัดรายการสงเสริมการขายมากที่สุดถึงรอยละ 36.0 คือ รานอาหาร จะเห็นไดวาการรับประทานอาหารเปนส่ิงที่จําเปนใน
การดํารงชีวิตของมนุษยและขาดไมได ดังน้ันรานอาหารจึงเปนส่ิงที่ผูบริโภคใหความสนใจมากที่สุด ในการจะกระตุนความ
ตองการซ้ือน้ัน ตองอาศัยหลักการสงเสริมทางการตลาดเขามาชวยกระตุน อยางเชน สวนลดจากบัตรสมาชิก คูปองสวนลดตาง 
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ๆ เปนตน ส่ิงเหลาน้ีก็จะสามารถชวยกระตุนเพิ่มยอดขายไดดีอีกดวย  โดยคาใชจายในการใชบริการศูนยการคาชุมชนมากที่สุด
ถึงรอยละ 44.6 คือ 500 - 1,000 บาท ตอครั้งในการใชจายเม่ือเขามาใชบริการศูนยการคาชุมชน ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษา
ของ วีรชาญ บรรณวิรุฬห (2554) เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคเพื่อการคัดสรรผูเชาพื้นที่ในโครงการศูนยการคาชุมชน 
พบวาคาใชจายในการเขาใชบริการผูบริโภคที่เขาใชบริการในศูนยการคาชุมชนมากที่สุดถึงรอยละ 39.0 คือ สวนใหญมี
คาใชจายตอครั้ง 500 - 1,000 บาท  
  
7. ขอเสนอแนะจากการศึกษา 
  
 7.1 การจัดตั้งโครงการธุรกิจตองมีการศึกษาวิจัยความคิดเห็นและความตองการของผูบริโภคในดานตาง ๆ เพื่อนํามา
ปรับใชใหสอดคลองกับธุรกิจ เพื่อใหธุรกิจเปนไปอยางครบวงจรตามความตองการของผูบริโภคและยังสรางความแตกตางอยาง
โดดเดนใหแกธุรกิจได  
 7.2 การศึกษาโครงการธุรกิจศูนยการคาชุมชน "แมสอด มอลล" มีความเปนไปไดในการจัดตั้งโครงการ สามารถนํา
แผนงานไปประยุกตใชเปนโมเดลทางธุรกิจสําหรับดานชายแดนตาง ๆที่เช่ือมกับประเทศอ่ืน ๆในอาเซียนได เพื่อรองรับ
เศรษฐกิจอาเซียนที่กําลังจะเกิดขึ้น หรือโครงการอ่ืน ๆที่มีความใกลเคียงกันในการดําเนินงานไดจริง และยังใหประโยชนกับ
ผูประกอบการและผูบริโภคดวย 
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บทคัดยอ 

 
 การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research) มีวัตถุประสงคเพื่อ  
1) ศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และการดําเนินงานของกลุมเกษตรกรชาวสวนยางพารา 2) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จใน
การดําเนินงานของกลุมเกษตรกรชาวสวนยางพารา และ 3) หาแนวทางการดําเนินงานของกลุมเกษตรกรชาวสวนยางที่ประสบ
ความสําเร็จ กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัย ไดแก กลุมเกษตรกรชาวสวนยางพาราบานกกดู อําเภอเมือง จังหวัดเลย ผลการวิจัย           
มีดังน้ี 
 1. เกษตรกรบานซํากกคอ เริ่มปลูกยางตั้งแตป 2538 และขยายพื้นที่มากขึ้นตั้งแตป 2541 ปญหาและความตองการ 
มี 4 ดาน ไดแก ดานแหลงทุน ดานความรูเก่ียวกับยางพารา ดานการตลาด และดานความรูในการรวมกลุม โดยตองการใหมี
การรวมกลุมผูปลูกยางพารา เพื่อชวยเหลือกันภายในกลุม และใหหนวยงานราชการชวยเหลือในการจัดตั้งกลุม และจัดสถานที่
ดําเนินงานของกลุมให  
 2. ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการดําเนินงานของกลุมเกษตรกรชาวสวนยางพารา ไดแก 1) ปจจัยดานผูนํา              
2) ปจจัยดานการบริหารจัดการ 3) ปจจัยดานการมีสวนรวม และ 4) ปจจัยดานการพัฒนาผลผลิต  
 3. แนวทางการดําเนินงานของกลุมเกษตรกรชาวสวนยาง มีขั้นตอนดังน้ี คือ 1) ระยะเริ่มตน เปนการสรางความ
เขาใจแกสมาชิกถึงวัตถุประสงคการรวมกลุม จากน้ันจึงประสานหนวยงานราชการเพื่อกอตั้งกลุมเกษตรกร 2) ระยะที่สอง 
กําหนดโครงสราง บทบาทหนาที่ วัตถุประสงค ระเบียบขอบังคับ ยื่นคําขอลงทะเบียนกลุมเกษตรกรระดับจังหวัด และจัดการ
ประชุมเลือกคณะกรรมการตามโครงสรางที่กําหนดไว และ 3) ระยะที่สาม เปนการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคของกลุมที่ตั้งขึ้น ภายใตการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ  
 
คําสําคัญ: การรวมกลุม, กลุมเกษตรกร, ชาวสวนยางพารา 
 

Abstract 
 

 This participatory action research aimed to study 1) socio-economic circumstance and Para rubber 
plantation circumstance of the Para rubber farmers, 2) the key factors affecting successful Para rubber 
plantation and 3) guidelines for Para rubber farmers to successfully achieve the objective goals in Para 
rubber plantation. The target group of the research was Para rubber farmers at Ban Kok Doo in Muang 
District of Loei Province. According to the study, there are major findings as follows. 
 1. The Rubber farmers at Ban Sam Kok Kor began planting Para rubber in 1995 before the area 
of planting expanded wider in 1998. Para rubber farmers’ problems and needs for Para rubber presentation 
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are divided into four categories; financial budget, sources of knowledge regarding Para rubber plantation, 
marketing and farmer group participatory. 
 2. Factors affecting the successful Para rubber plantation of farmers comprised 1) leadership,            
2) management, 3) participatory and 4) production.  
 3. Vigorous Guidelines for successful farmers in Para rubber plantation comprised 3 stages. 1) The 
first stage is an initiating stage to provide the farmers useful information and knowledge concerning the 
objectives of establishment of Para rubber farmer and coordinate with the government sectors in order 
to establish a group of Para rubber farmers. 2) The second stage is constructing of Para rubber planting 
infrastructures, setting roles and responsibility, objectives and rules of the group. 3) This final stage is 
performing action. All of members with their certain responsibilities and positions are assigned to perform 
the tasks to achieve the objective goals with effective management of Para rubber plantation. 
 
Keywords: group participatory, farmer group, para rubber farmers  
 
1. บทนํา 
 
 จังหวัดเลยมีพื้นที่สวนใหญเปนภูเขาสูง ภูมิอากาศดีตลอดป สงผลใหดินมีความอุดมสมบูรณ ทางจังหวัดโดย
หนวยงานที่เก่ียวของจึงมีการสงเสริมใหเกษตรกรปลูกยางพารา เพื่อเพิ่มพื้นที่ปาไม และเปนชองทางเพิ่มรายได จากการ
สามารถจําหนายนํ้ายาง การประกอบอาชีพสวนยางพาราในภาคอีสานทําใหมีวิถีชีวิต การดํารงชีพ และเศรษฐกิจดีขึ้น 
เกษตรกรในจังหวัดเลย  จึงขยายพื้นที่ปลูกยางเพิ่มมากขึ้นทุกป จากการลงพื้นที่เพื่อการวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดความรูที่
เหมาะสมในการปลูกและการผลิตยางพารา สําหรับเกษตรกรในเขตจังหวัดเลย ทุนเครือขายบริหารการวิจัยและถายทอด
เทคโนโลยีสูชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใตการสนับสนุนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พบวา 
ปญหาของเกษตรกรผูปลูกยางพาราในเขตจังหวัดเลย คือ ขาดความรูที่ถูกตองในการปลูกและผลิตยางพารา ซ้ือพันธุยางจาก
คําชวนเช่ือของพอคา ใสปุยตนยางตามคําพูดของรานขายผลิตภัณฑการเกษตร ตลาดทองถิ่นมีผูขายเปนเกษตรกรจํานวนมาก 
ขณะที่ผูซ้ือมีจํานวนนอยราย สงผลใหราคาที่ได ต่ํากวาที่ควรจะเปน นอกจากน้ี การขาดระบบขอมูลขาวสารที่เช่ือมโยงขอมูล
ระหวางตลาดกลาง ตลาดทองถิ่น และตลาดประมูล ทําใหไมไดรับขอมูลดานราคา และสถานการณซ้ือขาย จึงถูกเอาเปรียบ
จากพอคาคนกลาง ซ่ึงปญหาตาง ๆ เกิดจากการที่เกษตรกรขาดความรู ความเขาใจ ขาดการสงเสริมจากภาครัฐ หรือผูนํา
ชุมชนในการรวมกลุมเพื่อสรางเครือขายพลังความคิด  
 ดังน้ัน การแกไขปญหาตองเนนกระบวนการพัฒนาที่กอใหเกิดความม่ันคงและพึ่งตนเอง รวมถึงการใหประชาชน 
และชุมชนมีบทบาทควบคูกับการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐในการสงเสริม และสนับสนุนเทคโนโลยีการผลิต การแปรรูป 
ปจจัยการผลิต ตลอดจนโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญ ผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการศึกษา แนวทางการสงเสริมการรวมกลุมเกษตรกร
ชาวสวนยางพาราในเขตจังหวัดเลย โดยใชวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเรื่อง เพื่อเปนแนวทางหน่ึงในการ
ดําเนินการของเกษตรกรผูปลูกยางพาราและหนวยงานที่เก่ียวของนําไปใชประโยชนตอไป 
 
2. วัตถุประสงคของงานวิจัย 
 
 2.1 เพื่อศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และการดําเนินงานของกลุมเกษตรกรชาวสวนยางพารา   
 2.2 เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการดําเนินงานของกลุมเกษตรกรชาวสวนยางพารา 
 2.3 เพื่อหาแนวทางการดําเนินงานของกลุมเกษตรกรชาวสวนยางที่ประสบความสําเร็จ เพื่อนํามาเปนตนแบบใหแก
เกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดเลย 
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3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และการดําเนินงานของกลุมเกษตรกรชาวสวน
ยางพารา ศึกษาปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการดําเนินงานของกลุมเกษตรกรชาวสวนยางพารา และหาแนวทางการ
ดําเนินงานของกลุมเกษตรกรชาวสวนยางที่ประสบความสําเร็จ เพื่อนํามาเปนตนแบบใหแกเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดเลย 
ซ่ึงวิธีดําเนินการวิจัยมีดังน้ี 
 

 3.1 กลุมเปาหมายของการวิจัย 
  3.1.1 กลุมเปาหมายชุมชนตนแบบในการจัดการความรูดานแนวทางการรวมกลุม ไดแก กลุมเกษตรกรชาวสวน
ยางพาราบานกกดู อําเภอเมือง จังหวัดเลย 
  3.1.2 กลุมเปาหมายชุมชนพัฒนาในการรวมกลุมเกษตรกรผูปลูกยางพารา ไดแก กลุมเกษตรกรผูปลูกยางพารา
บานซํากกคอ อําเภอหนองหิน จังหวัดเลย  
  3.1.3 กลุมเปาหมายในวิพากษแนวทางสงเสริมการรวมกลุม ไดแก ผูนําเกษตรกรสวนยาง เจาหนาที่เกษตร
จังหวัด และผูเก่ียวของ 

 

 3.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยใชเครื่องมือในการวิจัยที่สรางขึ้นใหสอดคลองกับระเบียบวิธีวิจัยในเชิง ปริมาณและเชิงคุณภาพ  
ซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี 
  3.2.1 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณ ไดแก แบบสอบถาม เพื่อสอบถามเก่ียวกับบริบททางสังคม บริบท
ทางเศรษฐกิจของชุมชนที่เปนที่ตั้งของชุมชนที่ทําสวนยางพารา แบงเปน 3 ตอน ไดแก ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 
ตอนที่ 2 บริบททางสังคม บริบททางเศรษฐกิจของชุมชน สภาพปญหาและความตองการ และตอนที่ 3 ขอเสนอแนะจาก
กลุมเปาหมาย  
  3.2.2 เครื่องมือเชิงคุณภาพ ในงานวิจัยน้ีผูวิจัยใชเครื่องมือในงานวิจัย ดังตอไปน้ี 
  1) แบบสัมภาษณ เพื่อศึกษาแนวทางการรวมกลุม 4 ประเด็น คือ องคความรูเรื่องการรวมกลุม การเริ่มกอตั้ง 
แนวทางการพัฒนา และปจจัยในการบริหารจัดการกลุมใหประสบความสําเร็จ 
  2) ประเด็นการประชุม แบงเปน (1) ประเด็นการประชุม เพื่อระดมความคิดเห็นเพื่อศึกษาแนวทางการรวมกลุม 
ความเปนไปไดในการรวมกลุม (2) ประเด็นการประชุม เพื่อแลกเปล่ียนแนวคิดทั้งเรื่องการบริหารงานกลุม การนําองคความรู
เรื่องการปลูก และการผลิตยางพารามาปรับใชในสมาชิกกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ และ (3) ประเด็นการสนทนากลุม เพื่อ
สรุป รวบรวม ถอดบทเรียนที่ได เพื่อสรางแนวทางการรวมกลุมเกษตรกรผูปลูกยางพาราขึ้นในบานซํากกคอ จังหวัดเลย 
 

 3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research) มีวิธีดําเนินการ ดังน้ี 
  1) ศึกษาโครงสราง และศักยภาพชุมชนพัฒนาเปนการเก็บรวบรวมขอมูลที่เปนองคประกอบพื้นฐานของการตั้ง
ชุมชน รวมทั้งบริบททางสังคม บริบททางเศรษฐกิจของชุมชน โดยใชแบบสอบถาม และการสัมภาษณ ทั้งน้ี ผูวิจัยไดประสาน
ความรวมมือนักวิจัยชุมชนเปนผูชวยผูวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  2) ศึกษาแนวทางการรวมกลุมดวยการสัมภาษณเชิงลึก ผูนํา และแกนนํากลุมเกษตรกรผูปลูกยางพาราบาน
กกดู เพื่อใหไดองคความรูเรื่องการรวมกลุม การเริ่มกอตั้ง แนวทางการพัฒนา และปจจัยการบริหารจัดการใหประสบ
ความสําเร็จ 
  3) สรางเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางตัวแทนชุมชนตนแบบและตัวแทนเกษตรกรชุมชนพัฒนา โดยจัดใหมี
การศึกษาดูงาน ณ ชุมชนตนแบบบานกกดู เพื่อแลกเปล่ียนแนวคิดทั้งเรื่องการบริหารงานกลุม การนําองคความรูเรื่องการปลูก 
และการผลิตยางพารามาปรับใชในสมาชิกกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  4) ศึกษาแนวทางการรวมกลุม ความเปนไปไดในการรวมกลุม โดยใชเทคนิคการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น
ระหวางตัวแทนเกษตรกรชุมชนตนแบบ และตัวแทนเกษตรกรชุมชนพัฒนา อันจะเปนการพึ่งพาอาศัยกันระหวางชุมชน 
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  5) จัดการสนทนากลุมเกษตรกรชุมชนพัฒนา สรุป รวบรวม ถอดบทเรียนที่ได เพื่อสรางแนวทางการรวมกลุม
เกษตรกรผูปลูกยางพาราขึ้นในชุมชนบานซํากกคอ อําเภอหนองหิน จังหวัดเลย 
  6) สรุปผลการวิจัย/นําเสนอผูเก่ียวของ 
 

 3.4 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยจําแนกวิธีการวิเคราะหขอมูลเปน 2 ลักษณะ คือ  
  3.4.1   การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาจากการสัมภาษณ การสัมภาษณแบบเจาะลึก
และการสนทนากลุมใชวิธีวิเคราะหเน้ือหา (Content analysis) เพื่อการสรุปความเชิงพรรณนาตอไป 
  3.4.2   การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ผูวิจัยใชโปรแกรมทดสอบทางสถิติ ในการวิเคราะหขอมูลที่ไดมาจาก
แบบสอบถาม เพื่อหาคาสถิติพื้นฐาน ไดแก รอยละ คาเฉล่ียเลขคณิต (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation) แลวนําผลที่ไดมาจัดทําตารางวิเคราะหทางสถิติ เพื่ออธิบายความหมายและแสดงผลขอมูลที่ไดทั้งหมด 
 
4. ผลการวิจัย  
 
 4.1 ผลการศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และการดําเนินงานของเกษตรกรชาวสวนยางพารา   
 จากการเก็บขอมูลของกลุมเกษตรกรผูปลูกยางพาราในบานซํากกคอ จังหวัดเลย เพื่อศึกษาถึงขอมูลพื้นฐานดาน
เศรษฐกิจ สังคม และการดําเนินการของเกษตรกรชาวสวนยางพารา ปรากฏผลดังน้ี 
 เกษตรกรผูปลูกยางพารา เริ่มปลูกยางตั้งแตป 2538 และขยายพื้นที่ปลูกมากขึ้นเรื่อยมาตั้งแตป 2541 จนถึง
ปจจุบัน สวนใหญจะเริ่มตนปลูกยางพาราจากขนาดพื้นที่ไมเกิน 10 ไร โดยยังปลูกพืชผลทางการเกษตรชนิดอ่ืนเปนหลักกอน 
หลังจากน้ัน จึงขยายพื้นที่ปลูกยางพาราเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนบางคนปลูกยางพาราเพียงอยางเดียวในปจจุบัน โดยมีเหตุผลในการ
ตัดสินใจปลูกยางพาราคลายคลึงกัน คือ ปจจัยดานราคารวมกับเหตุผลอ่ืน โดยทั้งน้ี เม่ือเห็นวาเพื่อนบานหรือคนในชุมชนที่
ปลูกมากอนไดรับผลตอบแทนที่ดี ผนวกกับการสนับสนุนของหนวยงานราชการจึงตัดสินใจปลูกยางพารา โดยมักจะใชแรงงาน
ในครอบครัว เพื่อดูแลรักษา และกรีดยางเอง เพื่อประหยัดคาใชจาย อยางไรก็ดี เจาของสวนอยางที่เริ่มเปดกรีดใหม และผูที่มี
พื้นที่ปลูกยางมากกวา 20 ไร มักจะจางคนงานที่มีฝมือในการกรีดยางมาแลว โดยแบงรายไดจากการกรีดเปนเปอรเซ็นตคาจาง 
 ผูปลูกยางพาราสวนใหญไดรับความรู ขอมูลขาวสารที่เก่ียวของจากเพื่อนบานที่ปลูกยางพาราดวยกัน โดยไดรับ
คําแนะนําความรู เทคนิค วิธีการตาง ๆ จากผูที่มีประสบการณในการปลูก หรือเจอปญหามากอน นอกจากน้ีจะมีหนวยงาน
ตาง ๆ มาใหความรูเปนครั้งคราว ทั้งน้ี เกษตรกรผูปลูกยางพาราบานซํากกคอ ไมมีการรวมกลุมหรือจัดตั้งกลุมเกษตรกรผูปลูก
ยางพารา มีเพียงสวนหน่ึงที่จะรวมตัวกันเพื่อซ้ือผลิตภัณฑตาง ๆ เชน ปุย ยาฆาแมลง ฯลฯ ในราคาถูกลง และรวมกันนํา
ผลผลิตไปจําหนาย  
 จากการสํารวจปญหาและความตองการของเกษตรกรชาวสวนยางพาราบานซํากกคอ พบวา มีปญหาดานตาง ๆ 
ไดแก 1) ปญหาดานแหลงทุน เน่ืองจากไมมีหนวยงานราชการใหคําปรึกษา ทําใหไมมีความรูเรื่องแหลงทุน หรือการสนับสนุน
จากภาครัฐ ทําใหขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน เกษตรกรตองการไดรับความชวยเหลือดานเงินทุน และความรูเก่ียวกับแหลงทุน         
2) ปญหาดานความรูเก่ียวกับยางพารา เกษตรกรสวนใหญ ไมมีความรูดานการเลือกพันธุ การปลูก-ดูแลรักษา การกรีด การทํา
ปุยชีวภาพ หรือการกําจัดหญาฯลฯ ตองการใหหนวยงานราชการ หรือผูเช่ียวชาญใหความรู คําแนะนํา การแกปญหา 
วิทยาการใหม ๆ และชองทางจัดจําหนาย 3) ปญหาดานการตลาด เกษตรกรสวนใหญไมมีการวางแผนทั้งดานการตลาดและ
ผลผลิต เพราะสวนใหญขายแตนํ้ายาง หรือขี้ยาง เกษตรกรตองการใหมีการรวมกันใหมีผูซ้ือมารับซ้ือยางที่จุดใดจุดหน่ึงเพื่อ
ความสะดวก ลดตนทุน รวมทั้งยังสามารถตอรองราคาใหสูงขึ้นได 4) ปญหาดานความรูในการรวมกลุม เกษตรกรไมมีความรู
เรื่องการรวมกลุม ทั้งน้ี สวนใหญตองการใหมีการรวมกลุม เพื่อชวยเหลือเก้ือกูลกัน และยังเปนการสรางอํานาจการตอรอง
ราคารับซ้ือยาง รวมถึงตอรองราคาผลิตภัณฑตาง ๆ กับรานคา โดยตองการใหชวยเหลือในการจัดตั้งกลุม และจัดสถานที่ตั้ง
เพื่อการดําเนินงานของกลุมให  
 
