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	 วารสารวิจัยรำาไพพรรณี	 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี	 เป็นวารสารวิจัยที่เผยแพร่ 

บทความบทความวิจัย	 ของนักวิจัย	 นักศึกษา	 บัณฑิตศึกษา	 คณาจารย์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่สนใจ 

มาอย่างต่อเน่ืองเป็นปีที่	 9	 โดยบทความวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารนี้	 ได้ผ่านการประเมินจากผู้ทรง 

คุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญตามสาขาวิชา	และวารสารวิจัยรำาไพพรรณี	ได้จัดอยู่ในฐานข้อมูล	TCI	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2553	จนถึง 

ปัจจุบัน		โดยได้มีการพัฒนาคุณภาพวารสารมาโดยตลอดและได้บรรจุอยู่ในฐานข้อมูล	TCI	กลุ่มที่	2		สำาหรับการเผยแพร ่

วารสารวิจัยรำาไพพรรณี	ได้เผยแพร่ไปยังเครือข่ายมหาวิทยาลัย	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ	ทั่วประเทศ

	 กองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้เขียนทุกท่านที่ส่งบทความวิจัยมาให้พิจารณาตีพิมพ์	 ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ 

ในการพิจารณาบทความ	 (Peer	 reviews)	 ทุกท่านที่ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขบทความวิจัยต่างๆ	 ให้มี 

ความถูกต้อง	และขอขอบพระคุณ	ทุกท่าน	ที่มีส่วนสนับสนุนการจัดทำาวารสารวิจัยรำาไพพรรณี	ฉบับนี้	 ให้เสร็จสมบูรณ์ 

ด้วยดี	หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	วารสารวิจัยรำาไพพรรณี	ปีที่	9	ฉบับที่	2		กุมภาพันธ์	–	พฤษภาคม	2558		จะสามารถตอบ

สนองความสนใจของผู้อ่านทุกท่านได้เป็นอย่างดี	 และหากท่านผู้สนใจต้องการส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิจัย 

รำาไพพรรณี	 สามารถส่งมายังกองบรรณาธิการวารสาร	 ซึ่งจะได้ดำาเนินการรวบรวม	 คัดกรอง	 เพื่อนำาไปสู่การเผยแพร่ 

ผลงานด้านการวิจัยอันจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป

	 	 	 	 	 ว่าที่เรือโท					

		 		 	 	 เอกชัย			กิจเกษาเจริญ

		 		 	 บรรณาธิการวารสารวิจัยรำาไพพรรณี
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ยุทธศาสตร์พลังงานสีเขียวจังหวัดสิงห์บุรี

Green	Energy	Strategy	for	Singburi	Province	

บุญพิทักษ์		คงเขียว	วิสาขา	ภู่จินดา

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

บทคัดย่อ
	 	 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพพลังงานสีเขียวที่มีอยู ่ในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดสิงห์บุรี	 นำาเสนอยุทธศาสตร์ 

พลังงานสีเขียวเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก	 25%	 ใน	 10	 ปี	 และแผนพัฒนาพลังงาน 

ทดแทน	 15	 ปี	 รวมไปถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาของกระทรวงพลังงานด้วย	 งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	 โดยการศึกษาข้อมูล 

จากเอกสารต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 และใช้การสัมภาษณ์ผู้บริหารภายในจังหวัดสิงห์บุรี	 และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกำาหนดยุทธศาสตร ์

พลังงานจำานวน	 27	 ท่าน	 โดยนำาข้อมูลท่ีได้มาทำาการวิเคราะห์โดยใช้	 SWOT	 Analysis	 เพื่อกำาหนดเป็นกลยุทธ์การพัฒนาด้าน 

พลังงานสีเขียว	 และนำากลยุทธ์นั้นมากำาหนดเป็นยุทธศาสตร์พลังงานสีเขียว	 จำานวนทั้งหมด	 4	 ยุทธศาสตร์	 โดยมีการประเมินความเป็น 

ไปได้และความเหมาะสมจากผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	จำานวน	6	ท่าน	แล้วว่าสามารถนำาไปประยุกต์ใช้งานได้จริง	

	 	 ผลการศึกษา	 พบว่า	 พลังงานสีเขียวท่ีมีศักยภาพในการส่งเสริมมี	 2	 ชนิด	 คือ	 พลังงานแสงอาทิตย์	 และพลังงานชีวมวล 

ตามลำาดับ	 ซึ่งเป็นพลังงานที่สามารถพัฒนาให้เป็นพลังงานสำารองของจังหวัดได้	 อีกทั้งยังเป็นการลดการนำาเข้าพลังงานภายนอกจังหวัด 

และเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย	 ด้านสังคมและเศรษฐกิจ	 เป็นการส่งเสริมให้ชุมชนมีการนำาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 

มาแปรรูปเป็นพลังงาน	 สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน	 และสามารถพัฒนาเป็นอาชีพได้	 การกำาหนดยุทธศาสตร์พลังงานสีเขียว 

จังหวัดสิงห์บุรี	 ได้นำากลยุทธ์ที่ได้ทำาการประเมินไว้แล้วมาจัดกลุ่มและกำาหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาได้	 4	 ยุทธศาสตร์	 ได้แก ่

ยุทธศาสตร์การจัดหาและพัฒนาศักยภาพพลังงานสีเขียว	 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์ความรู ้ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานสีเขียว 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและส่งเสริมการใช้พลังงานสีเขียว	และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การ

บุญพิทักษ์  คงเขียว, วิสาขา ภู่จินดา
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Abstract

	 	 This	 study	aimed	 to	 investigate	 the	potential	of	 green	energy	available	 in	each	area	of	Singburi	province 

and	 to	 address	 a	 green	 energy	 strategy	 corresponding	 to	 the	 development	 plan	 of	 renewable	 and	 alternative 

energy	 by	 25%	 in	 10	 years,	 the	 renewable	 energy	 development	 plan	 of	 15	 years,	 and	 to	 the	 development 

strategy	 of	 the	 Department	 of	 Energy.	 This	 research	 was	 a	 qualitative	 study	 by	 gathering	 data	 from	 related 

document	 and	 interviewing	 senior	 administrators	 of	 Singburi	 province	 and	 people	 involved	with	 the	 energy 

management.	 Data	were	 analyzed	 using	 SWOT	 technique	 and	 a	 development	 of	 green	 energy	was	 addressed. 

There	are	four	energy	strategies	and	their	feasibility	and	appropriateness	were	evaluated	by	six	experts.	

	 	 This	 study	 found	 that	 there	was	be	 two	potential	 green	energies	 solar	 energy	 and	biomass	 respectively, 

as	 they	 could	 be	 sufficient	 and	 of	 interest	 to	 communities.	 They	 could	 help	 reducing	 energy	 intake	 from 

outside	 the	province	and	would	be	environmental	 friendly.	For	social	and	economic	benefits,	 the	use	of	green 

energy	 could	 encourage	 communities	 to	 concern	 agricultural	 residues	 into	 energy,	 In	 addition,	 they	 could 

reduce	energy	expense	and	 transform	 it	 to	be	alternative	occupation	 in	 the	 future.	There	would	be	 four	green 

energy	 strategies	 for	 Singburi	 province,	 consisting	 of	 the	 strategy	 of	 searching	 and	 developing	 green	 energy,	 

the	 strategy	 of	 improving	 knowledge	 on	 environment	 and	 green	 energy,	 the	 strategy	 of	 managing	 and 

encouraging	the	use	of	green	energy,	and	the	strategy	of	development	of	institutions	for	green	energy.

Keywords	:	green	energy	Green	Energy	Strategy	Green,	Energy	Policy

บุญพิทักษ์  คงเขียว, วิสาขา ภู่จินดา
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บทนำา

  การพัฒนาด้านต่างๆ	เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

จำาเป็นจะต้องใช้พลังงานเป็นตัวขับเคลื่อนในการพัฒนา	 มีการใช้ 

ทรัพยากรธรรมชาติแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในกิจกรรม 

ต่างๆ	 ซึ่งต้องมีทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยนำาเข้าและมีการ 

ปลดปล่อยของเสียสู่สิ่งแวดล้อม	 นำามาซึ่งความเสื่อมโทรมทาง 

ระบบนิเวศ	 ยิ่งด้วยการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ	 ความก้าวหน้า 

ทางเทคโนโลยี	 และการแพทย์	 ทำาให้จำานวนประชากรเพิ่มสูงขึ้น 

บุญพิทักษ์  คงเขียว, วิสาขา ภู่จินดา

This study found that there was be two potential green energies solar energy and biomass 
respectively, as they could be sufficient and of interest to communities. They could help reducing energy 
intake from outside the province and would be environmental friendly. For social and economic benefits, 
the use of green energy could encourage communities to concern agricultural residues into energy, In 
addition, they could reduce energy expense and transform it to be alternative occupation in the future. 
There would be four green energy strategies for Singburi province, consisting of the strategy of searching 
and developing green energy, the strategy of improving knowledge on environment and green energy, the 
strategy of managing and encouraging the use of green energy, and the strategy of development of 
institutions for green energy. 
 
Keywords: green energy Green Energy Strategy Green, Energy Policy 
 
บทนํา 
 

การพัฒนาด้านต่างๆ เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจจําเป็นจะต้องใช้พลังงานเป็นตัวขับเคล่ือนในการพัฒนา มีการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าเพ่ือใช้ในกิจกรรมต่างๆ ซ่ึงต้องมีทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยนําเข้าและมีการ

ปลดปล่อยของเสียสู่ส่ิงแวดล้อม นํามาซ่ึงความเส่ือมโทรมทางระบบนิเวศ ยิ่งด้วยการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยี และการแพทย์ ทําให้จํานวนประชากรเพ่ิมสูงขึ้น ส่งผลให้ความต้องการใช้พลังงานในกิจกรรมต่างๆ สูงข้ึนตามไปด้วย 
ปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้พลังงานค่อนข้างมาก โดยในปี 2555 มีการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมมากที่สุด 

เทียบเป็นปริมาณนํ้ามันอยู่ที่ 26,910 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ รองลงมาเป็นในภาคการขนส่ง 26,230 พันตันเทียบเท่า

นํ้ามันดิบ และภาคที่อยู่อาศัยและการพาณิชย์ 11,083 พันตันเทียบเท่าน้ํามันดิบ ตามลําดับ ดังแสดงข้อมูลตามตารางที่ 1.1  
 
ตารางที่ 1.1 ความต้องการพลังงานแยกตามภาคการผลิต 
 

สาขาเศรษฐกิจ 2553 2554 2555 อัตราการเปลี่ยนแปลง 
เกษตร 3,499 3,686 3,790 2.82 
อุตสาหกรรม 25,571 24,856 26,910 8.26 

คมนาคมขนส่ง 24,594 25,469 26,230 2.99 

ที่อยู่อาศัยและการพาณิชย์ 10,963 11,040 11,083 0.39 

ธุรกิจการค้า 5,621 5,511 5,303 (3.77) 
 
หน่วย : พันตันเทียบเท่าน้ํามันดิบ 
แหล่งท่ีมา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2555. 

 

ส่งผลให้ความต้องการใช้พลังงานในกิจกรรมต่างๆ	สูงขึ้นตามไปด้วย 

ปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้พลังงานค่อนข้างมาก	 โดยในปี	 2555	

มีการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมมากที่สุด	 เทียบเป็นปริมาณ 

นำ้ามันอยู่ที่	 26,910	 พันตันเทียบเท่านำ้ามันดิบ	 รองลงมาเป็นใน 

ภาคการขนส่ง	 26,230	 พันตันเทียบเท่านำ้ามันดิบ	 และภาคท่ีอยู ่

อาศยัและการพาณชิย์	11,083	พนัตนัเทยีบเท่านำา้มนัดบิ	ตามลำาดบั	

ดังแสดงข้อมูลตามตารางที่	1.1	

ตารางที่	1.1	ความต้องการพลังงานแยกตามภาคการผลิต

  หน่วย	:	พันตันเทียบเท่านำ้ามันดิบ

  แหล่งที่มา	 :	 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ ์

	 	 พลังงาน,	2555.

	 	 จากตารางท่ี	 1.1	 แสดงให้เห็นถึงในแต่ละปีจะมีอัตรา 

การใช้พลังงานที่มากขึ้น	 และจะเพิ่มมากขึ้นตามการเติบโตทาง 

เศรษฐกิจ	 ซึ่งหากมองในภาคที่อยู่อาศัยและการพาณิชย์	 พลังงาน 

ไฟฟ้า	 และก๊าซปิโตรเลียมเหลว	 (LPG)	 จะเป็นพลังงานหลักท่ีใช้	 

และมีอัตราการเพิ่มขึ้นที่สูงในแต่ละปี	 ดังแสดงในตารางที่	 1.2	 ซึ่ง 

หากมีการใช้พลังงานในอัตราที่มากขึ้น	 แต่ปริมาณวัตถุดิบ	 เช่น 

ถ่านหิน	 และนำ้ามัน	 กลับมีปริมาณที่ลดลง	 อาจจะก่อให้เกิด 

สภาวะขาดแคลนเชื้อเพลิงได้ในอนาคตหรือหากมีเหตุการณ  ์

ที่ส่งผลให้ราคานำ้ามันสูงขึ้นก็อาจจะทำาให้เกิดสภาวะขาดแคลน 

พลังงานได้เช่นกัน

จากตารางที่ 1.1 แสดงให้เห็นถึงในแต่ละปีจะมีอัตราการใช้พลังงานที่มากข้ึน และจะเพิ่มมากขึ้นตามการเติบโตทาง

เศรษฐกิจ ซ่ึงหากมองในภาคท่ีอยู่อาศัยและการพาณิชย์ พลังงานไฟฟ้า และก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) จะเป็นพลังงานหลักที่

ใช้ และมีอัตราการเพิ่มขึ้นที่สูงในแต่ละปี ดังแสดงในตารางที่ 1.2 ซึ่งหากมีการใช้พลังงานในอัตราที่มากข้ึน แต่ปริมาณวัตถุดิบ 
เช่นถ่านหิน และนํ้ามัน กลับมีปริมาณที่ลดลง อาจจะก่อให้เกิดสภาวะขาดแคลนเช้ือเพลิงได้ในอนาคตหรือหากมีเหตุการณ์ที่

ส่งผลให้ราคานํ้ามันสูงขึ้นก็อาจจะทําให้เกิดสภาวะขาดแคลนพลังงานได้เช่นกัน 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 1.2 การผลิตพลังงานจําแนกตามชนิดพลังงาน 
 
พลังงาน 2553 2554 2555 อัตราการเปลี่ยนแปลง 
พลังงานเชิงพาณิชย์ 56,829 57,424 59,956 4.4 
     นํ้ามัน 32,096 33,067 35,187 6.4 
     ไฟฟ้า 12,724 12,671 13,861 9.4 
     ถ่านหิน 8,240 7,201 5,794 (19.5) 

     ก๊าซธรรมชาติ 3,769 4,485 5,114 14.0 
พลังงานหมุนเวียน 4,534 4,556 5,635 23.7 
พลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม 8,885 8,582 7,725 (10.0) 
 
หน่วย : พันตันเทียบเท่าน้ํามันดิบ 
แหล่งท่ีมา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2555. 
 

ตารางที่	1.2	การผลิตพลังงานจำาแนกตามชนิดพลังงาน

 	 หน่วย	:	พันตันเทียบเท่านำ้ามันดิบ

  แหล่งที่มา	:	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน,	2555.
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  ภาพที่	1.1	การผลิตพลังงานจำาแนกตามชนิดพลังงาน

  แหล่งที่มา	:	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน,	2555.

 
 
ภาพท่ี 1.1 การผลิตพลังงานจําแนกตามชนิดพลังงาน 
แหล่งท่ีมา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2555. 
  

รัฐบาลและหน่วยงานด้านพลังงานได้เล็งเห็นถึงความสําคัญด้านพลังงานนี้ และเพื่อที่จะลดความเส่ียง จึงได้มีแนว

ทางการป้องกันและแก้ไขออกมาในลักษณะของแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี (พ.ศ. 2551 - 2565) และแผนพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ.2555-2564) เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ การลด
การพ่ึงพาพลังงานจากภายนอกประเทศ รวมไปถึงการสนับสนุนให้มีพลังงานทดแทนในระดับชุมชนด้วย นอกจากน้ีแล้ว

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ยังมุ่งเน้นเรื่องการเป็นสังคมคาร์บอนต่ํา จึงต้องมีการส่งเสริมการลดใช้
พลังงาน การลดคาร์บอนไดออกไซด์จากกิจกรรมต่างๆ อีกด้วย แต่ถึงแม้จะมีแผนพัฒนาด้านพลังงานต่างๆ ที่ประกาศอย่าง

ชัดเจนในเร่ืองของการลดใช้พลังงาน และหาพลังงานจากแหล่งอ่ืนๆ เพ่ือเป็นพลังงานทดแทน แต่ยังไม่มีการนําไปประยุกต์ใช้

อย่างจริงจัง ดังพิจารณาจากแผนยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัดหลายจังหวัดยังไม่รองรับการมุ่งเป็นสังคมคาร์บอนต่ําตาม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 และยังไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี และแผนพัฒนา

พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี อีกด้วย 
จังหวัดสิงห์บุรีก็เป็นหน่ึงในจังหวัดที่มีอัตราการใช้ไฟฟ้าที่สูงหากเทียบกับขนาดพ้ืนที่ของจังหวัด ซึ่งตามรายงานการ

ใช้ไฟฟ้าของประเทศไทย 2555 ของกระทรวงพลังงาน ระบุว่าจังหวัดสิงห์บุรีมีการใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ 670 ล้านกิโลวัตต์ช่ัวโมง ทั้งนี้

เนื่องด้วยจังหวัดสิงห์บุรีเร่ิมมีการส่งเสริมอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้มีอัตราการใช้ไฟฟ้าสูงข้ึน โดยข้อมูลสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2555 พบว่า จํานวนสถานประกอบการมีทั้งหมด 124 แห่ง แบ่งเป็นอุตสาหกรรมอโลหะ มี

จํานวน 53 โรงงาน อุตสาหกรรมการเกษตร จํานวน 42 โรงงาน และ อุตสาหกรรมอาหาร จํานวน 29 โรงงาน นอกจากการ

ใช้ไฟฟ้าในส่วนของอุตสาหกรรมจะสูงแล้ว ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในภาคที่อยู่อาศัยและการพาณิชย์ก็มีสูงไม่ต่างกันด้วย 
หากต้องการที่ลดความเส่ียงด้านพลังงานแล้ว จําต้องมีความสามารถที่จะผลิตพลังงานใช้เองในบางส่วนได้ เพ่ือเป็น

การลดความเส่ียงจากสภาวะปัญหาพลังงาน ทั้งน้ีจังหวัดสิงห์บุรีเป็นจังหวัดที่มีอาชีพเพาะปลูกเป็นส่วนใหญ่ ในปี 2556 มีการ
เพาะปลูกแบ่งเป็นข้าวนาปี 325,844.75 ไร่ ข้าวนาปรัง 536,724.00 ไร่ และอ้อยโรงงาน 9,287.88 ไร่ ผลผลิตเหลือใช้ทาง

	 	 รฐับาลและหน่วยงานด้านพลงังานได้เลง็เหน็ถงึความสำาคัญ 

ด้านพลังงานนี้	 และเพื่อท่ีจะลดความเสี่ยง	 จึงได้มีแนวทาง 

การป้องกันและแก้ไขออกมาในลักษณะของแผนพัฒนาพลังงาน 

ทดแทน	 15	 ปี	 (พ.ศ.	 2551	 -	 2565)	 และแผนพัฒนาพลังงาน 

ทดแทนและพลังงานทางเลือก	25%	ใน	10	ปี	 (พ.ศ.2555-2564)	 

เพื่อเสริมสร้างความม่ันคงด้านพลังงานของประเทศ	 การลด 

การพึ่งพาพลังงานจากภายนอกประเทศ	 รวมไปถึงการสนับสนุน 

ให้มีพลังงานทดแทนในระดับชุมชนด้วย	 นอกจากนี้แล้วแผน 

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 11	 ยังมุ่งเน้นเรื่อง 

การเป็นสังคมคาร์บอนตำ่า	 จึงต้องมีการส่งเสริมการลดใช้พลังงาน	 

การลดคาร์บอนไดออกไซด์จากกิจกรรมต่างๆ	อีกด้วย	แต่ถึงแม้จะ 

มีแผนพัฒนาด้านพลังงานต่างๆ	 ที่ประกาศอย่างชัดเจนในเรื่อง 

ของการลดใช้พลังงาน	 และหาพลังงานจากแหล่งอื่นๆ	 เพื่อเป็น 

พลังงานทดแทน	 แต่ยังไม่มีการนำาไปประยุกต์ใช้อย่างจริงจัง 

ดังพิจารณาจากแผนยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัดหลายจังหวัด 

ยังไม่รองรับการมุ่งเป็นสังคมคาร์บอนตำ่าตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ	 ฉบับท่ี	 11	 และยังไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนา 

พลังงานทดแทน	 15	 ปี	 และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ 

พลังงานทางเลือก	25%	ใน	10	ปี	อีกด้วย

	 	 จังหวัดสิงห์บุรีก็เป็นหน่ึงในจังหวัดท่ีมีอัตราการใช้ไฟฟ้า 

ที่สูงหากเทียบกับขนาดพื้นที่ของจังหวัด	 ซึ่งตามรายงานการใช้ 

ไฟฟ้าของประเทศไทย	2555	ของกระทรวงพลังงาน	ระบุว่าจังหวัด 

สิงห์บุรีมีการใช้ไฟฟ้าอยู่ที่	670	ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง	ทั้งนี้เนื่องด้วย

จังหวัดสิงห์บุรีเริ่มมีการส่งเสริมอุตสาหกรรม	 ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่

ทำาให้มีอัตราการใช้ไฟฟ้าสูงขึ้น	 โดยข้อมูลสำานักงานอุตสาหกรรม 

จังหวัดสิงห์บุรี	ปี	2555	พบว่า	จำานวนสถานประกอบการมีทั้งหมด 

124	 แห่ง	 แบ่งเป็นอุตสาหกรรมอโลหะ	 มีจำานวน	 53	 โรงงาน 

อุตสาหกรรมการเกษตร	 จำานวน	 42	 โรงงาน	 และ	 อุตสาหกรรม 

อาหาร	 จำานวน	 29	 โรงงาน	 นอกจากการใช้ไฟฟ้าในส่วนของ 

อุตสาหกรรมจะสูงแล้ว	 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในภาคที่อยู ่อาศัย 

และการพาณิชย์ก็มีสูงไม่ต่างกันด้วย

	 	 หากต้องการที่ลดความเส่ียงด้านพลังงานแล้ว	 จำาต้องมี 

ความสามารถที่จะผลิตพลังงานใช้เองในบางส่วนได้	 เพื่อเป็น 

การลดความเสี่ยงจากสภาวะปัญหาพลังงาน	 ทั้งนี้จังหวัดสิงห์บุรี 

เป ็นจังหวัดที่มีอาชีพเพาะปลูกเป ็นส ่วนใหญ่	 ในป ี	 2556 

มีการเพาะปลูกแบ่งเป็นข้าวนาปี	 325,844.75	 ไร่	 ข้าวนาปรัง	 

536,724.00	 ไร ่	 และอ้อยโรงงาน	 9,287.88	 ไร ่	 ผลผลิต 

เหลือใช้ทางการเกษตร	 เช่น	 ฟางข้าว	 แกลบ	 ชานอ้อย	 ต่างก็ม ี

ศักยภาพสูงสามารถนำามาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตพลังงานใช ้

ในชุมชนได้	 นอกจากนี้จังหวัดสิงห์บุรียังมีพลังงานจากธรรมชาติ	 

เช่น	 พลังงานแสงอาทิตย์	 พลังงานชีวมวล	 ซึ่งเป็นพลังงานที ่

สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ที่สามารถนำามาใช้เป็นพลังงาน

ทดแทนได้อีกด้วย

	 	 ดังน้ัน	 การศึกษาน้ีจึงมุ่งเน้นที่จะประเมินศักยภาพแหล่ง 

พลังงานที่มีในท้องถิ่น	 เพื่อกำาหนดเป็นยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน 

ของจังหวัด	 เป็นแนวทางการบริหารงานด้านพลังงานภายในจังหวัด	 

แนวทางในการกำาหนดนโยบาย	 และเป็นแนวทางการส่งเสริม 

การใช้พลังงานที่ถูกต้อง	 เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อ 

สิ่งแวดล้อม	และเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนที่อยู่ในพื้นที่
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บุญพิทักษ์  คงเขียว, วิสาขา ภู่จินดา

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
	 	 1)	 เพื่อศึกษาแหล่งพลังงานสีเขียว	 และประเมินศักยภาพ 

พลังงานสีเขียวภายในจังหวัดสิงห์บุรี

	 	 2)	 เพือ่เสนอแผนยทุธศาสตร์พลงังานสเีขียวจงัหวดัสงิห์บรุี

อุปกรณ์และวิธีการดำาเนินการวิจัย
	 	 การวิจัย	 เรื่องยุทธศาสตร์พลังงานสีเขียวจังหวัดสิงห์บุร ี

ผู้วิจัยได้ทำาการศึกษาข้อมูลใน	2	ส่วน	คือ	การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ 

โดยการทบทวนเอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัการศกึษาในเรือ่งสภาพพืน้ที่ 

ทั่วไปของจังหวัดสิงห์บุรี	 พลังงานสีเขียวชนิดต่างๆ	 ท่ีมีอยู่ในพื้นที่	 

และแผนพัฒนาด้านพลังงานทดแทนและพลังงานสีเขียว	 นโยบาย 

กระทรวงพลังงาน	และยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน	เป็นต้น	และ 

การศึกษาข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู ้บริหารหรือ 

นักวิชาการชำานาญการในหน่วยงานต่างๆ	 ท่ีบทบทบาทในการ 

กำาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานสีเขียว	 และการนำา 

ยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติใช้	 คือ	 ผู้อำานวยสำานักงานพลังงานจังหวัด 

ผู ้อำานวยการสำานักงานเกษตรจังหวัด	 ผู ้อำานวยการสำานักงาน 

ปศุสัตว์จังหวัด	 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด	 นายกเทศมนตรี 

สำานักงานเทศบาล	และนายกองค์การบริหารส่วนตำาบล	รวมทั้งหมด 

27	 ท่าน	 เพื่อนำาข้อมูลที่ได้มาประเมินศักยภาพพลังงานสีเขียว	 

แนวทางในการส่งเสริมพลังงานสีเขียวแต่ละชนิด	กลยุทธ์การพัฒนา 

พลังงานสีเขียว	 และยุทธศาสตร์พลังงานสีเขียวจังหวัดสิงห์บุรี 

โดยการศึกษาครั้งนี้ได้นำาเครื่องมือ	 SWOT	 Analysis	 เข้ามาร่วม 

ในการวิเคราะห์กลยุทธ์	 และยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานสีเขียว	 

ทั้งนี้ผู้ศึกษาได้นำา	 PESTLE	Model	 มาประยุกต์ใช้ในการกำาหนด 

ปัจจัยในการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร	 (External 

Environmental)	 ท้ังหมด	 6	 ปัจจัย	 ดังน้ี	 ประเด็นด้านสังคม 

(Social)	 ประเด็นด้านเศรษฐกิจ	 (Economic)	 ประเด็นด้าน 

สิ่งแวดล้อมและพลังงาน	 (Environment	 and	 Energy)	 ประเด็น 

ด ้านการบริหารจัดการและการพัฒนาพลังงาน	 (Energy 

Management	 and	 Energy	 Development)	 ประเด็น 

ด้านกฎหมาย	 (Law)	 และประเด็นด้านการเมือง	 (Political) 

และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร	 (Internal 

Environmental)	 วิเคราะห์ในประเด็นต่างๆ	ทั้งหมด	 6	 ประเด็น	 

ได้แก่	 ประเด็นศักยภาพพลังงาน	 ประเด็นด้านสังคม	 (Social)	 

ประเด็นด้านเศรษฐกิจ	 (Economic)	ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและ 

พลังงาน	 (Environment	 and	 Energy)	 ประเด็นด้านการบริหาร 

จัดการและการพัฒนาพลังงาน	 (Energy	 Management	 and 

Energy	 Development)	 และประเด็นด้านงบประมาณ	 เป็นต้น 

และนำาประเด็นกลยุทธ์ท่ีได้มากำาหนดเป็นยุทธศาสตร์พลังงาน 

สเีขยีว	โดยมกีารประเมนิความเป็นได้ในการนำาไปใช้เป็นยทุธศาสตร์ 

พลังงานสีเขียวจังหวัดสิงห์บุรี	 ซ่ึงมีผู ้ชำานาญการและผู ้บริหาร 

จากหน่วยงานต่างๆ	 รวมถึงผู ้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ 

กำาหนดยุทธศาสตร์พลังงานสีเขียว	 ผู้ที่มีผลการการวิจัยเกี่ยวข้อง 

กับพลังงานสีเขียว	 และผู ้บริหารที่มีส ่วนเกี่ยวข้องในการนำา 

ยุทธศาสตร์พลังงานสีเขียวไปปฏิบัติใช้	 ทั้งหมด	 6	ท่าน	 เป็นผู้เป็น 

เมินความเหมาะสมในการนำายุทธศาสตร์พลังงานสีเขียวไปใช้

ผลการวิจัย
1.	ศักยภาพพลังงานสีเขียว	

	 	 ผู้วิจัยได้ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิประเทศ	 

สภาพภูมิอากาศ	 และข้อมูลสถิติการเกิดพลังงานสีเขียว	 เช่น 

ปริมาณความเข้มแสงอาทิตย์	 ปริมาณการเพาะปลูกพืช	 จำานวน 

ปศุสัตว์	 ความเร็วลม	 และปริมาณขยะที่มีอยู่ในพื้นที่	 พร้อมด้วย 

การบริหารจัดการ	 และได้ศึกษาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร 

ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีทั้งหมด	 27	 ท่าน	 จาก	 6	 หน่วยงานหลัก 

คือ	 สำานักงานพลังงานจังหวัด	 สำานักงานเกษตรจังหวัด	 สำานักงาน 

ปศุสัตว์จังหวัด	 องค์การบริหารส่วนจังหวัด	 สำานักงานเทศบาล 

และองค์การบริหารส่วนตำาบล	 ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู ้บริหาร 

ในจังหวัดสิงห์บุรีในด้านศักยภาพพลังงานสีเขียวที่ควรส่งเสริม 

พบว่า	 ร้อยละ	 50	 เห็นควรให้มีการส่งเสริมการใช้พลังงานแสง 

อาทิตย์	 ร้อยละ	 21.4	 เห็นควรให้ส่งเสริมพลังงานชีวมวล	 ร้อยละ	 

17.9	 เห็นควรให้มีการส่งเสริมพลังงานจากขยะ	 และพลังงาน 

อื่นๆ	 เช่น	 พลังงานลม	 พลังงานชีวภาพ	 เป็นต้น	 ร้อยละ	 10.7	 

สามารถสรุปผลการศึกษาด้านพลังงานสีเขียวที่มีศักยภาพใน 

การส่งเสริมได้คือ	พลังงานแสงอาทิตย์	พลังงานชีวมวล	ตามลำาดับ 

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

	 	 1)	 พลังงานแสงอาทิตย์

	 	 จังหวัดสิงห์บุรีมีค่าเฉลี่ยความเข้มแสงอาทิตย์อยู่ในช่วง	 

19-20	 MJ/m
2
-day	 มีความเข้มของแสงอาทิตย์สูงสุดอยู ่ใน 

ระหว่างเดือนมีนาคมและพฤษภาคม	 ซ่ึงมีค่าสูงสุด	 ที่	 19-22 

MJ/m
2
-day	 ถือว่าอยู ่ในระดับค่อนข้างสูงเม่ือเปรียบเทียบกับ 

พื้นที่ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความเข้มแสงสูงสุด 

เฉลี่ย	 20-23	MJ/m
2
-day	 และมีค่าสูงกว่าพลังงานแสงอาทิตย ์

ของประเทศไทยทีม่ขีดีความสามารถในการรบัความเข้มแสงอาทติย์ 

เฉลี่ยอยู่ที่	17-19	MJ/m
2
-day	ทำาให้ควรจะมีการส่งเสริมด้านการ 

ใช้งานพลังงานแสงอาทิตย์	 เพื่อเป็นพลังงานทางเลือกของจังหวัด	 

ทั้งน้ีศักยภาพด้านพื้นที่	 จังหวัดสิงห์บุรีลักษณะภูมิประเทศโดย 

ทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม	 ไม่มีพื้นที่ป่าไม้ขนาดใหญ่	และป่าสงวนแห่งชาติ	 

ทำาให้มีลักษณะเป็นที่โล่งแจ้ง	เหมาะแก่การทำาโซล่า	ฟาร์ม

	 	 ด้านการบริหาร	 และการส่งเสริมนั้น	 พลังงานแสงอาทิตย์ 

เป็นพลังงานทดแทนที่หากดำาเนินการในลักษณะธุรกิจพลังงาน 

เช่น	 โซล่าฟาร์ม	 รัฐบาลก็มีการสนับสนุนด้านนโยบาย	 เช่น 
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การยกเว้นภาษีนำาเข้าสำาหรับวัตถุดิบ	 ที่ใช้ในการผลิตพลังงาน 

และการให้ส่วนเพิ่มในการรับซ้ือไฟฟ้า	 (Adder)	 แต่หากมีการ 

ส่งเสริมในลักษณะของพลังงานชุมชน	 หรือพลังงานในครัวเรือน 

ก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า	 และยังเป็นพลังงานที่สะอาดอีกด้วย 

	 	 2)	 พลังงานชีวมวล

	 	 จังหวัดสิงห์บุรีเป็นจังหวัดท่ีมีอาชีพเพาะปลูกเป็นส่วนใหญ	่ 

มีการเพาะปลูกพืชและสามารถผลิตเป็นพลังงานชีวมวลได้อยู ่ 

2	 ชนิด	 คือ	 ข้าว	 และอ้อย	 ในปี	 2556	 มีการเพาะปลูกแบ่งเป็น 

ข้าวนาปี	 325,844.75	 ไร่	 และข้าวนาปรัง	 536,724.00	 ไร่	 ซึ่ง 

แสดงให้เห็นว่า	 มีวัตถุดิบเพียงพอท่ีจะผลิตเป็นพลังงานชีวมวลได้ 

พืชอีกชนิดที่สามารถเป็นวัตถุดิบในการผลิตพลังงานชีวมวลได ้

คือ	 อ้อยโรงงาน	มีพื้นที่เพาะปลูก	 9,287.88	 ไร่	 ซึ่งอ้อยเหล่านี้จะ 

ถูกขายให้กับบริษัทที่ผลิตนำ้าตาลในพื้นที่	 และถูกใช้ประโยชน์ใน 

ลักษณะของบริษัทเอกชน	 ซึ่งถูกใช้งานอย่างคุ้มค่าในตัวผลิตภัณฑ์	 

ตั้งแต่การหีบอ้อยเพื่อนำานำ้าอ้อยไปผลิตเป็นนำ้าตาล	 และชานอ้อย 

ที่เหลือก็นำาไปใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า	

	 	 ในด้านศักยภาพพื้นท่ี	 จังหวัดสิงห ์บุรี มีพื้นที่ทั้งหมด	 

514,049	 ไร่	 มีพื้นที่อยู่ในเขตชลประทาน	 411,781	 ไร่	 คิดเป็น 

ร้อยละ	80.11	ของพื้นที่จังหวัด	 โดยพื้นที่ทางการเกษตรส่วนใหญ่ 

อยู ่ในเขตชลประทาน	 มีการใช ้พื้นท่ีทางการเกษตรทั้งหมด 

418,565	 ไร่	 (ร้อยละ	82)	จำาแนกเป็นที่นา	377,385	 ไร่	 (ร้อยละ 

90	 ของพื้นที่การเกษตร)	 พื้นที่ปลูกพืชไร่	 11,102	 ไร่	 (ร้อยละ	 3)	 

พื้นที่สวน	 (พืชผัก	 ไม้ผล	 ไม้ยืนต้น)	 26,970	 ไร่	 (ร้อยละ	 6) 

สามารถพัฒนาด้านที่ดินให้เป็นแหล่งเพาะปลูกเพิ่มเติมได้	 ซึ่งหาก 

ยังมีการทำานาก็จะยังมีวัตถุดิบในการผลิตพลังงานชีวมวลอย่าง 

ไม่ขาดแคลน

	 	 ด้านการบริหารและการส่งเสริมนั้น	 จากการคิดความคุ้มทุน 

พลังงานชีวมวลมีความคุ ้มค่าของงบประมาณที่ใช้ในการผลิต 

มากที่สุด	 รองลงมาคือ	 พลังงานนำ้าขนาดเล็ก	 และพลังงานแสง 

อาทิตย์	 ตามลำาดับ	 และพลังงานชีวมวล	 มีต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วย 

อยู่ที่	2.69	บาท	(ปวีนา	หีมโหด,	2556)	ซึ่งถือว่าน้อยกว่าพลังงาน 

สีเขียวชนิดอื่นๆ	 แต่ถึงแม้พลังงานชีวมวลจะมีปริมาณวัตถุดิบ 

ที่มากมาย	 และมีต้นทุนในการผลิตตำ่า	 แต่ก็มีปัญหาใหญ่ๆ	 ใน 

หลายด้าน	 เช่น	ปัญหาในด้านการเก็บรวมรวมวัตถุดิบ	ปัญหาด้าน 

การขนส่ง	และปัญหาด้านเทคโนโลยีผลิตพลังงาน	เป็นต้น

2.	 กลยุทธ์ในการส่งเสริมพลังงานสีเขียว	และยุทธศาสตร์

	 พลังงานสีเขียว

	 	 จากผลการวิเคราะห์กลยุทธ์ในบทท่ี	 5	 สามารถนำามาสรุป 

เป็นประเด็นในการส่งเสริมพลังงานสีเขียวในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี	 

โดยจำาแนกเป็น	3	ระยะดังนี้

แนวทางการส่งเสริมระยะสั้น

	 	 1)	 กำาหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานของ 

จังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม	และให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงาน 

ในระดบัประเทศเพือ่เป็นการกำาหนดทศิทางในการใช้พลังงานสเีขยีว 

ในแต่ละพื้นที่

	 	 2)	 ส่งเสรมิให้มกีารทำาการศกึษา	วจิยัด้านศกัยภาพพลงังาน 

สีเขียวในแต่ละพื้นที่	 เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการส่งเสริม 

การใช้พลังงานสีเขียวแต่ละพื้นที่	 ทั้งทางด้านวัตถุดิบ	 เทคโนโลย ี

งบประมาณ	เป็นต้น

	 	 3)	 ยกระดบัการมส่ีวนร่วมของบคุลากรในการเสรมิสมรรถนะ 

ขององค์กรและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ 

ดำาเนินการตามนโยบายพลังงานสีเขียวของจังหวัดในทุกขั้นตอน 

รวมถึงการจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ	เช่น	สถานการณ์พลังงาน 

ในปัจจุบัน	ความรู้ต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสีเขียว	เป็นต้น

	 	 4)	 ส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนความรู ้ในทุกระดับ	 ทั้ง 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ	ประชาชน	และองค์กรอิสระ	รวมถึงการถ่ายทอด 

ความรู้ด้านสถานการณ์ส่ิงแวดล้อม	 เทคโนโลยีพลังงานสีเขียวและ 

การใช้งานพลังงานสีเขียวแก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่

	 	 5)	 พฒันากระบวนการในการบรหิารจดัการและการดำาเนนิ 

การที่เกี่ยวข้องกับนโยบายพลังงานสีเขียวให้มีความสอดคล้องกัน 

ในทุกภาคส่วน

	 	 6)	 พฒันาบคุลากรด้านพลังงาน	และพฒันาขอบข่ายเนือ้หา 

รปูแบบ	และช่องทางการนำาเสนอข้อมลูและองค์ความรูด้้านพลงังาน 

สีเขียวอย่างเหมาะสม	ถูกต้อง	และสอดคล้องกับความต้องการของ 

แต่ละชุมชนในพื้นที่	พร้อมเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน

แนวทางการส่งเสริมระยะกลาง

	 	 1)	 สนับสนุนโครงการด้านพลังงานที่มีอยู ่เดิมที่ประสบ 

ผลสำาเร็จในการดำาเนินงานมาเป็นต้นแบบ	และมีการเผยแพร่ไปยัง 

ชุมชนข้างเคียง	หรือแต่ละชุมชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี	

	 	 2)	 พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสำาหรับการผลิตพลังงานสีเขียว 

ให้มีคุณภาพและมีหลากหลายขึ้น

	 	 3)	 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านพลังงาน

	 	 4)	 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่มีให้รองรับการขยายตัว 

ในการใช้พลังงานสีเขียว

	 	 5)	 ศึกษา	 วิจัยด้านพลังงานสีเขียวในเชิงพาณิชย์ของพื้นที่ 

จังหวัดสิงห์บุรี	และพัฒนาเป็นอาชีพ

	 	 6)	 จดัตัง้ศนูย์	หรอืหน่วยงานด้านการจดัการพลังงานสเีขยีว 

ในระดบัจงัหวดั	หรอืระดบัภมูภิาค	เพือ่ช่วยเหลอืโครงการทีป่ระสบ 

ปัญหาได้โดยไม่ล่าช้า	 รวมไปถึงให้คำาแนะนำาในการพัฒนา	 หรือ 

ขยายขอบเขตการใช้งานพลังงานสีเขียวด้วย
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แนวทางการส่งเสริมระยะยาว

	 	 1)	 สนบัสนนุให้เอกชนมาลงทนุด้านการผลติพลงังานสเีขยีว 

ในจังหวัด	 เช่น	 การทำาโรงไฟฟ้าชีวมวล	 หรือ	 ฟาร์มพลังงานแสง 

อาทิตย์

	 	 2)	 ภาครัฐให้การส่งเสริมโดยการกำาหนดนโยบาย	 หรือ 

มาตรการที่เป็นการช่วยเหลือในระยะยาว	 รวมไปถึงนำากฎหมาย 

มาบังคับใช้ในการดำาเนินการด้านพลังงานสีเขียวอย่างจริงจัง

	 	 จากการกำาหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาพลังงานสีเขียว	 จึงได ้

นำามากำาหนดเป็นยุทธศาสตร์พลังงานสีเขียว	 โดยนำายุทธศาสตร์

การพฒันาและนโยบายของกระทรวงพลงังานมาร่วมในการกำาหนด

ยุทธศาสตร์	 เพื่อให้มีความสอดคล้อง	 และมีทิศทางในการพัฒนา 

ไปในทางเดียวกัน	 สามารถนำามาสรุปเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ทั้งหมด	4	ยุทธศาสตร์	และกลยุทธ์หลักจำานวน	19	เรื่อง	ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่	1	 จัดหาและพัฒนาศักยภาพพลังงานสีเขียว

กลยุทธ์หลัก	 1.		 ศึกษาด้านศักยภาพพลังงานสีเขียวแต่ละชนิด 

	 	 	 	 	 	 ในแต่ละพื้นที่

	 	 	 	 2.		 ศกึษาพืน้ทีเ่หมาะสมในการตัง้โครงการเทคโนโลย ี

      งบประมาณ	การมีส่วนร่วม	เป็นต้น

    3.		 ศกึษาและวิจยัความเป็นไปได้ในการนำาเทคโนโลยี 

	 	 	 	 	 	 พลังงานมาใช้ในแต่ละพื้นที่

	 	 	 	 4.		 พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสำาหรับการผลิตพลังงาน 

	 	 	 	 	 	 สีเขียวให้มีคุณภาพและมีหลากหลายขึ้น

	 	 	 	 5.		 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านพลังงาน

	 	 	 	 6.		 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่มีให้รองรับการ 

	 	 	 	 	 	 ขยายตัวการในการใช้พลังงานสีเขียว

ยุทธศาสตร์ที่	2	 พัฒนาองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม	 และพลังงาน 

	 	 	 	 	 สีเขียว

กลยุทธ์หลัก	 1.		 ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในทุกระดับ 

	 	 	 	 	 	 ทัง้เจ้าหน้าทีข่องรฐั	ประชาชน	และองค์กรอสิระ

	 	 	 	 2.		 ฝึกอบรม	 การให้ความรู้ด้านนโยบายพลังงาน	 

	 	 	 	 	 	 และยุทธศาสตร์พลังงานของประเทศ	 แก่ผู้บริหาร 

	 	 	 	 	 	 ในทุกระดับเพื่อรองรับการจัดทำาโครงการต่างๆ	 

	 	 	 	 	 	 ด้านพลังงาน

	 	 	 	 3.		 ถ่ายทอดความรู ้ด้านสถานการณ์สิ่งแวดล้อม 

	 	 	 	 	 	 เทคโนโลยพีลงังานสเีขยีวและการใช้งานพลงังาน 

	 	 	 	 	 	 สีเขียว

ยุทธศาสตร์ที่	3	 การบรหิารจดัการและส่งเสรมิการใช้พลงังานสเีขยีว

กลยุทธ์หลัก	 1.		 ศึกษา	 วิจัยด้านพลังงานสีเขียวในเชิงพาณิชย ์

	 	 	 	 	 	 ของพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี	และพัฒนาเป็นอาชีพ

	 	 	 	 2.		 พัฒนากระบวนการในการบริหารจัดการและ 

	 	 	 	 	 	 การดำาเนินการที่เกี่ยวข้องกับนโยบายพลังงาน 

	 	 	 	 	 	 สีเขียวให้มีความสอดคล้องกันในทุกภาคส่วน

	 	 	 	 3.		 จัดตั้งศูนย์	 หรือหน่วยงานด้านการจัดการ 

	 	 	 	 	 	 พลงังานสเีขยีวในระดบัจงัหวดั	หรอืระดบัภมูภิาค	

	 	 	 	 4.		 สนับสนุนโครงการด้านพลังงานที่มีอยู ่เดิมที่ 

	 	 	 	 	 	 ประสบผลสำาเรจ็ในการดำาเนนิงานมาเป็นต้นแบบ	 

	 	 	 	 	 	 และมีการเผยแพร่ไปยังชุมชนข้างเคียง	 หรือ 

	 	 	 	 	 	 แต่ละชุมชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี

	 	 	 	 5.		 เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน 

	 	 	 	 	 	 การดำาเนินการตามนโยบายพลังงานสีเขียวของ 

	 	 	 	 	 	 จังหวัดในทุกขั้นตอน	

	 	 	 	 6.		 สนับสนุนให ้เอกชนมาลงทุนด ้านการผลิต 

	 	 	 	 	 	 พลังงานสีเขียวในจังหวัด	 พร้อมกำาหนดเกณฑ์ 

	 	 	 	 	 	 และมาตรฐานต่างๆ	เพื่อส่งเสริมการลงทุน

ยุทธศาสตร์ที่	4	 พัฒนาองค์กร

กลยุทธ์หลัก	 1.		 สนบัสนนุการวจิยัพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรม 

	 	 	 	 	 	 และพัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน

	 	 	 	 2.		 ยกระดบัการมส่ีวนร่วมของบคุลากรในการเสรมิ 

	 	 	 	 	 	 สมรรถนะขององค์กร

	 	 	 	 3.		 พัฒนาขอบข่ายเนื้อหา	 รูปแบบ	 และช่องทาง 

	 	 	 	 	 	 การนำาเสนอข้อมูลและองค์ความรู้ด้านพลังงาน 

	 	 	 	 	 	 สีเขียวอย่างเหมาะสม	 ถูกต้อง	 และสอดคล้อง 

	 	 	 	 	 	 กับความต้องการของแต่ละชุมชนในพื้นที่

4.	 เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน

	 	 จากการกำาหนดยุทธศาสตร์พลังงานสีเขียว	ผู้วิจัยได้ทำาการ 

ประเมินความเหมาะสมเบื้องต้นของการประเมินความเหมาะสม 

ของยุทธศาสตร์พลังงานสีเขียว	 เป็นการประเมินความเป็นไปได ้

ของแต่ละกลยุทธ์	 โดยผู้ประเมินทั้งหมด	 6	 ท่าน	 จากผู้ท่ีมีส่วน 

เกี่ยวข้องกับการพัฒนา	และการบริหารจัดการพลังงานสีเขียว	โดย 

มีรายละเอียดดังนี้

	 	 1)	 ผู้ชำานาญการจากหน่วยงานราชการ	 คือ	 สำานักงาน 

พลังงานจังหวัด	สำานักงานเกษตรจังหวัด	สำานักงานปศุสัตว์จังหวัด	 

ให้ความเห็นว่า	ยุทธศาสตร์พลังงานสีเขียว	และกลยุทธ์หลักมีความ 

มีความเป็นไปได้ในการพัฒนา	 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ย่อย	 และ 

กิจกรรมที่จะมีการใช้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์	 ด้านความเป็นไปได้ 

ในการนำามาใช้จะต้องมีการทำาประชาพิจารณ์	 และการระดมความ 

คดิเหน็จากผูช้ำานาญการด้านพลงังาน	ผูช้ำานาญการด้านการวางแผน 

และพัฒนาก่อนถึงจะสามารถประเมินถึงความเหมาะสมในการนำา 

มาใช้จริงได้
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บุญพิทักษ์  คงเขียว, วิสาขา ภู่จินดา

	 	 2)	 ผูบ้รหิารหรอืตวัแทนจากสำานกังานเทศบาล	และองค์การ 

บริหารส่วนตำาบล	 ให้ความเห็นว่ามีความเป็นไปได้และมีความ 

เหมาะสมในการนำามาใช้งานในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี	 เน่ืองจาก 

บางกลยุทธ์เป ็นการส่งเสริมสามารถดำาเนินการได้ทันที	 ใช  ้

งบประมาณไม่สูง	 แต่ยังต้องมีการกำาหนดขอบเขตเวลาที่จะนำา 

มาใช้งานด้วย

	 	 ซึ่ งจากการประเมินความเหมาะสมของยุทธศาสตร  ์

พลังงานสีเขียวเบื้องต้น	 ทำาให้สามารถสรุปได้ว่างานวิจัยเรื่อง	 

ยุทธศาสตร์พลังงานสีเขียว	 สามารถนำามาประยุกต์	 และปฏิบัติใช ้

ได้จริงในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี	 แต่ยังต้องมีการทำาประชาพิจารณ ์

เพื่อประเมินความเหมาะสมอย่างละเอียดอีกครั้งก่อนนำามาใช้

สรุปและอภิปรายผล
	 	 การศึกษาคร้ังน้ีชี้ให้เห็นว่า	 จังหวัดสิงห์บุรีมีแหล่งพลังงาน 

สีเขียวหลายชนิด	 และพลังงานสีเขียว	 2	 ชนิดที่มีศักยภาพในการ 

ส่งเสริมการใช้	 คือ	 พลังงานแสงอาทิตย์	 และพลังงานชีวมวล 

ตามลำาดับ	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย	 เรื่อง	 แนวทางในการปฏิบัติ 

ตามนโยบายพลังงานสีเขียวในประเทศไทย	(ปวีนา	หีมโหด,	2556)	 

ซึ่งจากการศึกษาพบว่า	 นโยบายพลังงานสีเขียวของประเทศไทย 

เป็นนโยบายที่ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อ 

สิ่งแวดล้อม	 หรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยมาก	 คือ 

พลังงานแสงอาทิตย์	 พลังงานนำ้า	 และชีวมวล	 และงานวิจัย	 เรื่อง 

สถานการณ์การจัดการพลังงานหมุนเวียนระดับชุมชนในแต่ละ 

ภูมิภาคของประเทศไทย	(ณิชยารัตน์	พาณิชย์	,	2556)	ได้วิเคราะห์ 

ปัจจัยในหลายๆ	ด้าน	พบว่าการนำาพลังงานหมุนเวียนมาใช้ภายใน 

ชุมชนทุกจังหวัดขึ้นอยู่กับการสนับสนุนเทคโนโลยี	 ความรู้	 และ 

แนวทางการดำาเนินงานของภาครัฐและเอกชนในพื้นที่	 โดยพลังงาน 

ชีวมวลมีการนำามาใช้ผลิตพลังงานมากที่สุด	 รองลงมาเป็นพลังงาน 

แสงอาทิตย์	 ซึ่งจากการอ้างอิงทำาให้มีทิศทางในการส่งเสริมและ 

พัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน	 ซึ่งจากศักยภาพพลังงานสีเขียวที่ม ี

อยู่สามารถพัฒนาและใช้เป็นแหล่งพลังงานสำารองของจังหวัดได	้ 

ทำาให้ลดการนำาเข้าพลงังานภายในจงัหวดั	ลดมลพษิอากาศจากการ 

กำาจัดเศษวัสดุทางการเกษตรที่ไม่ถูกวิธี	 (การเผาฟางข้าว)	 ซ่ึงก่อ 

ให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมตามมา	 โดยในการศึกษาครั้งน้ีเน้น 

การศึกษาด้านศักยภาพพลังงานท่ีมีอยู่	 และสามารถใช้ได้จริงใน 

พื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี	

	 	 ในส่วนของการส่งเสริมการใช้พลังงานสีเขียวนั้น	 ผู้วิจัย 

เห็นว่าการดำาเนินงานด้านพลังงานของจังหวัดสิงห์บุรียังไม่ม ี

แนวทางที่แน่ชัด	 ดังเห็นได้จากการที่จังหวัดสิงห์บุรีไม่มีนโยบาย 

และยุทธศาสตร์พลังงานที่บรรจุไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด	 

ถึงแม้สำานักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรีได้มีการทำาโครงการด้าน 

พลังงานหลายโครงการ	 และเป็นโครงการที่เป็นพลังงานสีเขียว 

เช่น	 โครงการผลิตชีวมวลในอำาเภอบางระจัน	 เป็นต้น	 แต่การ 

ส่งเสริมการใช้พลังงานสีเขียวก็ยังไม่สามารถเข้าถึงในทุกชุมชน 

ซ่ีงสามารถอ้างอิงได้จากงานวิจัย	 เรื่อง	 สภาพการจัดการพลังงาน 

ชุมชนในประเทศไทย	 และปัญหาและอุปสรรคในการจัดการ 

พลังงานในชุมชนของประเทศไทย	 (ศราพร	 ไกรยะปักษ์,	 2553) 

ที่กล่าวว่าในบางชุมชนมีปริมาณพลังงานไม่เพียงพอเพื่อใช้บริโภค 

ประจำาวันนั้นอาจจะทำาให้เกิดปัญหาการพัฒนาเฉพาะจุด	 ทำาให้ 

อีกหลายชุมชนจะไม่สามารถรับการพัฒนาและส่งเสริมได้เต็มท่ี 

ซึ่งหากมีการกำาหนดนโยบาย	 หรือยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 

พลังงานและ	จัดหาบุคลากรด้านพลังงานเพิ่มเติม	จะทำาให้สามารถ 

ส่งเสริมการใช้พลังงานสีเขียวได้ทั่วทุกพื้นที่ของจังหวัดสิงห์บุรี

	 	 การกำาหนดยทุธศาสตร์พลังงานสีเขยีวของจงัหวดัสงิห์บรุนีัน้ 

ผู้วิจัยมองว่าควรจะมีการส่งเสริม	 และประกาศใช้ยุทธศาสตร์ด้าน 

พลังงานสีเขยีว	เพือ่เป็นการช่วยเหลือชมุชนทีย่งัขาดแคลนพลงังาน	 

หรือมีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานสูง	 รวมไปถึงเพื่อลดความเส่ียในด้าน 

วิกฤตพลังงานซึ่งจะส่งผลเสียหายอย่างมากหากจังหวัดมีการพึ่งพา 

พลังงานจากภายนอกมากเกินไป	 และการกำาหนดยุทธศาสตร์ 

พลังงานสีเขียวจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงานต่างๆ	 

ของกระทรวงพลังงาน	 และยุทธศาสตร์การพัฒนาของกระทรวง 

พลังงาน	 เพื่อให้มีทิศทางในการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน	 และ 

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ข้อเสนอแนะ
	 	 จากการศึกษาข้อมูลในด้านต่างๆ	 สำาหรับการทำาวิจัยเรื่อง	

ยทุธศาสตร์พลงังานสเีขยีวจงัหวดัสงิห์บรุนีัน้	ผูว้จิยัได้มข้ีอเสนอแนะ	

2	ข้อ	ดังนี้

	 	 1)	 การนำายุทธศาสตร์พลังงานสีเขียวไปใช้

	 	 การจัดทำายุทธศาสตร์พลังงานสีเขียวนี้	 ได้มีการกำาหนด 

กลยุทธ์ในการพัฒนาไว้หลายประเด็น	 ซึ่งมีการส่งเสริมและพัฒนา

ในหลายระยะ	 หากต้องมีการนำาไปประยุกต์ใช้	 ผู้วิจัยเสนอแนะว่า 

ควรจะมีการนำาไปประเมินความเหมาะสมอย่างละเอียด	 โดย 

การทำาการประชาพิจารณ์และระดมความคิดเห็นจากผู้ท่ีมีส่วน 

ได้เสียทั้งหมด	 เช่น	 ประชาชน	 ผู้มีอำานาจในการกำาหนดยุทธศาสตร์ 

พลังงานสีเขียว	 และผู้บริหารที่นำายุทธศาสตร์พลังงานสีเขียวไปใช้	

เป็นต้น	 และนอกจากนั้นจะต้องมีการกำาหนดปัจจัยตัวชี้วัด	 และ 

แนวทางในการดำาเนินการ	 เพื่อให้ยุทธศาสตร์บรรลุผลสำาเร็จ 

ดังเป้าประสงค์	

	 	 2)	 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

	 	 ในการศึกษาครั้งต่อไป	ควรมีการศึกษาพิจารณาในเรื่องต่างๆ	 

ดังนี้
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บุญพิทักษ์  คงเขียว, วิสาขา ภู่จินดา

	 	 	 2.1)	 การศกึษาครัง้ต่อไปควรมกีารศกึษาด้านเทคโนโลยี

พลังงานสีเขียวสำาหรับชุมชน	 เพื่อท่ีจะได้ทราบความเหมาะสมของ 

เทคโนโลยแีต่ละชนดิทีจ่ะนำามาใช้ในพืน้ทีศ่กึษา	รวมทัง้มกีารศกึษา 

ด้านความเหมาะสมของพื้นท่ีในการจัดตั้งเทคโนโลยี	 รวมถึงด้าน 

งบประมาณและความคุ้มทุนด้วย

	 	 	 2.2)	 ควรมีการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการจัดตั้ง 

และจัดการพลังงานระดับชุมชน	 โดยลงรายละเอียดเชิงลึกใน 

แต่ละชุมชน	เพราะแต่ละชุมชนมีประเพณี	วัฒนธรรม	และจำานวน

ประชากรที่ต่างกัน	หรือไม่เหมือนกันทั้งหมด

	 	 	 2.3)	 ในการศึกษาครั้งต่อไป	 ควรจะมีการสอบถาม 

ความคิดเห็นของผู ้นำาชุมชน	 และประชาชนที่เกี่ยวข้องในด้าน 

พลังงานสีเขียวด้วย	 และศึกษาวิจัยแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน	 เพื่อ 

ที่การทำาการวิจัยจะได้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

							 	 2.4)	 ในการศึกษาครั้งต่อไปสามารถนำาขยะที่เกิดขึ้น 

ในท้องที่ของจังหวัดสิงห์บุรี	 (ปริมาณขยะยังมีไม่มากพอ)	 ไปศึกษา 

ต่อได้	 โดยการนำาไปรวมกับขยะจากแหล่งใกล้เคียง	 เช่น	 จังหวัด 

ลพบุรี	 จังหวัดอ่างทอง	 จังหวัดชัยนาท	 และจังหวัดลพบุรี	 เพื่อหา 

ศักยภาพในการนำาขยะทั้งหมดมาผลิตพลังงานและใช้ภายในพื้นที่

	 	 	 2.5)	 งานวิจัยน้ีสามารถนำาไปเป็นต้นแบบในการวิจัย 

เรื่องศักยภาพพลังงานสีเขียวในจังหวัดต่างๆ	 ได้	 แต่จะต้องมี 

การกำาหนดขอบเขตด้านประชากร	 และขอบเขตด้านเนื้อหาให ้

สอดคล้องกับแต่ละจังหวัดที่ศึกษาด้วย
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ผลของสารเคมี	Prochloraz,	Benomyl,	Carbendazim,	Azoxystrobin,	Mancozeb	และ

Copper	oxychloride	ต่อการควบคุมโรคแอนแทรคโนสของแก้วมังกร

Effect	of	Prochloraz,	Benomyl,	Carbendazim,	Azoxystrobin,	Mancozeb	and

Copper	oxychloride	for	Controlling	Anthracnose	Disease	of	Dragon	Fruit

พิกุล	นุชนวลรัตน์		อัจฉรา	บุญโรจน์		

คณะเทคโนโลยีการเกษตร	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี

บทคัดย่อ
	 	 ผลการนำาสารเคมีป้องกันกำาจัดโรคพืช	 6	 ชนิดในอัตราแนะนำา	 ได้แก่	 Prochloraz	 50%WP	 อัตรา	 20	 มิลลิลิตร/20	 ลิตร,	 

Benomyl	 50%WP	 อัตรา	 10	 กรัม/20	 ลิตร,	 Carbendazim	 50%WP	 อัตรา	 15	 กรัม/20	 ลิตร,	 Azoxystrobin	 25%SC	 อัตรา 

10	มิลลิลิตร/20	ลิตร,	Mancozeb	50%WP	อัตรา	50	กรัม/20	ลิตร	และ	Copper	oxychloride	50%WP	อัตรา	80	กรัม/20	ลิตร 

มาทดสอบผลในการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา	 Colletotrichum	 gloeosporioides	 สาเหตุโรคแอนแทรคโนสบนลำาต้นและ 

ผลแก้วมังกร	 ทำาการทดลองบนอาหาร	 PDA	 ด้วยวิธี	 poisoned	 food	 technique	 วางแผนการทดลองแบบ	 CRD	 มี	 7	 ทรีตเม้นท์ 

5	 ซำ้า	 ผลการทดลองพบว่าสารเคมี	 Prochloraz	 และ	Mancozeb	 ยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา	 C.	 gloeosporioides	 ได้เท่ากับ 

100.00	 เปอร์เซ็นต์	 เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม	 รองลงมาได้แก่	 Carbendazim,	 Benomyl,	 Copper	 oxychloride	 และ 

Azoxystrobin	พบว่ามีผลยับยั้งเท่ากับ	91.26,	88.33,	65.41	และ	31.73	เปอร์เซ็นต์ตามลำาดับ	

คำาสำาคัญ	:	โรคแอนแทรคโนสแก้วมังกร,	สารเคมีควบคุมโรคพืช	

Abstract
	 	 The	effect	of	6	 fungicides;	Prochloraz	50%WP	อัตรา	20	ml/20	 l,	Benomyl	50%WP	10	g/20	 l,	Carbendazim 

50%WP	15	g/20	l,	Azoxystrobin	25%SC	10	ml/20	l,	Mancozeb	50%WP	50	g/20	l	and	Copper	oxychloride	50%WP 

80	g/20	 l	were	 studied	 in	vitro	on	 the	culture	medium	against	anthracnose	stem	and	 fruit	 caused	by	 the	 fungi 

Colletotrichum	gloeosporioides	using	poisoned	food	method.	The	experiment	design	was	a	CRD	with	7	treatments	 

and	 5	 replications.	 The	 results	 revealed	 that	mycelia	 growth	 of	 all	 fungicides	 treated	 fungi	 were	 reduced 

significantly	 compared	 to	 untreated	 control.	 Prochloraz	 and	Mancozeb	 showed	 completely	 inhibited	mycelia 

growth	of	C.	 gloeosporioides,	 followed	by	Carbendazim,	 Benomyl,	 Copper	oxychloride	 and	Azoxystrobin	with	 a 

percentage	of	mycelium	inhibition	were	91.26,	88.33,	65.41	and	31.73%,	respectively.	

Keywords	:	anthracnose	disease	of	dragon	fruit,	fungicide

พิกุล นุชนวลรัตน์, อัจฉรา บุญโรจน์  
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บทนำา
	 	 แก้วมังกร	 (Hylocereus sp.)	มีชื่อสามัญว่า	Pitaya	ส่วน	 

Dragon	 Fruit	 เป็นชื่อสามัญที่นิยมเรียกกันในแถบเอเชีย	 โดย 

เฉพาะอย่างยิ่งเอเชียตะวันออกได้แก่	 ประเทศจีน	 ญ่ีปุ่น	 เกาหลี 

เหนือ-ใต้	 และไต้หวัน	 นิยมปลูกเป็นการค้าในประเทศเวียดนาม	 

ไต้หวนั	จนี	(ทางตอนใต้)		อสิราเอล		ออสเตรเลยี		สหรฐัอเมรกิา	และ 

ประเทศไทย	 (Lau	 และคณะ,	 2008)	 	 ในประเทศไทยนิยมปลูก 

เป็นพืชเศรษฐกิจกันอย่างแพร่หลาย	 เน่ืองจากปลูกได้ดีในทุกพื้นที่ 

โดยไม่ต้องเลือกดิน	 ได้ผลผลิตสูงให้ผลกำาไรเร็ว	 ปัจจุบันปัญหาที ่

สำาคัญต่อการผลิตแก้วมังกรท่ีสำาคัญอย่างหน่ึงคือปัญหาด้าน 

โรคพืช	 โดยพบโรคระบาดทั้งที่ลำาต้นและผลทำาให้ผลผลิตลดลง 

อย่างมาก	 ทำาให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตท้ังทางปริมาณและ 

คุณภาพ	 โรคแอนแทรคโนสบนแก้วมังกรเป็นโรคที่พบทั้งส่วนผล 

และลำาต้น	 มีลักษณะอาการท่ีแตกต่างกันแต่พบว่ามีสาเหตุเกิด 

จากเชื้อรา	 Colletotrichum	 gloeosporioides	 (Palmateer 

และ	 Ploetz,	 2007;	Masyahit	 และคณะ,	 2009)	 การควบคุม 

โรคพืชโดยใช้สารเคมีเป็นวิธีท่ีนิยมใช้กันมาก	 เน่ืองจากมีความ 

สะดวกรวดเร็ว	 และมีประสิทธิภาพมากที่สุด	 แต่จะต้องทราบชนิด 

ของเชื้อสาเหตุที่แน่ชัด	 ซึ่งโดยทั่วไปเกษตรกรสามารถทำาการ 

วินิจฉัยโรคพืชได้จากอาการของโรค	 	 เนื่องจากพบรายงานการ 

ระบาดของโรคในแก้วมังกรในประเทศไทยที่เกิดจากเชื้อราอีก 

หลายชนิดได ้แก ่	 โรคเน่าเป ียกท่ีดอกสาเหตุเกิดจากเชื้อรา 

Choanephora	sp.,	โรคผลเน่าสาเหตุเกิดจากเชื้อรา	Drechslera	 

cactivora,	 โรคลำาต้นจุด	 (stem	 canker)	 สาเหตุเกิดจากเชื้อรา	 

Dothiorella	sp.	(อุดร	และคณะ,	2552)

	 	 ชื้อรา	C. gloeosporioides	เป็นสาเหตุโรคแอนแทรคโนส 

ในไม้ผลหลายชนิดได้แก่	มะม่วง		ชมพู่	 	องุ่น		ฝรั่ง	และมะละกอ	 

ซึ่งพบรายงานว่าสามารถทำาการควบคุมโรคโดยใช้สารเคมีได  ้

หลายชนิดดังนี้	 	 นิพนธ์	 และจงรักษ์	 (2537)	 ทำาการทดสอบ 

การควบคุมโรคแอนแทรคโนสบนผลมะม่วงพันธุ์แรดด้วยสารเคมี	 

โดยวิธีการปลูกเชื้อด้วยเส้นใยเชื้อรา	C. gloeosporioides	บนผล 

มะม่วงแล้วจุ ่มสารเคมีที่ใช้ในการทดลอง	 ผลการทดลองพบว่า 

สารเคมี	Prochloraz	ที่ความเข้มข้น	500	ppm	มีประสิทธิภาพใน 

การควบคุมโรคได้ดีที่สุด	นิพนธ์	(2542)	แนะนำาการป้องกันกำาจัดโรค 

แอนแทรคโนสของมะม่วงท่ีเกิดจากเช้ือรา C. gloeosporioides 

ว่าควรฉีดพ่นสาร	 Benomyl	 หรือ	 Carbendazim	 และควรฉีด 

พ่นสลับกับ	 Mancozeb	 ฉีดพ่นทุกๆ	 7-10	 วัน	 ควรเว้นระยะ 

ห่างมากขึ้นเมื่อผลโตมากข้ึน	 ส่วนในระยะหลังการเก็บเกี่ยว 

ควรจุ ่มผลมะม่วงในนำ้าร้อนอุณหภูมิ	 50	 องศาเซลเซียส	 ผสม 

Benomyl	 หรือ	 Prochloraz	 เป็นเวลา	 5	 นาที	 จะช่วยลดโรค 

ระยะหลังการเก็บเก่ียวได้	 Arauz	 (2000)	 กล่าวว่าสารประกอบ 

ทองแดงมักนิยมให้ใช้ในการป้องกันโรคแอนแทรคโนสในมะม่วง 

แต่พบว่ามคีวบคมุโรคได้น้อยกว่า	Mancozeb		ถงึแม้สาร	macozeb	 

จะให้ผลดีในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสแต่ก็ไม่เหมาะสมใน 

การใช้ในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเท่าใดนัก	 เน่ืองจาก 

พบว่าสารนี้ให้สาร	 Ethylene	 ซึ่งมีผล	 ทำาให้ผลมะม่วงสุกเร็วขึ้น 

เป็นปัญหาในการขนส่งไปจำาหน่ายยังต่างประเทศ	และพบรายงาน 

ว่าเชื้อรา	 C. gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของ 

มะม่วงมีรายงานการต้านทานการใช้สารเคมีชนิดดูดซึมในกลุ่ม	 

Benzimidazole	 ได ้แก่	 Benomyl	 และ	 Carbendazim 

(สุธาสินี,	 2550)	 ต่อมา	 Sundravadana	 และคณะ	 (2007)	 ได ้

รายงานว่าสาร	 Azoxystrobin	 มีผลยับยั้งการเจริญของเส้นใย 

เชื้อรา	C. gloeosporioides	สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะม่วง 

บนอาหารทดลองได้สมบูรณ์	 และมีผลลดการเกิดโรคในสภาพ 

แปลงปลูกได้

	 	 เ น่ืองจากสารเคมีที่ ใช ้ ในการป ้องกันกำาจัดโรคพืชม ี

ความเฉพาะเจาะจงต่อชนิดของเชื้อรา	 และยังพบมีปัญหา 

ต้านทานสารเคมีของเชื้อราซึ่งทำาให ้สารเคมีที่ เคยใช ้ได ้ผล 

ไม่สามารถใช้ควบคุมโรคในบางพื้นที่ได้	 ดังนั้นหากเกษตรกร 

เลือกใช ้สารเคมีไม ่ถูกต ้องกับสาเหตุโรคก็จะไม ่สามารถลด 

ความสูญเสียจากโรคได้	 	 ทำาให้บางพื้นที่อาจมีการเลิกปลูก	 หรือ 

ทำาให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น	 จึงมีความจำาเป็นต้องดำาเนินการวิจัย 

ศึกษาชนิดของสารเคมีที่มีผลในการควบคุมโรคแอนแทรคโนส 

บนแก้วมังกร	 เพื่อสามารถใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาแนวทางการ

ควบคุมโรคในแก้วมังกรอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป	

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 	 เพื่อศึกษาผลของสารเคมี	 Prochloraz,	 Benomyl,	 

Carbendazim,	 Azoxystrobin,	 Mancozeb	 และ	 Copper 

oxychloride	ที่มีต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา	C.	gloeospo-

rioides	สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของแก้วมังกร

วิธีดำาเนินการวิจัย
การแยกเชื้อบริสุทธิ์

	 	 เก็บตัวอย่างแก้วมังกรที่เป็นโรคแอนแทรคโนสบนลำาต้น 

และบนผลในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีมาแยกเชื้อจากส่วนที่เป็นโรค 

ของแก้วมังกรด้วยวิธี	 Tissue	 transplanting	 โดยตัดตัวอย่างโรค 

บรเิวณทีเ่ป็นรอยต่อของส่วนทีเ่ป็นโรคและส่วนปกตขินาดประมาณ 

2x2	 มิลลิเมตร	 ทำาการฆ่าเช้ือที่ผิวพืชโดยแช่ช้ินส่วนพืชลงในสาร 

ละลายไฮเตอร์	 10	 เปอร์เซ็นต์	 เป็นเวลา	 3	 นาที	 ซับให้แห้งด้วย	 

กระดาษกรองที่ผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อแล้วจนแห้งสนิท	นำาชิ้นส่วนพืช 

มาวางบนอาหาร	WA	 (Water	 agar)	 แล้วบ่มไว้ในห้องปฏิบัติการ 

ที่อุณหภูมิห้อง	 (28+2	 องศาเซลเซียส)	 เป็นเวลา	 3	 วัน	 ตัดปลาย 

เส้นใย	 (Hyphal	 tip)	 ของราที่เจริญออกมาจากช้ินตัวอย่างพืช 

พิกุล นุชนวลรัตน์, อัจฉรา บุญโรจน์  
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พิกุล นุชนวลรัตน์, อัจฉรา บุญโรจน์  

นำามาวางลงบนอาหาร	 PDA	 (Potato	 dextrose	 agar)	 เก็บไว้ที ่

อุณหภูมิห้องจนเชื้อเจริญเต็มจานอาหารเลี้ยงเชื้อ	 ทำาการศึกษา 

ลักษณะโคโลนีของเช้ือบนอาหาร	 บันทึกภาพ	 และศึกษาราย 

ละเอียดของรา	 เช่น	 ลักษณะสปอร์และเส้นใยของเชื้อภายใต้ 

กล้องจุลทรรศน์เพื่อการจำาแนกชนิดของรา	 	ทำาการพิสูจน์การเกิด 

โรคตามวิธีของ	 Koch’s	 postulation	 (Agrios,	 1997)	 เพื่อ 

พิสูจน์ความสามารถในการทำาให้เกิดโรค	

1.	 การศกึษาผลของสารเคมทีีม่ต่ีอการยบัยัง้การเจรญิของเชือ้รา	

	 สาเหตุโรคในแก้วมังกร

	 	 การศึกษาผลของสารของสารเคมีในอัตราแนะนำาข้างฉลาก 

ของแต ่ละผลิตภัณฑ์ได ้แก ่ 	 Prochloraz	 50%WP	 อัตรา 

20	 มิลลิลิตร/20	 ลิตร,	 Benomyl	 50%WP	 อัตรา	 10	 กรัม/ 

20	 ลิตร,	 Carbendazim	 50%WP	 อัตรา	 15	 กรัม/20	 ลิตร, 

Azoxystrobin	25%SC	อัตรา	10	มิลลิลิตร/20	ลิตร,	Mancozeb	

50%WP	 อัตรา	 50	 กรัม/20	 ลิตรและ	 Copper	 oxychloride	 

50%WP	 อัตรา	 80	 กรัม/20	 ลิตร	 ท่ีมีต่อการยับยั้งการเจริญ 

ของเส้นใยเชื้อรา	 C.	 gloeosporioides	 สาเหตุโรคในแก้วมังกร 

ด้วยวิธี	 Poisoned	 Food	 Technique	 โดยการผสมสารเคมีที่ใช้ 

ในการทดสอบลงในอาหาร	PDA	และชุดควบคุม	คือ	 อาหารเลี้ยง 

เชื้อ	 PDA	 ที่ไม่ได้เติมสารใด	 ๆ	 (non-treated	 control)	 รายชื่อ 

สารเคมีที่ใช้ในการทดลองดังแสดงในตารางที่	 1	 ทำาการทดสอบ 

การยับยั้งการเจริญของเส้นใยของเช้ือราที่อายุ	 7	 วัน	 โดยนำา 

cork	 borer	 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง	 0.5	 เซนติเมตร	 ท่ีผ่านการ 

ลนไฟฆ่าเชื้อแล้วมาเจาะที่ปลายเส้นใยของเชื้อราแล้ววางชิ้นวุ้น 

โดยควำ่าด้านที่มีส่วนของเส้นใยของเชื้อราลงบนอาหาร	 บ่มจาน 

อาหารเลี้ยงเชื้อไว้ที่อุณหภูมิห้อง	 วางแผนการทดลองแบบ	 CRD	 

(Completely	 Randomized	 Design)	 โดยแต่ละทรีตเม้นท์	 ม	ี 

5	 ซำ้า	 ตรวจผลโดยวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของโคโลนีทุกวัน	 

(มิลลิเมตร)	 จนเช้ือราในชุดควบคุมเจริญเต็มจานเล้ียงเชื้อบันทึก 

ผลการทดลอง	และนำามาคำานวณหาเปอร์เซ็นต์การยับยั้งการเจริญ

ของเส้นใยเชื้อราโดยใช้สูตรดังนี้

	 	 เปอร์เซน็ต์การยบัยัง้การเจรญิของเส้นใย	=	[(A	–	B)/A]	x	100

	 	 A	 คือ	 ค่าเฉลีย่ของเส้นผ่านศนูย์กลางโคโลนเีชือ้ราบนจาน 

	 	 	 	 	 อาหารเลี้ยงเชื้อในชุดควบคุม

	 	 B	 คือ	 ค่าเฉลีย่ของเส้นผ่านศนูย์กลางโคโลนเีชือ้ราบนจาน 

	 	 	 	 	 อาหารเลีย้งเชือ้ทีผ่สมสารเคมป้ีองกนักำาจดัเชือ้รา											 

	 	 	 	 	 แต่ละชนิดในอัตราแนะนำา

	 	 นำาข้อมูลที่ได้จากการทดลองนำามาวิเคราะห์ผลทางสถิติ	 

ด้วยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน	(Analysis	of	variance)	จากนั้น 

ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียด้วยวิธี	 Duncan’s	Multiple	 

Range	Test	(DMRT)	ที่ระดับความเชื่อมั่น	95	และ	99	เปอร์เซ็นต์

สถานที่ทำาการทดลอง/เก็บข้อมูล

	 	 ห้องปฏิบัติการโรคพืชวิทยา	คณะเทคโนโลยีการเกษตร		มหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี	จังหวัดจันทบุรี

ตารางที่	1		รายชื่อสารเคมีป้องกันกำาจัดโรคพืชที่ใช้ในการทดลอง	

ในแกวมังกร ดวยวิธี Poisoned Food Technique โดยการผสมสารเคมีที่ใชในการทดสอบลงในอาหาร PDA และชุดควบคุม 
คือ อาหารเล้ียงเชื้อ PDA ที่ไมไดเติมสารใด ๆ (non-treated control)  รายชื่อสารเคมีที่ใชในการทดลองดังแสดงในตารางที่ 1  
ทําการทดสอบการยับยั้งการเจริญของเสนใยของเชื้อราที่อายุ 7 วัน โดยนํา cork borer ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.5 
เซนติเมตร ที่ผานการลนไฟฆาเชื้อแลวมาเจาะที่ปลายเสนใยของเชื้อราแลววางชิ้นวุนโดยควํ่าดานที่มีสวนของเสนใยของเชื้อรา
ลงบนอาหาร บมจานอาหารเล้ียงเชื้อไวที่อุณหภูมิหอง วางแผนการทดลองแบบ CRD (Completely Randomized Design) 
โดยแตละทรีตเมนท  มี 5 ซํ้า ตรวจผลโดยวัดขนาดเสนผานศูนยกลางของโคโลนีทุกวัน (มิลลิเมตร)  จนเชื้อราในชุดควบคุม
เจริญเต็มจานเล้ียงเชื้อบันทึกผลการทดลอง และนํามาคํานวณหาเปอรเซ็นตการยับยั้งการเจริญของเสนใยเชื้อราโดยใชสูตร
ดังน้ี 

เปอรเซ็นตการยับยั้งการเจริญของเสนใย = [(A – B)/A] x 100 
A   คือ คาเฉล่ียของเสนผานศูนยกลางโคโลนีเชื้อราบนจานอาหารเล้ียงเชื้อในชุดควบคุม 
B   คือ คาเฉล่ียของเสนผานศูนยกลางโคโลนีเชื้อราบนจานอาหารเล้ียงเชื้อที่ผสมสารเคมีปองกันกําจัดเชื้อรา           

แตละชนิดในอัตราแนะนํา 
นําขอมูลที่ไดจากการทดลองนํามาวิเคราะหผลทางสถิติ ดวยวิธีวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of variance) 

จากน้ันทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียดวยวิธี Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 และ 
99 เปอรเซ็นต 
สถานที่ทําการทดลอง/เก็บขอมูล 

หองปฏิบัติการโรคพืชวิทยา คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี 
ตารางที่ 1  รายชื่อสารเคมีปองกันกําจัดโรคพืชที่ใชในการทดลอง  

ชื่อสามัญ กลไก 
การออก
ฤทธ์ิ 

ชื่อการคา สูตร อัตราแนะนําขาง
ฉลาก 

บริษัทจัดจําหนาย 

1. Prochloraz Systemic โค-ราซ 50%WP  20 ml/20 l ลัดดา จํากัด 

2. Benomyl Systemic ยิบเบน 50 50%WP 10 g/20 l ยิบอินซอยและแย็คส จํากัด 

3. Carbendazim Systemic 
คารดาซิน
50WP 

50%WP 15 g/20 l เอราวัณเคมีการเกษตรจํากัด 

4. Azoxystrobin Systemic อมิสตา 25%SC 10 ml/20 l ซินเจนทาครอปจํากัด 

5. Mancoze Contact แมนโคเซป80  50%WP 50 g/20 l เอราวัณเคมีการเกษตรจํากัด 

6. Copper oxychloride Contact โคปนา85 WP 50%WP 80 g/20 l เอราวัณเคมีการเกษตรจํากัด 

ผลการวิจัย  
1. การศึกษาเช้ือรา และการแยกเช้ือบริสุทธิ ์

เม่ือนําสวนที่เปนโรคแอนแทรคโนสบนลําตนและผลของแกวมังกรมาทําการแยกเชือ้บริสุทธ์ิในหองปฏิบัติการ ผลจากการแยกเชื้อรา 
C. gloeosporioides จากเน้ือเยื่อแกวมังกรที่เปนโรคแอนแทรคโนส เม่ือเล้ียงบนอาหาร PDA พบวาการเจริญของเช้ือราบนอาหาร 
PDA เม่ือเริ่มแรกเสนใยมีสีขาวฟูขึ้นเล็กนอยเหนือผิวอาหาร  โคโลนีมีลักษณะกลม ขอบเรียบ ตอมาคอย ๆ เปล่ียนเปนสีเทาออน 
สรางกลุมสปอรสีสมอมชมพูเปนจุดเล็ก ๆ (spore mass) เรียงเปน วงแหวนเปนช้ัน ๆ บนอาหาร ไมสราง seta  ดานหลังจาน
อาหารเล้ียงเชื้อพบเสนใยเจริญเปนวงซอนกัน (ภาพที่ 1) เสนใยเจริญดี เจริญเต็มจานอาหาร PDA ขนาด 9 เซนติเมตร เม่ืออายุ 7 
วัน  เม่ือทําการปลูกเชื้อดวยเสนใยเชื้อรา C. gloeosporioides บนผลแกวมังกรพบวา หลังการปลูกเชื้อแลว 3 วัน อาการบนผลมี
แผลช้ําฉ่ํานํ้าลักษณะคอนขางกลมสีนํ้าตาลตรงกลางแผลยุบตัวลงเปนแองบุมลงไป บริเวณแผลมีเสนใยขาวฟูเล็กนอยในชวง 3 วัน 
แผลจะมีขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 1-2.5 เซนติเมตร หลังจากน้ันอีก 2 วัน แผลจะขยายออกไปรอบๆ มีขนาดประมาณ 4-6 
เซนติเมตร ตรงกลางมีเสนใยขาวฟู หลังจากน้ันจะพบกลุมของสปอร (mass conidia) ลักษณะเปนหยดของเหลวขนสีชมพูอมสม
เรียงซอนเปนวงบริเวณกลางแผล (ภาพที่ 2) 

	ผลการวิจัย 

	 	 1.	 การศึกษาเชื้อรา	และการแยกเชื้อบริสุทธิ์

	 	 เมื่อนำาส่วนท่ีเป็นโรคแอนแทรคโนสบนลำาต้นและผลของ 

แก้วมังกรมาทำาการแยกเชื้อบริสุทธิ์ในห้องปฏิบัติการ	 ผลจากการ 

แยกเชื้อรา	 C. gloeosporioides	 จากเน้ือเยื่อแก้วมังกรที่เป็น 

โรคแอนแทรคโนส	 เมื่อเลี้ยงบนอาหาร	 PDA	 พบว่าการเจริญของ 

เชื้อราบนอาหาร	 PDA	 เมื่อเริ่มแรกเส้นใยมีสีขาวฟูขึ้นเล็กน้อย 

เหนือผิวอาหาร	 	 โคโลนีมีลักษณะกลม	 ขอบเรียบ	 ต่อมาค่อยๆ 

เปล่ียนเป็นสีเทาอ่อน	 สร้างกลุ่มสปอร์สีส้มอมชมพูเป็นจุดเล็กๆ	 

(spore	mass)	 เรียงเป็น	 วงแหวนเป็นช้ันๆ	 บนอาหาร	 ไม่สร้าง 

seta	 ด้านหลังจานอาหารเล้ียงเช้ือพบเส้นใยเจริญเป็นวงซ้อนกัน 

(ภาพที่	 1)	 เส้นใยเจริญดี	 เจริญเต็มจานอาหาร	 PDA	 ขนาด 
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9	 เซนติเมตร	 เมื่ออายุ	7	วัน	 เมื่อทำาการปลูกเชื้อด้วยเส้นใยเชื้อรา	 

C. gloeosporioides	 บนผลแก้วมังกรพบว่า	 หลังการปลูกเชื้อ 

แล้ว	 3	 วัน	 อาการบนผลมีแผลชำ้าฉำ่านำ้าลักษณะค่อนข้างกลม 

สีนำ้าตาลตรงกลางแผลยุบตัวลงเป็นแอ่งบุ๋มลงไป	 บริเวณแผลมี 

เส้นใยขาวฟูเล็กน้อยในช่วง	3	วัน	แผลจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 