 
 
 



The 8th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 31st March - 1st April 2016  

1792 | Integration of Art and Science toward the Local Research and ASEAN Community 

 4.2 ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการดําเนินงานของกลุมเกษตรกรชาวสวนยางพารา 
 จากการศึกษาแนวทางการรวมกลุมของกลุมเกษตรกรผูปลูกยางพาราบานกกดู กลุมเปาหมายชุมชนตนแบบ ซ่ึงเปน
กลุมเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จในการบริหารจัดการรวมกัน สามารถสรุปปจจัยในการบริหารจัดการกลุมใหประสบ
ความสําเร็จ ปจจัยดานผูนํา ปจจัยดานการบริหารจัดการ ปจจัยดานการมีสวนรวม และปจจัยดานการพัฒนาผลผลิต ดัง
รายละเอียด ดังน้ี 
 
  4.2.1 ปจจัยดานผูนํา 
  ผูนําที่ดีตองสามารถประสานงานทั้งภายใน ภายนอกไดดี มีความเขมแข็ง กระตือรือรน มีความรู มีอํานาจ
ตอรองภายนอกสูง มีจิตสาธารณะ อุทิศ และเสียสละเวลาเขารวมการประชุม หรือการอบรมที่หนวยงานตาง ๆ จัดขึ้น เพื่อ
กลับมาถายทอดเพื่อเปนการสรางความรู พัฒนางานของสมาชิก และเปนการสรางความสัมพันธอันดีกับหนวยงาน ภายนอกดวย 
 

  4.2.2 ปจจัยดานการบริหารจัดการ 
  กลุมเกษตรกรผูปลูกยางพาราตองมีการจัดโครงสรางกลุม กําหนดวัตถุประสงค กฎระเบียบตาง ๆ ที่สอดคลอง
กับความตองการของสมาชิก มีการแบงงาน กําหนดบทบาทหนาที่ของแตละคนอยางชัดเจน คณะกรรมการตองมาจากเลือกตั้ง
โดยสมาชิกทุกคน ผูนํา และคณะกรรมการมีความสามารถในการบริหารงานใหเปนไปตามระเบียบของกลุม มีระบบ โปรงใส 
สมาชิกตรวจสอบการดําเนินงานได และควรมีการติดตอส่ือสารกับเจาหนาที่ หนวยงานราชการที่เก่ียวของอยางสมํ่าเสมอ  
 

  4.2.3 ปจจัยดานการมีสวนรวม 
  สมาชิกกลุมเกษตรกรผูปลูกยางพารา ตองเขารวมกลุมดวยความเต็มใจ ควรมีสวนรวมในการรางระเบียบ
ขอบังคับและรวมปฏิบัติตามระเบียบที่ตั้งไว และควรเขารวมประชุมอยางสมํ่าเสมอ นอกจากน้ี สมาชิกควรมีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็น รวมตัดสินใจรวมกันภายในกลุม และเพื่อเปนการสรางบรรยากาศที่ดีระหวางสมาชิก ควรมีการแลกเปล่ียน
ประสบการณในการทํางาน และปรึกษาหารือกันระหวางสมาชิกกลุม 
 

  4.2.4 ปจจัยดานการพัฒนาผลผลิต 
  ควรมีการควบคุมคุณภาพของกระบวนการผลิตยางพาราของกลุมใหมีมาตรฐาน เพื่อใหไดยางพาราที่มีคุณภาพ
ดี สามารถตอรองราคา และขายไดราคาดี ทั้งน้ีเกิดมาจากการที่คนในกลุมชวยกันใหคําแนะนํากระบวนการตาง ๆ รวมกัน 
นอกจากน้ี ควรเขารวมการอบรมเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูที่เก่ียวของการทํางานอยางสมํ่าเสมอ รวมทั้ง มีการเปดรับ
ขอมูลขาวสารทั้งภายในและภายนอกกลุมอยางสมํ่าเสมอ  
 

 4.3 แนวทางการดําเนินงานของกลุมเกษตรกรชาวสวนยาง  
 

  4.3.1 แนวทางแกปญหาของเกษตรกรผูปลูกยางพารา 
  จากการวิเคราะหสภาพปญหา และอุปสรรคของเกษตรกรผูปลูกยางพาราในจังหวัดเลย แบงแนวทางการแกไข
ปญหา 4 ประเด็น ไดแก  
   1) ปญหาดานแหลงทุน เกิดเน่ืองจากยังไมมีการรวมกลุม ทําใหไมมีหนวยงานราชการเขามาดูแล ให
คําปรึกษา ดังน้ัน หากมีการรวมกลุม และไดรับขอมูลขาวสาร มีการประสานงานระหวางกลุมกับเจาหนาที่ของรัฐก็จะทําให
เกษตรกรไดรับความรู ความชวยเหลือดานเงินลงทุนหรือแหลงทุนได นอกจากน้ี หากมีการรวมกลุมเกษตรกรก็จะมีความ
เขมแข็งขึ้น สามารถควบคุมคุณภาพผลผลิตได ผลิตผลยางพาราไดราคาดี ก็จะไมกอใหเกิดปญหาเรื่องทุนหมุนเวียน  
   2) ปญหาดานความรูเก่ียวกับยางพารา สงผลใหตองเสียเงินลงทุนเพิ่มเติมตลอดเวลา เกษตรกรตองพัฒนา
กระบวนการปลูกการดูแลรักษาเพื่อใหปญหาตาง ๆ หมดส้ินไป ทั้งน้ี หากมีการรวมกลุมเพื่อแลกเปล่ียนความรู แลกเปล่ียน
ประสบการณ รวมถึงไดรับการสนับสนุนวิทยากร หรือผูเช่ียวชาญจากหนวยงานราชการ ไดรับการสนับสนุนใหศึกษาดูงาน
กลุมเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จ ก็จะทําใหเกษตรกรไดรับความรูในการพัฒนากระบวนการผลิตยางพารา  
   3) ปญหาดานการตลาด เกษตรกรผูปลูกยางพาราสวนใหญเปนเพียงผูผลิต ไมเขาใจเรื่องการตลาดดีพอจึง
ตองพึ่งพิงพอคาคนกลาง ดังน้ัน หนวยงานราชการตองใหความชวยเหลือ สนับสนุนดานการตลาดแกเกษตรกร นอกจากน้ี 
หากมีการรวมกลุมได ควรมีการกําหนดจุดรับซ้ือ หรือกําหนดจุดขายรวมไว ณ สถานที่ใดที่หน่ึง เพื่อเปนการสะดวกแกสมาชิก 
ลดภาระเรื่องตนทุนการขนสงได และยังเปนการควบคุมกลไกราคาจากผูรับซ้ือไดอีกทางหน่ึง   
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   4) ปญหาดานความรูในการรวมกลุม ปจจุบันเกษตรกรผูปลูกยางพาราตางคนตางปลูก ตางคนตางขาย ไม
มีการประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของ ทําใหยังไมมีความรูเรื่องการรวมกลุม ดังน้ัน หากเกษตรกรไดรับความรู และเห็น
ประโยชนของการเขารวมกลุม ก็จะทําใหเขารวมกับกลุมอยางสมัครใจ นอกจากน้ี หากเขารวมกลุมแลว ไดรับการแบงปน
ผลประโยชนอยางนาพอใจ ผูนํากลุมสามารถบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ มีบทบาทเขมแข็งในการบริหาร ก็จะทําให
กลุมมีความเขมแข็ง 
 

  4.3.2 แนวทางการดําเนินงานของกลุมเกษตรกรชาวสวนยาง 
  จากการสนทนากลุมเกษตรกรชุมชนพัฒนา เพื่อสรุป รวบรวม ถอดบทเรียนที่ได และสรางแนวทางการ
รวมกลุมเกษตรกรผูปลูกยางพาราขึ้นในชุมชนบานซํากกคอ อําเภอหนองหิน จังหวัดเลย สามารถสรุปได ดังน้ี 
   1) ระยะที่ 1 เริ่มตนหรือการกอตั้ง 
   ระยะเริ่มตนจะเปนการสํารวจความตองการของเกษตรกรผูปลูกยางพาราในชุมชนถึงความตองการ ความ
เปนไปได โดยมีแกนนําเกษตรกรเปนผูดําเนินการ เพื่อประชาสัมพันธ สรางความเขาใจถึงวัตถุประสงค และประโยชนที่จะ
ไดรับจากการรวมกลุมแกเกษตรกรเพื่อใหเขารวมกลุมอยางสมัครใจ และรับสมัครเกษตรกรที่ตองการเขารวมดําเนินกิจกรรม
กับกลุมเกษตรกรผูปลูกยางพารา จากน้ันจึงประสานหนวยงานราชการที่เก่ียวของเพื่อใหความรูแกเกษตรกรในการรวมกลุม
อาชีพ และประสานความชวยเหลือจากภาครัฐในการกอตั้งกลุมเกษตรกร 
   2) ระยะที่ 2 ระดมความคิด 
   ระยะที่สองจะเปนการวางโครงรางของกลุม โดยมีการกําหนดโครงสรางของกลุม ตําแหนง และบทบาท
หนาที่ตาง ๆ กําหนดวัตถุประสงค และกฎระเบียบตาง ๆ ที่สอดคลองกับความตองการของสมาชิก จากน้ัน ดําเนินตาม
ขั้นตอนและกระบวนการตามคําแนะนําของหนวยงานราชการที่เก่ียวของ และยื่นคําขอลงทะเบียนกลุมเกษตรกรระดับจังหวัด 
หลังจากน้ันจึงจัดการประชุมเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการตามโครงสรางที่กําหนดไว 
   3) ระยะที่ 3 ดําเนินกิจกรรม 
   ระยะที่สามจะเปนการดําเนินกิจกรรมหรือปฏิบัติงานตาง ๆ เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคของกลุมที่ตั้ง
ขึ้นมา ภายใตการบริหารจัดการกลุมอยางมีประสิทธิภาพ ตัวอยางเชน กําหนดใหมีการประชุมและพบปะกันระหวางสมาชิก
เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณรวมกันอยางสมํ่าเสมอ สนับสนุนใหสมาชิกศึกษาหาความรูพัฒนาตนเอง โดย
การเขารวมอบรมความรูที่เก่ียวของ ผสมผสานความรูจากประสบการณของตนเองกับเทคโนโลยีสมัยใหม และถูกตองตามหลัก
วิชาการ จัดใหมีการศึกษาดูงานกลุมเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จ สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตแกสมาชิก
เพื่อภาพรวมคุณภาพผลผลิตของกลุม ประสานความชวยเหลือจากภาครัฐในดานตาง ๆ จัดใหมีขาวสารขอมูลทางการตลาด 
ชองทางการจําหนาย ลดปญหาพอคาคนกลาง และมีการติดตามผล และการประเมินผลของการดําเนินงานของกลุมอยาง
สมํ่าเสมอ และมีการแจงใหสมาชิกทราบโดยทั่วกัน 
   ทั้งน้ี หากการดําเนินการของกลุมมีประสิทธิภาพ ผูนํามีความเขมแข็ง สมาชิกใหความรวมมือ มีการสราง
ความสัมพันธกับกลุมอ่ืน ๆ และกลุมจะเปนที่ยอมรับของคนในกลุม องคกรภายนอก และหนวยงานงานราชการ และเปนกลุม
เกษตรกรชาวสวนยางที่ประสบความสําเร็จ 
 
5. สรุปผลการวิจัย 
 
 การพัฒนาอยางยั่งยืน ตองเนนกระบวนการพัฒนาที่กอใหเกิดความม่ันคงและพึ่งพาตนเองการสงเสริม สนับสนุนให
เกษตรกรผูปลูกยางพารารวมกลุม และสรางเครือขายเพื่อดําเนินการตั้งแตการปลูก การผลิต แปรรูป และการตลาด จะเปน
การแกไขปญหาตาง ๆ ของเกษตรกร เปนการสรางเครือขายพลังความคิด กําหนดบทบาทในการบริหารจัดการ รูปแบบการ
ผลิต และการถายทอดเทคโนโลยีในการผลิต มีการประสานงาน และเช่ือมโยงกันเปนเครือขายเพื่อชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ทํา
ใหชุมชนมีพลัง มีศักยภาพที่จะพึ่งตนเอง เปนการสรางสรรคชุมชนใหเขมแข็งตอไป 
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6. อภิปรายผล 
 
 การศึกษาแนวทางการดําเนินงานของกลุมเกษตรกรชาวสวนยางที่ประสบความสําเร็จ เพื่อนํามาเปนตนแบบใหแก
เกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดเลย มีการเก็บรวบรวมบริบทชุมชนพัฒนา โดยประสานความรวมมือนักวิจัยชุมชนเปนผูชวย
ผูวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมขอมูล จากน้ัน ศึกษาแนวทางการรวมกลุมดวยการสัมภาษณเชิงลึก
กลุมเปาหมายชุมชนตนแบบ มีการสรางเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูแนวทางการดําเนินการรวมกลุม ระหวางตัวแทนชุมชนตนแบบ
และตัวแทนเกษตรกรชุมชนพัฒนา และใชเทคนิคการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนา สรุป ถอดบทเรียนที่ได ทั้งน้ี 
ขั้นตอนที่กลาวมาน้ัน เกษตรกรชุมชนพัฒนาไดมีสวนรวมดําเนินกิจกรรมตั้งแตเริ่มตนทุกกิจกรรม เปนไปตามแนวคิดของ 
ขนิษฐา กาญจนสินนท (2536) ที่กลาววา การวิจัยที่พยายามศึกษาชุมชน โดยเนนการวิเคราะหปญหา ศึกษาหาแนวทางใน
การแกไขปญหา วางแผนและดําเนินการตามแผนในการแกไขปญหา รวมทั้งการดําเนินการประเมินผล โดยที่ทุกขึ้นตอน
ดังกลาวสมาชิกชุมชนเขารวมดวย นอกจากน้ี หลังจากไดแนวทางการดําเนินงานของกลุมเกษตรกรชาวสวนยางที่ประสบ
ความสําเร็จแลว เกษตรกรผูปลูกยางพาราชุมชนบานซํากกคอ อําเภอหนองหิน จังหวัดเลย ไดรวมตัวกันขึ้นเพื่อกอตั้งเปนกลุม
เกษตรกรผูปลูกยางพารา ซ่ึงตรงกับแนวคิดของ อรุณรุง บุณธนันตพงศ (2549) ที่นําเสนอเปาหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวมวา ผลงานวิจัยสามารถนําไปใชประโยชนไดทันที เน่ืองจากชุมชน และหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของ เกิดการ
ผนึกกําลังรวมกัน โดยที่ประชาชนเปนผูรวมคิด รวมวางแผน รวมดําเนินการ ตลอดจนเกิดความรูสึกเปนเจาของผลงานที่
โครงการที่ดําเนินการอยู  
 สําหรับการศึกษาแนวทางการรวมกลุมจากกลุมเกษตรกรผูปลูกยางพาราบานกกดู กลุมเปาหมายชุมชนตนแบบใน
การจัดการความรูแนวทางการรวมกลุม เปนการถายทอดความรูจากกลุมคนที่มีแนวคิดเดียวกัน ซ่ึงผานการทดลอง ดําเนินการ 
และประสบผลสําเร็จ ซ่ึงตรงกับแนวคิด ชุมชนนักปฏิบัติของ ธวัชชัย หลอวิจิตร (2550) ที่กลาวถึง ชุมชนนักปฏิบัติหรือ ชุมชน
แหงการเรียนรูที่รวบรวมกลุมคนที่มีความรูความสนใจในเรื่องเดียวกันมา รวมแลกเปล่ียนแบงปนเรียนรูในเรื่องน้ัน ๆ รวมกัน
เพื่อไดมาซ่ึง ขุมความรูในเรื่องน้ัน ๆ สําหรับคนในชุมชนเพื่อไปทดลองใชแลวนําผลที่ไดมาแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางสมาชิก 
สวนการที่ตัวแทนเกษตรกรชุมชนพัฒนาบานซํากกคอ กับตัวแทนชุมชนตนแบบ เขารวมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูแนวทางการ
ดําเนินการรวมกลุม โดยจัดใหมีการศึกษาดูงาน ณ ชุมชนตนแบบบานกกดู น้ัน ตัวแทนเกษตรกรชุมชนพัฒนาบานซํากกคอ 
เขารวมการเรียนเปล่ียนเรียนดวยความคาดหวัง มุงม่ัน และกระตือรือรน เพื่อตองการเห็นตัวอยางการรวมกลุมเกษตรกรผู
ปลูกยางที่ประสบความสําเร็จ สอดคลองกับ สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ (ม.ป.ป.) ที่เสนอถึงการ
รวมตัวกันของชุมชน ที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน ตองการแลกเปล่ียนเรียนรูและประสบการณซ่ึงกันและกัน ประสบปญหา
ลักษณะเดียวกัน และมีเปาหมาย ความมุงม่ันรวมกันที่จะพัฒนาวิธีการทํางานใหดีขึ้น และการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางกลุม
น้ัน จะสงผลใหมีปฏิสัมพันธตอเน่ือง และมีวิธีการเพื่อเพิ่มความเขมแข็งใหแกกันในทางสังคม  
 ทั้งน้ี การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ทําใหไดแนวทางการรวมกลุมเกษตรกรผูปลูกยางพาราในจังหวัดเลย ซ่ึงแบงได 3 
ระยะ คือระยะเริ่มตนหรือการกอตั้ง เปนการสํารวจความตองการ รวมถึงประชาสัมพันธ สรางความเขาใจถึงวัตถุประสงค และ
ประโยชนที่จะไดรับ เพื่อใหเขารวมกลุมอยางสมัครใจ สอดคลองกับ ฉลอง ภิรมยรัตน (2521) กลาวถึงสาเหตุที่ทําใหมนุษย
รวมกันเปนกลุมวา เกิดจากการชอบพอเปนสวนตัวของสมาชิก หรือถูกเพื่อนชักจูงไป เกิดจากความพอใจจุดมุงหมายของกลุม
น้ัน หรือจุดมุงหมายของกลุมตอบสนองอุดมการณของตนเอง ระยะที่สอง เริ่มระดมความคิด กําหนดโครงสราง ตําแหนง 
บทบาทหนาที่ วัตถุประสงค และกฎระเบียบตาง ๆ จากน้ัน ดําเนินตามขั้นตอนและกระบวนการตามคําแนะนําของหนวยงาน
ราชการ และยื่นคําขอลงทะเบียนกลุมเกษตรกรระดับจังหวัด หลังจากน้ันมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการที่กําหนดไว 
ตามขั้นตอนการจัดตั้งกลุมเกษตรกร ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 140 (กรมสงเสริมสหกรณ, 2551) ระยะที่สาม เปน
การดําเนินกิจกรรมหรือปฏิบัติงานตาง ๆ เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคของกลุมที่ตั้งขึ้นมา เชน กําหนดการประชุมพบปะ
สมาชิก สนับสนุนการพัฒนาตนเอง เขารวมกิจกรรมหรือติดตามขาวสารที่หนวยงานราชการจัดขึ้น สอดคลองกับ ธันยธรณ 
ไชยปญญา (2551) ที่นําเสนอแนวทางการรวมกลุมผูผลิตและจําหนายยางพารา วา ควรมีการประสานงานหนวยงานที่
เก่ียวของ จัดอบรมใหความรูในเรื่องตาง ๆ ที่เก่ียวของกับยางพารา รวมทั้งกลุมควรจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ เชน การไปศึกษาดูงาน 
สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตแกสมาชิกเพื่อภาพรวมคุณภาพผลผลิตของกลุม ประสานความชวยเหลือจาก
ภาครัฐในดานตาง ๆ  
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7. ขอเสนอแนะทั่วไป 
 
 7.1 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  1. หนวยงานที่เก่ียวของ ควรสงเสริมการรวมกลุมของผูปลูกยางพารา เพื่อเพิ่มอํานาจการตอรองราคาและมี
บทบาทในการควบคุมราคายาง  
  2. หนวยงานที่เก่ียวของ ควรใหความรูแกเกษตรกร เรื่องการพัฒนาวิธีการปลูก และดูแลยางพาราเพื่อใหผลิต
นํ้ายางที่มีคุณภาพ และมีผลผลิตตอพื้นที่สูงขึ้น รวมถึงตนทุนการดูแลรักษาตนยางพาราลดลง 
  
 7.2 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
  1. ควรมีการศึกษาแนวทางการรวมกลุมเกษตรกรผูปลูกยางพารา หรือศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการ
ดําเนินงานของกลุมเกษตรกรผูปลูกยางพาราในพื้นที่อ่ืน เพื่อใหไดขอมูลที่หลากหลาย และเปนประโยชนมากขึ้น 
  2. ควรมีการศึกษาวิจัย พัฒนาหรือสรางสินคาใหม ๆ ที่ผลิตจากยางพารา และพัฒนาการนํานํ้ายางไปผลิต
สินคาที่หลากหลายและมีคุณภาพสูงขึ้น 
 
8. กิตติกรรมประกาศ 
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บทคัดยอ 
 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 
ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมิเดียแบบแกปญหาตามแนวคิดของโพลยา วิชาคณิตศาสตร เรื่องการประยุกตของสมการ
เชิงเสนตัวแปรเดียว และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมิเดียแบบ
แกปญหาตามแนวคิดของโพลยา วิชาคณิตศาสตร เรื่อง การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว กลุมตัวอยางที่ใชในการ
วิจัยเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนราชินีบูรณะ ที่กําลังศึกษาในปการศึกษา 2558 ไดมาโดยวิธีการสุมอยางงาย 
(Simple Random Sampling) จํานวน 36 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก 1) แผนการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมิเดียแบบแกปญหาตามแนวคิดของโพลยา จํานวน 3 แผน 2) บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมิเดียแบบแกปญหา
ตามแนวคิดของโพลยา 3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร และ 4) แบบวัดความพึงพอใจของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมิเดียแบบแกปญหาตามแนวคิดของโพลยา วิเคราะหขอมูลโดยใช 
คาเฉล่ียเลขคณิต คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคารอยละ ผลการวิจัยพบวา 1) ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมิเดียแบบแกปญหาตามแนวคิดของโพลยา เรื่อง          
การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว มีคาเฉล่ียคิดเปนรอยละ 74.89 อยูในเกณฑระดับดี และ 2) ความพึงพอใจของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมิเดียแบบแกปญหาตามแนวคิดของโพลยา เรื่อง การประยุกต
ของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว อยูในเกณฑระดับมาก (Mean=4.40, S.D.=0.57)  
 
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมิเดียแบบแกปญหาตามแนวคิดของโพลยา, คณิตศาสตร 

 
Abstract 

 
 The purpose of this research were to 1) study mathematical problem Computer multimedia ability 
of Mathayomsuksa 2 students by using developed computer multimedia instructions for problem solving 
based on the concept of Polya on the application of linear equations on one variable, and 2) evaluate 
satisfaction of Mathayomsuksa 2 students by using computer multimedia instructions for problem solving 
based on the concept of Polya on the application of linear equations on one variable. A sample group of 
this research were Matthayomsuksa 2 students from Rachineeburana school. Who were currently studying in 
academic year 2014, by sample random sampling. This research instruments consisted of 1) the lesson 
plans by using computer multimedia instructions for problem solving based on the concept of Polya,         
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2) the Computer multimedia instructions for problem solving based on the concept of Polya, 3) the 
mathematical problem solving ability test and 4) the students questionnaire. The statistics used to 
analyze the datas were Arithematic mean, standard deviation and Percentage.The results of research 
found that: 1) Mathematical problem solving ability of Mathayomsuksa 2 students after learning by using 
computer multimedia instructions for problem solving based on the concept of Polya on the application 
of linear equations on one variable was 74.89 percent, it found that the students had ability in solving 
as good, and 2) Satisfaction of Mathayomsuksa 2 students to wards learning by using computer multimedia 
instructions for problem solving based on the concept of Polya on application of linear equations on 
one variable as high levels. (mean=4.40, S.D.=0.57) 
 
Keywords:  computer multimedia instruction for problem solving based on Concept of Polya, 

mathematics 
 
1. บทนํา 
 
 คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดของมนุษย ทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล 
เปนระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาหรือสถานการณไดอยางถี่ถวนรอบคอบ ชวยใหคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ
แกปญหาและนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม สอดคลองกับสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (2555) กลาวไววา คณิตศาสตรเปนวิชาที่วาดวยเหตุผล กระบวนการคิด และการแกปญหาคณิตศาสตรเปนวิชาที่
ชวยเสริมสรางใหนักเรียนเปนคนมีเหตุผล มีการคิดอยางมีวิจารณญาณและเปนระบบตลอดจนมีทักษะในการแกปญหา ทําให
สามารถวิเคราะหปญหาและสถานการณไดอยางถี่ถวนรอบคอบ สามารถคาดการณ วางแผน ตัดสินใจและแกปญหาไดอยาง
เหมาะสม ซ่ึงเปนประโยชนในชีวิตประจําวัน ยิ่งกวาน้ันคณิตศาสตรยังเปนเครื่องมือสําคัญในการศึกษาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีตลอดจนศาสตรอ่ืน ๆ ทําใหมีการพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การแกปญหาเปนหัวใจของ
คณิตศาสตร นักเรียนตองอาศัยความคิดรวบยอด ทักษะการคิดคํานวณ หลักการ กฎและสูตรตาง ๆ นําไปใชแกปญหา
โดยเฉพาะทักษะในการแกปญหามีความสําคัญตอชีวิตและสามารถสรางใหเกิดขึ้นได ในการสอนนักเรียนใหรูจักแกปญหาจะ
ชวยสงเสริมใหรูจักคิดอยางมีเหตุผล มีขั้นตอน มีระเบียบแบบแผน และรูจักตัดสินใจไดอยางถูกตอง  ซ่ึงยุทธวิธีที่ใชในการ
แกปญหา อาจจะใชกระบวนการแกปญหาโดยดูตั้งแตลักษณะของปญหาวา ปญหาน้ีเคยพบเห็นมากอนหรือไม  เหมือนหรือ
คลายกับปญหาที่เคยทําอยางไร มองหาแบบรูปและหลักการ สามารถใชวิธีการแบบนิรนัย หรืออุปนัย หรือใชวิธีการคิดแบบ
ยอนกลับ เพื่อคาดเดาวิธีการทํา และตรวจสอบคําตอบ นอกจากน้ียังมียุทธวิธีอ่ืน ๆที่นํามาใชในการแกปญหา เพื่อชวยให
นักเรียนสามารถแกปญหาน้ันไดงายขึ้น ไดแก การอานโจทยปญหาซํ้า การบอกโจทยปญหาน้ันดวยคําพูดของตนเอง การมอง
หาขอความหรือคําที่จะชวยในการแกปญหา การเขียนขอมูลตาง ๆ ที่สําคัญลงบนกระดาษทด การขีดเสนใตประโยคที่คิดวาจะ
ใชประโยชนในการแกปญหาได การเขียนตารางหรือแผนภูมิ การเขียนกราฟ การวาดภาพลายเสน การวาดรูปและการใช
จํานวนที่มีคานอย ๆ แทนจํานวนที่มีคามาก เพื่อชวยใหโจทยปญหาน้ันงายขึ้นเปนตน (สิริพร ทิพยคง และคณะ, 2544)  
 การแกปญหา (Problem Solving) เปนกระบวนการที่ผูเรียนควรจะเรียนรูและพัฒนาใหเกิดทักษะขึ้นในตัวนักเรียน 
การเรียนการแกปญหาทางคณิตศาสตรจะชวยใหผูเรียนมีแนวทางการคิดที่หลากหลาย มีนิสัยกระตือรือรน ไมยอทอและ มี
ความม่ันใจในการแกปญหาที่เผชิญอยูทั้งภายในและภายนอกหองเรียน ตลอดจนเปนทักษะพื้นฐานที่ผูเรียนสามารถนําติดตัว
ไปใชในการแกปญหาในชีวิตประจําวันไดนานตลอดชีวิต (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2555) 
 จากเหตุผลดังกลาวขางตน จึงสรุปไดวาคณิตศาสตรมีความสําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินชีวิตของมนุษย แตถึงอยางไร
ก็ตามการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรยังเปนปญหาตอ ๆ กันเรื่อยมา โดยเฉพาะการสอนการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร
ยังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร คุณภาพการศึกษาดานคณิตศาสตรยังอยูในระดับต่ํา เห็นไดจากผลการประเมินนักเรียนของ
นานาชาติพบวาเด็กไทยมีคะแนนเฉล่ียในดานการอานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรอยูที่ 300-400 คะแนน ซ่ึงต่ํากวาคา
มาตรฐานที่ 500 คะแนน  สะทอนใหเห็นวาเด็กไทยมีความรูและทักษะที่จําเปนไมเพียงพอที่จะเปนรากฐานในการปรับตัวให
เขากับโลกที่เปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วได (สิริพร  ทิพยคง, 2547) สอดคลองกับสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (2555) พบวานักเรียนสามารถทําขอสอบแบบเลือกตอบหรือแบบใชความจําไดแตโจทยปญหาที่มีทักษะดานอ่ืน ๆ 
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เชน การแสดงหรืออางอิงเหตุผล การส่ือสารหรือการนําเสนอแนวคิดทางคณิตศาสตร การเช่ือมโยงระหวางเน้ือหาคณิตศาสตร
กับสถานการณตาง ๆ และความคิดริเริ่มสรางสรรค  หรือแบบเขียนตอบ นักเรียนไมสามารถทําได สอดคลองกับความเห็นของ
ปรีชา เนาวเย็นผล (2537) กลาวไววาการสอนการแกโจทยปญหาของครูยังยึดติดกับวิธีสอนแบบบอกใหเด็กคิดตามครูแลว
ดําเนินการแกปญหาไปตามขั้นตอนที่ตายตัว ครูไมเปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกคิดอยางเปนระบบในการทําความเขาใจ วางแผน
หาทางเลือก แลวดําเนินการแกปญหาตามแผนที่คิดเอาไว ตรวจสอบผลที่ได โดยใชวิธีคิดตางจากเดิมเพื่อขยายไปสูคําถามใหม
และยังมีผูใหขอคิดในการสอนการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร สอดคลองกับผลการวิเคราะหคะแนนเฉล่ียรายมาตรฐานของ
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรจาก 61 โรงเรียนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ซ่ึงวิเคราะหจากผลการ
ประเมินของสํานักทดสอบการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2555 ของโรงเรียน
ราชินีบูรณะ สาระที่ 4 พีชคณิต คาเฉล่ียทั่วประเทศเทากับ 57.59 คาเฉล่ียของโรงเรียนราชินีบูรณะเทากับ 59.94 อยูใน
อันดับที่ 21 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 (กลุมงานบริหารวิชาการ, 2556) ซ่ึงยังไมเปนที่นาพึงพอใจ
สําหรับคณะผูบริหารและคณะครูกลุมสาระคณิตศาสตร ครูควรหาเทคนิคและวิธีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน
ใหนักเรียนรูสึกสนุกกับการเรียน เนนใหมีการเรียนการสอนการแกปญหาในโรงเรียน เพื่อใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียน
แกปญหาและสามารถแกปญหาตาง ๆ ได (สิริพร ทิพยคง และคณะ, 2544)  วิธีการหน่ึงที่ผูวิจัยใหความสนใจและจะนํามาใช
ในการแกปญหาดังกลาวคือกระบวนการแกปญหาแบบโพลยา (Polya,1957) ซ่ึงมีขั้น 4 ตอน ประกอบดวย ขั้นที่ 1 การทํา
ความเขาใจปญหา ขั้นที่ 2 การวางแผนการแกปญหา ขั้นที่ 3 การดําเนินการตามแผน และ ขั้นที่ 4 การตรวจสอบผล 
สอดคลองงานวิจัยของ จิตติมา พิศาพาค (2552) ไดศึกษาวิจัยเก่ียวกับความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษาโดยใชกระบวนการ
แกปญหาตามแนวคิดของโพลยาผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตรหลังเรียนสูงขึ้นกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และไมแตกตางกันและไดโจทยปญหาที่มีความหลากหลายเหมาะสมกับ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 
 การเรียนยุคศตวรรษที่ 21 ถือวาเปนการทาทาย ทั้งวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเจริญไปอยางรวดเร็ว สงผลตอวิถี
การดํารงชีวิตในสังคมอยางทั่วถึง ครูผูสอนจะตองตื่นตัวพรอมที่จะปรับเปล่ียนวิธีการสอนเพื่อใหนักเรียนมีทักษะการเรียนรู 
ปจจุบันการเรียนรูสาระวิชา ควรเปนการเรียนจากการคนควาของศิษย โดยครูชวยแนะนํา และชวยออกแบบกิจกรรมที่จะชวย
ใหนักเรียนแตละคนสามารถประเมินความกาวหนาในการเรียนรูของตนเองได สอดคลองกับแนวคิดของ วิจารณ พานิช (2555) 
ไดกลาวไววา “สาระวิชาก็มีความสําคัญ  แตไมเพียงพอสําหรับการเรียนรู หากครูยังสอนการแกปญหาทางคณิตศาสตรดวย
การบรรยาย การซักถามนักเรียน การใหนักเรียนจดแลวจําและทําตามครูอยางเดียวคงไมเพียงพอ การจัดการเรียนการสอนให
มีประสิทธิภาพสูงขึ้นน้ันจําเปนจะตองอาศัยส่ือทางเทคโนโลยีเพื่อชวยสงสารหรือความรูตาง ๆ จากครูผูสอนไปยังนักเรียน” 
ซ่ึงส่ือที่นาสนใจคือ ส่ือที่มีภาพทั้งภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว มีขอความ มีเสียงและภาพกราฟกที่มีสีสันสวยงาม เพื่อกระตุนความสนใจ
ของนักเรียนและเหมาะกับยุคปจจุบัน น่ันคือ ส่ือมัลติมิเดีย ซ่ึงปจจุบันพบวาส่ือมัลติมิเดียเขามีบทบาทสําคัญทางการศึกษา
มากขึ้น เปนปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นและชวยสงเสริมใหทักษะกระบวนการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น (ผจญ รุงอรุณเลิศ, 2551) และจากการศึกษางานวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมิเดียมีภาพกราฟกที่มีสีสัน 
ขอความ ภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหวเสมือนของจริง รวมทั้งเสียงกระตุนความสนใจของนักเรียนสนอง ความแตกตางระหวาง
บุคคล ทําใหนักเรียนสามารถเรียนไดไมจํากัดเวลาและสถานที่ สามารถควบคุมการเรียนไดดวยตนเองไมเขาใจสามารถเรียนซํ้า
ใหม มีผลยอนกลับทันที ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น (วรรณี โคพิชัย, 2551) 
 จากเหตุผลดังกลาวขางตนทําใหผูวิจัยในฐานะครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร มีความสนใจที่จะพัฒนาทักษะการแกปญหา
ทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัล
ติมิเดียแบบแกปญหาตามแนวคิดของโพลยา วิชาคณิตศาสตร เรื่อง การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว เพื่อใชในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในลําดับตอไป 
 
 
 
 
 
 



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
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2. วัตถุประสงคการวิจัย 

 
 1. เพื่อศึกษาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมิเดีย
แบบแกปญหาตามแนวคิดของโพลยา เรื่อง การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมิเดียแบบแกปญหา
ตามแนวคิดของโพลยา วิชาคณิตศาสตร เรื่อง การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  
 
3. สมมติฐานในการวิจัย 
  
 1. ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอร มัลติมิเดียแบบแกปญหาตามแนวคิดของโพลยา อยูในเกณฑระดับดี 
 2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 มีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมิเดียแบบแกปญหาตามแนวคิดของโพลยา 
อยูในเกณฑระดับมาก 
 
4. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 
 1. ขั้นกอนดําเนินการ 
  1.1 เตรียมอุปกรณ สถานที่ และกลุมตัวอยาง พรอมช้ีแจงใหกลุมตัวอยางทราบ วัน เวลา ที่ใชบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมิเดียแบบแกปญหาตามแนวคิดของโพลยา ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

  2. ขั้นดําเนินการ 
  2.1 ปฐมนิเทศนักเรียนกลุมนักเรียนกลุมทดลองเพื่อช้ีแจงจุดประสงคการเรียนรู วิธีการเรียนและการทํา
กิจกรรมในขณะเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมิเดียแบบแกปญหาตามแนวคิดของโพลยา 
 2.2 วัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรกอนเรียน ใชเวลา 50 นาที เพื่อตรวจสอบพื้นฐานความรู  
 2.3 ผูวิจัยดําเนินการทดลองใหนักเรียนเรียนดวยบทเรียน จํานวน 9 ครั้ง ๆ ละ 50 นาที 
 

 3. ขั้นหลังดําเนินการ 
 3.1 ทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรหลังเรียน ใชเวลาในการทําแบบทดสอบ 50 นาที  
และแจกแบบวัดความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมิเดียแบบแกปญหาตามแนวคิดของโพลยา 
 3.2 เก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลทางสถิติ สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
  
5. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
  ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2557 โรงเรียนราชินีบูรณะ จํานวน 12 
หองเรียน รวมทั้งหมด 520 คน 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 โรงเรียนราชินี
บูรณะจํานวน 36 คน ที่ไดมาจากการสุมอยางงาย โดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม 
 
6. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 
 1. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมิเดียแบบแกปญหาตามแนวคิดของโพลยา เรื่อง การ
ประยุกตสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว จํานวน 3 แผน ซ่ึงมีลําดับขั้นตอนการสรางดังน้ี 1) ศึกษาหลักสูตรและเอกสารประกอบ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 2) กําหนดจุดประสงคตามตัวช้ีวัด เรื่อง การประยุกตของสมการ
เชิงเสนตัวแปรเดียว 3) เขียนแผนการจัดการเรียนรูแบบยอนกลับตามรูปแบบของโรงเรียนราชินีบูรณะ จํานวน 3 แผน และ 4) 
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นําแผนการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้นไปใหผูเช่ียวชาญดานเน้ือหาคณิตศาสตรตรวจสอบความถูกตอง โดยการหาคาดัชนี
ความสอดคลอง พบวา มีคาเทากับ 0.98 จึงนําไปใชในงานวิจัย 
 