ประมาณ	 1-2.5	 เซนติเมตร	 หลังจากน้ันอีก	 2	 วัน	 แผลจะขยาย 

ออกไปรอบๆ	มีขนาดประมาณ	4-6	 เซนติเมตร	ตรงกลางมีเส้นใย 

ขาวฟู	หลังจากนั้นจะพบกลุ่มของสปอร์	(mass	conidia)	ลักษณะ 

เป็นหยดของเหลวข้นสชีมพอูมส้มเรยีงซ้อนเป็นวงบรเิวณกลางแผล	

(ภาพที่	2)

	 	 2.	 ผลของสารเคมีในการยับย้ังการเจริญของเส้นใย	

เชื้อราสาเหตุโรคในแก้วมังกร

	 	 จากการศึกษาผลของสารเคมีป้องกันกำาจัดโรคพืช	 6	 ชนิด 

ในการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา C. gloeosporioides 

สาเหตุโรคแอนแทรคโนสบนลำาต้นและผลแก้วมังกร	 พบว่า 

สารเคมีทั้ง	 6	 ชนิดมีผลยับยั้งการเจริญของเส้นใยเช้ือราในระดับ 

ที่แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสำาคัญยิ่ง	 (ตารางท่ี	 2)	 สารเคมี 

ที่สามารถยับยั้งการเจริญของ	 เส้นใยได้ดี ท่ีสุดซ่ึงมีผลยับยั้ง 

การเจริญของเส้นใยได้สมบูรณ์	 คือ	 Prochloraz	 และ	Mancozeb	 

โดยพบมีเปอร ์เซ็นต ์ยับยั้งเท ่ากับ	 100.00	 เปอร์เซ็นต ์เมื่อ 

เปรียบเทียบกับชุดควบคุม	 และสารเคมีที่มีผลยับยั้งการเจริญของ 

เส้นใยรองลงได้แก่สารเคมี	 Carbendazim,	 Benomyl	 และ 

Copper	 oxychloride	 โดยพบมีเปอร ์เซ็นต ์ยับย้ังเท ่ากับ	

 
ภาพที่ 1  โคโลนีเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides บนอาหาร PDA เม่ือเชื้ออายุ 7 วัน 

 

ภาพที่ 2  ลักษณะอาการของโรคแอนแทรคโนสบนผลแกวมังกร และกลุมของสปอรสีชมพูอมสมบนแผลยุบตัว 

2. ผลของสารเคมีในการยับย้ังการเจริญของเสนใยเช้ือราสาเหตุโรคในแกวมังกร 
 จากการศึกษาผลของสารเคมีปองกันกําจัดโรคพืช 6 ชนิดในการยับยั้งการเจริญของเสนใยเชื้อรา C. 
gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสบนลําตนและผลแกวมังกร พบวาสารเคมีทั้ง 6 ชนิดมีผลยับยั้งการเจริญของเสน
ใยเชื้อราในระดับที่แตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (ตารางที่ 2) สารเคมีที่สามารถยับยั้งการเจริญของ เสนใยไดดีที่สุด
ซ่ึงมีผลยับยั้งการเจริญของเสนใยไดสมบูรณ คือ Prochloraz และ Mancozeb โดยพบมีเปอรเซ็นตยับยั้งเทากับ 100.00 
เปอรเซ็นตเม่ือเปรียบเทียบกับชุดควบคุม และสารเคมีที่มีผลยับยั้งการเจริญของเสนใยรองลงไดแกสารเคมี Carbendazim, 
Benomyl และ Copper oxychloride โดยพบมีเปอรเซ็นตยับยั้งเทากับ 91.26+1.53, 88.33+1.29 และ 65.41+6.21 
เปอรเซ็นตตามลําดับ  สวนสารเคมีที่มีผลยับยั้งการเจริญของเสนใยเชื้อราC. gloeosporioides ไดนอยที่สุดคือ Azoxystrobin 
โดยพบมีเปอรเซ็นตการยับยั้งการเจริญของเสนใยเชื้อราเทากับ  31.73+2.75 เปอรเซ็นต (ภาพที่ 3) 
ตารางที่ 2 เปอรเซ็นตยับยั้งการเจริญของเสนใยเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของ

แกวมังกรบนอาหาร PDA ที่ผสมสารเคมีปองกันกําจัดโรคพืช 6 ชนิดในอัตราแนะนํา เม่ือเปรียบเทียบกับชุด
ควบคุม (ผสมนํ้ากล่ัน) 

 
 
 
 

**  = 
มี
ค ว าม
แตกต
า ง กั น
อ ย า ง
มี

นัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p > 0.01) 
1/  = คาเฉล่ียในคอลัมนเดียวกันที่ตามหลังดวยอักษรภาษาอังกฤษที่เขียนกํากับที่แตกตางกัน มีความแตกตางกันทางสถิติเม่ือ

เปรียบเทียบคาเฉล่ียโดยวิธี Duncan’s multiple range test (DMRT)   

สารเคมี     เปอรเซ็นตยับยั้งการเจริญเติบโตของเสนใย1/ 
Control 0.00+0.00 f  
Prochloraz 50%WP, 1 ml/l 100.00+0.00 a  
Benomyl 50%WP, 0.5 g/l 88.33+1.29 c  
Carbendazim 50%WP, 0.75 g/l 91.26+1.53 b  
Azoxystrobin 25%SC, 0.5 ml/l 31.73+2.75 e  
Mancozeb 50%WP, 2.5 g/l 100.00+0.00 a  
Copper oxychloride 50%WP, 4 g/l 65.41+6.21 d  
F- Test **  

 
ภาพที่ 1  โคโลนีเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides บนอาหาร PDA เม่ือเชื้ออายุ 7 วัน 

 

ภาพที่ 2  ลักษณะอาการของโรคแอนแทรคโนสบนผลแกวมังกร และกลุมของสปอรสีชมพูอมสมบนแผลยุบตัว 

2. ผลของสารเคมีในการยับย้ังการเจริญของเสนใยเช้ือราสาเหตุโรคในแกวมังกร 
 จากการศึกษาผลของสารเคมีปองกันกําจัดโรคพืช 6 ชนิดในการยับยั้งการเจริญของเสนใยเชื้อรา C. 
gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสบนลําตนและผลแกวมังกร พบวาสารเคมีทั้ง 6 ชนิดมีผลยับยั้งการเจริญของเสน
ใยเชื้อราในระดับที่แตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (ตารางที่ 2) สารเคมีที่สามารถยับยั้งการเจริญของ เสนใยไดดีที่สุด
ซ่ึงมีผลยับยั้งการเจริญของเสนใยไดสมบูรณ คือ Prochloraz และ Mancozeb โดยพบมีเปอรเซ็นตยับยั้งเทากับ 100.00 
เปอรเซ็นตเม่ือเปรียบเทียบกับชุดควบคุม และสารเคมีที่มีผลยับยั้งการเจริญของเสนใยรองลงไดแกสารเคมี Carbendazim, 
Benomyl และ Copper oxychloride โดยพบมีเปอรเซ็นตยับยั้งเทากับ 91.26+1.53, 88.33+1.29 และ 65.41+6.21 
เปอรเซ็นตตามลําดับ  สวนสารเคมีที่มีผลยับยั้งการเจริญของเสนใยเชื้อราC. gloeosporioides ไดนอยที่สุดคือ Azoxystrobin 
โดยพบมีเปอรเซ็นตการยับยั้งการเจริญของเสนใยเชื้อราเทากับ  31.73+2.75 เปอรเซ็นต (ภาพที่ 3) 
ตารางที่ 2 เปอรเซ็นตยับยั้งการเจริญของเสนใยเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของ

แกวมังกรบนอาหาร PDA ที่ผสมสารเคมีปองกันกําจัดโรคพืช 6 ชนิดในอัตราแนะนํา เม่ือเปรียบเทียบกับชุด
ควบคุม (ผสมนํ้ากล่ัน) 

 
 
 
 

**  = 
มี
ค ว าม
แตกต
า ง กั น
อ ย า ง
มี

นัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p > 0.01) 
1/  = คาเฉล่ียในคอลัมนเดียวกันที่ตามหลังดวยอักษรภาษาอังกฤษที่เขียนกํากับที่แตกตางกัน มีความแตกตางกันทางสถิติเม่ือ

เปรียบเทียบคาเฉล่ียโดยวิธี Duncan’s multiple range test (DMRT)   

สารเคมี     เปอรเซ็นตยับยั้งการเจริญเติบโตของเสนใย1/ 
Control 0.00+0.00 f  
Prochloraz 50%WP, 1 ml/l 100.00+0.00 a  
Benomyl 50%WP, 0.5 g/l 88.33+1.29 c  
Carbendazim 50%WP, 0.75 g/l 91.26+1.53 b  
Azoxystrobin 25%SC, 0.5 ml/l 31.73+2.75 e  
Mancozeb 50%WP, 2.5 g/l 100.00+0.00 a  
Copper oxychloride 50%WP, 4 g/l 65.41+6.21 d  
F- Test **  

ภาพที่	1	 โคโลนีเชื้อรา	Colletotrichum gloeosporioides	บน 

	 	 	 อาหาร	PDA	เมื่อเชื้ออายุ	7	วัน

ภาพที่	2	 ลักษณะอาการของโรคแอนแทรคโนสบนผลแก้วมังกร	 

	 	 	 และกลุ่มของสปอร์สีชมพูอมส้มบนแผลยุบตัว

91.26+1.53,	 88.33+1.29	 และ	 65.41+6.21	 เปอร์เซ็นต  ์

ตามลำาดับ	 ส่วนสารเคมีที่มีผลยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา 

C. gloeosporioides	 ได้น้อยที่สุดคือ	 Azoxystrobin	 โดยพบ 

มเีปอร์เซน็ต์การยบัยัง้การเจรญิของเส้นใยเชือ้ราเท่ากบั		31.73+2.75 

เปอร์เซ็นต์	(ภาพที่	3)

ตารางที่	2	 เปอร์เซ็นต์ยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา	Colletotrichum	gloeosporioides	สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของแก้วมังกรบน

อาหาร	PDA	ที่ผสมสารเคมีป้องกันกำาจัดโรคพืช	6	ชนิดในอัตราแนะนำา	เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม	(ผสมนำ้ากลั่น)

 
ภาพที่ 1  โคโลนีเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides บนอาหาร PDA เม่ือเชื้ออายุ 7 วัน 

 

ภาพที่ 2  ลักษณะอาการของโรคแอนแทรคโนสบนผลแกวมังกร และกลุมของสปอรสีชมพูอมสมบนแผลยุบตัว 

2. ผลของสารเคมีในการยับย้ังการเจริญของเสนใยเช้ือราสาเหตุโรคในแกวมังกร 
 จากการศึกษาผลของสารเคมีปองกันกําจัดโรคพืช 6 ชนิดในการยับยั้งการเจริญของเสนใยเช้ือรา C. 
gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสบนลําตนและผลแกวมังกร พบวาสารเคมีทั้ง 6 ชนิดมีผลยับยั้งการเจริญของเสน
ใยเชื้อราในระดับที่แตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (ตารางที่ 2) สารเคมีที่สามารถยับยั้งการเจริญของ เสนใยไดดีที่สุด
ซ่ึงมีผลยับยั้งการเจริญของเสนใยไดสมบูรณ คือ Prochloraz และ Mancozeb โดยพบมีเปอรเซ็นตยับยั้งเทากับ 100.00 
เปอรเซ็นตเม่ือเปรียบเทียบกับชุดควบคุม และสารเคมีที่มีผลยับยั้งการเจริญของเสนใยรองลงไดแกสารเคมี Carbendazim, 
Benomyl และ Copper oxychloride โดยพบมีเปอรเซ็นตยับยั้งเทากับ 91.26+1.53, 88.33+1.29 และ 65.41+6.21 
เปอรเซ็นตตามลําดับ  สวนสารเคมีที่มีผลยับยั้งการเจริญของเสนใยเชื้อราC. gloeosporioides ไดนอยที่สุดคือ Azoxystrobin 
โดยพบมีเปอรเซ็นตการยับยั้งการเจริญของเสนใยเชื้อราเทากับ  31.73+2.75 เปอรเซ็นต (ภาพที่ 3) 
ตารางที่ 2 เปอรเซ็นตยับยั้งการเจริญของเสนใยเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของ

แกวมังกรบนอาหาร PDA ที่ผสมสารเคมีปองกันกําจัดโรคพืช 6 ชนิดในอัตราแนะนํา เม่ือเปรียบเทียบกับชุด
ควบคุม (ผสมนํ้ากล่ัน) 

 
 
 
 

**  = 
มี
ค ว าม
แตกต
า ง กั น
อ ย า ง
มี

นัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p > 0.01) 
1/  = คาเฉล่ียในคอลัมนเดียวกันที่ตามหลังดวยอักษรภาษาอังกฤษที่เขียนกํากับที่แตกตางกัน มีความแตกตางกันทางสถิติเม่ือ

เปรียบเทียบคาเฉล่ียโดยวิธี Duncan’s multiple range test (DMRT)   

สารเคมี     เปอรเซ็นตยับยั้งการเจริญเติบโตของเสนใย1/ 
Control 0.00+0.00 f  
Prochloraz 50%WP, 1 ml/l 100.00+0.00 a  
Benomyl 50%WP, 0.5 g/l 88.33+1.29 c  
Carbendazim 50%WP, 0.75 g/l 91.26+1.53 b  
Azoxystrobin 25%SC, 0.5 ml/l 31.73+2.75 e  
Mancozeb 50%WP, 2.5 g/l 100.00+0.00 a  
Copper oxychloride 50%WP, 4 g/l 65.41+6.21 d  
F- Test **  

**	 =	 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญยิ่งทางสถิติ	(p	>	0.01)
1/	 =	 ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันท่ีตามหลังด้วยอักษรภาษาอังกฤษที่เขียนกำากับที่แตกต่างกัน	 มีความแตกต่างกันทางสถิติ	 เมื่อ 

	 	 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี	Duncan’s	multiple	range	test	(DMRT)		

พิกุล นุชนวลรัตน์, อัจฉรา บุญโรจน์  
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ภาพที่	3	 การเจริญของเส้นใยเช้ือรา	Colletotrichum gloeosporioides	 สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของ 

	 	 	 แก้วมังกรบนอาหาร	 PDA	 ที่ผสมสารเคมีป้องกันกำาจัดโรคพืช	 6	 ชนิดในอัตราแนะนำา	 เมื่อ 

	 	 	 เปรียบเทียบกับชุดควบคุม	(ผสมนำ้ากลั่น)

 

 

ภาพที่ 3 การเจริญของเสนใยเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของแกวมังกร             
บนอาหาร PDA ที่ผสมสารเคมีปองกันกําจัดโรคพืช 6 ชนิดในอัตราแนะนํา เม่ือเปรียบเทียบกับชุดควบคุม             
(ผสมนํ้ากล่ัน) 

 

อภิปรายผลการทดลอง 

ผลการศึกษาสารเคมี 6 ชนิดในการควบคุมเชื้อรา C. gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสในแกวมังกร
พบวาสารเคมีทั้ง 6 ชนิดมีผลยับยั้งการเจริญของเสนใยเชื้อราไดแตกตางกัน เน่ืองจากสารเคมีแตละชนิดมีกลไกการยับยั้งการ
เจริญเติบโตของเชื้อรา (fungistatic) ที่แตกตางกัน สารเคมี Benomyl และ Carbendazim เปนสารชนิดดูดซึมในกลุม 
Benzimidazole พบรายงานวามีผลยับยั้งการแบงเซลลของเชื้อรา  สาร Prochloraz เปนสารชนิดดูดซึมพบรายงานวามีผล
กดการสรางสาร ergosterol ของเยื่อบุผนังของเช้ือรา รบกวนขบวนการสังเคราะหและการทํางานของผนังเซลล และเซลล
เมมเบรน  สาร Azoxystrobin เปนสารชนิดดูดซึมพบรายงานวามีผลยับยั้งการหายใจของเช้ือรา สาร Mancozeb และ 
Copper oxychloride เปนสารชนิดสัมผัสพบรายงานวามีผลปองกันเชื้อราไดหลายจุด (multi-site action) โดยพบรายงาน
วา Mancozeb มีปฏิกิริยากับสารประกอบ thiol ในเช้ือรา  สวน Copper oxychloride พบวาสามารถทําปฏิกิริยากับ
สารประกอบที่มีกํามะถัน  ไนโตรเจน หรือออกซิเจนเปนองคประกอบทําใหเกิดการตกตะกอนของโปรตีนและเอนไซมมีผลให
เชื้อราหยุดการเจริญเติบโต (ธรรมศักดิ์, 2543; ชลิดา, 2554)  

ผลการทดลองในครั้งน้ีมีความสอดคลองกับสุธาสินี (2550) ที่ไดแนะนําวาการปองกันกําจัดโรคแอนแทรคโนส
สามารถทําไดโดยการพนสารเคมีปองกันกําจัดเชื้อราไดแก สารประกอบทองแดง สารประกอบกํามะถัน หรือสารในกลุม 
Benzimidazole เชน Benomyl, Carbendazim และ Thiabendazole หรือสารเคมี Captan, Mencozeb และ 
Chlorothalonil  ซ่ึงโดยทั่วไปนักวิชาการไดมีการแนะนําใหใชสารเคมีในกลุมสัมผัส เชน Copper oxychloride, Iprodione 
หรือ Mancozeb สลับกับสารเคมีชนิดดูดซึม คือ Prochloraz, Carbendazim, Benomyl หรือ Azoxystrobin เพื่อลด
ความตานทานสารเคมีของเชื้อรา  แนวทางในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสของแกวมังกรโดยใชสารเคมีในอัตราแนะนําเพียง
อยางเดียวไมสามารถควบคุมโรคไดสมบูรณ  ดังน้ันการควบคุมโรคโดยวิธีการอ่ืนยังคงมีความจําเปน เชน การใชทอนพันธุที่
สะอาดปราศจากโรค  การจัดการสภาพแวดลอมไมใหเหมาะสมตอการเกิดโรค เชน การลดความชื้นในแปลงปลูก  การเสริม
ธาตุอาหารตามความตองการของพืช การหลีกเล่ียงการใสปุยที่มีไนโตรเจนสูงเกินไป และการตัดแตงก่ิงสวนของพืชที่เปนโรค
ไปเผาทําลาย (สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6, 2554; เครือวัลย และยศพล, 2555)   
 

สรุปผลการทดลอง 
การศึกษาการควบคุมเชื้อสาเหตุโรคที่สําคัญในแกวมังกรโดยใชสารเคมี 6 ชนิด ดวยวิธี poison food technique  

ผลการทดลองพบวาสารเคมีแตละชนิดมีผลการยับยั้งการเจริญของเสนใยเช้ือราแตละชนิดแตกตางกัน สารเคมีที่สามารถ
ยับยั้งการเจริญของเสนใยเชื้อรา C. gloeosporioides ไดดีที่ สุด ซ่ึงมีผลยับยั้งการเจริญของเสนใยไดสมบูรณ คือ 

Control Prochloraz Benomyl Carbendazim 

Azoxystrobin Mancozeb Copper oxychloride 

อภิปรายผลการทดลอง
	 	 ผลการศึกษาสารเคมี	 6	 ชนิดในการควบคุมเชื้อรา 

C. gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสในแก้วมังกร 

พบว่าสารเคมีทั้ง	 6	 ชนิดมีผลยับยั้งการเจริญของเส้นใยเช้ือราได้ 

แตกต่างกัน	เนื่องจากสารเคมีแต่ละชนิดมีกลไกการยับยั้งการเจริญ 

เติบโตของเชื้อรา	 (fungistatic)	ที่แตกต่างกัน	สารเคมี	Benomyl	 

และ	 Carbendazim	 เป็นสารชนิดดูดซึมในกลุ่ม	 Benzimidazole	 

พบรายงานว่ามีผลยับยั้งการแบ่งเซลล์ของเชื้อรา	 สาร	 Prochloraz	 

เป็นสารชนิดดูดซึมพบรายงานว่ามีผลกดการสร้างสาร	 ergosterol	

ของเยือ่บผุนงัของเชือ้รา	รบกวนขบวนการสงัเคราะห์และการทำางาน 

ของผนังเซลล์	 และเซลล์เมมเบรน	 สาร	 Azoxystrobin	 เป็น 

สารชนิดดูดซึมพบรายงานว่ามีผลยับยั้งการหายใจของเชื้อรา 

สาร	Mancozeb	และ	Copper	oxychloride	เป็นสารชนิดสัมผัส 

พบรายงานว่ามีผลป้องกันเชื้อราได้หลายจุด	 (multi-site	 action)	 

โดยพบรายงานว่า	Mancozeb	 มีปฏิกิริยากับสารประกอบ	 thiol	 

ในเชื้อรา	ส่วน	Copper	oxychloride	พบว่าสามารถทำาปฏิกิริยา 

กับสารประกอบที่มีกำามะถัน	 ไนโตรเจน	 หรือออกซิเจนเป็นองค ์

ประกอบทำาให้เกิดการตกตะกอนของโปรตีนและเอนไซม์มีผลให ้

เชื้อราหยุดการเจริญเติบโต	(ธรรมศักดิ์,	2543;	ชลิดา,	2554)	

	 	 ผลการทดลองในครั้ งนี้มีความสอดคล ้องกับสุธาสินี 

(2550)	 ที่ได ้แนะนำาว ่าการป้องกันกำาจัดโรคแอนแทรคโนส 

สามารถทำาได้โดยการพ่นสารเคมีป้องกันกำาจัดเชื้อรา	 ได้แก่	

สารประกอบทองแดง	 สารประกอบกำามะถัน	 หรือสารในกลุ่ม	 

Benzimidazole	 เช ่น	 Benomyl,	 Carbendazim	 และ	 

Thiabendazole	 หรือสารเคมี	 Captan,	 Mencozeb	 และ 

Chlorothalonil	 ซึ่งโดยทั่วไปนักวิชาการได้มีการแนะนำาให้ใช้ 

สารเคมีในกลุ่มสัมผัส	 เช่น	 Copper	 oxychloride,	 Iprodione	

หรือ	Mancozeb	 สลับกับสารเคมีชนิดดูดซึม	 คือ	 Prochloraz,	

Carbendazim,	 Benomyl	 หรือ	 Azoxystrobin	 เพื่อลด 

ความต้านทานสารเคมีของเชื้อรา	 แนวทางในการควบคุมโรค 

แอนแทรคโนสของแก้วมังกรโดยใช้สารเคมีในอัตราแนะนำา 

เพยีงอย่างเดยีวไม่สามารถควบคมุโรคได้สมบรูณ์		ดงันัน้การควบคมุ 

โรคโดยวธิกีารอืน่ยงัคงมคีวามจำาเป็น	เช่น	การใช้ท่อนพนัธุท่ี์สะอาด

ปราศจากโรค	 การจัดการสภาพแวดล้อมไม่ให้เหมาะสมต่อการ 

เกิดโรค	 เช่น	 การลดความชื้นในแปลงปลูก	 การเสริมธาตุอาหาร 

ตามความต้องการของพืช	 การหลีกเลี่ยงการใส่ปุ๋ยที่มีไนโตรเจน 

สูงเกินไป	 และการตัดแต่งกิ่งส่วนของพืชที่เป็นโรคไปเผาทำาลาย 

(สำานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร	 เขตที่	 6,	 2554;	 เครือวัลย์	 และ 

ยศพล,	2555)		

สรุปผลการทดลอง
	 	 การศึกษาการควบคุมเชื้อสาเหตุโรคที่สำาคัญในแก้วมังกร

โดยใช้สารเคมี	 6	 ชนิด	 ด้วยวิธี	 poison	 food	 technique	 ผล 

การทดลองพบว่าสารเคมีแต่ละชนิดมีผลการยับยั้งการเจริญของ 

เส้นใยเช้ือราแต่ละชนิดแตกต่างกัน	 สารเคมีที่สามารถยับยั้ง 

การเจริญของเส้นใยเชื้อรา	C. gloeosporioides ได้ดีที่สุด	 ซึ่งม ี

ผลยับยั้งการเจริญของเส้นใยได้สมบูรณ์	 คือ	 Prochloraz	 และ 

Mancozeb	 รองลงได้แก่สารเคมี	 Carbendazim,	 Benomyl,	 

Copper	 oxychloride	 และ	 Azoxystrobin	 โดยมีเปอร์เซ็นต์ 

ยับยั้งได้เท่ากับ	 91.26,	 88.33,	 65.41	 และ	 31.73	 เปอร์เซ็นต ์

ตามลำาดับ	เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม

พิกุล นุชนวลรัตน์, อัจฉรา บุญโรจน์  



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

20			วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 9  ฉบับที่ 2  เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2558

ข้อเสนอแนะ
	 	 1.	 เกษตรกรสามารถทำาการป้องกันการระบาดของ 

โรคแอนแทรคโนสบนแก้วมังกรโดยใช้สารเคมีชนิดป้องกัน	 เช่น	 

Mancozeb	 และ	 Copper	 oxychloride	 ในการควบคุมโรค 

เมื่อพบการระบาดสามารถเลือกสารใช้เคมีชนิดดูดซึม	 เช ่น 

Prochloraz,	 Carbendazim	 และ	 Benomyl	 ในการควบคุม 

แต่ควรมีการสลับกลุ ่มสารเคมีที่ใช้เพื่อลดปัญหาการต้านทาน 

สารเคมีของเชื้อรา

	 	 2.	 ควรมีการศึกษาการใช้สารเคมีร ่วมกับวิธีการอื่นๆ 

เพิ่มเติมในการควบคุมโรค	 เช่น	 การใช้ชีววิธี	 การใช้วิธีฟิสิกส์ 

การใช้สารที่ได ้รับการยอมรับว ่าปลอดภัย	 หรือสาร	 GRAS	 

(Generally	 Recognized	 as	 Safe)	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน 

การควบคุมโรคให้สูงขึ้น	หรือทดแทนการใช้สารเคมีในอนาคต
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ชุ่มนำ้าสำาคัญระหว่างประเทศ:	

กรณีศึกษา	พื้นที่ชุ่มนำ้าดอนหอยหลอด	จังหวัดสมุทรสงคราม

Factors	Affecting	the	Wetland	Environment	in	a	Ramsar	Site:

	a	Case	Study	of	Don	Hoi	Lord,	Samutsongkram

ณัฐวัฒน์	โต๊ะงาม	จุฑารัตน์	ชมพันธุ์

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม		สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

บทคัดย่อ
	 การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์	 เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อส่ิงแวดล้อมของพื้นที่ชุ่มนำ้าดอนหอยหลอด	 และความสัมพันธ์ของ 

แต่ละปัจจัย	 คือ	 แรงขับเคลื่อน	 แรงกดดัน	 สถานการณ์	 ผลกระทบ	 และการตอบสนอง	 (DPSIR)	 เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ	 

(Qualitative	 Research)	 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง	 (Semi	 -	 Structured	 Interview)	 กับกลุ่ม 

เป้าหมายหลัก	 ในพื้นที่ของ	 4	 ตำาบล	 คือ	 ตำาบลบางจะเกร็ง	 ตำาบลแหลมใหญ่	 ตำาบลบางแก้ว	 ตำาบลคลองโคน	 อำาเภอเมือง	 จังหวัด 

สมุทรสงคราม

	 จากการศึกษา	 พบว่าปัจจัยแรงขับเคลื่อน	 (Drivers)	 เป็นปัจจัยเริ่มต้นที่สำาคัญของสภาพปัญหาส่ิงแวดล้อมพื้นที่ชุ่มนำ้าดอน 

หอยหลอด	 ได้แก่	 การเติบโตของเศรษฐกิจบริเวณพื้นท่ีชุ่มนำ้าดอนหอยหลอด	 จำานวนประชากรที่ค่อยๆ	 เพิ่มสูงขึ้น	 และการสร้างเขื่อน 

เหนือบริเวณพื้นที่ชุ่มนำ้า	 เป็นต้นเหตุท่ีก่อให้เกิดปัจจัยแรงกดดัน	 (Pressures)	 นำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ชุ่มนำ้าดอน 

หอยหลอด	 เช่น	 การบุกรุกป่าชายเลน	 ปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 และการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ชุ่มนำ้าเกินสมดุลธรรมชาติ	 แรงกดดัน 

ดังกล่าวได้นำาไปสู่ปัจจัยสถานการณ์	 (States)	 ปัญหาความเสื่อมโทรมของพื้นที่ชุ่มนำ้าดอนหอยหลอด	 ส่งผลกระทบ	 (Impact)	 ต่อ 

ระบบนิเวศของพื้นท่ีโดยรวม	 เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน	 และความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ลดลง 

การแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนอง	(Responses)	ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด	คือ	มติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	3	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2552	 

เนื่องจากมีผลบังคับใช้เชิงกฎหมายในการดูแลพื้นที่ชุ่มนำ้าโดยตรง	อีกทั้งยังสามารถลดปัจจัยต้นเหตุของปัญหาได้ครอบคลุมมากที่สุด	

คำาสำาคัญ	:	พื้นที่ชุ่มนำ้า	อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มนำ้า	ดอนหอยหลอด		ปัญหาพื้นที่ชุ่มนำ้า	กรอบแนวคิด	DPSIR	.

ณัฐวัฒน์ โต๊ะงาม จุฑารัตน์ ชมพันธุ์
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Abstract
	 The	objectives	of	 this	 study	 to	analyze	 the	 factors	 that	affect	 to	environment	of	Don	Hoi	Lord	wetlands 

of	 international	 importance.	 And	 the	 relation	 of	 each	 factor	 consists	 of	 Drivers,	 Pressure,	 States,	 Impact,	 and	 

Response:	 DPSIR	 conceptual	 framework.	 This	 study	 is	 qualitative	 research.	 The	 data	 collection	methods	were 

semi-structured	 interviews	and	case	 study	conducted	 in	4	 sub-district;	Bang	Chakreng,	Laemyai,	Bang	Kaeo,	and 

Khong	Klon,	that	declared	wetland	of	international	importance.	

	 The	 study	 found	 that	 the	Drivers	 Factors	 is	 begin	 of	 the	 environmental	 problem	 states	 in	Don	Hoi	 Lord 

wetlands	consist	of	the	economic	growth	around	Don	Hoi	Lord	area,	a	gradual	increasing	population	in	the	area,	 

the	construction	of	 the	dam.	These	 factors	 can	cause	of	Pressure	Factor	 to	environmental	 change	 such	as	 the 

invasion	 of	mangroves,	 environmental	 quality	 and	 pollution	 problems,	 and	 land	 utilization	 of	 Don	 Hoi	 Lord 

wetlands	 exceeds	 the	 balance	 of	 nature	 and	 potential	 of	 the	 area,	 whole	 the	 pressure	 factors	 influence	 to 

environmental	 States	 factor	 degenerate	 of	 the	 Don	 Hoi	 Lord	wetlands	 .The	 present	 states	 factors	 impact	 to 

overall	ecosystem	of	Don	Hoi	Lord	wetland	degradation,	economic	and	social	problem,	and	 the	biodiversity	of	 

wetlands	 decreased.	 For	 the	 solution	 or	 response	 factors	 the	most	 effective	 is	 the	 Cabinet	 resolution	 on	 

November	 3,	 2009	 A.D.	 (2552	 B.E.)	 because	 that	 can	 reduce	 the	 negative	 impact	 factors	 cover	 all	 aspects 

also	has	the	effect	forcing	like	wetland	law	directly.

Keywords	:	Ramsar	site		Ramsar	convention		Don	Hoi	Lord	wetland		DPSIR	conceptual	framework

ณัฐวัฒน์ โต๊ะงาม จุฑารัตน์ ชมพันธุ์
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บทนำา
	 ประเทศไทย	 ได้เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาแรมซาร์เป็น 

ลำาดับที่	 110	ซึ่งพันธกรณีของอนุสัญญาฯ	มีผลบังคับใช้	 วันที่	 13	 

กันยายน	 พ.ศ.	 2541	 โดยมีพื้นที่ชุ่มนำ้าควนขี้เสียน	 และเขตห้าม 

ล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย	 จังหวัดพัทลุง	 เป็นพื้นท่ีชุ่มนำ้าท่ีมีความสำาคัญ 

ระหว่างประเทศ	 (Ramsar	 Site)	 แห่งแรกของประเทศไทย 

เป็นลำาดับที่	 948	 ในทะเบียนพื้นที่ชุ่มนำ้าที่มีความสำาคัญระหว่าง 

ประเทศของอนุ สัญญาแรมซาร ์ 	 ป ัจจุบันพื้นที่ ชุ ่ มนำ้ าของ 

ประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มนำ้าที่มีความสำาคัญ 

ระหว่างประเทศ	 หรือแรมซาร์ไซต์	 (Ramsar	 Site)	 12	 แห่ง 

(สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 

2552:	1)	รวมถึงพื้นที่ชุ่มนำ้าดอนหอยหลอด	จังหวัดสมุทรสงคราม		 

จากการดำาเนินการท่ีผ่านมา	 ท้ังภาครัฐ	 ภาคประชาชน	 และ 

ภาคเอกชนได้ร่วมกนัสร้างความร่วมมอืเพือ่อนรุกัษ์และใช้ประโยชน์ 

พื้นที่ชุ่มนำ้าอย่างสมดุลและยั่งยืนมาอย่างต่อเน่ือง	 แต่ภัยคุกคาม 

จากการใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มนำ้าที่เป็นปัญหาสำาคัญที่สุดของพื้นที ่

ชุ่มนำ้าในประเทศไทย	 คือ	 โครงการพัฒนาด้านต่างๆ	 อาจเป็น 

การทำาลายพื้นที่ชุ ่มนำ้า	 โดยเฉพาะการใช้บริการจากพื้นที่ชุ ่มนำ้า 

ส่งผลให้พื้นที่ชุ่มนำ้าธรรมชาติของประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงไป 

อย่างมาก	 เนื่องจากการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	 และ 

การขยายตัวของประชากร	 การส่งเสริมการท่องเที่ยวท่ีมุ่งเน้นถึง 

รายได้โดยไม่คำานึงถึงสิ่งแวดล้อม	 (สำานักงานนโยบายและแผน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,	2552:	1)																																											

	 พื้นที่ชุ ่มนำ้าดอนหอยหลอดก็เป็นอีกพื้นท่ีหน่ึงในหลายๆ 

พื้นที่ชุ่มนำ้า	 ที่ประสบปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ	 จากการเปล่ียนแปลง 

สภาพสิ่งแวดล้อมโดยธรรมชาติ	 และจากการกระทำาของมนุษย์	 

เช่น	 การบุกรุกป่าชายเลน	 การจับสัตว์นำ้าผิดวิธีส่งผลให้จำานวน 

หอยหลอดลดลงอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่	 พ.ศ.	 2523	 -	 พ.ศ.	 2547	 

(สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,	 

2549)	 มีการลักลอบปล่อยนำ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมลงสู่ 

แม่นำ้า	 ปัญหาปริมาณสัตว์นำ้าลดลง	 รวมถึงด้านการส่งเสริม 

การท่องเที่ยว	 ส่งผลให้สภาพของพื้นที่ชุ ่มนำ้าดอนหอยหลอดมี 

สภาพเสื่อมโทรม	การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาก็ยังไม่ช่วยให้สถานการณ ์

ปัญหาของพื้นที่ชุ่มนำ้าดอนหอยหลอดดีขึ้นมากนัก

	 จากประเด็นปัญหาข้างต้นจึงเป็นท่ีมาทำาให้ผู้ศึกษาสนใจ 

ศกึษาถงึปัจจยัทีส่่งผลต่อสิง่แวดล้อมของพืน้ทีชุ่ม่นำา้ทีม่คีวามสำาคัญ 

ระหว่างประเทศ	พื้นที่ชุ่มนำ้าดอนหอยหลอด	จังหวัดสมุทรสงคราม 

โดยใช้กรอบแนวคิดการวิเคราะห์หลักการ	 แรงขับเคล่ือน-แรง 

กดดัน-สถานการณ์-ผลกระทบ-การตอบสนอง	 (Drivers- 

Pressures-States-Impacts-Responses:	 DPSIR)	 ที่สามารถ 

แสดงให ้เห็นถึงความเชื่อมโยงของปัจจัยต ่างๆ	 ท่ีส ่งผลต่อ 

สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นได ้

อย่างชัดเจน	 (สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม,	 2553)	 ช่วยให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งในอดีต 

และสามารถคาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต 

อกีทัง้ยงัเป็นการนำาเสนอตวัชีว้ดัอย่างเป็นระบบทำาให้สามารถเข้าใจ 

ถึงที่มาหรือสาเหตุของปัญหา	 สถานการณ์	 ระดับความรุนแรงของ 

ปัญหาผลกระทบ	 และที่สำาคัญจะทำาให้สามารถประเมินผลสำาเร็จ 

หรอืความล้มเหลวของการตอบสนองในการแก้ไขปัญหาและกำาหนด 

แนวทางนโยบาย	 แผน	 และมาตรการต่างๆ	 ได้อย่างตรงประเด็น 

มากขึ้น

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
	 1.	 เพื่อศึกษาสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ชุ ่มนำ้า 

ดอนหอยหลอด	 จังหวัดสมุทรสงคราม	 ซึ่งเป็นพื้นที่ชุ ่มนำ้าที่ม ี

ความสำาคัญระหว่างประเทศ	หรือแรมซาร์ไซต์	(Ramsar	Site)

	 2.	 เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อส่ิงแวดล้อมของพื้นที่ชุ่ม 

นำ้าสำาคัญระหว่างประเทศดอนหอยหลอด	 จังหวัดสมุทรสงคราม	 

และความสัมพันธ์ของแต่ละปัจจัย	 คือ	 แรงขับเคล่ือน	 แรงกดดัน	 

สถานการณ์	ผลกระทบ	และการตอบสนอง	

	 3.	 เพื่อนำาผลการศึกษาของปัจจัยที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม 

พื้นที่ชุ ่มนำ้าดอนหอยหลอด	 จังหวัดสมุทรสงครามไปสู่ข้อเสนอ 

แนะแนวทางการแก้ไขปัญหาตามแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสม 

อย่างยั่งยืนต่อไป

อุปกรณ์และวิธีการดำาเนินการวิจัย
	 การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพที่สะท้อนให้เห็นถึง 

หลักการเหตุและผลของปัจจัยต่างๆ	 ที่ใช้เป็นกรอบในการศึกษา 

โดยศึกษาจากข้อมูล	 2	 ส่วน	 คือ	 1)	 การศึกษาวิจัยเอกสาร	 

(Secondary	 data)	 จากข้อมูลแนวคิดทฤษฎี	 รายงานการวิจัย 

วิทยานิพนธ์	 ประวัติ	 เอกสารวิชาการจากหน่วยงานราชการ	 เช่น 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง	 กรมควบคุมมลพิษ	 สำานักงาน 

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 2)	 การเก็บ 

ข้อมูลภาคสนาม	 (Field	 work)	 โดยการสำารวจพื้นที่เพื่อศึกษา 

ข้อมูลบริบทของชุมชนในทุกๆ	 ด้านของปัจจัย	 แรงขับเคลื่อน	 -	 

แรงกดดัน	 -	 สถานการณ์	 -	 ผลกระทบ	 -	 การตอบสนอง	 ท่ีส่งผล 

กระทบต่อการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อมของพื้นที่ชุ ่มนำ้าดอน 

หอยหลอดจากการสังเกตการณ์	 (Observation)	 ด้วยตนเอง 

แบบมีโครงสร้างหรือเป็นการสังเกตตาม	 Check	 -	 list	 มีประเด็น 

ที่จะสังเกตอย่างชัดเจน	 และการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง	 (Semi	 - 

Structured	 Interview)	 กับผู้ให้ข้อมูลหลัก	 (Key	 Informant)	 

จำานวนทั้งหมด	 38	 ราย	 ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง	 4	 ตำาบล	 คือ 

ตำาบางจะเกร็ง	 ตำาบลแหลมใหญ่	 ตำาบลบางแก้ว	 และตำาบล 

คลองโคน	 ที่ประกาศเป็นพื้นที่ชุ ่มนำ้าที่มีความสำาคัญระหว่าง 
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ประเทศ	 การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง	 ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

แบบเฉพาะเจาะจง	 (Purposive		Sampling)	 ท่ีมีความรู 	้ 

ความเข้าใจ	และความชำานาญในเรื่องพื้นที่ชุ่มนำ้า

ดอนหอยหลอด	สรุปได้ดังตารางที่	1

ตารางที่	1	ประเภทและจำานวนกลุ่มเป้าหมายตารางที่	1	

– การตอบสนอง ที่สงผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอมของพื้นที่ชุมนํ้าดอนหอยหลอดจากการสังเกตการณ 
(Observation) ดวยตนเองแบบมีโครงสรางหรือเปนการสังเกตตาม Check – list มีประเด็นที่จะสังเกตอยางชัดเจน และการ
สัมภาษณก่ึงโครงสราง  (Semi – Structured  Interview) กับผูใหขอมูลหลัก (Key Informant) จํานวนทั้งหมด 38 ราย  
ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 4 ตําบล คือ ตําบางจะเกร็ง ตําบลแหลมใหญ ตําบลบางแกว และตําบลคลองโคน ที่ประกาศเปนพื้นที่ชุม
นํ้าที่ มีความสําคัญระหวางประเทศ  การคัด เลือกกลุมตัวอยาง  ใช วิธีการเ ลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive  Sampling) ที่มีความรู ความเขาใจ และความชํานาญในเรื่องพื้นที่ชุมนํ้า 
ดอนหอยหลอด สรุปไดดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ประเภทและจํานวนกลุมเปาหมายตารางที่ 1  

 

 
การศึกษาครั้งน้ี ผูศึกษาไดวางกรอบแนวคิดในการศึกษาเพือ่ตอบประเด็นปญหาหลักของตนเหตุปญหาส่ิงแวดลอม

ของพื้นที่ชุมนํ้าดอนหอยหลอด โดยจะศึกษาจากปจจัยแรงขับเคล่ือน – แรงกดกัน – สถานการณ – ผลกระทบ – การ
ตอบสนอง ที่จะสะทอนใหเห็นถึงเหตุและผลของแตละปจจัยที่สงผลตอสถานการณการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอมดอนหอย
หลอดทั้งแนวกวางและแนวลึก หรือประเด็นที่ตองการศึกษาเปนพิเศษ ชวยใหมีมุมมองในการศึกษาถึงปจจัยตางๆได
หลากหลายมากขึ้น ดังแสดงในภาพที่ 1 อีกทั้งยังเปนการนําเสนอตัวชี้วัดที่เชื่อมโยงสัมพันธกันของปญหาส่ิงแวดลอมอยาง
เปนระบบ เพื่อเปนขอมูลสําคัญในการวิเคราะหแนวทางแกไขสภาพปญหา และการพัฒนาพื้นที่ชุมนํ้าดอนหอยหลอดอยาง
ยั่งยืน  

กลุมเปาหมาย แบบสัมภาษณ จํานวน 
1. ผูนําชุมชน (แบบเปนทางการ แบบไมเปนทางการ ปราชญชาวบาน) 
       1.1 ผูใหญบานตําบลแหลมใหญ 
       1.2 ผูใหญบานตําบลบางจะเกร็ง 
       1.3 ผูใหญบานตําบลคลองโคน   
       1.4 ผูใหญบานตําบลบางแกว 

แบบ 1  
2 คน 
2 คน 
2 คน 
2 คน 

2. ประชาชนที่ประกอบอาชีพประมงบริเวณพื้นที่ชุมนํ้าดอนหอยหลอด 
       2.1 ตําบลแหลมใหญ 
       2.2 ตําบลบางจะเกร็ง 
       2.3 ตําบลคลองโคน   
       2.4 ตําบลบางแกว 

แบบ 1  
2 คน 
2 คน 
2 คน 
2 คน 

3. ศูนยอนุรักษดอนหอยหลอด (ประธานกลุมอนุรักษฟนฟูดอนหอยหลอด) แบบ 3 2 คน 
4. เจาหนาที่หนวยงานราชการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามที่เก่ียวของ  
      4.1 องคการบริหารสวนตําบล  (ระดับบริหาร, เจาหนาที)่ 
             1) องคการบริหารสวนตําบลแหลมใหญ 
             2) เทศบาลตําบลบางจะเกร็ง 
             3) องคการบริหารสวนตําบลคลองโคน 
             4) องคการบริหารสวนตําบลบางแกว 
      4.2 องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม 
      4.3 สํานักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม  
      4.4 เจาหนาที่ส่ิงแวดลอมจังหวัดสมุทรสงคราม 

แบบ 2 
 
 
 

 
 
2 คน 
2 คน 
2 คน 
2 คน 
2 คน 
2 คน 
2 คน 

5. หนวยงานราชการสวนกลางระดับกรมที่เก่ียวของ 
       5.1 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (สผ.) 
       5.2 หนวยงานในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  

แบบ 2 
 

 
2 คน 
2 คน 

6. องคที่ทํางานโดยไมแสวงหากําไรหรือ NGOs ในพื้นที่ แบบ 3 2 คน 
รวม 38 คน  

	 การศึกษาคร้ังน้ี	 ผู้ศึกษาได้วางกรอบแนวคิดในการศึกษา 

เพือ่ตอบประเดน็ปัญหาหลกัของต้นเหตปัุญหาสิง่แวดล้อมของพืน้ที ่

ชุ่มนำ้าดอนหอยหลอด	 โดยจะศึกษาจากปัจจัยแรงขับเคล่ือน	 -	 

แรงกดกัน	 -	 สถานการณ์	 -	 ผลกระทบ	 -	 การตอบสนอง	 ที่จะ 

สะท้อนให้เหน็ถงึเหตแุละผลของแต่ละปัจจยัทีส่่งผลต่อสถานการณ์ 

การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมดอนหอยหลอดท้ังแนวกว้างและ 

แนวลึก	 หรือประเด็นที่ต้องการศึกษาเป็นพิเศษ	 ช่วยให้มีมุมมอง 

ในการศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ	 ได้หลากหลายมากขึ้น	 ดังแสดงใน 

ภาพที่	 1	 อีกทั้งยังเป็นการนำาเสนอตัวชี้วัดท่ีเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน 

ของปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ	 เพื่อเป็นข้อมูลสำาคัญใน 

การวิเคราะห์แนวทางแก้ไขสภาพปัญหา	 และการพัฒนาพื้นที่ชุ่มนำ้า 

ดอนหอยหลอดอย่างยั่งยืน	

	 ขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการตีความและหา 

ความหมายของข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากการบันทึกและบรรยาย	 

โดยนำาข้อมูลที่ได้มาเช่ือมโยงกับการวิเคราะห์หลักการใช้เหตุ 

และผล	 ใช้ข้อมูลทุติยภูมิในเชิงปริมาณและคุณภาพท่ีได้จาก 

หน่วยงานราชการและแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือสนับสนุนเหตุปัจจัย 

และผลเหล่านัน้ตามข้อเทจ็จรงิ	การตรวจสอบข้อมลูดงักล่าวกระทำา 

โดยการตรวจสอบสามเส้าด้านแหล่งของข้อมูลที่ต่างกันออกไป 

ของบุคคล	 (Methodological	 Triangulation)	 ด้านวิธีรวบรวม 

ข้อมูล	 (Methodological	 Triangulation)	 การใช้วิธีเก็บรวบรวม 

ข้อมูลต่างๆ	 เพื่อรวบรวมข้อมูลในเรื่องเดียวกัน	 ใช้วิธีการสังเกต 

ควบคู่กับการซักถาม	 พร้อมกันนั้นก็ศึกษาข้อมูลจากแหล่งเอกสาร

ประกอบด้วย	ด้านทฤษฎี	(Theory	Triangulation)	ตรวจสอบว่า 

หากผู้ศึกษาใช้แนวคิด	 ทฤษฎี	 ที่ต่างไปจากเดิมจะทำาให้การต ี

ความข้อมูลแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด	 เพื่อนำาไปสู่ข้อสรุปเชิง 

นามธรรม	(Analytic	Induction)	ที่จะได้จากการศึกษาเชิงคุณภาพ 

ณัฐวัฒน์ โต๊ะงาม จุฑารัตน์ ชมพันธุ์
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   วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 9  ฉบับที่ 2  เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2558   25

 ขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการตีความและหา 

ความหมายของข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมจากการบันทึกและบรรยาย 

โดยนำาข้อมูลที่ได้มาเชื่อมโยงกับการวิเคราะห์หลักการใช้เหตุ 

และผล	 ใช้ข้อมูลทุติยภูมิในเชิงปริมาณและคุณภาพที่ได้จากหน่วย 

งานราชการและแหล่งข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือสนับสนุนเหตุปัจจัยและ 

ผลเหล่านั้นตามข้อเท็จจริง	 การตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวกระทำา 

โดยการตรวจสอบสามเส้าด้านแหล่งของข้อมูลท่ีต่างกันออกไป 

ของบุคคล	 (Methodological	 Triangulation)	 ด้านวิธีรวบรวม 

ข้อมูล	 (Methodological	 Triangulation)	 การใช้วิธีเก็บรวบรวม 

ข้อมูลต่างๆ	 เพื่อรวบรวมข้อมูลในเรื่องเดียวกัน	 ใช้วิธีการสังเกต 

ควบคู่กับการซักถาม	 พร้อมกันน้ันก็ศึกษาข้อมูลจากแหล่งเอกสาร 

ประกอบด้วย	ด้านทฤษฎี	(Theory	Triangulation)	ตรวจสอบว่า 

หากผู ้ศึกษาใช้แนวคิด	 ทฤษฎี	 ท่ีต่างไปจากเดิมจะทำาให้การต ี

ความข้อมูลแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด	 เพื่อนำาไปสู่ข้อสรุปเชิง 

นามธรรม	 (Analytic	 Induction)	 ท่ีจะได้จากการศึกษาเชิง 

คุณภาพ				

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
ขั้นตอนในการวิเคราะหขอมูลเปนการตีความและหาความหมายของขอมูลที่เก็บรวบรวมจากการบันทึกและบรรยาย โดยนํา
ขอมูลที่ไดมาเชื่อมโยงกับการวิเคราะหหลักการใชเหตุและผล ใชขอมูลทุติยภูมิในเชิงปริมาณและคุณภาพที่ไดจากหนวยงาน
ราชการและแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือสนับสนุนเหตุปจจัยและผลเหลาน้ันตามขอเท็จจริง การตรวจสอบขอมูลดังกลาวกระทํา
โดยการตรวจสอบสามเสาดานแหลงของขอมูลที่ตางกันออกไปของบุคคล (Methodological Triangulation) ดานวิธี
รวบรวมขอมูล (Methodological Triangulation) การใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ เพื่อรวบรวมขอมูลในเรื่องเดียวกัน ใช
วิธีการสังเกตควบคู กับการซักถาม พรอมกันน้ันก็ศึกษาขอมูลจากแหลงเอกสารประกอบดวย  ดานทฤษฎี (Theory 
Triangulation) ตรวจสอบวาหากผูศึกษาใชแนวคิด ทฤษฎี ที่ตางไปจากเดิมจะทําใหการตีความขอมูลแตกตางกันมากนอย
เพียงใด เพื่อนําไปสูขอสรุปเชิงนามธรรม (Analytic Induction) ที่จะไดจากการศึกษาเชิงคุณภาพ 

ขั้นตอนในการวิเคราะหขอมูลเปนการตีความและหาความหมายของขอมูลที่เก็บรวบรวมจากการบันทึกและ
บรรยาย โดยนําขอมูลที่ไดมาเชื่อมโยงกับการวิเคราะหหลักการใชเหตุและผล ใชขอมูลทุติยภูมิในเชิงปริมาณและคุณภาพที่ได
จากหนวยงานราชการและแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือสนับสนุนเหตุปจจัยและผลเหลาน้ันตามขอเท็จจริง การตรวจสอบขอมูล
ดังกลาวกระทําโดยการตรวจสอบสามเสาดานแหลงของขอมูลที่ตางกันออกไปของบุคคล (Methodological Triangulation) 
ดานวิธีรวบรวมขอมูล (Methodological Triangulation) การใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ เพื่อรวบรวมขอมูลในเรื่อง
เดียวกัน ใชวิธีการสังเกตควบคูกับการซักถาม พรอมกันน้ันก็ศึกษาขอมูลจากแหลงเอกสารประกอบดวย  ดานทฤษฎี 
(Theory Triangulation) ตรวจสอบวาหากผูศึกษาใชแนวคิด ทฤษฎี ที่ตางไปจากเดิมจะทําใหการตีความขอมูลแตกตางกัน
มากนอยเพียงใด เพื่อนําไปสูขอสรุปเชิงนามธรรม (Analytic Induction) ที่จะไดจากการศึกษาเชิงคุณภาพ     

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

แรงขับเคล่ือน (Drivers) 
- การเติบโตทางเศรษฐกิจบริเวณพื้นที่ชุมนํ้า 
- จํานวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น 
- สงเสริมการทองเที่ยวบริเวณพื้นที่ชุมนํ้า 
- การสรางเขื่อนขนาดใหญ 

การตอบสนอง (Responses) 
- อนุสัญญาแรมซารไซต 
- มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 
- ผลของนโยบาย แผน และมาตรการอนุรักษและ

การใชประโยชนในพื้นที่ชุมนํ้า 
 

แรงกดดัน (Pressures) 
- การบุกรุกปาชายเลนบริเวณพื้นที่ชุมนํ้า

ดอนหอยหลอด 
- มลภาวะที่สงผลตอพื้นที่ชุมนํ้า 
- การใชประโยชนจากพื้นที่ชุมนํ้า 
 

ผลกระทบ (Impact) 
- ผลกระทบตอระบบนิเวศ 
- การเปล่ียนแปลงดานเศรษฐกิจ และ สังคม  
- ความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ 

สถานการณ (State)  
- การเปล่ียนแปลงดานส่ิงแวดลอมของพื้นที่ชุมนํ้า       
- ความตระหนักถึงปญหาและคุณคาของพื้นที่ชุมนํ้า 
- นโยบาย แผนงาน  มาตรการในการดูแลพื้นที่ชุมนํ้าใน

ปจจุบัน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
ขั้นตอนในการวิเคราะหขอมูลเปนการตีความและหาความหมายของขอมูลที่เก็บรวบรวมจากการบันทึกและบรรยาย โดยนํา
ขอมูลที่ไดมาเชื่อมโยงกับการวิเคราะหหลักการใชเหตุและผล ใชขอมูลทุติยภูมิในเชิงปริมาณและคุณภาพที่ไดจากหนวยงาน
ราชการและแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือสนับสนุนเหตุปจจัยและผลเหลาน้ันตามขอเท็จจริง การตรวจสอบขอมูลดังกลาวกระทํา
โดยการตรวจสอบสามเสาดานแหลงของขอมูลที่ตางกันออกไปของบุคคล (Methodological Triangulation) ดานวิธี
รวบรวมขอมูล (Methodological Triangulation) การใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ เพื่อรวบรวมขอมูลในเรื่องเดียวกัน ใช
วิธีการสังเกตควบคู กับการซักถาม พรอมกันน้ันก็ศึกษาขอมูลจากแหลงเอกสารประกอบดวย  ดานทฤษฎี (Theory 
Triangulation) ตรวจสอบวาหากผูศึกษาใชแนวคิด ทฤษฎี ที่ตางไปจากเดิมจะทําใหการตีความขอมูลแตกตางกันมากนอย
เพียงใด เพื่อนําไปสูขอสรุปเชิงนามธรรม (Analytic Induction) ที่จะไดจากการศึกษาเชิงคุณภาพ 

ขั้นตอนในการวิเคราะหขอมูลเปนการตีความและหาความหมายของขอมูลที่เก็บรวบรวมจากการบันทึกและ
บรรยาย โดยนําขอมูลที่ไดมาเชื่อมโยงกับการวิเคราะหหลักการใชเหตุและผล ใชขอมูลทุติยภูมิในเชิงปริมาณและคุณภาพที่ได
จากหนวยงานราชการและแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือสนับสนุนเหตุปจจัยและผลเหลาน้ันตามขอเท็จจริง การตรวจสอบขอมูล
ดังกลาวกระทําโดยการตรวจสอบสามเสาดานแหลงของขอมูลที่ตางกันออกไปของบุคคล (Methodological Triangulation) 
ดานวิธีรวบรวมขอมูล (Methodological Triangulation) การใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ เพื่อรวบรวมขอมูลในเรื่อง
เดียวกัน ใชวิธีการสังเกตควบคูกับการซักถาม พรอมกันน้ันก็ศึกษาขอมูลจากแหลงเอกสารประกอบดวย  ดานทฤษฎี 
(Theory Triangulation) ตรวจสอบวาหากผูศึกษาใชแนวคิด ทฤษฎี ที่ตางไปจากเดิมจะทําใหการตีความขอมูลแตกตางกัน
มากนอยเพียงใด เพื่อนําไปสูขอสรุปเชิงนามธรรม (Analytic Induction) ที่จะไดจากการศึกษาเชิงคุณภาพ     

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

แรงขับเคล่ือน (Drivers) 
- การเติบโตทางเศรษฐกิจบริเวณพื้นที่ชุมนํ้า 
- จํานวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น 
- สงเสริมการทองเที่ยวบริเวณพื้นที่ชุมนํ้า 
- การสรางเขื่อนขนาดใหญ 

การตอบสนอง (Responses) 
- อนุสัญญาแรมซารไซต 
- มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 
- ผลของนโยบาย แผน และมาตรการอนุรักษและ

การใชประโยชนในพื้นที่ชุมนํ้า 
 

แรงกดดัน (Pressures) 
- การบุกรุกปาชายเลนบริเวณพื้นที่ชุมนํ้า

ดอนหอยหลอด 
- มลภาวะที่สงผลตอพื้นที่ชุมนํ้า 
- การใชประโยชนจากพื้นที่ชุมนํ้า 
 

ผลกระทบ (Impact) 
- ผลกระทบตอระบบนิเวศ 
- การเปล่ียนแปลงดานเศรษฐกิจ และ สังคม  
- ความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ 

สถานการณ (State)  
- การเปล่ียนแปลงดานส่ิงแวดลอมของพื้นที่ชุมนํ้า       
- ความตระหนักถึงปญหาและคุณคาของพื้นที่ชุมนํ้า 
- นโยบาย แผนงาน  มาตรการในการดูแลพื้นที่ชุมนํ้าใน

ปจจุบัน 

ผลการวิจัย 

	 ปัจจัยแรงขับเคลื่อน	(Drivers)	

	 ปัจจัยแรงขับเคลื่อนตามกรอบการศึกษาประกอบด้วย 

1)	 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจบริเวณพื้นที่ชุ่มนำ้า	 2)	 จำานวน 

ประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น	 3)	 ส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่ชุ่มนำ้า 

และ	4)	การสร้างเขื่อนขนาดใหญ่	

		 ภาพรวมการขยายตวัทางเศรษฐกจิของจงัหวดัสมทุรสงคราม 

และพื้นที่ชุ่มนำ้าดอนหอยหลอด	 เริ่มค่อยๆ	 ขยายขึ้นจากสภาวะ 

เศรษฐกิจตกตำ่าจนถึงป ัจจุ บัน	 จากเศรษฐกิจการผลิตภาค 

เกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมปรับตัวดีขึ้น	 สำาหรับภาค 

อุตสาหกรรม	 สาขาการผลิตที่มีการขยายตัวสูงขึ้นจะเป ็น 

อุตสาหกรรมขนาดเล็ก 	 เช ่น 	 อุตสาหกรรมผลิตนำ้ าปลา	 

อุตสาหกรรมอาหาร	 อุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์นำ้า	 การขยายตัว 

ทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กำาลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเป็น 

อย่างมาก	(สำานักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม,	2553)				

ณัฐวัฒน์ โต๊ะงาม จุฑารัตน์ ชมพันธุ์
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	 ถึงแม้ว่าในช่วง	 5	 ปี	 ท่ีผ่านมายังไม่โรงงานอุตสาหกรรม 

เกิดขึ้นในพื้นที่ชุ่มนำ้าดอนหอยหลอดเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ 

ในบริเวณดังกล่าวยังนิยมประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านและ 

เกษตรกรรม	 แต่บริเวณรอบๆ	 พื้นท่ีมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

มีจำานวนโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึนทำาให้พื้นท่ีดังกล่าวมีโอกาส 

ได้รับผลกระทบจากการปล่อยนำ้าเสียส่งผลทำาให้ปริมาณสัตว์นำ้า 

ลดลง	 และจำานวนประชากรจังหวัดสมุทรสงครามค่อยๆ	 เพิ่มขึ้น 

ประกอบกับประชากรแฝงหรือแรงงานท่ีเขามาประกอบอาชีพใน 

บรเิวณพืน้ทีชุ่ม่นำา้เป็นจำานวนมากส่งผลต่อการใช้ทรพัยากรธรรมชาติ 

ทีเ่พ่ิมมากขึน้เช่นกนั	นอกจากนัน้ยงัมกีารสร้างเขือ่นขนาดใหญ่เหนอื 

บริเวณพื้นที่ชุ่มนำ้าดอนหอยหลอดทำาให้กระแสนำ้าเปลี่ยนแปลงไป	 

ส่งผลต่อการพัดพาเอาตะกอนสารอาหารของพืชและสัตว์เข้ามาใน 

พืน้ทีไ่ด้น้อยลงขาดความอดุมสมบรูณ์	เหตปัุจจยัเหล่านีล้้วนแล้วแต่

เป็นสาเหตุที่ทำาให้เกิดปัญหาพื้นที่ชุ่มนำ้าดอนหอยหลอด			

	 ปัจจัยแรงกดดัน	(Pressures)

	 ปัจจัยแรงกดดันตามกรอบการศึกษาประกอบด้วย	 1)	 การ 

บุกรุกป่าชายเลนบริเวณพื้นที่ชุ่มนำ้าดอนหอยหลอด	 2)	 มลภาวะ 

ที่ส่งผลต่อพื้นที่ชุ่มนำ้า	และ	3)	การใช้ประโยชน์จากพื้นที่ชุ่มนำ้า

	 พื้นที่ชุ ่มนำ้าดอนหอยหลอดเคยมีปริมาณป่าชายเลน	 

70,000	 ไร่	 แต่ปัจจุบันได้ลดน้อยลงไปมาก	 เน่ืองจากการลักลอบ 

ตัดไม้	การถางป่า	เพื่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำา	เป็นที่อยู่อาศัย	บ้านพักสำาหรับ 

นักท่องเที่ยว	เป็นสาเหตุที่ทำาให้ป่าชายเลนลดลงพร้อมๆ	กับระบบ 

นิเวศป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมลง	 จนกระทั่งใน	พ.ศ.	 2530	 การทำา 

นากุ้งล้มเหลว	 แต่สิ่งที่ยังคงเหลือไว้นั่นก็คือพื้นที่ว่างเปล่าจากการ 

ทำานากุ้ง	 	 เกิดปัญหามลภาวะในพื้นที่ชุ่มนำ้าดอนหอยหลอดอย่าง 

ต่อเนือ่ง	เช่น	คณุภาพนำา้แม่นำา้แม่กลองบางดชันตีำา่กว่าค่ามาตรฐาน 

พบว่า	 ดัชนีวัดคุณภาพนำ้าท่ีเป็นปัญหาสำาคัญท่ีเป็นสาเหตุทำาให ้

คุณภาพนำ้าอยู่ในเกณฑ์ตำ่า	 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการนำามาใช้ 

อุปโภค	 -	 บริโภค	 ได้แก่	 ปริมาณแบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์ม	 (TCB) 

มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง	 3,275	 -	 295,750	 MPN/100	ml	 และ 

ฟีคอลโคลิฟอร์ม	 (FCB)	 มีค่าเฉลี่ยอยู ่ระหว่าง	 645	 -	 7,573	 

MPN/100	ml	 ซึ่งพบว่ามีค่าเฉลี่ยเกินค่ามาตรฐานค่อนข้างมาก 

(สิ่งแวดล้อมภาคที่	 8,	 2555)	 จากการตรวจสอบคุณภาพนำ้าใน 

ปี	 2555	 ของกรมควบคุมมลพิษ	 ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย	 

จากการขยายตัวของชุมชนและการท่องเที่ยวอย่างรวดเร็วทำาให้ 

ปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นท่ีเพิ่มสูงขึ้นแต่ไม่มีแหล่งกำาจัดขยะใน 

พืน้ทีข่องตนเอง		และแรงกดดนัจากชมุชนทีร่่วมกนัใช้ประโยชน์จาก 

พื้นที่ชุ่มนำ้าดอนหอยหลอดในหลากหลายกิจกรรมจนเกินศักยภาพ	

ก่อให้เกดิปัญหาพ้ืนทีชุ่ม่นำา้ดอนหอยหลอดดงัทีป่รากฏอยูใ่นปัจจบุนั

	 ปัจจัยสถานการณ์	(State)

	 สถานการณ์ป ัญหาสิ่ งแวดล ้อมของพื้นที่ชุ ่มนำ้ าดอน 

หอยหลอดตามกรอบการศึกษาประกอบด้วย	 1)	 การเปลี่ยนแปลง 

ด้านสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ชุ่มนำ้า	 2)	 ความตระหนักถึงปัญหาและ 

คุณค่าของพื้นที่ชุ่มนำ้า	 และ	 3)	 นโยบาย	 แผนงาน	 มาตรการใน 

การดูแลพื้นที่ชุ่มนำ้าในปัจจุบัน

	 สถานการณ์การเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อมของพื้นท่ีชุ่มนำ้า 

ดอนหอยหลอดที่ได้รับจากปัจจัยแรงขับเคล่ือนและปัจจัยแรง 

กดดันที่สำาคัญ	ได้แก่	1)	การกัดเซาะชายฝั่ง	มีความรุนแรงมากขึ้น 

ในระยะ30	 ปีที่ผ่านมา	 สาเหตุเกิดจากการรุกพื้นที่ป่าชายเลน 

ที่เป็นแนวกำาบังคลื่นลมตามธรรมชาติ	 การลดปริมาณลงของ 

ตะกอนที่ส่งมาจากต้นนำ้า	 และการใช้ประโยชน์ที่ดินแนวชายฝั่ง 

2)	 การเพิ่มขึ้นของนำ้าเสีย	 ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เกิดจาก 

ร้านค้า	 ร้านอาหารบริเวณสถานที่ท่องเที่ยว	 นักท่องเที่ยว	 และ 

อุตสาหกรรมครัวเรือน	3)	ปัญหาการลดลงของปริมาณสัตว์นำ้า	โดย 

เฉพาะอย่างยิ่งปริมาณหอยหลอดที่เป็นเอกลักษณ์ของพื้นท่ีชุ่มนำ้า 

ดอนหอยหลอด	 4)	 เกิดปรากฏการณ์นำ้าทะเลเปล่ียนสี	 หรือ 

“ขี้ปลาวาฬ”	ทำาให้สัตว์นำ้าตายเป็นจำานวนมาก	 5)	 การสร้างเขื่อน 

ขนาดใหญ่ที่ต้นนำ้าแม่กลอง	 เป็นผลทำาให้กระแสนำ้าเปล่ียนทิศทาง 

6)	การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม	เนื่องจากจังหวัดสมุทรสงคราม 

เป็นพื้นที่ที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ	 7)	 ปัญหาการสร้างร้านอาหาร

รุกลำ้าลงไปในทะเล	 การก่อสร้างถนนและที่จอดรถเพื่อรองรับ 

นักท่องเที่ยว	

	 ชุมชนส่วนหน่ึงเริ่มตระหนักถึงความสำาคัญของปัญหาใน 

พื้นที่และช่วยกันดูแล	ฟื้นฟู	อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มนำ้าของตน	โดยการจัด 

ตั้งกลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูดอนหอยหลอด	 แต่ยังไม่เพียงพอต่อการดูแล 

พื้นที่ดอนหอยหลอดให้เกิดความยั่งยืนได้	 นโยบาย	 แผนงาน	 

โครงการ	 และมาตรการในการดูแลพื้นที่ชุ่มนำ้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

ก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนัก 

ขาดความต่อเนื่องของนโยบาย	แผนงาน	มาตรการต่างๆ	ขาดการ 

บูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ	 ไม่มีหน่วยงาน 

หลักรับผิดชอบดูแลพื้นที่ชุ่มนำ้า	

	 ปัจจัยผลกระทบ	(Impact)

	 ปัจจัยผลกระทบตามกรอบการศึกษาประกอบด้วย	 1)	 

ผลกระทบต่อระบบนิเวศ	 2)	 การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและ 

สังคม	และ	3)	ความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ชุ่มนำ้า	

ณัฐวัฒน์ โต๊ะงาม จุฑารัตน์ ชมพันธุ์
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	 สถานการณ์สิ่งแวดล้อมต่างๆ	 ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อ 

ระบบนิเวศป่าชายเลนและระบบนิเวศโดยรวม	โดยมีสาเหตุมาจาก 

จำานวนป่าชายเลนที่น้อยลง	 ส่งผลให้ปริมาณสัตว์นำ้าลดลงเป็น 

อย่างมาก	 ผลกระทบจากปรากฏการณ์นำ้าทะเลเปลี่ยนสี	 หรือ 

ขี้ปลาวาฬ	 ทำาให้สัตว์นำ้าตายเป็นจำานวนมาก	 นำ้าทะเลเน่าเสีย 

มีกลิ่นเหม็น	 และการใช้เครื่องมือประมงท่ีไม่เหมาะสม	 สัตว์นำ้า 

วัยเจริญพันธุ ์ก็ถูกจับติดมาด้วยเป็นการตัดวงจรการขยายพันธุ์ 

สัตว์นำ้า	 หน้าดินใต้ท้องทะเลถูกกวาด	 ความหลากหลายทาง

ชีวภาพถูกทำาลาย	 เมื่อระบบนิเวศได้รับผลกระทบก็ส่งผลต่อการ 

เปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนเช่นกัน	 เนื่องจาก 

ปริมาณสัตว์นำ้าที่ลดลงอาชีพประมงขาดรายได้	 ก็ต้องเปล่ียนไปทำา 

อาชีพบริการ	รับจ้าง	มากขึ้น	มีความต้องการโรงงานอุตสาหกรรม 

มากขึ้น	 จึงเกิดเป็นความขัดแย้งกันระหว่างการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที ่

ชุ่มนำ้าดอนหอยหลอดและความต้องการพัฒนาเศรษฐกิจบริเวณ 

พื้นที่ชุ่มนำ้า	 พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์	 ความหลากหลายทางชีวภาพของ 

พื้นที่ชุ่มนำ้าดอนหอยหลอดลดลง	 บางชนิดลดปริมาณลงจนอยู่ใน 

ภาวะใกล้สูญพันธ์	 เช่น	 นกกระสานวล	 เหยี่ยวแดง	 นกนางนวล 

แกลบเล็ก	 นกแอ่นกินรัง	 ชาวบ้านให้ความเห็นว่าท่ีปริมาณนก 

และอื่นๆ	ลดลง	เนื่องจากระบบนิเวศที่เสื่อมโทรมลง				

       

	 ปัจจัยการตอบสนอง	(Responses)

	 ปัจจัยการตอบสนองตามกรอบการศึกษาประกอบด้วย 

1)	อนุสัญญาแรมซาร์	2)	มติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	3	พ.ย.	2552		 

และ	 3)	 ผลของนโยบาย	 แผน	 และมาตรการอนุรักษ์และการใช้ 

ประโยชน์ในพื้นที่ชุ่มนำ้า

	 1.	 อนุสัญญาแรมซาร์ไซต์	 เปรียบเสมือนเครื่องมือในการ 

ของบประมาณจากหน่วยงานอิสระในต่างประเทศเพิ่มเติมจาก 

งบประมาณที่ได้รับจากรัฐบาลเพื่อใช้ในการอนุรักษ์ฟื ้นฟูพื้นที่ 

ชุ ่มนำ้าดอนหอยหลอด	 อนุสัญญาแรมซาร์ไม่มีผลบังคับเหมือน 

กฎหมายอย่างที่ชุมชนเข้าใจ	 วัตถุประสงค์หลักของอนุสัญญา 

แรมซาร์ไซต์คือการส่งเสริมให้ประเทศต่างๆมีการอนุรักษ์	 และใช้ 

ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ชุ่มนำ้าอย่างยั่งยืน	

	 2.	 สำาหรับมาตรการทีม่ผีลบงัคบัใช้ในลกัษณะของกฎหมาย 

ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี	 3	 พ.ย.	 

2552	เรื่อง	การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี	วันที่	1	สิงหาคม	2543 

เรื่อง	“ทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มนำ้าที่มีความสำาคัญระดับนานาชาต ิ

และระดับชาติของประเทศไทย	และมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มนำ้า” 

มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวมีผลต่อการลดปัจจัยสาเหตุของปัญหา 

พื้นที่ชุ ่มนำ้าดอนหอยหลอดครอบคลุมได้ทุกปัจจัย	 (Drivers, 

Pressures,	States,	Impacts)	แต่ชุมชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ 

ที่ถูกต้องระหว่างผลการบังคับใช้มติคณะรัฐมนตรีและอนุสัญญา 

แรมซาร์ไซต์

	 3.	 นโยบาย	แผนงาน	โครงการ	และยทุธศาสตร์ในการดแูล 

อนุรักษ์และการใช้ประโยช์ของพื้นที่ชุ ่มนำ้าดอนหอยหลอดจาก 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 นโยบาย	 แผนงาน	 หรือโครงการท่ีเกิดจาก 

แนวคิดความต้องการของชุมชน	 เช่น	 การร่วมตัวกันจัดตั้งกลุ่ม 

อนุรักษ์ฟื ้นฟูดอนหอยหลอดโดยมีผู้นำาชุมชนเป็นแกนนำาและ 

ชุมชนร่วมกันเป็นสมาชิก	 มีประสิทธิภาพและความยั่งยืนที่สุด 

เน่ืองจากชุมชนอยู ่ใกล้ชิดกับปัญหาที่เกิดขึ้น	 รู ้และเข้าใจเป็น 

อย่างดี	 จึงสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็นตามความต้องการ 

ของชุมชนมากที่สุด

	 จากผลการศึกษา	 แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของปัจจัย 

ที่ส่งผลต่อส่ิงแวดล้อมของพื้นที่ชุ ่มนำ้าที่มีความสำาคัญระหว่าง 

ประเทศ	 พื้นที่ชุ่มนำ้าดอนหอยหลอด	 จังหวัดสมุทรสงครามโดยม ี

จุดเริ่มต้นจากแรงขับเคล่ือนที่ส่งผลต่อไปยังแรงกดดัน	 แล้วนำาไปสู่ 

สถานการณ์ปัญหาพื้นที่ชุ่มนำ้าดอนหอยหลอดที่ส่งผลกระทบต่อ 

สิ่งแวดล้อมและชุมชน	 การตอบสนองในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น 

อาจจะส่งผลต่อการลดลงหรือบรรเทาของปัจจัยสาเหตุ	 คือ	 ปัจจัย 

แรงขับเคลื่อน	ปัจจัยแรงกดดัน		สถานการณ์	และปัจจัยผลกระทบ 

ในด้านใดด้านหนึ่ง	 หรืออาจจะส่งผลต่อการลดปัจจัยหลายๆ	 ด้าน

พร้อมกัน	ดังแสดงในภาพที่	2			

                           

สรุปและอภิปรายผล				
	 การศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของพื้นท่ี

ชุ่มนำ้าที่มีความสำาคัญระหว่างประเทศพื้นที่ชุ่มนำ้าดอนหอยหลอด	

จังหวัดสมุทรสงครามโดยใช้กรอบแนวคิดการวิเคราะห์หลักการ	

แรงขับเคล่ือน–แรงกดดัน–สถานการณ์–ผลกระทบ-การตอบสนอง	

(Drivers	-	Pressures	-	States	-	Impacts	-	Responses:	DPSIR)	

จะแสดงให้เหน็ถงึความสัมพนัธ์เชือ่มโยงกนัตามหลักเหตแุละผลของ

ปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมของพื้นท่ีชุ่มนำ้า

ดอนหอยหลอด	

	 ผลการศึกษาพบว่า	ปัจจัยแรงขับเคลื่อน	ประกอบด้วยการ

เติบโตทางเศรษฐกิจบริเวณพื้นที่ชุ่มนำ้า	 การขยายตัวของโรงงาน

อุตสาหกรรม	 การประกอบธุรกิจท่องเที่ยว	 การประกอบอาชีพ

ประมงเชิงพาณิชย์	 ประชากรแฝงที่เข้ามาประกอบอาชีพในบริเวณ

พื้นที่ชุ่มนำ้าดอนหอยหลอด	และการสร้างเขื่อนเหนือแม่นำ้าแม่กลอง	

ทั้งหมดนี้มีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมของพื้นท่ี

ชุ่มนำ้าในเชิงลบได้แก่	 ปัญหาการปล่อยนำ้าเสียลงแม่นำ้าแม่กรอง	

การบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน	ปัญหาขยะและมลภาวะในพื้นที่	ปัญหา

ความสมดุลของปริมาณสัตว์นำ้า	 การเปล่ียนแปลงกระแสนำ้าทำาให้

ตะกอนลดลงพืน้ทีข่าดความอดุมสมบรูณ์	สอดคล้องกบังานวจิยัของ	

ชัยพฤกษ์	วงศ์สุวรรณ	(2553)	ที่พบว่าในด้านความสัมพันธ์ระหว่าง

กจิกรรมกบัทรพัยากรและสิง่แวดล้อมทีอ่าจก่อให้เกดิผลกระทบต่อ

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่มากที่สุด	 3	 อันดับแรก	 ได้แก่	 อันดับ 

ณัฐวัฒน์ โต๊ะงาม จุฑารัตน์ ชมพันธุ์
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28			วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 9  ฉบับที่ 2  เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2558

ที่	1	โรงงานอุตสาหกรรม	อันดับที่	2	สถานที่ท่องเที่ยว	และอันดับ

ที่	 3	 แหล่งชุมชนที่อยู่อาศัย	 ส่วนทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่อาจ 

ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมมากที่สุด	3	อันดับแรก	 ได้แก่	อันดับ 

ที่	1	คุณภาพนำ้าทะเลชายฝั่ง	และทัศนียภาพความสวยงาม	อันดับ 

ที่	 2	 ป่าชายเลน	 และคุณค่าการใช้ประโยชน์ที่ดิน	 อันดับที่	 3	 

คุณภาพตะกอนดิน	ปัญหาขยะมูลฝอย	

	 ปัจจัยการตอบสนองต่อปัญหาความเสื่อมโทรมของพื้นที ่

ชุ ่มนำ้าดอนหอย	 ผลการศึกษาพบว่า	 ผลของการตอบสนองมี 

ประสิทธิที่แตกต่างกันออกไปตามแต่กรณี	 ในกรณีของนโยบายแผน	

มาตรการอนุรักษ์และการใช้ประโยขน์ในพื้นที่ชุ ่มนำ้าที่เกิดจาก 

การริเริ่มของคนในชุมชนเองโดยการรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ 

ฟื้นฟูดอนหอยหลอด	 มีการสร้างระเบียบของกลุ่มขึ้นมาบังคับใช ้

เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการพัฒนาจิตสำานึก	จึงเป็นการตอบสนอง 

ที่มีประสิทธิภาพในลักษณะที่ยั่งยืนกว่าการตอบสนองในรูปแบบ 

อื่นๆ		ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ		ณัฐกานต์	สุวรรณะ	(2550)	

กล่าวว่า	เงื่อนไขที่ทำาให้กลุ่มประสบความสำาเร็จคือ	ปัญหาที่เกิดขึ้น 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
 
 
 
 
  

 

สรุปและอภิปรายผล     

การศึกษาถึงปจจัยที่สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมของพื้นที่ชุมนํ้าที่มีความสําคัญระหวางประเทศพื้นที่ชุมนํ้าดอนหอย
หลอด จังหวัดสมุทรสงครามโดยใชกรอบแนวคิดการวิเคราะหหลักการ แรงขับเคล่ือน–แรงกดดัน–สถานการณ–ผลกระทบ-
การตอบสนอง (Drivers - Pressures - States - Impacts - Responses: DPSIR) จะแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธเชื่อมโยง
กันตามหลักเหตุและผลของปจจัยตางๆทีส่งผลตอการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอมของพื้นที่ชุมนํ้าดอนหอยหลอด  

 ผลการศึกษาพบวา ปจจัยแรงขับเคล่ือน ประกอบดวยการเติบโตทางเศรษฐกิจบริเวณพื้นที่ชุมนํ้า การขยายตัวของ
โรงงานอุตสาหกรรม การประกอบธุรกิจทองเที่ยว การประกอบอาชีพประมงเชิงพาณิชย ประชากรแฝงที่เขามาประกอบ
อาชีพในบริเวณพื้นที่ชุมนํ้าดอนหอยหลอด และการสรางเขื่อนเหนือแมนํ้าแมกลอง ทั้งหมดน้ีมีความสัมพันธ กับการ
เปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอมของพื้นที่ชุมนํ้าในเชิงลบไดแก ปญหาการปลอยนํ้าเสียลงแมนํ้าแมกรอง การบุกรุกพื้นที่ปาชายเลน 
ปญหาขยะและมลภาวะในพื้นที่ ปญหาความสมดุลของปริมาณสัตวนํ้า การเปล่ียนแปลงกระแสนํ้าทําใหตะกอนลดลงพื้นที่
ขาดความอุดมสมบูรณ สอดคลองกับงานวิจัยของ ชัยพฤกษ วงศสุวรรณ (2553) ที่พบวาในดานความสัมพันธระหวางกิจกรรม
กับทรัพยากรและส่ิงแวดลอมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอทรัพยากรและส่ิงแวดลอมที่มากที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก อันดับที่ 

ภาพที่ 2  ผลการศึกษา 

แรงขับเคล่ือน (Drivers: D) 
1. การขยายตัวทางเศรษฐกิจบริเวณพื้นที่ 
ชุมนํ้า เพิ่มขึ้นจากอุตสาหกรรม และการประมง 
 2. จํานวนประชากรที่คอยๆเพิ่มสูงขึ้น และ
จํานวนประชากรแฝงที่เขามาในพื้นที่ 
3. ประชาสัมพันธการทองเที่ยวจนเปนที่นิยม 
4. การเปล่ียนแปลงของกระแสนํ้าจากการสราง
เขื่อนเหนือบริเวณพื้นที่ชุมนํ้า 

การตอบสนอง (Responses: R) 
1. มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 3 พฤศจิกายน  2552 
   *มีประสิทธิภาพลดปจจัยสาเหตุ  D, P, S, I 
2. อนุสัญญาแรมซารไซต 
   *มีประสิทธิภาพลดปจจัยสาเหตุ   D, P,  I 
3. ผลของนโยบาย แผน และมาตรการ  
    *มีประสิทธิภาพลดปจจัยสาเหตุ ได  P, S, I  
 (แลวแตกรณีของแผนหรือมาตรการนั้นๆ) 
 

แรงกดดัน (Pressures: P) 
1. จํานวนปาชายเลนลดลงเน่ืองจากการเล้ียง 
กุงกุลาดํา 
2. เกิดปญหาแมนํ้าแมกลองต่ํากวามาตรฐาน และ
การเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะ 
3. มีการใชประโยชนจากพื้นที่ชุมนํ้าดอนหอย
หลอดเกินศักยภาพและความสมดุลตามธรรมชาติ 
 

ผลกระทบ (Impact: I) 
1.ระบบนิเวศเส่ือมโทรมลง 
2. เกิดการเปล่ียนแปลงอาชีพดั้งเดิม รายไดลดลง 
และเกิดความขัดแยงเรื่องแนวทางการบริหาร
จัดการพื้นที่ชุมนํ้า 
3. ความหลากหลายทางพันธุพืชและพันธุสัตวลดลง 

สถานการณ (State: S)  
1.เกิดการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอมพื้นที่ชุมนํ้าดอนหอยหลอด เชน การกัดเซาะชายฝง  ปญา

หาการลดลงของปริมาณสัตวนํ้า  ปรากฏการณนํ้าทะเลเปล่ียนสี/นํ้าเสีย  เปนตน 
2.ชุมชนยังขาดความตระหนักถึงการชวยกันลดปญหาและดูแลพื้นที่ชุมนํ้าใหเกิดสมดุลธรรมชาติ 
3. นโยบาย แผนงาน  มาตรการ  ในการดูแลพื้นที่ชุมนํ้าที่มีในปจจุบันยังขาดประสิทธิภาพ 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
 
 
 
 
  

 

สรุปและอภิปรายผล     

การศึกษาถึงปจจัยที่สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมของพื้นที่ชุมนํ้าที่มีความสําคัญระหวางประเทศพื้นที่ชุมนํ้าดอนหอย
หลอด จังหวัดสมุทรสงครามโดยใชกรอบแนวคิดการวิเคราะหหลักการ แรงขับเคล่ือน–แรงกดดัน–สถานการณ–ผลกระทบ-
การตอบสนอง (Drivers - Pressures - States - Impacts - Responses: DPSIR) จะแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธเชื่อมโยง
กันตามหลักเหตุและผลของปจจัยตางๆทีส่งผลตอการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอมของพื้นที่ชุมนํ้าดอนหอยหลอด  

 ผลการศึกษาพบวา ปจจัยแรงขับเคล่ือน ประกอบดวยการเติบโตทางเศรษฐกิจบริเวณพื้นที่ชุมนํ้า การขยายตัวของ
โรงงานอุตสาหกรรม การประกอบธุรกิจทองเที่ยว การประกอบอาชีพประมงเชิงพาณิชย ประชากรแฝงที่เขามาประกอบ
อาชีพในบริเวณพื้นที่ชุมนํ้าดอนหอยหลอด และการสรางเขื่อนเหนือแมนํ้าแมกลอง ทั้งหมดน้ีมีความสัมพันธ กับการ
เปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอมของพื้นที่ชุมนํ้าในเชิงลบไดแก ปญหาการปลอยนํ้าเสียลงแมนํ้าแมกรอง การบุกรุกพื้นที่ปาชายเลน 
ปญหาขยะและมลภาวะในพื้นที่ ปญหาความสมดุลของปริมาณสัตวนํ้า การเปล่ียนแปลงกระแสนํ้าทําใหตะกอนลดลงพื้นที่
ขาดความอุดมสมบูรณ สอดคลองกับงานวิจัยของ ชัยพฤกษ วงศสุวรรณ (2553) ที่พบวาในดานความสัมพันธระหวางกิจกรรม
กับทรัพยากรและส่ิงแวดลอมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอทรัพยากรและส่ิงแวดลอมที่มากที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก อันดับที่ 

ภาพที่ 2  ผลการศึกษา 

แรงขับเคล่ือน (Drivers: D) 
1. การขยายตัวทางเศรษฐกิจบริเวณพื้นที่ 
ชุมนํ้า เพิ่มขึ้นจากอุตสาหกรรม และการประมง 
 2. จํานวนประชากรที่คอยๆเพิ่มสูงขึ้น และ
จํานวนประชากรแฝงที่เขามาในพื้นที่ 
3. ประชาสัมพันธการทองเที่ยวจนเปนที่นิยม 
4. การเปล่ียนแปลงของกระแสนํ้าจากการสราง
เขื่อนเหนือบริเวณพื้นที่ชุมนํ้า 

การตอบสนอง (Responses: R) 
1. มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 3 พฤศจิกายน  2552 
   *มีประสิทธิภาพลดปจจัยสาเหตุ  D, P, S, I 
2. อนุสัญญาแรมซารไซต 
   *มีประสิทธิภาพลดปจจัยสาเหตุ   D, P,  I 
3. ผลของนโยบาย แผน และมาตรการ  
    *มีประสิทธิภาพลดปจจัยสาเหตุ ได  P, S, I  
 (แลวแตกรณีของแผนหรือมาตรการนั้นๆ) 
 

แรงกดดัน (Pressures: P) 
1. จํานวนปาชายเลนลดลงเน่ืองจากการเล้ียง 
กุงกุลาดํา 
2. เกิดปญหาแมนํ้าแมกลองต่ํากวามาตรฐาน และ
การเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะ 
3. มีการใชประโยชนจากพื้นที่ชุมนํ้าดอนหอย
หลอดเกินศักยภาพและความสมดุลตามธรรมชาติ 
 

ผลกระทบ (Impact: I) 
1.ระบบนิเวศเส่ือมโทรมลง 
2. เกิดการเปล่ียนแปลงอาชีพดั้งเดิม รายไดลดลง 
และเกิดความขัดแยงเรื่องแนวทางการบริหาร
จัดการพื้นที่ชุมนํ้า 
3. ความหลากหลายทางพันธุพืชและพันธุสัตวลดลง 

สถานการณ (State: S)  
1.เกิดการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอมพื้นที่ชุมนํ้าดอนหอยหลอด เชน การกัดเซาะชายฝง  ปญา

หาการลดลงของปริมาณสัตวนํ้า  ปรากฏการณนํ้าทะเลเปล่ียนสี/นํ้าเสีย  เปนตน 
2.ชุมชนยังขาดความตระหนักถึงการชวยกันลดปญหาและดูแลพื้นที่ชุมนํ้าใหเกิดสมดุลธรรมชาติ 
3. นโยบาย แผนงาน  มาตรการ  ในการดูแลพื้นที่ชุมนํ้าที่มีในปจจุบันยังขาดประสิทธิภาพ 
 

กับดอนหอยหลอดเป็นปัญหาของส่วนรวม	ต้องเปิดโอกาศให้ทุกคน 

มีส่วนร่วม	 การดำาเนินการกิจกรรมในการจัดการทรัพยากรท้องถิ่น

โดยชุมชน	 มีการพัฒนาจิตสำานึก	 มีการจัดตั้งองค์กร	 และมีวิธีการ 

กำาหนดเขตอนุรักษ์และควบคุมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร	 ซึ่ง 

ส่ิงเหล่านี้เป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนให้เห็นความสามารถของชุมชนใน 

การจัดการทรัพยากรท้องถิ่นของตนเอง	ตามที่	ณัฐกานต์	สุวรรณะ 

ได้กล่าวว่า	 ชุมชนมีความสามารถในการจัดการทรัพยากรท้องถิ่น 

ของตนเองโดยทีส่มาชกิในชมุชนสามารถใช้ประโยชน์จากทรพัยากร 

ได้ในขณะเดียวกันก็สามารถรักษาสภาพของทรัพยากรให้เอื้อ 

ประโยชน์กับสมาชิกในชุมชนได้อย่างยั่งยืน	 แต่ผู ้ศึกษาพบว่า	 

จำานวนชุมชนที่มีการพัฒนาจิตสำานึก	 มีส่วนร่วมในการอนุรักษ ์

ดแูลพืน้ที	่ยงัมจีำานวนน้อยมาก	และส่วนใหญ่จะเป็นผูน้ำาชมุชน	หรอื 

ผู้ที่มีความตระหนักและสนใจ	 เนื่องจากยังขาดการประชาสัมพันธ ์

ที่ทั่วถึง	 และการส่ือสารถึงวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนของกลุ่มอนุรักษ์	 

จึงอาจเป็นการอุปมานผลที่กว้างเกินไป

ณัฐวัฒน์ โต๊ะงาม จุฑารัตน์ ชมพันธุ์



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

   วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 9  ฉบับที่ 2  เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2558   29

	 โดยสรุปแล้ว	 ผลจากการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อ 

พื้นที่ชุ ่มนำ้าดอนหอยหลอด	 จังหวัดสมุทรสงครามโดยใช้กรอบ 

แนวคิด	 DPSIR	 ปัจจัยแรงขับเคลื่อนท่ีเป็นต้นเหตุของผลกระทบ 

ต่อพื้นที่ชุ ่มนำ้าดอนหอยหลอดคือ	 ความต้องการของชุมชนใน 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ	 และประกอบกับจำานวนประชากรที่ 

ค่อยๆ	 เพิ่มขึ้นก่อให้เกิดปัญหาการบุกรุกป่าชายเลน	 เกิดมลภาวะ 

ที่เกิดขึ้นจากการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม	 การขยายของ 

ธุรกิจการท่องเที่ยว	 การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ชุ ่มนำ้าจนเกินความ

สมดุลของธรรมชาติ	 เกิดปัญหาความเสื่อมในพื้นท่ีชุ่มนำ้า	 ส่งผล 

กระทบต่อระบบนิเวศ	 จำานวนสัตว์นำ้าลดลง	 พันธุ์พืช	 พันธุ์สัตว ์

ความหลากหลายทางชีวภาพลดลงเป็นอย่างมากทำาให้ชุมชน 

ขาดรายได้จากการประกอบอาชีพประมงนำาไปสู่การเปลี่ยนแปลง 

ด้านเศรษฐกิจและความขัดแย้งทางสังคมเน่ืองจากชุมชนส่วนหนึ่ง 

ตระหนักถึงปัญหาและได้รวมกลุ่มกันดูแล	 อนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ชุ่ม 

นำ้าดอนหอยหลอด	 แต่ก็มีชุมชนบางส่วนที่ต้องการให้มีโรงงาน 

อุตสาหกรรมในพื้นท่ีของตน	 สิ่งเหล่าน้ีล้วนแล้วทำาไปเพื่อตอบ 

สนองความต้องการของมนุษย์ทั้งสิ้น	 ปัญหาที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็น 

ถึงความเชื่อมโยงกันระหว่าง	 เศรษฐกิจ	 สังคม	 สิ่งแวดล้อม	 และ 

การเมือง	 ดังนั้น	 การตอบสนองต่อปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อพื้นที่ 

ชุ ่มนำ้าดอนหอยหลอด	 จึงต้องมีการประสานและเชื่อมโยงกับ 

ความสัมพันธ์ดังกล่าวจึงจะเป็นการตอบสนองท่ีมีประสิทธิภาพ

และสอดคล้องกับการพัฒนาท่ียั่งยืนมีการใช้ทรัพยากรอย่าง 

มีประสิทธิภาพสูงสุดซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ	 ธีรวุฒ ิ

ชิยานนท์	 (2547:13)	 ได้กล่าวถึงการประสบผลสำาเร็จในการฟื้นฟู 

และสร้างพื้นที่ชุ ่มนำ้าประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ	 ทั้งด้านกายภาพ 

ของพืน้ที	่เช่น	แหล่งนำา้	ช่วงเวลาทีน่ำา้ท่วม	ความลกึของนำา้	ความเรว็ 

ของนำ้า	 ความเค็ม	 การกระทำาจากคลื่น	 สิ่งรองรับพื้นที่	 ปริมาณ 

สารอาหาร	ปริมาณแสง	อัตราการทับถมของตะกอน	ความลาดชัน 

เป็นต้น	 ด้านสังคม	 เช่น	 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพ้ืนที่ชุ่มนำ้า 

ของประชาชนในพื้นที่	การมีจิตสำานึกในการอนุรักษ์และมีส่วนร่วม 

ในการดูแลรักษา	เป็นต้น	ด้านเศรษฐกิจ	เช่น	ค่าใช้จ่ายในการดำาเนิน 

การฟื้นฟู	 การบำารุงรักษา	 การตรวจสอบสถาพของพื้นที่ชุ่มนำ้าใน 

ระยะยาว	เป็นต้น	แต่ผู้ศึกษาเห็นว่ามีข้อแตกต่างจากผลการศึกษา 

ในครั้งนี้	 ว่า	 ปัจจัยด้านกายภาพของพื้นท่ี	 ตามผลการศึกษาของ	 

ธีรวุฒิ	ชิยานนท์	นั้นจำากัดความแคบกว่าผลของผู้ศึกษา	คือ	เน้นที ่

ลักษณะของพื้นที่ชุ่มนำ้า	แตกต่างกับผลของผู้ศึกษา	คือ	ด้านกายภาพ 

อาจประกอบด้วย	 สิ่งก่อสร้างในพื้นที่ชุ ่มนำ้า	 เช่น	 ท่ีอยู ่อาศัย	 

บ้านพัก	 โรงแรม	 โรงงานอุตสาหกรรม	 ความหลากหลายของ 

พันธุ์พืช	 พันธุ์สัตว์	 	 ป่าชายเลน	 และองค์ประกอบด้านเศรษฐกิจ 

ของผู้ศึกษาก็มีข้อแตกต่าง	 คือ	 เศรษฐกิจ	 มีขอบเขตหมายความ

รวมถึง	 รายรับ	 -	 รายจ่าย	 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด	 การผลิต 

การจำาหน่าย	 การบริโภคใช้สอยต่างๆในพื้นท่ีชุ่มนำ้าของชุมชน	 ซึ่ง 

ส่ิงเหล่าน้ีล้วนแล้วแต่มีผลต่อการประสบความสำาเร็จในการบริหาร 

จัดการพื้นที่ชุ่มนำ้าทั้งสิ้น

ข้อเสนอแนะ 

	 1.	 การดำาเนินงานตามนโยบาย	 แผน	 มาตรการอนุรักษ ์

และการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ชุ่มนำ้าดอนหอยหลอด	 ของหน่วยงาน 

ต่างๆ	 ที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่ชุ่มนำ้าดอนหอยหลอดในปัจจุบันยัง 

ขาดการตระหนักและให้ความสำาคัญกับปัจจัยแรงขับเคลื่อน	 

(Drivers)	 ที่นับว่าเป็นปัจจัยสาเหตุที่สำาคัญของจุดเริ่มต้นในการ 

เปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อมของพื้นที่ชุ่มนำ้าดอนหอยหลอดและพื้นท่ี 

อืน่ๆ	เพราะการขยายตวัทางเศรษฐกจิในพืน้ที	่และจำานวนประชากร 

ที่เพิ่มสูงขึ้นย่อมกระทบต่อแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ	 ปัญหา 

สิ่งแวดล้อม	 และเชื่อมโยงถึงปัญหาความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นใน 

สังคมดังนั้นในการจัดทำา	 หรือ	 การทบทวน	 ปรับปรุง	 นโยบาย 

แผน	 และมาตรการในการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มนำ้าต้องตระหนัก

และคำานึงถึงปัจจัยเรื่องของการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยการ 

มีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่	 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	

องค์การบริหารส่วนจังหวัด	 ผู้ว่าราชการจังหวัด	 หน่วยงานภาครัฐ 

ระดับกรม	 กระทรวง	 และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก	 (Key	 Stake-

holder)	 ร่วมกันกำาหนดทิศทางรองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ

ของพื้นที่ให้เกิดความชัดเจนกำาหนดทางเลือกที่สามารถเป็นไป

ได้พร้อมกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 รวมถึง

มาตรการรองรับการขยายตัวของจำานวนประชาชนที่เพ่ิมขึ้นแต่

ทรัพยากรธรรมชาติมีอยู่อย่างจำากัด

	 2.	 เครื่องมือที่เหมาะสมในการนำามาปรับใช้ในการแก้ไข 

ปัญหาความขัดแย้งระหว่างการเติบโตของเศรษฐกิจและการ 

เพิ่มขึ้นของจำานวนประชากร	 ตามแนวคิดของผู้ทำาการวิจัยได้แก ่

การใช้เครื่องมือด้านเศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อมเราสามารถใช้สอย 

ทรพัยากรส่ิงมชีวีติอย่างยัง่ยนืโดยจำากดัปรมิาณการบรโิภคไม่ให้เกนิ 

จำานวนที่ผลิตได้สูงสุด	 โดยการกำาหนดจุดสมดุลของความต้องการ 

ในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจกับการดูแลรักษาแหล่งทรัพยากร 

ธรรมชาติ	 และการปรับใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง	 ตั้งแต่นโยบาย 

ระดบัชมุชนและระดบัประเทศเพือ่ให้เกดิความสมดลุตามธรรมชาติ

	 3.	 ภาครัฐต้องเสริมสร้างความสามารถของชุมชนในการ 

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 เป็นที่ปรึกษาและให้ 

ข้อมูลการศึกษาวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน	 สร้างจิตสำานึกต่อ 

สิ่งแวดล้อม	 เพื่อให้ประชาชนเข้มแข็งและช่วยกันดูแลพื้นที่ชุ่มนำ้า 

ของตนเองได้	รวมถึงการสนับสนุนด้านนโยบาย	แผนงานโครงการ 

ที่เกิดจากความต้องการของชุมชนอย่างเหมาะสม

	 4.	 หน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวงควรจะต้องบูรณา 

การหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ชุ่มนำ้าทั้งหมด	 และมอบหมายให้ 

มีหน่วยงานหลักโดยตรง	 ที่รับผิดชอบหรือเป็นผู้ประสานหลัก 

ณัฐวัฒน์ โต๊ะงาม จุฑารัตน์ ชมพันธุ์
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ไปยงัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพือ่เป็นการรวมศนูย์บรกิารให้เกดิความ 

สะดวกแก่ชุมชนในการติดต่อประสานงาน	การติดตามสถานการณ ์

ปัญหาต่างๆ	 ที่เกิดขึ้น	 ลดขั้นตอนในการติดต่อสืบหาหน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ

	 5.	 ชุมชนต้องขยายเครือข่ายการรวมกลุ ่มอนุรักฟื ้นฟ ู

ดอนหอยหลอดให้ทั่วถึงครอบคลุมพื้นที่โดยสื่อสารถึงวัตถุประสงค ์

ของการรวมกลุ่มที่ชัดเจนให้ชุมชนทราบ	สร้างความร่วมมือ	สามัคคี	 

เข้มแข็งแก่สมาชิก	 ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเปล่ียนแปลง 

สถานการณ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่	 เกิดพลังประชาชนในการเฝ้ามอง 

พฤติกรรมที่ ไม ่พึงประสงค์ของเจ ้าหน้าที่หน ่วยงานภาครัฐ 

นักการเมืองท้องถิ่น	และอื่นๆ	เกี่ยวกับการทุจริตหรือการบิดเบือน 

ข้อมูลโครงการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 และชุมชน	 อีกทั้งยัง 

สามารถพลักดันนโยบายต่างๆ	 ให้เป็นไปตามแนวทางความ 

ต้องการที่เหมาะสมของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมชนิดเม็ดผสมมังคุด	

Product	Development	of	Mixed	Mangosteen	Milk	Tablet	

สุนิสา		ภาษิตรักษ์	หนึ่งฤทัย		ถนอมธีระนันท์		วรัญญา		โนนม่วง		กรรณิการ์		เจริญสุข	

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	วิทยาเขตจันทบุรี

บทคัดย่อ		

	 มังคุด		(Garcinia		mangostana	Linn.)		เป็นผลไม้เขตร้อนที่อุดมด้วยแร่ธาตุ	วิตามิน	และเส้นใยอาหาร	รสหวานตามธรรมชาต ิ

ได้จากนำ้าตาลซูโครส	 และนำ้าตาลรีดิวซ์คือฟรักโทสและกลูโคส	 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมชนิดเม็ดผสมมังคุด 

เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์นมที่มีส่วนผสมของนำ้าตาลรีดิวซ์	 และมีเส้นใยสูง	 โดยทำาการแปรผันอัตราส่วนระหว่างนมผงสำาเร็จรูปต่อเนื้อมังคุด 

เข้มข้น	 (65-67	องศาบริกซ์)	 โดยการวางแผนการทดลองแบบ	Complete	Randomized	Design	 (CRD)	 	 จำานวน	5	 	สิ่งทดลอง	คือ 

100:0,	 	90:10,	 	80:20,	70:30	และ	60:40	ตามลำาดับ	ทำาการอบแห้งของผสมที่ได้ที่อุณหภูมิ	50	องศาเซลเซียส	เป็นเวลา	24	ชั่วโมง 

พบว่าทั้ง	 5	 	 สิ่งทดลองสามารถตอกอัดโดยตรงเพื่อขึ้นรูปเป็นเม็ดได้โดยเติมสารหล่อลื่นและสารช่วยยึดเกาะคือแมกนีเซียม	 สเตียเรท 

และแป้งข้าวโพดดัดแปรในปริมาณร้อยละ	 0.2	 และ	 5.0	 โดยนำ้าหนักตามลำาดับ	 และเมื่อเพิ่มปริมาณเนื้อมังคุดเข้มข้นเกินร้อยละ	 40 

ของผสมที่ได้จับตัวกันเป็นก้อนแข็งยากต่อการทำาเป็นผงเพื่อขึ้นรูปเป็นเม็ด

	 ผลการวิเคราะห์ทางด้านกายภาพ	 และเคมีของนมชนิดเม็ดผสมมังคุดให้ผลดังนี้	 ปริมาณความชื้น	 และ	 นำ้าอิสระ	 (aw)	 ของท้ัง 

5	สิ่งทดลองไม่แตกต่างกัน	โดยมีค่าในช่วงร้อยละ	3.5-4.2	และ	0.4-0.5	โดยนำ้าหนักตามลำาดับ	ค่าความสว่างและค่าสีพบว่าเมื่อผสมเนื้อ 

มังคุดเข้มข้นในสัดส่วนที่มากขึ้นจะทำาให้นมชนิดเม็ดผสมมังคุดมีค่าความสว่างลดลงและให้สีนำ้าตาลเข้มขึ้น	 ขณะที่ปริมาณเส้นใยและเถ้า 

เป็นไปตามที่คาดหวังไว้	 คือปริมาณเส้นใยมีค่าเพิ่มขึ้น	 และปริมาณเถ้ามีค่าลดลงอย่างมีนัยสำาคัญตามปริมาณเนื้อมังคุดเข้มข้นที่เพิ่มขึ้น 

โดยสิ่งทดลองที่	5	(60:40)		ให้ค่าเส้นใยสูงสุดและในทางกลับกันให้ค่าเถ้าตำ่าสุดโดยคิดเป็น	1.5	และ	0.7	เท่าของสิ่งทดลองที่	1	(100:0)	 

ตามลำาดับ	ส่วนปริมาณวิตามินซีของทั้ง	5	สิ่งทดลองนั้นไม่แตกต่างกัน	

คำาสำาคัญ	:	นมชนิดเม็ด	มังคุด	

สุนิสา  ภาษิตรักษ์, หนึ่งฤทัย  ถนอมธีระนันท์, วรัญญา  โนนม่วง, กรรณิการ์  เจริญสุข 
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Abstract		
	 Mangosteen	 (Garcinia	mangostana	 Linn.)	 is	 a	 tropical	 fruit	 that	 is	 rich	 in	minerals	 and	 vitamins,	 it	 is	 also 

has	 sweet	 taste	 from	 the	 reducing	 sugar	 that	 is	 fructose	 and	 glucose	 in	 addition	 to	 sucrose.	 The	 objective	 of 

this	 study	 is	 to	develop	 the	milk	 tablet	product	which	comprises	of	 the	 reducing	 sugar	and	high	fiber	content. 

This	study	 investigated	the	use	of	concentrated	magosteen	 (65-67	 °	Brix)	mix	with	milk	powder	 in	a	milk	 tablet	

product.	A	complete	Randomized	Design	(CRD)	was	used	to	optimize	the	levels	of	the	concentrated	mangosteen	

with	milk	powder	in	5	treatments,	which	the	treatment	1-5	are	of	100:0,	90:10,	80:20,	70:30	and	60:40,	respectively.	

It	 has	 found	 that,	 all	 the	mixers	 could	be	directly	molded	 into	 the	 tablets,	with	 the	 addition	of	 lubricant	 and 

binder	 which	 was	made	 of	magnesium	 stearate	 and	modified	 corn	 starch	 at	 0.2	 and	 5	 percent	 by	 weight,	 

respectively.	 As	mentioned	 that,	 when	 increase	 the	 amount	 of	 concentrated	magosteen	 over	 40	 percent	 by 

weight	cause	the	mixture	to	become	a	rocky	sheet	after	drying	process.

	 The	physical	 and	 chemical	 analysis	 of	mixed	mangosteen	milk	 tablet	 in	 each	 treatment	was	performed. 

Percent	moisture	 and	water	 activity	 (aw)	 of	 all	 5	 treatments	 were	 not	 significantly	 different	 with	 that	 those 

contents	 in	 the	 range	 of	 3.5-4.2	 and	 0.4-0.5	 percent	 by	weight,	 respectively.	 However,	 the	 brightness	 (L)	 value 

was	 reduced,	 and	 the	 green	 (a)	 and	 blue	 (b)	 value	were	more	 negative	which	 indicated	 that	when	 increasing 

the	 amount	 of	 concentrated	magosteen	 into	 the	milk	 powder	 caused	 a	 dark	 brown	 product.	 The	 fiber	 and 

ash	content	 is,	as	expected;	as	the	treatment	5	(60:40)	provided	highest	value	while	 its	ash	content	was	lowest 

which	was	 equal	 to	 1.5	 times	 and	0.7	 time	 that	of	 the	 treatment	 1	 (100:0),	 respectively.	 Vitamin	C	 content	of 

all	treatment	was	indifferent.		

Keywords	:	Milk	tablet,	mangosteen
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บทนำา 

	 มังคุด	(Mangosteen)	มีชื่อทางพฤกษศาสตร์ว่า	Garcinia		 

mangos	teen	Linn.	จัดอยู่ในวงศ์	Guttiferae	เป็นพืชเขตร้อนชื้น 

ลักษณะลำาต้นของมังคุดมีขนาดกลางถึงใหญ่	 เจริญเติบโตช้า 

แต่เมื่อโตเต็มที่จะมีความสูงประมาณ	10-25	 เมตร	และมีเส้นผ่าน 

ศนูย์กลางประมาณ	25-35		เซนตเิมตร	อาย	ุ7-10		ปี	จงึจะให้ผลทีม่ี 

ลักษณะกลมแป้น	มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ	3.5-7.0	เซนติเมตร	 

เปลือกหนาประมาณ	0.8-1.0	เซนติเมตร	ผลอ่อนเปลือกจะมีสีเขียว 

เมื่อสุกจัดเปลือกจะมีสีม่วงดำา	 เม่ือปอกเปลือกภายในมีเนื้อส่วนที ่

รับประทานได้สีขาวนวลประมาณร้อยละ	 25-30	 ของทั้งผล	 ซ่ึง 

ส่วนนี้ประกอบด้วยความชื้นร้อยละ	 80	 ปริมาณของแข็งทั้งหมด 

ร้อยละ	19.8	มีนำ้าตาลทั้งหมดร้อยละ	17.5		ในส่วนนี้ประกอบด้วย 

นำ้าตาลซูโครส	 และนำ้าตาลรีดิวซ์	 (กลูโคส	 และฟรักโทส)	 ร้อยละ 

13.2	และ	4.3		ตามลำาดับ	นอกจากนี้มังคุดยังเป็นแหล่งของ	แร่ธาตุ	 

วิตามินต่างๆ	 และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นใยอาหารท่ีมีประโยชน ์

(สมศักดิ์	 วรรณศิริ,	 2541;	 สุธิวงศ์	พงษ์ไพบูลย์,	 2556)	 ซึ่งเส้นใย 

อาหารที่พบในผักและผลไม้น้ีจะรวมกับกรดนำ้าดีในลำาไส้เล็ก 

ทำาให้การย่อยและดูดซึมไขมันเป็นไปได้ยากส่งผลให้ระดับของ 

คอเลสเตอรอลในเลือดลดลง	(Brown	et	al.,	1999)	และยังช่วยลด

การดูดซึมนำ้าตาล	(Giacco	et	al.,	2000)			

	 นม	 (milk)	 และผลิตภัณฑ์จากนม	 (milk	 product)	 เป็น 

แหล่งสำาคัญของแคลเซียมและโปรตีน	 ช่วยให้กระดูกเจริญเติบโต 

และแข็งแรง	 (Korhornen	 et	 al.,	 2009;	 Black	 et	 al.,	 2002)	 

แคลเซียมในนมมีส่วนช่วยให้เด็กมีความหนาแน่นของมวลกระดูก 

มากขึ้น	 การสะสมแคลเซียมไว้เพียงพอในร่างกายสามารถช่วยลด 

ความเสี่ยงของโรคกระดูกพรุน	 กระดูกเปราะ	 แล้วยังช่วยในเรื่อง 

ความแข็งแรงของฟันด้วย	 (สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง 

เสริมสุขภาพ,	 2551)	 นมผงเป็นรูปแบบหนึ่งในการถนอมรักษา 

นำ้านมสด	 ทำาให้สามารถเก็บไว้ได้นาน	 คืนรูปง่ายและละลายนำ้า 

ได้ดี	 คุณค่าทางโภชนาการของนมผงมีองค์ประกอบที่สำาคัญ	 ได้แก่	 

ไขมันร้อยละ	26	 โปรตีนร้อยละ	26	แลคโตสร้อยละ	38	 เกลือแร่ 

และวิตามินร้อยละ	 6	 และนำ้าร้อยละ	 4	 ตามลำาดับ	 (วรรณา 

ตั้งเจริญชัย	 และวิบูลย์ศักดิ์	 กาวิละ,	 2531)	 นมผงนิยมใช้เป็น 

วัตถุดิบในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารชนิดต่างๆ	 (อรพิน 

ชัยประสม,	 2546)	 นมอัดเม็ดหรือนมชนิดเม็ดเป็นการแปรรูป 

อีกวิธีหนึ่งที่สะดวกต่อการรับประทานเหมาะสำาหรับทุกวัย 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็ก	 ปัจจุบันได้มีการเพิ่มสารปรุงแต่งเพื่อ 

เพิ่มคุณค่าทางอาหารให้กับนมชนิดเม็ด	 เช่น	 ผลิตภัณฑ์นมชนิด 

เม็ดเสริมโปรตีน	 สำาหรับนักเรียนในโรงเรียนชนบทภายใต้โครงการ 

พระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 

(Natvaratat	 et	 al.,	 2007)	 และ	 ผลิตภัณฑ์นมชนิดเม็ดเสริม 

โอเมกา	3	เลซิทิน	และสารสกัดจากพืชผักผลไม้	เพื่อเป็นอาหารเสริม	 

หรือบางครั้งมีการพัฒนานมชนิดเพื่อผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม	 เช่น 

ผลิตภัณฑ์นมขาดมันเนยชนิดเม็ดผสมแคลเซียมสำาหรับผู้หญิงวัย 

หลังหมดประจำาเดือน	 (Devine	 et	 al.,	 1996)	 เป็นต้น	 ทั้งนี้นม

ไม่มีเส้นใยอาหารหรือมีในปริมาณตำ่า	(Thompson	et	al.,	2005) 

ดังน้ันผลิตภัณฑ์นมชนิดเม็ดผสมมังคุดที่พัฒนาขึ้นน้ีเพ่ือพัฒนา

ผลิตภัณฑ์นมให้มีเส้นใยอาหารสูงและให้ผู้บริโภคได้รับคุณค่าทาง 

อาหารจากนมและผลไม้ในเวลาเดียวกัน	

วัตถุประสงค์ของการวิจัย	
	 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์นมชนิดเม็ดที่มีเส้นใยอาหารสูง	

วิธีดำาเนินการวิจัย	
1.	วัตถุดิบ

	 1.1	นมผงสำาเร็จรูปและนำ้าตาลทรายขาว		

	 นมผงสำาเร็จรูปรสจืดชนิดผสมแคลเซียม	 (calcuim)	 และ 

	 โฟเลต	(folate)	(ยี่ห้อแอนลีน)

	 นำ้าตาลทรายขาว	(ยี่ห้อมิตรผล)

	 1.2	เนื้อมังคุดเข้มข้น

	 	 -	 คัดเลือกมังคุดสุกพร้อมบริโภคที่ไม่มีรอยตำาหนิ 

จากรอยกัดแทะของแมลง	 ล้างฟอกมังคุดทั้งผลที่มีการตัดแต่ง 

กลบีเลีย้งดอกออกด้วยสารละลายโซเดยีมไฮโปครอไรด์	ความเข้มข้น 

ร้อยละ	0.1	โดยนำ้าหนักต่อปริมาตร	และล้างด้วยนำ้าสะอาด	3	ครั้ง	 

(Saway,	1978)	ตรวจวัดปริมาณจุลินทรีย์ที่พบบนผิวเปลือกมังคุด 

ด้วยวิธีดัดแปลงจาก	disc	diffusion	method	(Karaman	et	al.,	 

2003)	 เปรียบเทียบกับวิธีการล้างมังคุดด้วยนำ้าสะอาด	 3	ครั้งและ 

ไม่มีการตัดแต่งกลีบเลี้ยงดอกออก	

	 	 -	 แยกเอาส่วนเนื้อที่รับประทานได้ซึ่งจะต้องมีสีขาว

นวล	 ไม่เป็นเนื้อแก้ว	 ไม่พบยางสีเหลืองอยู่ตรงกลางระหว่างกลีบ

ผล	 และส่วนเน้ือ	 (puree)	 ที่ได้หลังจากแยกเอาเมล็ดออกแล้ว

นำาไปเพิ่มความเข้มข้นโดยการระเหยเอานำ้าออก	 ควบคุมปริมาณ

ของแข็งที่ละลายนำ้าได้ที่ระดับ	65-67	องศาบริกซ์	 (Digital	Hand	

Refractometer	MASTER	M	/	ATAGO)	ตรวจวัดปริมาณวิตามินซี	 

(ดัดแปลงจาก	AOAC,	 2000)	 ค่าความสว่าง	 (L)	 และค่าสี	 โดยใช้	 

Color	meter	(ZE	2000	/	Nippon)	เปรียบเทียบค่าที่ได้ก่อนและ 

หลังการให้ความร้อน

2.	การผสมนมผงสำาเร็จรูปกับเนื้อมังคุดเข้มข้น	

	 ทำาการผสมนมผงสำาเร็จรูปรสจืดชนิดผสมแคลเซียม	 และ 

โฟเลต	เข้ากับเนื้อมังคุดเข้มข้นที่ได้จากข้อ	1	และนำ้าตาลทรายขาว 

ร้อยละ	10	ของนำ้าหนักของผสม	ในเครื่องผสม	 (kitchen	aid-รุ่น	 

K5SS	 Heavy	 duty)	 	 โดยวางแผนการทดลองแบบ	 Complete	 

Randomized	Design	(CRD)	จำานวน	5	สิ่งทดลอง	ดังนี้	
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	 สิ่งทดลองที่	 1	 (100:0);	 นมผงสำาเร็จรูปไม่ผสมเนื้อมังคุด 

เข้มข้น

	 สิ่งทดลองที่	2	(90:10);	นมผงสำาเร็จรูป	90	ส่วน:	เนื้อมังคุด 

เข้มข้น	10	

	 สิ่งทดลองที่	3	(80:20);	นมผงสำาเร็จรูป	80	ส่วน:	เนื้อมังคุด 

เข้มข้น	20

	 สิ่งทดลองที่	4	(70:30);	นมผงสำาเร็จรูป	70	ส่วน:	เนื้อมังคุด 

เข้มข้น	30	

	 สิ่งทดลองที่	5	(60:40);	นมผงสำาเร็จรูป	60	ส่วน:	เนื้อมังคุด

เข้มข้น	40

	 นำาของผสมที่ได้ท้ัง	 5	 สิ่งทดลอง	 อบแห้งในตู้อบลมร้อนที่ 

อุณหภูมิ	50	องศาเซลเซียส	เป็นเวลา	24	ชั่วโมง

3.	ทำาการขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์นมชนิดเม็ดผสมมังคุด

	 นำาของผสมทัง้	5	สิง่ทดลองทีผ่่านการอบแห้งในตูอ้บลมร้อน 

ที่อุณหภูมิ	 50	 องศาเซลเซียส	 เป็นเวลา	 24	 ช่ัวโมง	 และเย็นแล้ว 

มาบดเป็นผงละเอียด	 แล้วเติมสารหล่อลื่นและสารช่วยยึดเกาะคือ 

แมกนีเซียม	 สเตียเรท	 และแป้งข้าวโพดดัดแปรในปริมาณร้อยละ 

0.2	 และ	 5.0	 โดยนำ้าหนักตามลำาดับ	 มาทำาการตอกอัดขึ้นรูป 

โดยตรงเป็นนมชนิดเม็ดด้วยเครื่องตอกเม็ดยาแบบสากเดี่ยว	 

(NANA-166511)	วิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพดังนี้

	 3.1	นำ้าหนักเฉลี่ยของนมชนิดเม็ด	ตาชั่ง	4	ตำาแหน่ง	

	 3.2	เวลา	 (ชั่วโมง)	 ท่ีใช้ละลายในสารละลาย	 0.4	 N	 HCl 

(วารี	 ลิมป์วิกรานต์,	 2556)	 สุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์นมชนิดเม็ดผสม 

มังคุดมาทำาการบดเป็นผง	 และวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพ	

และเคมีดังนี้

	 3.3	ความชื้น	(เครื่องอินฟาเรด	Satorius	รุ่น	MA	45)

	 3.4	นำ้าอิสระ	 (aw)	 โดยใช้เครื่อง	 AQUA	 LAB	model 

series	3	(decagon	deviceInc,	pullman,	USA)

	 3.5	ความสว่าง	(L)	และค่าสีโดยใช้	Color	meter

	 	 (ZE	2000	/	Nippon)	

	 3.6	เส้นใย	(AOAC,	2000)

	 3.7	เถ้า	(ดัดแปลงจาก	AOAC,	2000)

	 3.8	วิตามินซี	(ดัดแปลงจาก	AOAC,	2000)

ผลการวิจัย	
1.	 การเตรียมวัตถุดิบสำาหรับใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมชนิด	

	 เม็ดผสมมังคุด

	 ผลการศึกษาวิธีการล้างทำาความสะอาดมังคุดสดทั้งผล 

ด้วยสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด์ความเข้มข้นร้อยละ	 0.1 

โดยนำ้าหนักต่อปริมาตร	 ร่วมกับการตัดแต่งกลีบเลี้ยงดอกของ 

มังคุดออก	 เปรียบเทียบกับวิธีการล้างทำาความสะอาดมังคุดสดด้วย 

กับการล้างด้วยนำ้าสะอาดและไม่มีการตัดแต่งกลีบเลี้ยงดอก 

พบว่าการล้างทำาความสะอาดด้วยสารละลายไฮโปคลอไรด์ร่วม 

กับการตัดแต่งกลีบเลี้ยงดอกช่วยกำาจัดจุลินทรีย์ที่ผิวของมังคุดสด 

ได้ทัง้หมด	แสดงดังภาพที	่1	จงึเลอืกวธิกีารล้างทำาความสะอาดมงัคดุ 

สดด้วยสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด์ความเข้มข้นร้อยละ	 0.1 

โดยนำ้าหนักต่อปริมาตรร่วมกับการตัดแต่งกลีบเล้ียงดอกของมังคุด 

ออกในการทดลองขั้นตอนการเตรียมเนื้อมังคุดเข้มข้นต่อไป

 ภาพที่	1	แสดงการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ที่ผิวมังคุดสด	(ก)	

ล้างมังคุดสดด้วยสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด์

	 ร่วมกับการตัดแต่งกลีบเล้ียงดอก	 (ข)	 ล้างมังคุดสดด้วยนำ้า 

สะอาดและไม่ตัดแต่งกลีบเลี้ยงดอกวัตถุดิบหลักที่ใช ้สำาหรับ 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมชนิดเม็ดผสมมังคุด	 แสดงดังภาพท่ี	 2	 คือ 

นมผงสำาเร็จรูป	 มังคุดสุกในส่วนที่รับประทานได้	 และเนื้อมังคุด 

เข้มข้น	 เมื่อทำาการวัดค่าปริมาณวิตามินซี	 ค่าความสว่างและ 

ค่าสี	 แสดงดังตารางที่	 1	 พบว่าปริมาณวิตามินซีในนมผงสำาเร็จรูป 

มีปริมาณน้อยที่สุดคือ	 1.3	 มิลลิกรัมในส่วนที่รับประทานได้ 

100	 กรัม	 ปริมาณวิตามินซีของมังคุดสดในส่วนที่รับประทานได้ม ี

ปริมาณสูงสุดคือ	 8.8	 มิลลิกรัม	 ในขณะที่ในเนื้อมังคุดเข้มข้น 

พบปริมาณ	4.1	มิลลิกรัมคิดเป็นประมาณร้อยละ	50	ของปริมาณ 

วิตามินซีที่พบในมังคุดสุกในส่วนที่รับประทานได้	 ซ่ึงคาดว่า 

ในขั้นตอนการทำาเน้ือมังคุดเข้มข้นมีการให้ความร้อนเพ่ือระเหย 

เอานำ้าออกนั้นมีผลทำาลายวิตามินซี	(Deman,	1990;	Cruz	et	al,	 

2008)	 นอกจากนี้ความร้อนดังกล่าวยังทำาให้เกิดปฏิกิริยาสีนำ้าตาล 

ส่งผลให้เกดิการเปลีย่นสขีาวนวลของเนือ้มงัคดุสดเป็นสแีดงเหลอืง 

ในเนื้อมังคุดเข้มข้น	 และนอกจากความร้อนแล้วการเปลี่ยนสี 

ดงักล่าวยงัอาจเกดิได้จากกจิกรรมของเอนไซม์โพลฟีีนอลออกซเิดส	

ในสภาวะที่มีอากาศ	(นิธิยา	รัตนาปนนท์,	2553)

 
 
                   (ก)     
 
 
 
 
                   (ข) 
 
 
ภาพที่ 1 แสดงการปนเปอนของจุลินทรียที่ผิวมังคุดสด (ก) ลางมังคุดสดดวยสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด 
           รวมกับการตัดแตงกลีบเล้ียงดอก (ข) ลางมังคุดสดดวยนํ้าสะอาดและไมตัดแตงกลีบเล้ียงดอก 
วัตถุดิบหลักที่ใชสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑนมชนิดเม็ดผสมมังคุด แสดงดังภาพที่ 2 คือนมผงสําเร็จรูป มังคุดสุก

ในสวนที่รับประทานได และเน้ือมังคุดเขมขน เม่ือทําการวัดคาปริมาณวิตามินซี คาความสวางและคาสี แสดงดังตารางที่ 1 
พบวาปริมาณวิตามินซีในนมผงสําเร็จรูปมีปริมาณนอยที่สุดคือ 1.3 มิลลิกรัมในสวนที่รับประทานได 100 กรัม ปริมาณวิตามิน
ซีของมังคุดสดในสวนที่รับประทานไดมีปริมาณสูงสุดคือ 8.8 มิลลิกรัม ในขณะที่ในเน้ือมังคุดเขมขน พบปริมาณ 4.1 มิลลิกรัม
คิดเปนประมาณรอยละ 50 ของปริมาณวิตามินซีที่พบในมังคุดสุกในสวนที่รับประทานได  ซ่ึงคาดวาในขั้นตอนการทําเน้ือ
มังคุดเขมขนมีการใหความรอนเพื่อระเหยเอานํ้าออกน้ันมีผลทําลายวิตามินซี (Deman, 1990; Cruz et al, 2008) 
นอกจากน้ีความรอนดังกลาวยังทําใหเกิดปฏิกิริยาสีนํ้าตาลสงผลใหเกิดการเปล่ียนสีขาวนวลของเน้ือมังคุดสดเปนสีแดงเหลือง
ในเน้ือมังคุดเขมขน และนอกจากความรอนแลวการเปล่ียนสีดังกลาวยังอาจเกิดไดจากกิจกรรมของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิ
เดส ในสภาวะที่มีอากาศ (นิธิยา รัตนาปนนท, 2553) 

 
 
 
 
 
(ก)                                     (ข)                                    (ค)  
ภาพที่ 2 แสดงลักษณะของวัตถุดิบหลักที่ใชสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑนมชนิดเม็ดผสมมังคุด (ก) นมผง 

  สําเร็จรูป  (ข) มังคุดสุกในสวนที่รับประทานได (ค) เน้ือมังคุดเขมขน 
ตารางที่ 1 แสดงปริมาณวิตามินซี และคาสีของวัตถุดิบของหลักที่ใชสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑนมชนิดเม็ด 

    ผสมมังคุด  

ตัวอยาง  
    วิตามินซี 
(มิลลิกรัม/100 กรัม) 

คาสี 

นมผงสําเร็จรูป 
 

     1.3 
L = 57.4 
a = -9.7 
b = -19.5 

มังคุดสุกในสวน 
ที่รับประทานได 

 
     8.8 

L = 19.1 
a = 4.0 
b = 3.6 

เน้ือมังคุดเขมขน 

 

     4.1 

L = 26.0 
a = 5.0 
b = 10.4 

	มงัคดุสดทีล้่างด้วยนำา้สะอาด

	มังคุดสดที่ฟอกฆ่าเชื้อ

สุนิสา  ภาษิตรักษ์, หนึ่งฤทัย  ถนอมธีระนันท์, วรัญญา  โนนม่วง, กรรณิการ์  เจริญสุข 
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 ภาพที่	2	แสดงลักษณะของวัตถุดิบหลักที่ใช้สำาหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมชนิดเม็ดผสมมังคุด	 (ก)	นมผงสำาเร็จรูป	 (ข)	มังคุดสุก 

	 	 	 	 ในส่วนที่รับประทานได้	(ค)	เนื้อมังคุดเข้มข้น

ตารางที่	1	แสดงปริมาณวิตามินซี	และค่าสีของวัตถุดิบของหลักที่ใช้สำาหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมชนิดเม็ดผสมมังคุด	

 
 
                   (ก)     
 
 
 
 
                   (ข) 
 
 
ภาพที่ 1 แสดงการปนเปอนของจุลินทรียที่ผิวมังคุดสด (ก) ลางมังคุดสดดวยสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด 
           รวมกับการตัดแตงกลีบเล้ียงดอก (ข) ลางมังคุดสดดวยนํ้าสะอาดและไมตัดแตงกลีบเล้ียงดอก 
วัตถุดิบหลักที่ใชสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑนมชนิดเม็ดผสมมังคุด แสดงดังภาพที่ 2 คือนมผงสําเร็จรูป มังคุดสุก

ในสวนที่รับประทานได และเน้ือมังคุดเขมขน เม่ือทําการวัดคาปริมาณวิตามินซี คาความสวางและคาสี แสดงดังตารางที่ 1 
พบวาปริมาณวิตามินซีในนมผงสําเร็จรูปมีปริมาณนอยที่สุดคือ 1.3 มิลลิกรัมในสวนที่รับประทานได 100 กรัม ปริมาณวิตามิน
ซีของมังคุดสดในสวนที่รับประทานไดมีปริมาณสูงสุดคือ 8.8 มิลลิกรัม ในขณะที่ในเน้ือมังคุดเขมขน พบปริมาณ 4.1 มิลลิกรัม
คิดเปนประมาณรอยละ 50 ของปริมาณวิตามินซีที่พบในมังคุดสุกในสวนที่รับประทานได  ซ่ึงคาดวาในขั้นตอนการทําเน้ือ
มังคุดเขมขนมีการใหความรอนเพื่อระเหยเอานํ้าออกน้ันมีผลทําลายวิตามินซี (Deman, 1990; Cruz et al, 2008) 
นอกจากน้ีความรอนดังกลาวยังทําใหเกิดปฏิกิริยาสีนํ้าตาลสงผลใหเกิดการเปล่ียนสีขาวนวลของเน้ือมังคุดสดเปนสีแดงเหลือง
ในเน้ือมังคุดเขมขน และนอกจากความรอนแลวการเปล่ียนสีดังกลาวยังอาจเกิดไดจากกิจกรรมของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิ
เดส ในสภาวะที่มีอากาศ (นิธิยา รัตนาปนนท, 2553) 

 
 
 
 
 
(ก)                                     (ข)                                    (ค)  
ภาพที่ 2 แสดงลักษณะของวัตถุดิบหลักที่ใชสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑนมชนิดเม็ดผสมมังคุด (ก) นมผง 

  สําเร็จรูป  (ข) มังคุดสุกในสวนที่รับประทานได (ค) เน้ือมังคุดเขมขน 
ตารางที่ 1 แสดงปริมาณวิตามินซี และคาสีของวัตถุดิบของหลักที่ใชสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑนมชนิดเม็ด 

    ผสมมังคุด  

ตัวอยาง  
    วิตามินซี 
(มิลลิกรัม/100 กรัม) 

คาสี 

นมผงสําเร็จรูป 
 

     1.3 
L = 57.4 
a = -9.7 
b = -19.5 

มังคุดสุกในสวน 
ที่รับประทานได 

 
     8.8 

L = 19.1 
a = 4.0 
b = 3.6 

เน้ือมังคุดเขมขน 

 

     4.1 

L = 26.0 
a = 5.0 
b = 10.4 

	 จากผลการศึกษาอัตราส่วนท่ีเหมาะสมของนมผงสำาเร็จรูปต่อเนื้อมังคุดเข้มข้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมชนิดเม็ดผสมมังคุด	 โดย 

วางแผนการทดลองแบบ	Complete	Randomized	Design	 (CRD)	กำาหนดสิ่งทดลองจำานวน	5	สิ่งทดลอง	โดยสัดส่วนนมผงสำาเร็จรูป 

ต่อเนื้อมังคุดเข้มข้น	 ดังน้ี	 100:0,	 90:10,	 80:20,	 70:30	 และ	 60:40	 ทุกส่ิงทดลองผสมนำ้าตาลทรายขาวร้อยละ	 10	 โดยนำ้าหนัก	 ซึ่ง 

หลังจากทำาการผสมนมผงสำาเร็จรูปกับเนื้อมังคุดเข้มข้นในเครื่องผสม	และนำาไปอบให้แห้งด้วยตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ	 50	 องศาเซลเซียส	 

พบว่าทั้ง	 5	 สิ่งทดลองให้ของผสมมีลักษณะเป็นผงแสดงดังภาพที่	 3	 	 ทั้งน้ีด้วยวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเพิ่มปริมาณเน้ือมังคุดเข้มข้นใน

สัดส่วนที่มากขึ้น	จึงได้ทำาการขยายสิ่งทดลองเพิ่มขึ้นในสัดส่วนนมผงสำาเร็จรูปต่อเนื้อมังคุดเข้มข้นคือ	50:50	และ	40:60	แล้วพบว่าทั้ง	2	

สิ่งทดลองที่เพิ่มมาน้ีให้ลักษณะของผสมท่ีได้จับตัวเป็นก้อนแข็งเมื่อผ่านการอบแห้งที่อุณหภูมิ	 50	 องศาเซลเซียส	 และไม่สามารถบดเป็น

ผงละเอียดได้	(ไม่ได้แสดงผล)	

 
 
                   (ก)     
 
 
 
 
                   (ข) 
 
 
ภาพที่ 1 แสดงการปนเปอนของจุลินทรียที่ผิวมังคุดสด (ก) ลางมังคุดสดดวยสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด 
           รวมกับการตัดแตงกลีบเล้ียงดอก (ข) ลางมังคุดสดดวยนํ้าสะอาดและไมตัดแตงกลีบเล้ียงดอก 
วัตถุดิบหลักที่ใชสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑนมชนิดเม็ดผสมมังคุด แสดงดังภาพที่ 2 คือนมผงสําเร็จรูป มังคุดสุก

ในสวนที่รับประทานได และเน้ือมังคุดเขมขน เม่ือทําการวัดคาปริมาณวิตามินซี คาความสวางและคาสี แสดงดังตารางที่ 1 
พบวาปริมาณวิตามินซีในนมผงสําเร็จรูปมีปริมาณนอยที่สุดคือ 1.3 มิลลิกรัมในสวนที่รับประทานได 100 กรัม ปริมาณวิตามิน
ซีของมังคุดสดในสวนที่รับประทานไดมีปริมาณสูงสุดคือ 8.8 มิลลิกรัม ในขณะที่ในเน้ือมังคุดเขมขน พบปริมาณ 4.1 มิลลิกรัม
คิดเปนประมาณรอยละ 50 ของปริมาณวิตามินซีที่พบในมังคุดสุกในสวนที่รับประทานได  ซ่ึงคาดวาในขั้นตอนการทําเน้ือ
มังคุดเขมขนมีการใหความรอนเพื่อระเหยเอานํ้าออกน้ันมีผลทําลายวิตามินซี (Deman, 1990; Cruz et al, 2008) 
นอกจากน้ีความรอนดังกลาวยังทําใหเกิดปฏิกิริยาสีนํ้าตาลสงผลใหเกิดการเปล่ียนสีขาวนวลของเน้ือมังคุดสดเปนสีแดงเหลือง
ในเน้ือมังคุดเขมขน และนอกจากความรอนแลวการเปล่ียนสีดังกลาวยังอาจเกิดไดจากกิจกรรมของเอนไซมโพลีฟนอลออกซิ
เดส ในสภาวะที่มีอากาศ (นิธิยา รัตนาปนนท, 2553) 

 
 
 
 
 
(ก)                                     (ข)                                    (ค)  
ภาพที่ 2 แสดงลักษณะของวัตถุดิบหลักที่ใชสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑนมชนิดเม็ดผสมมังคุด (ก) นมผง 

  สําเร็จรูป  (ข) มังคุดสุกในสวนที่รับประทานได (ค) เน้ือมังคุดเขมขน 
ตารางที่ 1 แสดงปริมาณวิตามินซี และคาสีของวัตถุดิบของหลักที่ใชสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑนมชนิดเม็ด 

    ผสมมังคุด  

ตัวอยาง  
    วิตามินซี 
(มิลลิกรัม/100 กรัม) 

คาสี 

นมผงสําเร็จรูป 
 

     1.3 
L = 57.4 
a = -9.7 
b = -19.5 

มังคุดสุกในสวน 
ที่รับประทานได 

 
     8.8 

L = 19.1 
a = 4.0 
b = 3.6 

เน้ือมังคุดเขมขน 

 

     4.1 

L = 26.0 
a = 5.0 
b = 10.4 

 จากผลการศึกษาอัตราสวนที่เหมาะสมของนมผงสําเร็จรูปตอเน้ือมังคุดเขมขนในการพัฒนาผลิตภัณฑนมชนิดเม็ด
ผสมมังคุด โดยวางแผนการทดลองแบบ Complete Randomized Design (CRD) กําหนดส่ิงทดลองจํานวน 5 ส่ิงทดลอง 
โดยสัดสวนนมผงสําเร็จรูปตอเน้ือมังคุดเขมขน ดังน้ี 100:0, 90:10, 80:20, 70:30 และ 60:40 ทุกส่ิงทดลองผสมนํ้าตาล
ทรายขาวรอยละ 10 โดยนํ้าหนัก ซ่ึงหลังจากทําการผสมนมผงสําเร็จรูปกับเน้ือมังคุดเขมขนในเครื่องผสม และนําไปอบให
แหงดวยตูอบลมรอนที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส พบวาทั้ง 5 ส่ิงทดลองใหของผสมมีลักษณะเปนผงแสดงดังภาพที่ 3  ทั้งน้ี
ดวยวัตถุประสงคเพื่อตองการเพิ่มปริมาณเน้ือมังคุดเขมขนในสัดสวนที่มากขึ้น จึงไดทําการขยายส่ิงทดลองเพิ่มขึ้นในสัดสวน
นมผงสําเร็จรูปตอเน้ือมังคุดเขมขนคือ 50:50 และ 40:60 แลวพบวาทั้ง 2 ส่ิงทดลองที่เพิ่มมาน้ีใหลักษณะของผสมที่ไดจับตัว
เปนกอนแข็งเม่ือผานการอบแหงที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส และไมสามารถบดเปนผงละเอียดได (ไมไดแสดงผล)  
 
 
 
 
(ก)                        (ข)                        (ค)                        (ง)                        (จ)                   

 
ภาพที่ 3 แสดงลักษณะของของผสมระหวางนมผงสําเร็จรูปและเน้ือมังคุดเขมขน (ก- จ) ส่ิงทดลองที่ 1- 5  

  ตามลําดับ 
2. ผลการข้ึนรูปเปนผลิตภัณฑนมชนิดเม็ดผสมมังคุด 
 นําของผสมระหวางนมผงสําเร็จรูปและเน้ือมังคุดเขมขนที่ผานการอบแหงที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 
24 ชั่วโมง หลังจากที่เย็นแลวมาบดละเอียด และผสมกับสารหลอล่ืนและสารชวยยึดเกาะคือแมกนีเซียม สเตียเรท และแปง
ขาวโพดดัดแปรในปริมาณรอยละ 0.2 และ 5.0 โดยนํ้าหนักตามลําดับ จากน้ันทําการตอกอัดของผสมดังกลาวโดยตรงดวย
เครื่องตอกเม็ดยาแบบสากเดี่ยว เพื่อขึ้นรูปเปนผลิตภัณฑนมชนิดเม็ดผสมมังคุด พบวาทั้ง 5 ส่ิงทดลองสามารถอัดขึ้นรูปเปน
เม็ดได แสดงดังภาพที่ 4 ทําการสุมตัวอยางผลิตภัณฑจากทั้ง 5 ส่ิงทดลอง เพื่อตรวจสอบคานํ้าหนักเฉล่ีย (กรัม) และเวลา 
(ชั่วโมง) ที่ใชในการละลายเฉล่ียในสารละลาย 0.4  HCl แสดงดังตารางที่ 2   
 
 
 
 
 
(ก)                        (ข)                        (ค)                        (ง)                        (จ)                   
 
ภาพที่ 4 แสดงลักษณะของผลิตภัณฑนมชนิดเม็ดผสมมังคุด (ก- จ) ส่ิงทดลองที่ 1- 5 ตามลําดับ 

ตารางที่ 2 นํ้าหนักเฉล่ียและเวลาในการละลายของผลิตภัณฑนมชนิดเม็ดผสมมังคุด 
  

ส่ิงทดลอง 
 

น้ําหนักตอเม็ด 
    (กรัม) 

เวลาที่ใชละลายใน 
0.4 N HCl (ช่ัวโมง) 

1 (100:0)    1.1+0.3b 0.3+0.0a  
2 (90:10)    1.2+0.0ab  0.2+0.0b  
3 (80:20)    1.1+0.1ab  0.2+0.0b  
4 (70:30)    1.2+0.0ab

  0.2+0.1b  
5 (60:40)    1.3+0.3a  0.2+0.0b  

หมายเหตุ   1. คาเฉล่ียที่กํากับดวยอักษรที่แตกตางกันในแนวตั้งแสดงถึงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง 
        สถิติที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 
      2. ตัวเลขในวงเล็บแสดงสัดสวนของนมผงสําเร็จรูปตอเน้ือมังคุดเขมขน 

 

 ภาพที่	3	แสดงลักษณะของของผสมระหว่างนมผงสำาเร็จรูปและเนื้อมังคุดเข้มข้น	(ก-	จ)	สิ่งทดลองที่	1-	5	ตามลำาดับ

2.	ผลการขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์นมชนิดเม็ดผสมมังคุด

	 นำาของผสมระหว่างนมผงสำาเร็จรูปและเนื้อมังคุดเข้มข้นที่ผ่านการอบแห้งที่อุณหภูมิ	50	องศาเซลเซียส	เป็นเวลา	24	ชั่วโมง	หลัง

จากทีเ่ยน็แล้วมาบดละเอยีด	และผสมกบัสารหล่อลืน่และสารช่วยยดึเกาะคอืแมกนเีซยีม	สเตยีเรท	และแป้งข้าวโพดดดัแปรในปรมิาณร้อย

ละ	0.2	และ	5.0	โดยนำา้หนกัตามลำาดบั	จากนัน้ทำาการตอกอดัของผสมดงักล่าวโดยตรงด้วยเครือ่งตอกเมด็ยาแบบสากเดีย่ว	เพือ่ขึน้รปูเป็น

ผลิตภัณฑ์นมชนิดเม็ดผสมมังคุด	พบว่าทั้ง	5	สิ่งทดลองสามารถอัดขึ้นรูปเป็นเม็ดได้	แสดงดังภาพที่	4	ทำาการสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากทั้ง	

5	สิ่งทดลอง	เพื่อตรวจสอบค่านำ้าหนักเฉลี่ย	(กรัม)	และเวลา	(ชั่วโมง)	ที่ใช้ในการละลายเฉลี่ยในสารละลาย	0.4		HCl	แสดงดังตารางที่	2		

สุนิสา  ภาษิตรักษ์, หนึ่งฤทัย  ถนอมธีระนันท์, วรัญญา  โนนม่วง, กรรณิการ์  เจริญสุข 
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36			วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 9  ฉบับที่ 2  เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2558

 ภาพที่	4	แสดงลักษณะของผลิตภัณฑ์นมชนิดเม็ดผสมมังคุด	(ก-	จ)	สิ่งทดลองที่	1-	5	ตามลำาดับ

ตารางที่	2	นำ้าหนักเฉลี่ยและเวลาในการละลายของผลิตภัณฑ์นมชนิดเม็ดผสมมังคุด

 

หมายเหตุ	 1.	ค่าเฉลี่ยท่ีกำากับด้วยอักษรท่ีแตกต่างกันในแนวตั้งแสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 

	 	 	 ร้อยละ	95

	 	 2.	ตัวเลขในวงเล็บแสดงสัดส่วนของนมผงสำาเร็จรูปต่อเนื้อมังคุดเข้มข้น

 จากผลการศึกษาอัตราสวนที่เหมาะสมของนมผงสําเร็จรูปตอเน้ือมังคุดเขมขนในการพัฒนาผลิตภัณฑนมชนิดเม็ด
ผสมมังคุด โดยวางแผนการทดลองแบบ Complete Randomized Design (CRD) กําหนดส่ิงทดลองจํานวน 5 ส่ิงทดลอง 
โดยสัดสวนนมผงสําเร็จรูปตอเน้ือมังคุดเขมขน ดังน้ี 100:0, 90:10, 80:20, 70:30 และ 60:40 ทุกส่ิงทดลองผสมนํ้าตาล
ทรายขาวรอยละ 10 โดยนํ้าหนัก ซ่ึงหลังจากทําการผสมนมผงสําเร็จรูปกับเน้ือมังคุดเขมขนในเครื่องผสม และนําไปอบให
แหงดวยตูอบลมรอนที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส พบวาทั้ง 5 ส่ิงทดลองใหของผสมมีลักษณะเปนผงแสดงดังภาพที่ 3  ทั้งน้ี
ดวยวัตถุประสงคเพื่อตองการเพิ่มปริมาณเน้ือมังคุดเขมขนในสัดสวนที่มากขึ้น จึงไดทําการขยายส่ิงทดลองเพิ่มขึ้นในสัดสวน
นมผงสําเร็จรูปตอเน้ือมังคุดเขมขนคือ 50:50 และ 40:60 แลวพบวาทั้ง 2 ส่ิงทดลองที่เพิ่มมาน้ีใหลักษณะของผสมที่ไดจับตัว
เปนกอนแข็งเม่ือผานการอบแหงที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส และไมสามารถบดเปนผงละเอียดได (ไมไดแสดงผล)  
 
 
 
 
(ก)                        (ข)                        (ค)                        (ง)                        (จ)                   

 
ภาพที่ 3 แสดงลักษณะของของผสมระหวางนมผงสําเร็จรูปและเน้ือมังคุดเขมขน (ก- จ) ส่ิงทดลองที่ 1- 5  

  ตามลําดับ 
2. ผลการข้ึนรูปเปนผลิตภัณฑนมชนิดเม็ดผสมมังคุด 
 นําของผสมระหวางนมผงสําเร็จรูปและเน้ือมังคุดเขมขนที่ผานการอบแหงที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 
24 ชั่วโมง หลังจากที่เย็นแลวมาบดละเอียด และผสมกับสารหลอล่ืนและสารชวยยึดเกาะคือแมกนีเซียม สเตียเรท และแปง
ขาวโพดดัดแปรในปริมาณรอยละ 0.2 และ 5.0 โดยนํ้าหนักตามลําดับ จากน้ันทําการตอกอัดของผสมดังกลาวโดยตรงดวย
เครื่องตอกเม็ดยาแบบสากเดี่ยว เพื่อขึ้นรูปเปนผลิตภัณฑนมชนิดเม็ดผสมมังคุด พบวาทั้ง 5 ส่ิงทดลองสามารถอัดขึ้นรูปเปน
เม็ดได แสดงดังภาพที่ 4 ทําการสุมตัวอยางผลิตภัณฑจากทั้ง 5 ส่ิงทดลอง เพื่อตรวจสอบคานํ้าหนักเฉล่ีย (กรัม) และเวลา 
(ชั่วโมง) ที่ใชในการละลายเฉล่ียในสารละลาย 0.4  HCl แสดงดังตารางที่ 2   
 
 
 
 
 
(ก)                        (ข)                        (ค)                        (ง)                        (จ)                   
 
ภาพที่ 4 แสดงลักษณะของผลิตภัณฑนมชนิดเม็ดผสมมังคุด (ก- จ) ส่ิงทดลองที่ 1- 5 ตามลําดับ 

ตารางที่ 2 นํ้าหนักเฉล่ียและเวลาในการละลายของผลิตภัณฑนมชนิดเม็ดผสมมังคุด 
  

ส่ิงทดลอง 
 

น้ําหนักตอเม็ด 
    (กรัม) 

เวลาที่ใชละลายใน 
0.4 N HCl (ช่ัวโมง) 

1 (100:0)    1.1+0.3b 0.3+0.0a  
2 (90:10)    1.2+0.0ab  0.2+0.0b  
3 (80:20)    1.1+0.1ab  0.2+0.0b  
4 (70:30)    1.2+0.0ab

  0.2+0.1b  
5 (60:40)    1.3+0.3a  0.2+0.0b  

หมายเหตุ   1. คาเฉล่ียที่กํากับดวยอักษรที่แตกตางกันในแนวตั้งแสดงถึงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง 
        สถิติที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 
      2. ตัวเลขในวงเล็บแสดงสัดสวนของนมผงสําเร็จรูปตอเน้ือมังคุดเขมขน 

 

 จากผลการศึกษาอัตราสวนที่เหมาะสมของนมผงสําเร็จรูปตอเน้ือมังคุดเขมขนในการพัฒนาผลิตภัณฑนมชนิดเม็ด
ผสมมังคุด โดยวางแผนการทดลองแบบ Complete Randomized Design (CRD) กําหนดส่ิงทดลองจํานวน 5 ส่ิงทดลอง 
โดยสัดสวนนมผงสําเร็จรูปตอเน้ือมังคุดเขมขน ดังน้ี 100:0, 90:10, 80:20, 70:30 และ 60:40 ทุกส่ิงทดลองผสมนํ้าตาล
ทรายขาวรอยละ 10 โดยนํ้าหนัก ซ่ึงหลังจากทําการผสมนมผงสําเร็จรูปกับเน้ือมังคุดเขมขนในเครื่องผสม และนําไปอบให
แหงดวยตูอบลมรอนที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส พบวาทั้ง 5 ส่ิงทดลองใหของผสมมีลักษณะเปนผงแสดงดังภาพที่ 3  ทั้งน้ี
ดวยวัตถุประสงคเพื่อตองการเพิ่มปริมาณเน้ือมังคุดเขมขนในสัดสวนที่มากขึ้น จึงไดทําการขยายส่ิงทดลองเพิ่มขึ้นในสัดสวน
นมผงสําเร็จรูปตอเน้ือมังคุดเขมขนคือ 50:50 และ 40:60 แลวพบวาทั้ง 2 ส่ิงทดลองที่เพิ่มมาน้ีใหลักษณะของผสมที่ไดจับตัว
เปนกอนแข็งเม่ือผานการอบแหงที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส และไมสามารถบดเปนผงละเอียดได (ไมไดแสดงผล)  
 
 
 
 
(ก)                        (ข)                        (ค)                        (ง)                        (จ)                   

 
ภาพที่ 3 แสดงลักษณะของของผสมระหวางนมผงสําเร็จรูปและเน้ือมังคุดเขมขน (ก- จ) ส่ิงทดลองที่ 1- 5  

  ตามลําดับ 
2. ผลการข้ึนรูปเปนผลิตภัณฑนมชนิดเม็ดผสมมังคุด 
 นําของผสมระหวางนมผงสําเร็จรูปและเน้ือมังคุดเขมขนที่ผานการอบแหงที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 
24 ชั่วโมง หลังจากที่เย็นแลวมาบดละเอียด และผสมกับสารหลอล่ืนและสารชวยยึดเกาะคือแมกนีเซียม สเตียเรท และแปง
ขาวโพดดัดแปรในปริมาณรอยละ 0.2 และ 5.0 โดยนํ้าหนักตามลําดับ จากน้ันทําการตอกอัดของผสมดังกลาวโดยตรงดวย
เครื่องตอกเม็ดยาแบบสากเดี่ยว เพื่อขึ้นรูปเปนผลิตภัณฑนมชนิดเม็ดผสมมังคุด พบวาทั้ง 5 ส่ิงทดลองสามารถอัดขึ้นรูปเปน
เม็ดได แสดงดังภาพที่ 4 ทําการสุมตัวอยางผลิตภัณฑจากทั้ง 5 ส่ิงทดลอง เพื่อตรวจสอบคานํ้าหนักเฉล่ีย (กรัม) และเวลา 
(ชั่วโมง) ที่ใชในการละลายเฉล่ียในสารละลาย 0.4  HCl แสดงดังตารางที่ 2   
 
 
 
 
 
(ก)                        (ข)                        (ค)                        (ง)                        (จ)                   
 
ภาพที่ 4 แสดงลักษณะของผลิตภัณฑนมชนิดเม็ดผสมมังคุด (ก- จ) ส่ิงทดลองที่ 1- 5 ตามลําดับ 

ตารางที่ 2 นํ้าหนักเฉล่ียและเวลาในการละลายของผลิตภัณฑนมชนิดเม็ดผสมมังคุด 
  

ส่ิงทดลอง 
 

น้ําหนักตอเม็ด 
    (กรัม) 

เวลาที่ใชละลายใน 
0.4 N HCl (ช่ัวโมง) 

1 (100:0)    1.1+0.3b 0.3+0.0a  
2 (90:10)    1.2+0.0ab  0.2+0.0b  
3 (80:20)    1.1+0.1ab  0.2+0.0b  
4 (70:30)    1.2+0.0ab

  0.2+0.1b  
5 (60:40)    1.3+0.3a  0.2+0.0b  

หมายเหตุ   1. คาเฉล่ียที่กํากับดวยอักษรที่แตกตางกันในแนวตั้งแสดงถึงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง 
        สถิติที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 
      2. ตัวเลขในวงเล็บแสดงสัดสวนของนมผงสําเร็จรูปตอเน้ือมังคุดเขมขน 

 

	 จากผลของนำ้าหนักเฉลี่ย	 (กรัม)	และเวลา	 (ชั่วโมง)	ที่ใช้ใน

การละลายเฉลีย่ในสารละลาย	0.4	N	HCl	ของผลติภณัฑ์นมชนดิเมด็

ผสมมังคุด	(ตารางที่	2)	พบว่าสิ่งทดลองที่	5	ให้ค่านำ้าหนักเฉลี่ยต่อ

เม็ดที่	1.3	+	0.3	กรัม	ซึ่งสูงกว่าสิ่งทดลองที่	1	ที่มีนำ้าหนักเฉลี่ยต่อ

เม็ด	1.1	+	0.3	กรัม	อย่างมีนัยสำาคัญแต่ไม่แตกต่างจากสิ่งทดลอง 

ที่	2-4	ที่น่าสังเกตคือสิ่งทดลอง	1	ใช้เวลา	0.3	ชั่วโมงในการละลาย 

ในสารละลาย	0.4	N	HCl	ซึ่งนานกว่าทุกสิ่งทดลองอย่างมีนัยสำาคัญ	 

ทั้งนี้อาจสืบเนื่องจากคุณสมบัติของการพองตัวของเส้นใยอาหาร 

ในผลิตภัณฑ์นมชนิดเม็ดที่มีเนื้อมังคุดเข้มข้นผสมนั้นอาจช่วยให้ 

การแตกตัวหรือการละลายได้ดีเช ่นเดียวกับผลของ	 Methyl 

cellulose	ในเม็ดยา	(Colombo,	1993)	ดังนั้นความไม่ปลอดภัย 

ของผู ้บริโภคในกลุ ่มเด็กเล็กท่ีอาจกลืนผลิตภัณฑ์นมชนิดเม็ด 

ผสมเนื้อมังคุดเข้มข้นลงในกระเพาะอาหารโดยไม่ได้ทำาการเค้ียว 

จึงไม่สูงกว่าผลิตภัณฑ์นมชนิดเม็ดที่ไม่มีการผสมมังคุด

3.	 ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพ	 และทางเคมีของ	

	 ผลิตภัณฑ์นมชนิดเม็ดผสมมังคุด

	 นำาตัวอย่างผลิตภัณฑ์นมชนิดเม็ดผสมมังคุดทั้ง	5	สิ่งทดลอง	 

ที่ได้จากการสุ่มหานำ้าหนักเฉลี่ย	(กรัม)	มาทำาการบดเป็นผงละเอียด 

เพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี	 แสดงดังตารางที่	 3 

พบว่าปริมาณความชื้น	 และ	 นำ้าอิสระ	 (aw)	 ของทั้ง	 5	 สิ่งทดลอง 

ไม่แตกต่างกัน	 และอยู่ในช่วงร้อยละ	 3.5-4.2	 และ	 0.4-0.5	 โดย 

นำา้หนกัตามลำาดบั	ซึง่เป็นช่วงค่าทีจ่ลุนิทรย์ีเจรญิได้ตำา่	และสามารถ 

เกิดปฏิกิริยาไลปิดออกซิเดชันได้	 (นิธิยา	 รัตนาปนนท์,	 2553) 

ส่วนค่าความสว่างและค่าสีของทั้ง	 5	 สิ่งทดลองนั้นแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยสำาคัญโดยเมื่อผสมเนื้อมังคุดเข้มข้นในสัดส่วนที่มากขึ้น 

จะทำาให้ได้ผลิตภัณฑ์นมชนิดเม็ดผสมมังคุดมีค่าความสว่างลดลง	 

และให้สีนำ้าตาลเข้มขึ้น	

	 ปริมาณเส้นใย	 และปริมาณเถ้าของทั้ง	 5	 สิ่งทดลองนั้นมี 

ปริมาณแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ	 โดยปริมาณเส้นใยมีค่าอยู่ใน 

ช่วงร้อยละ	0.8	ถงึ	1.2	โดยนำา้หนกั	ซึง่ปรมิาณเส้นใยของผลติภัณฑ์ 

นมชนดิเมด็ผสมมงัคุดนีเ้พิม่ขึน้แปรผันตามปรมิาณหรอืสัดส่วนของ 

เนื้อมังคุดเข้มข้นโดยสิ่งทดลองที่	 5	 มีปริมาณเส้นใยสูงสุดคิดเป็น	 

1.5	 เท่า	 ของสิ่งทดลองที่	 1	 ส่วนปริมาณเถ้ามีค่าอยู่ในช่วงร้อยละ	 

4.8-7.1	โดยนำ้าหนัก	ซึ่งปริมาณเถ้าดังกล่าวนี้แปรผกผันกับปริมาณ

หรือสัดส่วนของเน้ือมังคุดเข้มข้นโดยส่ิงทดลองที่	 5	 มีปริมาณ 

เถ้าตำ่าสุดคิดเป็น	0.7	ของสิ่งทดลองที่	1	

	 ส่วนปรมิาณวติามนิซขีองทัง้	5	สิง่ทดลองมค่ีาไม่แตกต่างกนั

และอยู่ในช่วง	1.2	-1.7	มิลลิกรัมในส่วนที่รับประทานได้	100	กรัม	

_

_
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สรุปผลการวิจัย
	 การล้างทำาความสะอาดผลมงัคดุตดัแต่งกลบีหมวกดอกออก 

ด้วยสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด์ความเข้มข้นร้อยละ	0.1	 โดย 

นำ้าหนักต่อปริมาตร	 เป็นเวลา	 15	 นาที	 แล้วล้างด้วยนำ้าสะอาด 

3	 ครั้ง	 สดช่วยกำาจัดจุลินทรีย์ที่บนเปื้อนจากผิวของมังคุดได้	 ซึ่ง 

โซเดียมไฮโปคลอไรด์นี้มีการใช้ทั่วไปในงานด้านสุขาภิบาลและ

การกำาจัดเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนในผักและผลไม้สดทั่วไป	 (Saway,	 

1978)	 วิธีนี้จึงเป็นการทำาความสะอาดมังคุดสดทั้งลูกที่เหมาะสม 

ก่อนทำาการคว้านเพื่อเอาเนื้อมังคุดสด	 เนื้อมังคุดสดแยกเอาเมล็ด 

ออกนำาไปให้ความร้อนเพื่อระเหยเอานำ้าออกและความคุมปริมาณ 

ของแข็งที่ละลายนำ้าได้ที่ระดับ	 65-67	 องศาบริกซ์	 วิธีการให้ 

ความร้อนดังกล่าวทำาให้ปริมาณวิตามินซีของเน้ือมังคุดเข้มข้น 

ลดลงประมาณร้อยละ	 50	 ของปริมาณวิตามินซีท่ีพบในเนื้อ 

มังคุดสด	 และได้เนื้อมังคุดเข้มข้นสีแดงเหลือง	 และเม่ือผสมนมผง 

สำาเร็จรูปและเนื้อมังคุดเข้มข้นเข้าด้วยกันพบว่าสัดส่วนของของ 

เนื้อมังคุดเข้มข้นท่ีผสมได้สูงสุดร้อยละ	 40	 ซ่ึงเป็นสัดส่วนที ่

สามารถตอกอัดขึ้นรูปด้วยเครื่องตอกเม็ดยาชนิดสากเดี่ยวเป็น 

ผลิตภัณฑ์นมชนิดเม็ดผสมมังคุดได้	 ผลิตภัณฑ์นมชนิดเม็ดผสม 

มังคุดที่ได้นี้มีสีนำ้าตาล	 การแตกตัวหรือการละลายดี	 มีเส้นใยสูง 

และเถ้าตำ่า	 ซึ่งจะแปรผันตามปริมาณหรือสัดส่วนของเน้ือมังคุด 

เข้มข้น	 ส่วนปริมาณวิตามินซีไม่ต่างจากนมชนิดเม็ดท่ีไม่มีการผสม 

มังคุด	

ข้อเสนอแนะ
	 1.	 ควรเพิ่มการทดสอบการยอมรับของผู ้บริโภคของ 

ผลิตภัณฑ์นมชนิดเม็ดผสมมังคุด	

	 2.	 ศกึษาชนดิบรรจภุณัฑ์	และอายกุารเกบ็รกัษาผลติภณัฑ์

นมชนิดเม็ดผสมมังคุด

กิตติกรรมประกาศ
	 การวจิยัในครัง้นีไ้ด้รบัทนุสนบัสนนุการวจิยัจากมหาวทิยาลัย 

เทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออกและขอขอบคณุสาขาวชิาเทคโนโลยี 

การจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์	 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

การเกษตร	สำาหรับอุปกรณ์และสถานที่ทำาการศึกษาวิจัย		

เอกสารอ้างอิง
นิธิยา	รัตนาปนนท์.	2553.	เคมีอาหาร.	กรุงเทพฯ:	โอเตียนสโตร์.	 

	 255	หน้า.

วรรณา	 ตั้งเจริญชัย	 และวิบูลย์ศักดิ์	 กาวิละ.	 2531.	 นมและ	

	 ผลิตภัณฑ์นม.	 กรุงเทพฯ	 โอ.	 เอส.	 พริ้นติ้ง	 เฮ้าส์.	 267	 

	 หน้า.	วารี

ลิมป์วิกรานต์.	 2556.	 การละลายของเม็ดยา.	 ภาควิชาเภสัช 

	 อุตสาหกรรม	 คณะเภสัชศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล,			 

	 กรุงเทพฯ.	25	หน้า.

สุธิวงศ์	 พงษ์ไพบูลย์.	 2556.	 การแปรรูปมังคุด.	 เข้าถึงได้จาก 

	 h t tp : / /www.a rda .o r . th/kaset in fo/south/ 

	 mangosteen/used/01-02.php	(25	มกราคม	2556).

สำานกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ.	2551.	ประโยชน์	

	 ของนม.	 เข้าถึงได้จาก	 http://www.thaihealth.or.th/ 

	 partner/blog/5265.	(15	มกราคม	2556).

สมศักดิ์	 วรรณศิริ.	 2541.	 มังคุด.	พิมพ์ครั้งที่	 4.	 สำานักพิมพ์ฐาน 

	 เกษตรกรรม.	62	หน้า.

อรพิน		ชัยประสม.	2546.	บทปฏิบัติการเทคโนโนยีของผลิตภัณฑ	์

	 นม.	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง,	กรุงเทพฯ.	87	หน้า.

Black,	R.,	Williams,	S.	M.,	Jones,	I.	E.,	Goulding,	A.	2002.	 

 Children	who	 avoid	 drinking	 cow	milk	 	 have	

	 low	 dietary	 calcium	 intakes	 and	 poor	 bone		

	 health.	Am	J	Clin	Nutr	76:	pp.	675–80.

Brown,	L.,	Rosner,	B.,	Willett,	W.	W.,	Sacks,	F.	M.	1999.	 

 Cholesterol-lowering	effects	of	dietary	fiber:		a	

	 meta-analysis.	Am	J	Clin	Nutr	69:	pp.	30–42.

Colombo,	 P.	 1993.	 Swelling-Controlled	 release	 in	

	 hydrogel	matrices	for	oral	rout.	Adv	Drug	Deliv

สุนิสา  ภาษิตรักษ์, หนึ่งฤทัย  ถนอมธีระนันท์, วรัญญา  โนนม่วง, กรรณิการ์  เจริญสุข 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

   วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 9  ฉบับที่ 2  เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2558   39

Guidance	for	Developing	Sustainable	Destinations	

of	Thaiphuen	Community	in	Nakhon	Nayok	Province,	Thailand

Akhilesh	Trivedi,	Ph.D.,

Faculty	of	Hospitality	Industry,	Dusit	Thani	College,	Bangkok,	Thailand

Abstract
	 This	 research	 concerns	 issues	 of	 community	 destination	 development	 for	 sustainability	 within	 the 

context	of	Thailand.	One	particular	community;	Thaiphuen	in	Nakhon	Nayok	province,	was	investigated.	The	focus 

of	 the	 research	 is	 on	 assessment	 of	 the	 environment	 for	 tourism,	 the	 available	 resources	 of	 Thaiphuen 

Community,	 destination	 sustainability	 as	 well	 as	marketing	 analysis.	 Consequently,	 guidelines	 for	 developing 

sustainable	destinations	 for	 the	community	 are	 recommended.	 	An	 integrated	approach;	 the	 key	 factor	 for	 the 

success	 of	 sustainable	 tourism,	 should	 be	 adopted	 in	 planning	 sustainable	 tourism	 for	 Thaiphuen	 destinations.	 

Overall	 development	 schemes	 of	 all	 tourism	 organizations	 are	 needed	 to	 integrate	 in	 order	 to	mitigate	 the 

conflicts	that	can	emerge	between	tourism	and	other	resources-based	activities.	Further	more.	critical	marketing	 

activities	 are	 elaborated;	 	 positioning	 tourist	 destinations,	 defining	 target	 groups	 and	 developing	 service 

marketing	 strategy;	 products,	 price,	 place,	 promotion,	 process,	 personal	 selling	 and	 physical	 evidence.	 These 

activities	are	essential	in	driving	the	tourism	service	level	of	the	community	to	meet	the	target	groups’	expectations	

and	tourism	sustainable	achievement	in	the	long	term.

Key	words	:	Community	Based	Tourism,	Sustainable	Destinations,	Tourism	of	Thailand
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Introduction
	 As	defined	by	the	travel	industry,	destinations	are 

specific	places	chosen	by	travelers	for	temporary	stays.	

People	will	 select	 a	 given	 destination	 to	 visit,	 based 

on	 their	 preferences	 and	 purpose	 for	 travel	 (Medlik 

and	 Middleton.	 1973).	 With	 the	 advent	 of	 mass 

tourism,	 the	 need	 to	 engage	 in	 formal	 destination 

planning	 and	 to	 establish	 sound	 policies	with	 respect	

to	 development	 has	 become	more	 evident	 (Bangur 

and	 Arbel.	 1975).	 Destination	 planning	 entails 

numerous	 processes	 and	 requires	 the	 cooperation 

and	commitment	of	many	parties.	 The	 key	 to	orderly 

development	 seems	 to	 lie	 in	 proper	 planning	 for 

controlled	 development,	 awareness	 and	 vigilance	 on 

the	 part	 of	 host	 communities	 and	 governments,	 and	 

careful	monitoring	 of	 actions.	 Above	 all,	 destination 

development	 requires	education	and	 the	understanding	 

of	 the	 rights	 and	 responsibilities	 of	 both	 hosts	 and 

visitors	(Helber.	1979).

	 Nakhon	Nayok	Province	of	Thailand	is	a	destination	 

that	 has	 arguably	 been	 taken	 for	 granted	 by	many 

tourists.	 Located	 just	 106	 kilometers	 from	 Bangkok. 

Among	variety	 types	of	destinations	 in	Nakhon	Nayok, 

there	 is	 one	 famous	 cultural	 destination	 namely 

“Thaiphuen	 community”.	 This	 community	 currently 

attracts	 many	 visitors	 as	 they	 can	 maintain	 their 

authentic	attitude	and	value.	 It	 is	a	strong	community 

which	 comprises	 of	 4	 small	 villages;	 Tha	 Daeng, 

Fung	 Klong,	 Koh	Wai	 and	 Ban	Mai,	 All	 four	 villages 

have	shared	similar	traditions	and	cultures	(Viriyanuyok.	

2012).

	 Back	to	200	years	ago,	“Thaiphuen”	migrated	from	

Loas	and	 located	 in	Nakhon	Nayok	Province.	Some	of 

them	 scattered	 and	 settled	 in	 the	 northern	 part	 of 

Thailand.	 Presently,	 the	 native	 language	 is	 still	 used 

among	 the	 community	 people.	 However,	 they	 use 

Thai	 language	 formally	 in	 communicating	 with	 

mainland	 people.	 Thaiphuen	 people	 wear	 own	 

traditional	 style	 clothes	 and	 prefer	 to	 take	 traditional	 

foods	 in	 their	 family.	 They	 still	 use	 traditional	 type 

medical	 facilities	 e.g.	 herbs,	 and	 naturopathy,	 hardly	 

people	use	modern	medical	services.	The	center	of	this 

community	 is	“Fung	Klong	temple”	where	community 

people	 are	 joined	 together	 to	 perform	 religious 

functions	 and	 celebrate	 their	 festivals	 and	 traditional	 

activities	(Tourism	Authority	of	Thailand.	2012).		

	 This	 community	 has	 been	 promoted	 by	 the 

Ministry	of	 Culture	Thailand	 to	be	“Cultural	 Center	 in 

Honor	 of	 His	 Majesty	 the	 King”	 on	 19th	 December, 

2012	 in	 celebrating	 for	 the	 auspicious	 occasion	 of	 His 

Majesty	 the	 King’s	 7th	 Cycle	 Birthday	 Anniversary. 

Beside	 this	main	 cultural	 center,	 there	 are	 the	 other 

historical	 sites	 available	 to	 serve	 tourists’	 interesting 

such	 as	 temples;	 Tha	 Daeng	 temple,	 Fung	 Klong 

temple,	 Koh	 wai	 temple	 and	 Ban	 Mai	 temple 

(Pra	 Tum	Wong	 Sa	Was	 temple)	 as	 well	 as	 a	 various 

kinds	 of	 activities	 such	 as	 trekking	 in	 the	 forest	 near 

the	 villages,	 joining	 a	 lecture/workshop	 for	 learning	 

Thiaphuen	 tradition	 and	 culture,	 demonstrating	 of 

food	 preservation	 ,	 demonstrating	 of	 plant	 growing 

and	demonstrating	of	traditional	products’	production,	 

etc.

	 As	 this	 community	 becomes	 famous	 in	 their	 

strength,	 a	 great	 number	 of	 visitors	 are	 continuously 

coming	 to	 visit	 its	 destinations.	 Therefore,	 it	 is	 

necessary	 for	 Thaiphuen	 community	 to	 plan	 for 

future	 development	 on	 destinations.	 Because	 of	 the	 

unique	 nature	 of	 Thaiphuen	 community	 tourism, 

the	 true	 ability	 of	 a	 destination	 to	 compete	 and 

sustain	 should	 involve	 three	 pillars	 of	 sustainable 

tourism;	 environmental,	 economic	 and	 social	 aspects.	 

Consequently,	 the	author	 is	 interested	 in	 the	 research 

problem	 of	 what	 makes	 a	 tourism	 destination 

truly	 competitive,	 to	 increasingly	 attract	 visitors 

while	 providing	 them	 with	 satisfying,	 memorable 

experiences,	 and	 to	 do	 so	 in	 a	 profitably	way,	 while	 

enhancing	 the	 well-being	 of	 destination	 residents 

in	 Thaiphuen	 community	 and	 preserving	 the	 natural	 

capital	of	the	destination	for	future	generation.
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Research	Methodology
	 This	 research	 is	 a	 survey	 research	which	 covers	 

both	qualitative	and	quantitative	approaches.	Qualitative	 

Data	is	collected	from	10	key	people	of	the	community	

and	10	involved	parties	of	relevant	organizations.		A	non-

probability	 sampling	 technique;	 snow	 ball	 is	 adopted	

along	with	a	structured	questionnaire	in	conducting	deep	

interview.	Quantitative	Data	is	collected	from	400	travelers	

of	the	community.	A	non-probability	sampling	technique;	

quota	sampling	is	used	together	with	a	self-administered	

questionnaire.	The	data	is	formulated	and	analyzed	by	

descriptive	 and	 inferential	 statistics.	 The	 hypotheses 

are	tested	by	using	Chi-square	test		 (x2
	 -	test).	 In	case 

two	 variables	 are	 associated	 then,	 Cramer’s	 V	 and 

Sommers’d	are	used	for	testing	correlation.