 2. บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมิเดียแบบแกปญหาตามแนวคิดของโพลยา เรื่อง การประยุกตของสมการเชิงเสนตัว
แปรเดียว มีลําดับขั้นตอนดังน้ี1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของและสังเคราะหทฤษฎีการเรียนรูการแกปญหาแบบโพลยา 
2) เขียนผังงาน (Flow chart) และ (Story board) แลวนําเสนอผูเช่ียวชาญดานเน้ือหาคณิตศาสตรและดานส่ือมัลติมิเดียเพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอง ความเหมาะสมแลวนํามาปรับแกตามคําแนะนํา 3) สรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมิเดียแบบแกปญหา
ตามแนวคิดของโพลยา หลังจากน้ันนําเสนอผูเช่ียวชาญทั้ง 2 ดานเพื่อประเมินคุณภาพของบทเรียนโดยใชแบบประเมินแบบ
มาตราสวน 5 ระดับ ประกอบดวย มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด  นําผลการประเมินมาวิเคราะห พบวา ดานเน้ือหา 
มีคาเฉล่ียเทากับ 4.50 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.50 อยูในระดับมากที่สุด และดานการออกแบบส่ือมัลติมิเดีย มีคาเฉล่ีย
เทากับ 4.60 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.49 อยูในระดับมาก และ 4) นําบทเรียนมัลติมิเดียแบบแกปญหาตามแนวคิด
ของโพลยา  ไปทดลองกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไมใชกลุมตัวอยางเพื่อหาประสิทธิภาพจํานวน 3  ครั้ง ดังน้ี ครั้งที่ 1 
ทดลองรายบุคคล (One to One Tryout) ครั้งที่2 ทดลองกลุมยอย (Small Group Tryout)และครั้งที่3 ทดลองภาคสนาม 
(Field Tryout) โดยแตละครั้งผูวิจัยไดนํามาปรับแกขอเสนอแนะ จึงไดบทเรียนไปใชกับกลุมตัวอยางจํานวน 36 คน พบวา 
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมิเดียมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด 70/70 
 

 3. แบบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง การประยุกตสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว โดยมีลําดับ
ขั้นตอนดังน้ี1) สรางแบบทดสอบแบบอัตนัยเปนสถานการณใกลตัวนักเรียน จํานวน 8 สถานการณ ประกอบดวย โจทยปญหา
เก่ียวกับจํานวน โจทยปญหาเก่ียวกับอัตราสวนและรอยละ และโจทยปญหาเก่ียวกับอัตราเร็ว  แลวนําเสนอผูเช่ียวชาญดาน
เน้ือหาจํานวน 3 ทานเพื่อตรวจสอบความถูกตองโดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง พบวามีคาเฉล่ียเทากับ 0.88 นําปรับแก
ตามขอเสนอแนะและคัดเลือกใหเหลือเพียง 5 สถานการณ 2) นําแบบวัดความสามารถในการแกโจทยปญหาที่ปรับแกแลวไป
ทดลองกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  ที่เคยเรียน จํานวน 1  หองเรียน หลังจากน้ันจึงนํามาหาคาความเช่ือม่ันโดยการหา
คาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Alpha Coeffcient) (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538) พบวามีคาเทากับ 0.80   
และ 3) กําหนดเกณฑการใหคะแนนความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรเปนแบบรูบริคดังตารางตอไปน้ี 
 
ตารางที่ 1 เกณฑการใหคะแนนความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร   

  

ขั้นตอนการแกปญหา เกณฑการใหคะแนน 
ขั้นที่ 1 

ความเขาใจปญหา
(2คะแนน) 

2  หมายถึง เขาใจปญหาไดถูกตอง 
1  หมายถึง การเขาใจปญหาบางสวนไดถูกตอง 
0  หมายถึง เขาใจนอยมาก หรือไมเขาใจเลย 

 
ขั้นที่2 

วางแผนการแกปญหา 
(3 คะแนน) 

3 หมายถึง เลือกวิธีการแกปญหาไดเหมาะสม และเขียนประโยคคณิตศาสตรถูกตอง 
2 หมายถึง เลือกวิธีการแกปญหาซ่ึงอาจนําไปสูคําตอบไดถูกตองแตยังมีบางสวนผิดโดยอาจเขียน 
              ประโยคคณิตศาสตรไมถูกตอง                
1  หมายถึง เลือกยุทธวิธีสวนใหญไมถูกตอง 
0  หมายถึง เลือกยุทธวิธีไมถูกตองหรือไมสามารถเลือกไดเลย 

ขั้นที่ 3 
ดําเนินการแกปญหา 

(3 คะแนน) 

3 หมายถึง  นําวิธีการแกปญหาไปใชไดถูกตอง 
2 หมายถึง  นําวิธีการแกปญหาไปใชไดถูกตองบางสวน 
1 หมายถึง  นําวิธีการแกปญหาไปใชไดไมถูกตอง 
0 หมายถึง  ไมสามารถนําวิธีการแกปญหาไปใชได 

ขั้นที่ 4 
ตรวจสอบคําตอบ 

(2 คะแนน) 

2 หมายถึง  นําวิธีการแกปญหาไปใชไดถูกตอง 
1 หมายถึง  นําวิธีการแกปญหาไปใชไดถูกตองบางครั้ง 
0 หมายถึง  นําวิธีการแกปญหาไปใชไมถูกตอง 
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 จากตารางที่ 1 ผูวิจัยจะใชคาเฉล่ียเลขคณิตและเทียบเกณฑคารอยละในการประเมินทั้งหมด 5 ขอ โดยแตละขอให
คะแนนไดตั้งแต 0 - 10 คะแนน โดยกําหนดเกณฑในการประเมินเปน 5 ระดับดังน้ี 
 ชวงคะแนน  40-50  หมายถึง  นักเรียนมีความสามารถในการแกโจทยปญหาอยูในระดับดีมาก 
 ชวงคะแนน  30-39   หมายถึง  นักเรียนมีความสามารถในการแกโจทยปญหาอยูในระดับดี 
 ชวงคะแนน  20-29   หมายถึง   นักเรียนมีความสามารถในการแกโจทยปญหาอยูในระดับปานกลาง 
 ชวงคะแนน  10-19   หมายถึง  นักเรียนมีความสามารถในการแกโจทยปญหาอยูในระดับนอย 
 ชวงคะแนน    0-9   หมายถึง    นักเรียนมีความสามารถในการแกโจทยปญหาอยูในระดับตองปรับปรุง 
 

 4. แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมิเดียแบบแกปญหาตาม
แนวคิดของโพลยา โพลยา เรื่องการประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  โดยผูวิจัยสรางแบบวัดจํานวน  20 ขอคําถาม
แบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับตามหลักการของลิเคอรส (Likert อางถึงใน พวงรัตน ทวีรัตน, 2543) ซ่ึงแบงเปน 4 ดาน 
ประกอบดวย ดานเน้ือหาคณิตศาสตร ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดของโพลยา ดานการออกแบบบทเรียนมัลติมิ
เดีย และดานการวัดและประเมินผล หลังจากน้ันนําเสนอผูเช่ียวชาญตรวจสอบเหมาะสมของขอคําถามโดยการหาคาความ
เที่ยงตรงเชิงเน้ือหา พบวามีคาเฉล่ียเทากับ 4.39 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.62 และตรวจสอบความถูกตองโดยหา
คาดัชนีความสอดคลอง พบวามีคาเฉล่ียเทากับ 0.97  
 
7. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 1. ทดสอบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรกอนเรียน เพื่อตรวจสอบความรูพื้นฐานของนักเรียน 
 2. นักเรียนเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมิเดียแบบแกปญหาโพลยาโดยใชคอมพิวเตอร 1 คนตอ 1 เครื่อง
พรอมกับตรวจสอบความเขาใจของตนเองดวยการทําแบบทดสอบสอบในบทเรียน  
 3. ทดสอบความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรหลังเรียนโดยใชแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
 4. นักเรียนประเมินความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมิเดียแบบโพลยาโดยใชแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
ซ่ึงมีประเด็นคําถาม 20 ขอคําถาม 
 
8. การวิเคราะหขอมูล 
 
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก 1) สถิติพื้นฐานประกอบดวยคาเฉล่ียเลขคณิต คาเฉล่ียรอยละ และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานและ 2) สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ ประกอบดวย คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) และคาความ
เช่ือม่ันของแบบวัดประเมินสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร โดยการหาคาสัมประสิทธ์ิอัลฟา ของ Cronbach) (ธีรวุฒิ 
เอกะกุล, 2546) 
 
9. ผลการวิจัย 
 
ตารางที่ 2  ผลการทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนที่ เ รียนดวยบทเรียน 

คอมพิวเตอรมัลติมิเดียแบบแกปญหาตามแนวคิดของโพลยา เรื่อง การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนราชินีบูรณะ โดยภาพรวมดังน้ี 

ทดสอบ จํานวนนักเรียน คะแนนเต็ม คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล 
กอนเรียน 36 50 13.64 4.09  

ดี หลังเรียน 36 50 37.44 3.56 
คะแนนเฉล่ียหลังเรียนคิดเปนรอยละ 74.89 

  
 จากตารางที่ 2  เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนเทากับ  37.44  คิดเปนรอยละ 
74.89 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.56 จึงสรุปไดวาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมิเดียแบบแกปญหาตามแนวคิดของโพลยา
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ทําใหนักเรียนมีความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรที่ เรื่อง การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนราชินีบูรณะ อยูในเกณฑระดับดี ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1   

 
ตารางที่ 3  ผลระดับความพึงพอใจของนักเรยีนที่เรยีนดวยบทเรยีนคอมพิวเตอรมัลติมิเดียแบบแกปญหาตามแนวคดิของโพลยา 

วิชาคณิตศาสตร เรื่อง การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2   
ดานที่ ประเด็นการประเมิน คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล ลําดับที่ 

1 เน้ือหาคณิตศาสตร 4.35 0.60 มาก 4 
2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดของโพลยา 4.46 0.57 มาก 1 
3 การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมิเดีย 4.41 0.56 มาก 2 
4 การวัดและการประเมินผล 4.39 0.57 มาก 3 

เฉล่ียเลขคณิต 4.40 0.57 มาก 
  
 จากตารางที่ 3 เม่ือพิจารณาเปนดานพบวา  ดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุดคือดานที่2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
แนวคิดของโพลยาเทากับ  4.46  คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  0.57  รองลงมาอันดับ 2 ไดแกดานที่3 การออกแบบบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมิเดีย มีคาเฉล่ียเทากับ 4.41 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.56 สวนขอนักเรียนมีความพึงพอใจในลําดับ
สุดทาย คือ ดานที่1 เน้ือหาคณิตศาสตร มีคาเฉล่ียเทากับ 4.35 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  0.60  แตโดยภาพรวมพบวา มี
คาเฉล่ียเทากับ 4.40 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.57 จึงสรุปไดวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  มีความพึงพอใจตอ
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมิเดียแบบแกปญหาตามแนวคิดของโพลยา วิชาคณิตศาสตร เรื่อง การประยุกตของสมการเชิงเสน
ตัวแปรเดียว อยูในเกณฑระดับมาก (mean=4.40, S.D=0.57) ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2            
 
10. สรุปผลการวิจัย 
 
 1. ผลการประเมินความสามารถในการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียน
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมิเดียแบบแกปญหาตามแนวคิดของโพลยา เรื่อง การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  
พบวา คะแนนเฉล่ียความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมิเดีย
แบบแกปญหาตามแนวคิดของโพลยา เรื่อง การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว โดยภาพรวม พบวา มีคะแนนเฉล่ีย
หลังเรียนเทากับ  37.44  คิดเปนรอยละ 74.89 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.56 จึงสรุปไดวา บทเรียนคอมพิว เตอร  
มัลติมิเดียแบบแกปญหาตามแนวคิดของโพลยาสงผลใหนักเรียนมีความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง การ
ประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 อยูในเกณฑระดับดี ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2 
ที่วา ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่2 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร  
มัลติมิเดียแบบแกปญหาตามแนวคิดของโพลยา อยูในเกณฑระดับดี 
 

 2. การวัดความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมิเดียแบบ
แกปญหาตามแนวคิดของโพลยา เรื่อง การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มี
คาเฉล่ียสูงสุดคือดานที่ 2  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดของโพลยามีคาเฉล่ียเทากับ 4.46 คาเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ  0.57  รองลงมาอันดับ 2 ไดแกดานที่ 3 การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมิเดียมีคาเฉล่ียเทากับ 4.41 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.56 สวนดานนักเรียนมีความพึงพอใจในลําดับสุดทาย ไดแก ดานที่ 1 เน้ือหาคณิตศาสตรมี
คาเฉล่ียเทากับ 4.31 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  0.60  เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมพบวา มีคาเฉล่ียเทากับ 4.40 และมีคา
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.57 จึงสรุปไดวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  มีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมิเดีย
แบบแกปญหาตามแนวคิดของโพลยา วิชาคณิตศาสตร เรื่อง การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว อยูในเกณฑระดับมาก  
ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2 ที่วา นักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมิเดียแบบแกปญหาตามแนวคิดของ
โพลยา อยูในระดับมากได 
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11. อภิปรายผลการวิจัย 
 
 1. ผลการประเมินความสามารถในการแกโจทยปญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่2 หลังเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียแบบแกปญหาตามแนวคิดของโพลยาเรื่อง การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว สําหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 พบวา มีคะแนนเฉล่ีย เทากับ 37.44 คิดเปนรอยละ 74.89  อยูในเกณฑระดับดี สรุปไดวา นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียแบบแกปญหาตามแนวคิดของโพลยา เรื่อง การประยุกตของ
สมการเชิงเสนตัวแปร เดียว สามารถพัฒนาทักษะการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร อยูในเกณฑระดับดี ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก 
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมิเดียแบบแกปญหาตามแนวคิดของโพลยาที่ผูวิจัยไดประยุกตใชคอมพิวเตอรจัดการกับ ขอความ 
ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว เสียง ภาพกราฟก ตลอดจนการมีปฏิสัมพันธมาผสมผสานกับบทเรียนที่ผานการสังเคราะหเน้ือหาตาม
กระบวนการแกปญหา 4 ขั้นตอนของโพลยา ซ่ึงผูวิจัยไดออกแบบการนําเสนอเน้ือหา  ดังน้ีขั้นตอนที่1 ทําความเขาใจปญหา 
เปนขั้นตอนที่ใหนักเรียนคิดเก่ียวกับปญหา โดยระบุสวนสําคัญของปญหาไดแก ส่ิงที่โจทยตองการคืออะไร  ขอมูลและเง่ือนไข
ที่โจทยกําหนดให ขั้นตอนที่ 2 วางแผนการแกปญหา เปนขั้นตอนที่นักเรียนคนหาความเช่ือมโยงของส่ิงที่โจทยตองการทราบ
กับขอมูลที่โจทยกําหนดให แลวนําความสัมพันธน้ันมาผสมผสานกับประสบการณในการแกปญหา เลือกยุทธวิธีการแกปญหา
อยางนอย 1 วิธี ที่จะนํามาใชแกปญหาแลวสรางเปนประโยคสมการ ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินการตามแผน เปนขั้นที่นักเรียนลงมา
ปฏิบัติตามแนวทางหรือแผนที่วางไว เริ่มจากการตรวจสอบความเปนไปไดของแผนแลวลงมือปฏิบัติจนกระทั่งสามารถหา
คําตอบได ถาแผนที่เลือกไวไมสามารถแกปญหาไดนักเรียนก็คนหาแผนหรือยุทธวิธีแกปญหาใหมอีกครั้ง การคนหาแผนหรือ
ยุทธวิธีใหมแกปญหาใหมถือวาเปนการพัฒนาผูแกปญหาและขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบความถูกตอง เปนขั้นการตรวจสอบของ
การดําเนินการในแตละขั้น เพื่อพิจารณาความถูกตองของวิธีการแกปญหาและความถูกตองของคําตอบหมายถึง วิธีการปลูกฝง
ใหนักเรียนเขาใจถึงขั้นตอนหรือกระบวนการในการแกปญหาใหนักเรียนเรียนรูเก่ียวกับการแกปญหาอยางมีประสิทธิภาพ มี
การเสริมแรง เพื่อใหผูสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง เรียนซํ้าไดไมจํากัดเวลาและสถานที่ เม่ือนักเรียนเรียนจากบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมิเดียแลวจะมีแบบฝกทักษะการแกปญหาตามขั้นตอนของโพลยาที่ผูวิจัยสรางขึ้น สอดคลองกับความคิดเห็น 
กอนซาเลส (Gonzales, 1994: 74, อางถึงใน ดวงนภา มะลิทอง, 2555: 41) กลาววา บรรยากาศที่สงเสริมการพัฒนา
ความสามารถในการแกปญหา ตองเปนบรรยากาศที่ทําใหนักเรียนรูสึกสะดวกสบายในการแสดงความคิด ไมเขมงวดเอาจริง
เอาจังจนเกิดความตึงเครียด เพราะถานักเรียนเกิดความรูสึกกลัวในส่ิงที่ทําผิดพลาดหรือกลัวถูกหัวเราะเยาะจากเพื่อนนักเรียน
จะไมกลาซักถาม ไมกลาแสดงความคิดเห็น ฉะน้ัน ผูสอนจะตองจัดบรรยากาศของช้ันเรียนที่ทําใหนักเรียนมีความรูสึกเปน
อิสระเปนบรรยากาศที่สงเสริมใหมีการสํารวจ สืบคน ใหเหตุผลและส่ือสารกัน สอดคลองกับขอคิดเห็นของสมาคมคณิตศาสตร
ในสหรัฐอเมริกา (NTCM, 1991, อางถึงใน นวลละออง ปริยะ, 2551) ไดเสนอแนะเก่ียวกับสภาพแวดลอมที่จะเอ้ือใหเกิดการพัฒนา
ความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนไวดังน้ี1) เปนบรรยากาศที่ยอมรับและเห็นคุณคาของแนวคิด วิธีการคิด และ
ความรูสึกของนักเรียน 2) ใหเวลาในการสํารวจแนวคิดทางคณิตศาสตร  และ 3) สงเสริมใหนักเรียนไดใหเหตุผลและสนับสนุน
แนวคิดดวยขอความทางคณิตศาสตร จึงสรุปไดวาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมิเดียแบบแกปญหาตามแนวคิดของโพลยา มีผล
ทําใหนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนราชินีบูรณะ มีความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง การประยุกต
ของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว โดยภาพรวมอยูในเกณฑระดับดี  
 

 2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียแบบแกปญหาตามแนวคิดของโพลยา วิชาคณิตศาสตร  เรื่อง  การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยผูวิจัยใชแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมิเดียแบบแกปญหาตามแนวคิดของโพลยา วิชาคณิตศาสตร เรื่อง การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานที่นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ดานการจัด
กิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดของโพลยา มีคาเฉล่ียเทากับ 4.46 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.57 รองลงมาอันดับ 2  
ไดแก ดานที่3 การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมิเดีย มีคาเฉล่ียเทากับ 4.41 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ สวนดาน
นักเรียนมีความพึงพอใจในลําดับสุดทาย ไดแกดานที่ 1 เน้ือหาคณิตศาสตรมีคาเฉล่ียเทากับ 4.31 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.60 ซ่ึงเม่ือพิจารณาโดยภาพรวมมีคาเฉล่ียเทากับ 4.40  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.57 อยูในเกณฑระดับมาก 
จึงสรุปไดวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 มีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมิเดียแบบแกปญหาตามแนวคิดของ
โพลยา วิชาคณิตศาสตร เรื่อง การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว อยูในเกณฑระดับมาก ทั้งน้ีเน่ืองจาก บทเรียน
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คอมพิวเตอรมัลติมิเดียแบบแกปญหาตามแนวคิดของโพลยา วิชาคณิตศาสตร เรื่อง การประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 เปนส่ิงที่ยังแปลกใหมสําหรับนักเรียน ซ่ึงผูวิจัยไดออกแบบบทเรียนซ่ึงประกอบดวย 
ขอความ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว เสียงดนตรี เสียงอาน ตลอดจนกราฟกที่มีสีสัน และผานการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญทั้ง
ดานเน้ือหาคณิตศาสตรและดานการออกแบบส่ือมัลติมิเดีย อีกทั้งการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมิเดียแบบแกปญหา
ตามแนวคิดของโพลยา ไมจํากัดเวลาและสถานที่ ไมเขาใจสามารถยอนกลับมาดูใหมไดตามความตองการและยังสามารถเรียน
ขามหัวขอไดตามศักยภาพของนักเรียน ลดปญหาความแตกตางระหวางบุคคล ยิ่งกวาน้ันนักเรียนสามารถทราบผลการประเมิน
ไดทันทีชวยใหนักเรียนสามารถนําผลการประเมินมาพัฒนาตนเองได สอดคลองกับงานวิจัยของ ผจญ รุงอรุณเลิศ (2551: 87) 
ผลการใชส่ือมัลติมิเดียที่มีตอผลสัมฤทธ์ิและการจัดทําโครงงานคอมพิวเตอรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนคงทอง
วิทยา พบวา ส่ือมัลติมิเดียที่มีตอผลสัมฤทธ์ิและการจัดทําโครงงานคอมพิวเตอรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑที่ตั้งไว 75/75  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ผลการจัดทําโครงงานคอมพิวเตอรที่เรียนดวยส่ือมัลติมิเดียมีระดับคะแนนเฉล่ียรอยละ 77.01 และนักเรียนมีความพึง
พอใจตอการเรียนดวยกิจกรรมโครงงานคอมพิวเตอร อยูในระดับมาก สอดคลองงานวิจัยของวรรณี โคพิชัย (2551: 93) 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร เรื่อง สมการ ผานส่ือคอมพิวเตอรมัลติมิเดียดวยวิธีการเรียนแบบแขงขัน
กับวิธีเรียนแบบรวมมือของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา การเรียนผานส่ือคอมพิวเตอรมัลติมิเดียดวยวิธีการเรียนแบบ
แขงขันกับวิธีเรียนแบบรวมมือมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ตั้งไว 75/75 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุมที่เรียนดวยวิธีการเรียน
แบบรวมมือสูงกลุมที่เรียนดวยวิธีการเรียนแบบแขงขันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนักเรียนมีความพึงพอใจอยู
ในระดับมาก   
 
12. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 
 
          1. บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมิเดียแบบแกปญหาตามแนวคิดของโพลยา วิชาคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 2 เหมาะสําหรับเน้ือหาที่ยากและเนนกระบวนการแกปญหาที่เปนขั้นตอนชัดเจน ที่สําคัญเหมาะสําหรับการ
เรียนในยุคศตวรรษที่ 21 แตทั้งน้ีทั้งน้ันการนําผลวิจัยไปใชควรคํานึงถึงบริบทของนักเรียนดวย 
 2. ครูผูสอนควรเตรียมความพรอมกอนที่จะใหนักเรียนเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมิเดีย โดยเฉพาะทักษะ
การใชคอมพิวเตอรของนักเรียนเน่ืองจากตองเรียนดวยตนเอง ความพรอมของหองเรียน และช้ีแจงการทํากิจกรรมทุกขั้นตอน
เพื่อใหเสร็จเรียบรอยทันเวลากําหนด 
 3. ครูควรเนนใหนักเรียนเรียนทุกขั้นตอนในบทเรียนแตสามารถเลือกเรียนกอนหลังไดตามความสนใจ และควรเรียน
ทุกกิจกรรมแตควรเรียนทุกกิจกรรมเพื่อความเขาใจมากยิ่งขึ้น 
 
13. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
  
 1. ควรพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมิเดียแบบแกปญหาตามรูปแบบการสอนแบบอ่ืน ๆ อาทิเชน การเรียนแบบ
ใชปญหาเปนฐาน (PBL) 5E, 4 MAT และ  KWDL เปนตน 
 2. ควรศึกษาวิจัยกับตัวแปรตามตัวอ่ืน ๆ อีก เชน การคิดสรางสรรค การคิดวิเคราะห หรือการคิดอยางมี
วิจารณญาณ เปนตน 
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บทคัดยอ 

 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานวิทยาศาสตรดานทักษะการเตรียมสารเคมี การเรียกช่ือ

ภาษาอังกฤษของสารเคมีและเครื่องมือทางอุตสาหกรรมอาหารดวยวิธีการฝกอบรมใหกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม การทดลองแบงเปน 2 ตอน ตอนที่ 1 
การสรางแบบสอบถามและประเมินความสามารถดานทฤษฎีของกลุมตัวอยาง โดยเริ่มจากการสรางแบบทดสอบภาคทฤษฎี 
จํานวน 30 ขอ ทดสอบกับนักศึกษากลุมตัวอยางจํานวน 12 คน พบวาแบบทดสอบมีคาสัมประสิทธ์ิความเช่ือม่ัน (rxy) และ
ความเช่ือม่ันของแบบทดสอบ เทากับ 0.98 และ 0.88 ตามลําดับ จากการวิเคราะหคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ และ  
คาความยากงายของแบบทดสอบ พบวามีคามากกวา 0.40 ทุกขอ และความยากงายอยูในเกณฑที่กําหนด เม่ือทดลองใช
แบบทดสอบกับนักศึกษากลุมตัวอยางจํานวน 25 คน พบวานักศึกษากลุมตัวอยางมีความรูดานทฤษฎีเทากับ 11.16 คะแนน 
ตอนที่ 2 ศึกษาผลของการฝกอบรมตอทักษะการเตรียมสารเคมี การเรียกช่ือภาษาอังกฤษของสารเคมี และเครื่องมือทาง
อุตสาหกรรมอาหาร โดยจัดการอบรมทักษะดังกลาวใหกับนักศึกษากลุมเดียวกัน เปนเวลา 8 สัปดาห สัปดาหละ 1 ครั้ง 
จากน้ันใหนักศึกษาทําแบบทดสอบหลังการฝกอบรม พบวาหลังการอบรมคะแนนเฉล่ียการทําแบบทดสอบของนักศึกษา
เพิ่มขึ้นจาก 11.16 คะแนน เปน 20.2 คะแนน ซ่ึงคะแนนดังกลาวเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ดังน้ันวิธีการ
จัดการอบรมสามารถพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานวิทยาศาสตรดานทักษะการเตรียมสารเคมี การเรียกช่ือภาษาอังกฤษของ
สารเคมีและเครื่องมือทางอุตสาหกรรมอาหารใหกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารไดดี 
 
คําสําคัญ: การเตรียมสารเคมี, ปฏิบัติการดานวิทยาศาสตร, การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานวิทยาศาสตร  

 
Abstract 

 
The purpose of this research is to improve laboratory skills in preparing chemical reagent, knowing 

both reagent and food industrial equipment’s name by training. The research was carried out with 
undergraduate student majoring in Food Science and Technology Division, Faculty of Science and 
Technology, Nakhon Pathom Rajabhat University. The experiment was divided into two parts. At first, the 
questionnaire was developed. The form contained 30 questions and 12 students were tested. Tests showed  
a coefficient of reliability and reliability value was 0.98 and 0.88, respectively. The discrimination index 
value (rxy) showed all 30 questions have discrimination more than 0.40. And the difficulty index found that all 
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the tests are on criterion. Then 25 students did a test found that mean score was 11.16 points. Secondly 
the training was organized for the same students group. The training period was once a week for eight weeks. 
Then the students did a test after the training again. After the training, the mean score significantly 
increased from 11.16 to 20.2 points (p<0.05). Therefore the training can improve performance on chemical 
reagent preparation, chemical reagent and food industrial equipment English compellation for Food 
Science and Technology students. 

 
Keywords: chemical reagent preparing, scientific operations, improvement laboratory skills 

 
1. บทนํา 
 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปนหลักสูตรที่จัดใหมีการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีรายวิชาปฏิบัติการ 
เชน วิชาปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร วิชาปฏิบัติการหลักการวิเคราะหอาหาร วิชาปฏิบัติการการควบคุมและการประกัน
คุณภาพอาหาร และวิชาปญหาพิเศษ ซ่ึงนักศึกษาตองเรียนใหผานกอนจบหลักสูตรเพื่อออกไปทํางาน   

ทั้งน้ีจากการสังเกตพฤติกรรมในการทําปฏิบัติการจากนักวิทยาศาสตรประจําหองปฏิบัติการ (ผูวิจัย) และผลคะแนน
สอบปฏิบัติการจากอาจารยประจําวิชา พบวานักศึกษายังขาดทักษะในการทําปฏิบัติการที่ถูกตอง  ไมสามารถคํานวณคาตาง ๆ 
ที่ใชในการเตรียมสารเคมี และจากผลการประเมินผูใชบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร พ.ศ. 2554-
2557 พบวาผูใชบัณฑิตมีคําแนะนําใหพัฒนาบัณฑิตดานทักษะการเตรียมสารเคมี การเรียกช่ือภาษาอังกฤษของสารเคมีและ
เครื่องมือทางอุตสาหกรรมอาหาร 

ดังน้ันจากปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาศักยภาพงานปฏิบัติการทางดานทักษะการเตรียมสารเคมี 
การเรียกช่ือภาษาอังกฤษของสารเคมีและเครื่องมือทางอุตสาหกรรมอาหารใหกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร เพื่อเพิ่มทักษะกอนออกไปทํางานจริง  
 
2. วัตถุประสงคในการวิจัย 
 
 

 เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานวิทยาศาสตรดานทักษะการเตรียมสารเคมี การเรียกช่ือภาษาอังกฤษของสารเคมี
และเครื่องมือทางอุตสาหกรรมอาหารใหกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 สิทธิพล  อาจอินทร (2554) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนการคิดวิเคราะหกลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร ไดศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบโดยศึกษาการคิดวิเคราะหที่เกิดกับนักเรียน พบวาผลการศึกษาประสิทธิผลของ
รูปแบบน้ัน นักเรียนมีคะแนนการคิดวิเคราะหหลังเรียนคิดเปนรอยละ 76.49 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว คือ รอยละ 70 และ
นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนรูโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนการคิดวิเคราะหกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรใน
ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด 

 สุวัฒน ศิวาคม (2553) ไดศึกษาการทดสอบประสิทธิผลของคูมือความปลอดภัยในหองปฏิบัติการเคมี โดยเครื่องมือที่
ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถามเพื่อทราบถึงความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมดานความปลอดภัยของกลุมตัวอยาง
ในชวงเวลากอนและหลังไดรับคูมือที่ทําขึ้น พบวาหลังไดรับคูมือนักศึกษามีความรูดานความปลอดภัยในหองปฏิบัติการเคมี
เพิ่มขึ้นจาก 8.65 คะแนน เปน 9.30 คะแนน และนักศึกษามีทัศนคติและพฤติกรรมดานความปลอดภัยในหองปฏิบัติการเคมี
เพิ่มขึ้น แสดงวาคูมือที่ผลิตขึ้นน้ันมีประสิทธิผลดี 

 วราภรณ ศรีมูล (2553) ไดศึกษาการพัฒนาทักษะการเตรียมสารเคมีของนักศึกษาวิชาเคมีวิเคราะหทั่วไป ณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยใหนักศึกษากลุมทดลองฝกฝนการเตรียมสารเคมีและรีเอเจนตตางๆ ดวย
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ตนเองเปนเวลา 8 สัปดาห เปรียบเทียบกับกลุมควบคุมที่ทําการทดลองตามปกติ พบวากลุมทดลองและกลุมควบคุมมีคะแนน
ทดสอบหลังการฝกฝนทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติสูงขึ้น โดยเฉพาะคะแนนภาคปฏิบัติกลุมทดลองมีคะแนนทดสอบสูงขึ้น
รอยละ 143.66 และสูงกวากลุมควบคุมที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ทั้งที่กอนการฝกฝนทั้งสองกลุมมีคะแนนทดสอบภาคปฏิบัติไม
แตกตางกัน ดังน้ันสามารถสรุปไดวา การฝกฝนทักษะการเตรียมสารเคมีของนักศึกษากลุมทดลองมีผลทําใหนักศึกษาเตรียม
สารเคมีไดถูกตองมากขึ้น ทําใหนักศึกษามีประสบการณเพิ่มมากขึ้น สามารถเตรียมสารเคมีและใชอุปกรณตางๆ ไดอยางถูกวิธี 

 สถาปนา เกษมศิลป (2546) ไดทําการเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรดานทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  4 โดยใชกิจกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตรวิชาเคมี เรื่องสารและการเปล่ียนแปลง โดยแบงนักเรียนออกเปนกลุม เทียบกับการสอนตามคูมือครู พบวา
ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่
ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญ 

 Karapantsios and others (2008) ไดประเมินผลความปลอดภัยในหองปฏิบัติการทางเคมีในดานความเขาใจใน
เรื่องฉลากสารเคมีของนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารที่สถาบันการศึกษา Thessaloniki ประเทศกรีซ พบวารอยละ
ของนักศึกษาที่ตอบคําถามถูกมีนอยมาก จากการวิเคราะหแสดงใหเห็นวาการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมของการจัดการความ
ปลอดภัยและอันตรายจากการติดฉลากน้ันไมเพียงพอและมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับการปรับปรุงเรื่องการเรียนรูเรื่องการติด
ฉลากและการจัดการความปลอดภัยของสารเคมีใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากน้ีผูวิจัยยังไดกลาวไววา “what I hear I 
forget, what I see I remember, what I practice I understand” 
 สรุปไดวาการเพิ่มพูนความรู การมีคูมือที่ดีและถูกตองในการปฏิบัติการ และการฝกฝนปฏิบัติเปนประจําเปนวิธีการ
ที่ดีในการพัฒนาใหเกิดทักษะ ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจที่จะสรางรูปแบบการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติการวิทยายาศาสตรดาน
ทักษะการเตรียมสารเคมี การเรียกช่ือภาษาอังกฤษของสารเคมีและเครื่องมือทางอุตสาหกรรมอาหารใหกับนักศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดในการทํางานตอไป 
 
4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 

 ตอนที่ 1 การสรางแบบสอบถามและประเมินความสามารถดานทฤษฎี 
 1. สรางแบบทดสอบภาคทฤษฎี จํานวน 30 ขอ รวม 30 คะแนน มีเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 
   นักศึกษาตอบถูกตอง  ให 1 คะแนน 
   นักศึกษาตอบไมถูกตอง  ให 0 คะแนน 
 2. หาคุณภาพของเครื่องมือโดยนําแบบทดสอบที่สรางขึ้น หาความเที่ยงตรง ความเช่ือม่ัน คาอํานาจจําแนก และ

ความยากงายของแบบทดสอบ โดยใหนักศึกษาหมูเรียน 54/40 (ช้ันปที่ 4) จํานวน 12 คน เปนผูทําแบบทดสอบ  
  2.1 การทดสอบความเที่ยงตรงเชิงสภาพ สามารถดําเนินการโดยการคํานวณหาคา สัมประสิทธิสหสัมพันธ 

(correlation coefficient) ของเพียรสัน (Pearson) ดังสมการที่ (1) 
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  เม่ือ rXY     =  สัมประสิทธ์ิความเช่ือม่ันของแบบทดสอบ 
   N      =  จํานวนผูเรียนที่ทําแบบทดสอบ 

   X   =  ผลรวมคะแนนแบบทดสอบที่หาความเที่ยงตรงเชิงสภาพ 

   Y  =  ผลรวมคะแนนความรูของผูเรียนที่เปนเกณฑ 
  2.2 การหาความเช่ือม่ันโดยวิธีของคูเดอร - ริชารดสัน (Kuder – Richardson: KR) โดยใชวิธี KR–20 มีสูตรดัง

สมการที่ (2) และ (3) 

    










 


 2

tS

pq
1

1n

n
t
r                                                                (2) 



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 

 บูรณาการศาสตรและศิลป งานวิจัยทองถ่ินไทยและประชาคมอาเซียน | 1813 

    2N

2X)(2XN2
t

S                                                                  (3) 

  เม่ือ rt คือ  สัมประสิทธ์ิของความเช่ือม่ันของแบบทดสอบทั้งฉบับ 
   n   คือ  จํานวนขอของแบบทดสอบ   
   p   คือ  สัดสวนของผูเรียนที่ทําแบบทดสอบขอน้ันถูกกับผูเรียนทั้งหมด 
   q   คือ  สัดสวนของผูเรียนที่ทําแบบทดสอบขอน้ันผิดกับผูเรียนทั้งหมด 

   2
t

S  คือ  ความแปรปรวนของคะแนนสอบทั้งฉบับ 

   N   คือ  จํานวนผูเรียน 
  2.3 การวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนก คาอํานาจจําแนกที่คํานวณไดจะมีคาอยูระหวาง –1 ถึง 1 โดยที่ 
   คาอํานาจจําแนกมีคามากกวา 0.40  ถือวาขอคําถามขอน้ันมีอํานาจจําแนกดีมาก 
    ถาอยูระหวาง 0.30 – 0.39   ถือวาขอคําถามขอน้ันมีอํานาจจําแนกดี 
   ถาอยูระหวาง 0.20 – 0.29   ถือวาขอคําถามขอน้ันควรปรับปรุงใหม  
   และถามีคาต่ํากวา 0.20   ถือวาขอคําถามขอน้ันมีคาอํานาจจําแนกไมดี 
        จะตองตัดขอสอบขอน้ันทิ้งไป   
 การคํานวณหาคาอํานาจจําแนกโดยวิธีการตรวจใหคะแนน เปนวิธีการที่นําแบบทดสอบไปทดสอบกับกลุมผูเรียนที่

เปนกลุมตัวอยาง เม่ือทดสอบแลวเรียงคะแนนที่ไดจากนอยไปหามากหรือจากมากไปหานอย ผูเรียนที่ไดคะแนนสูงถือวาเปน
กลุมเกง และผูเรียนที่ไดคะแนนต่ําถือวาเปนกลุมออน เม่ือจัดเรียงลําดับคะแนนรวมของผูเรียนทั้งหมดแลว หลังจากน้ันทําการ
คัดเลือกผูเรียนที่ไดคะแนนสูงจํานวน 1/3 ของผูเรียนทั้งหมดและผูเรียนที่ไดคะแนนต่ําจํานวน 1/3 ของผูเรียนทั้งหมด แทนคา
ในสูตรดังสมการที่ (4) 
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   เม่ือ 
    D   คือ คาอํานาจจําแนก 
    Ru  คือ จํานวนผูเรียนที่ตอบในกลุมเกง 
    Rl   คือ จํานวนผูเรียนที่ตอบถูกในกลุมออน 
    N   คือ จํานวนผูเรียนทั้งหมด 
    Nu   คือ จํานวนผูเรียนในกลุมเกง  
    Nl   คือ จํานวนผูเรียนในกลุมออน 
  2.4 การวิเคราะหคาความยากงายของขอสอบ (Easiness, P) โดยใชสูตรดังสมการที่ (5) 

    N
R

P 
                                                                           (5) 

   เม่ือ  P แทน คาความยากงาย 
    R แทน จํานวนนักศึกษาที่ตอบขอสอบขอน้ันถูก 
    N แทน จํานวนนักศึกษาที่ตอบขอสอบขอน้ันทั้งหมด 
  ขอที่ไดจากการคํานวณจากสูตรจะมีคาระหวาง 0.00 ถึง 1.00 มีเกณฑการพิจารณา ดังน้ี 
   0.80 ≤ P ≤ 1.00 เปนขอสอบที่งายมาก ควรตัดทิ้งหรือนําไปปรับปรุง 
   0.60 ≤ P < 0.80 เปนขอสอบที่คอนขางงาย 
   0.40 ≤ P < 0.60 เปนขอสอบที่ความยากงายพอเหมาะ 
   0.20 ≤ P < 0.40 เปนขอสอบที่คอนขางยาก 
   P < 0.20 เปนขอสอบที่มีความยากมาก ควรตัดทิ้งหรือนําไปปรับปรุง 
  เกณฑความยากงายที่ยอมรับไดมีคาอยูระหวาง 0.20-0.80 (วราภรณ ศรีมูล, 2553) 
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 3. ทดสอบทักษะของนักศึกษาเรื่อง การเตรียมสารเคมี การเรียกช่ือภาษาอังกฤษของสารเคมีและเครื่องมือทาง
อุตสาหกรรมอาหาร โดยใชแบบทดสอบภาคทฤษฎีที่สรางขึ้น ใหนักศึกษาหมูเรียน 55/37 (ช้ันปที่ 3) จํานวน 25 คน เปนผูทํา
แบบทดสอบ 