Research	Results
1)	 Qualitative	Approach	

Part	 I:	 Environment,	 Available	 resources,	 Cultural		

activities	 and	 Infrastructure	 at	 the	 destinations	 of		

Thaiphuen	community

	 All	 respondents	mentioned	 that	 there	 is	 one 

natural	resource	in	their	community	which	is	Tha	Daeng	 

canal.	 There	 are	 also	 four	 historical	 temples	 in	 the 

community;	 one	 called	 “Tha	 Daeng	 Temple”,	 second 

one	called	“Fung	Klong	temple”,	third	one	called	“Koh	 

wai	 temple”	 and	 fourth	one	 called	“Ban	Mai	 temple. 

In	 Ban	Mai	 temple,	 there	 are	 some	 very	 interesting 

historical	 sites	 namely	 Kusawadee	 Pagoda,	 traditional	

weaving	 and	 food	 centers.	 Fung	 Klong	 temple	 and 

Ban	Mai	 temple	 are	 the	most	 frequently	 visited	 by 

travelers.	 Fung	 Klong	 temple	 has	 cultural	 center 

available	 for	 entertaining	 those	 travelers	 interested	 in 

traditional	 and	 cultural	 activities;	music	 dance,	 food,	 

custom	 and	 language,	 etc.	 Moreover,	 the	museum 

in	 Fung	 Klong	 temple	 is	 also	 the	 most	 interesting 

attraction	for	travelers.	

	 All	 respondents	 said	 that	 they	 are	 proud	 of 

the	many	 cultural	 activities	 of	 their	 community.	 Hand 

weaving	 cloth	 is	 an	 important	 traditional	 product	 of	 

Thaiphuen	 community.	 They	 produce	 these	 products 

by	 traditional	 weaving	 machine	 which	 is	 made	 

from	 wood.	 The	 most	 popular	 traditional	 food	 is	 

preserved	 fish	 called	 “Pra	 Doo”.	 The	 other	 kinds	 of 

food	 are	 cloded	 rice	 called	 “Khao	 Pun”,	 grilled	 rice 

called	“Khao	Jee”	and	lotus	stem	curry	called	“Kheng	 

Born”,	etc.		

	 There	are	many	religious	functions	and	ceremonies	 

of	Thaiphuen	people	such	as	longer	lifespan,	removing	 

bad	luck,	New	Year	and	wedding	ceremony,	etc.	These 

functions	 and	 ceremonies	 are	 arranged	 at	 the	 four 

temples	 of	 the	 community.	Many	 community	 people	 

like	to	play	local	music	by	traditional	music	instruments	 

such	 as	 tom-tom,	 xylophone,	 and	 small	 cymbal,	 etc.	 

Thaiphuen	people	have	traditional	dance	called	“Rum 

Phuen”.	 It	 is	 similar	 to	 northern	 dance	 of	 Thailand. 

They	 also	 have	 traditional	music	 called	 “Rum	 Tad” 

which	is	accompanied	by	tum-tum.

	 Overall	 Infrastructure	 in	 the	community	 is	quite 

good.	There	 is	a	huge	power	plant	 that	produces	and	 

distributes	electricity	 throughout	Nakhon	Nayok.	There 

is	 no	 problem	 about	 water	 supplies.	 It	 is	 distributed 

consistently	 with	 high	 pressure.	 Telecommunication 

and	 transportation	 systems	 are	 quite	 good	 also.	 All 

main	 roads	 are	made	 of	 concrete,	 in	 good	 condition 

and	 have	 4	 lanes.	 Even	 though	 some	 small	 roads	 in 

the	villages	are	a	bit	narrow,	all	are	made	with	concrete	 

or	asphalt.	

Part	II:	Destination	sustainability;	the	environmental,		

economic	 and	 social	 impacts	 at	 destinations	when		

travelers	visit

	 All	respondents	were	of	the	opinion	that	presently	

there	is	no	environmental	impact	at	the	destinations	due	

to	the	fact	that	the	amount	of	travelers	is	still	limited.	The	

development	on	tourist	destinations	has	led	to	a	posi-

tive	economic	impact	on	the	community.	People	have	

an	opportunity	 to	 show	 their	 traditional	performances	

and	 to	 sell	 their	 traditional	 products	 and	 food.	 They 

can	 earn	 extra	 income.	 The	 employment	 rate	 is 

affected	 in	 positive	way	 as	well.	Moreover,	 there	 is	 a 

positive	 impact	by	 tourism	on	their	 society.	Whenever	 

travelers	come	to	visit	 their	community,	 they	are	very 

happy	 because	 they	will	 have	 a	 chance	 to	 exchange 

Akhilesh Trivedi, Ph.D.,
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and	 present	 their	 culture	 and	 tradition;	 language, 

clothes,	 food	 and	music,	 etc.	 They	 are	 eager	 and 

willing	to	greet	and	participate	 in	all	activities	that	are 

offered	 to	 travelers.	 They	 always	 set	 the	 greeting 

plan	 and	 tour	 programs	 in	 advance	 to	 ensure	 the 

maximum	service	level	for	travelers.	Community	elders 

or	 the	 abbots	 usually	 help	 the	 locals	 in	 facilitating 

all	activities.	

Part	 III:	Market	analysis;	Past	and	Present	 trends	of		

tourism	 and	Marketing	 strategies	 to	 promote	 the	

	destinations

	 Past	trends	of	tourism	in	the	community	depended 

on	the	season.	Most	of	the	travelers	came	in	rainy	season	 

to	 visit	 natural	 destinations	 especially,	 waterfalls. 

Present	 trends	 of	 tourism	 are	 increasing	 due	 to	 the 

increasing	 popularity	 of	 the	 community.	 Since	 public	

media	 companies	 have	 broadcasted	 the	 tourism	 in 

formation	 of	 this	 community	 on	 television,	 there	 are 

many	 travelers	 come	 to	 visit,	 particularly	 groups	 of 

travelers	 such	 as	 students,	 academics	 and	 government	 

staff,	 etc.	 Even	 though	 tourism	 seems	 to	 depend	 on 

the	 season	 but,	many	 travelers	 come	 year	 round	 to 

visit	 the	most	 famous	 destinations;	Wat	 Fung	 Klong 

Museum.	 Therefore,	 the	 present	 tourism	 trend	 is 

obviously	increasing.	

	 Some	 respondents	 could	 not	 recognize	 the 

marketing	 strategies.	 They	 knew	 only	 that	 they	were 

willing	to	participate	 in	all	activities	of	 the	community	 

whenever	 there	were	 travelers	 that	 came	 to	 visit	 the 

community.	However,	 some	said	 that	 it	 is	 the	duty	of	 

Tourism	Authority	of	Thailand	(TAT)	to	set	the	marketing 

strategies	as	TAT	has	played	a	crucial	role	in	promoting	 

tourist	 destinations	 around	 Thailand.	 Besides	 TAT, 

Tourism	and	Sport	office	in	Nakhon	Nayok	has	supported 

events	or	activities	to	encourage	tourism	such	as	rallies,	 

racing	 and	 contests,	 etc.	 For	 Thaiphuen	 community,	 

they	 are	 fortunate	 that	many	 television	 broadcasters	

are	 interviewing	 locals	and	making	 television	programs 

particularly	 about	 the	 present	 famous	 destination; 

Wat	 Fung	 Klong	meseum	which	 has	 been	 promoted 

by	the	Ministry	of	Culture	Thailand	to	be	“Cultural	Center 

in	Honor	of	His	Majesty	the	King”.	Therefore,	this	museum 

presently	tends	to	be	magnet	of	Thaiphuen	destination. 

The	Abbot	of	Wat	Fung	Klong	has	attempted	topromote 

this	museum	by	 publishing	 leaflets	 and	 brochures	 as 

well.	

	 Most	of	the	respondents	said	that	there	were	no	

financial	resources	directly	supporting	their	community.	

They	had	to	develop	the	projects	that	defined	the	needs,	

objectives	and	the	activities	then,	presented	to	the	gov-

ernment	offices	before	they	would	allocate	an	annual	

budget.	If	they	could	clarify	the	importance	and	outputs	

of	their	projects,	they	would	be	allocated	funds	to	sup-

port	those	projects.	Most	projects	that	were	approved	in	

the	past	were	small	projects.

2)	 Quantitative	Approach	

Part	I:	General	information	of	travelers

	 Out	 of	 total	 400	 respondents,	 the	 highest	 

percentages	 of	 each	 general	 information	 were	 as; 

55.0	 percent	 were	 females.	 36.0	 percent	 were	 50 

years	 old	 and	 above.	 57.0	 percent	 had	 lower	 than 

bachelor	 degree	 and	 29.0	 percent	 were	 government 

official	or	state	enterprise	employees.	

Part	 II:	 Behavior	 of	 travelers	 toward	 traveling	 to	

destinations	of	Thaiphuen	community

	 Out	 of	 total	 400	 respondents,	 the	 highest 

percentages	of	each	aspect	of	 travelers’	behavior	were 

as;	 74.0	 percent	 were	 social	 netting	 group	 traveler 

who	 travels	 with	 peers,	 colleagues	 or	 many	 other 

associations.	 56.0	 percent	 travelled	 to	 Thaiphuen 

tourist	 destinations	 by	 car.	 59.0	 percent	 had	 been	 to	 

Thaiphuen	 tourist	 destinations	 only	 one	 time.	 35.0 

percent	 visited	 Thaiphuen	 tourist	 destinations	 for	 the 

main	purpose	of	meeting.	 66.0	percent	 rated	 summer 

as	 the	most	 favorable	 period	 of	 visiting.	 41.0	 percent	 

rated	 friend	 or	 partner	 as	 the	most	 influential	 person	 

in	 making	 decision	 to	 visit	 Thaiphuen	 destinations, 

63.8	 percent	 stayed	 overnight	 at	 home	 stay	 and 

46.3	percent	preferred	small	food	shops	the	most.

Akhilesh Trivedi, Ph.D.,
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Part	 III:	 Demands	 of	 travelers	 on	 destinations	 of	

Thaiphuen	community	

	 The	top	three	types	of	each	issue	of	Thaiphuen 

destinations	that	the	respondents	rated	for	improvement 

were	as	follows;	

	 Tourist	 destination;	 first,	 sign	 board	 expressing 

back	 ground	 and	 importance.	 Second,	 tour	 book	 and	 

leaflet,	 and	 third,	 knowledge	 and	 communicating	 skill 

of	guide	and	staff.

	 Food	 shop	 or	 restaurant;	 first,	 variety	 of	 shops. 

Second,	cleanliness,	and	third,	area	for	group	tour.	

	 Accommodations;	first,	 shuttle	van/bus	 services.	 

Second,	 rate	 of	 the	 rooms,	 and	 third,	 availability	 of 

tour	agent	counters.

	 Traditional	souvenir	shop;	first,	number	of	shops.	

Second,	quality	of	products,	and	third,	demonstration	of	

production.

	 Transportation;	 first,	 clarity	 and	 consistency	 of 

traffic	 sign	 boards	 on	 the	 road.	 Second,	 convenience 

and	safety,	and	third,	a	variety	of	vehicles.

	 Travel	center;	first,	tour	books,	leaflets	and	tour	 

programs	 of	 each	 destination.	 Second,	 clarity	 and 

consistency	of	traffic	sign	boards	direct	to	travel	center	or 

agent	offices,	and	 third,	 knowledge	and	communicating	

skill	of	guides	and	staff.	

	 Promotion;	first,	availability,	clarity	of	information 

and	accessibility	of	bill	boards,	leaflets,	tour	books	and	 

travel	 magazines	 in	 important	 tourist	 destinations. 

Second,	modern	and	updated	of	information	advertizes 

in	 television	 and	 radio,	 and	 third,	 appropriate	 and	 up 

dated	information	in	the	website.

Part	IV:	Hypothesis	tests

	 In	testing	the	main	hypotheses,	the	results	were	

as	follows;

1.	Gender	and	number	of	times	visited

Hypothesis:	 Gender	 of	 travelers	 is	 associated	 with	 number	 of	 times	 visited	 to	 destinations	 of	 Thaiphuen 

community	

Table	 1	 Hypothesis	 Testing	 on	 association	 between	 gender	 and	 number	 of	 times	 visited	 to	 destinations	 of 

Thaiphuen	community	

 

 Promotion; first, availability, clarity of information and accessibility of bill boards, leaflets, tour 
books and travel magazines in important tourist destinations. Second, modern and updated of 
information advertizes in television and radio, and third, appropriate and up dated information in the 
website. 
Part IV: Hypothesis tests 
 In testing the main hypotheses, the results were as follows; 
1. Gender and number of times visited 
Hypothesis: Gender of travelers is associated with number of times visited to destinations of Thaiphuen 
community  
Table 1 Hypothesis Testing on association between gender and number of times visited to 
destinations of Thaiphuen community  

GENDER 
NUMBER OF TIMES VISITED 

TOTAL 
χ2 p 

ONE TWO OR MORE 
1.605 0.205 

FEMALE 100 80 180 

MALE 136 84 220 
TOTAL 236 164 400 

 

 Table 1 shows that p value at 0.205 is higher than α at 0.05, therefore at the statistical 
significance level of 0.05, we can conclude that gender of travelers is not associated with number of 
times visited to destinations of Thaiphuen community. 
 
2. Gender and average length of visiting time 
Hypothesis: Gender of travelers is associated with average length of visiting time to destinations of 
Thaiphuen community 
Table 2  Hypothesis Testing on association between gender and average length of visiting time to 
destinations of Thaiphuen community  

GENDER 

AVERAGE RANGE OF VISITING TIME 

TOTAL 

χ2 p 

1 DAY 2 DAYS OR LONGER 
3.299 0.069 

FEMALE 136 44 180 

MALE 148 72 220 
TOTAL 284 116 400 

 

 Table 2 shows that p value at 0.069 is higher than α at 0.05, therefore at the statistical 
significance level of 0.05, we can conclude that gender of travelers is not associated with average length 
of visiting time to destinations of Thaiphuen community. 
 
 
 
 

	 Table	1	shows	that	p	value	at	0.205	 is	higher	than	α	at	0.05,	therefore	at	the	statistical	significance	level 

of	0.05,	we	can	conclude	that	gender	of	travelers	is	not	associated	with	number	of	times	visited	to	destinations 

of	Thaiphuen	community.
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2.	Gender	and	average	length	of	visiting	time

Hypothesis:	 Gender	of	 travelers	 is	 associated	with	 average	 length	of	 visiting	 time	 to	destinations	of	 Thaiphuen 

community

Table	2	 	Hypothesis	Testing	on	association	between	gender	 and	average	 length	of	 visiting	 time	 to	destinations 

of	Thaiphuen	community	

 

 Promotion; first, availability, clarity of information and accessibility of bill boards, leaflets, tour 
books and travel magazines in important tourist destinations. Second, modern and updated of 
information advertizes in television and radio, and third, appropriate and up dated information in the 
website. 
Part IV: Hypothesis tests 
 In testing the main hypotheses, the results were as follows; 
1. Gender and number of times visited 
Hypothesis: Gender of travelers is associated with number of times visited to destinations of Thaiphuen 
community  
Table 1 Hypothesis Testing on association between gender and number of times visited to 
destinations of Thaiphuen community  

GENDER 
NUMBER OF TIMES VISITED 

TOTAL 
χ2 p 

ONE TWO OR MORE 
1.605 0.205 

FEMALE 100 80 180 

MALE 136 84 220 
TOTAL 236 164 400 

 

 Table 1 shows that p value at 0.205 is higher than α at 0.05, therefore at the statistical 
significance level of 0.05, we can conclude that gender of travelers is not associated with number of 
times visited to destinations of Thaiphuen community. 
 
2. Gender and average length of visiting time 
Hypothesis: Gender of travelers is associated with average length of visiting time to destinations of 
Thaiphuen community 
Table 2  Hypothesis Testing on association between gender and average length of visiting time to 
destinations of Thaiphuen community  

GENDER 

AVERAGE RANGE OF VISITING TIME 

TOTAL 

χ2 p 

1 DAY 2 DAYS OR LONGER 
3.299 0.069 

FEMALE 136 44 180 

MALE 148 72 220 
TOTAL 284 116 400 

 

 Table 2 shows that p value at 0.069 is higher than α at 0.05, therefore at the statistical 
significance level of 0.05, we can conclude that gender of travelers is not associated with average length 
of visiting time to destinations of Thaiphuen community. 
 
 
 
 

	 Table	 2	 shows	 that	 p	 value	 at	 0.069	 is	 higher	 than	α	 at	 0.05,	 therefore	 at	 the	 statistical	 significance 

level	of	0.05,	we	can	conclude	that	gender	of	travelers	 is	not	associated	with	average	length	of	visiting	time	to 

destinations	of	Thaiphuen	community.

Conclusion	and	Discussion
	 When	analyzing	qualitative	data	of	 the	 research 

by	following	the	elements	of	destination	development	 

for	sustainability,	it	is	found	that	Thaiphuen	community	 

has	recognized	the	importance	of	their	environment	for	

tourism.	They	have	developed	their	destinations	in	line	

with	sustainability	concepts.	It	is	definitely	concerned	with	

the	three	aspects	of	sustainability	which	are	defined	by	

Roger	et	al	(2008)	that	covers	environmental/	ecological,	 

economic	and	social/	socio	-	cultural.	

	 In	 discussing	 the	 first	 aspect;	 environmental/ 

ecological,	 it	 is	 found	 that	 there	 is	 only	 one	 natural	 

resource	 in	Thaiphuen	community	which	 is	Tha	Daeng	 

canal.	 Presently,	 many	 tourism	 parties	 are	 trying	 to 

develop	 this	 canal	 to	 become	 a	 natural	 tourist 

destination.	 This	 endeavor	 is	 consistent	with	 the	 idea 

of	 Keyser	 (2002)	 who	 describes	 that	 in	 managing 

destinations,	the	activities,	programs	and	processes	are 

implemented	 across	 all	 of	 the	 tourism	 industries	 in	 a 

destination	 to	 create	 supportive	 and	 enabling 

conditions	 that	 will	 achieve	 policy	 goals	 and	 the 

destination’s	long–term	success.	 It	 is	also	same	as	the 

idea	 of	 Ritchie	 and	 Crouch	 (2003:	 183)	 that	 describe	 

destination	management	 as	 ‘the	 key	 to	maintaining	 a	 

sustainable	 competitive	 advantage’	 which	 concerns 

several	 activities	 especially	 coordinating	 the	 fragmented	 

supply	that	together	provides	the	tourists’	experiences 

in	 a	 destination	 and	 developing	 and	 maintaining 

high	 quality	 resources	 for	 tourism	 and	 an	 effective 

image	to	promote	the	destination.

	 When	analyzing	available	 resources	of	Thaiphuen	 

community,	 many	 core	 attractions,	 supporting 

attractions	 and	 cultural	 activities	 such	 as	 traditional	 

products,	food,	ceremonies,	local	music	and	traditional 

dances	 are	 obviously	 prominent	 with	 their	 own 

tradition	 and	 identity.	 Therefore,	 the	 tourism	 of	 this 

community	 is	 related	 to	eco-tourism	as	well,	because	 

it	 has	 centered	 on	 cultural	 and	 nature-based. 

Their	 destinations	 have	 attracted	 many	 travelers, 

particularly	 educational	 tourists	 who	 want	 to	 learn 

and	 experience	 their	 interesting	 tradition	 and	 culture. 

This	 complies	 with	 the	 idea	 of	 Weaver	 (2006) 

who	 highlights	 a	 range	 of	 characteristics	 that	 typify 

eco-tourism	 initiatives:	 these	 tend	 to	 be	 centered	 on	 

nature-based	 attractions	 but,	 as	 opposed	 to	 other 

nature-based	 tourism	 forms,	 there	 is	 usually	 an 

educational	 element	 involved	 in	 the	 experience.	 

Additionally,	 they	 usually	 come	 to	 visit	 destinations 

more	 than	one	 time.	This	 is	 shown	by	 the	hypothesis 

test	 of	 this	 research	 which	 found	 that	 the	 type	 of 
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traveler	 is	associated	with	the	number	of	times	visited 

to	 destinations	 of	 Thaiphuen	 community.	 The	 social	 

netting	 group	 travelers	 and	 family	 group	 had	 visited	 

Thaiphuen	 destinations	 two	 times	 or	 more	 when 

compared	with	 other	 types	 of	 travelers;	 independent,	 

partner/friend	and	tour	group	travelers.	

	 However,	when	considering	the	flow	of	travelers 

and	 the	 present	 trends	 of	 tourism	 of	 the	 community 

which	 are	 continuously	 increasing,	 the	 number	 of 

travelers	 are	 still	 limited.	 Hence,	 there	 is	 no	 negative 

environmental	 impact	 at	 the	 destinations	 of	 this 

community,	 but	 instead	 it	 causes	 the	 positive 

environmental	 impact	 as	 Inkson	 and	Minnaert	 (2012) 

explain	 that	 tourism	 is	 an	 exciting	 and	 dynamic 

sector	 that	 is	 constantly	 changing.	 It	 can	 affect 

people’s	 lives	 in	many	 different	 ways:	 for	 tourists	 it 

can	be	source	of	lifelong	memories,	joy	and	fulfillment,	 

and	 for	 businesses	 and	 destinations	 it	 is	 a	 source	 of 

income	and	employment.	

	 Anyway,	 it	 is	 the	 role	 of	 the	 community	 and 

tourism	 government	 parties	 who	 will	 take	 action	 in 

preventing	 negative	 environmental	 impact	 that	may 

arise	 from	 the	 increasing	 number	 of	 tourists.	 This	 is	 a	 

crucial	step	for	tourism	that	complies	with	the	believe 

of	Harris	et	al	(2002).	They	agree	that	the	key	challenges 

for	 tourism	 are	 the	 coordination	 and	 cooperation 

between	 different	 stakeholders,	 the	 limitations	 of	 the	 

efforts	of	the	industry	(many	being	voluntary),	and	the 

	fact	that	many	small-scale	businesses	operate	in	tourism.

	 Then	 discussing	 the	 second	 aspect;	 economic.	 

When	 groups	 of	 travelers	 come	 to	 visit	 ThaiPhuen 

community,	 the	 people	 of	 the	 community	will	 have 

a	 chance	 to	 show	 their	 traditional	 performances	 and 

to	sell	their	traditional	products	and	food.	This	entails 

positive	 economic	 impacts	 of	 tourism	 on	 the	 host 

community.	 The	 impacts	 can	 be	 direct,	 indirect	 and	 

induced	 impacts	 depend	 on	 the	 beneficiary	 of 

tourism	 (Inkson	 and	 Minnaert,	 2012).	 For	 this	 case, 

the	 community	 has	 received	 direct	 economic	 impact	 

which	 is	 generated	 directly	 via	 tourism	 expenditure.	 

Therefore,	 tourism	 of	 this	 community	 has	 not	 just 

brought	 about	 environmental	 but	 also	 commercial 

implications	that	were	mentioned	by	Lane	 (2005)	about	 

this	characteristic	of	rural	tourism	in	the	community.	

	 Finally,	 in	 discussing	 about	 the	 third	 aspect;	 

socio-cultural.	 As	 Inkson	 and	 Minnaert	 (2012)	 state 

that	 tourism’s	 social	 and	 cultural	 impacts	 may	 be 

positive	 or	 negative,	 it	 is	 clearly	 found	 that	 tourism	 

provides	positive	socio	impact	to	Thaiphuen	community. 

People	of	 the	community	have	a	chance	to	exchange	 

their	culture	and	tradition	with	the	travelers.	The	travelers	 

enjoy	 and	 feel	 at	 home	with	 the	 warm	 greeting	 of 

local	 people.	 This	 conforms	 to	 the	 idea	 of	 Reisinger	 

(2009).	 He	 believes	 that	 by	 increasing	 the	 cultural 

awareness	 between	 hosts	 and	 visitors,	 tourism	 can 

contribute	 to	 reducing	 stereotypes	 and	 prejudices 

about	nationalities,	religions	and	cultures.	

	 From	 the	 above	mentioned	 discussion,	we	 can	 

conclude	 that	 currently	 Thaiphuen	 community	 is	 on 

the	 right	 track	 in	 order	 to	 develop	 their	 destinations 

toward	a	sustainable	way.

	 In	market	analysis,	it	is	found	that	some	government	 

parties	have	promoted	Thaiphuen	destinations.	This	 is	 

consistent	 with	 the	 opinion	 of	 Ritchie	 and	 Crouch 

(2003:	 183)	 who	 describe	 one	 role	 of	 destination 

management	 is	 to	 coordinate	 the	 fragmented	 supply	 

that	 together	 provides	 the	 tourists’	 experiences	 in	 a	 

destination,	 for	 example	 local	 transport,	 hospitality 

and	 attraction	providers,	 the	 local	 government	whose	 

decisions	 affect	 the	 destination’s	 tourism	 resources, 

and	 the	 local	 community,	 to	 create	 a	 single	 cohesive 

vision	and	voice	for	tourism.

	 The	 most	 famous	 destination	 of	 Thaiphuen 

community	 is	 Fung	 Klong	Museum.	 This	museum	has 

been	 promoted	 by	 the	 Abbot	 of	 Fung	 Klong	 temple. 

He	 has	 used	 various	 types	 of	 printed	media.	 Even 

though	he	did	not	concentrate	on	promoting	Thaiphuen	 

brand,	 the	 brand	 of	 the	museum	 has	 possibly	 been 

promoted	on	the	sign	board	in	front	the	museum	and 

the	 logo	 is	 printed	 and	 shown	 on	 several	 printed 

media	 and	websites	 as	well.	 The	 benefit	 of	 branding 

is	described	by	Kolb	(2006)	that	branding	as	a	creative	 

process,	 involving	 the	 formulation	 of	 a	 slogan	 and 

designing	 a	 symbol	 or	 logo.	 A	 well	 designed	 brand 
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quickly	and	easily	communicates	the	benefits	a	tourist 

will	experience	 from	visiting	 the	destination.	 If	 tourists	 

have	 had	 a	 positive	 experience	 of	 a	 destination, 

an	 unchanging	 brand	 will	 remind	 them	 of	 this	 and 

highlight	 that	 positive	 experience	 is	 still	 available. 

Other	 advantages	 are	 that	 a	 clear	 brand	 can	 support 

internet	 marketing	 efforts	 and	 bring	 the	 different 

stakeholders	 in	 the	destination	 together	 for	 long-term	 

planning.

	 In	 collecting	 data	 from	 travelers	 by	 using 

quantitative	approach,	 the	authors	 followed	 the	 ideas 

of	Inkson	and	Minnaert	(2012)	who	state	that	marketing	 

is	 a	 complex,	 dynamic,	 creative	 and	 innovative 

process	 that	 seeks	 to	 influence	 consumer	 behavior, 

so	 the	 core	 principle	 of	marketing	 is	 that	 companies 

and	 organizations	 achieve	 their	 objectives	 most 

successfully	 by	 focusing	 on	 satisfying	 customers’ 

needs	 more	 effectively	 than	 competitors	 do.	 The 

authors	also	followed	Kotler	et	al.	 (2009)	who	believe 

the	 importance	 of	 identifying	 segmentation	 for	 the 

market	 and	 Middleton	 et	 al.	 (2009)	 who	 identify 

main	 criteria	 by	which	 tourism	 suppliers	 can	 segment 

their	markets	 such	 as	purpose	of	 travel,	 buyer	 needs,	 

motivations	 and	 benefits	 sought,	 buyer	 behavior/ 

characteristics	 of	 product	 usage,	 demographic	 and 

geographic	profiles,	etc.	

	 When	analyzing	the	quantitative	data,	it	is	found	 

that	 some	 of	 respondents	 were	 social	 netting	 group	 

travelers	 who	 travel	 with	 peers,	 colleagues	 or	many	 

other	 group	 associations	 and	 some	 were	 family 

travelers.	 These	 kinds	 of	 travelling	 can	 strengthen 

personnel	 relationship	 as	 McIntosh	 et	 al.	 (1995)	 

developed	a	model	of	motivation	for	travelling.	One	of	 

the	 four	motivations	 is	 interpersonal	motivators:	 these 

are	 linked	 to	meeting	new	people,	 or	 visits	 to	 friends 

and	 family.	 This	 means	 travelers	 visit	 destinations 

because	 they	want	 to	meet	 new	 people	 or	 want	 to 

escape	from	the	home	environment.	It	is	spiritual	reason.	

	 In	 addition,	 it	 is	 also	 found	 that	 respondents 

visited	Thaiphuen	destinations	for	the	main	purpose	of	 

meeting,	 vacation	 and	 education.	 They	 chose	 to	 visit	 

Thaiphuen	 destinations	 because	 of	 availability	 of 

favorite	 tourist	 attractions.	 This	 complies	 with	 the 

believe	 of	 Pike	 (2008).	 He	 explains	 that	 tourism	 can 

enrich	 tourists’	 experience,	 widen	 their	 horizons	 and	 

increase	their	knowledge.	

	 Pike	 (2008)	 adds	 that	 the	most	 tourism	activities	 

take	 place	 at	 destinations,	 and	 destinations	 form	 a 

pillar	 in	 any	 modeling	 of	 the	 tourism	 system	 and 

have	 emerged	 as	 the	 fundamental	 unit	 of	 analysis 

in	tourism.	As	like	this	community	all	tourism	activities 

take	 place	 at	 each	 tourist	 destination.	 Therefore,	 the	 

travelers	have	a	chance	 to	participate	and	experience	 

the	 activities.	 This	makes	 them	 feel	 like	 a	part	of	 the	

community.	

	 Health	 and	Wall	 (1992)	 state	 that	 destination 

marketing	 and	management	 is	 a	 complex	 issue	which 

requires	 a	 comprehensive,	 holistic	 and	 systematic 

approach	 to	 understand	 it.	 From	 the	 demand	 side, 

travelers	 have	 a	 variety	 of	 choices	 of	 available 

destinations;	 from	 the	 supply	 side,	 destination 

marketing	 organizations	 at	 different	 levels	 are	 trying 

their	 best	 to	 compete	 for	 attention	 from	 a	 highly 

competitive	 marketplace.	 Moreover,	 Pike	 (2008) 

concludes	 that	 destination	 competitiveness	 and 

attractiveness	 demand	 effective	 and	 integrative 

marketing	 and	 management	 strategies	 which	 are 

based	 on	 a	 sound	 understanding	 of	 the	 market 

condition.	 	 Therefore,	 in	 order	 to	 have	 the	 highest 

benefit	from	tourism,	the	community	should	apply	the	 

concept	 of	marketing	 and	management	 in	 developing	 

their	destinations.

	 Additionally,	 it	 is	 found	 that	 travelers	 demand 

for	 the	 improvement	 of	 many	 issues	 of	 Thaiphuen 

tourist	 destinations,	 restaurants,	 accommodations, 

traditional	 shops,	 transportations,	 travel	 centers	 and	 

promotions.	All	needs	or	demands	of	travelers	should 

be	 understood	 in	 order	 to	 have	 success	 in	 tourism 

development	 as	 Anon	 (1985)	 says	 that	 in	 order	 to 

become	a	successful	manager	 in	 the	 tourism	 industry,	

managers	must	 be	 able	 to	 identify	 and	 understand	

tourist	 needs	 and	 wants	 and	 subsequently	 market 

programs	 that	 will	 satisfy	 those	 mentioned	 items. 

As	 one	 respondent	 has	 recommended	 that	 the 
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tourism	 parties	 should	 provide	 sufficient	 budget	 to 

support	 the	 community	 development	 and	 as	 tourism 

parties	 are	 part	 of	 the	 service	 sector,	 therefore	 the 

relevant	 parties	 should	 adopt	 the	 service	marketing 

mix	activities.	 Service	marketing	 theory	evolved	 in	 the 

late	 1970s	 and	early	 1980s	with	 research	by	 Shostack	 

(1977),	 	 Grönroos	 (1978)	 and	 Zeithaml	 (1981),	 whom	 

Hoffman	et	al.	(2009:	25)	refer	to	as	‘services	marketing	 

pioneers’,	 because	 they	 proposed	 that	 services	 could 

not	be	marketed	 in	 the	same	way	as	goods.	Zeithaml 

et	 al.	 (2006:355)	 suggest	 that	 “service	marketing	 is 

about	 promises-promises	made	 and	 promises	 kept 

to	customers”.	

	 To	a	certain	extent,	external	marketing	 involves 

a	marketing	mix	which	 is	 a	 blend	of	 actions	 taken	by 

marketers	 to	manage	 and	 develop	 demand	 for	 their 

products.	 Traditionally	 this	mix	 has	 consisted	 of	 four 

variables	 -	 product,	 price,	 place	 and	 promotion	 - 

originally	 described	 by	 McCarthy	 in	 1960	 as	 the 

4Ps	 framework	 (McCarthy,	 1981,	 in	 Middleton	 at 

al.,	2009:138).	

	 In	addition	to	the	4Ps,	Booms	and	Bitner	 (1981) 

added	 three	more	marketing	mix	 variables	 that	 are 

used	 in	 services	 marketing;	 people,	 processes	 and 

physical	 evidence.	 These	 three	 variables	 are	 related 

to	 interactive	 marketing	 and	 internal	 marketing 

because	 they	 involve	 the	 relationship	 between 

customers,	a	company	and	its	employees.	

	 Eventually,	 having	 clearly	 seen	 by	 the	 above 

discussion,	 Thaiphuen	 community	 should	 adopt	 the	 

concept	of	sustainable	tourism,	destination	management 

and	 service	marketing.	 Through	 implementing	 these	 

concepts,	 they	 will	 be	 able	 to	 bring	 about	 benefits 

to	 all	 involved	 parties	 in	 developing	 community 

destinations	for	sustainability.

Recommendations
	 In	this	part	 the	recommendations	are	suggested	 

for	 developing	 sustainable	 destinations	 for	 Thaiphuen	 

Community.	

	 1)	 Determining	 the	 core	 attractions	 and	

supporting	attractions	for	sustainable	development

	 The	 core	 attractions	 and	 supporting	 attractions 

of	Thaiphuen	community,	that	already	have	developed 

or	can	develop,	should	be	determined	before	planning 

the	 strategies	 to	 develop	 them	 into	 sustainable 

destinations.	

	 2)	 Conducting	marketing	analysis

	 Market	analysis	should	be	conducted	by	studying	 

past	 and	 present	 trends,	 traveler	 profiles,	 traveler 

behavior	 and	 demands,	 market	 positioning,	 and 

destination	image.	It	is	important	for	planning,	budgeting	 

and	marketing	purposes	in	order	to	develop	Thaiphuen	

destinations.	 The	 activities	 of	 market	 analysis	 are 

illustrated	below;

	 	 2.1)	Positioning	 tourist	 destinations	 of	

Thaiphuen	community

	 	 Tourist	destinations	of	Thaiphuen	community 

are	 prominent	 in	 their	 features	 especially	 cultural 

and	 traditional	 identities.	 They	 are	 located	 not	 far 

from	 Bangkok.	 They	 have	 good	 infrastructure	 both 

telecommunication	 and	 transportation	 system. 

Hence,	 positioning	 these	 destinations	 is	 essential	 in 

order	to	create	a	clear	image	for	the	tourists.	The	author 

agree	with	the	community	to	develop	their	position	as	

	 	 “Thaiphuen,	a	destination	of	prominent	culture,	

delicious	‘Pra	doo’,	traditional	food	and	beautiful	dance	

and	music	performances.

	 	 2.2)	Defining	target	groups

	 	 The	whole	market	of	Thaiphuen	tourism	con-

sists	of	several	types	of	travelers	which	are	different	in	

occupations	 and	 ages.	 For	 Thaiphuen	 community,	 the	

target	groups	 for	developing	tourism	should	consist	of	

the	following;

	 	 	 2.2.1)		 Social	 netting	 group	 travelers	 who	 

have	 different	 occupations;	 government	 official/ 

state	 enterprise	 employee,	 laborer,	 business	 owner/ 

merchant,	 farmer/gardener	 and	private	 officer	 including	 

unemployed/retired	person	or	student.

	 	 	 2.2.2)		 Family	 travelers	who	 like	 to	 travel 

with	spouses,	children	and	relatives.
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	 	 2.3)	Developing	 service	marketing	 strategy	

to	serve	the	target	groups

	 	 As	 tourism	 is	 in	 the	 service	 sector,	 service 

marketing	 strategy	 should	 be	 developed	 to	 serve	 the 

defined	 target	 groups.	 The	 service	marketing	 consists 

of	seven	variables	as	follows;

	 	 	 2.3.1)	Tourism	products

	 	 	 Thaiphuen	community	themselves	and	tour-

ism	organizations,	both	government	and	private	sectors,	

all	are	important	in	developing	tourism	products	of	the	

community.	Some	main	recommendations	are	as	follows;

	 	 	 	 	 2.3.1.1)	 Tourism	organizations

	 	 	 	 	 	 (1)	 Form	 organizations	 to 

take	 care	 of	 Thaiphuen	 destination	 development	 by 

concentrating	 on	 individual	 destinations;	 cultural 

destinations,	agricultural	destinations,	etc	

	 	 	 	 	 	 (2)	 Plan	 sustainable	 tourism 

for	 Thaiphuen	 destinations	 by	 integrating	 the	 overall	 

development	schemes	of	all	tourism	organizations	and 

allocate	 sufficient	 budget	 to	 each	 destination	 in 

Thaiphuen	community

	 	 	 	 	 	 (3)	 Hold	brain	storming	meeting 

with	 local	 people	 about	 improving	 and	 developing 

sustainable	tourism	for	Thaiphuen	destinations.	

	 	 	 	 	 	 (4)	 Hold	 seminar	or	meeting 

to	 disseminate	 tourism	 policy,	 plan	 and	 budget	 for 

relevant	 tourism	 parties	 and	 Thaiphuen	 community, 

including	encouraging	them	to	participate	continuously.		 

A	reward	should	be	offered	to	the	relevant	parties	who	

succeed	in	maintaining	and	developing	destinations.	

	 	 	 	 	 	 (5)	 	 Hold	 tourism	 fairs	 and	

exhibitions	 consistently	 in	 Nakhon	 Nayok	 or	 other 

provinces	in	order	to	promote	Thaiphuen	destinations.	 

At	 the	 same	 time,	 also	develop	 traditional	 activities	 or	 

contests	 in	 Thaiphuen	 community	 to	 attract	 travelers	

from	time	to	time.	

	 	 	 	 	 	 (6)	 	 Develop	 Tha iphuen 

destinations	 as	 MICE	 tourism	 destinations.	 Many 

activities	 can	 be	 created	 to	 educate	 interested 

travelers,	especially	those	who	come	from	educational	

institutions	and	government	organizations.

	 	 	 	 	 2.3.1.2)	 Thaiphuen	community

	 	 	 	 	 	 (1)	 Cooperate	 with	 local 

tourism	 organizations	 by	 participating	 in	 seminars	 or 

meetings	 for	 planning	 sustainable	 tourism	 developing	 

strategy	or	for	tourism	training.	

	 	 	 	 	 	 (2)	 Improve	lifestyle	of	 local	 

people	 to	 protect	 the	 region’s	 natural	 and	 cultural	 

attitudes	 by	 encouraging	 them	 to	 support	 or	 sponsor 

in	 maintaining	 cultural	 destinations,	 participate	 in 

cultural	 performances	 and	 activities,	 and	 join	 local 

festivals	and	traditions.	

	 	 	 	 	 	 (3)	 Tr y 	 to 	 demons t r a te 

traditional	 and	 cultural	 identity,	 history	 and	 value	 of 

destinations	 through	 well-organized	 performances; 

music,	show,and	dancing,	etc.	

	 	 	 	 	 	 (4)	 Organize	 special	 events 

e.g.	 cultural	 festivals,	 sports	 contests	 and	 food	 fairs, 

etc.	 at	 destinations.	 	 In	 each	 event,	 should	 perform 

several	 activities,	 i.e.	 edutainment,	 religious,	 festivals, 

rituals,	and	native	dancing	and	food	over	the	year.	

	 	 	 	 	 	 (5)	 Develop	 agro-tourism	 by 

encouraging	garden	owners	to	improve	the	attractiveness 

of	 their	 gardens	 and	 create	 activities,	 such	 as	 offering 

fruit	 buffet,	 picking	 fresh	 fruit	 ,	 growing	 young	 plants 

and	 demonstrating	 organic	 fertilizer	 and	 preserved 

fruit	production,	etc.	 	 	 	 	 	

	 	 	 2.3.2)	Price	of	Tourism	products

	 	 	 	 	 2.3.2.1)	 Tourism	organizations

	 	 	 	 	 	 (1)	 Supervise	 local	 entre 

preneurs	 who	 operate	 accommodations,	 food 

shops/restaurants	 and	 traditional	 product	 shops	 in 

setting	price	of	products	or	services	at	reasonable	rates.	

	 	 	 	 	 2.3.2.2)	 Thaiphuen	community

	 	 	 	 	 	 (1)	 Charge	 entry	 fee	 for 

famous	 destinations;	 Fung	 Klong	 museum	 and 

gardens,	 so	 that	 those	 destinations	will	 have	 enough 

funds	 to	 develop	 and	 be	maintained	 for	 long	 term 

sustainability	in	accordance	with	travelers’	expectations	 

and	needs	
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	 	 	 	 	 	 (2)	 Encourage	 owners	 of 

accommodations,	 food	 shops	 and	 traditional	 product	 

shops	 to	set	 the	price	of	 their	products	or	 services	at	

reasonable	rate.

	 	 	 2.3.3)	Place	for	Tourism	products	

	 	 	 	 	 2.3.3.1)	 Tourism	organizations

	 	 	 	 	 	 (1)	 Contact	 travel	 agents	 or	 

tour	 operators	 in	 Nakhon	 Nayok	 for	 selling	 entry 

tickets	of	Thaiphuen	destinations.

	 	 	 	 	 	 ( 2 ) 	 C rea te 	 ne twork 	 by 

coordinating	 with	 alliances	 to	 sell	 entry	 tickets	 of 

Thaiphuen	 destinations	 together	 with	 traditional 

products,	 i.e.	 post	 offices,	 convenience	 stores,	 super	 

stores,	 hypermarket	 stores,	 department	 stores	 and 

kiosks	in	bus	stations	or	train	stations.	

	 	 	 	 	 2.3.3.2)	 Thaiphuen	community

	 	 	 	 	 	 (1)	 Establish	 fee	 counters	 in	

front	of	destinations	for	selling	entry	tickets.	The	counters	

should	be	opened	daily	 and	 staff	 should	be	 assigned	

during	working	hours.

	 	 	 	 	 	 (2)	 Increase	 channels	 of 

distribution	 of	 accommodations,	 food	 shops	 and 

traditional	 products	 shops	 through	 development	 of	

individual	 websites	 for	 internet	 booking	 and	 having 

sale	agents	or	tour	agent.			 	 	

	 	 	 	 2.3.4)	Promotion	for	Tourism	products

	 	 	 	 	 2.3.4.1)	 Tourism	organizations

	 	 	 	 	 	 (1)	 Disseminate	and	advertise	 

up-dated	 information	 of	 Thaiphuen	 destinations	with	 

beautiful	photos,	appropriate	content	in	television	and 

bill	 boards	 in	 Nakon	 Nayok	 and	 other	 provinces, 

especially	big	cities.

	 	 	 	 	 	 (2)	 Contact	or	sponsor	broad-

casting	 companies	both	domestic	 and	 international	 to 

produce	travel	programs	of	Thaiphuen	destinations	on	 

television.	

	 	 	 	 	 	 (3)	 Contact	 publishers	 of 

tourism	magazines	for	promoting	Thaiphuen	destinations 

to	travelers.	

	 	 	 	 	 	 (4)	 Publ ish	 color ful 	 and 

attractive	tour	books,	brochures	or	leaflets	to	introduce	 

background	 and	 history	 of	 Thaiphuen	 community 

destinations	as	well	as	provide	knowledge	about	sustain-

able	tourism	to	travelers.

	 	 	 	 	 2.3.4.2)	 Thaiphuen	community

	 	 	 	 	 	 (1)	 Demonstrate	 history	 and	 

background	 of	 Thaiphuen	 destinations	 through	 video	

presentation.	

	 	 	 	 	 	 (2)	 Contact	tourism	organiza-

tions	 for	supplying	tourism	printed	media	to	distribute 

at	Thaiphuen	destinations.	

	 	 	 	 	 	 (3)	 Promote	Thaiphuen	com-

munity	 by	 using	 appropriate	 electronic	 technologies;	 

website,	 travel	 blogs	 and	 social	 networks;	 Facebook,	 

LinkedIn,	and	twitter,	etc.	

	 	 	 	 	 	 (4)	 Advert i se 	 Tha iphuen 

destinations	 by	 using	word-of-mouth	 information	 and	 

road-show	method	to	promote	Thaiphuen	destinations	

at	 educational	 institutions,	 government	 and	 private 

organizations.

	 	 	 	 	 	 (5)	 U s e 	 p r o m o t i o n a l 

techniques	 to	 encourage	 travelers	 to	 purchase	more 

local	 products,	 such	 as	 giving	 discounts	 under 

several	 conditions,	 i.e.	 showing	 entry	 tickets	 of	 any 

destination,	purchase	at	specific	volume	and	purchase	 

for	reselling	to	end	users,	etc.

	 	 	 2.3.5)	Process	for	Tourism	products

	 	 	 	 	 2.3.5.1)	 Tourism	organizations

	 	 	 	 	 	 (1)	 Arrange	 f ree	 t ra in ing	

courses	and	work-shops	about	hospitality	management 

for	local	people,	entrepreneurs	and	tourism	representatives.

	 	 	 	 	 	 (2)	 Resea rch 	 should 	 be 

conducted	 periodically	 in	 order	 to	 learn	 about	 the 

effectiveness	 and	 efficiency	 of	 tourism	 plans	 and 

strategies.	

Akhilesh Trivedi, Ph.D.,
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	 	 	 	 	 2.3.5.2)	 Thaiphuen	community

	 	 	 	 	 	 (1)	 Arrange	 proper	 process 

of	 touring	 the	 destinations	 for	 travelers.	 First,	 always 

start	 by	 demonstrating	 an	 introductory	 video	 on	 best	 

practices	 and	 short	 history	 of	 Thaiphuen	 community 

and	destinations	to	travelers	when	they	come	to	visit.	

Followed	by	informing	them	about	the	significant	features	

of	destinations	and	the	surrounding	environment.	Finally,	

before	 the	 tour,	 giving	 them	sustainable	knowledge	 in	

maintaining	destinations.	

	 	 	 	 	 	 (2)	 Advise	 travelers	 regarding	

proper	 travel	behavior	during	 the	 trips	 (including	what	

they	should	do	and	should	not	do).

	 	 	 	 	 	 ( 3 ) 	 E xam ine 	 t r a ve le r s ’ 

perceptions	 of	 the	 destination	 or	 evaluate	 their 

satisfaction	 to	make	 sure	 that	 those	 perceptions	 or 

satisfaction	 reflect	 reality.	 The	 results	 of	 examination	

and	evaluation	will	be	used	to	improve	the	services	of 

destinations	in	accordance	with	travelers’	demands.

	 	 	 	 2.3.6)	Personnel	selling

	 	 	 	 	 2.3.6.1)	 Tourism	organizations

	 	 	 	 	 	 (1)	 Educated	 and	well-trained	 

man	 power	 such	 as	 travel	 agents,	 tour	 operators, 

tour	 guides,	 hotel	 personnel,	 restaurant	 managers, 

transportation	 company	 managers,	 tourist	 polices, 

traditional	 souvenir	 shop	 entrepreneurs	 and	 local 

people	 to	 serve	 travelers	 with	 correct	 and	 proper 

information	especially	tour	guides	who	are	role	models 

for	proper	travel	behavior.	

	 	 	 	 	 2.3.6.2)	 Thaiphuen	community

	 	 	 	 	 	 (1)	 Encourage	the	local	people 

in	 Thaiphuen	 community	 to	 participate	 in	 tourism 

activities.	At	the	same	time,	educate	them	to	know	how	

to	protect	and	preserve	 the	natural	 resources	of	 their	

destinations	for	sustainability.

		 	 	 	 	 	 (2)	 Promote	local	employment 

(either	full	or	part	time)	by	hiring	local	people	to	work 

in	tourism	businesses.	Local	people	will	have	a	chance	to	 

earn	 income	and	recognize	the	advantages	of	developing	

Thaiphuen	community	into	tourism	destination.	

	 	 	 	 	 	 (3)	 Train	 local	 people	 to 

be	 proficient	 in	 communicating	 by	 using	 various 

international	languages.

  	 2.3.7)	Physical	evidence

	 	 	 	 	 2.3.7.1)	 Tourism	organizations

	 	 	 	 	 	 (1)	 Build	tourism	atmosphere	

and	 surroundings	 by	 decorating	 region	 and	 province,	

therefore,	making	them	more	attractive	and	interesting.	

	 	 	 	 	 	 (2)	 Improve	local	transportation 

system	 by	 keeping	 roads	 in	 good	 condition,	 installing	

clear	sign	boards	to	guide	the	way,	fixing	enough	lights	for	

convenience	and	safety,	assigning	traffic	polices	to	take	

care	 at	 tourist	 destinations	 and	 providing	 comfortable	

and	sufficient	variety	of	vehicles,	etc.

	 	 	 	 	 2.3.7.2)	 Thaiphuen	community

	 	 	 	 	 	 (1)	 Maintain	the	beauty,	along 

with	 cleanliness,	 hygiene,	 good	 arrangement	 and 

good	 air	 ventilation	 system	 at	 Thaiphuen	 destinations 

in	consistency	with	natural	setting.

	 	 	 	 	 	 (2)	 Build	 sufficient	 toilets	 to	 

serve	 travelers.	 The	 toilets	 should	 be	modern	 design 

and	be	maintained	properly	for	cleanliness.

	 	 	 	 	 	 (3)	 Manage	waste	and	garbage	

in	 an	 appropriate	way.	 Trash	 bins	 should	 be	 installed 

around	the	destinations	in	accessible	areas.	Sign	boards	 

may	be	put	to	encourage	travelers	to	throw	waste	and	

garbage	properly.

	 	 	 	 	 	 (4)	 A d v i s e 	 o w n e r s 	 o f 

accommodations,	 food	 shops	 and	 tradit ional 

product	 shops	 to	 maintain	 and	 improve	 places	 of 

business	with	attractive	physical	decoration,	good	styles,	 

comfortable	and	economical	friendly	environment.	

Akhilesh Trivedi, Ph.D.,
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แนวทางการพัฒนาตลาดนัดสีเขียวสำาหรับคนเมือง

Development	Approach	for	the	Urban	Green	Market

ธนภูมิ		อติเวทิน

ภาควิชาบริหารธุรกิจ	คณะสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บทคัดย่อ
	 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาตลาดนัดสีเขียวซึ่งขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วภายใต้บริบทสังคมเมือง 

สมัยใหม่	ทั้งในย่านชุมชนที่พักอาศัยและย่านธุรกิจการค้า	เพื่อทำาความเข้าใจมุมมองจากผู้ซื้อและผู้ขายเกี่ยวกับสินค้าและบริการสีเขียวที ่

เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม	จดุเด่นทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของวถิชีวีติแบบตลาดนดัทีม่คีวามสมัพนัธ์เชือ่มโยงกบัการดแูลรกัษาสขุภาพ

และการดำาเนินชีวิตประจำาวัน			

	 ผลการศึกษาด้วยระเบียบวิธีเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและสังเกตการณ์พบว่า	 ตลาดนัดสีเขียวในปัจจุบันปรากฏขึ้น 

ในสองลักษณะ	 ได้แก่	 ตลาดนัดสีเขียวที่พัฒนาขึ้นมาจากตลาดสดหรือตลาดนัดชุมชน	 กับตลาดนัดสีเขียวในย่านอาคารสำานักงานหรือ 

สถานที่ราชการ	 โดยผู้บริโภคมีมุมมองว่า	 สินค้าสีเขียวหมายถึง	 สินค้าที่มีความสดใหม่	 ใกล้ชิดกับแหล่งผลิตตามธรรมชาติ	 ไม่ผ่าน 

กระบวนการแปรรูปหรือผ่านกระบวนการให้น้อยท่ีสุด	 การบริโภคหรือใช้สินค้าดังกล่าว	 แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลจากวัฒนธรรมบริโภค 

นิยมจากกระแสของการดูแลสุขภาพควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติตนตามบรรทัดฐานทางสังคม	ของการเป็นผู้บริโภค 

ที่มีจิตสำานึก	 ทั้งนี้	 เอกลักษณ์ของตลาดนัดมาจากการมีสินค้าพิเศษประจำาท้องถิ่นหรือประจำาฤดูกาลที่ไม่สามารถหาซ้ือได้จากร้านค้า 

สมัยใหม่หรือห้างสรรพสินค้า	ราคาสินค้าที่สามารถต่อรองได้	รวมไปถึงปฏิสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

คำาสำาคัญ	:	ตลาดนัดสีเขียว	การบริโภค	ประสบการณ์ทางวัฒนธรรม

Abstract
	 This	 research	was	 aimed	 to	 study	 development	 approaches	 for	 the	 urban	 green	markets	 which	 have 

emerged	 substantially	 within	 the	modern	 urban	 contexts	 including	 residential	 areas	 and	 central	 business 

district	 areas.	 It	 was	 focused	 on	 examining	 social	 interactions	 between	 vendors	 and	 customers	 in	 terms	 of 

environmental-friendly	 green	 products	 and	 services,	 distinctive	 culture	 of	 flea	markets	 involved	 with	 the 

individuals’	ways	of	lives	and	health-related	activities.	

	 According	 to	 qualitative	method	 including	 in-depth	 interviews	 and	 observation,	 there	were	 two	 types	 of 

green	 flea	markets	 including	 ones	 developed	 themselves	 from	 the	 ordinary	 local	 fresh	markets	 and	 ones 

emerged	 in	 office	 buildings.	 From	 the	 customers’	 point	 of	 views,	 green	 products	 were	 defined	 as	 fresh 

agricultural	 products	 or	 least	 processed-products.	 By	 consuming	 these	 products,	 it	 illustrated	 the	 impacts	 of 

consumer	 culture	 (trends	 in	 health-promoted	 activities)	 paralleled	with	 environmental	 preservation	 as	well	 as 

conformity	 of	 the	 social	 norms	 as	 doing	 our	 bit	 for	 the	 society.	 Besides,	 the	 identity	 of	 flea	market	 usually 

came	 from	 its	unique	products	 that	might	not	be	available	 in	modern	 trades	or	department	 stores,	prices	 that 

could	be	bargained	or	discounted	and	close	relationship	between	the	vendors	and	the	customers.				

Keyword	:	Green	market,	consumption,	cultural	experiences

ธนภูมิ  อติเวทิน
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บทนำา
	 จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้น 

อย่างรวดเร็วของกรุงเทพมหานครในฐานะของการเป็นศูนย์กลาง 

ประเทศก่อให้เกิดผลกระทบในหลากหลายมิติต่อกิจกรรมการ 

ดำาเนินชีวิตประจำาวันของประชากรกรุงเทพฯ	 ทั้งในส่วนของกลุ่ม 

ผู้อาศัยอยู่ดั้งเดิมและกลุ่มผู้ย้ายถ่ินฐานเข้ามาจากต่างจังหวัดใน 

เขตภูมิภาค	และในกรณีของสภาพการณ์ปัจจุบันยังอาจตีความรวม

ไปถึงชาวต่างชาติที่มาจากพื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

ซึ่งมาประกอบอาชีพในประเทศไทย	 ซ่ึงเป็นกลุ่มคนที่มีจำานวน 

มากขึ้นเรื่อยๆ	ทั้งนี้	เป็นที่ยอมรับกันค่อนข้างกว้างขวางว่า	การอยู่ 

ร่วมกันของประชากรภายในพื้นที่ที่มีความจำากัดอย่างกรุงเทพฯ 

ย่อมก่อให้เกิดปัญหาในด้านต่างๆ	 ท่ีเก่ียวข้องกับคุณภาพชีวิต 

รวมไปถงึความเท่าเทยีมหรอืเหลือ่มลำา้ระหว่างความเป็นอยูข่องคน 

กลุ่มต่างๆ	ให้ขยายวงกว้างมากขึ้นด้วยเช่นกัน

	 เมื่อเรากลับมาพิจารณาถึงกิจกรรมประจำาวันของผู ้คน 

จำานวนมากที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ีหรือขอบเขตบริบทของเมืองก็จะ 

พบว่า	 การจับจ่ายใช้สอยเพื่อหาซื้อสินค้ากลายเป็นกิจกรรมสำาคัญ 

ที่ก ่อให้เกิดพื้นที่และปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในระดับสูง	 ทั้งใน 

ลักษณะความคุ้นเคยและความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นอย่างหลากหลาย 

และซับซ้อนระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย	ผู้ขายและผู้ขาย	ตลอดจนผู้ซื้อ 

และผู้ซื้อเองก็ตาม	 ด้วยเหตุท่ีผู้คนเหล่าน้ีมักจะได้พบปะ	 สนทนา 

และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันอยู่เป็นประจำา	 ภายใต้ 

เงื่อนไขของเวลาและสถานที่เดียวกันไปอย่างต่อเนื่อง	ซึ่งในแง่มุมนี้	 

ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องก็จะนำาไปสู่ความแนบแน่น 

และการเป็นคู่สัมพันธ์กันไปได้ในอนาคต

	 ทั้งนี้	 กรุงเทพฯ	 เองก็ไม่ได้มีความแตกต่างไปจากเมือง 

ขนาดใหญ่ในประเทศกำาลังพัฒนาอื่นๆ	 มากนัก	 โดยเฉพาะในแง่ 

มุมที่ว่า	 เมืองเป็นศูนย์กลางท่ีดึงดูดทุกสิ่งเข้าหาตนเอง	 ด้วยเหตุนี ้

จงึไม่ใช่เร่ืองแปลกประหลาดทีเ่ราสามารถทีจ่ะพบเหน็การผสมผสาน 

ที่เป็นทวิลักษณ์	(Dualism)	ระหว่างความเป็นสองขั้วที่แตกต่างกัน 

ได้ทั่วไป	 เช่น	การอยู่ร่วมกันระหว่างรูปแบบชีวิตดั้งเดิมกับรูปแบบ 

ชวีติทนัสมยั	 ร่องรอยของวถีิชวีติชนบทกบัวถีิชวีติเมือง	 การผสมผสาน 

ระหว่างค่านิยมและโลกทัศน์ท่ีเกิดขึ้น	 กิจกรรมทางเศรษฐกิจที ่

แตกต่างกันอย่างสุดขั้วระหว่างผู้คนในชุดทำางานซ่ึงอยู่ในบริษัท 

ห้างร้านขนาดใหญ่กับผู้ค้าแผงลอยหรือร้านชำาบริเวณใกล้เคียง 

จึงเกิดเป็นเอกลักษณ์ของเมืองที่มีความน่าสนใจเป็นพิเศษขึ้น

	 และด้วยความทีร่ปูแบบชวีติดัง้เดมิยงัคงเป็นสิง่ทีค่นจำานวน 

ไม่น้อยยังคงแสวงหา	 มากกว่าการตอบสนองทางวัตถุที่ได้รับอัน 

เป็นผลจากกระบวนการพัฒนาความทันสมัยเพียงอย่างเดียว 

ด้วยเหตุนี้	 แม้ในปัจจุบันในด้านของการจับจ่ายใช้สอยหรือซ้ือ 

สินค้านั้น	 เราจะมีร้านค้าปลีกสมัยใหม่ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก 

ทีมุ่ง่นำาเสนอสนิค้าและบรกิารภายใต้รปูแบบทีม่คีวามเป็นมาตรฐาน 

ด้านราคาและคุณภาพ	 ความสะอาด	 รวมไปถึงความสดใหม  ่

ของสินค้าก็ตาม	 แต่ก็ยังมีหลายสิ่งที่ขาดหายไปในความรู้สึกของ 

ผู้บริโภค	 นั่นก็คือ	 ความผูกพันที่เกิดขึ้นระหว่างคนกับคน	 และ 

ระหว่างคนกับพื้นที่	 ซึ่งธุรกิจสมัยใหม่เหล่านี้ไม่สามารถชดเชย 

หรือตอบสนองความต้องการทางสังคมนี้ได้อย่างเต็มที่	

	 ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ	 นั้นดูเหมือนว่า 

ส่ิงที่ยากจะหลีกเล่ียงทั้งสำาหรับประชากรซ่ึงเป็นผู้อาศัยเดิมของ 

กรุงเทพฯ	 รวมไปถึงประชากรแฝงที่ย้ายถิ่นเข้ามาเพื่อแสวงหา 

โอกาสทางอาชีพที่ดีขึ้นก็คือ	 การเปลี่ยนแปลงทางด้านระบบ 

เศรษฐกิจของเมืองซึ่งเป็นปัจจัยที่สามารถส่งผลกระทบได้ใน 

ทางตรงต่อวิถีการดำาเนินชีวิตประจำาวันของผู้คน	 ทั้งน้ี	 จากระบบ 

เศรษฐกิจเมืองซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น	 3	 กลุ่มหลักๆ	 ได้แก	่ 

เศรษฐกิจแบบเกษตรกรรมดั้งเดิม	 เศรษฐกิจภาคธุรกิจและ

อุตสาหกรรมสมัยใหม่	 และเศรษฐกิจนอกระบบที่อยู่บนพื้นฐาน 

ของอาชีพอิสระนั้นกลับพบว่า	 เศรษฐกิจนอกระบบมีอัตราการ 

ขยายตัวและการเติบโตที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	 ในขณะที่เศรษฐกิจแบบ 

เกษตรกรรมดั้งเดิมค่อยๆ	 ลดจำานวนลงอันเป็นผลจากสัดส่วนของ 

พื้นที่การเกษตรที่ถูกนำาไปใช้จัดสรรเป็นที่ดินเพื่อการอยู ่อาศัย 

หรือการพาณิชย์ประเภทอื่นๆ	 และแม้แต่เศรษฐกิจภาคธุรกิจ 

และอตุสาหกรรมสมยัใหม่เองกม็อีตัราการเตบิโตในระดบัทีถ่ดถอย

ลงอย่างมาก	 โดยเฉพาะในส่วนของการนำาแรงงานเข้าสู ่ระบบ 

เนื่องจากปัญหาจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจระดับโลกที่เกิดขึ้น 

ในปัจจุบัน

	 อย่างไรก็ตาม	 ระบบเศรษฐกิจรูปแบบการค้าสมัยใหม่ 

ซ่ึงเกิดจากอิทธิพลของกระแสทุนนิยมโลกและโลกาภิวัตน์ใน 

ช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาได้สร้างผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อ 

การคงอยู ่ของตลาดสดและร้านค้าขนาดย่อยหลายแห่งในเขต 

ชุมชนเมือง	 พร้อมๆ	 กับกระบวนการรุกไล่ทางพื้นที่กายภาพและ 

พื้นที่ทางสังคมวัฒนธรรมจากการขยายตัวของห้างหรือร ้าน 

การค้าสมัยใหม่	 (Modern	 trade)	 ที่มาพร้อมกับบรรยากาศ 

ภาพลักษณ ์ของความทันสมัยและความเป ็นตะวันตกที่มี 

ความเป็นมาตรฐานของสินค้าและราคา	 ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้น 

เช่นนี้ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรง	 ทำาให้ตลาดการค้าขนาดกลาง 

และขนาดเล็กจำานวนหลายแห่งในเขตกรุงเทพฯ	 และปริมณฑล 

ต้องปิดตัวลงเน่ืองจากไม่สามารถแข่งขันกับห้างหรือร้านการค้า 

สมัยใหม่ได้	 ในขณะเดียวกัน	 ค่านิยมและพฤติกรรมของผู้บริโภค 

เกี่ยวกับการซื้อสินค้าในตลาดสดก็เปลี่ยนแปลงไป	 โดยภาพใน 

ปัจจุบันของตลาดสดหลายแห่งมักจะถูกนำาไปเชื่อมโยงกับมุมมอง 

ของความสกปรก	 ไม่น่ามอง	 สินค้าไม่ได้คุณภาพ	 ราคาขาดความ 

เป็นมาตรฐาน	เป็นต้น

ธนภูมิ  อติเวทิน
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	 ในขณะที่ตลาดสดจำานวนมากกำาลังต้องเผชิญหน้ากับภาวะ 

ขาดทุน	 รวมถึงความพยายามท่ีจะต้องต่อสู้ดิ้นรนรักษากิจการไว ้

ท่ามกลางการแข่งขันท่ีเต็มไปด้วยความรุนแรง	 ในอีกแง่มุมหนึ่ง 

เรากลับได้เห็นการเติบโตของตลาดอีกลักษณะหนึ่งในเขตเมือง 

ได้อย่างชัดเจน	ซึ่งก็คือ	การเติบโตและขยายตัวของตลาดนัดสารพัด 

รูปแบบ	 เช่น	 ตลาดนัดในย่านธุรกิจ	 ตลาดนัดวันหยุด	 ตลาดนัด 

เปิดท้ายขายของ	ตลาดนัดหมู่บ้าน	หรือตลาดนัดสุขภาพ	ซึ่งแม้ว่า 

โดยรายละเอียดแล้วอาจมีองค์ประกอบของสินค้าหรือบริการที่ 

นำาเสนอต่อผู้บริโภคแตกต่างกัน	แต่ก็ยังมีลักษณะร่วมบางประการ 

ที่คล้ายคลึงกัน	 นั่นก็คือ	 การเป็นที่รวมของสินค้านานาชนิดหรือ 

อาจรวมไปถึงบริการอื่นๆ	 เข้าไปด้วย	 โดยท่ีมีรูปแบบของสินค้า 

แทบจะไม่แตกต่างจากตลาดสดมากเท่าใดนัก	 หากแต่ตลาดเหล่านี้ 

มักจะมีลักษณะของการคงอยู่ของเวลาและสถานท่ีของตลาดที่ 

ไม่แน่นอนตายตัวมากนัก	 แต่จะเป็นเสมือนกับกำาหนดการภายในใจ 

ทีผู่ซ้ือ้หรอืผูบ้รโิภคนัน้	“รูก้นั”	เป็นอย่างดว่ีา	ร้านค้าเจ้าประจำาของ 

ตนเองจะมาขายสินค้าเมื่อใดและ	ณ	สถานที่ใด

	 อาจฟังดูน่าประหลาดใจ	 แต่ตลาดนัดชุมชนเหล่านี้กลับ 

สามารถดำารงอยูไ่ด้อย่างค่อนข้างมัน่คงภายใต้บรบิทการบรโิภคของ 

ผู ้บริโภคชาวเมืองซึ่งข้ันตอนและกระบวนการตัดสินใจต่างๆ 

เต็มไปด้วยความซับซ้อนอันเป็นผลจากปัจจัยต่างๆ	 นานัปการ 

ด้วยเหตุนี้	 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจอย่างยิ่งที่จะศึกษาพฤติกรรมและ 

มุมมองเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพที่สามารถนำาไปเช่ือมโยง 

กับตัวตนของความเป็นตลาดนัดสีเขียว	 โดยอาศัยวิธีการเก็บข้อมูล 

เชิงลึกและทำาการวิเคราะห์มิติด้านมุมมองจากท้ังส่วนของผู้ขาย 

และผู้ซื้อซึ่งต่างก็จัดว่าเป็นองค์ประกอบภายใต้กรอบบริบทของ 

แนวคิดวัฒนธรรมบริโภคนิยม	 เพื่อสุดท้ายจะเป็นการสร้างความรู ้

ความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นในระดับลึกเก่ียวกับความสำาคัญและบทบาท 

ของตลาดนัดที่มีต่อการตอบสนองระบบเศรษฐกิจและวิถีชีวิต 

ประจำาวันของผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองได้ต่อไปในอนาคต		

วัตถุประสงค์ของการวิจัย	
	 1.	 เพื่อศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เข้ามา 

ซื้อสินค้า	ณ	ตลาดนัดสีเขียวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

	 2.	 เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนารูปแบบของตลาดนัด 

สีเขียวเพื่อสุขภาพที่มีความเหมาะสมและยั่งยืน	 สอดคล้องกับ 

ลักษณะและความต้องการของผู้บริโภคในบริบทสังคมเมือง

ขอบเขตของการวิจัย
	 ในการศึกษาแนวทางการพัฒนาตลาดนัดสีเขียวสำาหรับ 

คนเมืองนั้น	 จะให้ความสำาคัญกับขอบเขตงานวิจัยไปที่การใช้ 

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ	 เพื่อให้เกิดภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับ 

พัฒนาการในอดีตจนถึงปัจจุบันในการก่อตัว	 การคงอยู่และพลวัต 

ของตลาดนัดสุขภาพให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น	 โดยประกอบกับ 

วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและสังเกตการณ์ข้อมูลภาคสนามตาม 

ลักษณะของปรากฏการณ์จริงเพื่อให ้ เกิดภาพของลักษณะ

ปรากฏการณ์และพฤติกรรมของผู้ซื้อ	 และผู้ขายในบริบทที่เป็น 

จริงในกรณีศึกษาตามสถานที่ต่างๆ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดนัด 

สีเขียวเพื่อสุขภาพที่มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ	 ในช่วงระยะ 

เวลาที่ผ่านมา

วิธีดำาเนินการวิจัย
 1.	 วิธีดำาเนินการวิจัย	จะแบ่งออกเป็นขั้นตอนต่างๆ	ดังนี้

  ขั้นตอนที่	 1	 :	 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้องได้แก่

	 	 1.	ข้อมูลเอกสารที่ได้มีการศึกษาและรวบรวมไว้โดย 

บุคคลและหน่วยงาน	 ทั้งในลักษณะของงานศึกษาวิจัย	 หนังสือ	 

บทความ	 สารคดีสั้นและอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับตลาดประเภท 

ต่างๆ	 ในประเทศไทย	 โดยเฉพาะในลักษณะของตลาดนัดสุขภาพ 

รวมถึง	ข้อมูลจากสื่อประเภทอื่นๆ	เช่น	รายการโทรทัศน์	รายการ 

สารคดี	เกี่ยวกับวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนต่างๆ	

	 	 2.	การสงัเกตการณ์โดยผูศ้กึษาและการสมัภาษณ์เชิงลกึ 

ในตลาดนดัสเีขยีว	โดยแบ่งกลุม่เป้าหมายในการเกบ็ข้อมลูออกเป็น	 

3	กลุ่ม	ได้แก่	กลุ่มผู้ขาย	ผู้ซื้อสินค้า	และ	คณะกรรมการโครงการฯ	 

จำานวนทั้งสิ้น	40	คน

  ขัน้ตอนที	่2	:	การวเิคราะห์ข้อมลู	จะใช้วธิกีารสงัเคราะห์ 

ข้อมูลและทำาการจัดหมวดหมู่	 แยกประเภทของข้อมูลทั้งหมดเพื่อ 

ทำาการวิเคราะห์ให้เข้ากับกรอบของแนวคิดหลักของงานวิจัย	 โดย 

แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ	การคงอยู่ในปัจจุบัน	มุมมองการบริโภค 

และปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในบริบทของ 

ตลาดนัดสุขภาพ	โดยแบ่งกระบวนการวิเคราะห์ออกเป็น	5	ขั้นตอน 

ได้แก่

	 	 ● การจัดระบบข้อมูล

  ●	การจัดแยกหมวดหมู่	รูปแบบและหัวข้อ

  ●		นำาข้อมลูทีล่งรหสัแล้วไปบนัทกึในคอมพวิเตอร์	และ 

	 	 	 ทำาการประมวลผลข้อมลูโดยใช้โปรแกรมสถิตสิำาเรจ็ 

	 	 	 รูป	

  ●	การหาตัวเลือกในการอธิบายข้อมูล

  ●	การเขียนรายงานวิจัย

ธนภูมิ  อติเวทิน
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  ขั้นตอนที่	3	:	การนำาเสนอข้อมูลที่ได้จากการรวบรวม 

สังเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ทางสังคม 

วัฒนธรรมที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับหัวข้อของการวิจัย

นิยามศัพท์เฉพาะ
ตลาดนัด	หมายถึง	สถานที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าที่ไม่ประจำา	มัก

เกิดขึ้นบริเวณย่านที่อยู่อาศัยหรือย่านชุมชน	

ตลาดนัดสีเขียว	หมายถึง	สถานที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าอุปโภค	

บริโภคเพื่อสุขภาพที่ทางหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนได้จัด

ตั้งขึ้น

ผูจ้ำาหน่ายสนิค้า	หมายถงึ	ทีม่รีายชือ่ผ่านการพจิารณาคดัเลือกจาก

กรรมการบรหิารโครงการ	และนำาสนิค้าอปุโภคบรโิภคมาจดัจำาหน่าย

ในตลาดนัดสีเขียว

ผู้บริโภค	 หมายถึง	 ผู้ที่เข้ามาใช้บริการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคใน

ตลาดนัดสีเขียว

ทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย
	 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับตลาดสด	ตลาดนัดและ

	 ตลาดสีเขียว

	 หากถามอย่างน้ีเม่ือยี่สิบหรือสามสิบปีก่อน	 คงไม่มีใคร 

ยกมือ	 แต่มาวันนี้ไม่แน่ใจเสียแล้ว	 อาจเห็นชูมือกันสลอนก็ได้ 

ขึ้นอยู่กับว่าถามใคร	 แต่อาจกล่าวโดยทั่วกันได้ว่า	 ในเมืองใหญ่ 

เยาวชนไทยรุ่นใหม่จำานวนมากอาจไม่เคยไปตลาด	 ไม่เคยจับจ่าย

อาหารและกับข้าวในตลาดสด	 อีกกระท่ังผู้ใหญ่หลายๆ	 คนก็อาจ 

ร้างรา	 เว้นวรรคการไปตลาดสดด้วยตัวเองกันมานาน	 จนลืมไป 

แล้วว่าครั้งหนึ่งตลาดสดละแวกบ้านเป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ใน 

ชีวิตประจำาวัน	 ท่ามกลางวิถีชีวิตท่ีเร่งรีบในปัจจุบันที่วันหนึ่งๆ 

หมดไปกับสถานที่ทำางานและการเดินทางท่ีการจราจรติดบรรลัย 

ในโลกส่วนตัวแห่งรถยนต์	 ประกอบกับนิสัยติดจังหนับกับความ 

สะดวกสบาย	ชีวิตคนเมืองจำานวนหนึ่งจึงผูกพันอย่างมากกับตลาด 

ติดแอร์	 ไม่ว่าจะเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ต	 ในศูนย์การค้าและคอม 

มิวนิตี้มอลล์	 ไฮเปอร์มาร์เก็ต	 ตลอดจนร้านสะดวกซื้อที่ผุดขึ้นมา 

มากมายราวกับดอกเห็ด	 ห่างเหินจากตลาดสดอันอาจถือเป็น 

เสาหลักของวัฒนธรรมการจับจ่ายและข้าวของของผู้คนในเอเชีย

	 อย่างไรก็ตาม	 แม้ตลาดติดแอร์สมัยใหม่จะมีจำานวนเพิ่ม 

มากขึ้นเรื่อยๆ	 อีกทั้งคนเมืองจำานวนไม่น้อยได้ผันตัวไปเป็นลูกค้า 

ประจำาในสถานที่เหล่านั้น	 แต่ตลาดสดในกรุงเทพฯ	และต่างจังหวัด	

แทนที่จะเสื่อมลงก็กลับเติบโตขึ้นเรื่อยๆ	 ตลาดสดยังเป็นแหล่ง 

ของอาหารสด	 อาหารแห้งและเครื่องใช้ท่ีมีความหลากหลาย 

มากกว่า	สดกว่า	และในสนนราคาที่ถูกกว่าตลาดติดแอร์	อีกทั้งยัง 

สามารถต่อรองราคาสินค้าได้	 (ยกเว้นของแห้งท่ีอาจมีราคา 

แตกต่างกัน)	 ด้วยเหตุนี้	 ตลาดสดยังคงเป็นทางเลือกที่ดีกว่า 

สำาหรับครอบครัวที่จับจ่ายอาหารและข้าวของเครื่องใช้อย่าง 

ชาญฉลาด	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำาหรับร้านอาหารต่างๆ	 ทั้งขนาด 

เล็กและขนาดใหญ่	 ตั้งแต่แผงลอยยันภัตตาคารหรู	 อีกท้ังพ่อค้า 

แม่ค้ารายย่อยที่ดำาเนินธุรกิจค้าขายอาหาร	 แทบทุกรายมักซื้อ 

วัตถุดิบเครื่องประกอบอาหารจากเจ้าประจำาในตลาดสดกันท้ังสิ้น 

นับเฉพาะเครื่องประกอบอาหารไทย	 ร้านไหนซื้อของสดจาก 

ซุปเปอร์มาร์เก็ตก็เห็นจะเป็นเรื่องแปลกทีเดียว

	 ในปัจจุบัน	 แม้ในมหานครขนาดใหญ่อย่างกรุงเทพฯ	 ท่ีมี 

ประชากรอาศัยอยู่เป็นจำานวนมาก	 ผู้คนจากทุกภาคหลั่งไหลเข้า 

มาอยู ่	 ทั้งเป็นการชั่วคราวและถาวร	 ตลาดสดและโครงข่าย 

การขนส่งสินค้ากลับยิ่งมีการพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆ	 เกิดตลาด 

ขายส่งขนาดใหญ่	 ตลอดจนพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยในตลาดที่รับ 

ผลผลิตอาหารจากทุกภาคเข้ามาจำาหน่าย	 ส่งผลให้สินค้ามีความ 

หลากหลายของภูมิภาคและวัฒนธรรมต่างๆ	 สามารถสนองตอบ 

ความต้องการของกลุ่มประชากรจำานวนมากได้เป็นอย่างดี	 เช่น 

ในตลาดหลายแห่ง	 จะมีพ่อค้าแม่ค้าเจ้าประจำาขายผักพื้นบ้าน 

จากภูมิภาคต่างๆ	 แม้กระทั่งอาหารต่างชาติอย่างอาหารพม่า 

ก็มีจำาหน่ายเช่นกัน	 หรืออย่างตลาดคลองเตยเองก็มีตลาดลาว 

เป็นการเฉพาะ	 ตลาดบางกะปิมีตลาดอาหารปักษ์ใต้ที่มีชื่อเสียง 

เป็นต้น	 นี่ยังไม่นับตลาดสดรถเร่	 ตลาดสดเคลื่อนที่บนรถกระบะ 

ที่วิ่งบริการตามบ้านเรือนและสถานที่ก่อสร้างในแทบทุกซอย

	 นอกจากจะเป็นแหล่งสินค้าดี	 ราคาเหมาะสมแล้ว	 ตลาด

ยังทำาหน้าที่เป็นพื้นที่ทางสังคมของพ่อค้าแม่ขาย	 ตลอดจนผู้ซื้อ	

การพบปะโอภาปราศรัยและความสัมพันธ์ทางสังคมที่เกิดขึ้น	 จึง

เสมือนเป็นอาหารใจ	 โน้มนำาให้ผู้คนเดินทางไปตลาดอยู่เร่ือยๆ	 ใน

ฐานะที่ตลาดเป็นแหล่งรวมของอาหารและพืชผักทุกชนิดของท้อง

ถิ่น	 ของภูมิภาคและของประเทศ	 ตลาดสดจึงเป็นแหล่งการเรียนรู้

วัฒนธรรมอาหารการกินที่สำาคัญมาก	และเนื่องจากตลาดเป็นพื้นที่

ทางสงัคม	ตลาดสดจงึเป็นเสมอืนมหาวทิยาลยัทีเ่ปิดทางปากะศิลป์	

ซึ่งยินดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้องผองเพื่อนทุกคน	โดยไม่จำากัดเพศ	อายุ

และภาษา	 ที่กล่าวว่าไม่มีข้อจำากัดทางภาษาก็เพราะปัจจุบันเริ่มมี

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ความสนใจมาเที่ยวชมตลาดสดในบ้าน

เราตามค่านิยมว่า	ตลาดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ไม่ควร

พลาด	ในวนันี	้เราจงึไม่ได้ไปจ่ายตลาดเท่านัน้	แต่ไปเทีย่วตลาดด้วย	

	 ชีวิตตลาดสดในกรุงเทพฯ	หลายแห่งดำาเนินไปเกือบตลอด	

24	 ชั่วโมง	 เพราะนอกจากจะเป็นแหล่งจับจ่ายซื้อของ	 บางแห่ง

ก็ยังเป็นแหล่งกินแหล่งเดินเที่ยวเล่น	 ช่วงเช้า	 สาย	 บ่ายหรือเย็น	

ความคึกคักและสีสันของตลาดแต่ละแห่งก็จะมีความแตกต่างกัน

ไปตามบุคลิก	ในมหานครกรุงเทพฯ	ของเรา	มีตลาดที่น่าเดินหลาย

แห่งให้เราได้ทำาความรู้จักและสัมผัสกับเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่เป็น

เอกลักษณ์

ธนภูมิ  อติเวทิน
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ผลการวิจัย
	 ตลาดสีเขียว

	 ใครอยากเดินตลาดช่วยโลกต้องมาที่นี่ 	 ตลาดสีเขียว 

แหล่งรวมสินค้าปลอดภัยสารเคมีนานาชนิด	 จากผู้ขายที่มีหัวใจ 

สีเขียว	 ซึ่งพร้อมเชื้อเชิญลูกค้าท่ีมีหัวใจเดียวกันให้มาอุดหนุน 

แต่ก่อนอื่นต้องขอเกริ่นกล่าวว่า	 อย่าเพิ่งตกใจ	 ถ้าเดินเข้ามาแล้ว 

รู้สึกว่า	 บรรยากาศแตกต่างจากตลาดสดท่ัวไป	 เพราะที่นี้เน้นให ้

เดินกันสบายๆ	 ข้าวของท่ีวางขายก็จัดอย่างเป็นระเบียบ	 และมี 

เอกลักษณ์แตกต่างกันไปในแต่ละร้าน	 แถมยังมีรอยยิ้มจากพ่อค้า 

แม่ขายผู้แสนใจดี	 เพราะไม่เพียงจะเอาสินค้ามาขาย	 แต่ยังเต็มอก 

เต็มใจเล่าถึงที่มีที่ไปของสินค้าของตนอย่างละเอียด	 ลูกค้าคนไหน 

อยากรู้ว่าผักต้นนี้	 อาหารจานน้ัน	 หรือแชมพูขวดโน้น	 มีความ 

เป็นมาอย่างไร	ก็สามารถสอบถามกันได้อย่างไม่ต้องเคอะเขิน

	 อ่านมาถึงตรงนี้อาจคิดในใจว่า	 เป็นตลาดในอุดมคติหรือไม	่ 

ทางกองบรรณาธิการพิสูจน์แล้วว่า	 นี่เป็นตลาดที่มีอยู่จริง	 และ 

อยากชักชวนให้ไปอุดหนุนหรือเดินเที่ยวกันเยอะๆ	 ส่วนในตลาด 

มีอะไรขายบ้างนั้น	 วัลลภา	 แวน	 วิลเลี่ยนส์วาร์ด	 ผู้จัดการบริษัท	 

สวนเงินมีมา	จำากัด	องค์กรพัฒนาเอกชน	ซึ่งทำาหน้าที่ประสานงาน 

เครือข่ายตลาดสีเขียวเล่าให้ฟังว่า	‘ตอนเริ่มต้น	สินค้ามาจากสินค้า

เกษตรก่อน	 ปลูกข้าว	 เอาข้าวมาขาย	 ปลูกผัก	 ก็เอาผักมาขาย 

เลี้ยงไก่	 เอาไข่มาขาย	 ต่อมาก็ทำาเป็นสินค้าแปรรูป	 เช่น	 เอาข้าว 

มาทำานำ้าข้าวกล้องงอก	 ทำาแครกเกอร์	 เพราะว่าเราไม่ได้กินข้าว 

อย่างเดียว	 ไม่ได้กินผักอินทรีย์อย่างเดียว	 เราก็อยากกินขนม 

ขนมตรงนั้นต้องใช้นำ้าตาล	 นำ้าตาลก็เป็นนำ้าตาลอินทรีย์	 ส่วนนม 

ก็นำามาแปรรูปเป็นไอศครีม	 โยเกิร์ต	 เนย	 ระยะต่อมาก็ขยับขยาย 

มาเป็นพวกเครื่องสำาอาง	นำ้าย่าต่างๆ	เสื้อผ้า

	 สินค้าที่นำามาขายล้วนเป็นฝีมือของชาวบ้านซึ่งผลิตแบบ 

เกษตรอินทรีย์	 ปลอดสารเคมี	 ไม่ทำาลายสิ่งแวดล้อม	 เพื่อความ 

ปลอดภัยของผู้บริโภคและตัวผู้ผลิตเอง	 โดยมีการคัดกรองจาก 

กลุ่มเครือข่ายและมีมาตรฐานจากองค์กรต่างๆ	 เป็นเคร่ืองการันตี 

ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทยและต่างประเทศ	 เช่น 

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์	 โดยสำานักงานเกษตรอินทรีย์	 (มกท.)	