 

 ตอนที่ 2 ศึกษาผลของการฝกอบรมตอทักษะการเตรียมสารเคมี การเรียกช่ือภาษาอังกฤษของสารเคมีและ
เคร่ืองมือทางอุตสาหกรรมอาหาร 

 1. ผูวิจัยจัดการอบรมเพื่อฝกทักษะเรื่อง การเตรียมสารเคมี การเรียกช่ือภาษาอังกฤษของสารเคมีและเครื่องมือทาง
อุตสาหกรรมอาหาร โดยฝกอบรมเปนเวลา 8 สัปดาห สัปดาหละ 1 ครั้ง ติดตอกัน โดยมีเน้ือหาในการอบรมดังน้ี สัปดาหที่ 1 
เรื่อง เครื่องมือทางอุตสาหกรรมอาหาร สัปดาหที่ 2 เรื่อง ความรูเก่ียวกับสารเคมี สัปดาหที่ 3 เรื่อง อุปกรณและเครื่องแกว 
ในหองปฏิบัติการ สัปดาหที่ 4 และ 5 เรื่อง เทคนิคในการทําปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร สัปดาหที่ 6 และ 7 เรื่อง การคํานวณ
และการเตรียมสารเคมี และสัปดาหที่ 8 ทบทวนความรูทั้งหมด 

 2. ทดสอบทักษะงานปฏิบัติการวิทยาศาสตรดานทักษะการเตรียมสารเคมี การเรียกช่ือภาษาอังกฤษของสารเคมีและ
เครื่องมือทางอุตสาหกรรมอาหาร หลังการฝกอบรม โดยใชหลักการเชนเดียวกับตอนที่ 2  

 3. เปรียบเทียบพัฒนาการของนักศึกษากอนและหลังการฝกอบรม โดยวิเคราะหความแตกตางของคะแนน
แบบทดสอบของนักศึกษา โดยการวิเคราะหความแปรปรวน (Pair Sample T-test) เน่ืองจากเปนคะแนนสอบกอน-หลังของ
นักศึกษากลุมเดิม จึงจัดวาไมเปนอิสระตอกัน 

 4. ทําการวิเคราะหและสรุปผลการวิจัย 
 
5. ผลการดําเนินการวิจัย 
 
 

 5.1 การสรางแบบสอบถาม 
 ผูวิจัยไดสรางแบบทดสอบภาคทฤษฎีจํานวน 30 ขอ และหาคุณภาพของเครื่องมือโดยนําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปหา
ความเที่ยงตรง ความเช่ือม่ัน คาอํานาจจําแนก และความยากงายของแบบทดสอบ ไดผลการทดสอบ ดังน้ี 

 1) ความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ จากการวิเคราะหหาคาความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ โดยการนําเอาผลการวัด
จากแบบทดสอบไปหาความสัมพันธกับผลการเรียนของผูเรียน (เกรดเฉล่ีย) จากผลการคํานวณพบวาคาสัมประสิทธ์ิความ
เช่ือม่ันของแบบทดสอบ (rxy) ที่คํานวณไดคือ 0.98 ซ่ึงเปนคาที่เขาใกล 1 จึงสรุปไดวาแบบทดสอบมีความเที่ยงตรงเชิงสภาพสูง 
เน่ืองจากคาที่ไดมีคาเขาใกล 1  

 2) ความเช่ือม่ันของแบบทดสอบ หมายถึง ความคงเสนคงวาของผลการวัดจากการที่นําแบบทดสอบชุดน้ันไปทดสอบ
กับผูเรียนไมวาจะทดสอบจํานวนก่ีครั้งคะแนนที่ไดจะไมแตกตางกัน ความเช่ือม่ันสามารถคํานวณเปนตัวเลขได โดยไดคาไมเกิน 
1 ถาคาที่คํานวณไดมีคาเขาใกล 1 แสดงวาแบบทดสอบน้ันมีคาความเช่ือม่ันสูง จากการวิเคราะหความเช่ือม่ันของแบบทดสอบ
น้ี พบวามีคา 0.88 แสดงวาแบบทดสอบชุดน้ีมีความเช่ือม่ันสูง เน่ืองจากคาความเช่ือม่ันที่คํานวณไดมีคาเขาใกล 1 แสดงวามี
ความเช่ือม่ันสูงมาก ทั้งน้ีแบบทดสอบควรมีคาความเช่ือม่ันระหวาง 0.6 ถึง 1.0 

 3) คาอํานาจจําแนก (D) โดยอํานาจจําแนก หมายถึง การที่ขอคําถามสามารถจัดแบงผูเรียนออกเปน 2 กลุมได โดย
กลุมผูเรียน 2 กลุมน้ีคือ ผูเรียนกลุมเกงและผูเรียนกลุมออน จากการวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกสามารถแสดงผลดังตารางที่ 
1 ซ่ึงพบวาคาอํานาจจําแนกที่คํานวณไดของแบบทดสอบแตละขอมีคามากกวา 0.40 ถือไดวาขอสอบแตละขอมีอํานาจจําแนก
อยูในเกณฑดีมาก 

 4) ความยากงายของแบบทดสอบ (P) จากการวิเคราะหคาความยากงายของแบบทดสอบ พบวามีแบบทดสอบ
จํานวน 14 ขอ อยูนอกเกณฑที่ยอมรับ โดยเกณฑความยากงายที่ยอมรับไดมีคาอยูระหวาง 0.20-0.80 ถาคาความยากงายมีคา
นอกเกณฑที่กําหนด จะตองปรับปรุงขอสอบขอน้ันหรือตัดทิ้งไป ซ่ึงผูวิจัยไดปรับปรุงขอสอบแลววิเคราะหคาความยากงายอีก
ครั้ง พบวาคาความยากงายอยูในชวง 0.20-0.80 ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 คาความยากงาย (P) และคาอํานาจจําแนก (D) ของแบบทดสอบจํานวน 30 ขอ 
ขอที่ คาความยากงาย (P) อํานาจจําแนก (D) สรุป 

คาความยากงาย (P) ระดับคุณภาพของ
ขอสอบ 

อํานาจจําแนก (D) ระดับคุณภาพของ
ขอสอบ 

1 0.67 คอนขางงาย 0.50 ดีมาก ใชได 
2 0.75 คอนขางงาย 0.50 ดีมาก ใชได 
3 0.33 คอนขางยาก 0.50 ดีมาก ใชได 
4 0.33 คอนขางยาก 0.50 ดีมาก ใชได 
5 0.75 คอนขางงาย 0.75 ดีมาก ใชได 
6 0.42 ยากงายพอเหมาะ 0.50 ดีมาก ใชได 
7 0.33 คอนขางยาก 0.50 ดีมาก ใชได 
8 0.42 ยากงายพอเหมาะ 0.75 ดีมาก ใชได 
9 0.50 ยากงายพอเหมาะ 0.50 ดีมาก ใชได 
10 0.50 ยากงายพอเหมาะ 0.50 ดีมาก ใชได 
11 0.42 ยากงายพอเหมาะ 0.50 ดีมาก ใชได 
12 0.67 คอนขางงาย 0.75 ดีมาก ใชได 
13 0.58 ยากงายพอเหมาะ 0.50 ดีมาก ใชได 
14 0.50 ยากงายพอเหมาะ 0.50 ดีมาก ใชได 
15 0.58 ยากงายพอเหมาะ 0.50 ดีมาก ใชได 
16 0.33 คอนขางยาก 0.50 ดีมาก ใชได 
17 0.33 คอนขางยาก 0.75 ดีมาก ใชได 
18 0.50 ยากงายพอเหมาะ 0.50 ดีมาก ใชได 
19 0.33 คอนขางยาก 0.75 ดีมาก ใชได 
20 0.33 คอนขางยาก 0.50 ดีมาก ใชได 
21 0.58 ยากงายพอเหมาะ 0.50 ดีมาก ใชได 
22 0.50 ยากงายพอเหมาะ 0.50 ดีมาก ใชได 
23 0.42 ยากงายพอเหมาะ 0.50 ดีมาก ใชได 
24 0.50 ยากงายพอเหมาะ 0.50 ดีมาก ใชได 
25 0.50 ยากงายพอเหมาะ 0.50 ดีมาก ใชได 
26 0.33 คอนขางยาก 0.50 ดีมาก ใชได 
27 0.33 คอนขางยาก 0.50 ดีมาก ใชได 
28 0.67 คอนขางงาย 0.50 ดีมาก ใชได 
29 0.67 คอนขางงาย 0.50 ดีมาก ใชได 
30 0.42 ยากงายพอเหมาะ 0.50 ดีมาก ใชได 

 
 จากการวิเคราะหแบบทดสอบฉบับน้ีพบวา แบบทดสอบฉบับน้ีมีคาความเที่ยงตรงสูง มีความเช่ือม่ันสูง มีคาอํานาจ

จําแนกและคาความยากงายของแบบทดสอบผานเกณฑทุกขอ ดังน้ันจึงสามารถนําแบบทดสอบที่สรางขึ้นน้ีไปใชทดสอบผูเรยีนได 
 

 5.2 ผลของการฝกอบรมตอทักษะการเตรียมสารเคมี การเรียกช่ือภาษาอังกฤษของสารเคมีและเคร่ืองมือทาง
อุตสาหกรรมอาหาร 
 การฝกอบรมทักษะงานปฏิบัติการวิทยาศาสตรดานทักษะการเตรียมสารเคมี การเรียกช่ือภาษาอังกฤษของสารเคมี
และเครื่องมือทางอุตสาหกรรมอาหาร ไดดําเนินกิจกรรมการอบรมดังแสดงในภาพที่ 1  
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ภาพที่ 1 กิจกรรมการฝกอบรมทักษะงานปฏิบัติการวิทยาศาสตรดานทักษะการเตรียมสารเคมี การเรียกช่ือภาษาอังกฤษของ
สารเคมีและเครื่องมือทางอุตสาหกรรมอาหาร ระยะเวลา 8 สัปดาห 

 
 จากการทดสอบทักษะงานปฏิบัติการวิทยาศาสตรดานทักษะการเตรียมสารเคมี การเรียกช่ือภาษาอังกฤษของ

สารเคมีและเครื่องมือทางอุตสาหกรรมอาหารกอนและหลังการฝกอบรม ดวยแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้น ทดสอบกับนักศึกษา
หมูเรียน 55/37 (ช้ันปที่ 3) จํานวน 25 คน ประกอบดวยเพศชาย จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 12.00 และเพศหญิง จํานวน 
22 คน คิดเปนรอยละ 88.00 ผลการทดสอบดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 คะแนนเฉล่ียของการทดสอบกอนและหลังการฝกอบรม 

การทดสอบ คาคะแนนเฉล่ีย 
กอนการฝกอบรม 11.16b±2.85 
หลังการฝกอบรม 20.2a±5.30 
หมายเหตุ a และ b ในแนวตั้งที่มีตัวอักษรกํากับแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 

 
 จากตารางพบวาคะแนนเฉล่ียของนักศึกษากลุมตัวอยางกอนการฝกอบรมเทากับ 11.16 คะแนน แตภายหลังการ
ฝกอบรมทักษะการเตรียมสารเคมี การเรียกช่ือภาษาอังกฤษของสารเคมีและเครื่องมือทางอุตสาหกรรมอาหาร เปนเวลา 8 
สัปดาห พบวาคะแนนเฉล่ียของนักศึกษากลุมตัวอยางเพิ่มสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ดังภาพที่ 2 โดยมีคะแนน
เฉล่ียหลังการฝกอบรมเทากับ 20.2 คะแนน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ วราภรณ ศรีมูล (2553) ที่พบวานักศึกษากลุม
ทดลองมีคะแนนสอบภาคปฏิบัติสูงกวากลุมควบคุมภายหลังการเขารับการฝกอบรมการเตรียมสารเคมีเปนเวลา 8 สัปดาห และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ ดวงใจ จันทรตน และคณะ (2556) ที่ไดใชวิธีการประเมินความรูที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานภายใน
หองปฏิบัติการ เปรียบเทียบระหวางกอนและหลังการศึกษาคูมือความปลอดภัยภายในหองปฏิบัติการของคณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและนักวิจัย ซ่ึงพบวาคะแนนความรูของ
ผูเขารวมการประเมินหลังการไดรับการศึกษาจากคูมือความปลอดภัยฯ มีคาเฉล่ียที่สูงขึ้นเปนรอยละ 80 ซ่ึงแสดงวาคูมือที่
ผูวิจัยจัดทําขึ้นมีความสําเร็จในการชวยพัฒนาความรูและความเขาใจในการปฏิบัติงานแกผูปฏิบัติงานได  
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ภาพที่ 2 คาคะแนนเฉล่ียของการทดสอบกอนและหลังการฝกอบรม 
 

ดังน้ันสามารถสรุปไดวาการฝกอบรมทักษะการเตรียมสารเคมี การเรียกช่ือภาษาอังกฤษของสารเคมีและเครื่องมือ
ทางอุตสาหกรรมอาหาร สงผลใหนักศึกษาเกิดความรู ความเขาใจ และมีศักยภาพในเรื่องที่ไดรับการอบรมมากขึ้น ทั้งน้ีผูวิจัยจึง
ไดจัดทําบอรดความรูเก่ียวกับการเรียกช่ือภาษาอังกฤษของสารเคมีและเครื่องมือทางอุตสาหกรรมอาหารใหกับนักศกึษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร (ภาพที่ 3) นอกจากน้ีผูวิจัยไดจัดทําแผนพับใหความรูเก่ียวกับการเตรียมสารเคมี (ภาพที่ 4) 
เพื่อเปนการประชาสัมพันธและถายทอดความรูใหนักศึกษาไดรับรูจนเกิดความเคยชิน ซ่ึงทําใหนักศึกษามีศักยภาพเก่ียวกับการเตรียม
สารเคมี การเรียกช่ือภาษาอังกฤษของสารเคมีและเครื่องมือทางอุตสาหกรรมอาหารมากยิ่งขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษา
ของ กุลประภัสสรี โกละกะ (2553 อางถึงใน พรสวรรค ภูประกร, 2544) ที่พบวาส่ือประชาสัมพันธสามารถกอใหเกิดความรู
เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 
 

 
 

ภาพที่ 3 บอรดความรูเก่ียวกับการเรียกช่ือภาษาอังกฤษของสารเคมีและเครื่องมือทางอุตสาหกรรมอาหาร 
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ภาพที่ 4 แผนพับใหความรูเก่ียวกับการเตรียมสารเคมี 
 
6. บทสรุป 
 
 จากผลการวิจัยครั้งน้ีสามารถสรุปไดวาการฝกอบรมเปนระยะเวลา 8 สัปดาห สามารถพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานวิทยาศาสตรดานทักษะการเตรียมสารเคมี การเรียกช่ือภาษาอังกฤษของสารเคมีและเครื่องมือทางอุตสาหกรรม
อาหารใหกับนักศึกษาไดเปนอยางดี ทั้งน้ีตองมีการถายทอดความรูใหกับนักศึกษาอยางตอเน่ือง โดยการใหความรูจากแผนพับ
และบอรดความรูแกนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
 
7. กิตติกรรมประกาศ 
 
 ขอขอบพระคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่สนับสนุนทุนอุดหนุนในการทําวิจัยครั้งน้ี    

 
8. เอกสารอางอิง 
 
ดวงใจ จันทรตน กาญจนา ทิมอํ่า บรมพจน พฤฒิวนาสัณฑ ประดิษฐา รัตนวิจิตร สุรินทร อยูยง อุบลวรรณ บุญเปลง  

นันทวรรณ จินากุล ดุษณี ธนฐิติพงศ รัตนา นาคสงา กฤษณะ พรมดวงศรี  กวีวุฒิ กนกแกว  วิไลวรรณ ทองใบนอย 
และรักษิณีย คามานิตย. (2556). การประเมินความรูของผูใชงานกอนและหลังการใชคูมือความปลอดภัยภายใน
หองปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล. 

พรสวรรค ภูประกร. (2544). การสรางส่ือเพื่อใชในการประชาสัมพันธ เร่ือง การแปรรูปการไฟฟาสวนภูมิภาคในสวนกลาง. 
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 

วราภรณ  ศรีมูล. (2553). การพัฒนาทักษะการเตรียมสารเคมีของนักศึกษาวิชาเคมีวิเคราะหทั่วไป. รายงานการวิจัย 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก. 

สถาปนา เกษมศิลป. (2546). การเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรม
โครงงานวิทยาศาสตรในวิชาเคมีเร่ือง สารและการเปล่ียนแปลงกับการสอนตามคูมือครู. วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาการศึกษา (หลักสูตรและการสอน) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา. 
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บทคัดยอ 
 

 การศึกษางานวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบการแจงเวียนหนังสือราชการ ของคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ประชากรและกลุมตัวอยางในการศึกษา คือ ผูบริหาร 
และประธานสาขาวิชาในสังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 25 คน ซ่ึงมีขั้นตอนในการศึกษาวิจัยดังน้ี 1) สํารวจ
ขอมูลพื้นฐานและปญหา 2) สอบถามความคิดเห็นจากผูใชบริการตอระบบแจงเวียนหนังสือราชการ และนํามาสรางแบบ
ประเมินความพึงพอใจตอระบบแจงเวียนหนังสือราชการ 3) พัฒนารูปแบบการแจงเวียนหนังสือราชการผานระบบไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกสจากการสอบถามความคิดของผูใชบริการ 4) ทดลองใชรูปแบบการแจงเวียนหนังสือราชการผานระบบไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส เปนระยะเวลา 3 เดือน 5) ทําการประเมินผลโดยใชแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจหลังการทดลองใช
รูปแบบการแจงเวียนหนังสือราชการผานระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกสกับกลุมตัวอยาง ผลการวิจัยพบวา ผูใชบริการมีความพึง
พอใจตอรูปแบบการแจงเวียนหนังสือราชการผานระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกส มีความถูกตองและเช่ือถือได มีความสะดวก
รวดเร็ว ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ชวยลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน งายตอการใชงาน ชวยใหเกิดความรวดเร็วใน
การสืบคนหนังสือราชการ ลดพื้นที่ในการจัดเก็บหนังสือราชการ ทําใหประหยัดเวลาและทรัพยากร โดยมีคาคะแนนเฉล่ีย
เทากับ 4.20, 4.48, 4.12, 4.08, 4.44, 3.68, 4.52, 4.44, และ 4.24 ตามลําดับ และรูปแบบดังกลาวเปนการใหบริการแบบ 
One-Stop Service ในระดับมากที่สุด 
 

คําสําคัญ: หนังสือราชการ, ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 
 

Abstract 
 

The purpose of this research is to develop a model for circular official documents of Faculty of 
Science and Technology, Nakhon Pathom Rajabhat University by using the electronic mail. The population 
and sample in this research are executive and chairman of division of Faculty of Science and Technology 
about 25 persons. The steps of the research study are presented as follows: 1) we survey the problems 
and basic information; 2) we ask the opinions for circular official documents which lead to construct the 
satisfaction form; 3) we develop a model for circular official documents via the electronic mail; 4) we test a 
model in step 3) within 3 months; and 5) we do a statistical analysis to evaluate the satisfaction of the 
sample who use circular official documents via the electronic mail. The results of research is found that 
the clients are satisfied with a model for circular official documents via the electronic mail which are 
accurate, reliable, convenient, to improve capability, to eliminate steps in the operation, easy to use, to 
quickly search, to save area and time for keeping the official documents. The mean values of the satisfaction 
are 4.24, 4.48, 4.12, 4.08, 4.44, 3.68, 4.52, 4.44, and 4.20, respectively. This shows that the electronic mail 
is a service model, which is One-Stop Service, at the highest level. 

 

Keywords: official document, electronic mail 
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1. บทนํา 
 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปนหนวยงานหน่ึงที่มีการดําเนินงานดานงานสารบรรณ 
ในแตละวันจะมีหนังสือราชการที่มีการรับเขา-สงออกเปนจํานวนมาก ไมวาจะเปนหนังสือราชการจากหนวยงานภายนอก หนังสือ
ราชการภายใน (บันทึกขอความที่อาจารยบันทึกถึงผูบังคับบัญชา) คําส่ัง หนังสือออกไปยังหนวยงานภายนอก ตลอดจน
ประกาศ หรือการแจงขาวสารประชาสัมพันธตางๆ เปนตน การแจงเวียนหนังสือราชการของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ในปจจุบันไดดําเนินการแจงเวียนไปยังผูเก่ียวของกับหนังสือราชการโดยวิธีการสําเนาหนังสือราชการจากตนฉบับและนําใสชอง
จดหมายของอาจารย  ในบางครั้งอาจารยผูเก่ียวของกับหนังสือราชการไดมีการตําหนิวามีการแจงเวียนชา ทั้งน้ีเน่ืองจาก
อาจารยไมไดดูชองจดหมายหรือเปดดูชองจดหมายลาชา จึงทําใหไดรับเรื่องแจงเวียนชาไปดวย บางครั้งอาจารยรับสําเนา
หนังสือราชการไปแลวแตหาสําเนาหนังสือไมเจอ ก็จะมาขอสําเนาจากเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานอีกครั้ง หรืออาจารยตองการขอมูล
หนังสือราชการเพื่อนําไปประกอบแฟมประวัติของตนเอง หรือนําเสนอประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน ก็มักจะมาขอ
สําเนาจากเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน และกรณีที่ผูบังคับบัญชาตองการทราบสถิติตัวเลขของผูไปราชการ การออกคําส่ัง การออก
หนังสือราชการถึงหนวยงานภายนอก ผูปฏิบัติงานสารบรรณก็ตองจัดพิมพขอมูลเพื่อนําเสนอผูบังคับบัญชา หรือผูบังคับบัญชา
ตองการคนตนเรื่องหนังสือราชการเขาที่ไดส่ังการแลวเพื่อนํามาพิจารณาใหม ผูปฏิบัติงานก็ตองคนหาจากตูเก็บหนังสือราชการ  
ซ่ึงบางครั้งอาจใชเวลาในการคนหานานเน่ืองจากมีหนังสือราชการเปนจํานวนมากและเปนหนังสือราชการที่ดําเนินการจัดเก็บ
มานานแลว  
 จากเหตุผลดังกลาวขางตนผูวิจัยในฐานะผูปฏิบัติงานสารบรรณของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และมีภาระงาน
ที่เก่ียวของกับการแจงเวียนหนังสือราชการไปยังผูบริหาร ประธานสาขาวิชา หัวหนาสวนงาน อาจารย และบุคลากรของคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงเกิดความสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการแจงเวียนหนังสือราชการผานระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
เพื่อเปนการลดขั้นตอนการแจงเวียนหนังสือราชการจากการถายสําเนาตนเรื่องคืนแกผูเก่ียวของ อีกทั้งยังเปนการลดพื้นที่
จัดเก็บหนังสือราชการและสรางความปลอดภัยใหแกสําเนาตนเรื่องของหนังสือราชการ เน่ืองจากมีฐานขอมูลในการจัดเก็บ
หนังสือราชการผาน Website ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และผูบังคับบัญชาสามารถสืบคนและคนหาขอมูลหนังสือ
ราชการได 
 
2. วัตถุประสงคของงานวิจัย 
  
 เพื่อพัฒนาระบบแจงเวียนหนังสือราชการ ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยใช
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 
 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  
  3.1ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2548  (ขอ 4) “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส” 
หมายความวา การรับสงขอมูลขาวสารหรือหนังสือผานระบบส่ือสารดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ขอ 29 การติดตอราชการ
นอกจากจะดําเนินการโดยหนังสือที่เปนเอกสาร สามารถดําเนินการดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสได) 
 

  3.2 ชนิดของหนังสือราชการ 
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 (ขอ 9) หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เปน
หลักฐานในราชการ ไดแก 
 1.  หนังสือที่มีไปมาระหวางสวนราชการ 
 2. หนังสือที่สวนราชการมีไปถึงหนวยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใชสวนราชการหรือที่มีไปถึงบุคคลภายนอก 
 3. หนังสือที่หนวยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใชสวนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงสวนราชการ 
 4. เอกสารทางราชการจัดทําขึ้นเพื่อเปนหลักฐานในราชการ 
 5. เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ 
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 6. ขอมูลขาวสารหรือหนังสือที่ไดรับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2548 (ขอ 10) หนังสือราชการมี 6 ชนิด คือ 
หนังสือภายนอก, หนังสือภายใน, หนังสือประทับตรา, หนังสือส่ังการ, หนังสือประชาสัมพันธ และหนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้น 
หรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ [1] 
 

  3.3 ระบบจัดเก็บและคนคืนสารสนเทศ 
  ระบบจัดเก็บและคนคืนสารสนเทศ Information and Retrieval System คํายอ ISARS เปน กระบวนการคัดเลือก 
ควบคุมสารสนเทศ การจัดหา การจัดเก็บเพื่อการเขาถึงในการแสวงหาทรัพยากรสารสนเทศซ่ึงครอบคลุมการคนหา การดึง
สารสนเทศจากแหลงภายในและภายนอก เพื่อใหผูใชไดรับสารสนเทศตามความตองการดวยแรงงานคนและคอมพิวเตอร  
ประกอบดวย การจัดเก็บสารสนเทศ (information storage)  และ การคนคืนสารสนเทศ (information retrieval) [2] 
   

  3.4 วิเคราะหระบบงานเดิมและระบบงานใหม 
  การวิเคราะหระบบงานเดิมและระบบงานใหม เปนการตรวจสอบขอเท็จจริงระหวางระบบงานเดิมกับงานใหมวามี
กระบวนการอยางไร และผูใชระบบตองการอะไรในระบบงานใหม โดยทํางานศึกษาจากเอกสาร ขอมูลจากผูใชระบบ สํารวจ
ในเรื่องของปญหาที่พบในระบบงานปจจุบัน โดยนําขอมูลมาเปนตัวกําหนดปญหาและศึกษาความเปนไปไดในการแกปญหา 
พรอมกําหนดแนวทางแกไขเพื่อใหระบบงานใหมมีประสิทธิภาพ  
 

  3.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 กัญณภัทร รอดนิตย (2554) ไดศึกษาการพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของสํานักงานศาลปกครอง โดย
ใชระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสภายในสํานักงานศาลปกครองเปนเครื่องมือที่สามารถนําไปปรับใชในการดําเนินเอกสารและการ
จัดการเอกสารตางๆ กับสํานักงานศาลปกครอง ในเรื่องเอกสารและการจัดเอกสารออนไลนผานอินเตอรเน็ต เพื่ออํานวยความ
สะดวกและลดขั้นตอนในการติดตอภายในสํานักงานศาลปกครอง โดยที่ผูใชสามารถติดตอกับบุคลากรในเรื่องเอกสารตางๆ ผาน
ระบบเครือขายภายในสํานักงานศาลปกครอง ซ่ึงสามารถตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินการของเอกสารน้ันๆ ได การ
พัฒนาระบบจัดเก็บขอมูลที่มีความยืดหยุนสูง รองรับงานไดหลากหลาย ผูใชสามารถกําหนดรายละเอียดไดโดยที่ผูใชเลือก
ตัวเลือกที่จําเปน ทําใหสามารถใชงานไดเพียงพอตอความตองการ ระบบน้ีชวยแกไขปญหาการจัดสงเอกสารสารบรรณ ซ่ึงชวย
ในการจัดเก็บเอกสารไดเปนอยางดี [3] 
  เจษฎา  มูลมาวัน (2555) ไดศึกษาการพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสสําหรับที่ทําการปกครองจังหวัด
เชียงใหม โดยใชโปรแกรมพีเอชพี ในการออกแบบและพัฒนาสวนติดตอผูใชและใชโปรแกรม มายเอสคิว แอล ในการจัดการ
ฐานขอมูล ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นประกอบดวยระบบงานยอยที่สําคัญ 4 ระบบ ไดแก ระบบบริหารจัดการดานงานรับสง
หนังสือราชการ ระบบการแจงเตือนหรือติดตามงาน รายงานประจําเดือน ระบบแจงเตือนและสรุปในวาระการประชุมตางๆ 
และระบบขาวประชาสัมพันธองคกร ผลการศึกษาวิจัยพบวาความพึงพอใจการใชระบบงานมีคาเฉล่ียเทากับ 4.69 อยูในเกณฑ
มาก และลักษณะการใชงานที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ มีกระบวนการทํางานที่งายตอการใชงานและสามารถนํามาใชกับ
งานจริงได และอํานวยความสะดวกตอผูใชงาน [4]  
 
4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีไดแก ผูบริหาร และประธานสาขา ในสังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จํานวน 25 คน 
 

  4.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม ซ่ึงในแบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน สวนที่1 แบบสอบถาม
เก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม สวนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของผูใชบริการตอรูปแบบการแจง
เวียนหนังสือราชการผานระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกส โดยแบบสอบถามในสวนที่ 2 แบงเปน 9 ดานคือ 1) ความถูกตองและ
เช่ือถือได 2) ความสะดวกรวดเร็ว 3) เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 4) ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 5) งายตอการใชงาน   
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6) ความรวดเร็วในการสืบคนหนังสือราชการ 7) ลดพื้นที่ในการจัดเก็บหนังสือราชการ 8) ประหยัดเวลาและทรัพยากร และ  
9) การใหบริการแบบ (One-Stop Service) 
 

  4.3 วิธีดําเนินการวิจัย 
1. สํารวจขอมูลพื้นฐานในการแจงเวียนหนังสือราชการ รวมถึงปญหาและความตองการของผูบริหารและประธาน

สาขา ในการแจงเวียนหนังสือราชการโดยการสอบถามความคิดเห็นตอระบบแจงเวียนหนังสือราชการกอนการพัฒนารูปแบบ 
 2. สรางแบบสอบถามความประเมินพึงพอใจตอรูปแบบแจงเวียนหนังสือราชการ  จากการสอบถามความคิดเห็นตอ
ระบบแจงเวียนหนังสือราชการกอนการพัฒนารูปแบบและสงใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบ 
 3. นําขอเสนอแนะและคําแนะนําจากผูเช่ียวชาญไปปรับแกแบบสอบถามใหมีขอคําถามครอบคลุมวัตถุประสงคของ
การวิจัยมากที่สุด 
 4. พัฒนารูปแบบการแจงเวียนหนังสือราชการโดยใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกสจากการสอบถามความคิดเห็นตอระบบ
แจงเวียนหนังสือราชการกอนการพัฒนารูปแบบ 
 5. ทดลองใชรูปแบบการแจงเวียนหนังสือราชการผานระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกสกับกลุมตัวอยาง เปนระยะเวลา 
3 เดือน 
 6. ทําการประเมินผลโดยใชแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจหลังการทดลองใชรูปแบบการแจงเวียนหนังสือ
ราชการผานระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกสกับกลุมตัวอยาง 

 

  4.4 การวิเคราะหขอมูล 

 วิเคราะหคารอยละ (%) คาเฉล่ีย  X  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความพึงพอใจหลังการใช

รูปแบบการแจงเวียนหนังสือราชการผานระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 
 
5.  ผลการดําเนินการวิจัย 
  
  5.1 ผลการสํารวจขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 
16 คน คิดเปนรอยละ 64 เปนเพศหญิง จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 36 เปนผูบริหาร จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 28 และ
เปนประธานสาขาวิชา จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 72 
 

  5.2 ขอมูลความพึงพอใจตอรูปแบบการแจงเวียนหนังสือราชการผานระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกส โดยแบง
ประเด็นความพึงพอใจออกเปน 9 ดาน คือ 1) ความถูกตองเช่ือถือได พบวาผูใชบริการมีความพึงพอใจตอความถูกตองเช่ือถือได 
ในระดับมาก โดยมีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 4.20 2) ความสะดวกรวดเร็ว พบวาผูใชบริการมีความพึงพอใจตอความสะดวก
รวดเร็ว ในระดับมากที่สุด โดยมีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 4.48 3) เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน พบวาผูใชบริการมีความพึง
พอใจตอเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ในระดับ มาก โดยมีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 4.12 4) ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
พบวาผูใชบริการมีความพึงพอใจตอลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ในระดับ มาก โดยมีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 4.0.8 5) งายตอ
การใชงาน พบวาผูใชบริการมีความพึงพอใจตองายตอการใชงาน ในระดับ มากที่สุด โดยมีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 4.44  6) 
ชวยใหเกิดความรวดเร็วในการสืบคนหนังสือราชการ พบวาผูใชบริการมีความพึงพอใจตอชวยใหเกิดความรวดเร็วในการสืบคน
หนังสือราชการ ในระดับ มาก โดยมีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.86 7) ลดพื้นที่ในการจัดเก็บหนังสือราชการ พบวาผูใชบริการมี
ความพึงพอใจตอลดพื้นที่ในการจัดเก็บหนังสือราชการ ในระดับ มากที่สุด โดยมีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 4.52  8) ประหยัดเวลา
และทรัพยากร พบวาผูใชบริการมีความพึงพอใจตอประหยัดเวลาและทรัพยากร ในระดับ มากที่สุด โดยมีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 
4.44 และ 9) การใหบริการแบบ (One-Stop Service) พบวาผูใชบริการมีความพึงพอใจตอ การใหบริการแบบ (One-Stop 
Service) ในระดับ มากที่สุด โดยมีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 4.24 ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1  คะแนนความพึงพอใจของผูใชบริการตอรูปแบบการแจงเวียนหนังสือราชการผานระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 
ประเด็นความพึงพอใจ คะแนนเฉล่ีย ระดับ 

1.  รูปแบบการแจงเวียนหนังสือราชการผานระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 
 มีความถูกตองและเช่ือถือได 

4.20 มาก 

2. รูปแบบการแจงเวียนหนังสือราชการผานระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 
 มีความสะดวกรวดเร็ว 

4.48 มากที่สุด 

3. รูปแบบการแจงเวียนหนังสือราชการผานระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 
 ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 

4.12 มาก 

4. รูปแบบการแจงเวียนหนังสือราชการผานระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 
 ชวยลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 

4.08 มาก 

5. รูปแบบการแจงเวียนหนังสือราชการผานระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 
 งายตอการใชงาน 

4.44 มากที่สุด 

6. รูปแบบการแจงเวียนหนังสือราชการผานระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 
 ชวยใหเกิดความรวดเร็วในการสืบคนหนังสือราชการ 

3.68 มาก 

7. รูปแบบการแจงเวียนหนังสือราชการผานระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 
 ลดพื้นที่ในการจัดเก็บหนังสือราชการ 

4.52 มากที่สุด 

8. รูปแบบการแจงเวียนหนังสือราชการผานระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 
 ทําใหประหยัดเวลาและทรัพยากร 

4.44 มากที่สุด 

9. รูปแบบการแจงเวียนหนังสือราชการผานระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 
 เปนการใหบริการแบบ (One-Stop Service) 

4.24 มากที่สุด 

 
จากคะแนนความพึงพอใจทั้ง 9 ขอ พบวาผูใชบริการมีความพึงพอใจตอรูปแบบการแจงเวียนหนังสือราชการผาน

ระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกสที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด จํานวน 5 ขอ และมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก จํานวน 4 ขอ ซ่ึงถือไดวาผูใชบริการมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด โดยมีคะเฉล่ียอยูที่ 4.24 ดังน้ันจะเห็นไดวาการ
พัฒนารูปแบบการแจงเวียนหนังสือราชการโดยใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สามารถชวย
แกปญหาในการปฏิบัติงานเดิม ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ลดพื้นที่ในการจัดเก็บหนังสือราชการ อํานวยความสะดวกใหแก
ผูใชงาน เน่ืองจากมีกระบวนการทํางานที่งายตอการใชงาน  และยังเปนการใหบริการแบบ (One-Stop Service) 
 
6. บทสรุป 
  
 จากผลการวิจัยครั้งน้ีสามารถสรุปไดวา  รูปแบบการแจงเวียนหนังสือราชการผานระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกส     
ที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นสามารถทําใหผูใชบริการไดรับความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ชวยลดปญหาพื้นที่จัดเก็บหนังสือราชการ
ตลอดจนเปนการประหยัดเวลาและทรัพยากร เน่ืองจากลดปริมาณการใชกระดาษและการถายเอกสาร และยังเปนการ
ใหบริการแบบ (One-Stop Service) 
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 2555. 
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บทคัดยอ 

 
การวิจัยเชิงสํารวจครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอการสนับสนุนการผลิตและเผยแพร

ผลงานวิจัย วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี กลุมตัวอยาง คือ อาจารยวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัด
เพชรบุรี จํานวน 44 คน ในปการศึกษา 2557  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปน แบบประเมินการสนับสนุนการผลิตและเผยแพร
ผลงานวิจัยที่ผูวิจัยสรางขึ้น ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาโดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน มีคาความเที่ยงเทากับ 0.95  
วิเคราะหขอมูลใชสถิติคาเฉล่ีย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของอาจารยตอการสนับสนุนการ
ผลิตและเผยแพรผลงานวิจัย วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรีโดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( x = 3.72, S.D. 
= 0.52) โดยพบวา ดานกิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยฯ มีคาเฉล่ียสูงสุด ( x = 4.06, S.D. = 0.65) และดานการจัดสรร
งบประมาณ มีคาเฉล่ียต่ําสุด  ( x = 3.51, S.D. = 0.68)  โดยอาจารยมีความพึงพอใจตอการสนับสนุนการผลิตและเผยแพร
ผลงานวิจัยในระดับมากขึ้นไปจํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 70.45 จากผลการศึกษาพบวาควรปรับปรุงแนวทางการจัดสรร
งบประมาณ  สงเสริมกิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยฯอยางตอเน่ือง และศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพเพิ่มเติมในกลุมที่มีความ
พึงพอใจตอการสนับสนุนการผลิตและเผยแพรผลงานวิจัยในระดับต่ํา   

 

คําสําคัญ: การสนับสนุนการผลิตและเผยแพรผลงานวิจัย, ความพึงพอใจ, วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี 
 

Abstract 
 

The purposes of survey research were examining the satisfactions toward research and publication 
supporting among academic staff at Prachomklao College of Nursing, Phetchaburi. The subjects were 44 
nursing instructors in the academic year 2015. The instruments were the questionnaires about satisfactions 
of toward research and publication supporting of Prachomklao College of Nursing. Content validity was 
approved by a group of experts. The reliability was 0.95. The data was analyzed by percentage, mean, 
and standard deviations. The findings indicated that the satisfactions of nursing instructors toward research 
and publication supporting system of Prachomklao College of Nursing in total was high ( x = 3.72, S.D. = 
0.52). Supporting activities which promoted research project were at the highest rate ( x = 4.06, S.D. = 
0.65). The budget allocation was at the lowest rate ( x = 3.51, S.D. = 0.68). Research findings suggest that 
the budget allocation process should be developed, and maintaining supporting activities to promote 
research project. Finally, survey qualitative data in the low satisfactions toward research and publication 
supporting group.  