มาตรฐานพืชอินทรีย์	Organic	Thailand	โดยศูนย์ปศุสัตว์อินทรีย์	 

กรมปศุสัตว์	มาตรฐานประมง	USDA	ORGANIC	ของสหรัฐอเมริกา 

JAS	 ของรัฐบาลญี่ปุ่น	 IFOAM	 Accredited	 โดยสมาพันธ์เกษตร 

อินทรีย์นานาชาติ	 เป็นต้น	 ดังน้ัน	 ผู้บริโภคจึงสามารถเชื่อใจได้ว่า	 

สินค้าที่วางจำาหน่ายเป็นสินค้าปลอดสารเคมี	 สด	 ใหม่และไม่ไกล 

จากแหล่งผลิต	ซึ่งเป็นคอนเซปต์สำาคัญของตลาดสีเขียว

	 นอกจากตลาดสีเขียวจะมีในเมืองกรุงแล้ว	 ยังกระจายอยู่ 

ตามต่างจังหวัด	 เช่น	 เชียงใหม่	 สุรินทร์	 ยโสธร	 มหาสารคาม	 เลย	 

ฉะเชิงเทรา	ฯลฯ	มีวันนัดเจอกันสัปดาห์และครั้งสองครั้ง	หมุนเวียน 

กันไปในแต่ละที่	 ปัจจุบันตลาดสีเขียวยังจำากัดอยู ่เพียงกลุ ่มผู ้ 

รักสุขภาพและรักษ์สิ่งแวดล้อม	 ทำาให้ราคาสินค้ายังสูงอยู่	 ด้วย 

ผลผลิตที่ออกมาน้อยและต้องดูแลมาก	 แต่ถ้ามีผู้สนใจจับจ่ายซื้อ 

ของในตลาดสีเขียวเพิ่มขึ้น	 ก็จะช่วยเป็นกำาลังใจให้กับผู ้ผลิต 

สร้างสินค้าอุปโภคบริโภคนานาชนิดออกมาวางตลาดกันมากขึ้น 

ราคาก็จะถูกลงได้	 มีพื้นที่ในการพบปะกันบ่อยครั้งขึ้น	 จนกระท่ัง 

กลายเป็นทางเลอืกหนึง่ให้กบัผูม้หีวัใจสเีขยีวได้เดนิเลอืกซือ้ของกนั 

อย่างสบายใจ	เพราะสินค้าที่ไม่เป็นพิษภัยกับผู้ซื้อ	ผู้ขาย	สิ่งแวดล้อม	 

และโลกกลมๆ	ใบนี้	ใครๆ	ก็อยากได้ทั้งนั้น

ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดสีเขียวน่าเดินในกรุงเทพฯและปริมณฑล

(จัดโดยเครือข่ายตลาดสีเขียว)

	 1.	 ศูนย์สุขศาสตร์	ร.พ.	ธรรมศาสตร์	รังสิต:	ทุกวันจันทร ์

และพฤหัสบดี	เวลา	7.00-14.00	น.

	 2.	 อาคาร	3	สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข:	ทุกวัน 

อังคาร	เวลา	7.00-14.00	น.

	 3.	 ร.พ.	 ปทุมธานี	 และ	 ร.พ.	 นครธน:	 ทุกวันพุธ	 เวลา 

7.00-14.00	น.

	 4.	 อาคารีเจ้นท์เฮ้าส์	 ถ.ราชดำาริ:	 ทุกวันพฤหัสบดี	 เวลา	 

11.00-14.00	น.

	 5.	 ร.พ.	 บางโพ	 และ	 ร.พ.	 กรุงธน	 1:	 ทุกวันศุกร์	 เวลา 

7.00-14.00	น.

	 6.	 ร.พ.	มิชชั่น:	ทุกวันอาทิตย์	เวลา	9.00-14.00	น.

	 7.	 Suk	11	ซอยสขุมุวทิ	11	ตรงข้ามโรงแรมแอมบาสเดอร์:	

ทุกวันอาทิตย์	เวลา	10.00-15.00	น.

	 (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่		www.thaigreenmarket.com	หรือ	 

โทร.	0-2622-0955	และ	0-2222-5698)

กรณีศึกษา:	ตลาดสวนหลวง	ร.9

	 ตลาดสวนหลวง	 ร.9	 ตั้งอยู่บริเวณหน้าหมู่บ้านเสรีวิลล่า 

ถนนศรีนครินทร์	 หน้าสวนสาธารณสวนหลวง	 ร.9	 ตลาดแห่งนี้จัด 

อยู่ในลักษณะประเภทตลาดนัด	 (เปิดขายแค่	 2	 วัน	 เสาร์-อาทิตย์)	 

ตั้งแต่เวลาเช้ามืดประมาณตี	 5	 ถึงเที่ยงวัน)	 เกิดขึ้นจากแผงตลาด 

นัดเล็กๆ	 ขายอาหารเช้าอย่างโจ๊ก	 นำ้าเต้าหู้	 แผงผักเล็กๆ	 ร้านขาย 

ผลไม้	ซึ่งลูกค้าในระยะแรกมีเพียงคนที่มาออกกำาลังกายในตอนเช้า 

และผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง

	 ในเวลาต่อมา	 เมื่อชุมชนมีการขยายตัวมากขึ้น	 หมู่บ้าน 

จัดสรรต่างๆ	 บนถนนศรีนครินทร์และย่านใกล้เคียงผุดขึ้นมาก 

ผู้คนที่มาออกกำาลังกายและจับจ่ายใช้สอยที่ตลาดสวนหลวง	 ร.9 

จึงเพิ่มมากขึ้นไปด้วย	 เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที่เข้ามา 

ออกกำาลังกาย	 สินค้าที่วางจำาหน่ายนตลาดจึงเป็นไปในลักษณะ 

ค่อนไปทางสุขภาพ	โดยเฉพาะจำาพวกผักปลอดสารพิษ	ผักพื้นบ้าน 

จากสวน	 เต้าหู้สดๆ	 ผลไม้ต่างๆ	 นานา	 อาหารเจหรือมังสะวิรัต ิ

ธนภูมิ  อติเวทิน
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เช่น	 ร้านขายเห็ดหอมคั่วซีอิ๊ว	 ร้านข้าวยำาสมุนไพรรสอร่อยที่ม ี

ทั้งแบบธรรมดาที่รับประทานกับนำ้าบูดู	 และแบบมังสะวิรัติที่ 

รับประทานกับนำ้ายำาสูตรพิเศษ	 หรือท่ีผู ้เขียนเห็นแล้วชอบใจ 

อย่างยิ่งก็คือ	 ร้านขายสลัดที่ใช้ผักไฮโดรโพนิกส์	 ขายคู่กับนำ้าสลัด 

ทั้งนำ้าใสที่ทำาจากนำ้าผลไม้นำามาปรุงรสและนำ้าสลัดนำ้าข้นที่ใช้ธัญพืช 

เป็นส่วนประกอบ	 เกษตรกรหลายรายนำาสินค้าจากเรือกสวนไร่นา 

ของตนมาขาย	 บ้างก็เอามาแปรรูป	 ต่อยอดสินค้าให้ได้ราคาสูงขึ้น	 

เช่น	 ไข่เค็มจากไข่เป็ดท้องนา	 (ผู้เขียนซื้อแทบทุกครั้งที่มาตลาด 

แห่งนี้	 ทั้งไว้รับประทานเองและแบ่งปันเพื่อนฝูง	 ญาติพี่น้อง) 

ปลาแดดเดียวและกะปิจากแม่กลองแท้ๆ	ก็มีขาย	ปลากรอบหอมๆ	 

และแมงดานาสดๆ	จากปราจีนบุรีก็มี)

	 ทัง้นี	้เนือ่งจากย่านชมุชนละแวกถนนศรนีครนิทร์และชมุชน 

ใกล้เคียงประกอบด้วยชาวไทยเช้ือสายจีนท่ีย้ายออกมาจากย่าน 

การค้าภายในเมืองมาอาศัยอยู่เป็นจำานวนมาก	 จึงไม่แปลกที่เรา 

จะเห็นอากง	อาม่า	อาซิ่ม	อาแปะ	ทั้งหลาย	นั่งล้อมวงกันดื่มนำ้าชา 

กาแฟอย่างออกรสภายหลังจากการออกกำาลังกายในช่วงเช้า	ทำาให ้

ตลาดแห่งนี้มีร้านอาหารการกินแบบ	‘จีนๆ’	อยู่จำานวนหลายสิบร้าน	 

ทั้งร้านข้าวมันไก่	ก๋วยเตี๋ยวแคะ	ข้าวต้มเครื่อง	จี๊หมาหวู	ห่งเต๋าจ๊ก	

(ซุปงาดำา-ถั่วแดง)	หรือแม้แต่	‘เจ็งจูตือห่วยทึง’	หรือเกาเหลาเลือด

หมูใส่ผักจิงจูฉ่าย	 ซึ่งหารับประทานได้ไม่ง่ายนักนอกจากจะไปหา

ซื้อจากย่านเยาวราช

	 เอกลักษณ์อีกอย่างหน่ึงของอาหารท่ีขายในตลาดแห่งนี ้

ก็คือ	 ‘ความหลากหลาย’	 ความหลากหลายในที่นี้หมายถึง 

ความหลากหลายทางสัญชาติและท้องถิ่นของอาหาร	 เช่น	 ‘ฮู้แช’	 

หรือ	 ‘โต้วกัว’	อาหารลูกผสมจีนฮกเกี้ยนกับมาเลย์	ลักษณะคล้าย 

สลัด	 มีเส้นหมี่ลวก	 ไข้ต้ม	 หูหมู	 เต้าหู ้	 ถั่วงอกและผักบุ ้งลวก 

ราดด้วยนำ้าจิ้มกลมกล่อมเผ็ดเล็กน้อย	 ก็สามารถหารับประทาน 

ได้ทีนี่	รวมไปถึง	‘ปิดจูเกี้ยก์’	(ขาหมูตุ๋นข้าวหมาก)	และ	‘ย้งแท้วฟู้’	 

(เต้าหู้ยัดไส้)	แบบชาวจีนแคะแท้ๆ	ก็มี	อีกทั้งทางริมถนนหน้าตลาด 

ยังมีแผงขายอาหารเวียดนามที่เจ้าของเป็นชาวเวียดนามแท้ๆ 

ขายทั้งก๋วยจั๊บ	 ก๋วยเตี๋ยวหลอดและเปาะเปี๊ยะ	 ดังน้ัน	 นอกจาก 

จะได้ออกกำาลังกายและสูดอากาศบริสุทธิ์ในสวนสวยเนื้อที่หลาย 

ร้อยไร่แล้ว	ยังได้เสริมทั้งสุขภาพกายและใจ	จากการได้รับประทาน 

อาหารดีๆ	 ที่ดีต่อร่างกายและอร่อยลิ้น	 ได้นั่งพักผ่อนพูดคุยกับ 

‘เดอะแก๊ง’	 ในร้านกาแฟท่ีมีกาแฟสดคั่วหอมๆ	 หรือด่ืมนำ้าผลไม้ 

ที่คั้นสดๆ	จากผักผลไม้เมืองหนาวนานาชนิด	เป็นทางเลือกที่	‘อิน’	

มากสำาหรับสุดสัปดาห์แบบ	‘Healthy	Weekend’

พัฒนาการ	การเปลี่ยนแปลงของตลาดและวิถีชีวิตประจำาวัน

	 เมื่อกล่าวถึงตลาดนัด	 หรือตลาดบกท่ีจัดให้มีขึ้นเฉพาะวัน 

และสถานที่ที่กำาหนด	 อาจเป็นเพียงวันใดวันหนึ่งในสัปดาห์และ 

จะเป็นเช่นนั้นไปเรื่อยๆ	 จนเป็นท่ีรู้จักของคนในชุมชนนั้นๆ	 ตลาด

ลักษณะนี้อาจมีปรากฏอยู่ทั่วไป	 ทั้งในเมืองขนาดใหญ่	 ย่านพัก 

อาศัย	 หรือชุมชนชนบท	 โดยตลาดนัดในชนบทมักมีท่ีตั้งอยู ่ใน 

บริเวณลานวัด	 ใกล้เคียงกับสวนสาธารณะ	 ริมทางเท้า	 ริมถนนที่มี 

รถราสัญจรผ่านไปมา	 เพื่อให้ผู้คนในละแวกน้ันเดินทางมาจับจ่าย 

ใช้สอยสินค้าได้อย่างสะดวกสบาย	 ส่วนขนาดของตลาดนัดแต่ละ 

แห่งก็มักขึ้นอยู่กับความเจริญของชุมชนน้ันๆ	 เป็นสำาคัญ	 สินค้าที่ 

พ่อค้าแม่ค้านำามาวางขายประกอบด้วยสินค้าหลากหลายประเภท 

เช่นเดียวกันกับสินค้าที่จำาหน่ายในตลาดสด	 รวมถึงอาจมีสินค้า 

บางอย่างที่ไม่มีจำาหน่ายในตลาดสดก็ได้	 แต่มีผู ้นำามาจำาหน่าย 

เฉพาะในวันที่มีตลาดนัดเท่านั้น	 เช่น	 สินค้าจากต่างจังหวัดหรือ 

สินค้านำาเข้าจากต่างประเทศ	 เป็นต้น	 โดยตลาดนัดบางแห่งอาจ 

เป็นตลาดนัดสินค้าเฉพาะอย่าง	 เช่น	 ตลาดนัดวัวควาย	 ที่จำาหน่าย 

เฉพาะวัวและควาย	 เวลาที่เปิดขายอาจมีเฉพาะช่วงเช้าครั้งหนึ่ง 

และช่วงเย็นอีกครั้งหนึ่ง	หรือขายทั้งวัน	หรือ	ตลาดนัดรถยนต์มือสอง	

	 ตลาดนัดที่เป็นที่รู้จักของคนไทยมากที่สุดในระยะหนึ่งก็คือ 

ตลาดนัดท้องสนามหลวง	 ซึ่งเป็นแหล่งรวมสินค้าแทบทุกประเภท 

โดยเฉพาะหนงัสือเก่าแก่ทีห่าได้ยาก		สัตว์เล้ียงและต้นไม้นานาชนดิ 

โดยจะติดตลาดทุกวันอาทิตย์	 ตลาดนัดท้องสนามหลวงนี้ได้จัดให้มี 

ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี	พ.ศ.	2491	สมัยรัฐบาลจอมพล	ป.พิบูลสงคราม	

ดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี	 ปัจจุบัน	 ตลาดนัดท้องนามหลวงได้ 

ย้ายไปอยู่ที่สวนจตุจักร	 เขตบางเขน	 ส่วนตลาดนัดย่านชานเมือง 

อีกแห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่นิยมของชาวกรุงเทพฯ	 และจังหวัดใกล้เคียง 

ก็คือ	ตลาดดอนหวาย	อำาเภอสามพราน	จังหวัดนครปฐม	ซึ่งแต่เดิม 

ได้จัดให้มีขึ้นทุกวันเสาร์-อาทิตย์	 แต่ในปัจจุบันได้เปิดขายสินค้า 

เปน็ประจำาทกุวนั	กลา่วโดยคำานยิามขา้งต้นอาจสรปุได้ว่า	ตลาดนัด 

เป็นตลาดทีจ่ะต้องจดัให้มขีึน้เฉพาะวนัและเฉพาะสถานทีท่ีก่ำาหนด	 

อาจเป็นเพียงวันใดวันหนึ่งในสัปดาห์และเป็นเช่นนั้นอย่างต่อเนื่อง	 

จนกลายเป็นที่รู ้จักแพร่หลายของคนในชุมชน	 โดยตลาดนัด 

สุขภาพสวนหลวง	 ร.9	 แห่งนี้จัดว่าเป็นตลาดอีกประเภทหนึ่งที่มี 

การจัดเวลาและสถานที่ไว้อย่างชัดเจน	ณ	 บริเวณด้านหน้าของ 

สวนหลวง	 ร.9	 เปิดทุกวันเสาร์และอาทิตย์	 ตั้งแต่หกโมงเช้าถึง 

ประมาณเที่ยงตรง	 จากจุดเริ่มต้นจนกระทั่งปัจจุบัน	 ตลาดนัด 

แห่งนี้ได้กลายเป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมในการจับจ่ายใช้สอย	ทั้งกับ 

ผู้คนในพื้นที่ใกล้เคียงและผู้คนจากพื้นที่อื่นๆ	ด้วยเช่นกัน

	 จากสภาพการแข่งขันของตลาดสดและตลาดนัดที่เพิ่ม 

มากขึ้น	 ตลาดต่างๆ	 จึงมีการพัฒนาและให้ความสำาคัญกับสภาพ 

แวดล้อมทางกายภาพและกระบวนการให้บริการลูกค้า	เช่น	การให้ 

บริการสถานที่จอดรถที่สะดวกสบาย	ความหลากหลายของร้านค้า 

และสินค้า	 ความสะอาดของพื้นที่โดยรอบ	การจัดบริการห้องสุขา 

และจุดรับประทานอาหาร	 เป็นต้น	 ลักษณะหนึ่งที่มักพบเป็นจุด 

ร่วมก็คือ	 ตลาดส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในบริเวณแหล่งชุมชนที่มีผู้คน 

อาศัยอยู่มาก	 ตลอดจนพื้นที่ของตลาดก็ได้รับการขยายให้กว้างขึ้น	 

ธนภูมิ  อติเวทิน



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี

58			วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 9  ฉบับที่ 2  เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2558

รวมถึงจำานวนและความหลากหลายของสินค้า	 โดยที่แนวคิดของ 
การจัดสินค้าและสถานที่แบบตลาดนั้นกำาลังเป ็นสิ่งที่ ได ้รับ 
ความนิยมจากผู ้บริโภคท่ีต้องการระลึกถึงความโหยหาอดีต 
(Sense	of	nostalgia)	ที่แม้แต่ซุปเปอร์มาร์เก็ตในห้างสรรพสินค้า 
ก็นำาไปประยุกต์ใช้	 และยังใช้ความได้เปรียบต่อตลาดสดทั่วไปด้วย 
สภาพแวดล้อมที่สะอาด	ทันสมัย	ติดเครื่องปรับอากาศ	แม้ว่าสินค้า 
อาจมีราคาสูงกว่าบ้าง	 แต่ผู้บริโภค	 โดยเฉพาะกลุ่มชั้นกลางขึ้นไป 
ที่มีกำาลังซื้อค่อนข้างสูงก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดี
	 ด้วยเหตุนี้	 ข้อเสนอแนะประการหนึ่งของการจัดตลาดนัด 
ในปัจจบุนักค็อื	การคำานงึถงึพืน้ทีท่ีล่กูค้าสามารถเดนิเลอืกซือ้สินค้า 
ได้สะดวกสบาย	 มีอากาศถ่ายเทสะดวก	 ถูกสุขลักษณะอนามัย 
ไม่เฉอะแฉะ	 มีเต้นท์เป็นร่มเงากันแดดและฝน	 มีบริการห้องสุขา 
ที่สะอาด	 ที่จอดรถ	 นอกจากน้ัน	 ยังรวมไปถึงการควบคุมคุณภาพ 
โดยรวมของสินค้าให้อยู ่ในระดับเป็นที่น่าพึงพอใจของลูกค้า 
โดยเฉพาะให้อยู่ภายในขอบเขตของความเป็น	 ‘สินค้าเพื่อสุขภาพ’	 
ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างและเสริมจุดเด่นทางการแข่งขันให้ต่างจาก 
ตลาดนัดแห่งอื่นๆ	 และช่วยเน้นยำ้าภาพลักษณ์ของตลาดซ่ึงเป็น 
สิ่งที่อยู่เคียงข้างมากับชุมชนและวิถีชีวิตแบบไทยได้เป็นอย่างดี 
ด้วยเอกลักษณ์ของความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างผู้ซ้ือและผู้ขาย 
สินค้าที่สามารถเลือกซื้อ	 ต่อรองราคาได้	 มีร้านค้าให้เลือกซ้ือได ้
อย่างหลากหลายซึ่งแตกต่างจากมุมตลาดสดในซุปเปอร์มาร์เก็ต 
โดยประเด็นเหล่านี้เป็นสิ่งที่ฝ่ายจัดการของตลาดนัดสวนหลวง	ร.9	 
ให้ความใส่ใจอยู่เสมอ					
	 จากความหมายข้างต้น	 เราอาจเห็นได้ว ่า	 นิยามของ 
ตลาดนัดมีความสัมพันธ์กับความหมายและวิถีทางวัฒนธรรม 
ของผู ้คนที่มีมาแต่อดีต	 โดยตลาดทำาหน้าที่เป็นเสมือนสถานที ่
ที่เกิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยน	ซื้อขายสินค้าอุปโภคบริโภค	รวมทั้ง 
เป็นที่ประกอบอาชีพของทั้งคนในชุมชนและคนจากภายนอกที่ส่ง 
ผลไปถึงการกระจายรายได้ทางเศรษฐกิจ	 เสริมสร้างรายได้ให้กับ 
ครัวเรือน	และเป็นแหล่งที่รวบรวมความรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
ที่มีความเป็นเอกลักษณ์	 เช่น	 ในอดีตหากบ้านใดในชุมชนเป็นคน 
เชื้อสายจีนซึ่งมักนิยมปรุงยาใช้ในบ้าน	 ก็มักจะปรุงยาออกมา 
จำาหน่าย	 ส่วนหากบ้านใดประกอบอาชีพเกษตรกรรมก็จะนำาผัก 
ผลไม้สด	 หรือผลิตผลแปรรูปทางการเกษตรออกมาจำาหน่าย	 หรือ 
หากมีอาชีพเลี้ยงสัตว์ก็อาจนำาเป็ด	 ไก่	 วัว	 ควาย	 มาซ้ือขาย 
แลกเปลี่ยนระหว่างกัน	และในการแลกเปลี่ยนสินค้านี้จะก่อให้เกิด 
การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมตามมาด้วย	 ท่ีเห็นได้ชัดก็คือ	 ชุมชน 
ชาวนาไทยในอดีตที่ใช้ข้าวแลกเปลี่ยนกับเกลือภายหลังส้ินสุด 
ฤดูกาลของการเก็บเก่ียว	 นำาไปสู่การผสมผสานทางวัฒนธรรมและ 
ความเป็นอยู่ระหว่างวัฒนธรรม	 ‘นา’	 และวัฒนธรรม	 ‘คลอง’ 
ภาพของตลาดนัดในอีดต	 จึงเป็นเพียงคนกลุ่มเล็กๆ	 ที่อาศัยอยู่ใน 
บริเวณใกล้เคยีงกนัมาร่วมพบปะ	 เกดิกจิกรรมแลกเปลีย่นระหว่างกนั 
โดยเฉพาะในส่วนของสินค้าพื้นฐานประเภทปัจจัยสี่นั่นเอง

สรุปผลการศึกษา
	 ตลาดนัดสีเขียวหรือตลาดนัดสุขภาพสวนหลวง	 ร.9	 เป็น 

ตลาดนัดในย่านชุมชนของหมู่บ้านเสรีและผู้พักอาศัยอยู่ในละแวก 

ใกล้เคียง	 โดยมีห้างสรรพสินค้าพาราไดซ์	 พาร์ค	 อยู่บริเวณหน้า 

ปากซอย	 มีถนนที่สามารถเดินทางเข้า-ออก	 ได้อย่างสะดวกสบาย	 

เป็นตลาดนัดที่เปิดบริการตั้งแต่เช้าตรู่ประมาณ	 6.00	 น.	 ไปจนถึง 

ประมาณเที่ยง	 เฉพาะในวันเสาร์และอาทิตย์	 สำาหรับสภาพทั่วไป 

ของตลาดพบว่า	ตลาดแห่งนี้เป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีอากาศถ่ายเท 

ได้สะดวก	 มีสิ่งอำานวยความสะดวกให้กับผู้มาซื้อสินค้ามากพอ 

สมควรมกีารปรบัปรงุในด้านคณุภาพการให้บรกิารค่อนข้างต่อเนือ่ง 

และมีระบบในการบริหารจัดการตลาดที่ดี	มีความสะอาดของพื้นที ่

ขายสินค้า	 ทางเดิน	 จุดรับประทานอาหารและจุดทิ้งขยะมูลฝอย 

นอกจากบริการที่ได้กล่าวมาก็ยังมีบริการห้องสุข	 เต้นท์บังแดดฝน	 

ตลอดจนให้บริการที่จอดรถให้กับกลุ่มลูกค้าด้วย

	 ในส่วนของความเป็นตลาดนัดสีเขียวหรือตลาดนัดสุขภาพ	 

จากการศึกษาพบว่า	 ในตลาดมีสินค้าหมวดสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

อยู่พอสมควร	 แต่ยังไม่ถึงกับเป็นตลาดนัดสินค้าเพื่อสุขภาพเต็ม 

รูปแบบ	 อาจด้วยเหตุหนึ่งที่กลุ่มลูกค้ายังค่อนข้างมีความหลากหลาย	 

มีผู้ที่ต้องการซ้ือสินค้าประเภททั่วไปก็มีจำานวนไม่น้อย	 แต่ตลาด 

กลับได้รับความนิยมในฐานะของตลาดนัดสีเขียวเน่ืองจากได้ถูก 

นำาไปปรากฏในสื่อต่างๆ	 ซึ่งส่งผลให้จำานวนของลูกค้าที่ไม่ใช่คนใน 

พื้นที่ใกล้เคียงที่เป็นกลุ่มลูกค้าเดิมมีมากขึ้น	 ความหลากหลายของ 

สินค้าจึงเพิ่มมากขึ้นด้วย	ทั้งในส่วนของสินค้าอาหารสด	อาหารแห้ง	 

อาหารแปรรปู	อาหารสำาเรจ็รปู	เสือ้ผ้า	เครือ่งประดบั	เป็นต้น	ทำาให้ 

ทั้งลูกค้าที่ตั้งใจเดินทางมาจับจ่ายใช้สอยและผู้ที่มาออกกำาลังกาย 

หรือเล่นกีฬาที่สวนสาธารณะมีโอกาสเลือกซ้ือสินค้าได้มาก 

อย่างไรก็ตาม	 ในปัจจุบัน	 ตลาดยังไม่ได้มีการแบ่งพื้นที่ออกมาเป็น 

โซนสินค้าเพื่อสุขภาพอย่างชัดเจน	ทั้งนี้	ฝ่ายจัดการตลาดอาจริเริ่ม 

แนวคิดบางประการ	 เช่น	 การลดใช้ถุงพลาสติกและรณรงค์การใช ้

ถุงผ้าหรือตะกร้า	 หรือการจัดพื้นที่เฉพาะสำาหรับสินค้าสีเขียวเพื่อ 

สุขภาพก็จะยิ่งช่วยให้ภาพลักษณ์ของตลาดมีความชัดเจนยิ่งขึ้น

	 ในด้านความต้องการสนิค้าเพือ่สขุภาพหรอืสนิค้าสเีขยีวนัน้ 

ผู้บริโภคหรือลูกค้าส่วนใหญ่มีทัศนะค่อนข้างไปในทางเดียวกัน	 

โดยเชื่อว่า	 สินค้าที่เข้าข่ายคุณลักษณะความเป็นสินค้าสีเขียวได้ 

จะต้องเป็นสินค้าที่มีจากกระบวนการผลิตตามธรรมชาติ	 ไม่ผ่าน 

กระบวนการแปรรูปที่อาจมีการเจือปนสารสังเคราะห์หรือสารเคม ี

ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย	 หรือหากผ่านกระบวนการก ็

ควรจะให้อยู่ในระดับตำ่าที่สุด	 โดยแนวคิดของสินค้าสีเขียวมักถูก 

นำาไปเช่ือมโยงกับการรักษาส่ิงแวดล้อม	 เช่น	 การอนุรักษ์พลังงาน	 

การลดปริมาณขยะ	 อาหารทางเลือก	 สินค้าที่ผ่านการนำากลับมา 

ใช้ซำ้า	 หรือสินค้าที่ในกระบวนการผลิตมิได้สร้างหรือก่อให้เกิดผล 

กระทบหรือมลภาวะต่อส่ิงแวดล้อม	 เช่น	 ผักปลอดสารพิษที่ปลูก 

ธนภูมิ  อติเวทิน
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โดยไม่ใส่สารเคมีบำารุงหรือปุ๋ย	 ที่นอกจากนั้นจะส่งผลดีต่อสุขภาพ 

และร่างกายแล้ว	 ยังส่งผลดีต่อสภาพแวดล้อมของดินและนำ้าด้วย 

ด้วยเหตุนี้	 ความนิยมในการจับจ่ายใช้สอย	ณ	ตลาดนัดสีเขียวก็ยัง 

เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมบริโภค 

นิยมเกี่ยวกับการหาสินค้าและบริการมาตอบสนองความต้องการ 

เฉพาะของบุคคล	 และภายใต้บริบทของสังคมที่ผู้บริโภคอาจมีทาง 

เลือกหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการดำารงชีพประจำาวัน 

แต่ยังรวมไปถึงการปฏิบัติตนเป็น	‘ผู้บริโภคที่ประกอบด้วยจิตสำานึก’	 

ในการใส่ใจและรักษาสภาพแวดล้อมและสังคมให้น่าอยู่ด้วย

	 สำาหรับปัญหาท่ียังพบเก่ียวกับการจัดตลาดนัดสีเขียวแห่งนี ้

ก็คือ	ปัญหาของสภาพการจราจรภายในซอยที่อาจคับคั่งในช่วงที่ม ี

ลูกค้าเป็นจำานวนมาก	 รวมถึงที่จอดรถที่อาจรองรับได้ไม่เพียงพอ 

ในกรณีที่มีลูกค้าเข้ามาเป็นจำานวนมาก	 ด้วยเหตุน้ี	 ลูกค้าส่วนหนึ่ง 

จึงมักแก้ปัญหาโดนการรีบไปตลาดตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อจะได้มีที่จอด 

รถว่างและคนไม่พลุกพล่านจนเกินไป	 นอกจากประเด็นนี้แล้ว 

การจัดการในเรื่องระเบียบของตลาดถือว่าเป็นไปได้ค่อนข้างดีและ 

มีประเภทสินค้าที่เหมาะสมกับ	 อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตลาด 

ดังที่กล่าวไว้ตั้งแต่ต้น	 กล่าวคือ	 ผู้บริโภคให้ความเชื่อม่ันในความ 

สดใหม่	ใกล้ชดิกบัธรรมชาตขิองสนิค้าทีว่างจำาหน่าย	รวมทัง้มสิีนค้า 

บางชนิดที่เป็นสินค้าพิเศษหรือสินค้าประจำาฤดูกาลท่ีไม่มีจำาหน่าย 

ในห้างสรรพสินค้าหรือซุปเปอร์มาร์เก็ตสมัยใหม่	 นอกจากนั้น 

เสน่ห์ของตลาดในด้านความใกล้ชิด	 อัธยาศัยของพ่อค้าแม่ค้ากับ 

ลูกค้า	 ความเพลิดเพลินท่ีเกิดขึ้นในการต่อรองราคาสินค้า	 และ 

ปฏิสัมพันธ์ความคุ ้นเคยระหว่างลูกค้าท่ีสามารถพัฒนาไปเป็น 

เครือข่ายทางสังคมอีกลักษณะหน่ึง	 จึงไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่า	 

สิ่งเหล่านี้เป็นจุดเด่นที่สำาคัญยิ่งของตลาดนัดชุมชน

	 จากกรณีศึกษาของตลาดนัดสวนหลวง	 ร.9	 ได้ก่อให้เกิด 

แนวปฏบิตัทิีน่่าสนใจสำาหรบัการพฒันารปูแบบของตลาดนดัสเีขยีว 

สำาหรับคนเมืองในด้านของความพร้อมที่จะตลาดจะต้องนำาเสนอ 

สินค้าที่มีความสด	สะอาด	รสชาติเป็นที่ถูกปาก	ถูกสุขอนามัย	และ 

ที่สำาคัญก็คือ	 เป็นสินค้าที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ	 และเอื้อประโยชน์ 

ต่อร่างกาย	 ซ่ึงมิติของความหลากหลายด้านสินค้าของตลาดนัด 

สีเขียวอาจมิได้ครอบคลุมเพียงด้านอาหารการกินเท่านั้น	แต่ยังรวม 

ไปถึงผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ที่เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อมได้ด้วย	 เช่น 

ยาสระผม	 สบู่	 ครีมทาผิวจากสมุนไพรหรือพืชธรรมชาติ	 อุปกรณ์ 

ประดับหรือตกแต่งที่พักอาศัยที่ผลิตมาจากวัสดุเหลือใช้	 ต้นไม้ 

ดอกไม้ธรรมชาติที่ใช้ประดับสถานที่	และอาจมีสินค้าประเภทอื่นๆ	 

ร่วมอยู่ด้วยก็ได้เนื่องจากผู้ซื้อเองก็อาจมีความต้องการซื้อสินค้าใน 

หมวดอื่นๆ	 ด้วย	 นอกจากนั้น	 ยังมีข้อสังเกตที่น่าสนใจอีกประการ 

หนึง่กค็อื	ตลาดนดัแห่งนีม้ลีกัษณะทีผ่สมผสานกนัระหว่างตลาดนดั 

สุขภาพและตลาดนัดหมู่บ้าน	 ด้วยเหตุที่ว่า	 ตลาดนัดสุขภาพที่มี 

การตั้งสถานที่เป็นตลาดขึ้นมาอย่างชัดเจนอาจเป็นส่ิงที่ยังใหม่ 

สำาหรับบริบทสังคมไทย	การผสมผสานที่ลงตัวนี้จึงมีส่วนช่วยทั้งใน 

ผู้ขายในการสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจและผู้ซื้อที่ต้องการสินค้า 

สีเขียวเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง	 ตลาดนัดสวนหลวง	 

ร.9	 จึงตอบโจทย์ที่เกิดขึ้นนี้ได้เป็นอย่างดี	 และยังเป็นตลาดที่คงให ้

ความสำาคญักบัการใส่ใจคณุภาพการบรกิาร	การรกัษาความสะอาด	 

การบริการสิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆ	 เพื่อเป็นอีกทางเลือกหน่ึง 

ในการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคคนเมืองยุคใหม่

เอกสารอ้างอิง
กองบรรณาธิการนิตยสารครัว.	 2555.	 	 ‘เที่ยวตลาดสด:	 จับจ่าย 

	 เรียนรู้	เข้าสู่พื้นที่ทางสังคม	สัมผัสวัฒนธรรมและชีวิตผู้คน’	 

 นิตยสารครัว	ปีที่	18	ฉบับที่	207	(80-93).
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การบริหารจัดการโรงสีชุมชนแบบมีส่วนร่วมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ควบคู่ไปกับภูมิปัญญาท้องถิ่น	เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน	ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวชุมชน

ตำาบลเกวียนหัก	อำาเภอขลุง	จังหวัดจันทบุรี

Management	of	Community	Rice-mill	Factory	Participating	with	People	According	to	the	Suf-

ficiency	Economy	along	with	Local	Knowledge	for	Sustainable	Self	Dependence	of	Rice-farmer	

Community	Enterprise	at	Tambon	Kwean-hak	Amphoe	Khlung	Chanthaburi	Province

เดชา	วงศ์แก้ว

	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี

บทคัดย่อ
	 การวิจัยมีวัตถุประสงค์	 1)	 เพื่อสร้างโรงสีข้าวชุมชน	 	 2)	 เพื่อการบริหารจัดการโรงสีข้าวชุมชน	 แบบมีส่วนร่วม	 ตามปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียงควบคู่ไปกับภูมิปัญญาท้องถิ่น	 3)	 ให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวชุมชนตำาบลเกวียนหักมีการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 

วิธีดำาเนินการวิจัยมีขั้นตอนคือ	 จัดให้มีการประชุมการทบทวนของโครงการ	 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

ตรวจสอบได้	เน้นให้ชมุชนเป็นผูร้บัผดิชอบโครงการ		การทบทวนการประยกุต์ใช้ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงกบัการบรหิารจดัการโครงสร้าง 

พื้นฐานโรงสีชุมชน	 มีกลไกเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนผลผลิตที่ได้จากโครงการวิจัยและจัดเวทีแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มวิสาหกิจ 

ชุมชนข้าวชุมชนตำาบลเกวียนหัก	พัฒนาและสร้างขีดความสามารถและสร้างศักยภาพในการเพิ่มมูลค่าสินค้าของผลิตภัณฑ์	เช่น	ออกแบบ 

บรรจุภัณฑ์ข้าวสารเชิงพาณิชย์	 จัดหาตลาดสินค้าการเกษตรรองรับผลผลิต	 สร้างและขยายเครือข่ายการวิจัย	 ประชาสัมพันธ์ผลสำาเร็จ 

ของแผนงานวจิยัต่อเครอืข่ายการวจิยัและหน่วยงานทีน่ำาผลวจิยัไปใช้	จดัถ่ายทอดเทคโนโลย	ีเกบ็รวบรวมข้อมลูความพงึพอใจในการอบรม 

ให้ความรู้การบริหารจัดการโรงสีชุมชน	ประเมินผลของโครงการโดยวิธีการอบรมเสวนา	

	 ผลการวิจัย	 พบว่าประการแรกเกษตรกรบางรายใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพแทนการใช้ปุ๋ยเคมีในนาข้าวส่งผลทำาให้ปริมาณผลผลิตข้าว 

ทางการเกษตรสูงขึ้นรวมทั้งลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกร		

	 ประการที่สอง	การเพิ่มรายได้โดยมีการจำาหน่ายข้าวสารบรรจุถุงไปแล้วทั้งหมด	1,500		กิโลกรัม	ราคากิโลกรัมละ	22	บาท	เป็น 

จำานวนเงิน	ทั้งสิน	33,000	บาท	

	 ประการที่สาม	 ลดรายจ่ายโดยส่วนแรก	 นำาข้าวสาร	 20	 กิโลกรัม	 ไปแลกเปล่ียนกับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพจำานวน	 50	 กิโลกรัม	 โดย 

แลกเปลี่ยนข้าวสารไปแล้วเป็นจำานวน	 1,500	 	 กิโลกรัม	 คิดเป็นจำานวนเงิน	 ทั้งสิน	 33,000	 บาท	 ได้ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพจำานวน 

74	กระสอบ		แกลบที่เหลือจากการสีนำาไปแลกเปลี่ยนกับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพได้		การลดรายจ่ายส่วนที่สองเป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือน 

ของสมาชกิ	คอื	การนำาข้าวเปลอืกมาสไีว้รบัประทานเองซึง่เป็นไปตามหลกัการของเศรษฐกจิพอเพยีง	3	ห่วง	2	เงือ่นไข	จำานวน	2,000	กโิลกรมั	

	 จากผลงานวิจัยสามารถแก้ไขปัญหา	คือ	1)	ทำาให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวชุมชนตำาบลเกวียนหัก	ที่ดำารง 

ชีวิตพออยู่พอกิน	สมควรแก่อัตภาพเป็นการสนองพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	ได้ในระดับหนึ่ง	2)	 เศรษฐกิจฐานราก 

ของชุมชนดีขึ้นจากการแปรรูปข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร	 ทำาให้เพิ่มรายได้และยังสามารถทำาให้ชุมชนยกระดับ	 ชีวิต	 เศรษฐกิจ	 สังคม 

สิ่งแวดล้อม	สมดุล	มั่นคง	ยั่งยืน	รู้	รัก	สามัคคี	ทำางาน	อย่างมีความสุขได้ในระดับหนึ่ง	3)	มีการพัฒนานำาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

และอุตสาหกรรมชุมชน		โดยการจำาหน่าย	เชิงพาณิชย์ของบรรจุภัณฑ์ข้าวสารบรรจุถุงขนาด	5	กก.	ตราสินค้า	“ข้าวสารเกวียนหัก”

คำาสำาคัญ	:	เศรษฐกิจพอเพียง	ภูมิปัญญาท้องถิ่น	โรงสีชุมชน	การบริหารจัดการ	การพึ่งพาตนเอง

เดชา วงศ์แก้ว
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Abstract
	 The	 objectives	 of	 this	 research	 are	 1)	 to	 bild	 community	 rice-mill	 factory,	 2)	 to	manage	 the	 community 

rice-mill	 factory	 participating	 with	 people	 according	 to	 sufficiency	 economy	 along	 with	 local	 knowledge, 

3.)	 to	 traiw	 the	 Tambon	 Kwean-hak	 rice-farmer	 community	 enterprise	 to	 be	 sustainable	 self	 dependence. 

Research	methodologies	 are	 consisted	 of	 preparation	 to	meeting	 and	 reviewing	 the	 project	with	 community, 

improvement	 of	 management	 system	 in	 both	 communities	 to	 be	 transparent,	 auditable	 in	 their	 own 

responsible,	 reviews	 the	 applications	 of	 sufficiency	 economy	 principles	 with	 infrastructure	management	 of	 

bio-organic	 fertilizer	 barn	 and	 rice-mill	 factory	 communities,	 linking	 and	 sharing	 the	 products	 and	 local 

knowledge	 from	 both	 communities,	 increasing	 effectiveness	 and	 quality	 to	 deal	 with	 industrial	 standards, 

developing	 ability	 and	 potential	 in	 value	 added	 of	 products	 such	 as	 package	 design	 of	 organic	 rice	 and 

bio-organic	 fertilizer,	 providing	 the	markets	 for	 products,	 	 building	 and	 extending	 the	 research	 networks,	 public 

relating	of	the	success	of	research	to	the	networks	and	other	organizations	that	use	the	research	results,	transfer 

of		technology,	collecting	of	satisfied	evaluation	data	and	evaluating	the	project	success	by	seminar.

	 The	 results	 show	 that	 firstly,	 some	 farmers	 used	 bio-organic	 fertilizer	 instead	 of	 chemical	 fertilizer	 in 

rice	 field.	 Therefore,	 the	 amount	 of	 rice	 increased	 and	 the	 use	 of	 chemical	 fertilizer	 decreased	 dramatically. 

Secondly,	 incomes	 increased	 due	 to	 selling	 1500	 kg	 of	 rice	 packages	with	 rate	 of	 22	 baht/kg,	 so	 gain	 amount 

of	 baht	 33,000.	 Thirdly,	 reduce	 the	 expense	 by	 two	methods,	 firstly	 exchanging	 20	 kg	 of	 rice	 with	 50	 kg	 of 

bio-organic	 fertilizer.	The	1500	kg	of	 rice	changed	to	74	sacks	of	bio-organic	 fertilizer,	 that	 is	about	baht	33,000. 

The	 remaining	 rice	 husk	 from	 milling	 can	 change	 to	 bio-organic	 fertilizer	 also.	 Secondly,	 reduce	 the 

family	 expense	 by	 keep	 2,000	 kg	 of	 rice	 to	 eat	within	 family,	 that	 according	 to	 sufficiency	 economy	principles 

(3	concerning	and	2	conditions).

	 The	 results	 can	 solve	 the	 research	 problems,	 1)	 building	 the	 strong	 communities	 of	 	 rice-mill	 factory	 of 

Baan-Kwain-Huk	group	and	bio-fertilizer	production	of	Baan-Sai-Nong	group	to	be	the	 role	model	of	community 

in	 the	province	 that	 agrees	well	with	 sufficiency	economy	principles	 according	 to	his	majestic	 the	King’s	 ideas. 

2)	 improving	 the	 community	 economy	 in	 rising	 income	 by	 selling	 package	 of	 5	 kg	 organic	 rice	 and	 of	 50	 kg 

bio-organic	 fertilizer	 and	 furthermore,	 lifting	 up	 the	 living	 quality	 of	 community	 in	many	 aspects	 including	 life, 

economy,	 social,	 environment,	 balance,	 stability,	 sustainability,	 knowledge,	 love,	 harmony	 and	 happiness	 

3)	 developing	 the	 local	 product	 to	 community	 commercial	 and	 industry	 by	 selling	 5	 kg	 package	 of	 rice	 in 

brand	“Kao-San-Kwean-Hak”.

Keywords	:	sufficiency	economy,	local	knowledge,	community	saw-mill	factory	management

เดชา วงศ์แก้ว
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บทนำา
	 เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกข้าว 

รายใหญ่ของโลก	โดยที่ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่ทำารายได้ให้ประเทศ 

ปีละไม่ตำ่ากว่า	 65,000	 ล้านบาท	 (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสือ่สาร	สำานกังานปลดักระทรวงพาณชิย์,	2556)	และเป็นอาหาร 

หลักประจำาวันของคนไทย	 แต่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวกลับประสบ 

ปัญหาราคาข้าวตกตำ่าและราคาปัจจัยการผลิตท่ีมีแนวโน้มสูงขึ้น	 

ทำาให้รายได้ที่เกษตรกรได้รับไม่เพียงพอต่อการครองชีพ	 สำาหรับ 

โครงการเสรมิทีน่่าจะนำามาใช้เพือ่เป็นการสร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัข้าว 

โดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ	จึงเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับ 

เกษตรกรอีกทางหน่ึง	 นอกจากการจำาหน่ายข้าวเพื่อการบริโภค 

เพียงอย่างเดียว	 และเป็นการเพิ่มการจ้างงานและกระจายรายได้ 

ในท้องถิ่นอีกด้วย	 ในส่วนของจังหวัดจันทบุรี	 ประกอบไปด้วย	 10	 

อำาเภอ	มีพื้นที่ปลูกข้าว	26,550	ไร่	ผลผลิต	9,824	ตัน	(สำานักงาน 

เศรษฐกิจการเกษตร,	 2556)	 ซึ่งตำาบลเกวียนหัก	 อำาเภอขลุง 

จังหวัดจันทบุรี	 มีประชากร	 4351	 คน	 มีพื้นท่ีทำาการเกษตร 

8,424	ไร่	 (จันทบุรี,	2556)	และเนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม 

จึงมีความเหมาะสมในการทำานา	โดยส่วนมากเกษตรกรจะปลูกข้าว 

หอมมะลิ	 105	 มีปริมาณผลผลิตเฉลี่ย	 500	 กก./ไร่	 จากการ 

สอบถามกลุม่วสิาหกจิชมุชนข้าวชมุชน	ตำาบลเกวยีนหกั	อำาเภอขลงุ 

จงัหวดัจนัทบรุ	ีพบว่ายงัต้องการ	การสนบัสนนุในเรือ่งของเทคโนโลย ี

การแปรรูปผลผลิตข้าวของกลุ ่มเกษตรกรชาวนาและผลผลิต 

ข้าวเปลือกเกือบทั้งหมดจะขายให้กับพ่อค้าคนกลาง	 ทำาให้ราคา 

ข้าวเปลือกไม่สูงตามความเป็นจริง	 โดยพ่อค้าคนกลางจะมารับซื้อ 

ข้าวขณะที่ข้าวเริ่มตั้งท้องเพราะทราบว่าชาวนาต้องการเงินไว้ใช ้

จ่ายในครอบครัว	 ขาดลานตากข้าวเปลือกของกลุ่มชุมชน	 จำาเป็น 

ต้องขายข้าวเปลือกให้กับพ่อค้าคนกลาง	 อีกทั้งชาวนายังต้องการ 

ซือ้ปุย๋เคมทีีม่รีาคาสงูในปรมิาณทีม่าก	ทำาให้ต้นทนุเพิม่ขึน้	ประกอบ 

กับข้าวเปลือกที่ใช้ในการบริโภคต้องนำาไปสีกับเครื่องสีข้าวส่วน 

บุคคลและวัสดุที่เหลือจากกระบวนการสีข้าวของเอกชน	 เช่น	 รำา 

ปลายข้าว	จมูกข้าว	และแกลบจะถูกโรงสีหักทั้งหมด	และขาดการ 

สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอันดีงามเก่าๆ	 เช่น	 การลงแขก 

เกี่ยวข้าว	 การบูชาพระแม่โพสพ	 การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เรื่อง 

ข้าวและปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ	 ระหว่างปราชญ์ชาวบ้านของแต่ละ 

พื้นที่	 ขาดการใช้กระบือในการไถนา	 เพราะวิถีชีวิตในชุมชนเจริญ 

อย่างรวดเร็วภายใต้กระแส	 โลกาภิวัตน์และความเปล่ียนแปลง 

ต่างๆ

	 จากปัญหาดงักล่าวทำาให้ผู้วจิยัจดัทำาโครงการจงึมคีวามสนใจ 

ที่จะสร้างโรงสีข้าวชุมชนขึ้นและบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม	เพื่อ 

เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนด้านเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิต 

แก่เกษตรกรที่ทำานาแบบเกษตรอินทรีย์	 ทั้งยังได้	 รำา	 ปลายข้าว 

และแกลบไว้ใช้ประโยชน์อกีด้วย	เพือ่เป็นการส่งเสรมิให้กลุม่เกษตรกร 

มีการพึ่งพาตนเองตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

วัตถุประสงค์	
	 1.	 เพื่อสร้างโรงสีข้าวชุมชน

	 2.	 เพือ่ให้เกดิการบรหิารจดัการโรงสข้ีาวชมุชนแบบมส่ีวน 

ร่วมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่ไปกับ	ภูมิปัญญาท้องถิ่น

	 3.	 เพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวชุมชนตำาบลเกวียนหัก 

มีการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

เดชา วงศ์แก้ว
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กรอบแนวคิดของการวิจัย
	 การวิจัยในครั้งนี้กำาหนดกรอบแนวคิดของการวิจัย	ดังแสดงในภาพที่	1	

การบริหารจัดการโรงสีชุมชน	แบบมีส่วนร่วมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ควบคู่ไปกับภูมิปัญญาท้องถิ่น	เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนของกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนข้าวชุมชน	ตำาบลเกวียนหัก	ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

พระราชดำาริ	:	แผนภูมิเศรษฐกิจพอเพียง

3	ห่วง	2	เงื่อนไข

ข้าวเปลือกจากชาวนา

พระราชดำาริ	:	ข้าวเปลือกราคาถูก

(ต้องแก้ด้วยการรวมกลุ่ม	เป็นกลุ่มผู้บริโภคเหมือนกัน)

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวชุมชนตำาบลเกวียนหัก
ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำานาข้าว

(พระราชดำาริ	:	ชาวนาพยายามสีเอง)

จัดสร้างเครื่องสีข้าวชุมชนขนาด	200	-	230

กิโลกรัมข้าวเปลือก	/	ชั่วโมง

(พระราชดำาริ	:	ตัดปัญหาคนกลางลงไป)

	 	 ผลงานวิจัยสามารถแก้ปัญหาหนี้สินได้	กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวชุมชนตำาบลเกวียนหัก

-		มีสถานภาพ	พออยู่พอกินสมควรแก่อัตภาพ	ไม่อดอยากและเลี้ยงตนเองได้

-		มีการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ระหว่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชน	(เศรษฐกิจพอเพียง	3	ห่วง	2	เงื่อนไข)

-		ข้าวเปลือกของชาวนาพยายามสีเอง	(การมีส่วนร่วม)

-		ชีวิต/เศรษฐกิจ/สิ่งแวดล้อม/สมดุล/มั่นคง/ยั่งยืน/พระราชดำาริ

แนวคิด	ทฤษฎี	และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1.	แนวคิด

	 1.1	แนวคิดเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง	 เป็นปรัชญาชี้ถึง 

แนวทางการดำารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชน	 ในทุกระดับ 

ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำาเนินไปในทางสายกลาง	 

โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกจิเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ 

ความพอเพียง	 หมายถึง	 ความพอประมาณ	 คือ	 ความมีเหตุผล 

รวมถึงความจำาเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร 

ต่อการกระทำาใดๆ	 อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและ 

ภายนอก	(สำานกังานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	(สำานักงาน	กปร.),	2552)		โดยในงาน 

วิจัยนี้	 เศรษฐกิจพอเพียง	 คือ	 จะมีการแบ่งข้าวเปลือกไว้ทำาพันธุ	์ 

การสไีว้รบัประทานและแบ่งปันกบัเพือ่นบ้าน	การแบ่งจำาหน่ายข้าว 

เปลอืกเพ่ือนำาเงนิมาใช้ในครอบครวั	และการแบ่งข้าวเปลอืกเข้าร่วม 

โครงการแปรรูปจำาหน่าย	 เป็นผลิตภัณฑ์	 ความพอประมาณ	 คือ 

มีการแบ่งจำาหน่ายข้าวเปลือก	 เพื่อนำาเงินมาใช้ในครัวเรือนใน 

ภาพที่	1	แสดงกรอบแนวคิดของการวิจัย

สัดส่วนพอประมาณ	 และเข้าร่วมโครงการครอบครัวละ	 5	 เกวียน 

ความมีเหตุผล	 คือ	 ต้องมีพันธุ์ข้าวไว้ทำาปีต่อไป	 ต้องมีรับประทาน	 

และแจกจ่าย	 ญาติ	 พี่น้อง	 และต้องมีเงินไว้ใช้จ่ายในครอบครัว 

ความมีภูมิคุ้มกัน	คือ	ไม่ต้องซื้อข้าวสารมารับประทานเหมือนก่อน 

ทำาให้ลดรายจ่าย	เงื่อนไขความรู้	คือ	ต้องมีความรอบรู้	เรื่อง	การทำา 

นาหว่าน	 นาดำา	 ต้องระมัดระวังเรื่องมอดกินข้าวเปลือกให้เสียหาย 

และต้องรอบคอบเรื่องการทำาบัญชี	งบดุล	รายรับ-รายจ่าย	เงื่อนไข 

ด้านคุณธรรม	 คือ	 ต้องอดทน	 ขยันเฝ้ารอการเก็บผลผลิต	 ต้องม ี

การแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านเมื่อเหลือจากการรับประทาน	 และ 

ต้องซื่อสัตย์	สุจริต

	 1.2	แนวคิดเกี่ยวกับข้าว	 ข้าว	 (Oryza	 Sativa	 L)	 มีแหล่ง 

ดำาเนินอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ข้าวเป็นผลผลิตทางเกษตร 

ที่สำาคัญของประเทศกำาลังพัฒนา	และเป็นอาหารหลักของประชากร 

มากกว่าครึ่งโลก	 การเพาะปลูกข้าวสามารถทำาได้ตลอดปี	 โดย 

การปลูกในที่ชื้นแฉะและมีนำ้าขัง	 ปัจจุบันมีพันธ์ข้าวประมาณ 

20	 สกุล	 ข้าวที่มีการปลูกอย่างแพร่หลาย	 คือ	 Oryza	 sativa	 L. 

เดชา วงศ์แก้ว
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ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ข้าวท่ีเพาะปลูกมาก	 คือ 

Japonica,	 Indica	 และ	 Javanica	 ในประเทศอินโดนีเซีย 

สำาหรับประเทศไทย	 เป็นแหล่งสำาคัญของการผลิตข้าวสู่ตลาดโลก 

โดยเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวสารเจ้ามากกว่า	 4	 ล้านตัน	 คิดเป็น 

มูลค่ามากกว่า	4	หมื่นล้านบาท	(ข้าว,	2556)

	 1.3	แนวคิดเกี่ยวกับโรงสีข้าว	 โรงสีข้าวมีบทบาทสำาคัญ 

ในการแปรรูปข้าวเปลือกจากชาวนาไปเป็นข้าวสารเพื่อขายให้แก่ 

ผู้บริโภค	โดยอาศัยระบบกลไกทางตลาด	จากสถิติของกรมโรงงาน 

อุตสาหกรรมเมื่อ	 ปี	 พ.ศ.	 2535	 ประเทศไทยมีโรงสีท้ังหมดตั้งแต่ 

ขนาดเล็ก	 คือ	 10	 เกวียน/วัน	 ถึงขนาดใหญ่	 200	 เกวียน/วัน 

รวมกันประมาณ	4,000	โรง	กระจายอยู่ทั่วประเทศไทย	จังหวัดที่ม ี

โรงสีมากที่สุดจะเป็นจังหวัดทางภาคอีสาน	รองลงมาคือ	ภาคกลาง	 

ภาคเหนือและภาคใต้	 ตามลำาดับ	 โดยโรงสีข้าวส่วนมากจะเป็น 

โรงสีขนาดเล็ก	ที่มีกำาลังการผลิตไม่เกิน	50	เกวียน/วัน	(กรมโรงงาน 

อุตสาหกรรม,	2554)

	 1.4	แนวคิดเก่ียวกับเครื่องสีข้าวชุมชน	 สำาหรับหมู่บ้านใน

ชนบท	ภาควิชาเกษตรกลวิธาน	 คณะเกษตรศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์	ได้ดำาเนนิการวจิยัและพฒันาเครือ่งสข้ีาวกล้องขนาด

เล็กทีเ่หมาะสำาหรับเกษตรกร	โดยออกแบบให้ใช้ต้นกำาลงัตำา่	สามารถ

ลดการสูญเสียจากการแตกหักระหว่างการสี	 ทำาให้ได้ข้าวสารที่มี

คุณภาพ	 ซึ่งสามารถนำาไปส่งเสริมให้โรงงานผลิตเพื่อจำาหน่ายให้

เกษตรกรใช้ในท้องถิ่นได้	(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,	2554)

2.	ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

	 การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์	 เป็นการวิเคราะห์เพื่อให ้

เกิดการประหยัดทรัพยากร	 โดยเน้นความคุ้มค่า	 และก่อให้เกิด 

ประโยชน์มากที่สุด	 แต่เสียค่าใช้จ่ายน้อยท่ีสุด	 เป็นการประเมิน 

ต้นทุนเทียบกับผลตอบแทนท่ีได้รับจากการลงทุน	 ในการประเมิน 

ค่าใช้จ่ายของการสร้างเครื่องและการสีข้าวเป็นดังนี้	 ค่าใช้จ่าย 

เริ่มต้น	 (First	 cost)	 คือ	 ค่าใช้จ่ายสำาหรับลงทุนเริ่มต้น	 เช่น	 

เครื่องจักร	 ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการ	 (Operating	 cost)	 คือ 

ค่าใช้จ่ายที่ต้องเตรียมไว้	 เพ่ือดำาเนินการกับทรัพย์สินที่ต้องลงทุนไป	 

เพื่อให้เกิดผลผลิต	 แบ่งเป็น	 ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น	 (Fixed	 cost)	 คือ 

ค่าใช้จ่าย	 ที่คงที่ไม่แปรไปตามปริมาณผลิต	 เช่น	 ค่าเส่ือมราคา 

ค่าเสียโอกาสของทุนในเครื่องสีข้าว	 ค่าใช้จ่ายผันแปร	 (Variable	 

cost)	 คือ	 ค่าใช้จ่ายท่ีแปรไปตามปริมาณผลิต	 เช่น	 ค่าไฟฟ้า 

ค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะแปรเปลี่ยนตามปริมาณข้าวเปลือกที่นำามาส ี

เป็นข้าวสาร

	 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการสีข้าวเปลือก	 หาได้จาก

สมการที่	1

	 	 	 AC	 =	 FC	+	VC	 (1)

	 เมื่อ		 AC	 =	 ค่าใช้จ่ายทัง้หมดทีเ่กดิขึน้ในการสข้ีาวเปลอืก 

	 	 	 	 	 	 ต่อปี	(บาท/ปี)

	 	 	 FC	 =	 ค่าเสื่อมราคาของเครื่องสีข้าว	(D)	+	ค่าเสีย 

	 	 	 	 	 	 โอกาสในการลงทุน	(R)

	 	 	 VC	 =	 ค่าจ้างแรงงาน	 (W)	+	ค่าไฟฟ้า	 (E)	+	ค่า 

	 	 	 	 	 	 บำารุงรักษา	(M)

	 โดยที่	ค่าเสื่อมราคา	(คิดวิธีเส้นตรง)	หาได้จากสมการที่	2
  

	 	 	 D		 =	 		P - S  	 (2)

	 ค่าเสียโอกาสในการลงทุน	หาได้จากสมการที่	3

	 	 	 R		 =	 	P + S			 (3)

	 เมื่อ		 P		 =	 ราคาซื้อหรือสร้างเครื่องสีข้าว	(บาท)	

	 	 	 L		 =	 อายุการใช้งานเครื่องสีข้าว	(สึกหรอน้อย)

	 	 	 	 	 	 =	10	ปี

	 	 	 S		 =	 ราคาเครื่องเมื่อครบ	10	ปี	=	0.1	P	(บาท)	

	 	 	 D		 =	 ค่าเสื่อมราคาต่อปี	(บาท/ปี)

	 	 	 R		 =	 ค่าเสียโอกาสในการลงทุนต่อปี	(บาท/ปี)	

	 	 	 i	 	 =	 อัตราดอกเบี้ย	5.75%	ต่อปี

	 	 	 	 	 	 (เมื่อเดือนสิงหาคม	2554)

	 จุดคุ้มทุน	(Break	even	point,	BEP)	ใช้สมการที่	4

		 	 	 BEPS	 =	 FC/(SUU	–	VCU)		 (4)	

	 เมื่อ		 BEPS	 =	 จุดคุ้มทุน	(หน่วย)	

	 	 	 FC	 	 =	 ค่าใช้จ่ายคงที่	(บาท)	

	 	 	 SUU	 =	 ราคาขายต่อหน่วย	(บาท/หน่วย)

	 	 	 VCU		 =	 ค่าใช้จ่ายแปรผนัต่อหน่วย	(บาท/หน่วย)

	 ระยะเวลาในการคืนทุน	หาได้จากสมการที่	5	

	 	 	 PBP		 =	 MC/P		 (5)

	 เมื่อ		 PBP		 =	 ระยะเวลาในการคืนทุน	(ปี)	

	 	 	 MC	 	 =	 ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครื่อง	(บาท)	

	 	 	 P		 	 =	 กำาไร	(บาท/ปี)	(ไพบลูย์	แย้มเผือ่น,	2543)

L

2 X  j

เดชา วงศ์แก้ว
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	 ในการวเิคราะห์เชงิเศรษฐศาสตร์มสีมมตุฐิานของการลงทนุ

ดังนี้

	 1.	 ราคาผลิตภัณฑ์คงท่ี	 ฉะน้ันรายได้การวิเคราะห์จะเป็น 

เส้นตรง

	 2.	ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้หมดไม่ว่าจะผลิตเท่าไร

	 3.	อัตราดอกเบี้ยคงที่

	 4.	ต้นทุนคงที่และต้นทุนแปรผันแยกออกจากกันได้ชัดเจน

	 5.	การเปลีย่นแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกจิไม่มผีลต่อราคา 

ผลิตภัณฑ์

	 6.	นโยบายระดับบริหาร	วิทยาการ	และประสิทธิภาพของ 

การดำาเนินงานไม่เปลี่ยนแปลงไป

3.	วิจัยที่เกี่ยวข้อง

	 กลุ่มวิจัยวิศวกรรมหลังการเก็บเก่ียว	 สถาบันวิจัยเกษตร 

วิศวกรรม	กรมวิชาการเกษตร	ได้ออกแบบและพัฒนาประสิทธิภาพ	 

เครื่องสีข้าวขนาดเล็กแบบลูกหินขัดสีและแบบแกนโลหะ	โดยแบบ 

ลูกหินขัดสีจะเป็นลูกหินเดี่ยว	 ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า	 3	 แรงม้าเป็นต้น 

กำาลัง	 มีความเร็วของลูกหินขัดสี	 9.5	 เมตร/วินาที	 ราคาประมาณ 

40,000	บาท	จุดคุ้มทุนของการใช้เครื่อง	626	ชั่วโมง/ปี	สามารถสี 

ได้ข้าวสารรวม	65.2	เปอร์เซ็นต์	 โดยมีอัตราการสี	87	กก./ชั่วโมง		 

ส่วนเครื่องสีข้าวขนาดเล็กแบบแกนโลหะ	 ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 

1.5	แรงม้าเป็นต้นกำาลัง	มีความเร็วของลูกขัดสี	4.56	เมตร/วินาที	 

จะได้ต้นข้าวเฉลี่ยประมาณ	53	เปอร์เซ็นต์

	 ฝ่ายวจิยัและฝึกอบรม	สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล	วทิยาเขต 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ได้ทำาการออกแบบ	 และสร้างหลักการ 

ทำางานของเครื่องใช้พลังงานจากมอเตอร์	ขนาด	2	แรงม้า	ใช้แรงดัน 

ไฟฟ้า	220	โวลต์	ลูกยาง	2	ตัว	ซึ่งสามารถสีข้าวกล้องได้	40	กิโลกรัม 

ต่อชั่วโมงและสามารถแยกข้าวเปลือกออกจากข้าวกล้องได้	 ซึ่งจะ 

ช่วยประหยัดเวลาและทุ่นแรงซ่ึงจะเป็นประโยชน์แก่เกษตรกร 

ในชนบทและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวชนบทให้ดีขึ้น		

วิธีดำาเนินการวิจัย	
	 การศึกษาเร่ืองการบริหารจัดการโรงสีชุมชน	 แบบมีส่วน

ร่วมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่ไปกับภูมิปัญญาท้องถิ่น	 

เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน	 ของกลุ ่มวิสาหกิจชุมชนข้าว 

ชุมชน	ตำาบลเกวียนหัก	อำาเภอขลุง	จังหวัดจันทบุรี	ได้วางแนวทาง 

ดำาเนินงาน	มีขั้นตอนดังนี้

	 1.	 ศึกษาโครงการการบริหารจัดการโรงสีชุมชน	 แบบมี 

ส่วนร่วมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงควบคู ่ไปกับภูมิปัญญา 

ท้องถิ่น	 เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างย่ังยืน	 ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

ข้าวชุมชน	ตำาบลเกวียนหัก	อำาเภอขลุง	จังหวัดจันทบุรี

	 2.	 ออกแบบจัดจ้าง	สร้างเครื่องสีข้าว	และสร้างเครื่องซีล 

สุญญากาศและไม่สุญญากาศให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวชุมชน 

ตำาบลเกวียนหัก	 เพื่อให้เกิดการรวมตัวของสมาชิกภายในชุมชน 

โดยการระดมสมองร่วมกันวางแผน

	 3.	 ทำาการเก็บรวบรวมสมาชิกชาวนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

ข้าวชุมชนตำาบลเกวียนหัก	 เพื่อให้ชาวนานำาผลผลิตข้าวเปลือก 

เข้าสู่โรงสีข้าวชุมชน	ปีละไม่น้อยกว่า	15	ตันข้าวเปลือก			

	 4.	 ออกแบบโลโก้บรรจุภัณฑ์ข้าวสารขนาด	 5	 กก.	 และ 

ดำาเนินการผลิตเพื่อนำาไปสู ่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และ 

อุตสาหกรรมชุมชน	 โดยการออกแบบสอบถามระดมความคิดเห็น	 

การวางแผนการออกแบบโลโก้	 สีและรายละเอียดให้มีความ 

เหมาะสมกับพื้นที่	 รวมทั้งเอกลักษณ์เฉพาะพื้นที่ที่แตกต่าง	 จาก 

กลุ่มชาวนา	 ผู้ใหญ่บ้าน	 เทศบาลตำาบลเกวียนหัก	 และปราชญ์ 

ชาวบ้านทีเ่สนอรปูเกวยีนในความเป็นตำานานของหมูบ้่านเกวยีนหกั 

ตำาบลเกวียนหัก

	 5.	 วิเคราะห์ผลเชิงเศรษฐศาสตร์	 โดยจะมุ่งเน้นวิเคราะห์ 

3	 ด้านคือ	 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการสีข้าวต่อปี	 จุดคุ้มทุน 

ของเครื่องจักร	และระยะเวลาในการคืนทุนของเครื่องจักร

	 6.	 ให้ความรู้การบริหารแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวชุมชน	 

ตำาบลเกวียนหัก	 และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 

บ้านไทรนอง	 เพื่อการพัฒนาไปสู่การส่งเสริมการบริหารจัดการ 

โรงสข้ีาวชมุชนและโรงปุย๋อนิทรย์ีชวีภาพเพือ่การพึง่พาตนเองอย่าง 

ยั่งยืน	

	 7.	 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการโรงสีข้าวชุมชน 

ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน	 ตำาบลเกวียนหัก	 อำาเภอขลุงและโรงปุ๋ย 

อินทรีย์ชีวภาพแบบมีส่วนร่วมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่ 

ไปกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนของกลุ่ม 

วิสาหกิจชุมชนข้าวชุมชนตำาบลเกวียนหักและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

ผลิตปุ๋ยบ้านไทรนอง	 ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี	 ติดตาม-ประเมินผล	 

การน้อมนำาแนวพระราชดำารใินการพฒันาตามปรชัญาของเศรษฐกจิ 

พอเพียงมาสืบสานปรับใช้และขยายผลให้สมาชิกชาวนากลุ ่ม 

วิสาหกิจชุมชนข้าวชุมชนตำาบลเกวียนหักและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านไทรนองโดยวิธีการเสวนา

ผลการวิจัย	
	 ผลการวจิยัเรือ่ง	การบรหิารจดัการโรงสชีมุชน	แบบมส่ีวนร่วม 

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่ไปกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อ 

การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน	 ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวชุมชน	 

ตำาบลเกวียนหัก	อำาเภอขลุง	จังหวัดจันทบุรี	พบว่า

เดชา วงศ์แก้ว
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	 1.	 ผลการบริหารจัดการโรงสีชุมชนโดยเข้าศึกษาโครงการ 

อยู่ดีมีสุข	 อำาเภอลาดหลุมแก้ว	 จังหวัดปทุมธานีได้เห็นตัวอย่างวิธ ี

การบริหารงานของกลุ่มชุมชนและตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ซึ่งจากการ 

ได้เข้าศึกษาดูงานมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในเรื่องของ

การออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยทางกลุ่มโครงการอยู่ดีมีสุข	 อำาเภอ

ลาดหลุมแก้ว	 จังหวัดปทุมธานี	 เสนอว่าทางกลุ่มยังขาดความเป็น

เอกลักษณ์ของชุมชน	 	 แต่มีข้อดีคือมีผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลายซึ่ง

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวชุมชน	 ตำาบลเกวียนหักได้นำาเอาแนวทาง

ต่างๆ	มาประยุกต์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าว		

ตำาบลเกวียนหัก

	 2.	 ผลการออกแบบจัดจ้าง	 สร้างเครื่องสีข้าว	 และสร้าง 

เครื่องซีลสุญญากาศและไม่สุญญากาศ	 พบว่าได้มีการติดตั้งเครื่อง 

สีข้าว	 โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชน	 และหน่วยงานท้องถิ่นจาก 

เทศบาลตำาบลเกวียนหักควบคุมการติดตั้ง	 และทดลองระบบการ 

ทำางานของเครื่องสีข้าว	 ซ่ึงสามารถสีข้าวเปลือกได้ไม่น้อยกว่า 

200	 กิโลกรัมข้าวเปลือก/ช่ัวโมง	 ให้เป็นข้าวกล้องและข้าวขาว 

มีระบบทำาความสะอาดข้าวเปลือก	 แยกปลายข้าว	 แยกรำาและ 

แยกแกลบในตัว	 มีระบบปรับความขาวของข้าวได้ตามต้องการ 

มรีะบบลำาเลยีงข้าวขึน้ด้านบนเครือ่งเพือ่สะดวกในการเทข้าวเปลอืก	 

มีแผงควบคุมระบบไฟฟ้าของเครื่อง	 ใช้ระบบไฟฟ้า	 220	 โวลต ์

ขนาดกว้าง	147	cm.	x	ยาว	150	cm.	x	สูง	260	cm.	และใช้ระบบ	

ลูกยาง	3	ลูก	กะเทาะข้าวเปลือก	และออกแบบจัดจ้างสร้างเครื่อง 

ซีลสุญญากาศ	จากห้างหุ้นส่วนจำากัด	 วิน	 วิน	 แพ็คเกจจิ้ง	 จำานวน 

2	 เครื่อง	 และผลความพึงพอใจในการออกแบบจัดจ้างสร้างเครื่อง 

สีข้าวร่วมกับกลุ ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวชุมชนตำาบลเกวียนหักม ี

การสำารวจความพึงพอใจ	5	ระดับ	พบว่าอยู่ในระดับความพึงพอใจ 

มากโดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย	 เท่ากับ	 4.14	 สอบถามความพึงพอใจ 

การออกแบบจัดจ้างเครื่องแพ็คสุญญากาศและไม่สุญญากาศ 

อยู่ในระดับความพึงพอใจมากโดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย	เท่ากับ	4.26	

	 3.	 ผลการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์	 จะพบว่า	 ค่าใช้จ่าย 

ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการสีข้าวต่อปีประมาณ	 925,189.50	 บาท/ปี 

ซึ่งเมื่อคิดเป็นต้นทุนการสีข้าวบรรจุถุง	 5	 กิโลกรัม	 จะเท่ากับ 

93.67	 บาท	 ซึ่งเมื่อตั้งราคาขาย	 110	 บาท/ถุงจะได้กำาไร	 16.33	 

บาท/ถุง	 จุดคุ้มทุนของเครื่องจักร	 12,930.35	 กิโลกรัม/ปี	 และ 

ระยะเวลาในการคืนทุน	1	ปี	7	เดือน

	 4.	 ผลการรวบรวมสมาชิกชาวนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าว 

ชุมชนตำาบลเกวียนหัก	 เพื่อให้ชาวนานำาผลผลิตข้าวเปลือกเข้าสู่ 

โรงสีข้าวชุมชน	 พบว่า	 สมาชิกชาวนาแรกเข้าได้จำานวน	 22	 ท่าน 

มีพื้นที่ทำานาในกลุ่มสมาชิก	 531	 ไร่	 มีผลผลิตข้าว	 571.3	 ตัน/ป ี

ซึ่งการรวมกลุ่มในการนำาข้าวเปลือกเข้าร่วมโครงการยังไม่ประสบ

ผลสำาเร็จ	 พบว่ามีการนำาข้าวเปลือกมาสีกับเครื่องสีข้าวโดยเฉล่ีย 

600	กิโลกรัมข้าวเปลือก/วัน	 เนื่องจากไม่ได้มีการวางแผนการเก็บ 

ข้าวเปลือกเพื่อร่วมโครงการจึงมีปริมาณที่น้อยมาก	 อีกท้ังชาวนา 

ในปัจจุบัน	ภาระหนี้สินมาก	ทำาให้ต้องใช้เงินภายในครอบครัว

	 5.	 ผลการออกแบบโลโก้บรรจุภัณฑ์ข้าวสารขนาด	 5	 กก.	 

และดำาเนินการผลิตเพื่อนำาไปสู ่การใช้ประโยชน์	 เชิงพาณิชย์ 

และอุตสาหกรรมชุมชน	พบว่าได้โลโก้บรรจุภัณฑ์ข้าวสาร	 5	 กก.	 

แบบสุญญากาศและไม่สุญญากาศและดำาเนินการผลิต	 โดยมีระดับ 

ความพงึพอใจเกีย่วกบัการออกแบบบรรจภัุณฑ์อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ

ค่าเฉลี่ย	เท่ากับ	4.4162	ดังแสดงในภาพที่	2

 ภาพที่	2	แสดงโลโก้บรรจุภัณฑ์ข้าวสารแบบสุญญากาศ 

	 	 	 	 และไม่สุญญากาศขนาด	5	กก.

	 6.	 ผลการให้ความรู้การบริหารแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าว 

ชุมชน	ตำาบลเกวียนหัก	 เพื่อการพัฒนาไปสู่การส่งเสริมการบริหาร 

จัดการโรงสีข้าวชุมชนพบว่าเรื่อง	 “การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ	

โดยการมส่ีวนร่วมกบัชมุชนเพือ่พฒันาท้องถิน่”กลุม่วสิาหกจิชมุชน

ข้าวชุมชน	 ตำาบลเกวียนหัก	 สามารถนำาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการ

บริหารจัดการภายในกลุ่ม	 โดยการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อแบ่ง

หน้าทีค่วามรบัผิดชอบให้สมาชกิกลุม่ทกุคนมส่ีวนร่วม	และแนวทาง

ในการบริหารการตลาด	 และการจัดการถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วม

กัน	 เพื่อแลกเปล่ียนความเช่ือมโยง	 ระหว่างปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพกับ

แกลบ	ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวชุมชน	ตำาบลเกวียนหักและกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านไทรนองเรื่อง	 “การส่ง

เสรมิอตุสาหกรรมชมุชนและการนำาผลิตภัณฑ์ชมุชนไปใช้ประโยชน์

เชิงพาณิชย์”	 พบว่า	 สามารถนำาแนวคิดที่ได้รับไปวางแผนการจัด

วางผลติภณัฑ์ตามพืน้ทีต่่าง	ๆ รวมทัง้วธิสีร้างแรงจงูใจลกูค้าให้สนใจ

ผลติภณัฑ์และปรมิาณการผลติทีเ่หมาะสมในแต่ละครัง้	โดยมรีะดบั

ความพึงพอใจเกี่ยวกับการบรรยายอยู่ในระดับมากที่สุดค่าเฉลี่ย	

เท่ากับ	 4.2599	 และเรื่อง	 “การนำาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์

ใช้ในการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ของชุมชน	 เพื่อการพึ่งพาตนเอง	

อย่างยัง่ยนื”	พบว่า	สามารถนำาความรูท้ีไ่ด้มาประยกุต์ใช้เพ่ือให้เกดิ

การพฒันา	ควบคู่ไปกบัภูมปัิญญาท้องถิน่เพือ่การพึง่พาตนเองอย่าง

ยั่งยืน	 โดยมีระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการบรรยายอยู่ในระดับ

มากที่สุด	ค่าเฉลี่ย	เท่ากับ	4.3450

 

5 ระดับ พบวาอยูในระดับความพึงพอใจมากโดยมีคาคะแนนเฉล่ีย เทากับ 4.14 สอบถามความพึงพอใจการออกแบบจัดจาง
เครื่องแพ็คสุญญากาศและไมสุญญากาศ อยูในระดับความพึงพอใจมากโดยมีคาคะแนนเฉล่ีย เทากับ 4.26  

3. ผลการวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตร จะพบวา คาใชจายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการสีขาวตอปประมาณ 925,189.50 
บาท/ป ซ่ึงเม่ือคิดเปนตนทุนการสีขาวบรรจุถุง 5 กิโลกรัม จะเทากับ 93.67บาท ซ่ึงเม่ือตั้งราคาขาย110 บาท/ถุงจะไดกําไร
16.33 บาท/ถุง จุดคุมทุนของเครื่องจักร12,930.35กิโลกรัม/ป และระยะเวลาในการคืนทุน1ป7 เดือน 

4. ผลการรวบรวมสมาชิกชาวนากลุมวิสาหกิจชุมชนขาวชุมชนตําบลเกวียนหัก เพื่อใหชาวนานําผลผลิตขาวเปลือก
เขาสูโรงสีขาวชุมชน พบวา สมาชิกชาวนาแรกเขาไดจํานวน 22 ทาน มีพื้นที่ทํานาในกลุมสมาชิก 531 ไร มีผลผลิตขาว 571.3 
ตัน/ป ซ่ึงการรวมกลุมในการนําขาวเปลือกเขารวมโครงการยังไมประสบผลสําเร็จ พบวามีการนําขาวเปลือกมาสีกับเครื่องสี
ขาวโดยเฉล่ีย 600 กิโลกรัมขาวเปลือก/วัน เน่ืองจากไมไดมีการวางแผนการเก็บขาวเปลือกเพื่อรวมโครงการจึงมีปริมาณที่นอย
มาก อีกทั้งชาวนาในปจจุบัน ภาระหน้ีสินมาก ทําใหตองใชเงินภายในครอบครัว 

5. ผลการออกแบบโลโกบรรจุภัณฑขาวสารขนาด 5 กก. และดําเนินการผลิตเพื่อนําไปสูการใชประโยชน เชิง
พาณิชยและอุตสาหกรรมชุมชน พบวาไดโลโกบรรจุภัณฑขาวสาร 5 กก. แบบสุญญากาศและไมสุญญากาศและดําเนินการ
ผลิต โดยมีระดับความพึงพอใจเก่ียวกับการออกแบบบรรจุภัณฑอยูในระดับมากที่สุดคาเฉล่ีย เทากับ 4.4162 ดังแสดงในภาพ
ที่ 2 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 แสดงโลโกบรรจุภัณฑขาวสารแบบสุญญากาศและไมสุญญากาศขนาด 5 กก. 
 

6. ผลการใหความรูการบริหารแกกลุมวิสาหกิจชุมชนขาวชุมชน ตําบลเกวียนหัก เพื่อการพัฒนาไปสูการสงเสริม
การบริหารจัดการโรงสีขาวชุมชนพบวาเรื่อง “การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ โดยการมีสวนรวมกับชุมชนเพื่อพัฒนาทองถิ่น”
กลุมวิสาหกิจชุมชนขาวชุมชน ตําบลเกวียนหัก สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชในการบริหารจัดการภายในกลุม โดยการจัดตั้ง
คณะกรรมการเพื่อแบงหนาที่ความรับผิดชอบใหสมาชิกกลุมทุกคนมีสวนรวม และแนวทางในการบริหารการตลาด และการ
จัดการถายทอดเทคโนโลยีรวมกัน เพื่อแลกเปล่ียนความเชื่อมโยง ระหวางปุยอินทรียชีวภาพกับแกลบ ของกลุมวิสาหกิจชุมชน
ขาวชุมชน ตําบลเกวียนหักและกลุมวิสาหกิจชุมชนผลิตปุยอินทรียชีวภาพบานไทรนองเรื่อง “การสงเสริมอุตสาหกรรมชุมชน
และการนําผลิตภัณฑชุมชนไปใชประโยชนเชิงพาณิชย” พบวา สามารถนําแนวคิดที่ไดรับไปวางแผนการจัดวางผลิตภัณฑตาม
พื้นที่ตาง ๆรวมทั้งวิธีสรางแรงจูงใจลูกคาใหสนใจผลิตภัณฑและปริมาณการผลิตที่เหมาะสมในแตละครั้ง โดยมีระดับความพึง
พอใจเก่ียวกับการบรรยายอยูในระดับมากที่สุดคาเฉล่ีย เทากับ 4.2599    และเรื่อง “การนําเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช
ในการบริหารจัดการผลิตภัณฑของชุมชน เพื่อการพึ่งพาตนเอง อยางยั่งยืน” พบวา สามารถนําความรูที่ไดมาประยุกตใช
เพื่อใหเกิดการพัฒนา ควบคูไปกับภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน โดยมีระดับความพึงพอใจเก่ียวกับการ
บรรยายอยูในระดับมากที่สุด คาเฉล่ีย เทากับ 4.3450 

7. ถายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการโรงสีขาวชุมชนของกลุมวิสาหกิจชุมชน ตําบลเกวียนหัก อําเภอขลุง 
รวมกับกลุมวิสาหกิจชุมชนผลิตปุยบานไทรนอง ตําบลสองพี่นอง อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี พบวาไดเกิดการถายทอด
เทคโนโลยีและสรางเครือขายความรวมมือวิจัยจากหนวยงานภาครัฐ และไดมีการลงนามเปนพยานขอตกลงแลกเปล่ียน
ผลิตภัณฑระหวางกลุม มีหนวยงานภาครัฐเขาตรวจสอบใหการบริหารงานโปรงใส รวมทั้งกําหนดพื้นที่การจัดวางจําหนาย
ผลิตภัณฑทั้งสองตําบลดวย 

เดชา วงศ์แก้ว
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	 7.	 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการโรงสีข้าวชุมชน

ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน	 ตำาบลเกวียนหัก	 อำาเภอขลุง	 ร่วมกับกลุ่ม 

วสิาหกจิชมุชนผลติปุย๋บ้านไทรนอง	ตำาบลสองพีน้่อง	 อำาเภอท่าใหม่	 

จังหวัดจันทบุรี	 พบว่าได้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้าง 

เครือข่ายความร่วมมือวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐ	 และได้มีการ 

ลงนามเป็นพยานข้อตกลงแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ระหว่างกลุ่ม 

มีหน่วยงานภาครัฐเข้าตรวจสอบให้การบริหารงานโปรงใส	 รวมทั้ง 

กำาหนดพื้นที่การจัดวางจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งสองตำาบลด้วย

	 8.	 ผลการติดตาม-ประเมินผล	

	 	 8.1	 การวิเคราะห์กิจกรรมงานวิจัยโดยใช้หลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง	(3	ห่วง	2	เงื่อนไข)	พบว่า

	 ด้านความพอประมาณ	 พบว่ามีความเหมาะสมกับจำานวน 

ไร่นาที่ทำาโดยพื้นที่ปลูกข้าวจำานวน	 531.2	 ไร่คิดเป็น	 30%	 ของ 

พื้นที่การเกษตรทั้งหมด	 ความเหมาะสมกับจำานวนบุคคลใน 

ครัวเรือน	 ซึ่งมีประชากร	 4,560	 คน	 หรือ	 1,757	 ครัวเรือน	 มี 

ความต้องการบริโภคข้าว	 289	 ตัน/ปี	 ทำาพันธุ ์ 	 25.3	 ตัน 

ขายโรงสีเอกชน	 248	 ตัน	 และนำาเข้าร่วมโครงการ	 15.7	 ตัน 

มีการแบ่งข้าวเปลือกเพื่อนำาเงินมาใช้ในครัวเรือนในสัดส่วน 

พอประมาณ	 กล่าวคือ	 มีการจำาหน่ายข้าวเปลือกบางส่วนจาก 

ผลผลิตทั้งหมดแล้วนำาส่วนหนึ่งเข้าร่วมโครงการ	

	 ด้านความมีเหตุผล	 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีการจัดเก็บข้าว

ไว้ทำาพันธุ์	 25.3	 ตัน	 มีการนำาข้าวมาสีเพื่อรับประทาน	 ประมาณ	

500-600	 กก./สปัดาห์	 มีการนำาข้าวเปลอืกทีเ่หลอืจากการจำาหน่าย 

เข้าโครงการบรรจุถุงจำาหน่ายเป็นการ	 หารายได้อีกทางหนึ่ง	 และ 

มีการประชุมวางแผนการจัดหารายได้ให้กับกลุ่มสมาชิก

	 ด้านการมีภูมิคุ ้มกันที่ดี	 มีการแบ่งข้าวเปลือกไว้ทำาพันธุ ์

โดยเผื่อไว้	 100%	 เพราะอาจจะรับผลกระทบหว่านข้าวไม่ติด 

ไม่ต้องซื้อข้าวสารมารับประทานเหมือนก่อนทำาให้ลดรายจ่าย	 ซึ่ง 

เดิมชาวนาขายข้าวเปลือกจนหมด	 แล้วนำาเงินไปซ้ือข้าวสารมา 

รับประทานแทน	 ป้องกันการจำาหน่ายหมดจะไม่มีไว้เข้าร่วม 

โครงการแปรรูปข้าวเปลือกเป็นข้าวกล้องหรือข้าวสารซึ่งให้ 

ผลตอบแทนมากกว่า	 มีการป้องกันการผลิตที่วัตถุดิบข้าวเปลือก 

หมดเร็วไม่พอต่อการจำาหน่าย	 และมีการป้องกันข้าวเปลือกที่ส ี

เป็นแกลบ	 ส่งไปแลกเปลี่ยนเป็นปุ๋ยกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิต 

ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านไทรนองไม่เพียงพอ

	 เงื่อนไขความรู้	 มีการปรึกษาหารือสูตรปุ๋ยท่ีเหมาะสมกับ 

พื้นที่นาข้าว	 เพื่อเป็นการสร้างเงื่อนไขความรู้เรื่องการทำานาหว่าน	 

นาดำา	 และวิธีการเพ่ิมผลผลิตให้มีปริมาณมากขึ้น	 มีการเก็บข้าว 

เปลือกไว้ที่ตนเองก่อนเพื่อลดพื้นท่ีในการจัดเก็บ	 และข้าวเปลือก 

มีความชื้นไม่เกินท่ีกำาหนดโดยการตากข้าวเปลือกในลานตาก	 

สามารถใช้งานและบำารงุรกัษาเครือ่งสข้ีาวได้เอง	มกีารใช้บรรจภุณัฑ์ 

ข้าวสารตราเกวยีนหกัทำาการทดลองตลาด	 มกีารจดัทำาบญัช	ี งบดลุ	 

รายรับ-รายจ่าย	 มีการระมัดระวังเรื่องความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้น 

ต่างๆ	เช่น	คุณภาพสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน	

	 เงื่อนไขคุณธรรม	 พบว่ามีความขยัน	 	 อดทนต่อการทำานา 

และการเปล่ียนทัศนคติของชุมชนต่อความสะดวก	 สบาย	 อดทน 

รอการเก็บผลผลิต	 มีความซื่อสัตย์	 สุจริต	 คือมีความซื่อสัตย์ต่อ 

ลูกค้าและสมาชิกกลุ ่มโดยมีการจดบันทึกการนำาข้าวที่เข้ามาสี 

โดยระบุจำานวนกระสอบที่สี	 มีการนำาปลายข้าวและจมูกข้าวไป 

เล้ียงเด็กเล็กอนุบาลของชุมชนเทศบาลตำาบลเกวียนหัก	 อีกท้ัง 

มีการนำาแกลบไปแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิต 

ปุ๋ยบ้านไทรนอง	เพื่อนำาปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพมาใส่ในนาข้าว

	 	 8.2	 การสร้างความยั่งยืนของชุมชนการพัฒนาอาชีพ 

โดยการนำาหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้แก้ไขปัญหาความยากจน 

ในปัจจุบันแนวโน้มปัญหาความยากจนของชุมชนเริ่มลดลง	 โดย 

ความยากจนในที่นี้	 หมายถึงการมีรายได้พอกับรายจ่ายจนไม่ถึง 

ขั้นต้องกู้หนี้ยืมสินจากผู้อื่นมาใช้จ่าย	 ในการดำาเนินงานวิจัยพบว่า 

ชีวิตประจำาวันอันเนื่องมาจากการตกเป็นเหยื่อของลัทธิบริโภค 

นิยม	 วัตถุนิยมอย่างไร้ขอบเขตจำากัดลดลง	 ตามแนวความคิดของ 

เศรษฐกิจพอเพียง	3	ขั้นคือ

	 	 	 	 ขั้นที่	1	พอมีพอกิน	เป็นการผลิตเพื่อตนเอง	เพื่อ 

ครอบครัวเป็นอันดับแรกดังข้อความที่ว่า	“กินทุกอย่างที่ปลูก	และ 

ปลูกทุกอย่างที่กิน”	 พึ่งเงินให้น้อยที่สุด	 อะไรเป็นส่ิงที่สามารถ 

ผลิตเองได้	 ซึ่งก็คือ	 การพึ่งตนเองได้	 โดยค่อยๆ	 พิจารณาทำาที 

ละอย่าง	ลดรายจ่ายลง	ลดการพึง่พงิจากภายนอก	ชมุชนบ้านเกวยีน 

หักมีอาชีพเป็นชาวนาปลูกข้าวมีโรงสีเป็นของชุมชนเอง	 นำาข้าวที ่

ชุมชนปลูกมาสีและนำากลับไปบริโภค	โดยวัสดุที่เหลือจากการสีข้าว 

ที่มีมูลค่า	 สามารถนำามาทำาให้เกิดประโยชน์ได้	 เช่น	 แกลบ	 รำา 

ปลายข้าว	 นำามาเป็นทุนเพื่อพัฒนาโรงสีของชุมชนเองต่อไป 

การกระทำาเช่นนี้ก่อให้เกิดความสุขใจ	 รู้จักอดทนซึ่งก็คือการฝึก 

ธรรมะให้กับตนเอง	รู้จักคำาว่า	“พอ”	ไม่โลภมาก	ชีวิตก็มีความสุข 

ซึ่งอย่างน้อยก็เป็นความสุขจากการไม่สร้างหนี้เพิ่ม	 และมีความสุข 

จากการผูกมิตรไมตรีกับเพื่อนบ้านใกล้เคียงโดยการแบ่งปัน

	 	 	 	 ขั้นที่	2	อยูด่กีนิด	ีเป็นขัน้ของการรวมกลุม่สมาชกิ 

ในชุมชนและในสังคมใกล้เคียงเข้าด้วยกัน	 เพื่อก่อให้เกิดพลังเพื่อ 

ก่อให้เกิดการผลิต	 เพื่อมุ่งไปสู่เศรษฐกิจชุมชน	 ด้วยการรวบรวม 

ข้อมูลด้านการตลาด	 การแปรรูปวัตถุดิบของชุมชนให้เป็นสินค้า 

และบริการ	 เพื่อหารายได้เพิ่มขึ้น	 เช่น	 ชุมชนบ้านเกวียนหักนำา 

ข้าวสารที่สีเอง	เหลือจากการบริโภคจึงนำามาบรรจุถุงออกจำาหน่าย 

เพื่อหารายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว	

	 	 	 	 ขั้นที่	3	มัง่ม	ีศรสีขุ	เป็นขัน้การดำาเนนิธรุกจิชมุชน	

โดยเกิดพลังสร้างสรรค์จากเครือข่ายที่มีกิจกรรมคล้ายคลึงกัน 

ร่วมมือกันทำากิจกรรมผลิตและการจำาหน่ายเพื่อก่อให้เกิดอำานาจ 

ในการต่อรองในทุกๆ	 เรื่อง	 โดยที่ประชาชนในชุมชนและในสังคม 

เดชา วงศ์แก้ว
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ต้องเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตเอง	 โดยชุมชนบ้านเกวียนหัก 

เป็นเจ้าของโรงสีชุมชน	 ซ่ึงก่อให้เกิดความม่ังมี	 ศรีสุขขึ้นต่อไป 

คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงคือ	 เวลาท่ีทำาวิจัยน้อยเกินไป 

อาจจะยังไม่เห็นผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมไม่ครบ	 สมาชิกทุกคนที่มี 

สถานภาพพออยู่พอกินสมควรแก่อัตภาพของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจ	 

ซึง่ระดบัความเสีย่งสงู	แนวทางการแก้ไขทีค่ณะผูว้จิยัเตรยีมป้องกนั 

ไว้คือ	 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการนำาแนวพระราชดำาริมา 

ประยุกต์ใช้กับแผนงานวิจัย/ประชุมเพื่อตรวจสอบติดตามการใช ้

งบประมาณ	 แล้วสรุปวิเคราะห์การดำาเนินงานให้เป็นไปตามแผน/ 

มีการติดตามผลการน้อมนำาแนวพระราชดำาริมาประยุกต์ใช้กับ 

สมาชกิกลุม่วสิาหกจิชมุชนทัง้สอง	แม้ว่าการวจิยัจะปิดโครงการแล้ว 

ก็ตาม/เผยแพร่คุณงามความดีของสมาชิกที่ประสบความสำาเร็จ 

ให้ประชาคมได้รับทราบ	

สรุปผลและอภิปราย
	 งานวิจัยเรื่อง	การบริหารจัดการโรงสีชุมชน	แบบมีส่วนร่วม

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่ไปกับภูมิปัญญาท้องถิ่น	 เพื่อ

การพึง่พาตนเองอย่างยัง่ยนืของกลุม่วสิาหกจิชมุชนข้าวชมุชน	ตำาบล

เกวียนหัก	 ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีสรุปผลการวิจัยอภิปรายผลและ 

ข้อเสนอแนะโดยการนำาแนวทางพระราชดำาริเศรษฐกิจพอเพียง 

ได้แก่	 3	 ห่วง	 2	 เงื่อนไข	 ทำาให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนกลุ่ม 

วิสาหกิจชุมชนข้าวชุมชนตำาบลเกวียนหักดำารงชีวิตพออยู่พอกิน 

สมควรแก่อัตภาพ	 เป็นการสนองพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัวฯ	 จากกระแสพระราชดำารัส	 คณะผู้วิจัยได้ใช้เป็น

แนวทางการดำาเนินงานวิจัยโครงการการบริหารจัดการโรงสีชุมชน	

แบบมส่ีวนร่วมตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงควบคูไ่ปกบัภมูปัิญญา

ท้องถิน่	เพือ่การพ่ึงพาตนเองอย่างยัง่ยนืของกลุม่วสิาหกจิชมุชนข้าว

ชมุชน	ตำาบลเกวยีนหกั	ในพืน้ทีจ่งัหวดัจนัทบรุเีมือ่โครงการแล้วเสรจ็ 

คณะผูว้จิยัได้จดัตัง้คณะกรรมการบรหิารโครงการการบรหิารจดัการ 

โรงสชีมุชนแบบมส่ีวนร่วมตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงควบคูไ่ปกบั 

ภมูปัิญญาท้องถิน่	เพือ่การพึง่พาตนเองอย่างยัง่ยนืของกลุม่วสิาหกจิ

ชุมชนข้าวชุมชนตำาบลเกวียนหัก	 อำาเภอขลุง	 จังหวัดจันทบุรี	 เพื่อ 

ให้โครงการนี้อยู่อย่างยั่งยืนและสามารถบริหารจัดการโดยชุมชน 

บริหารเอง	สร้างความเข้มแข็งรูปแบบของชุมชมบริหารชุมชน	เห็น 

ถึงวิสัยทัศน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 ซึ่ง 

มีพระราชกรณียกิจด้านการบริหารจัดการข้าว	 มีพระราชดำารัส 

แก่บุคคลคณะต่างๆ	 หลายครั้งในการสนับสนุนให้มีการนำากระแส 

พระราชดำารัสที่เกี่ยวกับข้าวและเกษตรอินทรีย์	 ดังนั้นผู้วิจัยได้นำา 

เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในโครงการ	 โดยการออกแบบเป็น 

เมทริกซ์เศรษฐกิจพอเพียงทำาให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 

แทนการ	ใช้ปุย๋เคมใีนนาข้าว	ส่งผลทำาให้ปรมิาณผลผลติข้าวทางการ 

เกษตรสูงขึ้นรวมทั้งลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกร	 และ

ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในครัวเรือนอีกด้วย	 ผลผลิตข้าวสารบรรจุถุงมี 

การแลกเปล่ียนและจำาหน่ายให้ทางสมาชิกแล้ว	 ยังจำาหน่ายใน 

ร้านค้าต่างๆ	 ภายในหมู่บ้าน	 เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มอีกด้วย 

แนวทางการวิจัยดังกล่าวเม่ือส้ินสุดโครงการ	 การเสวนาประชุม 

พูดคุยถึงการบรรจุถุงข้าวสารมีการวางแผนการดำาเนินงานรับซื้อ 

ข้าวเปลือกจากชาวนา	 เพื่อนำาเข้าโครงการและเรื่องผลตอบแทน 

ที่ได ้จากการลงทุนของกลุ ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวชุมชนตำาบล 

เกวียนหัก	 มีการสีเป็นข้าวสารแล้วทั้งหมดตั้งแต่เริ่มโครงการ 

จำานวน	 5,000	 กิโลกรัมเป็นเงิน	 110,000	 บาท	 ซึ่งแบ่งออกเป็น 

3	ส่วนคือ	การเพิ่มรายได้โดยมีการจำาหน่ายข้าวสารบรรจุถุงไปแล้ว 

ทั้งหมด	 1,500	 กิโลกรัม	 กิโลกรัมละ	 22	 บาท	 เป็นจำานวนเงิน 

ทั้งสิน	33,000	บาท	ส่วนที่สองเป็นการลดรายจ่ายโดยนำาข้าวสาร	 

20	กโิลกรมั	ไปแลกเปลีย่นกบัปุย๋อนิทรย์ีชวีภาพจำานวน	50	กโิลกรมั 

โดยแลกเปลี่ยนข้าวสารไปแล้วเป็นจำานวน	1,500	กิโลกรัม	คิดเป็น 

จำานวนเงิน	 ทั้งสิ้น	 33,000	 บาท	 ได้ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 

จำานวน	74	กระสอบ	และส่วนที่สามเป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือน 

คือการนำาข้าวเปลือกมาสีไว้รับประทานเป็นไปตามหลักการของ 

เศรษฐกิจพอเพียง	3	ห่วง	2	เงื่อนไข		จำานวน	2,000	กิโลกรัม	ทำาให้ 

การดำาเนนิงานโครงการวจิยัมเีกดิความเชือ่มโยงอย่างชดัเจนเพิม่ขึน้ 

และจะเห็นการคิดราคาข้าวสารถุงละ	110	บาท	เป็นราคาที่ตำ่ากว่า 

ราคาของท้องตลาดซึ่งอยู่ในช่วงของระยะเวลาของการทำาวิจัยนั้น	 

คิดจากราคาประเมินต้นทุนการรับจำานำาข้าวเกวียนละ	9,500	บาท	 

หากซึ่งในปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายราคารับจำานำาข้าวสูงขึ้นในราคา	 

15,000	บาท	ทำาให้อาจจะมีผลกระทบต่อโครงการวิจัยในเรื่องของ 

ราคาไม่มีความยั่งยืน	โดยทางคณะผู้วิจัยและคณะกรรมการบริหาร 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวชุมชนตำาบลเกวียนหักได้วางแนวทางการ 

แก้ไขโดยคาดว่า	 อาจปรับราคาขายข้าวสารบรรจุถุงให้สูงขึ้นและ 

พิจารณาถึงแหล่งจำาหน่ายให้มากขึ้นตามความเหมาะสมต่อไปและ 

ผลการวิจัยด้านการบริหารจัดการโรงสีชุมชนแบบมีส่วนร่วมตาม 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่ไปกับภูมิปัญญาท้องถิ่น	 เพื่อการ 

พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนของกลุ ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวชุมชน 

ตำาบลเกวียนหัก	 ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี	 การบริหารจัดการโรงส ี

ชุมชนจากอดีตที่ชาวนาต้องพบกับความยากลำาบาก	ได้เห็นวิถีชีวิต 

การทำานาเคียงคู่รุ่นปู่ย่าตายายมาจนถึงรุ่นของตนเองจากอดีตท่ีมี 

คำากล่าวที่ว่า	 “ชาวนานั้นทำานาปรังเหลือแต่ซังกับหนี้	 ทำานาปีก ็

เหลือแต่หนี้กับซัง”	 หากเป็นเช่นนี้ชาวนาก็คงไม่เหลืออะไรเลย 

เพราะชาวนาต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งข้าวเปลือกไปขาย 

ต้องเสียทั้งค่านำ้ามัน	 ค่าแรงงาน	 ข้าวเปลือกที่จะขายก็ไม่ได้ราคา 

และเมื่อได้เงินมาก็ต้องนำามาซื้อข้าวสารกลับไปบริโภคในราคาที่สูง 

ไม่ได้บรโิภคข้าวทีต่นเองผลิต	สรปุผลว่าปัจจบุนักลุ่มวสิาหกจิชมุชน 

ข้าวชุมชน	 ตำาบลเกวียนหัก	 ได้มีโรงสีข้าวชุมชนและมีการบริหาร 

จัดการด้วยตนเอง	 จนสร้างรายได้	 ลดรายจ่ายให้กับกลุ่มวิสาหกิจ 
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ชุมชนข้าวชุมชน	 ตำาบลเกวียนหัก	 และชาวนาบริเวณใกล้เคียงที ่

ไม่ต้องเสียค่าขนส่งเอาข้าว	 ไปขายระยะทางไกล	 รวมทั้งยังเป็น 

แหล่งจำาหน่ายข้าวสารให้กับชุมชนใกล้เคียงได้ในราคาถูกกว่า 

ท้องตลาดทั่วไปโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือมีความ 

พอประมาณทำาให้เกิดความพอดีกับการแบ่งข้าวเปลือกเข้าร่วม 

โครงการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องและข้าวสารของกลุ่มมี 

ปริมาณข้าวที่เข้าร่วมโครงการ	 มีเหตุผล	 กล่าวคือต้องคำานึงถึงเหตุ 

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องเรื่อง	 ข้าวต้องมีไว้รับประทานเพียงพอไว้ทำาพันธุ์ 

เพียงพอ	 ไว้จำาหน่ายข้าวเปลือกบางส่วนหลังปิดโครงการวิจัย 

พบว่าทำาให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนกลุ่มวิสาหกิจข้าวชุมชน	 

ตำาบลเกวียนหักที่ดำารงชีวิตพออยู่พอกิน	 สมควรแก่อัตภาพ	 เป็น 

การสนองพระราชดำารขิองพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ	เศรษฐกจิ		 

ฐานรากของชุมชนดีขึ้น	จากการเพิ่มรายได้การจำาหน่ายเชิงพาณิชย ์

ของบรรจุภัณฑ์ข้าวบรรจุถุงขนาด	 5	 กก.	 และยังสามารถทำาให้ 

ชุมชนมี	 ชีวิต	 เศรษฐกิจ	 สังคม	 สิ่งแวดล้อม	 สมดุล	 มั่นคง	 ยั่งยืน 

รู ้รักสามัคคี	 ทำางานอย่างมีความสุขท่ีดีข้ึนมีการพัฒนานำาไปสู ่ 

การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมชุมชนโดยภาครัฐ 

นำาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาพัฒนาต่อยอด 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 ส่วนภาคเอกชนร่วมจัดทำาตลาด	 เพื่อรองรับ 

การผลิตแบบอุตสาหกรรมชุมชนต่อไป

ข้อเสนอแนะ
	 1.	 ควรจัดให้ชุมชนเป็นสถานที่	แหล่งวิชาการและวิชาชีพ 

ที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาข้าว	 การเชื่อมโยงระหว่างชุมชน	 และเป็น 

แหล่งแลกเปลี่ยนการเรียนรู้	 สถานท่ีทัศนศึกษาดูงานของผู้ที่สนใจ 

และบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

	 2.	 วิจัยการเชื่อมโยงชุมชนในกลุ ่มอาชีพอื่นจากชุมชน 

ใกล้เคียงให้มากขึ้น	 เพื่อเสริมความเข้มแข็งของชุมชน	 การดำาเนิน 

งานวิจัยควรมีการขยายผลไปยังพื้นที่อื่นต่อไป

	 3.	 วิจัยเชิงสำารวจพื้นที่ที่เหมาะสมกับโครงการวิจัยและ 

การพิจารณาถึงความเข้มแข็งของชุมชนท่ีมีต่อโครงการวิจัยเพื่อ 

การบริหารจัดการโครงการให้ประสบความสำาเร็จและยั่งยืน	
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Abstract
		 As	 the	 emerging	 of	 human	 capital	management,	 a	 concept	 of	 employee	 engagement	 has	 expanded 

increasingly	among	organizations,	consulting	firms	and	practitioners	due	to	the	positive	related	to	both	individual 

and	 organizational	 performance.	 Even	 though	 the	 employee	 engagement	 has	 become	 the	 attention-grabbing 

construct,	 there	 are	 a	 few	 researches	 about	 determinant	 of	 employee	 engagement.	 This	 paper	 scrutinized	 the 

determinant	factors	base	on	the	repeatedly	of	indicative	publication	and	also	the	significance	of	research	results. 

As	 the	 result,	 there	 are	 nine	 determinants	 that	 predicted	 employee	 engagement	 in	 service	 industry	 separated 

into	two	main	constructs;	job	resources	and	personal	resources.	The	job	resources	consisted	of	six	determinants	 

based	 on	 analysis	 of	motivation	 toward	 the	 employees’	 perception.	 	 There	 are	 three	 determinants	 that	 have 

been	reviewed	particularly	 relevant	to	work-related	aspects	of	personality,	self-evaluation,	and	attitudes	toward	 

employee	engagement

Keywords	:	Employee	Engagement,	Determinants,	Job	resources,	Personal	resources
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Introduction
	 In	the	era	of	Globalization,	a	world	has	become 

smaller	with	 diversification	 and	 territorial	 integrations,	

things	 are	 incredibly	 rapid	 and	 revolutionary	 change 

due	 to	 many	 converging	 forces	 e.g.	 technology, 

t ransnat ional 	 corporat ions , 	 new	 methods	 of 

communication	 and	 information	 and	 economic 

integration.	 The	 policy	makers	 and	 organizations	 are 

being	 forced	 to	modify	 their	 styles,	 structure,	 strategy 

and	 values	 in	 order	 to	 catch	 up	with	 these	 changing 

conditions.	Human	 resource	department	has	 gradually 

become	 an	 important	 component	 that	 acting	 as	 the	 

change	 agent	 supported	 an	 organizational	 success.	 

Over	 the	 past	 decade	 the	 term	 of	 “Human	 Capital” 

has	 been	 introduced	 and	 adverted	 by	 academic 

scholar	 and	 researcher	 and	 referred	 as	 “the	 skills 

and	 capacities	 that	 reside	 in	 people	 and	 that	 are 

put	 to	 productive	 use—can	 be	 a	 more	 important 

determinant	 of	 its	 long	 term	 economic	 success	 than 

virtually	 any	 other	 resource”	 (World	 Economic 

Forum,	 2013).	 However,	 the	 public	 and	 private	 sector	 

organization	 has	 faced	 the	 problem	 about	 atrracting 

and	 retaining	 qualified	 employees	 from	 labor	market 

due	 to	 the	 changing	 natural	 of	 work,	 especially	

technological,	 organizational	 practices,	 politcal 

disputes	 and	 competitive	 developments	 (Baldwin	 & 

Johnson,	 1995).	 Hospitality	 industry	 is	 the	 service 

industry	 that	 has	 an	 extremely	 high	 competitiveness	 

and	 characterized	 as	 the	 industry	 with	 high	 turnover	 

rates,	 great	 number	 of	 part-time	 and	 casual	workers, 

and	 deficiency	 of	 an	 internal	 market	 for	 example	 

“low	 job	security,	promotional	opportunity	and	career 

development,	 plus	 low	wages	 and	 low	 skills	 levels”		 

(Iverson	&	Deery,	n.d.).	Therefore,	the	human	resources 

management	 has	 become	 increasingly	 vital	 to 

companies	 and	 has	 played	 a	 critical	 role	 and	 act	 as 

the	 heart	 of	 the	 company,	 because	 employee	 is	 the 

crucial	 human	 capital	 to	 the	 organization	 success. 

The	 management	 team	 needs	 to	 investigate	 the 

appropriate	ways	to	meet	employee	satisfaction	which 

will	 direct	 to	 employee	 engagement.	 The	 term	 of 

“engagement”	 therefore	 has	 lately	 become	 one	 of	

the	 most	 popular	 terms	 among	 human	 resources 

practitioners,	organizational	psychologists,	management	 

consultants	 and	 academic	 scholars.	 The	 notion	 of 

engagement	 has	 been	 declared	 that	 organizations 

with	 high	 level	 of	 engaged	 employees	may	 benefit 

to	 both	 individual	 growth	 and	 organizational	 success. 

In	 order	 to	 sustain	 the	 competitive	 advantage	 and 

success,	 the	 organizations,	 practitioners	 and	 academic	 

scholars	 have	 turned	 their	 attention	 to	 expand	more	 

understanding	 about	 determinants	 of	 employee 

engagement	 and	 focus	 on	 increasing	 the	 level	 of 

employee	engagement.	

Toward	the	understanding	of	Employee	Engagement

	 The	 term	 of	 engagement	 had	 been	 introduced 

during	 1990s	 that	 the	 changes	 in	 the	 underlying	 field 

of	 psychology	 have	 led	 to	 the	movement	 of	 positive	 

psychology	 in	 place	 of	 the	 traditional	 psychological 

research	 trends.	 New	 concepts	 and	 constructs	 of 

positive	 psychology	 of	 management,	 including 

happiness,	hope,	optimism,	altruism,	wisdom,	empathy,	 

modesty,	 well-being,	 forgiveness,	 and	 engagement, 

have	 been	 encouraged	within	 workplace	 in	 order	 to	 

generate	 and	maintain	 positive	 relationship	 among 

employees	 and	 maximize	 the	 positive	 strength	 of 

employee.	 Employee	 engagement	 appear	 to	 be 

new	 emerging	 concept,	 yet	 it	 essentially	 has	 its	 roots 

in	 classic	 concept	 and	 constructs	 like	 employee 

intrinsic	motivation,	 job	 satisfaction,	 job	 involvement,	 

commitment	 and	 Organizational	 Citizenship	 behavior	

(Kgomo,	2010).		

	 Focusing	on	Engagement	construct,	William		Kahn	

was	the	first	researcher	who	theorize	the	personal	en-

gagement	as	the	psychological	presence	of	an	employee	

when	performing	his/her	organizational	task.	Kahn	defined	

engagement	as	“the	expression	of	individual	presence	in	

task	behavior	that	promotes	connections	to	work	and	to	

others.	Organizational	members	engage	themselves	physi-

cally,	cognitively	and	emotionally	during	role	performance	

and	enthusiasm	with	full	role	performances	(Kahn,	1990).	

The	concept	of	engagement	has	been	investigated	from	

many	researchers	afterward.	In	year	2002,	Schaufeli	and	
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colleagues	 defined	 the	meaning	 of	work	 engagement	
as	“A	positive,	fulfilling,	work	related	state	of	mind	that	
is	 characterized	 by	 vigor,	 dedication	 and	 absorption”	
(Schaufeli,	Salanova	et	al.,	2002)	which	has	been	cited	
from	many	researchers.		
	 Generally,	 employee	 engagement	 is	 agreed	 to 
be	 a	 psychological	 facet	 that	 encompasses	 energy, 
enthusiasm,	and	engrossed	effort	 (Macey	&	Schneider,	 
2008).	 However,	 in	 the	 human	 resources	 literature, 
there	 are	 slightly	 different	 interpretations	 in	 defining 
employee	engagement	 (J.	K.	Harter,	Schmidt,	&	Hayes,	 
2002;	 Kahn,	 1990;	 	Maslach,	 Schaufeli,	 &	 Leiter,	 2001; 
May,	 2001;	 May,	 Gilson,	 &	 Harter,	 2004;	 Schaufeli, 
Martinez,	 Pinto,	 Salanova,	 &	 Arnold	 B,	 2002;	 Sirota,	 
Mischkind,	 &	 Meltzer,	 2005).	 The	 HR	 researchers 
defined	engaged	employees	as	an	employee	who	has 
a	 high	 level	 of	 enthusiasm	 and	 resilient	 during	 their 
role	 performance.	 They	 are	 willing	 to	 invest	 their 
effort,	 their	 involvement,	 their	 feeling	 of	 significance, 
enthusiasm,	 passion,	 inspiration,	 pride,	 excitement	 
and	 challenge	 into	 their	 work.	 During	 their	 role 
performing,	 engaged	 employees	 immerse	 themselves 
into	 work	 without	 noticing	 that	 time	 fly.	 On	 the 
other	word,	 they	 are	willing	 to	 put	 their	 hand,	 head,	 
and	 heart	 into	 their	 jobs	 (Bakker	 &amp;	 Demerouti, 
2008;	 Schaufel i 	 &amp;	 Bakker,	 2004)	 Engaged 
employees	 have	 affirmative	 connection	 to	 their 
organization,	 thus	 they	 will	 talk	 about	 organizations	 
positively.	 According	 to	 Buckingham	 and	 Coffman,	 
1999	 engaged	 employees	 tend	 to	 stay	 with	 their	 
company	 longer,	 subsequently	 saving	 the	 company 
appreciably	 in	 recruitment	and	 retraining	costs	 (Shuck,	
2010).	 The	 notion	 of	 engagement	 has	 widespread 
and	 obtain	 a	 significant	 attention	 in	 employee 
engagement,	 especially	 among	 human	 resources 
practitioners,	 organizational	 psychologists,	 and	 HR- 
oriented	 management	 consultants.	 As	 mentioned 
by	 Lockwood	 (2007)	 that	 in	 today’s	 competitive 
marketplace,	 employee	 engagement	 has	 appeared	 to 
be	 a	 critical	 driving	 factors	 of	 organizational	 success.	 
Nevertheless,	 the	 definition	 of	 the	 engagement	 has	
been	 unclear	 among	 academics,	 practitioner	 and 
HR	consultant	firms.	Employee	engagement,	like	many 

of	 the	 concepts	 that	 are	 so	 vital,	 is	 relatively	 easy	
to	 recognize,	 but	 has	 proven	 very	 difficult	 to	 define			
(Albrecht,	 2010).	 Up	 to	 date,	 there	 are	 no	 universal 
agreement	of	employee	engagement	definition	among	 
those	 organizat ional	 psychologists,	 academic, 
HR-oriented	 management	 consultants	 and	 human 
resource	practitioners.	
	 In	this	study,	employee	engagement	is	concerned	
as	 the	 individual	 level	 construct	 with	 the	 individual-
organizational	 relationship	 (Albrecht,	 2010;	 Markos	
&amp;	Sridevi,	2010).	The	researcher	defines	employee 
engagement	 from	 the	 business	 point	 of	 view	 and 
adopted	 the	 definition	 from	 Kahn,	 Schaufefi	 et	 al., 
Macey	 and	 Schneider,	 and	 Rich,	 Lepine	 et	 al.	 as	 a 
multidimensional	 concept	 including	 cognitive,	 emotional	 
and	behavior	component	whereas	employees’	experience	 
during	their	 role	performance	with	a	positive,	 fulfilling,	 
enthusiasm,	passion,	 inspiration,	pride,	excitement	and	 
challenge.	 Engaged	 employees	 have	 affirmative 
connection	 to	 their	 organization,	 thus	 they	 will	 talk 
about	 organizations	 positively	 and	works	 to	 improve 
performance	 within	 the	 job	 for	 the	 benefit	 of	 the 
organization.			

The	Level	of	Employee	Engagement	
	 As	 the	 emerging	 of	 human	 capital	management, 
a	 concept	 of	 employee	 engagement	 has	 expanded 
increasingly	 among	 organizations,	 consulting	 firms	 
and	 practitioners	 due	 to	 the	 positive	 related	 to	 both 
individual	 and	 organization.	 	 Unfortunately,	 the	 level 
of	 employee	 engagement	 nationally	were	 low	 (Kular,	
Gatenby,	Rees,	Soane,	&	Truss,	2008).	Aon	Hewitt,	one	 
of	 the	 well-known	 human	 capital	 consulting	 firms,	 
studied	 about	 global	 employee	 engagement	 during 
2008-2010.	 According	 to	 the	 Aon	 Hewitt	 report,	 2011	 
there	 were	 6.7	million	 correspondent	 employees	 as	 
sampling	 representing	 2,900	 organizations	 worldwide	 
separating	into	four	regions	Latin	America,	North	America,	 
Asia-Pacific	and	Europe.	Figure	1	shows	the	engagement	 
score	 by	 region	 and	 global.	 The	 four	 percentage-point	 
of	engagement	scores	were	fallen	down	in	Asia-Pacific,	 
Europe	and	North	America	region,	as	well	as	the	global	 

scores	of	engagement	(Hewitt,	Aon,	2011).		
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Figure	1	Engagement	scores	by	regional

	 Additionally,	 Gallup	 organization,	 a	well-known	 

research	company,	had	studied	the	level	of	employee 

engagement	worldwide	and	separated	into	three	levels	 

of	employee	engagement	as	follows;		

	 1.	 “Engaged	 refers	 to	 employees	 who	 are 

emotionally	 connected	 to	 their	 workplaces	 and	 feel 

they	 have	 the	 resources	 and	 support	 they	 need	 to 

succeed.	

	 2.	 Not	 engaged	 refers	 to	 employees	 who	 are	

emotionally	detached	and	likely	to	be	doing	little	more	

than	is	necessary	to	keep	their	jobs.

	 3.	 Actively	 disengaged	 refers	 to	 employees 

who	view	their	workplaces	negatively	and	are	liable	to	

spread	that	negativity	to	others”	(Harter	et	al,	2010).		

	 In	 2010,	 in	 excess	 of	 47,000	 employees	 in	 120	 

countries	 around	 the	 world	 had	 been	 given	 their 

information	 on	 employee	 engagement.	 The	 results 

indicate	 that	 only	 11%	 of	 workers	 worldwide	 are 

engaged.	 The	 majority	 of	 workers,	 62%,	 are	 not 

engaged.	 (Harter	 et	 al,	 2010)	 (See	 Figure	 2)	 Furthermore,	 

under	 the	 same	 study,	 Gallup	 categorized	 level	 of 

engagement	 regionally.	 As	 of	 Southeast	 Asia	 region 

which	 comprises	 of	 Singapore,	 Indonesia,	 Cambodia, 

Malaysia,	Thailand,	Philippines,	and	Vietnam,	Not	much 

difference	from	the	end	result	about	engaged	employees. 

The	formidable	result	of	the	engagement	ratio	reviews 

that	71	percent	of	employees	are	disengaged,	17	percent 

are	actively	disengaged	and	only	12	percent	of	engaged 

employees	(Harter,	et	al.,	2010).	

 

are so vital, is relatively easy to recognize, but has proven very difficult to define (Albrecht, 2010).  Up to 
date, there are no universal agreement of employee engagement definition among those organizational 
psychologists, academic, HR-oriented management consultants and human resource practitioners.  

In this study, employee engagement is concerned as the individual level construct with the 
individual-organizational relationship (Albrecht, 2010; Markos & Sridevi, 2010).  The researcher defines 
employee engagement from the business point of view and adopted the definition from Kahn, Schaufefi 
et al., Macey and Schneider, and Rich, Lepine et al. as a multidimensional concept including cognitive, 
emotional and behavior component whereas employees’ experience during their role performance with a 
positive, fulfilling, enthusiasm, passion, inspiration, pride, excitement and challenge. Engaged employees 
have affirmative connection to their organization, thus they will talk about organizations positively and 
works to improve performance within the job for the benefit of the organization.    

 

The Level of Employee Engagement  
As the emerging of human capital management, a concept of employee engagement has 

expanded increasingly among organizations, consulting firms and practitioners due to the positive related 
to both individual and organization.  Unfortunately, the level of employee engagement nationally were 
low (Kular, Gatenby, Rees, Soane, & Truss, 2008). Aon Hewitt, one of the well-known human capital 
consulting firms, studied about global employee engagement during 2008-2010. According to the Aon 
Hewitt report, 2011 there were 6.7 million correspondent employees as sampling representing 2,900 
organizations worldwide separating into four regions Latin America, North America, Asia-Pacific and Europe.  
Figure 1 shows the engagement score by region and global.  The four percentage-point of engagement 
scores were fallen down in Asia-Pacific, Europe and North America region, as well as the global scores of 
engagement (Hewitt, Aon, 2011).   

Figure 1 Engagement scores by regional 

 
Source: Aon Hewitt, 2011 

 
Additionally, Gallup organization, a well-known research company, had studied the level of 

employee engagement worldwide and separated into three levels of employee engagement as follows;   
1. “Engaged refers to employees who are emotionally connected to their workplaces and feel 

they have the resources and support they need to succeed.  
2. Not engaged refers to employees who are emotionally detached and likely to be doing 

little more than is necessary to keep their jobs. 
3. Actively disengaged refers to employees who view their workplaces negatively and are 

liable to spread that negativity to others” (Harter et al, 2010).    

In 2010, in excess of 47,000 employees in 120 countries around the world had been given their 
information on employee engagement. The results indicate that only 11% of workers worldwide are 
engaged. The majority of workers, 62%, are not engaged. And 27% are actively disengaged. (Harter et al, 
2010) (See Figure 2) Furthermore, under the same study, Gallup categorized level of engagement 
regionally. As of Southeast Asia region which comprises of Singapore, Indonesia, Cambodia, Malaysia, 
Thailand, Philippines, and Vietnam, Not much difference from the end result about engaged employees. 
The formidable result of the engagement ratio reviews that 71 percent of employees are disengaged, 17 
percent are actively disengaged and only 12 percent of engaged employees (Harter, et al., 2010).  

 
Figure 2 The level of engagement nationally 

 
Source: Harter et al, 2010 

 
Focusing in Thailand, after reviewing a broad range of academic literatures and HR consultant 

surveys, the only one survey conducted in Thailand were found in 2005 by Gallup organization which 
revealed only 12 percent of Thailand’s employee population are engaged, 82 percent are actively 
disengaged and 6 percent disengaged (Kular, Gatenby et al., 2008). In addition, the report had estimated 
that “the lower productivity of disengaged workers costs the Thai economy as much as 98.8 billion Thai 
baht ($2.5 billion U.S.) each year” (Ratanjee, 2005).  According to these statistical results, without doubt 
that there are more disengaged employees than there are engaged employees in today’s workplace. 
These evidences paint the negative picture of today workforce. In order to sustain the competitive 
advantage and success, the organizations, practitioners and academic scholars have turned their attention 
to expand more understanding about employee engagement and focus on increasing the level of 
employee engagement.  

 
 

Determinants of Employee Engagement in Service Industry 
Even though the employee engagement has become the attention-grabbing construct among 

human resources practitioner and academic literature (Macey and Schneider, 2008), there is surprisingly 
little academic research and empirical research about employee engagement in the academic literature 
(Robinson, Perryman et al., 2004; Saks, 2006). Additionally, Shuck 2010 mentioned that there are 
remarkably numbers of research about the importance of employee engagement, but there are a few 
research about antecedents and outcomes of employee engagement (Shuck, 2010: 7). Moreover, Kim et 
al (2009) specified about the concentration on engagement in hospitality research, whereas the studies 
are so limited.  Clearly, then, empirical research, as well as academic research in general about employee 
engagement in hospitality industry are essential (Slatten & Mehmetoglu, 2011). In searching for document 
artifacts on service industry and its concern on engagement through extensive collection of data, there 
are several determinants that significantly effected on employee engagement. Base upon the modified 

Figure	2	The	level	of	engagement	nationally

Source:	Harter	et	al,	2010
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	 Focusing	 in	 Thailand,	 after	 reviewing	 a	 broad 

range	of	academic	literatures	and	HR	consultant	surveys,	 

the	only	one	survey	conducted	in	Thailand	were	found	 

in	2005	by	Gallup	organization	which	revealed	only	12	 

percent	of	Thailand’s	employee	population	are	engaged, 

82	 percent	 are	 actively	 disengaged	 and	 6	 percent 

disengaged	 (Kular,	 Gatenby	 et	 al.,	 2008).	 In	 addition, 

the	 report	had	estimated	 that	“the	 lower	productivity 

of	 disengaged	 workers	 costs	 the	 Thai	 economy	 as 

much	 as	 98.8	 billion	 Thai	 baht	 ($2.5	 billion	 U.S.) 

each	year”	(Ratanjee,	2005).		According	to	these	statistical 

results,	without	doubt	that	there	are	more	disengaged	

employees	than	there	are	engaged	employees	in	today’s	

workplace.	These	evidences	paint	the	negative	picture	of	

today	workforce.	In	order	to	sustain	the	competitive	ad-

vantage	and	success,	the	organizations,	practitioners	and	

academic	scholars	have	turned	their	attention	to	expand	

more	understanding	about	employee	engagement	and	

focus	on	increasing	the	level	of	employee	engagement.	

Determinants	 of	 Employee	 Engagement	 in	 Service		

Industry
	 Even	 though	 the	 employee	 engagement	 has 

become	 the	 attention-grabbing	 construct	 among 

human	 resources	 practitioner	 and	 academic	 literature	 

(Macey	and	Schneider,	2008),	there	 is	surprisingly	little 

academic	 research	 and	 empirical	 research	 about 

employee	 engagement	 in	 the	 academic	 literature	 

(Robinson,	 Perryman	 et	 al. ,	 2004;	 Saks,	 2006). 

Additionally,	 Shuck	 2010	mentioned	 that	 there	 are 

remarkably	numbers	of	 research	about	the	 importance	 

of	employee	engagement,	but	there	are	a	few	research	 

about	 antecedents	 and	 outcomes	 of	 employee 

engagement	(Shuck,	2010:	7).	Moreover,	Kim	et	al	(2009)	 

specified	 about	 the	 concentration	 on	 engagement	 

in	 hospitality	 research,	 whereas	 the	 studies	 are	 so	 

limited.	 Clearly,	 then,	 empirical	 research,	 as	 well 

as	 academic	 research	 in	 general	 about	 employee	

engagement	 in	 hospitality	 industry	 are	 essential		 

(Slatten	&	Mehmetoglu,	2011).	 In	searching	for	document 

artifacts	 on	 service	 industry	 and	 its	 concern	 on 

engagement	 through	 extensive	 collection	 of	 data, 

there	 are	 several	 determinants	 that	 significantly 

effected	 on	 employee	 engagement.	 Base	 upon	 the 

modified	 JD-R	 model	 of	 work	 engagement,	 job 

resources	 and	 personal	 resources	 were	 included	 as	 

predictors	 of	 engagement	 and	 reciprocal	 association 

between	 personal	 resources,	 job	 resources	 and 

engagement	 (Hakanen	 and	 Roodt,	 2010).	 Job	 resources	 

determinants	 can	 be	 defined	 as	 the	 psychological 

forces	 that	 arouse	 employees’	 behavior.	 A	 number 

of	 various	 theories	 attempt	 to	 describe	 employee 

motivation.	 Needed	 theories	 are	 the	 mainstream 

theoretical	 linking	 to	 employee	 engagement	 construct	 

as	mentioned	earlier	 including	Maslow’s	Need	Hierarchy	 

Theory,	 The	 Dual-Structure	 Theory,	 SET	 Theory,	 COR	 

Theory,	 and	 Job	 Demand	 Resources	 Model.	 These 

related	 theories	 explain	 why	 employees	 behave	 as 

they	 do	 in	 the	 organizations.	 Personal	 resources 

determinants	 referred	 to	 the	 study	 of	 various	 ways 

in	 which	 individuals	 can	 differ	 from	 each	 other	 in 

many	different	 dimensions.	 There	 are	many	 academic	 

literature	 reviews	 that	 supported	 the	 impact	 on 

personal	 trait,	 attitude	 and	 disposition	 factor	 toward 

potential	 level	 of	 engage	 and	 disengage	 in	 their	 role	

performance.

	 Based	 on	 numerous	 academic	 journals	 revision 

on	 engagement	 in	 service	 industry,	 there	 are	many 

factors	 listed	 regarding	determinants	 of	 the	 employee	 

engagement.	The	researcher	scrutinized	the	determinant	 

factors	base	on	 the	 repeatedly	of	 indicative	publication	

and	 also	 the	 significance	 of	 research	 results.	 As	 the 

result,	 there	 are	 nine	 determinants	 that	 predicted 

employee	 engagement	 in	 service	 industry	 separated	 

into	 two	main	 constructs;	 job	 resources	 and	 personal 

resources.	The	job	resources	consisted	of	six	determinants	 

based	on	analysis	of	motivation	toward	the	employees’	 

perception.	There	are	three	determinants	that	have	been	

reviewed	 particularly	 relevant	 to	work-related	 aspects	 

of	 personality,	 self-evaluation,	 and	 attitudes	 toward 

employee	engagement.	See	Table	1.
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Table	 1	Determinants,	 definition	 and	 Indicative	 Publication	 regarding	 job	 resources	 factors,	 personal	 resources 

factors	and	employee	engagement

 

JD-R model of work engagement, job resources and personal resources were included as predictors of 
engagement and reciprocal association between personal resources, job resources and engagement 
(Hakanen and Roodt, 2010).  Job resources determinants can be defined as the psychological forces that 
arouse employees’ behavior. A number of various theories attempt to describe employee motivation. 
Needed theories are the mainstream theoretical linking to employee engagement construct as mentioned 
earlier including Maslow’s Need Hierarchy Theory, The Dual-Structure Theory, SET Theory, COR Theory, 
and Job Demand Resources Model.  These related theories explain why employees behave as they do in 
the organizations. Personal resources determinants referred to the study of various ways in which 
individuals can differ from each other in many different dimensions.  There are many academic literature 
reviews that supported the impact on personal trait, attitude and disposition factor toward potential level 
of engage and disengage in their role performance. 

Based on numerous academic journals revision on engagement in service industry, there are many 
factors listed regarding determinants of the employee engagement.  The researcher scrutinized the 
determinant factors base on the repeatedly of indicative publication and also the significance of research 
results. As the result, there are nine determinants that predicted employee engagement in service 
industry separated into two main constructs; job resources and personal resources. The job resources 
consisted of six determinants based on analysis of motivation toward the employees’ perception.  There 
are three determinants that have been reviewed particularly relevant to work-related aspects of 
personality, self-evaluation, and attitudes toward employee engagement. See Table 1. 
Table 1 Determinants, definition and Indicative Publication regarding job resources factors, personal 
resources factors and employee engagement 
 

Variables Definition Indicative Publication 
The job resources factors 
1.Perceived 
supervisory support  

The positive relationship among employees 
and their supervisors which comprises of 
supportive environment, effective 
communication, encouragement, 
trustworthy, employee’s perception of the 
fairness of the means and processes which 
concern about work-related issue and 
employee’s well-being. Supervisors feel the 
value of employees and treat them with 
respect.  Constantly acknowledge of 
employee’s achievement in order to 
promote employee recognition.  

(1) May, Gilson et al., 2004   
(2) Hakanen, Bakker et al., 2006   
(3) Xanthopoulo, 2007  
(4) Xanthopoulou, Bakker et al., 
2009   
 (5)  Rothmann and Rothmann Jr., 
2010   
(6)  Siu, Lu et al., 2010   
(7) Kgomo, 2010   
(8)  Menguc, Auh et al., 2012   
(9)  Albrecht, 2012   
 

2. Autonomy  The degree to which employees having job 
control over their work including freedom, 
decision making, handling problem, 
flexibility and advising the procedures to be 
used to perform their task. The employee’s 
experience of having enough freedom to 
make the necessary decisions to get their 

(1) Salanova, Agut et al., 2005   
(2) Hakanen et al., 2006   
(3) Mauno, Kinnunen et al., 2007  
(4) Mostert and Rathbone, 2007   
(5) Xanthopoulo, 2007    
(6) Xanthopoulou, Bakker et al., 
2009   

 

Variables Definition Indicative Publication 
work done and to solve the problem. In 
order to attain autonomy, employees’ 
perception of the work role should be  fit 
to their capability which will direct to 
empowerment which is the process of 
enabling or authorizing an employee to 
think, behaves, take action, control work 
and make decision in autonomous ways.  

(7) Siu, Le et al., 2010   
(8) Slatten and Mehmetoglu, 2011  
(9) Menguc, Auh et al., 2012   
(10) Albrecht, 2012 

3. Career 
opportunities and 
advancement 

The degree to which the employees’ 
viewpoint on career prospective in self-
development, learning, career path and 
personal accomplishment at work. The 
perception of employees that their career 
growth opportunities are supported by their 
organization.  Also, the knowledge of the 
actual results of the work performance both 
positive and negative comments which 
employees receive from their employer 
which will lead to their career 
advancement. 

(1) Xanthopoulo, 2007  
(2) Xanthopoulou, Bakker et al., 
2009  
(3) Rothmann and Jr., 2010   
(4) Kgomo, 2010   
(5)  Mani, 2011   
(6) Andrew and Sofian, 2012   
(7) Albrecht, 2012  

4. Benefit Financial 
reward and 
recognition 

Benefit refers as non-cash compensation 
paid to an employee. Some benefits are 
mandated by Thai law including social 
security, unemployment compensation. 
Other benefits may vary according to 
organization for example health insurance, 
medical plan, paid vacation etc. Financial 
reward defines as an amount of money that 
employees earn as their monthly basic 
regularly paid that is not subject to 
reduction due to the quality or quantity of 
work performed, also include monetary 
incentives that an employee receives as a 
result of good performance. These rewards 
are aligned with organizational goals, when 
an employee helps an organization in the 
achievement of its goals which including 
performance reward system, bonuses, 
commission-based programs and 
compensation packages.  

(1) O’Reilly, 2007   
(2) Bhattacharya and Mukherjee, 
2009   
(3) Kgomo, 2010   
(4) Rashid, Asad et al., 2011   
(5) Karatepe, 2012  

5. Co-worker relation  
 

The interpersonal relation among 
employees whereas the relationships exist 

(1) May, Gilson et al., 2004  
(2) Mostert and Rathbone, 2007   
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Variables Definition Indicative Publication 
work done and to solve the problem. In 
order to attain autonomy, employees’ 
perception of the work role should be  fit 
to their capability which will direct to 
empowerment which is the process of 
enabling or authorizing an employee to 
think, behaves, take action, control work 
and make decision in autonomous ways.  

(7) Siu, Le et al., 2010   
(8) Slatten and Mehmetoglu, 2011  
(9) Menguc, Auh et al., 2012   
(10) Albrecht, 2012 

3. Career 
opportunities and 
advancement 

The degree to which the employees’ 
viewpoint on career prospective in self-
development, learning, career path and 
personal accomplishment at work. The 
perception of employees that their career 
growth opportunities are supported by their 
organization.  Also, the knowledge of the 
actual results of the work performance both 
positive and negative comments which 
employees receive from their employer 
which will lead to their career 
advancement. 

(1) Xanthopoulo, 2007  
(2) Xanthopoulou, Bakker et al., 
2009  
(3) Rothmann and Jr., 2010   
(4) Kgomo, 2010   
(5)  Mani, 2011   
(6) Andrew and Sofian, 2012   
(7) Albrecht, 2012  

4. Benefit Financial 
reward and 
recognition 

Benefit refers as non-cash compensation 
paid to an employee. Some benefits are 
mandated by Thai law including social 
security, unemployment compensation. 
Other benefits may vary according to 
organization for example health insurance, 
medical plan, paid vacation etc. Financial 
reward defines as an amount of money that 
employees earn as their monthly basic 
regularly paid that is not subject to 
reduction due to the quality or quantity of 
work performed, also include monetary 
incentives that an employee receives as a 
result of good performance. These rewards 
are aligned with organizational goals, when 
an employee helps an organization in the 
achievement of its goals which including 
performance reward system, bonuses, 
commission-based programs and 
compensation packages.  

(1) O’Reilly, 2007   
(2) Bhattacharya and Mukherjee, 
2009   
(3) Kgomo, 2010   
(4) Rashid, Asad et al., 2011   
(5) Karatepe, 2012  

5. Co-worker relation  
 

The interpersonal relation among 
employees whereas the relationships exist 

(1) May, Gilson et al., 2004  
(2) Mostert and Rathbone, 2007   

 

Variables Definition Indicative Publication 
work done and to solve the problem. In 
order to attain autonomy, employees’ 
perception of the work role should be  fit 
to their capability which will direct to 
empowerment which is the process of 
enabling or authorizing an employee to 
think, behaves, take action, control work 
and make decision in autonomous ways.  

(7) Siu, Le et al., 2010   
(8) Slatten and Mehmetoglu, 2011  
(9) Menguc, Auh et al., 2012   
(10) Albrecht, 2012 

3. Career 
opportunities and 
advancement 

The degree to which the employees’ 
viewpoint on career prospective in self-
development, learning, career path and 
personal accomplishment at work. The 
perception of employees that their career 
growth opportunities are supported by their 
organization.  Also, the knowledge of the 
actual results of the work performance both 
positive and negative comments which 
employees receive from their employer 
which will lead to their career 
advancement. 

(1) Xanthopoulo, 2007  
(2) Xanthopoulou, Bakker et al., 
2009  
(3) Rothmann and Jr., 2010   
(4) Kgomo, 2010   
(5)  Mani, 2011   
(6) Andrew and Sofian, 2012   
(7) Albrecht, 2012  

4. Benefit Financial 
reward and 
recognition 

Benefit refers as non-cash compensation 
paid to an employee. Some benefits are 
mandated by Thai law including social 
security, unemployment compensation. 
Other benefits may vary according to 
organization for example health insurance, 
medical plan, paid vacation etc. Financial 
reward defines as an amount of money that 
employees earn as their monthly basic 
regularly paid that is not subject to 
reduction due to the quality or quantity of 
work performed, also include monetary 
incentives that an employee receives as a 
result of good performance. These rewards 
are aligned with organizational goals, when 
an employee helps an organization in the 
achievement of its goals which including 
performance reward system, bonuses, 
commission-based programs and 
compensation packages.  

(1) O’Reilly, 2007   
(2) Bhattacharya and Mukherjee, 
2009   
(3) Kgomo, 2010   
(4) Rashid, Asad et al., 2011   
(5) Karatepe, 2012  

5. Co-worker relation  
 

The interpersonal relation among 
employees whereas the relationships exist 

(1) May, Gilson et al., 2004  
(2) Mostert and Rathbone, 2007   

 

Variables Definition Indicative Publication 
and develop.  The workplace relationships 
directly affect an employee’s ability and 
succeed. Co-worker relations encompass of 
the sensitivity of supportive, affective, 
companionship, social acceptance and 
trusting. 

(3) Xanthopoulou, Bakker et al., 
2009 
(4) Rothmann and Rothmann Jr., 
2010  
(5) Siu, Le et al., 2010   
(6) Andrew and Sofian, 2012    

6. Perceived 
organizational 
support 

The perception of employees that an 
organization values and supports them and 
is sincerely interested in their well-being. 
The organization will clarify and 
communicate of organizational goal and 
objectives among all employees. In 
addition, the organization has the 
organizational culture that supports 
employee involvement in decision making 
and offers the ability to voice out about 
what is going on in the organization. 

(1) Rothmann and  Jr., 2010   
(2) Rich, Lepine et al., 2010   
(3) Albrecht, 2010   
(4) Kgomo, 2010  
(5) Shuck, 2010 

The personal resources factors 
7. Conscientiousness Manifested in characteristic behaviors such 

careful, scrupulous, efficient, organized, 
neat, systematic and willing to achieve.  
Employees who score high on 
conscientiousness are organized, having self-
discipline, dutifulness, responsible, 
conformity, hardworking, achievement 
striving and dependable.   

(1) May, Gilson et al., 2004  
(2) Kim, Shin et al., 2009   
(3) Rothmann and Jr., 2010   
(4) Bakker, Demerouti et al., 2012  
(5) Inceoglu and Warr, 2012 

8. Core self-
evaluation 

The employee’s perception of their 
worthiness, competence effectiveness 
believe, and capability to resist stress. Core 
self-evaluation consists of four different 
items which are self-efficacy, self-esteem, 
emotional stability and locus of control.   

(1) Xanthopoulou and Bakker, 2007  
(2) Mauno, Kinnunen et al., 2007   
(3) Xanthopoulou, Bakker et al., 
2009   
(4) Rich, Lepine et al., 2010   
(5) Shorbaji , Messarra et al., 2011 
(6) Lee, 2012 

9. Optimism The degree to which employees believe in 
the best possible outcome of a decision or 
action.  Employees with optimism attitude 
believe, expect or hope that things will turn 
out well, that negative circumstances are 
temporary.   They are always looking for the 
best in any situation and expecting good 
things to happen. 

(1) Xanthopoulou and Bakker, 2007  
(2) Bakker and Demerouti, 2008    
(3) Xanthopoulou, Bakker et al., 
2009 
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Conclusions
	 Employee	engagement	 is	considered	an	essential	 

tool	to	the	human	resources	management	practice,	which	

can	facilitate	the	organization	in	order	to	deal	with	today’s	

business	uncertain	and	turbulent	condition		(Lee,	2012).	 

Finding	 out	 about	 the	 determinants	 of	 employee 

engagement	 is	 quite	 crucial	 to	 the	 business	 success 

because	 it	 would	 lead	 to	 employee	 satisfaction	 and	 

retention	 of	 employees.	 	 This	 paper	 concluded	 nine 

determinants	 based	 upon	 several	 academic	 journals 

revision,	 and	 selected	 determinants	 based	 on	 the 

repeatedly	of	indicative	publication	in	which	separated	 

into	 two	main	 factors;	 job	 resources	 and	 personal	 

resources.	 Five	 job	 resources	 factors	 were	 Perceived 

supervisory	 support,	 Autonomy,	 Career	 opportunities	 

and	 advancement,	 Benefit	 Financial	 reward	 and 

recognition,	 Co-worker	 relation,	 and	 Perceived 

organizational	support.	While,	three	personal	resources	 

factors	 were	 Conscientiousness,	 Core	 self-evaluation 

and	 optimism.	 A	 review	 of	 the	 determinants	 of 

employee	engagement	 in	 service	 industry	will	provide	 

information	 for	all	 stakeholders	 including	administrators,	 

practitioners,	 government	 agencies,	 and	 researchers,	 

along	with	 a	 better	 understanding	 to	 the	 relationship	 

among	nine	determinants;	and	employee	engagement.	 

The	 researchers	 exploited	 these	 demonstrated 

determinants	 to	 further	 study	 in	which	 examined	 the 

employee	 engagement	 model	 that	 scrutinized 

antecedents	 and	 consequences	 of	 employee 

engagement	 for	 hotel	 Industry	 in	 Thailand.	 The 

outcomes	 from	the	final	employee	engagement	model 

can	benefit	to	both	academic	and	practitioner	context.
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Variables Definition Indicative Publication 
and develop.  The workplace relationships 
directly affect an employee’s ability and 
succeed. Co-worker relations encompass of 
the sensitivity of supportive, affective, 
companionship, social acceptance and 
trusting. 

(3) Xanthopoulou, Bakker et al., 
2009 
(4) Rothmann and Rothmann Jr., 
2010  
(5) Siu, Le et al., 2010   
(6) Andrew and Sofian, 2012    

6. Perceived 
organizational 
support 

The perception of employees that an 
organization values and supports them and 
is sincerely interested in their well-being. 
The organization will clarify and 
communicate of organizational goal and 
objectives among all employees. In 
addition, the organization has the 
organizational culture that supports 
employee involvement in decision making 
and offers the ability to voice out about 
what is going on in the organization. 

(1) Rothmann and  Jr., 2010   
(2) Rich, Lepine et al., 2010   
(3) Albrecht, 2010   
(4) Kgomo, 2010  
(5) Shuck, 2010 

The personal resources factors 
7. Conscientiousness Manifested in characteristic behaviors such 

careful, scrupulous, efficient, organized, 
neat, systematic and willing to achieve.  
Employees who score high on 
conscientiousness are organized, having self-
discipline, dutifulness, responsible, 
conformity, hardworking, achievement 
striving and dependable.   

(1) May, Gilson et al., 2004  
(2) Kim, Shin et al., 2009   
(3) Rothmann and Jr., 2010   
(4) Bakker, Demerouti et al., 2012  
(5) Inceoglu and Warr, 2012 

8. Core self-
evaluation 

The employee’s perception of their 
worthiness, competence effectiveness 
believe, and capability to resist stress. Core 
self-evaluation consists of four different 
items which are self-efficacy, self-esteem, 
emotional stability and locus of control.   

(1) Xanthopoulou and Bakker, 2007  
(2) Mauno, Kinnunen et al., 2007   
(3) Xanthopoulou, Bakker et al., 
2009   
(4) Rich, Lepine et al., 2010   
(5) Shorbaji , Messarra et al., 2011 
(6) Lee, 2012 

9. Optimism The degree to which employees believe in 
the best possible outcome of a decision or 
action.  Employees with optimism attitude 
believe, expect or hope that things will turn 
out well, that negative circumstances are 
temporary.   They are always looking for the 
best in any situation and expecting good 
things to happen. 

(1) Xanthopoulou and Bakker, 2007  
(2) Bakker and Demerouti, 2008    
(3) Xanthopoulou, Bakker et al., 
2009 
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คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ:การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างผู้สูงอายุในเขตเมืองและเขตชนบท

Quality	of	Life	of	the	Aged	:	A	Comparison	between	Urban	and	Rural

มนตรี	เกิดมีมูล		

สำานักวิจัย	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

บทคัดย่อ
	 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ	 โดยการเปรียบเทียบระหว่างผู้สูงอายุในเขตเมือง 

และเขตชนบท	 การศึกษาใช้วิธีการวิจัยเชิงสำารวจด้วยตัวอย่าง	 กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาได้แก่	 ประชาชนอายุ	 60	 ปีขึ้นไป	 ที่พักอาศัย 

อยู่ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ	รวม	15	จังหวัด		ได้แก่	กรุงเทพมหานคร	สมุทรปราการ	นครปฐม	พระนครศรีอยุธยา	ราชบุรี	ชลบุรี	นครราชสีมา	 

หนองคาย	อุบลราชธานี		พิษณุโลก	อุตรดิตถ์	เชียงใหม่	ชุมพร	นครศรีธรรมราช	และสตูล		การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน	 

รวมจำานวนตัวอย่างในการศึกษาทั้งสิ้น	 991	 คน	 การเก็บข้อมูลใช้วิธีการสัมภาษณ์ด้วยแบบสัมภาษณ์	 และนำาข้อมูลมาวิเคราะห์หาความ 

สัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง	ๆ	กับความพึงพอใจในคุณภาพชีวิต	โดยใช้สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวน	t-test	และ	F-test	ที่ระดับนัยสำาคัญ	 

.05	 ผลการศึกษาพบว่า	 ปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเมือง	 ได้แก่	 การเป็นเจ้าของบ้านพักอาศัย	 การมีเงินออม 

ความพึงพอใจในสภาพแวดล้อม	 ความพึงพอใจในชีวิตการทำางาน	 ความพึงพอใจในสุขภาพของตน	 และความพึงพอใจในชีวิตครอบครัว 

ในขณะทีปั่จจยัทีม่ผีลต่อคณุภาพชวีติของผูส้งูอายใุนเขตชนบท	ได้แก่	อาชพี	สถานภาพสมรส	การเป็นเจ้าของบ้านพกัอาศยั		ความพงึพอใจ 

ในสภาพแวดล้อม	 ความพึงพอใจในชีวิตการทำางาน	 ความพึงพอใจในสุขภาพของตน	 และความพึงพอใจในชีวิตครอบครัว	 ผู้วิจัยเสนอให ้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเพิ่มบทบาทในการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่าง	ๆ 		ได้แก่		กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 

ของมนุษย์	 โดยศูนย์การเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม	 ควรเร่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว	 กระทรวงสาธารณสุข 

โดยกรมอนามัย	 ควรเพิ่มการรณรงค์เพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ	 และกระทรวงแรงงาน 

โดยสำานักงานประกันสังคม	 ควรส่งเสริมการสร้างหลักประกันเมื่อเกษียณอายุสำาหรับกลุ่มแรงงานให้ครอบคลุมมากขึ้น	 ด้วยการขยาย 

โอกาสในการเข้าถึงกองทุนประกันสังคมสำาหรับแรงงานทุกกลุ่มทุกประเภท	โดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทุนกรณีชราภาพ	

คำาสำาคัญ	:	ผู้สูงอายุ		คุณภาพชีวิต		ความพึงพอใจ		ปัจจัย		เขตเมือง		เขตชนบท

มนตรี เกิดมีมูล 
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Abstract 
	 The	 research	 aimed	 to	 study	 factors	 affecting	 the	 quality	 of	 life	 of	 the	 aged.	 Nine	 hundred	 and 

Ninety-one	 people	 (991	 participants)	 who	 lived	 in	 15	 provinces	 namely	 Bangkok,	 Samut	 Prakan,	 Nakhon 

Pathom,	 Phra	 Nakhon	 Si	 Ayutthaya,	 Ratchaburi,	 Chonburi,	 Nakhon	 Ratchasima,	 Nong	 Khai,	 Ubon	 Ratchathani, 

Phitsanulok,	 Uttaradit,	 Chaing	Mai,	 Chumphon,	 Nakhon	 Si	 Thammarat	 and	 Satun	were	 selected	 as	 a	 sample 

group	 by	multistage	 cluster	 sampling	method.	 A	 questionnaire	 was	 used	 to	 gather	 data.	 Mean,	 standard 

deviation,	 t-test	 and	 F-test	 were	 employed	 to	 analyze	 the	 data	 at	 the	 statistical	 significance	 level	 of	 0.05. 

The	 results	 indicated	 that	 factors	 such	 as	 household	 status,	 saving,	 environmental	 satisfaction,	 working	 life 

satisfaction,	 	 health	 satisfaction,	 and	 family	 life	 satisfaction	 significantly	 affected	 the	 aged	 people’s	 quality	 of 

life	 in	 the	 urban	 areas.	Whereas,	 the	 factors	 of	 occupation,	marital	 status,	 household	 status,	 environmental 

satisfaction,	 working	 life	 satisfaction,	 health	 satisfaction,	 and	 family	 life	 satisfaction,	 	 significantly	 affected	 the 

aged	people’s	 quality	 of	 life	 in	 the	 rural	 areas.	 Thus,	 public	 sectors	 such	 as	 1)	 Social	Warning	 Center,	Ministry 

of	Social	Development	and	Human	Security	should	establish	surveillance	networks	 for	people	 in	community	to	 

take	 care	 their	 elderly	 people,	 2)	 Department	 of	 Health	 should	 enhance	 knowledge	 and	 awareness	 about 

health	 care	 of	 the	 aged	 group	 and	 3)	 Social	 Security	 Office	 should	 enhance	 the	 employees	 to	 reach	 the 

social	security	fund	,	especially	in	the	case	old-age	benefits.	

Keywords	:	aged,	quality	of	life,	satisfaction,	factor,	urban,	rural
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บทนำา

	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่ 	 11 

(2555-2559)	 ได้ให้ความสำาคัญกับการเตรียมความพร้อมของ 

ประเทศไทยในการเข้าสู ่สังคมของผู้สูงอายุ	 โดยในยุทธศาสตร ์

การพฒันาคนสูส่งัคมแห่งการเรยีนรูต้ลอดชวีติอย่างยัง่ยนื	 ได้กำาหนด 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ	 ได้แก่	 การส่งเสริม

การสร้างรายได้และการมีงานทำาในกลุ่มผู้สูงอายุ	 การส่งเสริมและ

สนับสนุนให้มีการนำาความรู้และประสบการณ์ของผู้สูงอายุมาใช้

ประโยชน์ในการพัฒนา			การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งตนเอง	

โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจำาเป็นทางกายภาพให้

เหมาะสมกบัวยั		และการพฒันาระบบการดแูลผูส้งูอายใุนรปูแบบที่

หลากหลายทัง้ในด้านการจดับรกิารสขุภาพและสวสัดกิารทางสงัคม

อย่างบูรณาการ	 	 จากสภาพการณ์ปัจจุบันท่ีภาวะเจริญพันธุ์ของ

สตรีไทยมีแนวโน้มลดลง	ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้าง

ประชากรทีม่คีวามไม่สมดลุกนัระหว่างสดัส่วนของประชากรวยัเดก็	

วัยแรงงาน	และผู้สูงอายุ		โดยแนวโน้มสัดส่วนของประชากรวัยเด็ก

และวัยแรงงานลดลง	 ในขณะท่ีสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุกลับ

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 	 ดังจะเห็นได้จากการคาดประมาณตัวเลข

สัดส่วนของประชากรวัยเด็ก:	วัยแรงงาน:	ผู้สูงอายุ	ในแผนพัฒนาฯ

ฉบบัดงักล่าวได้คาดประมาณสดัส่วนของประชากรทัง้สามกลุม่จาก

ร้อยละ	20.5	:	67.6	:	11.9	ในปี	2553	เป็น	ร้อยละ	18.3	:	66.9	

:	14.8	ในปี	2559		(สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ,	2554	:	7)	

	 การเพิ่มขึ้นของจำานวนผู้สูงอายุ	 ทำาให้เกิดปัญหาอัตราส่วน

การพึ่งพิงสูงขึ้น	 หมายถึง	 อัตราส่วนจำานวนผู้สูงอายุต่อจำานวน

ประชากรวัยทำางาน	100	คน	 (ปัทมา	 ว่าพัฒนวงศ์	 และปราโมทย์	

ประสาทกุล,	 2558	 :	 ออนไลน์)	 	 เนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่

สามารถประกอบอาชีพเพื่อหารายได้เอง		การเป็นภาระพึ่งพิงมีผล

ทำาให้ประชากรที่อยู่ในวัยทำางานต้องทำางานหนักขึ้น	 เพื่อหารายได้

สำาหรับการดูแลผู้สูงอายุด้วย				รวมถึงต้องมีการย้ายถิ่นฐานเพื่อไป

หางานทำาในพื้นที่อื่น	ที่มีโอกาสในการสร้างรายได้มากกว่า	 	ทำาให้

เกิดปัญหาผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง	 	 ขาดการดูแล	 ซึ่งมีผลกระทบต่อ

จิตใจของผู้สูงอายุ	เช่น	เกิดภาวะซึมเศร้า	ว้าเหว่	รู้สึกโดดเดี่ยว	สิ้น

หวัง	สุขภาพทางกายและจิตใจทรุดโทรมลง	(อรพรรณ	ลือบุญธวัช

ชัย,	2543	:	193)	ผู้สูงอายุบางคนมีโรคประจำาตัวที่จำาเป็นต้องได้รับ

การรักษาอย่างต่อเนื่อง		เช่น	เบาหวาน		ความดันโลหิตสูง	เป็นการ

เพิ่มภาระของภาครัฐในการดูแลและจัดสวัสดิการต่าง	ๆ			เช่น	การ

รักษาพยาบาล			การจ่ายเงินยังชีพ		เพื่อดูแลคนกลุ่มนี้มากขึ้นตาม

ไปด้วย		ดังนั้นหากมีการศึกษา	เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยต่าง	ๆที่อาจมี

ผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ		ก็นับว่าเป็นการเตรียมความพร้อม

สำาหรับการวางแผนดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุไว้ล่วงหน้า		

ซึ่งจะช่วยลดภาระดังกล่าวข้างต้นได้ในระดับหนึ่ง

	 ดังนั้น	 ผู้วิจัยจึงเห็นควรที่จะทำาการศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ 

ที่คาดว่าจะมีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ	 และเนื่องจากความ 

พึงพอใจในคุณภาพชีวิต	 เป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่สามารถบ่งบอกถึง 

ระดับคุณภาพชีวิตของแต่ละบุคคลได้		การทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อ 

ความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ	 แม้จะเป็นปัจจัยเพียง 

บางตัวหรือบางด้าน	 แต่ก็ทำาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนับตั้งแต่บุคคลใน 

ครอบครัว		ชุมชน	ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ		ทั้งในส่วนกลางและ 

ท้องถิ่น	สามารถนำามาใช้ประโยชน์ในการเป็นแนวทางเพื่อเสริมสร้าง 

ปัจจัย	ที่ส่งผลต่อการพัฒนาระดับคุณภาพชีวิต	และเป็นการเตรียม 

ความพร้อมสำาหรับการดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดไป

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
	 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ 

สูงอายุระหว่างผู้สูงอายุในเขตเมืองและเขตชนบท	

ขอบเขตของการศึกษา
	 การศึกษาครั้งนี้	 กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาคือ	 ประชาชน 

สัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่	 60	 ปีขึ้นไป	 ที่พักอาศัยอยู ่ในเขต 

พื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร	 สมุทรปราการ	 นครปฐม	 ราชบุร	ี 

พระนครศรีอยุธยา	 ชลบุรี	 นครราชสีมา	 หนองคาย	 อุบลราชธานี	

พิษณุโลก	อุตรดิตถ์	เชียงใหม่	ชุมพร	นครศรีธรรมราช	และสตูล		

วิธีการศึกษา
	 วิธีการศึกษาใช้วิธีการวิจัยเชิงสำารวจด้วยตัวอย่าง	 (survey 

research)	 การเก็บข้อมูลใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว	 

(face-to-face	 interview)	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล	 คือ 

แบบสัมภาษณ์	 เนื้อหาในแบบสัมภาษณ์ประกอบด้วยข้อคำาถามซึ่ง 

เป็นมาตรวัดคุณภาพชีวิตเชิงปริมาณของแต่ละมิติ	 และคำาถาม 

ที่เกี่ยวกับลักษณะทางด้านประชากรของกลุ่มตัวอย่าง	

ประชากรและตัวอย่างในการศึกษา
	 ขนาดตัวอย่างประชาชนที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีจำานวน 

ทั้งส้ิน	 991	 คน	 จากจำานวนประชากรที่ มีอายุตั้งแต่	 60	 ป  ี

ขึ้นไปในประเทศไทย	 จำานวน	 8,170,909	 คน	 เมื่อส้ินปี	 2555	 

(สำานักงานสถิติแห่งชาติ	 (2556)	 ซึ่งอยู ่ในระดับความเชื่อมั่น 

95	%	 โดยใช้สูตรการคำานวณหาจำานวนตัวอย่างที่เหมาะสมของ	 

Taro	Yamane	(1973)	การสุม่ตวัอย่างใช้วธิกีารสุม่แบบหลายขัน้ตอน

มนตรี เกิดมีมูล 
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82			วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 9  ฉบับที่ 2  เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2558

การวิเคราะห์ข้อมูล
	 ข้อมลูจากการสำารวจได้ถกูนำามาวเิคราะห์		เพือ่ศกึษาปัจจยั 

ด้านต่างๆ	 ที่อาจมีผลต่อความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตของ 

กลุ่มตัวอย่าง	 ด้วยสถิติวิเคราะห์ความแปรปรวน	 analysis	 of 

variance	(ANOVA)		ที่ระดับนัยสำาคัญ	.05

นิยามศัพท์ปฏิบัติการ
	 ผู้สูงอายุในเขตเมือง	หมายถึง	 ประชาชนสัญชาติไทยที่มี 

อายุตั้งแต่	 60	 ปี	 ขึ้นไป	 ท่ีพักอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลของจังหวัด 

ต่างๆ	ที่เป็นพื้นที่ตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้

 ผู้สูงอายุในเขตชนบท	 หมายถึง	 ประชาชนสัญชาติไทย 

ที่มีอายุตั้งแต่	 60	 ปี	 ขึ้นไป	 ท่ีพักอาศัยอยู่นอกเขตเทศบาลของ 

จังหวัดต่างๆ	ที่เป็นพื้นที่ตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้	

	 คุณภาพชีวิต	 	 หมายถึง	 ความรู ้สึกพึงพอใจของแต่ละ 

บุคคลที่มีต่อชีวิตความเป็นอยู่ประจำาวัน	 ซ่ึงอาจมีได้ทั้งทางบวก 

และทางลบ

 คณุภาพชวีติด้านสิง่แวดล้อม	หมายถงึ	 ความรูส้กึพงึพอใจ 

เกี่ยวกับการได้รับผลกระทบทั้งทางกายและจิตใจจากปัญหา 

มลภาวะต่างๆ	ที่เกิดขึ้นบริเวณใกล้บ้าน	

	 คณุภาพชวีติด้านการทำางาน		หมายถึง		ความรูส้กึพงึพอใจ 

ที่บุคคลมีต่องาน/อาชีพที่ทำาอยู่ในปัจจุบัน	

	 คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ	 หมายถึง	 ความรู้สึกพึงพอใจ 

ที่บุคคลนั้นมีต่อภาวะของสุขภาพทางกาย	 คือ	 การเจ็บป่วย	 และ 

ภาวะความเครียดของจิตใจ	คือ	ความวิตกกังวลอันเนื่องมาจากการ

ที่บุคคลรับรู้เหตุการณ์หรือสภาวการณ์ต่างๆ

	 คุณภาพชีวิตด้านครอบครัว		หมายถึง		ความรู้สึกพึงพอใจ 

ที่เกิดจากการรับรู้ภาวะความเป็นอยู่ที่ดีของบุคคลในครอบครัว 

ในลักษณะของการที่บุคคลในครอบครัวมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน	

แนวคิด/ทฤษฏีเกี่ยวกับการสูงอายุ									                                                                                                 
	 ความหมายของผู้สูงอายุ	 มีผู้ให้ความหมายของผู้สูงอายุไว ้

มากมายทั้งในและต่างประเทศ	 โดยส่วนใหญ่ยึดถือตามหลักเกณฑ์ 

ทางด้านอายุเป็นหลัก	 อาทิ	 เช่น	 ที่ประชุมว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุ	ณ	 

กรงุเวยีนนา	ประเทศออสเตรยี	 เมือ่	พ.ศ.2525	 ได้ให้คำาจำากดัความ 

ผู้สูงอายุว่า	หมายถึง	บุคคลที่มีอายุ	60	ปีขึ้นไป	(วาทินี	บุญชะรักษี	 

และยุพิน	 วรสิริอมร,	 2548	 :	 323)	 ในขณะท่ี	 สถาบันแห่งชาติ 

เกี่ยวกับผู้สูงอายุของสหรัฐอเมริกา	 (National	 Institute	 on 

Aging)	 แบ่งผู้สูงอายุออกเป็น	 2	 วัย	 ได้แก่	 ผู้สูงอายุวัยต้น	 คือ 

ผู้ที่มีอายุระหว่าง	60	 -	74	ปี	และผู้สูงอายุอย่างแท้จริง	คือ	ผู้ที่มี 

อายุตั้งแต่	 75	 ปี	 ขึ้นไป	 (นิรมล	 อินทฤทธ์ิ,	 2547	 :	 8)	 ส่วน 

องค์การอนามัยโลก	 ได้แบ่งกลุ ่มผู ้สูงอายุละเอียดขึ้นอีก	 คือ 

แบ่งเป็น	3	กลุ่ม	ได้แก่	กลุ่มผู้ที่มีอายุระหว่าง	60	-	74	ปี	ซึ่งถือว่า 

เป็นผู้สูงอายุวัยต้น	 กลุ่มผู้ที่มีอายุระหว่าง	 75	 -	 89	 ปี	 ถือเป็นผู ้

สูงอายุระยะกลาง	 และกลุ่มผู้ที่มีอายุตั้งแต่	 90	 ปี	 ขึ้นไป	 ถือเป็น 

ผู้สูงอายุระยะสุดท้าย	 (สุรชัย	 อยู่ลาโก,	 2550	 :	 14	 อ้างอิงจาก 

WHO,	1989)	สำาหรับในประเทศไทย	ศราวุธ	ยงยุทธ	 (2548	 :	8)	 

ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับความหมายของผู ้สูงอายุไว้ว่า	 มีความ 

แตกต่างกันออกไป	 ขึ้นอยู ่กับสังคมของแต่ละประเทศว่าจะ 

พิจารณาจาก	 อายุเฉล่ียของการทำางาน	 หรือ	 สภาพร่างกาย 

สภาพสังคม	 เศรษฐกิจและวัฒนธรรม	 ซึ่งในการศึกษาครั้งนี ้

ผู ้วิจัยขอใช้ความหมายของผู ้สูงอายุตามความเห็นของ	 นิรมล 

อินทฤทธิ์	 (2547	 :	 8)	 ที่สรุปไว้ว่า	 ผู้สูงอายุ	 หมายถึง	 ผู้ที่มีอายุ 

60	 ปี	 ขึ้นไป	 เนื่องจากเป็นเกณฑ์ที่ยึดถือตามกฎหมายเกี่ยวกับ 

การเกษียณอายุของทางราชการ	 และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ 

คนสูงอายุ	 พ.ศ.2546	 ที่ได้กำาหนดนิยามของผู้สูงอายุว่า	 หมายถึง 

บุคคลซึ่งมีอายุเกิน	60	ปี	บริบูรณ์ขึ้นไป

 ทฤษฏีเกี่ยวกับการสูงอายุ	 การอธิบายความสูงอายุใน 

ปัจจุบัน	 ยังไม่มีทฤษฏีใดทฤษฏีหนึ่งที่สามารถอธิบายความสูงอายุ 

ของมนษุย์ได้อย่างครอบคลุม	 จำาเป็นต้องใช้หลายๆ	ทฤษฏมีารวมกนั	 

ทั้งทฤษฏีเชิงชีวภาพ	 จิตวิทยา	 และสังคมวิทยา	 (ปัทมา	 สุริต,	 

2551:	 http//nu.kku.ac.th	 อ้างอิงจาก	 Hess,	 2004)	 ในที่นี ้

ผู้วิจัยจึงขอนำาเสนอทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการสูงอายุโดยสรุปดังนี้

	 	 -	 ทฤษฏีเชิงชีวภาพ	 แนวคิดของทฤษฏี	 คือ	 ความ 

เสื่อมทำาให้การทำาหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตลดลง	 เมื่อการทำาหน้าท่ีของ 

สิ่งมีชีวิตลดลงจะมีผลทำาให้เกิดความล้มเหลวของอวัยวะ	 ระบบ 

ต่างๆ	ทัว่ร่างกาย	การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากความสงูอายจุะเกดิขึน้ 

อย่างช้าๆ	 และมากขึ้นเรื่อยๆ	 ตามกาลเวลา	 อวัยวะต่างๆ	 จะม ี

การเปล่ียนแปลงในอัตราที่ไม่เท่ากันและอวัยวะชนิดเดียวกันใน 

บุคคลที่แตกต่างกัน	 ก็จะเปล่ียนแปลงในอัตราที่ไม่เท่ากัน	 ขึ้นอยู่ 

กับยีน	 อนุมูลอิสระ	 และภูมิคุ้มกัน	 (สมศักดิ์	 ศรีสันติสุข,	 2539	 : 

53	–	55	อ้างอิงจาก	McPherson,	1983)	

	 	 -	 ทฤษฏีเชิงจิตวิทยา	 ทฤษฏีนี้กล่าวว่า	 การอธิบาย 

ความสูงอายุในปัจจุบันแตกต่างจากในอดีต	 โดยไม่ได้เน้นเฉพาะ 

ด้านจิตใจอย่างเดียว	 แต่พยายามเช่ือมโยงจิตเข้ากับกายและสังคม 

เนื่องจากการมองคนเป็นลักษณะองค์รวม	 และมีความเชื่อว่า 

การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นกับร่างกายและสังคมของผู้สูงอายุมีผล 

กระทบต่อจิตใจของผู้สูงอายุ	 เช่น	 ผู้สูงอายุที่คิดว่าในอดีตตนได้ทำา 

หน้าที่อย่างดีที่สุดแล้ว	 ก็จะมีความพอใจในชีวิตตน	 มีบุคลิกภาพที่ 

เข้มแข็ง	 มีอารมณ์ที่ม่ันคง	 แต่หากตรงกันข้าม	 ผู้สูงอายุท่ีผิดหวัง 

คิดว่าชีวิตของตนไม่ประสบความสำาเร็จ	 ก็จะเกิดความรู้สึกสิ้นหวัง 

ไร้ค่า	(สุรพงษ์	ชูเดช,	2546	:	5)	

	 	 -	 ทฤษฏีสังคมวิทยา	 มีหลายทฤษฏีที่จัดอยู่ในกลุ่มนี	้ 

อาทิ	เช่น	ทฤษฎีกิจกรรม	(Activity	Theory)	เป็นทฤษฏีที่มีแนวคิด 

ว่าผูสู้งอายทุีม่กีจิกรรมปฏบิตัอิยูเ่สมอๆ	จะมบีคุลกิทีก่ระฉับกระเฉง 

มนตรี เกิดมีมูล 
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และการมีกิจกรรมสมำ่าเสมอจะทำาให้มีความพึงพอใจในชีวิต 
มากกว่าผู้สูงอายุที่ไม่มีกิจกรรมทำา	 ในขณะท่ีทฤษฏีภาวะถดถอย 
(Disengagement	Theory)	 กลบัมีแนวคดิทีต่รงกนัข้าม	 โดยมองว่า	 
เป็นเรื่องธรรมดาที่เม่ือเข้าสู่วัยสูงอายุจะลดกิจกรรมและบทบาท 
ของตนลง	 เป็นผลจากการที่รู ้สึกว่าตนเองมีความสามารถลดลง 
จึงถอนสถานภาพและบทบาทของตนเองให้แก่คนหนุ่มสาวหรือ 
คนที่จะมีบทบาทหน้าที่ได้ดีกว่า	 ส่วนในทฤษฏีบทบาท	 (Role 
Theory)	 ได้กล่าวไว้ว่า	 แต่ละบุคคลจะได้รับบทบาททางสังคมที่ 
แตกต่างกนัไปในแต่ละช่วงชวีติ	เช่น	บทบาทการเป็นพ่อแม่	การเป็น 
สามีภรรยา	 และบุคคลจะมีความสุขเพียงใดขึ้นอยู่กับการปฏิบัติ 
ตนต่อบทบาทหน้าที่ของตนได้เหมาะสมเพียงใด	 โดยมีอายุเป็น 
ตัวประกอบสำาคัญประการหน่ึงในการกำาหนดบทบาทของตน 
(สุรกุล	 เจนอบรม,	 2534	 :	 32–37)	 สรุปได้ว่า	 ทฤษฏีสังคมวิทยา 
พยายามแสดงให้เห็นว่า	 ผู้สูงอายุแม้จะมีบทบาทเปลี่ยนแปลงไป 
ตามอายุ	 แต่ผู้สูงอายุท่ีปรับตัวได้โดยพยายามหาบทบาทใหม่ใน 
สังคม	 เพื่อร่วมทำากิจกรรมในสังคม	 และมีกิจกรรมทำาอยู่เสมอ 
อย่างต่อเนื่อง	 จะมีความพึงพอใจในชีวิตมากกว่าผู้สูงอายุที่ไม่มี 
กิจกรรมทำา	

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	 การศึกษาเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู  ้
สงูอาย	ุ กล่าวได้ว่ามผีูส้นใจทำาการศกึษาไว้มากพอสมควร	 ส่วนใหญ่ 
เป็นการศึกษาในลักษณะของกรณีศึกษาเฉพาะพื้นที่หรือเฉพาะ 
กลุ่มเป้าหมาย	 ดังเช่น	 งานวิจัยของ	 ศรีเมือง	 พลังฤทธิ์	 (2550)	 ที่ 
ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยระดับบุคคล	 ครอบครัว 
และชุมชน	 กับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา		 
ศรีเมือง	 แบ่งมิติของคุณภาพชีวิตท่ีทำาการศึกษาออกเป็น	 5	 ด้าน 
ได้แก่	 ด้านร่างกาย	 ด้านจิตใจ	 ด้านสิ่งแวดล้อม	 ด้านความสัมพันธ ์
ทางสังคม	และด้านความพอใจ	ซึ่งผลการศึกษาพบว่า	ปัจจัยระดับ 
บุคคล	ได้แก่	เพศ	อายุ	รายได้	ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ	การปฏิบัติ 
ตัวด้านสุขภาพ	การพึ่งตนเอง	การได้รับการเกื้อหนุน	การมีบทบาท 
สภาพแวดล้อมที่บ้าน	 การมีกิจกรรมในชุมชน	 สิ่งแวดล้อมทาง 
กายภาพ	 และข้อมูลข่าวสาร	 มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของ 
ผูส้งูอายอุย่างน้อย	1	ด้าน		ในขณะทีง่านวจิยัของ		ชตุเิดช	เจยีนดอน	 
และคณะ	 (2554)	 ที่ศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุใน 
ชนบท	อำาเภอวงันำา้เขยีว	จงัหวดันครราชสมีา	ได้แบ่งมติขิองคณุภาพ 
ชีวิตที่ทำาการศึกษาออกเป็น	2	ด้าน	ได้แก่	คุณภาพชีวิตด้านร่างกาย	 
และ	คณุภาพชวีติด้านจิตใจ	และพบว่า	 ปัจจัยทีมี่ผลต่อคณุภาพชวีติ 
ด้านร่างกายมี	 6	 ปัจจัย	 ได้แก่	 ความรู ้สึกมีคุณค่าในตนเอง 
ภาวะสุขภาพ	 	 การเข้าร่วมกิจกรรมของชมรม	 การศึกษา	 อาชีพ 
และอายุ	 ส่วนปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตด้านจิตใจมี	 4	 ปัจจัย 
ได้แก่	 ความรู ้สึกมีคุณค่าในตนเอง	 ภาวะสุขภาพ	 การเข้าร่วม 
กิจกรรมของชมรม	และ	สัมพันธภาพในครอบครัว	 	สอดคล้องกับ 