 

Keywords:  supporting system to produce and publicize research, satisfactions, Prachomklao College of 
Nursing, Phetchaburi 
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1. บทนํา 
   
 การวิจัยเปนเครื่องมือและเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญอยางหน่ึงในการสรางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อการ
พัฒนาทางดานการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความม่ันคงของชาติ (นที เทียมศรีจันทร, 2543) เปนกิจกรรม
พื้นฐานสําคัญในการพัฒนาใหเปนสังคมแหงการเรียนรู โดยเฉพาะอยางยิ่งในสภาวการณที่มีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา 
การวิจัยจึงเปนกระบวนการของการเรียนรูที่สามารถสรางองคความรูใหมๆและไดองคความรูที่มีเหตุมีผลจากการศึกษา
วิเคราะหอยางเปนระบบสามารถนําความรูน้ันมาประยุกตใชไดอยางม่ันใจ (เพทาย เย็นจิตโสมนัส, 2552) ผลงานวิจัยจึงถือ
เปนรากฐานของการสรางองคความรูใหมที่สามารถพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาได ทั้งน้ีประโยชนจากงานวิจัยมีมากมาย 
เชน การใชในการแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพถูกตองและยุติธรรม ชวยใหเขาใจปรากฏการณ และทํานายพฤติกรรมตางๆ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถชวยในดานการกําหนดนโยบาย การวางแผนงาน การตัดสินปญหาหรือการวินิจฉัยส่ังการของ
ผูบริหารใหเปนไปอยางถูกตองและรวดเร็ว นํามาใชเปนประโยชนเพื่อการปรับปรุงหรือพัฒนาบุคคลและหนวยงานตางๆ ให
เจริญกาวหนาดียิ่งขึ้น และจะชวยกระตุนบุคคลใหมีเหตุผล รูจักคิด และคนควาหาความรูอยูเสมอ 

วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี เปนสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซ่ึงถือเปนแหลงความรู
สําคัญซ่ึงมีหนาที่ในการรวบรวมการผลิต และการถายทอดความรูใหมๆเพื่อสนับสนุนใหสังคมเปนแหลงกลางสําหรับการศึกษา
คนควาวิทยาการ ชวยใหคําแนะนําแกสังคม เพื่อแกไขหรือปองกันปญหา ดวยเหตุน้ีพันธกิจหลักอีกดานหน่ึง คือ การทําวิจัย 
เพื่อสรางองคความรูใหมที่เปนประโยชนตอสังคม แตจากการศึกษาของ ปรัชญา เวสารัชช (2546 อางใน ศิวไลซ คนฉลาด, 
2548) ไดแสดงความคิดเห็นวา ถึงแมงานวิจัยจะมีความสําคัญ แตในภาพรวมมหาวิทยาลัยยังใหความสนใจกับงานวิจัยนอย
มาก ยังขาดการบูรณาการกิจกรรมวิจัยและผลงานวิชาการเขากับพันธกิจสําคัญอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย ยังขาดทิศทางที่ชัดเจน
สําหรับการมุงเขาสูการสรางองคความรูใหมๆ เพื่อนําสังคม สอดคลองกับการศึกษาของ มาสริน ศุกลปกษ เยาวรัตน รุงสวาง
และรุจิพร จิตตวิสุทธิวงศ (2554) ซ่ึงพบวา สภาพการทําวิจัยของอาจารยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรีในป 
2549-2551 มีจํานวนอาจารยเปนหัวหนาโครงการวิจัยจํานวนนอยเพียงรอยละ 14.29-17.14 และมีจํานวนงานวิจัยที่ไดรับ
การเผยแพร เฉล่ีย 3 ปเพียงรอยละ 35.71 ซ่ึงนอยมาก สอดคลองกับขอมูลของวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัด
เพชรบุรี ในปการศึกษา 2555 ที่พบวาอาจารยเปนหัวหนาโครงการวิจัยรอยละ 29.54 และมีจํานวนอาจารยที่มีการเผยแพร
ผลงานวิจัย รอยละ 43.18 และผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอการสนับสนุนการผลิตและเผยแพรผลงาน
วิชาการ  ที่พบวา อาจารยมีความพึงพอใจในดานการไดรับความสะดวกในการเบิกจายงบประมาณการวิจัยมีคาต่ําสุด คือ 
คาเฉล่ีย 2.53 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.13 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซ่ึงสงผลใหอาจารยมีความสนใจทําวิจัยลดนอยลง ทํา
ใหปริมาณงานวิจัยที่จะสรางองคความรูใหมในสังคม หรือใชประกอบในการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลนอยลงตาม
ไปดวย  วิทยาลัยฯจึงมีแผนในการบูรณาการการวิจัยรวมกับการเรียนการสอนและสงเสริมการทํางานวิจัยในงานประจําเพิ่ม
มากขึ้น  งานวิจัยฯมีการจัดโครงการเพื่อสงเสริมศักยภาพของผูวิจัยเพิ่มขึ้น  อีกทั้งมีการวางแผนการวิจัยรวมกันของวิทยาลัย
พยาบาลในเครือขายภาคกลาง 2 อีกดวย 

ระบบสนับสนุนการผลิตและเผยแพรผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัด
เพชรบุรี เปนสวนสําคัญในการผลักดัน  สงเสริม สนับสนุนใหวิทยาลัยฯมีผลงานวิจัยที่มีจํานวนและคุณภาพบรรลุเกณฑตามตัว
บงช้ีของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตัวบงช้ีที่ 4.1- 4.3 และสํานักรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ตัวบงช้ีที่ 5-
7  การประเมินผลและการพัฒนาระบบการผลิตและเผยแพรผลงานวิจัยและผลงานวิชาการอยางตอเน่ืองจึงเปนส่ิงสําคัญ 
สอดคลองกับนโยบายของวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรีที่สงเสริมใหอาจารยและบุคลากรทุกฝายใช
กระบวนการวิจัยเปนเครื่องมือในการแกปญหาและพัฒนาองคกร (กลุมงานวิจัยและพัฒนาผลงานวิชาการ  วิทยาลัยพยาบาล
พระจอมเกลา  จังหวัดเพชรบุรี, 2557) ผูวิจัยซ่ึงเปนบุคลากรในงานวิจัยและพัฒนาผลงานวิชาการจึงสนใจที่จะศึกษาความพึง
พอใจในการสนับสนุนการผลิต  เผยแพรผลงานวิจัยในปการศึกษา 2556  เพื่อนําผลที่ไดจากการศึกษาครั้งน้ีนําไปเปนขอมูล
ประกอบการพัฒนาระบบ สนับสนุนและสงเสริมการผลิตและเผยแพรงานวิจัยของอาจารยวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลา 
จังหวัดเพชรบุรีใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   
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2. วัตถุประสงคในการวิจัย  
 
เพื่อศึกษาผลการประเมินความพึงพอใจการสนับสนุนการผลิตและเผยแพรผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 

วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี 
 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
การศึกษาน้ีใชแนวคิดทฤษฎีระบบ (System Theory) (Kathryn & David,1998 อางถึงใน วิทยา ดานธํารงกูล, 

2546) เปนแนวทางในการประเมินการสนับสนุนการผลิตและเผยแพรผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ  ซ่ึงประกอบดวย 4 สวน
ที่เก่ียวของกันคือ 1) ปจจัยนําเขา (Input) 2) กระบวนการ (Process) 3) ผลผลิต (Product)  และ 4) การปอนกลับ 
(Feedback)  รวมกับการใชแนวทางการพัฒนาผลงานวิจัยและผลงานวิชาการตามตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ และการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสํานักรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
  สุมิตรา พฤกษไพโรจนกุล อรชร อินทองปาน และรุจิรา เจียมอมรรัตน (2552) ศึกษาการพัฒนาระบบและกลไกการ
สงเสริมการผลิตผลงานวิจัยของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก โดยศึกษาสถานการณการสงเสริมการผลิตผล
งานวิจัยของวิทยาลัยฯ จากกลุมตัวอยางซ่ึงเปนอาจารยในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 341 คน และ นําผล
การศึกษาไปสรางแนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการสงเสริมการผลิตผลงานวิจัยของวิทยาลัยฯ หลังจากน้ันประเมินผล
การใชแนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการสงเสริมการผลิตผลงานวิจัยของวิทยาลัยฯ จากอาจารยที่รับผิดชอบงานวิจัยของ
วิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 37 คน ผลการวิจัยพบวา ความตองการการสงเสริมการผลิตผลงานวิจัยของวิทยาลัยฯ 
มากกวาตามสภาพจริงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 การสงเสริมการผลิตผลงานวิจัยของวิทยาลัยฯ ตามสภาพจริงใน
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( = 3.17, S.D.= 0.64) เม่ือพิจารณารายดานพบวาดานนโยบายและแผนกลยุทธการผลิตผล
งานวิจัยและดานการสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยมีการสงเสริมอยูในระดับมาก ( = 3.72, S.D.= 0.64 และ = 3.62, S.D. 
= 0.77) สวนการสงเสริมการผลิตผลงานวิจัยของวิทยาลัยฯ ตามความตองการในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( = 4.32, S.D. 
= 0.56) เม่ือพิจารณารายดานพบวาทุกดานมีความตองการอยูในระดับมากที่สุด ( = 4.24, S.D.= 0.68 ถึง = 4.35, S.D.= 
0.54 

เยาวรัตน รุงสวาง มาสริน ศุกลปกษ และรุจิพร จิตตวิสุทธิวงศ. (2554)  ศึกษาความพึงพอใจของอาจารยตอระบบ
และกลไกการสรางแรงจูงใจในการผลิตผลงานวิชาการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ศึกษาในอาจารย
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ที่ปฏิบัติงานจริงในชวงปการศึกษา 2553 จํานวน 70 คน ผลการวิจัยพบวา 
ความพึงพอใจของอาจารยตอระบบและและกลไกการสรางแรงจูงใจในการผลิตผลงานวิชาการโดยภาพรวม อยูในระดับสูง ( = 
4.08, S.D. = 0.87) โดยพบวา การจัดกิจกรรมกระตุน สงเสริมใหอาจารย ผลิตผลงานวิชาการ มีคาเฉล่ียสูงสุด (= 4.22, S.D. 
= 0.98) และดานการจัดหาสารสนเทศที่งายตอการคนควา มีคาเฉล่ียต่ําสุด (= 3.47, S.D. = 0.98) 

 
4. วิธีดําเนินการวิจัย  

 
การศึกษาครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) โดยมีการศึกษาในประชากร คือ อาจารยวิทยาลัย

พยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี ปการศึกษา 2557 โดยทําการศึกษาจากประชากรคือ อาจารยทั้งหมดของวิทยาลัยฯ 
จํานวน 59 คน ในปการศึกษา 2557  ไดรับแบบสอบถามคืนทั้งหมดจํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 74.6 เก็บรวบรวมขอมูลระหวาง
เดือนกรกฎาคม ถึงสิงหาคม พ.ศ. 2557  
  4.1 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปน แบบประเมินการสนับสนุนการผลิตและเผยแพรผลงานวิจัย ประจําปการศึกษา 
2556 ที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยมีกรอบแนวคิดคือ แนวทางการพัฒนาผลงานวิจัยและผลงานวิชาการตามตัวบงช้ีและเกณฑการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 
และการประเมินคุณภาพการศึกษาของสํานักรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย 3 สวน คือ สวนที่ 1 ขอมูล
ทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน  สวนที่ 2 ประเมินการสนับสนุนการผลิตและเผยแพรผลงานวิจัย  ตรวจสอบความตรงตาม
เน้ือหาโดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน โดยพิจารณาจากความคิดเห็นที่สอดคลองกันรอยละ 80 ขึ้นไป ทดลองใชเครื่องมือกับ
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อาจารยวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข จํานวน 15 คน มีคาความเที่ยงเทากับ 0.95 
  
           4.2 การพิทักษสิทธ์ิกลุมตัวอยาง การศึกษาวิจัยน้ีคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิประโยชน ความยุติธรรมและ
ความถูกตอง โดยจะดําเนินการนําโครงการผานการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยของวิทยาลัย
พยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี เลขที่ วพ.พจก.023/2557 และผูวิจัยมีเอกสารขอความยินยอมในการใหขอมูล และ
ดําเนินการวิจัยตามหลักจริยธรรมการวิจัยในคน  

4.3 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากอาจารยดวยตนเอง เพื่ออธิบายวัตถุประสงคการศึกษา ขั้นตอนและวิธี
การศึกษา ช้ีแจงเก่ียวกับสิทธิและการเก็บขอมูลเปนความลับ และนําแบบประเมินที่ไดมาตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของ
การตอบ และนําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหตอไป 

4.4 การวิเคราะหขอมูลโดยการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปซ่ึงมีรายละเอียดในการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 
วิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง โดยใชสถิติพรรณนา ไดแก ความถี่และรอยละ และความพึงพอใจของอาจารยตอการ
สนับสนุนการผลิตและเผยแพรผลงานวิจัย หาคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
5. ผลการวิจัย  

 
การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจเพื่อหาการรับรูการพัฒนาองคกรของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลา 

จังหวัดเพชรบุรี โดยแบงเปน 2 สวน ดังน้ี   
 

 สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง     
        

ตารางที่ 1 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของของกลุมตัวอยาง (N=44) 
สถานะภาพในการทํางาน จํานวน รอยละ 

ขาราชการ       36 81.8 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  8 8.2 

วุฒิการศึกษา จํานวน รอยละ 
ปริญญาตรี      12 27.3 
ปริญญาโท     29 65.9 
ปริญญาเอก 3 6.8 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในวิทยาลัย จํานวน รอยละ 
1-3 ป      12 27.27 
3-10  ป     8 18.18 
10-20 ป 13 29.55 
20 ป ขึ้นไป 11 25.00 

           
          จากตารางที่ 1 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนขาราชการ รอยละ 81.8 จบการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาโท มากที่สุด 
คิดเปนรอยละ 65.9 โดยสวนมากมีระยะเวลาการปฏิบัติงานที่วิทยาลัยในวิทยาลัย  10-20 ป คิดเปนรอยละ 29.55  

 
 
 
 
 
 
 



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 
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 สวนที่ 2  การประเมินความพึงพอใจตอการสนับสนุนการผลิตและเผยแพรผลงานวิจัยของอาจารยวิทยาลัยพยาบาล         
พระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี  
 

ตารางที่ 2 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคะแนนความพึงพอใจตอการสนับสนุนการผลิตและเผยแพรผลงานวิจัย
ของอาจารยรายดาน 

ดาน รายการ Mean SD ระดับ 
1 การจัดสรรงบประมาณ 3.51 0.68 มาก 
2 หองปฏิบัติการวิจัย/ศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 3.63 0.61 มาก 

3 หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัย 3.70 0.63 มาก 

4 ส่ิงอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ 3.56 0.69 มาก 

5 กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยฯ 4.06 0.65 มาก 

6 การควบคุมคุณภาพ 3.98 0.56 มาก 

7 ดานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา  3.62 0.60 มาก 

 ความพึงพอใจในภาพรวม  3.72 0.52 มาก 

 

           จากตารางที่ 2 พบวา ความพึงพอใจของอาจารยตอการสนับสนุนการผลิตและเผยแพรผลงานวิจัย วิทยาลัยพยาบาล
พระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรีโดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( x = 3.72, S.D. = 0.52) โดยพบวา ดานกิจกรรมวิชาการที่
สงเสริมงานวิจัยฯ มีคาเฉล่ียสูงสุด ( x = 4.06, S.D. = 0.65) และดานการจัดสรรงบประมาณ มีคาเฉล่ียต่ําสุด  ( x = 3.51, 
S.D. = 0.68)  โดยอาจารยมีความพึงพอใจตอการสนับสนุนการผลิตและเผยแพรผลงานวิจัยในระดับมากขึ้นไปจํานวน 31 คน  
คิดเปนรอยละ 70.45   
 
6. สรุปผลการวิจัย  
 

ความพึงพอใจของอาจารยตอการสนับสนุนการผลิตและเผยแพรผลงานวิจัย วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัด
เพชรบุรีโดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( x = 3.72, S.D. = 0.52) โดยพบวา ดานกิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยฯ มี
คาเฉล่ียสูงสุด ( x = 4.06, S.D. = 0.65) และดานการจัดสรรงบประมาณ มีคาเฉล่ียต่ําสุด  ( x = 3.51, S.D. = 0.68)   

อาจารยมีความพึงพอใจตอการสนับสนุนการผลิตและเผยแพรผลงานวิจัยในระดับมากขึ้นไปจํานวน 31 คน  คิดเปน
รอยละ 70.45   

 
7. อภิปรายผลการวิจัย  

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรคโดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก ( x = 3.72, S.D. = 0.52) โดยพบวา การจัดกิจกรรมกระตุน สงเสริมใหอาจารยผลิตผลงานวิจัยและวิชาการ มีคาเฉล่ีย
สูงสุด ( x = 4.06, S.D. = 0.65) เน่ืองจาก งานวิจัยและพัฒนาผลงานวิจัยและวิชาการของวิทยาลัยฯไดมีการจัดทําโครงการ
พัฒนาศักยภาพอาจารยในสวนตางๆที่เก่ียวของกับงานวิจัยอยางตอเน่ืองหลายกิจกรรมตางๆ เชน การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนา ความรูเก่ียวกับระเบียบวิธีวิจัยประเภทตางๆ สงเสริมความเขาใจเรื่องจริยธรรมการวิจัยในมนุษย พัฒนาสมรรถนะ
ในการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ การพัฒนาชุดโครงการวิจัย จึงทําใหอาจารยมีความพึงพอใจในส่ิงที่งานวิจัย
และพัฒนาผลงานวิชาการของวิทยาลัยฯจัดให แตอยางไรก็ตามวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี  ยังควรจัด
กิจกรรมที่สงเสริมสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยและวิชาการของอาจารยอยางตอเน่ือง  และสอดคลองกับความตองการของ
อาจารยในวิทยาลัยฯ   

ดานการจัดสรรงบประมาณ มีคาเฉล่ียต่ําสุด  ( x = 3.51, S.D. = 0.68)  ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของสุมิตรา 
พฤกษไพโรจนกุล อรชร อินทองปาน และรุจิรา เจียมอมรรัตน (2552) ที่พบวาอาจารยพยาบาลของสถาบันพระบรมราชชนก 
กระทรวงสาธารณสุข เห็นวามีการสงเสริมการผลิตผลงานวิจัยของวิทยาลัยในดานการบริหารจัดการงานวิจัยที่เอ้ือตอการทํา
วิจัยในวิทยาลัยตามสภาพจริงนอยที่สุด ( x = 3.01, S.D. = 0.70) และมีความตองการใหมีการสงเสริมการผลิตผลงานวิจัย



The 8th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 31st March - 1st April 2016  

1830 | Integration of Art and Science toward the Local Research and ASEAN Community 

ของวิทยาลัยในดานการบริหารจัดการงานวิจัยที่เอ้ือตอการทําวิจัยในวิทยาลัยฯมากที่สุด ( x = 4.35, S.D. = 0.54)  โดย
แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัยที่เอ้ือตอการทําวิจัยในวิทยาลัยในสังกัดพระบรมราชชนกที่เสนอไวลําดับแรกคือ  
สนับสนุนความคลองตัวในการเบิกจายเงินทําวิจัย เชน ตั้งกองทุน/ใหยืมเงินสํารองจายเพื่อทําวิจัย จัดสรรบุคลากรสาย
สนับสนุนดําเนินการดานธุรการ การเงินและพัสดุ  แมสถาบันพระบรมราชชนก จะจัดทําแนวทางปฏิบัติการเบิกจายเงินรายได
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2554  ซ่ึงประกอบดวย รายละเอียดที่เก่ียวกับการเบิกจายเงินรายได
สถานศึกษาในการผลิตผลงานทางวิชาการ ทําใหวิทยาลัยมีความคลองตัวในการใชเงินทําวิจัยมากขึ้น รวมทั้งมีการจัดสรรทุน
ใหแกวิทยาลัยในการทําวิจัยที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร  แตยังพบวาเม่ือนําสูการปฏิบัติในระดับวิทยาลัยฯยังไมสามารถ
สนับสนุนใหผูวิจัยสนใจในการทําวิจัยมากขึ้นได 
 
8. ขอเสนอแนะ 
   
 1. ควรพัฒนาแนวทางการจัดสรรงบประมาณใหเอ้ืออํานวยตอการผลิตและเผยแพรผลงานของอาจารย  เชน การ
พัฒนารูปแบบและลดขั้นตอนในการเบิกจายงบประมาณที่ใชในโครงการวิจัย  และจัดสรรบุคลากรชวยเหลือสนับสนุนในการ
เบิกจายงบประมาณ 
            2. ศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพเพิ่มเติมในกลุมที่มีความพึงพอใจตอการสนับสนุนการผลิตและเผยแพรผลงานวิจัยใน
ระดับต่ํา  เพื่อหาแนวทางในการสงเสริมใหอาจารยผลิตและเผยแพรผลงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น 
            3. ควรมีการเสริมแรงจูงใจอาจารยในการดําเนินการวิจัย  เพื่อใหอาจารยยังคงพัฒนาและเผยแพรผลงานวิจัยอยาง
ตอเน่ือง  
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