งานวิจัยของ	 ฐิตะวงษ์	 ลาเสน	 (2548)	 ที่ศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพ 
ชีวิตของผู้สูงอายุในชนบทไทย	โดยแบ่งมิติของคุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ
ที่ทำาการศึกษาออกเป็นมิติทางด้านสุขภาพกายและด้านสุขภาพจิต	 
ซ่ึงผลการศึกษาก็พบว่า	 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตท้ังทาง 
ด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต	ได้แก่	เพศ	ระดับการศึกษา	รายได ้
ในครอบครัว	 สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย	 สัมพันธภาพในครอบครัว	 
ความยากจนในครอบครัว	 และ	 การรับรู้ข่าวสาร	 นอกจากนี้ยังม ี
งานวิจัยของ	 	 อารดา	 ธีระเกียรติกำาจร	 (2554)	 	 ที่ทำาการศึกษา 
เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผู ้สูงอายุในเขตเทศบาลตำาบลสุเทพ 
จังหวัดเชียงใหม่		อารดา		มิได้แบ่งมิติของคุณภาพชีวิตที่ศึกษาออก 
เป็นแต่ละด้านเหมือนงานวิจัยของชุติเดช	 และฐิตะวงษ์	 แต่ได้ 
กำาหนดปัจจัยที่ใช้ในการศึกษาถึงการมีผลต่อคุณภาพชีวิตไว้ 
5	 ด้าน	 ได้แก่	 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ	 ด้านสังคม	 ด้านสิ่งแวดล้อม 
ด้านสุขภาพ	 และด้านทัศนคติ	 และพบว่า	 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ 
ในทศิทางบวกต่อระดบัคณุภาพชวีติของผูส้งูอาย	ุคอื	การมสีถานภาพ 
สมรสและคูส่มรสยงัมชีวีติอยู	่ การมรีะดบัการศกึษาทีส่งู	 การมอีาชพี 
หลกัทีม่รีายได้ทีแ่น่นอน	นอกจากนีย้งัพบว่า	 ปัจจยัทางด้านเศรษฐกจิ 
ทีม่ผีลต่อคณุภาพชวีติของผูส้งูอาย	ุ คอื	 การเป็นเจ้าของทีอ่ยูอ่าศยัเอง 
ปัจจัยทางด้านสังคมที่มีต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ	 คือ	 การมี 
บุตรหลานคอยดูแลและช่วยเหลือ	 การมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม 
ต่างๆ	 ภายในชุมชน	 ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ในทางลบต่อ 
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ	คือ	ปัจจัยด้านสุขภาพ	ได้แก่	การมีอายุ 
ที่มากขึ้นและมีโรคประจำาตัว	ในขณะที่งานวิจัยของ	ธาริน	สุขอนันต์	 
และคณะ	 (2554)	 ที่ทำาการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน	 จังหวัดชลบุรี	 	 เป็นการศึกษาท่ีเน้น 
ทางด้านปัจจัยส่วนบุคคลและพบว่า	 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิต 
ของผู้สูงอายุ	 ได้แก่	 อายุ	 ระดับการศึกษา	 อาชีพ	 รายได้	 การเป็น 
สมาชิกกลุ่มทางสังคม	และการรับสวัสดิการกองทุนผู้สูงอายุ		
	 งานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ	 ที่ใช้กรอบ 
แนวคิดแตกต่างจากงานวิจัยอื่นๆ	 และไม่ค่อยได้พบเห็นมากนัก 
ในการศึกษาที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิต	 ได้แก่	 งานวิจัยของ	 ไฉไลฤด ี
ยุวนะศิริ	 และ	ภัชรบถ	 ฤทธิ์เต็ม	 (2549)	 ซึ่งทำาการศึกษาเกี่ยวกับ 
การนำาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้	 เพื่อเสริมสร้าง 
สุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชน	 งานวิจัยเรื่องนี ้
แตกต่างจากงานวิจัยอื่นที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ	 คือ 
มีการศึกษาในประเด็นของสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตแยกออก 
จากกัน	แต่ไม่ได้มีการศึกษาเพื่อเชื่อมโยงให้เห็นว่า	การนำาหลักธรรม 
ทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้	มีผลต่อสุขภาพจิตและคุณภาพ 
ชีวิตของผู้สูงอายุอย่างไรบ้าง	ผลการศึกษาคงพบแต่เพียงว่า	ปัจจัย 
ด้านเศรษฐกิจที่มีผลต่อระดับสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิต	 คือ 
รายได้	 และการมีสินทรัพย์	 และปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์ 

กับระดับสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ	คือ	อาชีพ	

	 จะเหน็ได้ว่า	การศกึษาเกีย่วกบัปัจจยัทีม่ผีลต่อคณุภาพชวีติ
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ของผู้สูงอายุ	 ที่มีผู้ทำาการศึกษามาแล้วน้ัน	 ส่วนใหญ่จะใช้แนวคิด

และทฤษฎีทางด้านจิตวิทยาเป็นกรอบแนวคิดหลักในการศึกษา		มี

บ้างในงานวิจัยบางเรื่องที่ศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

ในบริบทของชุมชน	 หรืองานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของ

ผู้สูงอายุในเขตชนบทก็จะมีการเพิ่มแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม

ของชุมชน	 และแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนเข้ามาในกรอบ

แนวคิดของการศึกษาด้วย	 นอกจากน้ีจะเห็นได้ว่า	 ตัวแปรอิสระที่

ใช้เพ่ือศกึษาการมผีลต่อคณุภาพชวีติของผูส้งูอายทุีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่าง

นั้น	ส่วนใหญ่จะเป็นตัวแปรลักษณะภูมิหลังทางด้านประชากร	เช่น	

เพศ	อายุ	ระดับการศึกษา	สถานภาพสมรส		และตัวแปรทางด้าน

เศรษฐกิจ	เช่น	ระดับรายได้	การเป็นเจ้าของทรัพย์สิน	เป็นต้น		

กรอบแนวคิดในการศึกษา
	 ในการศึกษาครั้งนี้	ผู้วิจัยได้ทำาการศึกษาปัจจัยด้านต่าง	ๆที่

อาจมีผลต่อความแตกต่างของระดับความพึงพอใจในคุณภาพชีวิต

ของผู้สูงอายุ	 	 โดยกำาหนดปัจจัยอิสระที่จะทำาการศึกษาไว้	 5	 ด้าน	

ได้แก่	ปัจจยัลกัษณะภมูหิลงัทางด้านประชากร	ปัจจยัด้านเศรษฐกจิ	

ปัจจยัด้านสิง่แวดล้อม	ปัจจยัด้านการทำางาน	ปัจจยัด้านสขุภาพ	และ

ปัจจัยด้านครอบครัว	โดยกำาหนดกรอบแนวคิดไว้ดังนี้

    

 

คุณภาพชีวิตแยกออกจากกัน แตไมไดมีการศึกษาเพื่อเชื่อมโยงใหเห็นวา การนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใช 
มีผลตอสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุอยางไรบาง ผลการศึกษาคงพบแตเพียงวา ปจจัยดานเศรษฐกิจที่มีผลตอระดับ
สุขภาพจิตและคุณภาพชีวิต คือ รายได และการมีสินทรัพย  และปจจัยสวนบุคคลที่มีความสัมพันธกับระดับสุขภาพจิตและ
คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ คือ อาชีพ  

จะเห็นไดวา การศึกษาเก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ทีมี่ผูทําการศึกษามาแลวน้ัน สวนใหญจะใช
แนวคิดและทฤษฎีทางดานจิตวิทยาเปนกรอบแนวคิดหลักในการศึกษา  มีบางในงานวิจัยบางเรื่องที่ศึกษาเก่ียวกับคุณภาพชีวิต
ของผูสูงอายุในบริบทของชุมชน หรืองานวิจัยที่ศึกษาเก่ียวกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตชนบทก็จะมีการเพิ่มแนวคิด
เก่ียวกับการมีสวนรวมของชุมชน และแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนเขามาในกรอบแนวคิดของการศึกษาดวย นอกจากน้ีจะ
เห็นไดวา ตัวแปรอิสระที่ใชเพื่อศึกษาการมีผลตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุที่เปนกลุมตัวอยางน้ัน สวนใหญจะเปนตัวแปร
ลักษณะภูมิหลังทางดานประชากร เชน เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส  และตัวแปรทางดานเศรษฐกิจ เชน ระดับ
รายได การเปนเจาของทรัพยสิน เปนตน   

กรอบแนวคิดในการศึกษา 
ในการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยไดทําการศึกษาปจจัยดานตาง ๆที่อาจมีผลตอความแตกตางของระดับความพึงพอใจใน

คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ  โดยกําหนดปจจัยอิสระที่จะทําการศึกษาไว 5 ดาน ไดแก ปจจัยลักษณะภูมิหลังทางดานประชากร 
ปจจัยดานเศรษฐกิจ ปจจัยดานส่ิงแวดลอม ปจจัยดานการทํางาน ปจจัยดานสุขภาพ และปจจัยดานครอบครัว โดยกําหนด
กรอบแนวคิดไวดังน้ี 

     

 

 

          

 

 
 
สมมติฐานของการศึกษา 

จากกรอบแนวคิดในการศึกษาผูวิจัยไดกําหนดสมมติฐานในการศึกษาดังน้ี 
สมมติฐานที่ 1:  ลักษณะภูมิหลังทางดานประชากร ไดแก เพศ  อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ  สถานภาพสมรส  มี

ผลตอความแตกตางของระดับความพึงพอใจในชีวิตความเปนอยูประจําวันของผูสูงอาย ุ
สมมติฐานที่ 2:  ปจจัยดานเศรษฐกิจ ไดแก รายได การมีเงินออม การมีหน้ีสิน การเปนเจาของบานพักอาศัย มีผล

ตอความแตกตางของระดับความพึงพอใจในชีวิตความเปนอยูประจําวันของผูสูงอายุ                              
สมมติฐานที่ 3:  ความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตดานส่ิงแวดลอม ไดแก ระดับความพึงพอใจในสภาพแวดลอม  มีผล

ตอความแตกตางของระดับความพึงพอใจในชีวิตความเปนอยูประจําวันของผูสูงอาย ุ                             
สมมติฐานที่ 4:  ความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตดานการทํางาน มีผลตอความแตกตางของระดับความพึงพอใจในชีวิต

ความเปนอยูประจําวันของผูสูงอาย ุ
สมมติฐานที่ 5:  ความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตดานสุขภาพ มีผลตอความแตกตางของระดับความพึงพอใจในชีวิต

ความเปนอยูประจําวันของผูสูงอายุ                              
สมมติฐานที่ 6:  ความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตดานครอบครัว  มีผลตอความแตกตางของระดับความพึงพอใจในชีวิตความ
เปนอยูประจําวันของผูสูงอายุ 

ลักษณะภูมิหลังทางดานประชากร 

คุณภาพชีวิตดานสุขภาพ 
 

คุณภาพชีวิต 
ความพึงพอใจในชีวิตความเปนอยู

ประจําวันของผูสูงอายุ 
 

คุณภาพชีวิตดานส่ิงแวดลอม 

 
คุณภาพชีวิตดานการทํางาน 

 

คุณภาพชีวิตดานครอบครัว 
 

ปจจัยดานเศรษฐกิจ 

สมมติฐานของการศึกษา
	 จากกรอบแนวคิดในการศึกษาผู้วิจัยได้กำาหนดสมมติฐาน 

ในการศึกษาดังนี้

 สมมติฐานที่	1	:	 ลักษณะภูมิหลังทางด้านประชากร	ได้แก่	 

เพศ	 อายุ	 ระดับการศึกษา	 อาชีพ	 สถานภาพสมรส	 มีผลต่อ 

ความแตกต่างของระดบัความพงึพอใจในชวีติความเป็นอยู่ประจำาวนั 

ของผู้สูงอายุ

 สมมติฐานที่	2	:	 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ	ได้แก่	รายได้	การม ี

เงินออม	การมีหนี้สิน	การเป็นเจ้าของบ้านพักอาศัย	มีผลต่อความ 

แตกต่างของระดับความพึงพอใจในชีวิตความเป็นอยู่ประจำาวัน 

ของผู้สูงอายุ																													

 สมมติฐานที่	3	:	 ความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตด ้ าน 

ส่ิงแวดล้อม	 ได้แก่	 ระดับความพึงพอใจในสภาพแวดล้อม	มีผลต่อ 

ความแตกต่างของระดบัความพงึพอใจในชวีติความเป็นอยูป่ระจำาวนั 

ของผู้สูงอายุ																													

 สมมติฐานที่	4	:	 ความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตด้านการ 

ทำางาน	 มีผลต่อความแตกต่างของระดับความพึงพอใจในชีวิต 

ความเป็นอยู่ประจำาวันของผู้สูงอายุ

 สมมติฐานที่	5	:	 ความพงึพอใจในคณุภาพชวีติด้านสขุภาพ	 

มีผลต่อความแตกต่างของระดับความพึงพอใจในชีวิตความเป็น 

อยู่ประจำาวันของผู้สูงอายุ																													

 สมมติฐานที่	6	:	 ความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตด ้ าน

ครอบครัว	 มีผลต่อความแตกต่างของระดับความพึงพอใจในชีวิต 

ความเป็นอยู่ประจำาวันของผู้สูงอายุ

ผลการศึกษา
	 การศึกษาเรื่อง	 “ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในคุณภาพ 

ชีวิตของผู ้สูงอายุ”	 ผู ้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานของการศึกษาไว้	 6		 

สมมติฐาน	 เพื่อทดสอบปัจจัยที่อาจมีผลต่อความแตกต่างของ 

ระดับความพึงพอใจในคุณภาพชีวิต	 โดยใช้การทดสอบ	 t	 และ	 F 

ที่ระดับนัยสำาคัญ	 .05	 ผลของการทดสอบสมมติฐานแต่ละข้อ 

ปรากฏดังนี้

มนตรี เกิดมีมูล 
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การทดสอบสมมติฐานที่	1	:	 ลักษณะภูมิหลังทางด้านประชากร	 ได้แก่	 เพศ	 อายุ	 ระดับการศึกษา	 อาชีพ	 สถานภาพสมรส	 มีผลต่อ 

	 	 	 	 	 	 ความแตกต่างของระดับความพึงพอใจในชีวิตความเป็นอยู่ประจำาวันของผู้สูงอายุ

ตาราง	1	:	ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจในชีวิตความเป็นอยู่ประจำาวันของตัวอย่าง	จำาแนกตามลักษณะ	

ภูมิหลังทางด้านประชากร

 

ผลการศึกษา 
การศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ”  ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานของการศึกษาไว  

6  สมมติฐาน เพื่อทดสอบปจจัยที่อาจมีผลตอความแตกตางของระดับความพึงพอใจในคุณภาพชีวิต โดยใชการทดสอบ     t 
และ F  ที่ระดับนัยสําคัญ .05   ผลของการทดสอบสมมติฐานแตละขอปรากฏดังน้ี 
การทดสอบสมมติฐานที่ 1 :  ลักษณะภูมิหลังทางดานประชากร ไดแก เพศ  อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส มี

ผลตอความแตกตางของระดับความพึงพอใจในชวิีตความเปนอยูประจําวันของผูสูงอาย ุ
ตาราง 1   คาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจในชีวิตความเปนอยูประจําวันของตัวอยาง                  

จําแนกตามลักษณะภูมิหลังทางดานประชากร 

ลักษณะทางดานประชากร เขตเมือง เขตชนบท 
คาเฉล่ีย คาเบี่ยนเบนมาตรฐาน คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

เพศ     
ชาย 7.64 1.27 7.87 1.24 
หญิง 7.60 1.38 7.77 1.31 

 t = .294, Sig. = .769 T = 873, Sig = .383 
อายุ     
      อายุ 60 – 64 ป 7.52 1.30 7.81 1.35 
      อายุ 65 – 69 ป 7.68 1.34 7.86 1.17 
      อายุ 70 ป ขึน้ไป 7.80 1.48 7.69 1.32 

รวม 7.62 1.34 7.81 1.28 
 F = 933, Sig = 395 F = 612, Sig = 543 

ระดับการศึกษา     
      ไมเกินประถมศึกษาปที่ 6 7.58 1.31 7.83 1.25 
      ไมเกินมัธยมศึกษาปที่ 6/ปวช. 7.92 1.11 7.71 1.60 
      ไมเกินอนุปริญญา/ปวส. 7.50 1.36 7.74 1.19 
      ปริญญาตรีหรือสูงกวา 7.55 2.38 7.29 1.32 

รวม 7.63 1.33 7.81 1.28 
 F = .955, Sig. = .414 F = .962, Sig. = .410 

อาชีพ     
ไมไดทํางาน 7.71 1.30 7.88 1.30 
เกษตรกร 7.43 1.45 7.95 1.17 
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 7.57 1.51 7.82 1.07 
ลูกจางเอกชน 7.78 1.39 7.11 0.78 
ธุรกิจสวนตัว/คาขาย 7.57 1.42 7.61 1.27 
รับจาง/กรรมกร 7.33 0.90 7.42 1.56 

รวม 7.62 1.34 7.81 1.28 
 F = .394, Sig. =.853 F = 2.316*, Sig. = 042 

สถานภาพสมรส         
โสด 8.00 1.06 7.85 1.32 
สมรส อยูดวยกัน 7.64 1.38 7.90 1.18 

      ไมไดอยูดวยกัน/หยาราง/มาย 7.52 1.30 7.59 1.48 
รวม 7.62 1.34 7.81 1.28 
 F = 1.001, Sig. = .369 F = 3.400*, Sig.= .034 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา  อาชีพและสถานภาพสมรส เปนตัวแปรลักษณะภูมิหลังทางดานประชากรเพียง 2 

ตัว ที่มีผลตอความแตกตางของระดับความพึงพอใจในชีวิตความเปนอยูประจําวันของตัวอยาง โดยพบการมีผลเฉพาะกลุม
ตัวอยางในเขตชนบทเทาน้ัน ทั้งน้ีผลการศึกษาพบวา ตัวอยางในเขตชนบทที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีคาเฉล่ียของระดับ
ความพึงพอใจในชีวิตความเปนอยูประจําวันสูงกวาอาชีพอ่ืนๆ และเปนที่นาสังเกตวากลุมตัวอยางที่มีความพึงพอใจเปนอันดับ
สองรองลงมาคือ ผูที่ไมไดทํางานหรือไมไดประกอบอาชีพใดๆ ซ่ึงอาจเน่ืองมาจากผูสูงอายุบางสวน ตองการพักผอนและไม
ประสงคที่จะทํางานอีกตอไป สําหรับสถานภาพสมรส ผลการศึกษาครั้งน้ีพบวา ตัวอยางในเขตชนบทที่สมรสแลวและอยู
ดวยกันกับคูสมรส   มีคาเฉล่ียของระดับความพึงพอใจในชีวิตความเปนอยูประจําวันสูงกวาผูที่มีสถานภาพสมรสอ่ืนๆ   แสดง

*มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 จากการทดสอบสมมติฐาน	พบว่า		อาชีพและสถานภาพสมรส	เป็นตัวแปรลักษณะภูมิหลังทางด้านประชากรเพียง	2	ตัว	ที่มีผลต่อ 

ความแตกต่างของระดับความพึงพอใจในชีวิตความเป็นอยู่ประจำาวันของตัวอย่าง	โดยพบการมีผลเฉพาะกลุ่มตัวอย่างในเขตชนบทเท่านั้น	 

ท้ังนี้ผลการศึกษาพบว่า	 ตัวอย่างในเขตชนบทที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม	 มีค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจในชีวิตความเป็นอยู่ประจำาวัน 

สูงกว่าอาชีพอื่นๆ	 และเป็นท่ีน่าสังเกตว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีความพึงพอใจเป็นอันดับสองรองลงมาคือ	 ผู้ที่ไม่ได้ทำางานหรือไม่ได้ประกอบ 

อาชีพใดๆ	ซึ่งอาจเนื่องมาจากผู้สูงอายุบางส่วน	ต้องการพักผ่อนและไม่ประสงค์ที่จะทำางานอีกต่อไป	 สำาหรับสถานภาพสมรส	ผลการศึกษา 

ครั้งนี้พบว่า	 ตัวอย่างในเขตชนบทที่สมรสแล้วและอยู่ด้วยกันกับคู่สมรส	 มีค่าเฉล่ียของระดับความพึงพอใจในชีวิตความเป็นอยู่ประจำาวัน 

สูงกว่าผู้ที่มีสถานภาพสมรสอื่นๆ	 แสดงให้เห็นว่าการท่ีผู้สูงอายุมีคนอยู่ด้วย	 จะทำาให้ชีวิตมีความสุขมากกว่าการที่ต้องอยู่คนเดียว	 ทั้งนี้ 

อาจเนื่องมาจากการที่มีคนอยู่ด้วยจะทำาให้มีคนคอยดูแล	หรือเป็นเพื่อนแก้เหงาได้	

มนตรี เกิดมีมูล 
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การทดสอบสมมติฐานที่	2	:	 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ	ได้แก่	ระดับรายได้	การเป็นเจ้าของบ้านพักอาศัย	การมีเงินออม	การมีหนี้สิน	มีผลต่อ 

	 	 	 	 	 	 ความแตกต่างของระดับความพึงพอใจในชีวิตความเป็นอยู่ประจำาวันของผู้สูงอายุ

ตาราง	 2	 :	 ค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจในชีวิตความเป็นอยู่ประจำาวันของตัวอย่าง	 จำาแนกตาม	

ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ	

 

ใหเห็นวาการที่ผูสูงอายุมีคนอยูดวย จะทําใหชีวิตมีความสุขมากกวาการที่ตองอยูคนเดียว ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการที่มีคนอยู
ดวยจะทําใหมีคนคอยดูแล หรือเปนเพื่อนแกเหงาได  
การทดสอบสมมติฐานที่ 2:  ปจจัยดานเศรษฐกิจ ไดแก ระดับรายได การเปนเจาของบานพักอาศัย การมีเงินออม 

การมีหน้ีสิน มีผลตอความแตกตางของระดับความพึงพอใจในชีวิตความเปนอยู
ประจําวันของผูสูงอายุ 

ตาราง 2 : คาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจในชีวิตความเปนอยูประจําวันของตัวอยาง จําแนก
ตามปจจัยทางดานเศรษฐกิจ  

ปญหาดานเศรษฐกิจ เขตเมือง เขตชนบท 
คาเฉล่ีย  คาเบี่ยนเบนมาตรฐาน คาเฉล่ีย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

รายได     
ไมมีรายได 7.66 1.31 7.92 1.23 
ไมเกิน 5,000 บาท 7.69 1.38 7.67 1.43 
5,001 – 10,000 บาท 7.26 1.33 7.68 1.26 
มากกวา 10,000 บาท 7.76 1.34 7.85 1.16 

รวม 7.62 1.34 7.81 1.28 
 F = 1.791, Sig.= .149 F = 1.660, Sig. = .174 

การเปนเจาของบานพักอาศัย     
เปนเจาของบานเอง/ของคู
สมรส 7.76 1.31 7.84 1.281 

ไมไดเปนเจาของบานเอง 7.18 1.34 7.40 1.276 
 t = 3.416*, Sig. = .001 t = 2.437*, Sig. = .015 
การมีเงินออม     

มีเงินออม 7.88  1.22  
ไมมีเงินออม 7.33  1.41  
 t = -3.701*, Sig. = .000 t = -1.773, Sig. = .077 

การเปนหนี ้     
      มีหน้ี 7.69 1.21 7.78 1.23 
      ไมมีหน้ี 7.78 1.36 7.82 1.31 
 t = 1.800, Sig. = .073 t = 0.351, Sig.  = .726 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา  การเปนเจาของบานพักอาศัยของตนเอง หรือเปนของคูสมรส มีผลตอความ
แตกตางของระดับความพึงพอใจในชีวิตความเปนอยูประจําวันของตัวอยาง ทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท โดยตัวอยางที่มี
บานพักอาศัยเปนของตนเอง หรือเปนของคูสมรสมีคาเฉล่ียของระดับความพึงพอใจในชีวิตประจําวันสูงกวาตัวอยางที่ไมมี 
แสดงใหเห็นวาผูสูงอายุทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท จะรูสึกมีความสุขหากในบั้นปลายของชีวิตมีที่พักอาศัยเปนของตนเอง 
โดยไมตองเชาหรืออาศัยผูอ่ืนอยู  นอกจากน้ีผลการศึกษายังพบวา การมีเงินออมมีผลตอความแตกตางของระดับความพึง
พอใจในชีวิตความเปนอยูประจําวันของตัวอยางเฉพาะในเขตเมือง โดยตัวอยางที่มีเงินออมมีคาเฉล่ียของความพึงพอใจใน
ชีวิตประจําวันสูงกวาตัวอยางที่ไมมี แสดงใหเห็นวาสําหรับการดํารงชีวิตในเขตเมืองแลว ผูสูงอายุก็มีความจําเปนในเรื่องภาระ
คาใชจายที่ไมตางไปจากคนในวัยอ่ืน เชน อาจตองมีคาใชจายในการรักษาสุขภาพ การเขารวมกิจกรรมทางสังคมจึงทําให
จําเปนตองมีเงินออมไวกอนหน่ึงเพื่อสําหรับใชดําเนินชีวิตในชวงเวลาที่เหลืออยูตอไปโดยไมตองเปนภาระกับผูอ่ืนมากนัก  
การทดสอบสมมติฐานที่ 3:  ความพึงพอใจในสภาพแวดลอม มีผลตอความแตกตางของระดับความพึงพอใจในชีวิตความ

เปนอยูประจําวันของผูสูงอายุ 
 
 
 
 
 

*มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 จากการทดสอบสมมติฐาน	พบว่า	การเป็นเจ้าของบ้านพักอาศัยของตนเอง	หรือเป็นของคู่สมรส	มีผลต่อความแตกต่างของระดับ 

ความพึงพอใจในชีวิตความเป็นอยู่ประจำาวันของตัวอย่าง	ทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท	โดยตัวอย่างที่มีบ้านพักอาศัยเป็นของตนเอง	หรือ 

เป็นของคู่สมรสมีค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจในชีวิตประจำาวันสูงกว่าตัวอย่างที่ไม่มี	 แสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท	 

จะรู้สึกมีความสุขหากในบั้นปลายของชีวิตมีที่พักอาศัยเป็นของตนเอง	 โดยไม่ต้องเช่าหรืออาศัยผู้อื่นอยู่	 นอกจากน้ีผลการศึกษายังพบว่า 

การมีเงินออมมีผลต่อความแตกต่างของระดับความพึงพอใจในชีวิตความเป็นอยู่ประจำาวันของตัวอย่างเฉพาะในเขตเมือง	 โดยตัวอย่างที่มี 

เงินออมมีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจในชีวิตประจำาวันสูงกว่าตัวอย่างที่ไม่มี	 แสดงให้เห็นว่าสำาหรับการดำารงชีวิตในเขตเมืองแล้ว	 ผู้สูงอายุ 

ก็มีความจำาเป็นในเร่ืองภาระค่าใช้จ่ายท่ีไม่ต่างไปจากคนในวัยอื่น	 เช่น	 อาจต้องมีค่าใช้จ่ายในการรักษาสุขภาพ	 การเข้าร่วมกิจกรรมทาง 

สังคมจึงทำาให้จำาเป็นต้องมีเงินออมไว้ก้อนหนึ่งเพื่อสำาหรับใช้ดำาเนินชีวิตในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ต่อไปโดยไม่ต้องเป็นภาระกับผู้อื่นมากนัก	

มนตรี เกิดมีมูล 
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การทดสอบสมมติฐานที่	3	:	 ความพึงพอใจในสภาพแวดล้อม	 มีผลต่อความแตกต่างของระดับความพึงพอใจในชีวิตความเป็นอยู ่

	 	 	 	 	 	 ประจำาวันของผู้สูงอายุ

ตาราง	 3	 :	 ค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจในชีวิตความเป็นอยู่ประจำาวันของตัวอย่าง	 จำาแนกตามระดับ 

ความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อม	

*มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 จากการทดสอบสมมติฐาน	 พบว่า	 ระดับความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อม	 มีผลต่อความแตกต่างของระดับความ 

พึงพอใจในชีวิตความเป็นอยู่ประจำาวันของตัวอย่าง	 ทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท	 แสดงให้เห็นว่า	 ผู้สูงอายุทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท 

ที่มีระดับความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมแตกต่างกัน	 จะมีระดับความพึงพอใจในชีวิตความเป็นอยู่ประจำาวันแตกต่างกันด้วย	 โดยผล 

การศึกษาพบว่า	 ตัวอย่างทั้งในเขตเมืองและเขตชนบทที่มีความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมระดับมาก	 มีค่าเฉล่ียของระดับความพึงพอใจ 

ในชีวิตความเป็นอยู่ประจำาวันสูงกว่าตัวอย่างที่มีความพึงพอใจในระดับอื่นๆ		

การทดสอบสมมติฐานที่	4	:	 ความพึงพอใจคุณภาพชีวิตด้านการทำางานมีผลต่อความแตกต่างของระดับความพึงพอใจในชีวิตความเป็น 

	 	 	 	 	 	 อยู่ประจำาวันของผู้สูงอายุ

ตาราง	4	:		ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจในชีวิตความเป็นอยู่ประจำาวันของตัวอย่าง	จำาแนกตามระดับความ

พึงพอใจในชีวิตการทำางาน

 

ตาราง 3:  คาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจในชีวิตความเปนอยูประจําวันของตัวอยาง จําแนก
ตามระดับความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตดานส่ิงแวดลอม  

ระดับความพึงพอใจ เขตเมือง เขตชนบท 
คาเฉล่ีย คาเบี่ยนเบนมาตรฐาน คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ระดับความพึงพอใจใน
สภาพแวดลอม 

    

  มาก  7.77 1.27 7.89 1.23 
  ปานกลาง  6.86 1.41 7.04 1.56 
  นอย  7.20 2.04 0.00 0.00 

รวม 7.62 1.343 7.81 1.28 
 F = 10.287*, Sig. =  .000 F = 11.162*, Sig. =  .000 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา  ระดับความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตดานส่ิงแวดลอม มีผลตอความแตกตางของ

ระดับความพึงพอใจในชีวิตความเปนอยูประจําวันของตัวอยาง ทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท แสดงใหเห็นวา ผูสูงอายุทั้งในเขต
เมืองและเขตชนบท ที่มีระดับความพึงพอใจในสภาพแวดลอมแตกตางกัน จะมีระดับความพึงพอใจในชีวิตความเปนอยู
ประจําวันแตกตางกันดวย  โดยผลการศึกษาพบวา ตัวอยางทั้งในเขตเมืองและเขตชนบทที่มีความพึงพอใจในสภาพแวดลอม
ระดับมาก มีคาเฉล่ียของระดับความพึงพอใจในชีวิตความเปนอยูประจําวันสูงกวาตัวอยางที่มีความพึงพอใจในระดับอ่ืนๆ   
การทดสอบสมมติฐานที่ 4 : ความพึงพอใจคุณภาพชีวิตดานการทํางานมีผลตอความแตกตางของระดับความพึงพอใจในชีวิต

ความเปนอยูประจําวันของผูสูงอาย ุ
ตาราง 4:  คาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจในชีวิตความเปนอยูประจําวันของตัวอยาง จําแนก

ตามระดับความพึงพอใจในชีวิตการทํางาน 

ระดับความพึงพอใจ 
เขตเมือง เขตชนบท 

คาเฉล่ีย  คาเบี่ยนเบนมาตรฐาน คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ระดับความพึงพอใจในชีวิตการ
ทํางาน 

    

  มาก  7.87 1.29 7.90 1.18 
  ปานกลาง  6.46 1.14 6.79 1.28 
  นอย  6.67 1.15 0.00 0.00 

รวม 7.55 1.38 7.74 1.26 
 F =18.800*, Sig. = .000 F = 17.692*, Sig. = .000 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากการทดสอบสมมติฐานพบวา  ตัวแปรระดับความพึงพอใจในชีวิตการทํางาน มีผลตอความแตกตางของระดับ
ความพึงพอใจในชีวิตความเปนอยูประจําวันของตัวอยางทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท  หมายความวาตัวอยางทั้งในเขตเมือง
และเขตชนบทที่มีระดับความพึงพอใจในชีวิตการทํางานแตกตางกัน จะมีระดับความพึงพอใจในชีวิตความเปนอยูประจําวัน
แตกตางกันดวย เม่ือพิจารณาผลการศึกษาตอไปพบวา ตัวอยางในเขตเมืองที่มีความพึงพอใจในชีวิตการทํางานระดับมาก  มี
คาเฉล่ียของระดับความพึงพอใจในชีวิตความเปนอยูประจําวัน สูงกวาตัวอยางที่มีความพึงพอใจในระดับอ่ืนๆ เชนเดียวกับ
ตัวอยางในเขตชนบทที่พบวา ตัวอยางที่มีความพึงพอใจในชีวิตการทํางานระดับมาก มีความพึงพอใจชีวิตความเปนอยู
ประจําวันมากกวาระดับอ่ืนดวยเชนกัน   
การทดสอบสมมติฐานที่ 5 : คุณภาพชีวิตดานสุขภาพ ไดแก ความพึงพอใจในสุขภาพของตน  มีผลตอความแตกตางของ

ระดับความพึงพอใจในชีวิตความเปนอยูประจําวันของผูสูงอายุ 
 
 
 
 
 

 

ตาราง 3:  คาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจในชีวิตความเปนอยูประจําวันของตัวอยาง จําแนก
ตามระดับความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตดานส่ิงแวดลอม  

ระดับความพึงพอใจ เขตเมือง เขตชนบท 
คาเฉล่ีย คาเบี่ยนเบนมาตรฐาน คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ระดับความพึงพอใจใน
สภาพแวดลอม 

    

  มาก  7.77 1.27 7.89 1.23 
  ปานกลาง  6.86 1.41 7.04 1.56 
  นอย  7.20 2.04 0.00 0.00 

รวม 7.62 1.343 7.81 1.28 
 F = 10.287*, Sig. =  .000 F = 11.162*, Sig. =  .000 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา  ระดับความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตดานส่ิงแวดลอม มีผลตอความแตกตางของ

ระดับความพึงพอใจในชีวิตความเปนอยูประจําวันของตัวอยาง ทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท แสดงใหเห็นวา ผูสูงอายุทั้งในเขต
เมืองและเขตชนบท ที่มีระดับความพึงพอใจในสภาพแวดลอมแตกตางกัน จะมีระดับความพึงพอใจในชีวิตความเปนอยู
ประจําวันแตกตางกันดวย  โดยผลการศึกษาพบวา ตัวอยางทั้งในเขตเมืองและเขตชนบทที่มีความพึงพอใจในสภาพแวดลอม
ระดับมาก มีคาเฉล่ียของระดับความพึงพอใจในชีวิตความเปนอยูประจําวันสูงกวาตัวอยางที่มีความพึงพอใจในระดับอ่ืนๆ   
การทดสอบสมมติฐานที่ 4 : ความพึงพอใจคุณภาพชีวิตดานการทํางานมีผลตอความแตกตางของระดับความพึงพอใจในชีวิต

ความเปนอยูประจําวันของผูสูงอาย ุ
ตาราง 4:  คาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจในชีวิตความเปนอยูประจําวันของตัวอยาง จําแนก

ตามระดับความพึงพอใจในชีวิตการทํางาน 

ระดับความพึงพอใจ 
เขตเมือง เขตชนบท 

คาเฉล่ีย  คาเบี่ยนเบนมาตรฐาน คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ระดับความพึงพอใจในชีวิตการ
ทํางาน 

    

  มาก  7.87 1.29 7.90 1.18 
  ปานกลาง  6.46 1.14 6.79 1.28 
  นอย  6.67 1.15 0.00 0.00 

รวม 7.55 1.38 7.74 1.26 
 F =18.800*, Sig. = .000 F = 17.692*, Sig. = .000 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากการทดสอบสมมติฐานพบวา  ตัวแปรระดับความพึงพอใจในชีวิตการทํางาน มีผลตอความแตกตางของระดับ
ความพึงพอใจในชีวิตความเปนอยูประจําวันของตัวอยางทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท  หมายความวาตัวอยางทั้งในเขตเมือง
และเขตชนบทที่มีระดับความพึงพอใจในชีวิตการทํางานแตกตางกัน จะมีระดับความพึงพอใจในชีวิตความเปนอยูประจําวัน
แตกตางกันดวย เม่ือพิจารณาผลการศึกษาตอไปพบวา ตัวอยางในเขตเมืองที่มีความพึงพอใจในชีวิตการทํางานระดับมาก  มี
คาเฉล่ียของระดับความพึงพอใจในชีวิตความเปนอยูประจําวัน สูงกวาตัวอยางที่มีความพึงพอใจในระดับอ่ืนๆ เชนเดียวกับ
ตัวอยางในเขตชนบทที่พบวา ตัวอยางที่มีความพึงพอใจในชีวิตการทํางานระดับมาก มีความพึงพอใจชีวิตความเปนอยู
ประจําวันมากกวาระดับอ่ืนดวยเชนกัน   
การทดสอบสมมติฐานที่ 5 : คุณภาพชีวิตดานสุขภาพ ไดแก ความพึงพอใจในสุขภาพของตน  มีผลตอความแตกตางของ

ระดับความพึงพอใจในชีวิตความเปนอยูประจําวันของผูสูงอายุ 
 
 
 
 
 

*มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า	 ตัวแปรระดับความพึงพอใจในชีวิตการทำางาน	 มีผลต่อความแตกต่างของระดับความพึงพอใจ 

ในชีวิตความเป็นอยู่ประจำาวันของตัวอย่างท้ังในเขตเมืองและเขตชนบท	 หมายความว่าตัวอย่างทั้งในเขตเมืองและเขตชนบทที่มีระดับ 

ความพึงพอใจในชีวิตการทำางานแตกต่างกัน	 จะมีระดับความพึงพอใจในชีวิตความเป็นอยู่ประจำาวันแตกต่างกันด้วย	 เมื่อพิจารณาผล 

การศึกษาต่อไปพบว่า	 ตัวอย่างในเขตเมืองที่มีความพึงพอใจในชีวิตการทำางานระดับมาก	 มีค่าเฉล่ียของระดับความพึงพอใจในชีวิต 

ความเป็นอยู่ประจำาวัน	 สูงกว่าตัวอย่างที่มีความพึงพอใจในระดับอื่นๆ	 เช่นเดียวกับตัวอย่างในเขตชนบทที่พบว่า	 ตัวอย่างที่มีความพึงพอใจ 

ในชีวิตการทำางานระดับมาก	มีความพึงพอใจชีวิตความเป็นอยู่ประจำาวันมากกว่าระดับอื่นด้วยเช่นกัน		

มนตรี เกิดมีมูล 
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88			วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 9  ฉบับที่ 2  เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2558

การทดสอบสมมติฐานที่	5	:	 คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ	 ได้แก่	 ความพึงพอใจในสุขภาพของตน	 มีผลต่อความแตกต่างของระดับความ 

	 	 	 	 	 	 พึงพอใจในชีวิตความเป็นอยู่ประจำาวันของผู้สูงอายุ

ตาราง		5	:		ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจในชีวิตความเป็นอยู่ประจำาวันของตัวอย่าง	จำาแนกตามระดับ	

ความพึงพอใจในสุขภาพของตน

*มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า	 ระดับความพึงพอใจในสุขภาพของตน	 มีผลต่อความแตกต่างของระดับความพึงพอใจในชีวิต 

ความเป็นอยูป่ระจำาวนัของตวัอย่างทัง้ในเขตเมอืงและเขตชนบท	โดยพบว่า	ตวัอย่างทัง้ในเขตเมอืงและเขตชนบททีม่คีวามพงึพอใจในสขุภาพ 

ของตนระดับมาก	มีความพึงพอใจในชีวิตความเป็นอยู่ประจำาวันสูงกว่าตัวอย่างกลุ่มอื่นๆ			

การทดสอบสมมติฐานที่	6	:	 ความพงึพอใจคณุภาพชวีติด้านครอบครวั	มผีลต่อความแตกต่างของระดบัความพงึพอใจในชวีติความเป็นอยู่ 

	 	 	 	 	 	 ประจำาวันของผู้สูงอายุ

ตาราง	 6	 :	 ค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจในชีวิตความเป็นอยู่ประจำาวันของตัวอย่าง	 จำาแนกตามระดับ 

ความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตด้านครอบครัว	

 

ตาราง  5:  คาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจในชีวิตความเปนอยูประจําวันของตัวอยาง  
จําแนกตามระดับความพึงพอใจในสุขภาพของตน 

ระดับความพึงพอใจ เขตเมือง เขตชนบท 
คาเฉล่ีย คาเบี่ยนเบนมาตรฐาน คาเฉล่ีย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ระดับความพึงพอใจในสุขภาพ     
มาก  7.76 1.33 8.02 1.21 
ปานกลาง  7.29 1.31 7.34 1.30 
นอย  7.33 2.08 7.50 1.71 

รวม 7.62 1.34 7.81 1.28 
 F = 3.956*, Sig. = .020 F =19.038*, Sig. =.000 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จากการทดสอบสมมติฐานพบวา  ระดับความพึงพอใจในสุขภาพของตน มีผลตอความแตกตางของระดับความพึง

พอใจในชีวิตความเปนอยูประจําวันของตัวอยางทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท โดยพบวา ตัวอยางทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท
ที่มีความพึงพอใจในสุขภาพของตนระดับมาก มีความพึงพอใจในชีวิตความเปนอยูประจําวันสูงกวาตัวอยางกลุมอ่ืนๆ    
การทดสอบสมมติฐานที่ 6 : ความพึงพอใจคุณภาพชีวิตดานครอบครัว มีผลตอความแตกตางของระดับความพึงพอใจในชีวิต

ความเปนอยูประจําวันของผูสูงอายุ 

ตาราง 6: คาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจในชีวิตความเปนอยูประจําวันของตัวอยาง จําแนก
ตามระดับความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตดานครอบครัว  

ระดับความพึงพอใจ เขตเมือง เขตชนบท 
คาเฉล่ีย คาเบี่ยนเบนมาตรฐาน คาเฉล่ีย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ระดับความพึงพอใจในชีวิตครอบครัว     
มาก  7.72 1.30 7.90 1.24 
ปานกลาง  6.70 1.20 6.69 1.19 
นอย  7.00 1.41 7.67 0.57 

รวม 7.62 1.32 7.80 1.28 
 F =7.720*, Sig. = .001 F = 22.449*, Sig. = .000 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จากการทดสอบสมมติฐานพบวา  ระดับความพึงพอใจในชีวิตครอบครัว มีผลตอระดับความพึงพอใจใน

ชีวิตประจําวันของตัวอยางทั้งสองกลุม โดยผลการศึกษาพบวา ตัวอยางทั้งในเขตเมืองและเขตชนบทที่มีความพึงพอใจใน
คุณภาพชีวิตดานครอบครัวระดับมาก มีระดับความพึงพอใจในชีวิตความเปนอยูประจําวันสูงกวาตัวอยางที่มีความพึงพอใจใน
ระดับอ่ืนๆ 

บทสรุปและการอภิปรายผลการศึกษา 
การศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ”  มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาปจจัยที่มีผล

ตอความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ โดยกําหนดใหการศึกษาครอบคลุมมิติคุณภาพชีวิต 5 ดาน ไดแก  1) ดาน
ส่ิงแวดลอม  2) ดานการทํางาน 3) ดานครอบครัว 4) ดานสุขภาพ และ 5) ดานความพึงพอใจในชีวิตความเปนอยูประจําวัน 
การศึกษาทําโดยการทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยดานตาง ๆ ไดแก ลักษณะภูมิหลังทางดานประชากร ปจจัยดานความ
พึงพอใจในสภาพแวดลอม ปจจัยดานความพึงพอใจในชีวิตการทํางาน ปจจัยดานความพึงพอใจในสุขภาพ และปจจัยดาน
ความพึงพอใจในชีวิตครอบครัว กับความพึงพอใจในชีวิตความเปนอยูประจําวันของตัวอยาง   โดยใชสถิติทดสอบ t และ F  ที่
ระดับนัยสําคัญ .05  ซ่ึงในการศึกษาครั้งน้ี ผลการศึกษาพบวา  ตัวแปรลักษณะภูมิหลังทางดานประชากรที่มีผลตอความพึง
พอใจในชีวิตความเปนอยูประจําวันของตัวอยาง ไดแก อาชีพ และสถานภาพสมรส  สวนตัวแปรอ่ืนๆที่มีผลตอความพึงพอใจ
ในคุณภาพชีวิตของตัวอยางไดแก ตัวแปรความรูสึกพึงพอใจในส่ิงแวดลอมโดยรวม  ตัวแปรความรูสึกพึงพอใจในชีวิตการ
ทํางาน ตัวแปรความรูสึกพึงพอใจในสุขภาพของตน  การเปนเจาของบานพักอาศัย  การมีเงินออม และความรูสึกพึงพอใจใน
ชีวิตครอบครัว  โดยสามารถสรุปการมีผลของตัวแปรแตละตัวที่มีตอระดับความพึงพอใจในชีวิตประจําวันของตัวอยางในเขต
เมืองและเขตชนบทไดดังน้ี 

 
 

*มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า	ระดับความพึงพอใจในชีวิตครอบครัว	มีผลต่อระดับความพึงพอใจในชีวิตประจำาวันของตัวอย่าง 

ทั้งสองกลุ่ม	 โดยผลการศึกษาพบว่า	 ตัวอย่างทั้งในเขตเมืองและเขตชนบทที่มีความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตด้านครอบครัวระดับมาก 

มีระดับความพึงพอใจในชีวิตความเป็นอยู่ประจำาวันสูงกว่าตัวอย่างที่มีความพึงพอใจในระดับอื่นๆ

 

ตาราง  5:  คาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจในชีวิตความเปนอยูประจําวันของตัวอยาง  
จําแนกตามระดับความพึงพอใจในสุขภาพของตน 

ระดับความพึงพอใจ เขตเมือง เขตชนบท 
คาเฉล่ีย คาเบี่ยนเบนมาตรฐาน คาเฉล่ีย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ระดับความพึงพอใจในสุขภาพ     
มาก  7.76 1.33 8.02 1.21 
ปานกลาง  7.29 1.31 7.34 1.30 
นอย  7.33 2.08 7.50 1.71 

รวม 7.62 1.34 7.81 1.28 
 F = 3.956*, Sig. = .020 F =19.038*, Sig. =.000 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จากการทดสอบสมมติฐานพบวา  ระดับความพึงพอใจในสุขภาพของตน มีผลตอความแตกตางของระดับความพึง

พอใจในชีวิตความเปนอยูประจําวันของตัวอยางทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท โดยพบวา ตัวอยางทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท
ที่มีความพึงพอใจในสุขภาพของตนระดับมาก มีความพึงพอใจในชีวิตความเปนอยูประจําวันสูงกวาตัวอยางกลุมอ่ืนๆ    
การทดสอบสมมติฐานที่ 6 : ความพึงพอใจคุณภาพชีวิตดานครอบครัว มีผลตอความแตกตางของระดับความพึงพอใจในชีวิต

ความเปนอยูประจําวันของผูสูงอายุ 

ตาราง 6: คาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจในชีวิตความเปนอยูประจําวันของตัวอยาง จําแนก
ตามระดับความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตดานครอบครัว  

ระดับความพึงพอใจ เขตเมือง เขตชนบท 
คาเฉล่ีย คาเบี่ยนเบนมาตรฐาน คาเฉล่ีย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ระดับความพึงพอใจในชีวิตครอบครัว     
มาก  7.72 1.30 7.90 1.24 
ปานกลาง  6.70 1.20 6.69 1.19 
นอย  7.00 1.41 7.67 0.57 

รวม 7.62 1.32 7.80 1.28 
 F =7.720*, Sig. = .001 F = 22.449*, Sig. = .000 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จากการทดสอบสมมติฐานพบวา  ระดับความพึงพอใจในชีวิตครอบครัว มีผลตอระดับความพึงพอใจใน

ชีวิตประจําวันของตัวอยางทั้งสองกลุม โดยผลการศึกษาพบวา ตัวอยางทั้งในเขตเมืองและเขตชนบทที่มีความพึงพอใจใน
คุณภาพชีวิตดานครอบครัวระดับมาก มีระดับความพึงพอใจในชีวิตความเปนอยูประจําวันสูงกวาตัวอยางที่มีความพึงพอใจใน
ระดับอ่ืนๆ 

บทสรุปและการอภิปรายผลการศึกษา 
การศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ”  มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาปจจัยที่มีผล

ตอความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ โดยกําหนดใหการศึกษาครอบคลุมมิติคุณภาพชีวิต 5 ดาน ไดแก  1) ดาน
ส่ิงแวดลอม  2) ดานการทํางาน 3) ดานครอบครัว 4) ดานสุขภาพ และ 5) ดานความพึงพอใจในชีวิตความเปนอยูประจําวัน 
การศึกษาทําโดยการทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยดานตาง ๆ ไดแก ลักษณะภูมิหลังทางดานประชากร ปจจัยดานความ
พึงพอใจในสภาพแวดลอม ปจจัยดานความพึงพอใจในชีวิตการทํางาน ปจจัยดานความพึงพอใจในสุขภาพ และปจจัยดาน
ความพึงพอใจในชีวิตครอบครัว กับความพึงพอใจในชีวิตความเปนอยูประจําวันของตัวอยาง   โดยใชสถิติทดสอบ t และ F  ที่
ระดับนัยสําคัญ .05  ซ่ึงในการศึกษาครั้งน้ี ผลการศึกษาพบวา  ตัวแปรลักษณะภูมิหลังทางดานประชากรที่มีผลตอความพึง
พอใจในชีวิตความเปนอยูประจําวันของตัวอยาง ไดแก อาชีพ และสถานภาพสมรส  สวนตัวแปรอ่ืนๆที่มีผลตอความพึงพอใจ
ในคุณภาพชีวิตของตัวอยางไดแก ตัวแปรความรูสึกพึงพอใจในส่ิงแวดลอมโดยรวม  ตัวแปรความรูสึกพึงพอใจในชีวิตการ
ทํางาน ตัวแปรความรูสึกพึงพอใจในสุขภาพของตน  การเปนเจาของบานพักอาศัย  การมีเงินออม และความรูสึกพึงพอใจใน
ชีวิตครอบครัว  โดยสามารถสรุปการมีผลของตัวแปรแตละตัวที่มีตอระดับความพึงพอใจในชีวิตประจําวันของตัวอยางในเขต
เมืองและเขตชนบทไดดังน้ี 

 
 

มนตรี เกิดมีมูล 
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บทสรุปและการอภิปรายผลการศึกษา
	 การศึกษาเรื่อง	 “ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในคุณภาพ 

ชีวิตของผู้สูงอายุ”	 มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความ 

พึงพอใจในคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ	 โดยกำาหนดให้การศึกษา 

ครอบคลุมมิติคุณภาพชีวิต	 5	 ด้าน	 ได้แก่	 	 1)	 ด้านสิ่งแวดล้อม 

2)	 ด้านการทำางาน	 3)	 ด้านครอบครัว	 4)	 ด้านสุขภาพ	 และ 

5)	 ด้านความพึงพอใจในชีวิตความเป็นอยู่ประจำาวัน	 การศึกษา 

ทำาโดยการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านต่างๆ	 ได้แก่	 

ลักษณะภูมิหลังทางด้านประชากร	 ปัจจัยด้านความพึงพอใจใน 

สภาพแวดล้อม	 ปัจจัยด้านความพึงพอใจในชีวิตการทำางาน	 ปัจจัย 

ด้านความพึงพอใจในสุขภาพ	 และปัจจัยด้านความพึงพอใจในชีวิต 

ครอบครัว	 กับความพึงพอใจในชีวิตความเป็นอยู่ประจำาวันของ 

ตัวอย่าง	 โดยใช้สถิติทดสอบ	 t	 และ	 F	 ที่ระดับนัยสำาคัญ	 .05	 ซึ่ง 

ในการศึกษาครั้งนี้	 ผลการศึกษาพบว่า	 ตัวแปรลักษณะภูมิหลัง 

ทางด้านประชากรที่มีผลต่อความพึงพอใจในชีวิตความเป็นอยู ่

ประจำาวันของตัวอย่าง	ได้แก่	อาชีพ	และสถานภาพสมรส	ส่วนตัว 

แปรอื่นๆ	 ที่มีผลต่อความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตของตัวอย่าง 

ได้แก่	 ตัวแปรความรู้สึกพึงพอใจในส่ิงแวดล้อมโดยรวม	 ตัวแปร 

ความรู้สึกพึงพอใจในชีวิตการทำางาน	 ตัวแปรความรู้สึกพึงพอใจ 

ในสุขภาพของตน	 การเป็นเจ้าของบ้านพักอาศัย	 การมีเงินออม 

และความรู้สึกพึงพอใจในชีวิตครอบครัว	 โดยสามารถสรุปการมีผล 

ของตัวแปรแต่ละตัวที่มีต่อระดับความพึงพอใจในชีวิตประจำาวัน 

ของตัวอย่างในเขตเมืองและเขตชนบทได้ดังนี้

ตาราง	 6	 :	 การเปรียบเทียบตัวแปรท่ีมีผลต่อระดับความพึงพอใจในชีวิตความเป็นอยู่ประจำาวันของตัวอย่าง	 จำาแนกตามเขตเมือง	

และเขตชนบท	

 

ตาราง 6 : การเปรียบเทียบตัวแปรที่มีผลตอระดับความพึงพอใจในชีวิตความเปนอยูประจําวันของตัวอยาง จําแนกตาม
เขตเมืองและเขตชนบท  

ตัวแปรที่มีผลตอระดับความพึงพอใจในชีวิตความเปนอยูประจําวัน เขตเมือง เขตชนบท 
1. อาชีพ   
2. สถานภาพสมรส   
3. การเปนเจาของบานพักอาศัย   
4. การมีเงินออม   
5. ระดับความพึงพอใจในสภาพแวดลอม   
6. ระดับความพึงพอใจในชีวิตการทํางาน   
7. ระดับความพึงพอใจในสุขภาพของตน   
8. ระดับความพึงพอใจในชีวิตครอบครัว   

ผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของ ชุติเดช เจียนดอน และคณะ ที่ศึกษาเก่ียวกับคุณภาพชีวิตของ
ผูสูงอายุในชนบท อําเภอวังนํ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงพบวา ปจจัยดานภาวะสุขภาพ และ อาชีพ เปนปจจัยสวนหน่ึงที่มี
ผลตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ  สอดคลองกับงานวิจัยของ ธาริน สุขอนันต ที่ศึกษาเก่ียวกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขต
เทศบาลเมืองบานสวน จังหวัดชลบุรี ที่พบวา อาชีพ มีผลตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ นอกจากน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของ 
ฐิตะวงษ ลาเสน ที่ศึกษาเก่ียวกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในชนบทไทย ซ่ึงพบวา สภาพแวดลอมที่อยูอาศัย และสัมพันธภาพ
ในครอบครัว  เปนปจจัยสวนหน่ึงที่มีผลตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ  สอดคลองกับงานวิจัยของ อารดา ธีระเกียรติกําจร ที่
ศึกษาเก่ียวกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเทศบาลตําบลสุเทพ จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงพบวา ปจจัยหน่ึงที ่มีความสัมพันธ
ทางบวกตอระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ คือ การมีสถานภาพสมรสและคูสมรสยังมีชีวิตอยู  การมีอาชีพหลักที่มีรายไดที่
แนนอน และ การเปนเจาของที่อยูอาศัยเอง ในขณะที่ปจจัยที่มีความสัมพันธทางลบตอคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ คือ การมีโรค
ประจําตัว อยางไรก็ตาม ผลการศึกษาครั้งน้ีกลับไมพบวา อายุ มีผลตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ซ่ึงไมสอดคลองกับงานวิจัย
หลายชิ้น  ไดแก งานวิจัยของ ศรีเมือง พลังฤทธ์ิ งานวิจัยของ ชุติเดช เจียนดอน และคณะ และงานวิจัยของ ธาริน สุขอนันต   
ที่พบวา อายุ เปนปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ในขณะที่ สถานภาพสมรส  ซ่ึงในการศึกษาครั้ง น้ีพบวามีผลตอ
คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตชนบท พบวาสอดคลองในงานวิจัยของ อารดา ธีระเกียรติกําจร เทาน้ัน  

ขอเสนอแนะ 
1. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย โดย ศูนยการเฝาระวังและเตือนภัยทางสังคม ควรเรง

เสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว โดยเฉพาะอยางยิ่ง ครอบครัวของผูที่มีการยายถิ่นเพื่อไปทํางานในพื้นที่อ่ืน  ซ่ึง
อาจเกิดปญหาผูสูงอายุถูกทอดทิ้งได  เน่ืองจากผลการศึกษาครั้งน้ีพบวา ความรูสึกพึงพอใจในชีวิตครอบครัวมีผลตอคุณภาพ
ชีวิตของผูสูงอายุ ซ่ึงการสงเสริมอาจใชวิธีการสรางเครือขายอาสาสมัครเพื่อการเฝาระวังในชุมชน  ซ่ึงเปนวิธีที่ใหคนในชุมชนมี
สวนรวมในการชวยดูแลกันเอง 

2. กระทรวงสาธารณสุข โดย กรมอนามัย  ควรเพิ่มการรณรงคเพื่อสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการดูแลสุขภาพ
ใหกับผูสูงอายุ โดยการพัฒนาระบบเครือขายเพื่อการเฝาระวังสถานะสุขภาพ ตลอดจนสภาพแวดลอมตาง ๆของผูสูงอายุ  เชน 
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เน่ืองจากผลการศึกษาครั้งน้ีพบวา ความรูสึกพึงพอใจในสุขภาพมีผลตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ   
อีกทั้งผูสูงอายุเปนกลุมที่มีความเส่ียงดานสภาวะการเจ็บปวย  และเปนกลุมที่ตองการการเฝาระวัง และการดูแลดานสุขภาพ
มากกวาคนกลุมอ่ืนๆ 

3. กระทรวงแรงงาน โดยสํานักงานประกันสังคม ควรสงเสริมดานการสรางหลักประกันสําหรับกลุมแรงงานเพื่อ
เตรียมความพรอมสําหรับการเปนผูสูงอายุในอนาคต โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมผูที่เปนแรงงานนอกระบบ  ดวยการขยายโอกาส
ใหแรงงานเหลาน้ีสามารถเขาถึงกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพไดมากขึ้น เน่ืองจากผลการศึกษาในครั้งน้ีพบวา การมีเงิน
ออม เปนปจจัยหน่ึงที่ทําใหผูสูงอายุมีความพึงพอใจในคุณภาพชีวิต   แสดงวาผูสูงอายุจะมีความพึงพอใจในชีวิตความเปนอยู
มากขึ้น หากรูสึกวาตนมีหลักประกันเรื่องคาใชจายที่เพียงพอสําหรับการยังชีพเม่ือตองหยุดการทํางานแลว 
 
 
 

	 ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 ชุติเดช 

เจียนดอน	 และคณะ	 ท่ีศึกษาเก่ียวกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอาย ุ

ในชนบท	 อำาเภอวังนำ้าเขียว	 จังหวัดนครราชสีมา	 ซ่ึงพบว่า	 ปัจจัย 

ด้านภาวะสขุภาพ	และ	อาชพี	เป็นปัจจยัส่วนหนึง่ทีม่ผีลต่อคณุภาพ 

ชีวิตของผู้สูงอายุ	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 ธาริน	 สุขอนันต์	 ที่ 

ศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผู ้สูงอายุในเขตเทศบาลเมือง

บ้านสวน	 จังหวัดชลบุรี	 ท่ีพบว่า	 อาชีพ	 มีผลต่อคุณภาพชีวิตของ 

ผู้สูงอายุ	 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 ฐิตะวงษ์	 ลาเสน 

ที่ศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชนบทไทย	 ซึ่งพบว่า 

สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย	และสัมพันธภาพในครอบครัว	เป็นปัจจัย 

ส่วนหนึ่งที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ	 สอดคล้องกับงาน 

วิจัยของ	 อารดา	 ธีระเกียรติกำาจร	 ท่ีศึกษาเก่ียวกับคุณภาพชีวิต 

ของผู ้สูงอายุในเขตเทศบาลตำาบลสุเทพ	 จังหวัดเชียงใหม่	 ซึ่ง 

พบว่า	 ปัจจัยหนึ่งที่มีความสัมพันธ์ทางบวกต่อระดับคุณภาพชีวิต 

ของผู้สูงอายุ	 คือ	 การมีสถานภาพสมรสและคู่สมรสยังมีชีวิตอยู	่ 

การมีอาชีพหลักที่มีรายได้ที่แน่นอน	 และ	 การเป็นเจ้าของที่อยู ่ 

อาศัยเอง	 ในขณะที่ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางลบต่อคุณภาพชีวิต 

ผู้สูงอายุ	คือ	การมีโรคประจำาตัว	อย่างไรก็ตาม	ผลการศึกษาครั้งนี ้

กลับไม ่พบว ่า	 อายุ	 มีผลต ่อคุณภาพชีวิตของผู ้สูงอายุ 	 ซ่ึง 

ไม ่สอดคล ้องกับงานวิจัยหลายชิ้น 	 ได ้แก ่ 	 งานวิจัยของ 

ศรีเมือง	 พลังฤทธิ์	 งานวิจัยของ	 ชุติเดช	 เจียนดอน	 และคณะ	 

และงานวิจัยของ	 ธาริน	 สุขอนันต์	 ที่พบว่า	 อายุ	 เป็นปัจจัย 

ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ	 ในขณะที่	 สถานภาพสมรส 

ซ่ึงในการศึกษาครั้งน้ีพบว่ามีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขต

ชนบท	 พบว่าสอดคล้องในงานวิจัยของ	 อารดา	 ธีระเกียรติกำาจร	

เท่านั้น	

ข้อเสนอแนะ
	 1.	 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์

โดยศูนย์การเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม	 ควรเร่งเสริมสร้าง 

ความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	ครอบครัว 

ของผู้ที่มีการย้ายถิ่นเพื่อไปทำางานในพื้นที่อื่น	 ซึ่งอาจเกิดปัญหา 

ผู้สูงอาย	ุถกูทอดทิง้ได้	เนือ่งจากผลการศกึษาครัง้นีพ้บว่า	ความรูส้กึ 

พึงพอใจในชีวิตครอบครัวมีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ	 ซึ่ง 

การส่งเสริมอาจใช้วิธีการสร้างเครือข่ายอาสาสมัคร	 เพื่อการเฝ้า 

ระวังในชุมชนซึ่งเป็นวิธีที่ให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการช่วย 

ดูแลกันเอง

มนตรี เกิดมีมูล 
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	 2.	 กระทรวงสาธารณสุข	 โดย	 กรมอนามัย	 ควรเพิ่มการ 
รณรงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพให้กับ 
ผู้สูงอายุ	 โดยการพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อการเฝ้าระวังสถานะ 
สุขภาพ	 ตลอดจนสภาพแวดล้อมต่างๆ	 ของผู้สูงอายุ	 เช่น	 อาสา 
สมัครสาธารณสุข	 (อสม.)	 เน่ืองจากผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า 
ความรู ้สึกพึงพอใจในสุขภาพมีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู ้สูงอายุ 
อีกทั้งผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงด้านสภาวะการเจ็บป่วย	 และ 
เป็นกลุ่มที่ต้องการการเฝ้าระวัง	 และการดูแลด้านสุขภาพมากกว่า 
คนกลุ่มอื่นๆ
	 3.	 กระทรวงแรงงาน	 โดยสำานักงานประกันสังคม	 ควร 
ส่งเสริมด้านการสร้างหลักประกันสำาหรับกลุ่มแรงงานเพื่อเตรียม 
ความพร้อมสำาหรับการเป็นผู้สูงอายุในอนาคต	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
กลุ่มผู้ที่เป็นแรงงานนอกระบบ	 ด้วยการขยายโอกาสให้แรงงาน 
เหล่านี้สามารถเข้าถึงกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพได้ 
มากขึ้น	 เนื่องจากผลการศึกษาในครั้งนี้พบว่า	 การมีเงินออม 
เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำาให้ผู ้สูงอายุมีความพึงพอใจในคุณภาพชีวิต			 
แสดงว่าผู้สูงอายุจะมีความพึงพอใจในชีวิตความเป็นอยู่มากขึ้น 
หากรู้สึกว่าตนมีหลักประกันเรื่องค่าใช้จ่ายที่เพียงพอสำาหรับการ 
ยังชีพเมื่อต้องหยุดการทำางานแล้ว
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มาตรการ	กลไก	องค์ความรู้	ของประชาชนอาเซียน

Social	Mechanism	and	Body	of	Knowledge	for	Asean	Citizenship

บุญสม		หรรษาศิริพจน์

สำานักวิจัย	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

บทคัดย่อ
	 ในการศึกษามาตรการ	 กลไก	 องค์ความรู้	 ของประชาชนอาเซียน	มีวัตถุประสงค์	 คือ	 เพื่อนำาเสนอแนวคิดที่ได้จากการศึกษาวิจัย 

การสร้างกลไก	 มาตรการ	 องค์ความรู้ของสังคมเพื่อสร้างการปรับตัวของประชาชนอาเซียน	 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 

ของมนุษย์	ซึ่งได้จากการวิจัยโดยมีระเบียบวิธีวิจัย	คือ	1)	ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ	เป็นการวิจัยเอกสาร	2)	ศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ	วิเคราะห์

จากการสัมภาษณ์สัมมนาเชิงปฎิบัติการ	 4	 ภาค	 ภาคเหนือ	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ภาคกลาง	 ภาคใต้	 พนักงานเจ้าหน้าที่และ 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพ้ืนท่ีจังหวัด	 การสำารวจประชาชนในจังหวัดตัวอย่าง	 ขนาดตัวอย่าง	 1,960	 คน	 ผลจากการศึกษาพบว่า	 องค์ความรู้ 

ที่ประชาชนอาเซียน	 ควรตระหนักรู้และเป็นแนวทางร่วมกัน	 คือ	 องค์ความรู้สังคมสวัสดิการ	 องค์ความรู้การป้องกันและปราบปราม

การค้ามนุษย์	 สังคมเข้มแข็งบนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 ความตระหนักรู้ต่อความรับผิดชอบร่วมกันทางสังคม	 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 มาตรการ	 กลไก	 ที่จะส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ	 คือ	 จัดตั้งหน่วยงานระดับชาติ	 ระดับจังหวัด	

ระดับอำาเภอและจัดตั้งกองทุนสวัสดิการประชาชนอาเซียน	

คำาสำาคัญ	:	องค์ความรู้ประชาชนอาเซียน,	กลไก	มาตรการ	สู่การสร้างสังคมอาเซียน

Abstract
	 Social	Mechanism	and	Body	of	Knowledge	for	Asean	Citizenship,	for	the	objectives	prefer	Social	Mechanism 

and	Body	of	Knowledge	Asean	Citizenship	studied	research	results.	Research	Methodology	from	1)	documentary 

research	 2)	 qualitative	 data	 ,using	 indepth	 –	 interview	 and	 seminars	 in	 4	 province	 :	 Cheingrai	 Ubon	 Rachthani 

Songkhon	and	Bangkok	3)	quantitative	data,	sampling	size	1,960	sample	in	same	area.	

	 This	research	offer	Asean	citizenship	concept	are	the	body	of	knowledge	is	social	welfare	security,	publics	

safety,	Trafficking	in	Persons.	Moreover	mechanism	is	establish	of	central	area	to	local	areal	Co-ordination	center,	

welfare	fund	Asean	Citizenship.

Keywords	:	Mechanism,	Body	of	Knowledge	Asean	Citizenship.

บุญสม  หรรษาศิริพจน์
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บทนำา
	 ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในประเทศไทย	 ในปี	 2558 

การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน	 การเตรียมความพร้อมของประชาชน

เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากการเปิดให้

ประชาชนในประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียน	 10	 ประเทศ	 โดยม ี

ข้อตกลงที่สำาคัญ	3	ด้าน	คือ	1)	ด้านเศรษฐกิจ	2)	การเมือง	และ 

3)	ด้านสังคมและวัฒนธรรม		

	 ในเสาหลกัประชาคมด้านสงัคม	วฒันธรรม	ทีม่เีป้าหมายเชงิ

ยทุธศาสตร์ให้เป็นสงัคมเอือ้อาทรและแบ่งปัน	ภารกจิของกระทรวง

การพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์	มบีทบาทสำาคญั	ในการ

ดูแลสวัสดิการสังคม	 เมื่อบริบทการทำางานที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อ 

การรองรับประชาชนอาเซียน	 และจากแผนการจัดตั้งประชาคม

สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน	ซึ่งประกอบด้วยความร่วมมือ	6	ด้าน	

คือ	1)	การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 2)	การคุ้มครองและสวัสดิการ

สังคม	 3)	 สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม	 4)	 ความยั่งยืนด้าน 

สิ่งแวดล้อม	5)	การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน	6)	การลดช่องว่างทาง	

การพัฒนา	มีสอดคล้องกับแผนงาน	และยุทธศาสตร์	ของกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์	 และจากมาตรการ 

ภายใต้แผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

ของหน่วยงานราชการที่ดูแลด้านสังคมและวัฒนธรรม	 มติของ 

คณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่ 	 12	 ตุลาคม	 2553	 และสำานักงาน 

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ได้บรรจุ

แผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรม	 ในส่วนที ่

เกี่ยวข้องไวัในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับท่ี	 11	

(พ.ศ.	 2555-2559)	 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 

ของมนุษย์	 คำานึงถึงแผนงาน	ความเชื่อมโยง	ประสานงานระหว่าง

หน่วยงานที่เกี่ยวเนื่องอย่างแยกไม่ออก	 ในฐานะหน่วยงานหลัก 

และหน่วยงานปฏิบัติร่วม	 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 การสร้าง

เครือข่ายความปลอดภัยทางสังคมและความคุ้มภัย	 คุ้มครอง	 สิทธิ

และสวัสดิการของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย	คือ	สตรี	เด็ก	ผู้สูงอายุ	

และผู้ด้อยโอกาส	(ดังตารางที่	1)

	 การขยายฐานคติจากพลเมืองไทย	 สู่มิติใหม่	 ที่ครอบคลุม

ประชาชนอาเซียน	 ซึ่งมีจำานวนประชาชนถึง	 600	 ล้านคน	 สเกล

ขยายพลังของการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้	 บทความวิจัยนี้	 จึงเป็นการ

นำาเสนอแนวคิด	กลไก	มาตรการ	องค์ความรู้ที่ได้	เพื่อเป็นแนวทาง

ให้ประชาชนในสังคม	 ตระหนักและรู้ถึงบทบาทและหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง	และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	ต่อไป

ตารางที่	1	แผนการดำาเนินงานตามแนวทางความร่วมมือ	ด้านสังคม	และวัฒนธรรม

 

การสรางเครือขายความปลอดภัยทางสังคมและความคุมภัย คุมครอง สิทธิและสวัสดิการของประชาชนกลุมเปาหมาย คือ สตรี 
เด็ก ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส (ดังตารางที่ 1) 
การขยายฐานคติจากพลเมืองไทย สูมิติใหม ทีค่รอบคลุมประชาชนอาเซียน ซ่ึงมีจํานวนประชาชนถึง 600 ลานคน สเกลขยาย 
พลังของการเปล่ียนแปลงเชนน้ี บทความวิจัยน้ี จึงเปนการนําเสนอแนวคิด กลไก มาตรการ องคความรูที่ได เพื่อเปนแนวทาง
ใหประชาชนในสังคม ตระหนักและรูถึงบทบาทและหนวยงานที่เก่ียวของ และการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ตอไป 
 
ตารางที่ 1  แผนการดําเนินงานตามแนวทางความรวมมือ ดานสังคม และวัฒนธรรม 
องคประกอบหลัก หนวยหลัก/หนวยงานรวมปฏิบัติ 
1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
   A6  การเสริมสรางทักษะในการประกอบการ    สําหรับ
สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 

1.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงมนุษย
กระทรวงแรงงาน 

2. C1 เครือขายความปลอดภัยทางสังคมและ    ความคุมกัน
จากผลกระทบดานลบจากการ   รวมตัวอาเซียนและโลกาภิ
วัตน 

2.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงมนุษย
กร ะทร ว งแ ร ง ง าน   กร ะทร ว งสาธาร ณ สุข  และ
กระทรวงการคลัง 

3. C4 การสงเสริมและคุมครองสิทธิและ 
     สวัสดิการสําหรับสตรี เด็ก ผูสูงอายุ และผูพิการ  

3.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงมนุษย   
กระทรวงยุติธรรม 

4.การมีสวนรวมของชุมชน 4.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงมนุษย 
กระทรวงดานเศรษฐกิจ (กระทรวงการคลัง/กระทรวง
พาณิชย สํานักนายรัฐมนตรี ก.พ. ก.พ.ร.และ สํานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
      เพื่อศึกษามาตรการ กลไก   องคความรูของประชาชนอาเซียน   

วิธีดําเนินการวิจัย 
     ในการศึกษา  มาตรการ กลไก องคความรูประชาชนอาเซียน   เปนการนําเสนอแนวคิดที่ไดจาการวิจัยเรื่อง” การสราง
กลไก มาตรการ และองคความรูของสังคมเพื่อสรางการปรับตัวของประชาชนอาเซียน” โดยมีระเบียบวิธีวิจัย คือ การศึกษา
จากขอมูล 
1)ขอมูลทุติยภูมิ  (secondary data) เปนการศึกษาบทบาทของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ดาน
สวัสดิการ ที่สอดคลองกับ ขอคนพบของการวิจัย ในดานการจัดสวัสดิการทางสังคมแกประชาชนอาเซียน 2) ขอมูลปฐมภูมิ 
(primary data) จากวิจัยเชิงปฏิบัติการ  โดยการสุมตัวอยางแบบงายจากผูที่มีสวนเก่ียวของประกอบดวย เจาหนาที่ภาครัฐ 
ภาคเอกชน ผูบริหาร  และ 3) การวิจัยเชิงปริมาณ จากการสํารวจ พนักงานเจาหนาที่หนวนงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชน ในพื้นที่ตัวอยาง ครอบคลุม 4 ภาค  คือ ภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด
อุบลราชธานี จังหวัดศรีษะเกษ ภาคกลาง  กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร   ภาคใต จังหวัดสงขลา  รวม 1,960 ตัวอยาง  
             เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา  เปนแบบสัมภาษณ   ประกอบดวยกลไก มาตรการ  11 ประการ ที่เปน คําถามโดย
สอบถามถึงความเห็นที่เก่ียวของวา “ทานมีความเห็นวา กลไกและมาตรการ องคความรู เพื่อสรางการปรับตัวของประชาชน
ใหมีความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ความจําเปนตองดําเนินการอยางเรงดวนในการเขาสูประชาคมอาเซียน” โดยใหระดับ
คะแนนความเห็น 3 ระดับ คือ คะแนน 3  หมายถึง มีความจําเปนเรงดวน คะแนน 2 หมายถึง มีความจําเปนแตไมเรงดวน 
คะแนน 1 หมายถึง ไมมีความจําเปน   
มาตรการ กลไก ทีนํ่ามาศึกษา 11 ขอ คือ  
1. การส่ือสารเพื่อรณรงคใหเกิดความเขาใจแกประชาชนอยางกวางขวางเปนระบบ   
2. กลไกคนหารวบรวมองคความรูที่จําเปนในการปรับตัวของประชาชน  

  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 เพือ่ศกึษามาตรการ	กลไก	องค์ความรูข้องประชาชนอาเซยีน		

วิธีดำาเนินการวิจัย
	 ในการศึกษามาตรการ	กลไก	องค์ความรู้ประชาชนอาเซียน	

เป็นการนำาเสนอแนวคิดที่ได้จากการวิจัยเรื่อง	 “การสร้างกลไก	

มาตรการ	 และองค์ความรู ้ของสังคมเพื่อสร้างการปรับตัวของ

ประชาชนอาเซียน”	โดยมีระเบียบวิธีวิจัย	คือ	การศึกษาจากข้อมูล

1)	 ข้อมูลทุติยภูมิ	 (secondary	 data)	 เป็นการศึกษาบทบาทของ

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์	ด้านสวสัดกิาร	

ที่สอดคล้องกับข้อค้นพบของการวิจัย	 ในด้านการจัดสวัสดิการทาง

สังคมแก่ประชาชนอาเซียน	 2)	 ข้อมูลปฐมภูมิ	 (primary	 data)	

บุญสม  หรรษาศิริพจน์
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จากวิจัยเชิงปฏิบัติการ	 โดยการสุ ่มตัวอย่างแบบง่ายจากผู ้ที่มี 

ส่วนเกี่ยวข้องประกอบด้วย	เจ้าหน้าที่ภาครัฐ	ภาคเอกชน	ผู้บริหาร		

และ	 3)	 การวิจัยเชิงปริมาณ	 จากการสำารวจ	 พนักงานเจ้าหน้าที่	

หน่วยงานภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และประชาชน	 ในพื้นที่ตัวอย่าง	 

ครอบคลุม	4	ภาค	คือ	ภาคเหนือ	จังหวัดเชียงราย	ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ	 จังหวัดอุบลราชธานี	 จังหวัดศรีษะเกษ	 ภาคกลาง		

กรุงเทพมหานคร	 สมุทรสาคร	ภาคใต้	 จังหวัดสงขลา	 รวม	 1,960	

ตัวอย่าง	

 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการศกึษา	เป็นแบบสมัภาษณ์	ประกอบด้วย 

กลไก	มาตรการ	 11	ประการ	ทีเ่ป็นคำาถามโดยสอบถามถงึความเหน็ 

ที่เกี่ยวข้องว่า	“ท่านมีความเห็นว่า	กลไกและมาตรการ	องค์ความรู้	

เพื่อสร้างการปรับตัวของประชาชนให้มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน	 ความจำาเป็นต้องดำาเนินการอย่างเร่งด่วนในการเข้าสู ่

ประชาคมอาเซียน”	 โดยให้ระดับคะแนนความเห็น	 3	 ระดับ	 คือ	

คะแนน	 3	 หมายถึง	 มีความจำาเป็นเร่งด่วน	 คะแนน	 2	 หมายถึง 

มีความจำาเป็นแต่ไม่เร่งด่วน	คะแนน	1	หมายถึง	ไม่มีความจำาเป็น		

	 มาตรการ	กลไก	ที่นำามาศึกษา	11	ข้อ	คือ	

	 1.	 การสื่อสารเพื่อรณรงค์ให้เกิดความเข้าใจแก่ประชาชน

อย่างกว้างขวางเป็นระบบ	 	

	 2.	 กลไกค้นหารวบรวมองค์ความรู้ที่จำาเป็นในการปรับตัว

ของประชาชน		 	

	 3.	 กลไกที่มีประสิทธิผลในการจัดการความรู้เพื่อเตรียม

ความพร้อมของประชาชน	 	

	 4.	 กลไกการถ่ายทอดเผยแพร่ความรูไ้ปยงัประชาชนแต่ละ

กลุ่มเป้าหมาย	เช่น	ศูนย์เรียนรู้	ฯลฯ	เป็นต้น	 	

	 5.	 การพัฒนากฎหมายระเบียบแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

กับข้อตกลงที่ประเทศไทยทำาไว้	 	

	 6.	 การจดัทำาประเดน็และตวัชีว้ดัความพร้อมของประชาชน

แต่ละด้าน	 เช่น	 เรื่องการปรับตัวและการลดความเสี่ยงของแต่ละ	

กลุ่มเป้าหมายเช่น	 เด็กเยาวชน	 ผู้สูงอายุ	 ครอบครัว	 และสตรี	

เป็นต้น				 	

	 7.	 กลไกการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคมสำาหรับ

ประชาชนแต่ละกลุ่มเป้าหมาย	 	

	 8.	 กลไกการวางแผนและบรหิารเชงิยทุธศาสตร์ในภาพรวม

เพื่อปรับตัวประชาชนแต่ละกลุ่มเป้าหมาย		 	

	 9.	 กลไกส่งเสริมและรักษาและพัฒนาภูมิปัญญาอาเซียน 

ให้เป็นสมบัติและเอกลักษณ์ต่อไป	 	

	 10.	กลไกการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการดำาเนินงาน 

ร่วมกนัทัง้ภาครฐั	ภาคธรุกจิ		เอกชน	และภาคอาสาสมคัรประชาชน

อย่างหลากหลาย		

	 11.	กลไก	 มาตรการ	 และองค์ความรู ้อื่นๆ	 ที่จำาเป็น	

(ระบุ)...............

ผลการวิจัย
	 จากการศึกษา	 พบว่า	 กลไก	 มาตรการ	 และองค์ความรู้ที่

จำาเป็นอย่างเร่งด่วน	 6	 อันดับแรก	 ตามทัศนะของประชาชน	 คือ	

1)	 กลไกการสื่อสารเพื่อรณรงค์ให้เกิดความเข้าใจแก่ประชาชน	

ร้อยละ	69.6	2)	กลไกการถ่ายถอดเผยแพร่ความรู้ไปยังประชาชน

แต่ละกลุม่เป้าหมาย	การจดัตัง้ศนูย์การเรยีนรู	้เป็นต้น	ร้อยละ	65.8	

3)	 การพัฒนา	กฎหมาย	 ระเบียบปฏิบัติ	 ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงที่

ประเทศไทยทำาไว้	 ร้อยละ	 63.9	 และ	 4)	 กลไกที่มีประสิทธิผลใน

การจัดการความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมของประชาชนเพื่อเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน	 ร้อยละ	 62.0	 5)	 มีกลไกเฝ้าระวังและเตือนภัย

ทางสังคมสำาหรับประชาชนแต่ละกลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	61.7	และ	

6)	 การมีกลไก	 ค้นหา	 รวบรวมองค์ความรู้ที่จำาเป็นในการปรับตัว	

สำาหรับประชาชน	ร้อยละ	60.0		

	 โดยภาคเหนือ	 และภาคกลาง	 เน้นด้าน	 การส่ือสารเพื่อ

รณรงค์ให้เกิดความเข้าใจแก่ประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

และภาคใต้	 เน้นการพัฒนากฎหมาย	 ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

กับข้อตกลงที่ประเทศไทยทำาไว้กับอาเซียน

	 ผลการศึกษาในการสัมมนาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	 พนักงาน 

เจ้าหน้าทีข่องรฐักระทรวงการพฒันาสงัคมละความมัน่คงของมนษุย์	

ภาคเอกชน	 ประกอบด้วย	 5	 กลไก	 มาตรการ	 คือ	 1)	 การจัดตั้ง 

ศูนย์การเรียนรู้	 และเครือข่ายความร่วมมือด้านสวัสดิการสังคม	 

(ค่าเฉล่ีย	 ที่เท่ากับ	 8.46)	 2)	 การจัดทำาระบบฐานข้อมูลด้าน	

สวัสดิการสังคมสำาหรับประชาคมอาเซียน	 (ค่าเฉลี่ย	 เท่ากับ	 8.30)	

3)	การพฒันาศนูย์ป้องกนัปราบปรามการค้ามนษุย์	(ค่าเฉลีย่	เท่ากบั	

8.30)	 4)	 การปรับปรุงกฏหมาย	 ระเบียบ	 ข้อตกลงร่วมระหว่าง

ประเทศ	(ค่าเฉลี่ย	เท่ากับ	8.27)	5)	การจัดทำาคู่มือการจัดสวัสดิการ

สังคมสำาหรับประชาชนอาเซียน	(ค่าเฉลี่ย	เท่ากับ	8.22)	กระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ	มนุษย์	 (2555,	หน้า	66-67)	

เมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษา	 แนวคิดของการสร้างองค์ความรู ้

ด้านการจัดสวัสดิการสังคม	 (social	 welfare)	 อย่างเป็นระบบ 

เป็นแนวคดิทีส่ำาคญั	ประชาชนอาเซยีน	ควรเรยีนรูแ้ละทำาความเข้าใจ

ร่วมกัน	 ทั้งด้านสิทธิ	 วิธีการเข้าถึงสิทธิ	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	 ความรู้และจิตสำานึกความเป็นพลเมือง

อาเซียน	ควรมีบทบาทอย่างไร	กลไกและมาตรการ	ที่ควรเป็นแผน 

การดำาเนินงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นของ

มนษุย์		คอื	1)	จดัตัง้ศนูย์เรยีนรูแ้ละเครอืข่ายความร่วมมอื	2)	จดัทำา

ระบบฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมประชาชนอาเซียน	3)	การปรับปรุง

กฏหมาย	ระเบยีบ	ข้อตกลงร่วมระหว่างประเทศทีเ่กีย่วกบัสวสัดกิาร	

และ	4)	การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการประชาชาอาเซียน

	 มาตรการด้านความปลอดภัยและระบบเตือนภัยของสังคม		

การปรับปรุงระบบและกระบวนการป้องกันการปราบปรามการ 

ค้ามนุษย์	 ประชาชนไทยและประชาชนอาเซียน	 ควรมีความรู้และ

บุญสม  หรรษาศิริพจน์
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เข้าใจทั้งด้านกฎหมายการค้ามนุษย์	 แนวทางหรือเส้นทางการ

ประสานงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	 กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์	 ควรผลักดันให้การจัดทำาระบบฐาน
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การรู้เท่าทันภัยที่เปลี่ยนแปลงไปทางสังคม		(รายละเอียด	ดังตาราง

ที่	2	ตารางที่	3)

ตารางที่	2	กลไก	มาตรการ	องค์ความรู้	สวัสดิการสังคม

ตารางที่	3	กลไก	มาตรการ	องค์ความรู้	กระบวนการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์

 

(รายละเอียด ดังตารางที่ 2 ตารางที่ 3) 
ตารางที่ 2 กลไก มาตรการ องคความรู สวัสดิการสังคม  

กลไก มาตรการ องคความรู 
1.จัดตั้งศูนยเรียนรูและเครือขาย
ความรวมมือดานสวัสดิการสังคม 

1.พัฒนาหลักสูตรการเรียนรูสวัสดิการ
อาเซียน 

1.ความรูสวัสดิการสังคมและประชาชน 
2.ความรูความรวมมือ 
ระหวางประเทศ 
3.ความรูดานระเบียบขอตกลง อนุสัญญาที่มี 
 

2.จัดทําระบบฐานขอมูล
สวัสดิการสังคมประชาชนอาเซียน 

1.เปรียบเทียบขอมูลดานสวัสดิการ
สังคมของประเทศสมาชิกอาเซียน 
2.จัดทําคูมือการจัดสวัสดิการสังคม
สําหรับเทศอาเซียน 

1.ความรู ความคุมครองสวัสดิการประชาชน
อาเซียน 
2.จัดระบบสวัสดิการและความคุมครองที่พัก
อาศัย 

3.จัดทําคูมือการจัดสวัสดิการ
สังคมสําหรับประชาชนอาเซียน 

1.จัดทําคูมือสําหรับคนไทย 
2.จัดทําคูมือสําหรับประชาชนอาเซียน 
 

1.กฎหมายระเบียบ พรบ.สวัสดิการสังคม 

4.การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ
ประชาชนอาเซียน  

1.จัดตั้งกองทุนสวัสดิการอาเซียน
สําหรับคนอาเซียนในไทย 
2.มีคณะทํางานบริหารกองทุน
สวัสดิการอาเซียน 
3.ทําขอตกลงรวมมือเพื่อกําหนด
แหลงที่มาของกองทุนสวัสดิการ
อาเซียน 

1.คูมือการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการ
ประชาชนอาเซียน 
2.กฎหมาย ระเบียบ กองทุนสวัสดิการ
อาเซียน  
 
 

   
 
ตารางที่ 3  กลไก มาตรการ องคความรู กระบวนการปองกันปราบปรามการคามนุษย 

กลไก มาตรการ องคความรู 
1.ปรับปรุงระบบและ
กระบวนการปองกัน
ปราบปรามการคามนุษย
สําหรับอาเซียน 

1.จัดตั้งศูนยประสานงานเครือขาย
ปองกันและจุดสกัด การคามนุษย 
 

1.กฎหมายการคามนุษย 
2.แนวทางประสานงาน  
3.จัดทําขอมูลรวมระหวางประเทศสมาชิก 

 
  นอกจากน้ีองคความรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการ นํามาประยุกตใชในการดําเนินชีวิต เพื่อสรางสังคม

เขมแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ความตระหนักรูและความรับผิดชอบรวมกันทางสังคมและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

  

สรุปและอภิปรายผล 
จากการศึกษากลไก มาตรการ องคความรูประชาชนอาเซียน องคความรูที่มีความจําเปนเรงดวน คือ องคความรู 

ดานสวัสดิการทางสังคม โดยมีมาตรการ กลไก ที่สําคัญ คือ การจัดตั้งศูนยการเรียนรูเครือขายสวัสดิการสังคม การจัดทํา
ระบบฐานขอมูลสวัสดิการอาเซียนและ การจัดทําคูมือสวัสดิการสังคมสําหรับประชาชนอาซียน และการจัดตั้งกองทุนอาเซียน 
ซ่ึงเปนการบริหารจัดการอยางครบวงจร ตามหลักการบริหาร ประกอบดวย คน งบประมาณ อาคารสถานที่  และการบริหาร
จัดการ และ  โครงสรางของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย มีหนวยงานระดับกรม คือ กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ   มี อํานาจ หนาที่ ภารกิจ เก่ียวกับการใหบริการสวัสดิการสังคม การ สังคมสงเคราะหแกผูดอยโอกาส ผู
ยากไร คนไรที่พึ่ง ผูประสบปญหาทางสังคม โดยการชวยเหลือและแกไขปญหาในรูปแบบของสถานสงเคราะห และ การ
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	 นอกจากนี้องค์ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 แนวทาง

การนำามาประยุกต์ใช้ในการดำาเนินชีวิต	 เพื่อสร้างสังคมเข้มแข็ง 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 ความตระหนักรู ้และความ 

รับผิดชอบร่วมกันทางสังคมและการบริหารจัดการทรัพยากร	

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สรุปและอภิปรายผล
	 จากการศกึษากลไก	มาตรการ	องค์ความรูป้ระชาชนอาเซยีน	

องค์ความรู้ที่มีความจำาเป็นเร่งด่วน	 คือ	 องค์ความรู้ด้านสวัสดิการ

ทางสังคม	 โดยมีมาตรการ	 กลไก	 ที่สำาคัญ	 คือ	 การจัดตั้งศูนย ์

การเรียนรู้เครือข่ายสวัสดิการสังคม	 การจัดทำาระบบฐานข้อมูล

บุญสม  หรรษาศิริพจน์
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สวัสดิการอาเซียนและการจัดทำาคู ่มือสวัสดิการสังคมสำาหรับ

ประชาชนอาซียน	และการจัดตั้งกองทุนอาเซียน	ซึ่งเป็นการบริหาร

จัดการอย่างครบวงจร	 ตามหลักการบริหาร	 ประกอบด้วย	 คน 

งบประมาณ	อาคารสถานที	่	และการบรหิารจดัการ	และ	โครงสร้างของ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 มีหน่วยงาน 

ระดับกรม	 คือ	 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	 มีอำานาจ	 หน้าที่	

ภารกิจ	เกี่ยวกับการให้บริการสวัสดิการสังคม	การสังคมสงเคราะห์

แก่ผู้ด้อยโอกาส	 ผู้ยากไร้	 คนไร้ที่พึ่ง	 ผู้ประสบปัญหาทางสังคม	

โดยการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในรูปแบบของสถานสงเคราะห	์

และการประสานงานต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	 รวมท้ังการส่งเสริม 

สนับสนุนให ้ชุมชนและท้องถิ่นจัดสวัสดิการสังคม	 เพื่อให  ้

กลุ่มเป้าหมายที่มีปัญหาทางสังคมสามารถดำารงชีวิตและ	พึ่งตนเอง

ได้อย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์	 และจากพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ	 พ.ศ.	 2546	 มาตรา	 3	 ได้ให้ความหมาย	 

ของ	“สวสัดกิารสงัคม”	หมายความถงึ	ระบบการจดับรกิารทางสังคม 

ซึ่งเกี่ยวกับการป้องกัน	 การแก้ไขปัญหา	 การพัฒนา	 และการ 

ส่งเสรมิความมัน่คงทางสงัคม	เพือ่ตอบสนองความจำาเป็นข้ันพืน้ฐาน 

ของประชาชน	 ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้อย่างทั่วถึง	

เหมาะสม	เป็นธรรม	ให้เป็นไปตามมาตรฐาน	ทั้งทางด้านการศึกษา	

สขุภาพอนามยั	ทีอ่ยูอ่าศยั	การทำางาน	และการมรีายได้	นนัทนาการ	

กระบวนการยุติธรรม	 บริการทางสังคมท่ัวไป	 โดยคำานึงถึงศักดิ์ศรี

ความเป็นมนุษย์	 สิทธิที่ประชาชนจะต้องได้รับ	 การมีส่วนร่วมใน

การจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ	 ดังน้ันในการขยายกลุ่มเป้าหมาย

ที่ครอบคลุมถึงประชาชนอาเซียน	 ครอบคลุมด้านการบริการและ

ความมั่นคงทางสังคม	รวมถึง	การศึกษา	สุขภาพอนามัย	ที่อยู่อาศัย		

การทำางาน	อาชีพ	พระราชบัญญัติการทำางานของคนต่างด้าว	พ.ศ.	

2521	มาตรา	6	มี	39	อาชีพ	เป็นอาชีพสงวนสำาหรับคนไทย	ดังนั้น

เมือ่บรบิทเปลีย่นแปลงเช่นนี	้การมคีณะกรรมการสวสัดกิารแห่งชาติ 

เพื่อการส่งเสริมความรู้	 ความเข้าใจ	 ในมิติด้านสวัสดิการสังคม

สำาหรับประชาชนอาเซียน	จึงเป็นบทบาทที่สำาคัญ

	 เมื่อวิเคราะห์พระราชบัญญัติการจัดสวัสดิการสังคม	พ.ศ.	

2546	 และพระราชบัญญัติฉบับท่ี	 2	 (พ.ศ.	 2550)	 พบว่า	 มีกลไก 

ในการขบัเคลือ่นในระดบัชาต	ิและระดบัจงัหวดั	โดย	คณะกรรมการ

ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ”	เรียกโดยย่อว่า	“ก.ส.ค.”	

โดยมนีายกรฐัมนตรี	เป็นประธาน	มปีลดักระทรวงทีม่คีวามเกีย่วข้อง

ในระดับนโยบาย	ปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี	ปลัดกระทรวงการคลัง	

ปลดักระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา	ปลดักระทรวงการพฒันาสงัคม

และความมัน่คงของมนษุย์	ปลดักระทรวงมหาดไทย	ปลดักระทรวง

ยุติธรรม	 ปลัดกระทรวงแรงงาน	 ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	 ปลัด

กระทรวงศกึษาธกิาร	ปลดักระทรวงสาธารณสขุ	ผูอ้ำานวยการสำานกั

งบประมาณ	เลขาธกิารคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม

แห่งชาติ	 และอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	 และมีผู้แทน

องค์กรสาธารณประโยชน์จำานวนแปดคนและผูแ้ทนองค์กรสวสัดกิาร

ชุมชนจำานวนแปดคน	 และผู้ทรงคุณวุฒิ	 แปดคน	 ซึ่งแต่งตั้งโดย 

คณะรัฐมนตรี	 และมีคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

จังหวัด	คณะกรรมการในระดับตำาบล	และพรบ.	การจัดสวัสดิการ

สังคม	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.	 2550	 มีการปรับแก้ไขเพิ่มเติม	 กฎหมาย

ว่าด้วยการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม	 เพื่อให้สามารถส่งเสริม

การจัดสวัสดิการสังคมโดยองค์กร	 ภาคประชาชนให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ	 และตอบสนองความต้องการของสมาชิก	 เพื่อสร้าง

ระบบการช่วยเหลอืเกือ้กลูในสงัคมและชมุชน	ตลอดจนการส่งเสรมิ

สนบัสนนุการรวมตวักนัเป็นเครอืข่ายเพือ่การจดัสวสัดกิารในชมุชน 

เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและการพึ่งพาตนเองของ 

ชมุชนให้เกดิความเข้มแขง็อย่างทัว่ถงึ	เหมาะสมและเป็นธรรม	ดงันัน้

ในการเป็นประชาคมอาเซียน	จึงควรที่มีองค์การ	มาดูแลสวัสดิการ

สงัคมของประชาชนอาเซยีน	เป็น	“คณะกรรมการส่งเสรมิสวสัดกิาร

สังคมแห่งอาเซียน”	โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 

ของมนุษย์หรือในประเทศสมาชิกที่มีความพร้อม	 ซึ่งจะทำาให้

สวัสดิการสังคมครอบคลุมประชาชนอาเซียนต่อไป

	 ด้านของความปลอดภยัในชวีติ	การป้องการและปรามปราบ

การค้ามนุษย์	(Trafficking	in	Persons)	กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์	มีหน่วยงาน	ที่เกี่ยวข้องคือ	ศูนย์ปฏิบัติ

การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์แห่งชาติ	 	 มีการจัดตั้ง 

หน่วยงาน	 3	 ระดับคือ	 ส่วนกลาง	 ถือเป็นหน่วยงานระดับชาต ิ

เป็นหน่วยงานกลางประสานและส่วนจังหวัดและต่างประเทศ	 โดย

ใช้ความร่วมมือจากส่วนที่เกี่ยวข้อง
1
	 และเครื่องมือทางกฎหมาย	

คือ	พรบ.	ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	พ.ศ.	2551	กลไก	

มาตรการ	ที่สำาคัญ	คือ	คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ค้ามนุษย์	 (คปม.)	 มีคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการ 

ค้ามนุษย์	 การที่รัฐบาลให้ความสำาคัญประกาศให้การป้องกันและ

แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติ	 (เมื่อวันที่	 6	 สิงหาคม	

2547)	 มีสนธิสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่อง 

ทางอาญาภูมิภาคอาเซียน	 และอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการ 

ค้ามนุษย์	(ASEAN	Convention	on	Trafficking	in	Persons)					

	 การสร้างองค์ความรู้เพื่อให้ประชาชนอาเซียนมีความรู้และ

ความเข้าใจ	ตลอดจนมมีาตรฐานคณุภาพชวีติทีอ่ตัลกัษณ์ประชาชน

อาเซียน	 ควรสร้างองค์ความรู้ที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย	 ซึ่งมีความ

สอดคล้องกบัแนวคดิของผูท้รงคณุวฒุ	ิศาสตราจารย์	ดร.จกัรกฤษณ์	

นรนติผิดงุการ	ผู้เช่ียวชาญด้านรฐัประศาสนศาสตร์	และการวางแผน

การพฒันา
2
	ในการจดัทำา	กลไก	มาตรการ	และองค์ความรู	้ควรคำานงึ

ถึงหลักที่สำาคัญ	3	ประการ	คือ	1)	ง่ายต่อความเข้าใจ	2)	“รู้ตัวเรา 

รูอ้าเซยีน	รูท้นั”	และ	3)	หน่วยงานประสานระดบัชาต	ิทีม่โีครงสร้าง

1
	รายละเอียดดูที่	http://www.nocht.m-society.go.th/about-us/

2
	คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

บุญสม  หรรษาศิริพจน์
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96			วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 9  ฉบับที่ 2  เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2558

ที่เหมาะสม	โดยยึดหลัก	สะดวก	คล่องตัว	และสามารถแก้ปัญหาได้		

รายละเอียดของหลักกลไก	มาตรการ	ทั้งสาม	คือ

	 1)	 กลไก	มาตรการ	ควรมีความเข้าใจง่าย	สะดวกเพื่อสร้าง

ความเข้าใจต่อการปฏิบัติ

				 2)	 องค์ความรู้ที่สำาคัญที่คนไทยต้องมีความรู้	 คือ	 รู้เรื่อง 

ของเรา	และรูเ้รือ่งของประเทศสมาชกิอาเซยีน		และเป็นองค์ความรู้ 

ที่มีความเข้าใจง่าย	 โดยใช้หลัก	 “รู้ตัวเรา	 รู้อาเซียน	 รู้ทัน”	 ซ่ึงมี 

ความสำาคัญ	ต่อการเตรียมความพร้อมในด้านองค์ความรู้	

	 รู ้ตัวเรา	 หมายถึง	 การรู้สถานการณ์ของเราให้ชัดเจน	 รู้

เจตนารมณ์ของการเปิดอาเซียน	 รู้ทันสถานการณ์	 เม่ือประชาชน	

10	ประเทศ	เข้ามาอยู่ในประเทศ	รู้ว่าเป็นอย่างไร	และมีการแก้ไข	

ที่ทัน	ดังนั้นในเบื้องต้นการ	รู้ตัวเรา	หมายถึง	รู้นโยบายด้านสังคม	

ASCC	ประกอบด้วย	1)	นโยบายรัฐ	มีอะไรบ้าง	2)	รู้ยุทธศาสตร์ของ

กระทรวง	3)	รู้ปัญญา	รูส้ิง่ทีด่ทีีเ่รามอียู	่ภมูปัิญญา	ท้องถิน่	ภมูปัิญญา

ชาวบ้าน

	 รู้อาเซียน	 รู้ภาษา	 รู้การติดต่อสื่อสาร	 รู้กฎหมายที่มีความ

เกี่ยวข้องเชื่อมโยงระหว่างประเทศ	รู้และสามารถคาดการณ์ปัญหา

ที่อาจเกิดขึ้น	เช่น	ปัญหาการค้ามนุษย์		การแต่งงานข้ามชาติ	การ

รักษาพยาบาลข้ามชาติ	 สิทธิการผ่านแดน	 กฎหมายข้ามประเทศ	

เป็นต้น		ความพร้อมของหน่วยงานรัฐ	กฎหมาย	ระเบียบ	บุคลากร	

	 รู้ทัน	 หมายถึง	 เมื่อมีสถานการณ์หรือเหตุฉุกเฉิน	 สามารถ	

คาดการณ์ป ัญหา	 และสามารถดำาเนินการแก้ไขได ้ทัน	 ซึ่ง 

หมายความว่า	ต้องมีความพร้อม

	 3)	 หน่วยประสานงานในระดับชาติ	 และในระดับจังหวัด		

ควรมีหน่วยงานที่มีบทบาทในการประสานงานในระดับอำาเภอ	 ซึ่ง

เป็นหน่วยงานในระดบัพืน้ทีเ่พือ่เป็นจดุเชือ่มต่อระหว่างส่วนภมูภิาค

และส่วนกลาง	 การนำามาเป็นข้อท่ีควรพิจารณา	 ในการสร้างกลไก	 

มาตรการ	 เพื่อการรองรับ	 สถานการณ์	 กลไกที่สำาคัญ	 คือการ 

คณะอนุกรรมการประสานงาน	 ระดับชาติ	 ระดับจังหวัด	 ซึ่งเป็น

คณะอนุกรรมการที่ต้องคำานึง	ความสะดวก	คล่องตัว	และสามารถ

แก้ไขปัญหาได้	 คณะกรรมการอาเซียน	 ไม่ควรเป็นคณะกรรมการ 

ที่ใหญ่เกินไป	 เพราะคณะกรรมการที่ใหญ่เกินไป	 มีความเทอะทะ	

ขาดความคล่องตัว	 อาจไม่สามารถทำางานได้อย่างรวดเร็วในการ

ตัดสินใจ	 ควรใช้หลักการแนวทางหลากหลายหรือแนวทางเลือก	

(Alternative	Approach)	เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความร่วมมือกับ

ภาคเอกชน	อาจกล่าวโดยสรุปเบื้องต้น	พบว่า	ประเด็นที่สำาคัญของ

การเตรียมความพร้อมประชาชนไทยสู่อาเซียน	คือ	รู้ข้อมูลของไทย	

2)	 รู้ข้อมูลของเขา	และ	3)	การเสนอองค์กรที่จะดูปัญหาอุปสรรค	 

ที่เกี่ยวเนื่องจากส่วนกลาง	 ส่วนภูมิภาค	 คือ	 จังหวัด	 และอำาเภอ	

ตำาบล	ตามลำาดับ	

 ข้อเสนอแนะ

	 การศึกษาวิจัย	กลไก	มาตรการ	องค์ความรู้ของประชาชน

อาเซียน	นอกจาก	กลไก	มาตรการ	องค์ความรู้	ด้านสวัสดิการสังคม	

และ	 ด้านความปลอดภัยในชีวิต	 การป้องกันและปราบปรามการ 

ค้ามนษุย์	 องค์ความรูก้ารประยกุต์เศรษฐกจิพอเพยีงในการดำาเนินชวิีต 

เพื่อสร้างสังคมเข้มแข็งบนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 และ

ความตระหนักรู้และความรับผิดชอบร่วมกันทางสังคม	 ตลอดจน

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควรมีการ

ประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้แก่ประชาชนอาเซียน		

ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ
	 1.	 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบสวัสดิการที่เป็นมาตรฐาน

พื้นฐานที่เม่ือประชาชนอาเซียน	 พึงได้รับเม่ือมีการเคลื่อนย้าย	

หรือ	 การเดินทางไปมาสู่ประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกัน	 จะได้รับ 

ความสะดวกในพื้นฐานที่เท่ากัน	 จัดทำาหนังสือคู ่มือสวัสดิการ

ประชาชนอาเซียนซึ่งประชาชนในประเทศสมาชิกอาเซียนพึงได้รับ	

รวมถึงความปลอดภัยในการเดินทาง	

	 2.	 ควรศึกษาข้อมูล	 กฎหมาย	 ระเบียบ	 หน่วยงานที่มี

บทบาทด้านสวัสดิการสังคม	 การป้องกันและปราบปรามการ 

ค้ามนุษย์	 มาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	 ของ

ประเทศสมาชิกอาเซียน	 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำากฎหมาย	

ระเบียบ	และแนวทางปฏิบัติในระดับภูมิภาคอาเซียน	

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
	 1.	 รัฐควรมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งกองทุน

สวสัดกิารสงัคมแก่ประชาชนอาเซยีน	ซึง่อาจนำาเสนอในการประชมุ	

1)	 การประชุมสุดยอดอาเซียน	 (ASEAN	 Summit)	 ซึ่งเป็นการ

ประชุมระดับหัวหน้ารัฐบาล	 โดยประชุมปีละ	 2	 ครั้ง	 ตามกฎบัตร

อาเซียนกำาหนด	 หรือจากเวทีการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ

อาเซียน	(ASEAN	Ministry	Meeting	:	AMM)	ซึ่งเป็นการประชุม 

ประจำาปี	 เพื่อกำาหนดนโยบายและผลักดันให้นโยบายปฏิบัติได้ 

ด้านความร่วมมือ	สังคมและวัฒนธรรม

	 2.	 กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์	ใน

ฐานะฝ่ายเลขานกุารของคณะกรรมการระดบัชาตชิดุคณะกรรมการ

ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ	 ซึ่งมีหน่วยงานระดับ 

กระทรวงอื่นๆ	เป็นคณะกรรมการร่วม	ควรทำาหน้าที่เป็นผู้นำาในเชิง

การศึกษาวิจัย	 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่	 และสร้างความตระหนักรู ้

และขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์สวสัดกิารสังคมไทย	ฉบบัที	่2	(พ.ศ.	2555-

2559)	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุทธศาสตร์ที่	5:	การขับเคลื่อนระบบ

สวัสดิการสังคมไทยสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก	

บุญสม  หรรษาศิริพจน์
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	 นอกจากนี้การพัฒนากลไกและความร่วมมือการคุ้มครอง

ทางสังคม	 ต่อกลุ่มเป้าหมายต่างๆ	 ให้ประชาชนรู้และเข้าใจความ

เปลี่ยนแปลงในระดับพื้นที่	 (area)	เช่น	ด้านความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน	และ	ภัยทางสังคม	เช่น	การค้ามนุษย์	การมีส่วนร่วม

ของประชาชน	 การสร้างเครือข่ายการคุ้มครองความปลอดภัยทาง

สังคม	จะเป็นพลัง	(synergy)	ของสังคม	

 

        2. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ในฐานะฝายเลขานุการของคณะกรรมการระดับชาติชุด  
คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ  ซ่ึงมีหนวยงานระดับกระทรวงอ่ืนๆ เปนคณะกรรมการรวม ควรทํา
หนาที่เปนผูนําในเชิงการศึกษาวิจัย ประชาสัมพันธเผยแพร และสรางความตระหนักรู และขับเคล่ือนยุทธศาสตรสวัสดิการ
สังคมไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2555-2559) โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุทธศาสตรที่ 5: การขับเคล่ือนระบบสวัสดิการสังคมไทยสู

ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก”  
        นอกจากน้ีการพัฒนากลไกและความรวมมือการคุมครองทางสังคม ตอกลุมเปาหมายตางๆ  ใหประชาชนรูและเขา
ใจความเปล่ียนแปลงในระดับพื้นที่ (area) เชน ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และ ภัยทางสังคม เชน การคา
มนุษย การมีสวนรวมของประชาชน การสรางเครือขายการคุมครองความปลอดภัยทางสังคม  จะเปนพลัง (synergy) ของ
สังคม  
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความครอบคลุมทางสังคมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

Factors	Related	to	the	Social	Inclusion	of	People	in	Bangkok	Metropolitan	Administration	

ทิพย์ปริญญ์		ปัญญามี		

สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม	คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

บทคัดย่อ
	 การศกึษาครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาสภาพ	และปัจจยัต่างๆ	ทีม่คีวามสัมพนัธ์กบัความครอบคลุมทางสังคมของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร	โดยใช้สถิติไคสแควร์	(Chi-square	Test)	วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเพื่อทดสอบสมมติฐาน	ผลการศึกษา

พบว่า	ประชาชนส่วนใหญ่ยงัคงไปใช้สทิธิเ์ลอืกตัง้	และไม่เหน็ด้วยในการให้สิทธิก์บัผู้อพยพให้มาเป็นผู้นำาทางการเมอืงและผู้บรหิารประเทศ		

รวมไปถึงการไม่เห็นด้วยท่ีเพศชายมีบทบาทมากกว่าเพศหญิงในด้านผู้นำา	 ด้านการศึกษา	 และด้านการบริหารจัดการ	 อีกทั้งประชาชน 

ส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์ในเรื่องการถูกแบ่งแยกทางสังคมในเรื่องต่างๆ	 รวมถึงไม่มีประสบการณ์การถูกปฏิเสธจากธนาคารหรือ 

สถาบันการเงินในเรื่องการไม่ให้เครดิตในการกู้เงินและไม่มีประสบการณ์ที่ยากลำาบากในการขนส่งสาธารณะ	 ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์

กับความครอบคลุมทางสังคม	ได้แก่	เพศ	อายุ	ศาสนา	สถานภาพสมรส	สุขภาพ	ความเต็มใจในการบริจาคเงินร้อยละ	10	ของรายได้	และ

ความคาดหวังในการช่วยเหลือจากภาครัฐหรือเอกชน

คำาสำาคัญ	:	ความครอบคลุมทางสังคม,	คุณภาพสังคม,	กรุงเทพมหานคร

Abstract
	 The	objectives	of	this	study	were	to	study	current	situation	and	factors	related	to	social	inclusion	of	people	

in	Bangkok	Metropolitan	Administration	(BMA).	The	Chi-square	Test	was	used	to	determine	the	relationship	between	

variables	and	to	test	the	hypothesis.	It	was	found	from	the	study	that	most	people	will	go	to	vote	whenever	they	

had	a	chance.	Results	also	showed	that	most	people	do	not	think	that	immigrants	should	not	have	the	right	to	vote.	

Most	people	thought	that	women	should	be	involved	in	positions	of	leadership	such	as	being	an	administrator	in	

education	institute	or	private	company.	Moreover,	samples	in	the	study	noted	that	they	never	experienced	social	

discrimination	in	terms	of	being	rejected	by	a	bank	or	other	financial	institutions.	Also,	they	have	no	experienced	

difficulties	in	using	public	transportation.	The	factors	used	to	determine	social	Inclusion	were	sex,	age,	religion,	social	

status,	health	and	the	willingness	to	donate	10	percent	of	their	income	to	help	poor	people	and	the	expectation	of	

being	helped	by	the	government	or	NGOs	when	they	have	any	difficulties.

Keywords	:	Social	Inclusion,	Social	Quality,	Bangkok	Metropolitan	Administration

ทิพย์ปริญญ์  ปัญญามี
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บทนำา
 ในปัจจบุนัสงัคมโลกต้องเผชญิหน้ากบัปรากฏการณ์ทางสงัคม 

ทีม่คีวามสลบัซบัซ้อนมากขึน้	ปัญหาหลากหลายอย่างสะท้อนให้เหน็ 

ถึงการพัฒนาที่ก้าวกระโดด	 และสร้างเงื่อนไขที่ไม่สามารถเป็น 

การพฒันาทีแ่ก้ปัญหาอย่างยัง่ยนื	ดงันัน้เราจงึไม่อาจปฏเิสธถงึวกิฤต

ทางการพัฒนาทีเ่กดิขึน้ตามมา	ซ่ึงการพฒันาทีเ่กดิข้ึนมานัน้	ล้วนแต่

พยายามสร้างวถิชีวีติของประชาชนให้มคีณุภาพตามมาตรฐานทีเ่ป็น

บรรทัดฐานของสังคมได้กำาหนดขึ้น

 จากสภาวการณ์ดงักล่าวทำาให้เกดิแนวคิดเร่ืองคณุภาพสงัคม 

(Social	Quality)	 โดยมีการแยกมิติของคุณภาพสังคมที่มีลักษณะ

เชือ่มโยงกนัเป็น	4	มติ	ิซึง่หนึง่ในมตินิัน้กค็อื	มติขิองความครอบคลมุ 

ทางสังคม	 (Social	 Inclusion)	 ซ่ึงผู ้ศึกษาได้ให้ความสนใจ 

ด้วยเหตุที่ว่าปรากฏการณ์ต่างๆ	ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย	ไม่ว่าจะเป็น

คนด้อยโอกาสในสงัคม	อาท	ิคนจน	คนพกิาร	คนเร่ร่อน	คนชายขอบ 

เป็นต้น	 ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้มีสภาวการณ์ในการดำารงตนที่แตกต่าง

ไปจากคนปกติ	 หรือแม้แต่การมีความเห็นต่างทางการเมืองจนก่อ

ให้เกิดการกีดกันแบ่งแยกทางสังคม	ซึ่งสภาพการณ์เหล่านี้ได้กลาย

มาเป็นเงื่อนไขที่สร้างให้เกิดวิถีการดำาเนินชีวิตท่ีอาจนำาไปสู่การ

จำากัดสิทธิเสรีภาพตามที่กฎหมายได้ระบุไว้	 หรือเกิดการเบียดบัง

การได้รบัสวสัดกิารทีภ่าครฐัมอบให้	จนสามารถกล่าวได้ว่าสทิธขิอง

ประชาชนที่สมควรได้รับตามกฎหมายน้ันได้ถูกนำาไปพัฒนาอย่าง 

ไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควร	

	 และในการศึกษาครั้งน้ีจะศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร	

ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยท่ีได้เป็นจุดศูนย์กลางของ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	 อีกท้ังพื้นท่ีน้ียังสามารถสะท้อน 

วถิชีวีติทีม่คีวามแตกต่างหลากหลายของประชาชนในทกุระดบัสงัคม	

ผู้ศึกษาเห็นว่าการศึกษาถึงมิติความครอบคลุมทางสังคมในพื้นที่

กรงุเทพมหานครนัน้อาจจะเป็นส่วนหนึง่ในการศกึษาคณุภาพสงัคม

ของประเทศไทยให้บงัเกดิการพฒันาทีส่ร้างความยัง่ยนืให้แก่วถิชีวีติ

ของประชาชนชาวไทยได้อย่างสมดุลต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย	
	 1.	 เพื่อศึกษาสถานการณ์ของความครอบคลุมทางสังคม

ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

	 2.	 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความครอบคลุม

ทางสังคมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

การทบทวนวรรณกรรม	
	 ในการศึกษาครั้งนี้มีแนวคิดที่สำาคัญได้แก่	 แนวคิดและ

ทฤษฎเีกีย่วกบัคณุภาพสงัคม	โดยคณุภาพสงัคมประกอบด้วย	4	มติิ 

ดังต่อไปนี้	ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม	(Socio-Economic	

Security)	 ความครอบคลุมทางสังคม	 (Social	 Inclusion) 

ความสมานฉันท์ทางสังคม	 (Social	 Cohesion)	 การเสริมสร้าง

พลังทางสังคม	 (Social	 Empowerment)	 (Wang.	 2009	อ้างถึง 

ใน	 สุรสิทธิ์	 วชิรขจร.	 2553:	 30)	 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ 

ความครอบคลุมทางสังคม	 แนวคิดการกีดกันทางสังคม	 (Social	

Exclusion)	ซึง่ปรากฏการณ์ความเป็นคนชายขอบและแนวความคดิ 

เชิงทฤษฎีที่ศึกษาเรื่องคนชายขอบ	 ที่ได้รับความสนใจในแวดวง

วิชาการระดับโลก	 เช่นในยุโรป	 สหรัฐอเมริกา	 และญี่ปุ่น	 รวมถึง

ประเทศที่กำาลังพัฒนาด้วยกระแสการเปล่ียนแปลงของโลกาภิวัตน์ 

ทีท่ำาให้เกดิการไหลเวยีนของผูค้น	วฒันธรรม	การสือ่สาร	การเงนิและ 

อุดมการณ์เป็นไปด้วยความเร็วและซับซ้อนมากขึ้น	 ซึ่งผลกระทบ 

ที่เด่นชัดมากขึ้นนั้นทำาให้เกิดความต้องการที่จะใช้แนวคิดเพื่อ

อธิบายปรากฏการณ์ที่มีการผลักไสกีดกันทางสังคม	 (Social 

Exclusion)	 (สุริชัย	 หวันแก้ว.	 2550)	 อีกทั้งยังมีแนวคิดเกี่ยวกับ

ความเชื่อในกรณีเรื่องการบริจาคเงินร้อยละ	10	ของรายได้	โดยใช้

คำาว่า		“สิบลด”	หรือทศางค์	อันหมายถึงสิบส่วนหรือสิบเปอร์เซ็นต์

ของรายได้บุคคลคนหนึ่ง	 	 สิบลดเป็นหนึ่งในสิบส่วนของแผ่นดิน	

(พืชผล,	 ต้นไม้,	 สัตว์)	 เป็นหนึ่งในสิบส่วนของทุกสิ่งจากพืชพันธุ์ 

ในนาหรอืรายได้ทัง้หมดทีป่ระชากรได้รบั	(เฉลยธรรมบญัญตั.ิ	มปป.	

อ้างถึงใน	จอห์น	เอฟ	ฮอบกินส์.	มปป.)	ทำาให้เกิดแนวคิดความเชื่อ

ของชาวคริสเตียนเกี่ยวกับการให้เพราะถือว่าเป็นหลักปฏิบัติของ

พระเจ้าตามประเพณีที่ได้สืบต่อกันมา	 อีกทั้งยังเป็นการแสดงออก

ถึงทัศนคติในการติดตามพระเจ้าอีกด้วย	ในขณะเดียวกันการศึกษา

เกีย่วกบัคณุภาพสงัคมของเอเชยีได้รบัอทิธพิลมาจากแนวคดิฝ่ังยโุรป

ทำาให้การบริจาคเงินร้อยละ	 10	 ของรายได้เพื่อช่วยเหลือบุคคล 

อนัเป็นไปตามความสมคัรใจนัน้มผีลสืบเนือ่งยงัประเทศไทย	และยงั

มแีนวคดิเกีย่วกบัการย้ายถิน่	(Migration)	การอพยพจากถิน่ฐานเดมิ 

อาจเนื่องด้วยปัจจัยด้านความสะดวกสบาย	 ความพึงประสงค์

ของกลุ่มประชากร	 โดยการย้ายถิ่นจะแบ่งเป็นลักษณะใหญ่ๆ	 คือ 

การย้ายถิ่นฐานเข้า-ออกประเทศอย่างถาวรตั้งแต่	 1	 ปีขึ้นไป	 และ 

การย้ายถิน่ฐานเข้า-ออกประเทศชัว่คราว	ไม่เกนิ	2-3	ปี	ซึง่การย้ายถิน่ 

แต่ละครัง้อาจเกดิจากปัญหาด้านสงัคมเศรษฐกจิทีส่่งผลถงึปากท้อง	

การกินดีอยู่ดี	ทำาให้ต้องดิ้นรนไปสู่พื้นที่ที่ดีกว่า	(อนุสรณ์	บุญเรือง.	

2551)	 ซึ่งในประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์และ

อาจเป็นเสาหลักแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 รวมถึงประเทศอื่นๆ 

ทัว่โลก	ทำาให้เกดิการไหลเวยีนประชากรเข้ามาในประเทศไทย	รวมถงึ 

การย้ายถิ่นจากชนบทสู่เมืองของประชากรในประเทศ	 ทำาให้เกิด 

การอพยพของประชากรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

สมมติฐานในการศึกษา
	 สมมติฐานที่	 1	 เพศของประชาชนมีความสัมพันธ์กับ 

ความครอบคลุมทางสังคม

ทิพย์ปริญญ์  ปัญญามี
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100			วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 9  ฉบับที่ 2  เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2558

	 สมมติฐานที่	 2	 อายุมีความสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับ 

ความครอบคลุมทางสังคม

	 สมมตฐิานที	่3	การศกึษามคีวามสมัพนัธ์กบัความครอบคลมุ

ทางสังคม

	 สมมติฐานที่	 4	 ศาสนามีความสัมพันธ์กับความครอบคลุม

ทางสังคม

	 สมมติฐานท่ี	 5	 สถานภาพสมรสมีความสัมพันธ ์กับ 

ความครอบคลุมทางสังคม

	 สมมติฐานที่	 6	 สุขภาพมีความสัมพันธ์กับความครอบคลุม

ทางสังคม

	 สมมติฐานที่	 7	 ภาวะความสุขในชีวิตมีความสัมพันธ์กับ 

ความครอบคลุมทางสังคม

	 สมมตฐิานที	่8	ความเตม็ใจในการบรจิาคเงนิร้อยละ	10	ของ

รายได้มีความสัมพันธ์กับความครอบคลุมทางสังคม

	 สมมตฐิานที	่9	ความคาดหวงัในการได้รบัความช่วยเหลอืจาก

รฐับาลหรอืองค์กรพฒันาเอกชนมคีวามสมัพนัธ์กบัความครอบคลมุ

ทางสังคม

วิธีการดำาเนินการวิจัย
	 ในการศึกษาครั้งนี้ได้กำาหนดกรอบแนวคิดอันประกอบ 

ไปด้วย	ตัวแปรต้นได้แก่	1)	เพศ	2)	อายุ	3)	การศึกษา	4)	ศาสนา	

5)	 สถานภาพสมรส	 6)	 สุขภาพ	 7)	 ภาวะความสุขในชีวิต	 8) 

ความเต็มใจในการบริจาคเงินร้อยละ	 10	 ให้กับโครงการช่วยเหลือ

คนว่างงานให้มีงานทำา	9)	การได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือ

เอกชนกรณีเกิดความยุ่งยาก	เช่น	ถูกให้ออกจากงาน	ถูกล่วงละเมิด

ทางเพศ	ตวัแปรตาม	ได้แก่	ความครอบคลมุทางสงัคมของประชาชน

ในเขตกรุงเทพมหานคร	(ดังภาพที่	1.1)

 

สมมติฐานที ่5 สถานภาพสมรสมีความสัมพันธกับความครอบคลุมทางสังคม 
สมมติฐานที่ 6 สุขภาพมีความสัมพันธกับความครอบคลุมทางสังคม 
สมมติฐานที่ 7 ภาวะความสุขในชีวิตมีความสัมพันธกับความครอบคลุมทางสังคม 
สมมติฐานที่ 8 ความเต็มใจในการบริจาคเงินรอยละ 10 ของรายไดมีความสัมพันธกับความครอบคลุมทางสังคม 
สมมติฐานที่ 9 ความคาดหวังในการไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาลหรือองคกรพัฒนาเอกชนมีความสัมพันธกับความ
ครอบคลุมทางสังคม 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
ในการศึกษาครั้งน้ีไดกําหนดกรอบแนวคิดอันประกอบไปดวย ตัวแปรตนไดแก 1) เพศ 2) อายุ 3) การศึกษา 4) 

ศาสนา 5) สถานภาพสมรส 6) สุขภาพ 7) ภาวะความสุขในชีวิต 8) ความเต็มใจในการบริจาคเงินรอยละ 10 ใหกับโครงการ
ชวยเหลือคนวางงานใหมีงานทํา 9) การไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาลหรือเอกชนกรณีเกิดความยุงยาก เชน ถูกใหออกจาก
งาน ถูกลวงละเมิดทางเพศ ตัวแปรตาม ไดแก ความครอบคลุมทางสังคมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร (ดังภาพที่ 1.1) 
 

ตัวแปรตน       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามคุณภาพทางสังคมของประชากรไทย พ.ศ. 2552  ซ่ึงเปน

เครื่องมือที่ไดรับการพัฒนาขึ้นโดยเครือขายการศึกษาวิจัยดานคุณภาพสังคมแหงเอเชีย และเปนเครื่องมือมาตรฐานที่ใช
รวมกันระหวางประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก สามารถใชตรวจวัดระดับคุณภาพสังคมของประเทศสมาชิกเครือขายได
อยางเปนมาตรฐานมีชื่อเรียกวา “Standard Questionnaire for Social Quality: SQSQ”  ประกอบดวยคําถาม ขอมูลทั่วไป ไดแก 
ขอมูลดานประชากร เศรษฐกิจ สังคม และความครอบคลุมทางสังคม (Social Inclusion) และไดทําการเลือกตัวอยางใน
การศึกษาจากประชากรอายุ 18 ปขึ้นไป ที่อยูอาศัยในกรุงเทพมหานคร จํานวน 1,000  ตัวอยาง ซ่ึงการไดมาซ่ึงกลุมตัวอยาง
น้ันไดมาจากขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) โดยทางสถาบันพระปกเกลาไดเปนผูกําหนดกลุมตัวอยาง จากน้ันจึงทําการสุม
ตัวอยางแบบหลายขั้น (Multi-stage Sampling)  ดัง (ตารางที่ 1) โดยมีกลุมตัวอยาง คือ ประชากรอายุ 18 ปขึ้นไป ที่อาศัย
อยูในกรุงเทพมหานครจํานวน 1,000  ตัวอยาง  ไดแก เขตพญาไท จํานวน 59 คน เขตสวนหลวง จํานวน 128 คน เขต
บางเขน จํานวน 258 คน เขตบึงกุม จํานวน 170 คน  เขตบางพลัด จํานวน 110 คน เขตภาษีเจริญ จํานวน 275 คน และใช

1. ปจจัยสวนบุคคล 
  1.1 เพศ 
  1.2 อาย ุ
  1.3 การศึกษา 
  1.4 ศาสนา 
  1.5 สถานภาพสมรส 
  1.6 สุขภาพ 
  1.7 ภาวะความสุขในชีวิต 
 

2. ปจจัยดานสังคม 
2.1 ความเต็มใจในการบริจาคเงินรอยละ 10 
ใหกับโครงการชวยเหลือคนวางงานใหมีงาน
ทํา 
2.2 การไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาล
หรือเอกชนกรณีเกิดความยุงยาก เชน ถูกให
ออกจากงานจากงาน ถูกลวงละเมิดทางเพศ 
 

ความครอบคลุมทางสังคม 
1) การไปใชสิทธ์ิเลือกตั้ง 
2) บทบาทชายหญิงประเด็นเรื่องเพศ
ชายมีความเปนผูนําทางการเมือง
มากกวาเพศหญิง 
3) ประสบการณการถูกปฏิเสธจาก
ธนาคาร หรือสถาบันการเงิน 
4) ประสบการณความยากลําบากในการ
ขนสงสาธารณะ 
 
 

	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 คือ	 แบบสอบถาม

คุณภาพทางสังคมของประชากรไทย	พ.ศ.	2552		ซึ่งเป็นเครื่องมือ

ทีไ่ด้รบัการพัฒนาขึน้โดยเครอืข่ายการศกึษาวจิยัด้านคณุภาพสังคม

แห่งเอเชีย	และเป็นเครื่องมือมาตรฐานที่ใช้ร่วมกันระหว่างประเทศ

ในภมูภิาคเอเชยีและแปซฟิิก	สามารถใช้ตรวจวดัระดบัคณุภาพสงัคม 

ของประเทศสมาชิกเครือข่ายได้อย่างเป็นมาตรฐานมีชื่อเรียกว่า 

“Standard	 Questionnaire	 for	 Social	 Quality:	 SQSQ”		

ประกอบด้วยคำาถาม	 ข้อมูลทั่วไป	 ได้แก่	 ข้อมูลด้านประชากร	

เศรษฐกจิ	สงัคม	และความครอบคลมุทางสังคม	(Social	Inclusion)	

และได้ทำาการเลือกตัวอย่างในการศึกษาจากประชากรอายุ	 18	 ป ี

ขึ้นไป	ที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร	จำานวน	1,000		ตัวอย่าง	ซึ่ง

การได้มาซ่ึงกลุ่มตัวอย่างน้ันได้มาจากข้อมูลทุติยภูมิ	 (Secondary	

data)	 โดยทางสถาบันพระปกเกล้าได้เป็นผู้กำาหนดกลุ่มตัวอย่าง 

จากนั้นจึงทำาการสุ ่มตัวอย ่างแบบหลายขั้น	 (Multi-stage 

Sampling)		ดัง	(ตารางที่	1)	โดยมีกลุ่มตัวอย่าง	คือ	ประชากรอายุ	

18	ปีขึ้นไป	ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครจำานวน	1,000		ตัวอย่าง		

ทิพย์ปริญญ์  ปัญญามี
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ได้แก่	เขตพญาไท	จำานวน	59	คน	เขตสวนหลวง	จำานวน	128	คน	

เขตบางเขน	จำานวน	258	คน	เขตบงึกุม่	จำานวน	170	คน	เขตบางพลดั	

จำานวน	110	คน	เขตภาษเีจรญิ	จำานวน	275	คน	และใช้การวเิคราะห์

ข้อมูล	 สถิติเชิงพรรณนา	 (Descriptive	 Statistics)	 เพื่ออธิบาย 

ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล	 ข้อมูลปัจจัยด้านสังคม	 และสถิติที่ใช้ใน 

การวเิคราะห์	ได้แก่	ความถี	่(Frequency)	และร้อยละ	(Percentage)	 

ส่วนการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน	(Inferential	Statistics)	ใช้สถิติ 

ไคสแควร์	 (Chi-square	 Test)	 โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ด้วยวธิกีารสัมภาษณ์หรอืการตอบแบบสอบถาม	ซึง่มรีะยะเวลาทีใ่ช้

ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู	ตรวจสอบความสมบรูณ์และความถกูต้อง

ของข้อมูล	รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลรวมทั้งสิ้นเป็นเวลา	6	เดือน

ตารางที่	1	จำานวนตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจำาแนกตามเขตพื้นที่

 

การวิเคราะหขอมูล สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล ขอมูลปจจัยดานสังคม และ
สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก ความถี่ (Frequency) และรอยละ (Percentage)  สวนการวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน (Inferential 

Statistics)  ใชสถิติไคสแควร (Chi-square Test) โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณหรือการตอบแบบสอบถาม 
ซ่ึงมีระยะเวลาที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตองของขอมูล รวมทั้งการวิเคราะหขอมูล
รวมทั้งส้ินเปนเวลา 6 เดือน 

ตารางที่ 1 จํานวนตัวอยางที่ใชในการศึกษาจําแนกตามเขตพื้นที่ 
เขต                                   ชุมชน/ประเภทชุมชน                         จํานวนประชากร   จํานวนตัวอยาง  รอยละ 
กลุมกรุงเทพกลาง  (เขตพญาไท) อินทามระ (แออัด)   333  59     5.94 
กลุมกรุงเทพใต (เขตสวนหลวง) เอ้ืออารีย (แออัด)   718 128   12.80 
กลุมกรุงเทพเหนือ (เขตบางเขน) รวมพัฒนา 33 (เมือง) 1,448 258   25.83 
กลุมกรุงเทพตะวันออก (เขตบึงกุม) สุวรรณนิเวศน (จัดสรร)   950 170   16.95 
กลุมกรุงธนเหนือ (เขตบางพลัด) จรัญ 66/1 (เคหะชุมชน)   617 110   11.00 
กลุมกรุงธนใต (เขตภาษีเจริญ) หมูบานพัฒนา ม.1 คลองขวาง(ชานเมือง) 1,541 275   27.48 

รวม 5,607                 1,000 100.00 
 

ผลการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งน้ีทําใหทราบถึงสถานการณของความครอบคลุมทางสังคมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยในประเด็นของขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางเปนเพศหญิง (คิดเปนรอยละ 56.8) เพศชาย (คิดเปน
รอยละ 43.2)  อายุของผูตอบแบบสอบถามมีอายุ 60 ปขึ้นไปมากที่สุด (คิดเปนรอยละ 22.2)  ระดับการศึกษาสวนใหญจบ
ปริญญาตรี (คิดเปนรอยละ 26.1)  นับถือศาสนาพุทธ (คิดเปนรอยละ 91.9)  สถานภาพสมรสแลวมากที่สุด(คิดเปนรอยละ 
50.8)  มีสุขภาพดี (คิดเปนรอยละ 41.6) และกลุมตัวอยางสวนใหญมีความสุข (คิดเปนรอยละ 59.3) 

ขอมูลความครอบคลุมทางสังคม ไดแก สิทธิพลเมือง เรื่องไปใชสิทธ์ิเลือกตั้ง สวนใหญไปใชสิทธ์ิ (คิดเปนรอยละ 
86.4) และประชาชนไมมีประสบการณในการถูกแบงแยกทางสังคมในเรื่องตางๆ ไดแก สถานภาพทางสังคม (คิดเปนรอยละ 
79.5) ความพิการทางรางกาย และ/หรือ มีประวัติทางการแพทย (คิดเปนรอยละ 92.0) อายุ (คิดเปนรอยละ 88.9) การทารุณ
กรรมทางเพศ (คิดเปนรอยละ 95.9) เรื่องเพศ (คิดเปนรอยละ 89.9) สัญชาติ (คิดเปนรอยละ 93.9) ลักษณะทางกายภาพ 
(จากการมอง) (คิดเปนรอยละ 72.7) ภูมิลําเนาเดิม (แหลงที่เกิด) (คิดเปนรอยละ 88.1) ระดับการศึกษา (คิดเปนรอยละ 79.5)  
การมีประวัติอาชญากรรม (คิดเปนรอยละ 94.7) ศาสนา (คิดเปนรอยละ 94.9) สวนเรื่องสิทธิของผูอพยพเขามาในประเทศ
ไทย โดยเฉพาะความเห็นวาผูอพยพสามารถกลายมาเปนผูนําทางการเมืองได พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญไมเห็นดวยเลย (คิด
เปนรอยละ 51.8) เรื่องการใหนักเรียนไทยไดรับโอกาสกอนนักเรียนที่อพยพเขาเมือง สําหรับการเรียนมหาวิทยาลัย วิทยาลัย 
พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นดวย (คิดเปนรอยละ 33.6) เรื่องผูอพยพเขาเมืองสามารถกลายมาเปนผูนําสูงสุดของประเทศ
ได กลุมตัวอยางสวนใหญไมเห็นดวยเลย (คิดเปนรอยละ 39.9) บทบาทชายและหญิง ในประเด็นที่วาโดยภาพรวมผูชายควร
เปนผูนําทางการเมืองมากกวาผูหญิง พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความเห็นเฉยๆ (คิดเปนรอยละ 30.7)  เรื่องการศึกษาใน
มหาวิทยาลัยมีความสําคัญสําหรับผูชายมากกวาผูหญิง กลุมตัวอยางตอบไมเห็นดวย (คิดเปนรอยละ 29.7 ) เรื่องผูชายเปนผู
บริหารธุรกิจไดดีกวาผูหญิง พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความเห็นเฉยๆ (คิดเปนรอยละ 31.9) 5) การชวยเหลือคนใน
ครัวเรือนเปนประจํา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ ไมมีความเห็น (คิดเปนรอยละ 78.6) การบริการสาธารณะ การมี
ประสบการณเรื่องการถูกปฏิเสธจากธนาคารหรือสถาบันการเงินอ่ืนๆในการไมใหเครดิตกูเงิน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ ไม
มีประสบการณ (คิดเปนรอยละ 81.1) การมีประสบการณความยากลําบากในการใชบริการขนสงสาธารณะ เชน รถเมล รถไฟ
ใตดิน (ไมรวมแท็กซ่ี) พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ ไมมีประสบการณ (คิดเปนรอยละ 50.0)   

และปจจัยที่มีความสัมพันธกับความครอบคลุมทางสังคมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครสามารถสรุปไดตาม
ผลการทดสอบสมมติฐาน ดังตอไปน้ี (ตารางที่ 2) 

 
 
 

ผลการวิจัย
	 ในการศึกษาครั้งน้ีทำาให้ทราบถึงสถานการณ์ของความ

ครอบคลุมทางสังคมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครโดย 

ในประเด็นของข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง	พบว่า	กลุ่มตัวอย่าง

เป็นเพศหญิง	(คิดเป็นร้อยละ	56.8)	เพศชาย	(คิดเป็นร้อยละ	43.2)		

อายุของผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุ	 60	 ปีขึ้นไปมากที่สุด	 (คิดเป็น 

ร้อยละ	 22.2)	 	 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบปริญญาตรี	 (คิดเป็น 

ร้อยละ	26.1)		นบัถอืศาสนาพทุธ	(คดิเป็นร้อยละ	91.9)		สถานภาพ

สมรสแล้วมากทีส่ดุ(คดิเป็นร้อยละ	50.8)		มสีขุภาพด	ี(คดิเป็นร้อยละ	

41.6)	และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความสุข	(คิดเป็นร้อยละ	59.3)

	 ข้อมูลความครอบคลุมทางสังคม	 ได้แก่	 สิทธิพลเมือง	

เรื่องไปใช้สิทธิ์เลือกต้ัง	 ส่วนใหญ่ไปใช้สิทธ์ิ	 (คิดเป็นร้อยละ	 86.4) 

และประชาชนไม่มีประสบการณ์ในการถูกแบ่งแยกทางสังคม

ในเรื่องต่างๆ	 ได้แก่	 สถานภาพทางสังคม	 (คิดเป็นร้อยละ	 79.5) 

ความพิการทางร่างกาย	และ/หรือ	มีประวัติทางการแพทย์	(คิดเป็น

ร้อยละ	92.0)	อายุ	(คิดเป็นร้อยละ	88.9)	การทารุณกรรมทางเพศ 

(คิดเป็นร้อยละ	 95.9)	 เรื่องเพศ	 (คิดเป็นร้อยละ	 89.9)	 สัญชาต ิ

(คิดเป็นร้อยละ	93.9)	ลักษณะทางกายภาพ	(จากการมอง)	(คิดเป็น

ร้อยละ	 72.7)	 ภูมิลำาเนาเดิม	 (แหล่งที่เกิด)	 (คิดเป็นร้อยละ	 88.1)	

ระดับการศึกษา	 (คิดเป็นร้อยละ	 79.5)	 การมีประวัติอาชญากรรม	

(คิดเป็นร้อยละ	94.7)	ศาสนา	(คิดเป็นร้อยละ	94.9)	ส่วนเรื่องสิทธิ

ของผู้อพยพเข้ามาในประเทศไทย	 โดยเฉพาะความเห็นว่าผู้อพยพ

สามารถกลายมาเป็นผู้นำาทางการเมืองได้	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่าง 

ส่วนใหญ่ไม่เหน็ด้วยเลย	(คดิเป็นร้อยละ	51.8)	เรือ่งการให้นกัเรยีนไทย 

ได้รับโอกาสก่อนนักเรียนที่อพยพเข้าเมือง	 สำาหรับการเรียน

มหาวิทยาลัย	 วิทยาลัย	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วย 

(คิดเป็นร้อยละ	 33.6)	 เรื่องผู้อพยพเข้าเมืองสามารถกลายมาเป็น 

ผู้นำาสูงสุดของประเทศได้	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยเลย	

(คิดเป็นร้อยละ	 39.9)	 บทบาทชายและหญิง	 ในประเด็นที่ว่า 

โดยภาพรวมผู้ชายควรเป็นผู้นำาทางการเมืองมากกว่าผู้หญิง	 พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นเฉยๆ	 (คิดเป็นร้อยละ	 30.7)	 

เรื่องการศึกษาในมหาวิทยาลัยมีความสำาคัญสำาหรับผู้ชายมากกว่า

ผู ้หญิง	 กลุ ่มตัวอย่างตอบไม่เห็นด้วย	 (คิดเป็นร้อยละ	 29.7) 

เรื่องผู้ชายเป็นผู้บริหารธุรกิจได้ดีกว่าผู้หญิง	 พบว่ากลุ่มตัวอย่าง 

ส่วนใหญ่มีความเห็นเฉยๆ	(คิดเป็นร้อยละ	31.9)	5)	การช่วยเหลือ

คนในครวัเรอืนเป็นประจำา	พบว่า	กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่	ไม่มคีวามเหน็ 

(คิดเป็นร้อยละ	 78.6)	 การบริการสาธารณะ	 การมีประสบการณ์

เรื่องการถูกปฏิเสธจากธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นๆ	 ในการ 

ไม่ให้เครดิตกู้เงิน	พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่	 ไม่มีประสบการณ์	

(คิดเป็นร้อยละ	 81.1)	 การมีประสบการณ์ความยากลำาบากในการ 

ใช้บริการขนส่งสาธารณะ	 เช่น	 รถเมล์	 รถไฟใต้ดิน	 (ไม่รวมแท็กซี่) 

พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่	 ไม่มีประสบการณ์	 (คิดเป็นร้อยละ	

50.0)		

	 และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความครอบคลุมทางสังคม

ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครสามารถสรุปได้ตามผล 

การทดสอบสมมติฐาน	ดังต่อไปนี้	(ตารางที่	2)

ทิพย์ปริญญ์  ปัญญามี
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102			วารสารวิจัยรำาไพพรรณี ปีที่ 9  ฉบับที่ 2  เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2558

		 จากตารางข้างต้นสามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่าง

ตัวแปรต่างๆ	 กับความครอบคลุมทางสังคมได้ดังต่อไปนี้	 เรื่องสิทธิ์

พลเมือง	 ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ได้แก่	 สถานภาพสมรส	 มีค่า 

ไคแสควร์	เท่ากบั	11.175	และมค่ีานยัสำาคญัทางสถติ	ิเท่ากบั	0.025	

ตัวแปรที่ไม่มีความสัมพันธ์	ได้แก่	เพศ	มีค่าไคแสควร์เท่ากับ	0.245	

ค่านัยสำาคัญทางสถิติท่ี	 0.885	 อายุ	 มีค่าไคแสควร์เท่ากับ	 8.904 

ค่านยัสำาคญัทางสถติทิี	่0.179	การศกึษามค่ีาไคแสควร์เท่ากบั	3.122	

ค่านัยสำาคัญทางสถิติที่	0.538	ศาสนา	มีค่าไคแสควร์เท่ากับ	3.644	

ค่านัยสำาคัญทางสถิติเท่ากับ	 0.162	 สุขภาพมีค่าไคแสควร์เท่ากับ	

8.764	 ค่านัยสำาคัญทางสถิติที่	 0.067	 ภาวะความสุขในชีวิตมีค่า 

ไคแสควร์เท่ากับ	0.430	ค่านัยสำาคัญทางสถิติที่	0.980	ความเต็มใจ

ในการบรจิาคเงนิร้อยละ	10	ของรายได้มค่ีาไคแสควร์เท่ากบั	6.508	

ค่านัยสำาคัญทางสถิติที่	 0.164	 ความคาดหวังในการช่วยเหลือจาก

ภาครัฐหรือเอกชนมีค่าไคแสควร์เท่ากับ	 4.174	 ค่านัยสำาคัญทาง

สถิติที่	0.383	

	 เรื่องบทบาทชายหญิง	 ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ได้แก่	 เพศ 

มีค่าไคแสควร์เท่ากับ	9.870	ค่านัยสำาคัญทางสถิติที่0.020	ศาสนา

มีค่าไคแสควร์เท่ากับ	 14.961	 ค่านัยสำาคัญทางสถิติที่	 0.002 

ความเต็มใจในการบริจาคเงินร้อยละ	 10	 ของรายได้มีค่าไคแสควร์

เท่ากบั	37.335	ค่านยัสำาคญัทางสถติทิี	่0.000	ความคาดหวงัในการ 

ช่วยเหลือจากภาครัฐหรือเอกชน	 มีค่าไคแสควร์เท่ากับ	 46.500 

ค่านยัสำาคญัทางสถติทิี	่0.000	และตวัแปรทีไ่ม่มคีวามสมัพนัธ์	ได้แก่	

อายุ	 มีค่าไคแสควร์เท่ากับ	 7.451	 ค่านัยสำาคัญทางสถิติที่	 0.590 

การศึกษามค่ีาไคแสควร์เท่ากบั	7.601	ค่านยัสำาคัญทางสถติทิี	่0.269	

สถานภาพสมรส	 มีค่าไคแสควร์เท่ากับ	 6.398	 ค่านัยสำาคัญทาง 

สถติทิี	่0.380	สขุภาพ	มค่ีาไคแสควร์เท่ากบั	9.057	ค่านยัสำาคัญทาง

สถิติที่	 0.170	 ภาวะความสุขในชีวิต	 มีค่าไคแสควร์เท่ากับ	 8.504 

ค่านัยสำาคัญทางสถิติที่	0.203

	 เรือ่งประสบการณ์การถกูปฏเิสธจากสถาบนัการเงนิ	ตวัแปร

ที่มีความสัมพันธ์ได้แก่	 อายุ	 มีค่าไคแสควร์เท่ากับ	 13.568	 ค่า 

นัยสำาคัญทางสถิติที่	0.004	สถานภาพสมรส	มีค่าไคแสควร์เท่ากับ	

9.392	ค่านัยสำาคัญทางสถิติที่	0.009	สุขภาพ	มีค่าไคแสควร์เท่ากับ	

32.580	ค่านัยสำาคัญทางสถิติที่	0.000	ภาวะความสุขในชีวิต	มีค่า 

ไคแสควร์เท่ากับ	6.031	ค่านัยสำาคัญทางสถิติที่	0.049	ความเต็มใจ

ในการบริจาคเงินร้อยละ	 10	 ของรายได้	 มีค่าไคแสควร์เท่ากับ	

32.860	ค่านัยสำาคัญทางสถิติที่	0.000	ตัวแปรที่ไม่มีความสัมพันธ์	

ได้แก่	 เพศ	 มีค่าไคแสควร์เท่ากับ	 0.063	 ค่านัยสำาคัญทางสถิติท่ี	

0.963	 การศึกษา	 มีค่าไคแสควร์เท่ากับ	 5.490	 ค่านัยสำาคัญทาง

สถิติที่	0.064	ศาสนา	มีค่าไคแสควร์เท่ากับ	0.093	ค่านัยสำาคัญทาง

สถติทิี	่0.760	ความคาดหวงัในการช่วยเหลือจากภาครฐัหรือเอกชน 

มีค่าไคแสควร์เท่ากับ	3.412	ค่านัยสำาคัญทางสถิติที่	0.182

	 ประสบการณ์ความยากลำาบากในการขนส่งสาธารณะ	

ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ได้แก่	 อายุ	 มีค่าไคแสควร์เท่ากับ	 8.155	

ค่านัยสำาคัญทางสถิติที่	0.043	สุขภาพ	มีค่าไคแสควร์เท่ากับ	8.750	

 

ตารางที่ 2 ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

ตัวแปร 
 

สิทธิพลเมือง 
 

บทบาทชายหญิง 
ประสบการณการ
ถูกปฏิเสธจาก
สถาบันการเงิน 

ประสบการณความ
ยากลําบากในการ
ขนสงสาธารณะ 

Chi. Sig.* Chi. Sig.* Chi. Sig.* Chi. Sig.* 

1. เพศ 0.245 0.885 9.870 0.020** 0.063 0.963 0.016 0.901 
2. อาย ุ 8.904 0.179 7.451 0.590 13.568 0.004** 8.155 0.043** 
3. การศึกษา 3.122 0.538 7.601 0.269 5.490 0.064 1.381 0.501 
4. ศาสนา 3.644 0.162 14.961 0.002** 0.093 0.760 2.186 0.139 
5. สถานภาพสมรส 11.175 0.025** 6.398 0.380 9.392 0.009** 2.114 0.347 
6. สุขภาพ 8.764 0.067 9.057 0.170 32.580 0.000** 8.750 0.013** 
7. ภาวะความสุขในชีวิต 0.430 0.980 8.504 0.203 6.031 0.049** 5.016 0.081 
8. ความเต็มใจในการบริจาค
เงินรอยละ 10 ของรายได 

6.508 0.164 37.335 0.000** 32.860 0.000** 4.124 0.127 

9. ความคาดหวังในการ
ชวยเหลือจากภาครัฐหรือ
เอกชน 

4.174 0.383 46.500 0.000** 3.412 0.182 19.580 0.000** 

หมายเหตุ * หมายถึง คานัยสําคัญทางสถิต ิ
  ** หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางขางตนสามารถอธิบายถึงความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ กับความครอบคลุมทางสังคมไดดังตอไปน้ี 
เรื่องสิทธ์ิพลเมือง ตัวแปรที่มีความสัมพันธไดแก สถานภาพสมรส มีคาไคแสควร เทากับ 11.175 และมีคานัยสําคัญทางสถิติ 
เทากับ 0.025 ตัวแปรที่ไมมีความสัมพันธ ไดแก เพศ มีคาไคแสควรเทากับ 0.245 คานัยสําคัญทางสถิติที่ 0.885 อายุ มีคาไค
แสควรเทากับ 8.904 คานัยสําคัญทางสถิติที่ 0.179 การศึกษามีคาไคแสควรเทากับ 3.122 คานัยสําคัญทางสถิติที่ 0.538 
ศาสนา มีคาไคแสควรเทากับ 3.644 คานัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.162 สุขภาพมีคาไคแสควรเทากับ 8.764 คานัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.067 ภาวะความสุขในชีวิตมีคาไคแสควรเทากับ 0.430 คานัยสําคัญทางสถิติที่ 0.980 ความเต็มใจในการบริจาคเงิน
รอยละ 10 ของรายไดมีคาไคแสควรเทากับ 6.508 คานัยสําคัญทางสถิติที่ 0.164 ความคาดหวังในการชวยเหลือจากภาครัฐ
หรือเอกชนมีคาไคแสควรเทากับ 4.174 คานัยสําคัญทางสถิติที่ 0.383  

เรื่องบทบาทชายหญิง ตัวแปรที่มีความสัมพันธไดแก เพศ มีคาไคแสควรเทากับ 9.870 คานัยสําคัญทางสถิติที่0.020 
ศาสนามีคาไคแสควรเทากับ 14.961 คานัยสําคัญทางสถิติที่ 0.002 ความเต็มใจในการบริจาคเงินรอยละ 10 ของรายไดมีคาไค
แสควรเทากับ 37.335 คานัยสําคัญทางสถิติที่ 0.000 ความคาดหวังในการชวยเหลือจากภาครัฐหรือเอกชน มีคาไคแสควร
เทากับ 46.500 คานัยสําคัญทางสถิติที่ 0.000 และตัวแปรที่ไมมีความสัมพันธ ไดแก อายุ มีคาไคแสควรเทากับ 7.451 คา
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.590 การศึกษามีคาไคแสควรเทากับ 7.601 คานัยสําคัญทางสถิติที่ 0.269 สถานภาพสมรส มีคาไค
แสควรเทากับ 6.398 คานัยสําคัญทางสถิติที่ 0.380 สุขภาพ มีคาไคแสควรเทากับ 9.057 คานัยสําคัญทางสถิติที่ 0.170 ภาวะ
ความสุขในชีวิต มีคาไคแสควรเทากับ 8.504 คานัยสําคัญทางสถิติที่ 0.203 

เรื่องประสบการณการถูกปฏิเสธจากสถาบันการเงิน ตัวแปรที่มีความสัมพันธไดแก อายุ มีคาไคแสควรเทากับ 
13.568 คานัยสําคัญทางสถิติที่ 0.004 สถานภาพสมรส มีคาไคแสควรเทากับ 9.392 คานัยสําคัญทางสถิติที่ 0.009 สุขภาพ มี
คาไคแสควรเทากับ 32.580 คานัยสําคัญทางสถิติที่ 0.000 ภาวะความสุขในชีวิต มีคาไคแสควรเทากับ 6.031 คานัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.049 ความเต็มใจในการบริจาคเงินรอยละ 10 ของรายได มีคาไคแสควรเทากับ 32.860 คานัยสําคัญทางสถิติที่ 
0.000 ตัวแปรที่ไมมีความสัมพันธ ไดแก เพศ มีคาไคแสควรเทากับ 0.063 คานัยสําคัญทางสถิติที่ 0.963การศึกษา มีคาไค
แสควรเทากับ 5.490 คานัยสําคัญทางสถิติที่ 0.064 ศาสนา มีคาไคแสควรเทากับ 0.093 คานัยสําคัญทางสถิติที่ 0.760 ความ
คาดหวังในการชวยเหลือจากภาครัฐหรือเอกชน มีคาไคแสควรเทากับ 3.412 คานัยสําคัญทางสถิติที่ 0.182 

ประสบการณความยากลําบากในการขนสงสาธารณะ ตัวแปรที่มีความสัมพันธไดแก อายุ มีคาไคแสควรเทากับ 
8.155 คานัยสําคัญทางสถิติที่ 0.043 สุขภาพ มีคาไคแสควรเทากับ 8.750 คานัยสําคัญทางสถิติที่ 0.013 ความคาดหวังในการ

ตารางที่	2	ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน

ทิพย์ปริญญ์  ปัญญามี
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ค่านัยสำาคัญทางสถิติที่	 0.013	 ความคาดหวังในการช่วยเหลือจาก

ภาครัฐหรือเอกชน	มีค่าไคแสควร์เท่ากับ	19.580	ค่านัยสำาคัญทาง

สถิติที่	0.000	ตัวแปรที่ไม่มีความสัมพันธ์	ได้แก่	เพศ	มีค่าไคแสควร ์

เท่ากับ	 0.016	 ค่านัยสำาคัญทางสถิติท่ี	 0.901	 การศึกษา	 มีค่า 

ไคแสควร์เท่ากับ	1.381	ค่านัยสำาคัญทางสถิติที่	0.501	ศาสนา	มีค่า

ไคแสควร์เท่ากับ	2.186	ค่านัยสำาคัญทางสถิติที่	0.139	สถานภาพ

สมรส	มีค่าไคแสควร์เท่ากับ	2.114	ค่านัยสำาคัญทางสถิติที่	0.347	

ภาวะความสขุในชวีติ	มค่ีาไคแสควร์เท่ากบั	5.016	ค่านยัสำาคญัทาง

สถิติที่	0.081	ความเต็มใจในการบริจาคเงินร้อยละ	10	ของรายได ้

มีค่าไคแสควร์เท่ากับ	4.124	ค่านัยสำาคัญทางสถิติที่	0.127

สรุปผลการศึกษา	
	 การศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความครอบคลุม

ทางสังคมสามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังต่อไปน้ี	 กลุ่มตัวอย่าง 

ในการศึกษาคือประชาชนที่อาศัยอยู ่ในเขตกรุงเทพมหานคร	

จำานวน	1,000	คน	 โดยพบว่า	ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุ	 60	ปี

ขึ้นไป	 นับถือศาสนาพุทธ	 สถานภาพสมรสแล้ว	 มีการศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี	 มีสุขภาพปานกลาง	 และเป็นผู ้มีความสุขในชีวิต 

เรื่องการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไปใช้สิทธิ์

ในการเลือกตั้ง	 เรื่องประสบการณ์การถูกแบ่งแยกทางสังคมใน 

เรื่องต่างๆ	 ได้แก่	 สถานภาพทางสังคม	 เช่น	 การจ้างงานไม่ประจำา	

ความพิการทางร่างกาย	 และ/หรือ	 มีประวัติทางการแพทย์	 อายุ 

การทารุณกรรมทางเพศ	 เพศ	 สัญชาติ	 ลักษณะทางกายภาพ	 

ภมูลิำาเนาเดมิ	ระดบัการศกึษา	การมีประวัตอิาชญากรรม	ศาสนา	พบว่า 

ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์ดังกล่าว	 ส่วนในเรื่องสิทธิ

ของผู้อพยพที่เข้ามาในไทย	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยเลย 

ว่าผูอ้พยพสามารถกลายมาเป็นผูน้ำาทางการเมอืงได้	และไม่เหน็ด้วย 

ว่าผู้อพยพเข้าเมืองสามารถกลายมาเป็นผู้นำาสูงสุดของประเทศได้	

แต่เห็นด้วยว่านักเรียนไทยควรได้รับโอกาสก่อนนักเรียนที่อพยพ 

เข้าเมืองในการเข้าเรียนมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย	 เรื่องบทบาท

ชายและหญิง	 พบว่ากลุ่มตัวอย่างไม่เห็นด้วยว่าเพศชายมีบทบาท

มากกว่าเพศหญิงในเรื่องต่างๆ	 ได้แก่	 ผู้ชายเป็นผู้นำาทางการเมือง

มากกว่าผู้หญิง	และการศึกษาในมหาวิทยาลัย	ส่วนการที่ผู้ชายเป็น 

ผู้บริหารธุรกิจได้ดีกว่าผู้หญิงน้ันพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รู้สึก

เฉยๆ	 ในเรื่องประสบการณ์การถูกปฏิเสธจากธนาคารหรือสถาบัน

การเงินอื่นๆ	 ในการไม่ให้เครดิตกู ้เงินและการมีประสบการณ์ 

ความยากลำาบากในการใช้บริการขนส่งสาธารณะ	 เช่น	 รถเมล์ 

รถไฟใต ้ดิน	 ไม ่รวมแท็กซ่ี	 พบว ่า	 กลุ ่มตัวอย ่างส ่วนใหญ่ 

ไม่มีประสบการณ์	

	 ผลการทดสอบสมมติฐาน	 เรื่องสิทธิพลเมือง	 ตัวแปรที่มี

ความสัมพันธ์ได้แก่	สถานภาพสมรส	เรื่องบทบาทชายหญิง	ตัวแปร

ที่มีความสัมพันธ์ได้แก่	 เพศ	ศาสนา	ความเต็มใจในการบริจาคเงิน

ร้อยละ	 10	 ของรายได้	 ความคาดหวังในการช่วยเหลือจากภาครัฐ

หรือเอกชน	 เรื่องประสบการณ์การถูกปฏิเสธจากสถาบันการเงิน 

ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ได้แก่	 อายุ	 สถานภาพสมรส	 สุขภาพ 

ภาวะความสุขในชีวิต	 ความเต็มใจในการบริจาคเงินร้อยละ	 10 

ของรายได้	 ประสบการณ์ความยากลำาบากในการขนส่งสาธารณะ	

ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ได้แก่	 อายุ	 สุขภาพ	 และความคาดหวัง 

ในการช่วยเหลือจากภาครัฐหรือเอกชน

อภิปรายผล
	 ในการศึกษาครั้งนี้ผู ้ศึกษาได้อภิปรายผลการศึกษาใน	

ตัวแปรที่มีความสำาคัญกับความครอบคลุมทางสังคม	 โดยสามารถ

อภิปรายผลได้ดังต่อไปนี้	

	 เรื่องบทบาทของเพศชายและเพศหญิง	 สามารถอภิปราย 

ได้ดังต่อไปนี้	 1)	 เพศ	 พบว่า	 เพศชายมีแนวโน้มความเป็นผู้นำา 

ทางการเมืองมากกว่าเพศหญิง	 โดยสามารถอธิบายโดยอาศัย 

การศกึษาของ	(กลุลิน	ีมทุธาลนิ.	2554)	ทีไ่ด้กล่าวไว้ว่า	เพศสภาพนัน้ 

เป็นการนำาเอาความแตกต่างทางชีวภาพมาผูกตดิกบัสถานะบทบาท	

และหน้าที่ทางสังคมในชีวิตประจำาวัน	 เช่น	 เพศหญิง	 ต้องมีความ 

นุ่มนวล	 อ่อนโยน	 ในขณะที่เพศชาย	 ต้องมีความเข้มแข็ง	 ซึ่ง 

ในประเด็นดังกล่าวทำาให้เห็นได้ว่าการที่สังคมไม่สามารถแยก 

ความแตกต่างทางชีวภาพ	 และความแตกต่างของสถานะและ

บทบาทของเพศได ้	 ทำาให ้ความเป ็นเพศชายและเพศหญิง 

ต่างคาดหวังในบทบาทหน้าที่ของตนเอง	 และในการศึกษาของ	

(สถาบันพระปกเกล้า.	 2551)	 ในเรื่องสตรีกับการเมือง	 ก็ได้สรุป

ไว้อย่างน่าสนใจว่า	 “ผู้ชาย	 ชุมชน	 สังคม	 ยังมีทัศนคติที่โน้มเอียง 

เรื่องมิติหญิงชาย	และความเท่าเทียมกันทางเพศ	และเนื่องมาจาก 

ทัศนคตินั้นจึงทำาให ้ เกิดการป ิดกั้นโอกาสของผู ้หญิงเข ้าสู ่

กระบวนการเมือง”	 ซึ่งจากการศึกษาทั้งหมดทำาให้สามารถเห็นว่า 

ประชาชนเพศชายนั้น	 มีความตระหนักรู ้ถึงตนเองในการเป็น 

ผูน้ำาทางการเมอืงทีม่ากกว่าเพศหญงิ	ทีอ่าจเกดิจากปัจจยัหลายอย่าง 

อาทิเช่น	 ทัศนคติ	 และความเข้าใจของคนในสังคม	 ด้านสถานะ

บทบาทหน้าที่ของเพศชายและหญิง	 เป็นต้น	 2)	 ศาสนา	 พบว่า	

ประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธส่วนใหญ่มีความเห็นเฉยๆ	 ในเรื่อง

บทบาทความเป็นผู้นำาทางการเมืองที่เพศชายมีมากกว่าเพศหญิง	

ในการศึกษาของ	 (ชัยอนันต์	 สมุทวณิช.	 2555)	 ได้กล่าวถึงศาสนา 

สำาหรับเอเชีย	 ว่าศาสนาพุทธกับอาณาจักรมีความสัมพันธ์ที ่

พึง่พากนัมากกว่าความขดัแย้งกนั	และพระมหากษตัรย์ิกท็รงอปุถมัภ์

พระศาสนา	 ดังนั้นศาสนาพุทธจึงไม่มีบทบาททางการเมือง	 แต ่

ในขณะเดียวกันสังคมปัจจุบันยังให้ความสำาคัญในบทบาทความ 

เท่าเทียมทางเพศอันจะนำาไปสู ่การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ	

รวมไปถึงการยอมรับในสังคมเพื่อการดำารงชีวิตที่ดีของตน	 ซึ่ง

ในการศึกษาของ	 (เสรีภาพ	 ณ	 ชะเยือง.	 2555)	 ได้กล่าวว่า 

ทิพย์ปริญญ์  ปัญญามี
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ในความเป็นจริงนั้น	 มนุษย์ทุกคนต้องยอมรับค่านิยมระดับต่างๆ 

ที่อยู่ในสังคม	 ตามลักษณะโครงสร้างทางสังคมอาศัยอยู่เพื่อให้

สามารถดำารงตน	 และได้รับการยอมรับในสังคมนั้นๆ	 ได้	 ซึ่งเมื่อ 

ในช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ	ก็จะสมสามารถนำาหลักการ

หรือค่านิยมที่รับเอาไว้	 มาปลอบใจตนเอง	 เพื่อให้สามารถอดทน 

ต่อสู้ชีวิตต่อไปได้	 ด้วยเหตุน้ีเอง	 อิทธิพลทางศาสนาที่ฝังรากลึก 

ในจิตใจของมนุษย์ทุกคน	 จึงเป็นสิ่งที่มีความสำาคัญในชีวิตในการ

วนิจิฉยัความถกูผดิ	การยอมรบัวถิทีางปฏบิตัต่ิางๆ	ทีจ่ะช่วยให้มนษุย์

เกดิความสนัตสิขุ	3)	ความเตม็ใจในการบรจิาคเงนิร้อยละ	10	ของ

รายได้เพื่อช่วยเหลือคนว่างงานให้มีงานทำา	 พบว่า	 ประชาชน

ที่ไม่เต็มใจบริจาคมีความเห็นด้วยว่า	 บทบาทชายหญิงในเรื่อง 

เพศชายมีความเป็นผู ้นำาทางการเมืองมากกว่าเพศหญิง	 อาจ

เป็นเพราะประชาชนกลุ่มน้ีมีพื้นฐานในการดำารงชีวิตอย่างคนใน 

ชุมชนเมือง	 ซึ่งต้องใช้เวลาในแต่ละวันอย่างเร่งรีบ	 รวมไปถึง 

ค่านิยมการอยู่โดยไม่ให้ความสำาคัญกับคนอื่นในสังคม	 หากแต ่

ให้ความสำาคัญกับผลประโยชน์ท่ีเก่ียวข้องกับตัวเองเท่านั้น	 ซึ่ง 

แตกต่างจากคนในสมัยก่อนที่ให้ความสำาคัญในการอยู ่ร่วมกับ 

คนอื่นในสังคม	 โดยเฉพาะในการใช้เงิน	 โดยในการศึกษาของ 

(ว.วชิรเมธี.	 2555)	 ได้กล่าวว่า	 ในสมัยโบราณ	 คนฉลาดนั้นต้อง 

รู้จักใช้เงิน	 ไม่ให้ปล่อยตัวตกเป็นทาสของเงิน	 หากเรารู้จักนำาเงิน

มาบริจาคเพื่อช่วยสังคม	 ก็สามารถทำาให้สังคมยกย่อง	 นับถือได้	

ส่วนในทางการเมืองที่ประชาชนไม่เต็มใจบริจาคนั้นเห็นว่าเพศชาย 

มีบทบาทความเป็นผู้นำามากกว่าเพศหญิง	 ก็อาจเปรียบเสมือน 

ค่านิยมแบบดั้งเดิมท่ีเพศชายเป็นใหญ่	 ซ่ึงในการศึกษาของ 

(Crampton	and	Mishra.	1999)	ได้กล่าวว่า	บทบาทของเพศชาย

ได้ถูกมองว่าเป็นผู้ที่มีความเข้มแข็ง	 เป็นผู้นำา	 กล้าหาญ	มีความคิด	

ความสามารถในการทำางานมากกว่าเพศหญิง	 ในขณะที่เพศหญิง 

ถูกกำาหนดให้เป็นผู้ตามท่ีมีลักษณะอ่อนแอ	 อ่อนไหว	 บอบบาง 

ชอบใช้อารมณ์	ไม่ชอบแข่งขัน	ไม่มีความเป็นผู้นำา		

	 เร่ืองประสบการณ ์การถูกปฏิ เสธจากธนาคารหรือ 

สถาบันการเงิน	 สามารถอภิปรายได้ดังต่อไปน้ี	 1)	 อายุ	 พบว่า

ประชาชนที่มีอายุ	 30-39	 ปี	 เคยมีประสบการณ์มากกว่ากลุ่มอายุ

ช่วงอื่นๆ	 ซึ่งในช่วงวัยน้ีกล่าวได้ว่าเป็นช่วงวัยของความต้องการ 

ความมั่นคงในชีวิตตามทฤษฎีของ	Maslow	 (ภาศิริ	 เขตปิยรัตน์

และสินีนาถ	 วิกรมประสิทธิ,	 2554:	 4)	 ได้กล่าวถึง	 ทฤษฎีลำาดับ

ความต้องการมาสโลว์	(Maslow	Hierarchy	of	Needs	Theory)	

(Abraham	Maslow)	ที่ได้ระบุว่าบุคคลมีความต้องการเรียงลำาดับ

จากระดบัพืน้ฐานทีส่ดุไปยงัระดบัสงูสดุ	โดยมกีรอบความคดิทีส่ำาคญั

สามประการได้แก่	 1)	 บุคคลเป็นสิ่งมีชีวิตท่ีมีความต้องการ	 และ

ต้องมีแรงจูงใจที่จะนำาไปสู่ความต้องการน้ัน	 ส่วนความต้องการที่

ได้รับความตอบสนองแล้วก็ไม่มีแรงจูงใจอีกต่อไป	2)	ความต้องการ 

ของบุคคลจะเรียงตามความต้องการพื้นฐานไปจนถึงความต้องการ

ที่มีความซับซ้อนสูงขึ้น	 3)	 เมื่อความต้องการลำาดับที่ตำ่ากว่าหรือ 

ความต้องการพื้นฐานได้รับการตอบสนองแล้ว	 บุคคลจะมี 

ความต้องการลำาดับที่สูงขึ้น	 ซึ่งในอายุดังกล่าวเป็นช่วงที่ประชาชน

กำาลงัก้าวไปสูค่วามต้องการทางสงัคมทีส่งูขึน้เช่นกนั	โดยประชาชน

จะต้องการมีความปลอดภัยที่ไม่เกิดอันตรายในชีวิตและทรัพย์สิน	

ดังนั้นประชาชนจึงต้องหาความมั่นคงให้กับตนเอง	 ไม่ว่าจะด้วย 

วิถีทางใดก็ตาม	 อาทิ	 การไปกู้หน้ียืมสิน	 กับธนาคารหรือสถาบัน 

การเงินอื่นๆ	เพื่อนำามาเป็นหลักประกันในชีวิต	แต่ในขณะเดียวกัน

ช่วงวัยนี้ยังเป็นวัยที่กำาลังก้าวผ่านชีวิตวัยรุ่น	 และกำาลังสร้างเนื้อ

สร้างตัว	 เพื่อที่จะนำามาให้ครอบครัวของตนเองไปสู่จุดที่ดีและ 

ให้เกิดความยอมรับทางสังคม	 ดังน้ันเพื่อให้เกิดความยอมรับทาง

สังคมเกิดขึ้นจริง	ประชาชนจึงพยายามกู้เงินในการบริโภค	อุปโภค

ทรัพย์สินต่างๆ	อาทิ	 รถยนต์	 ที่ดิน	บ้าน	 แต่ทั้งนี้ก็ไม่ใช่ประชาชน

ทุกคนที่จะสามารถกู้ได้	 เนื่องจากทางสถาบันการเงินมีกฎเกณฑ์

ที่เคร่งครัด	 จึงเป็นเหตุให้ประชาชนที่มีหลักคำ้าประกันที่ไม่ดีพอ 

ต้องถูกปฏิเสธอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 2)	 สถานภาพสมรส	 พบว่า 

ประชาชนที่ มีสถานภาพโสดส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ  ์

การถูกปฏิเสธจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน	 อาจเป็นเพราะ

ประชาชนที่สถานภาพโสดมีค่านิยมในการดำาเนินชีวิตที่เกี่ยวข้อง

กับตนเองเป็นส่วนใหญ่	ซึ่งในการศึกษาของ	 (พนิดา	หอมบุญยงค์.	

2549)	 กล่าวไว้ว่าประชาชนเพศหญิงที่เป็นโสดแบ่งออกได้ห้ากลุ่ม	

ได้แก่	 กลุ่มที่ชอบแบรนด์เนม	 กลุ่มสาวมีสุข	 กลุ่มสาวมั่น	 กลุ่ม 

The	 Thirtyteen	 และกลุ่มผู้ดูแลตนเองซึ่งในกลุ่มนี้จะมีอัตรา

การออมเงินสูง	 ไม่ให้สำาคัญในการแต่งหน้าแต่งตัวดูดีตลอดเวลา 

นั่นย่อมแสดงถึงการไม่มีภาวะที่ต้องไปใช้บริการจากธนาคารหรือ

สถาบันการเงินในการกู ้เงิน	 ในขณะที่ประชาชนที่มีสถานภาพ 

สมรสนัน้	จำาเป็นต้องพจิารณาปัจจยัต่างๆ	ทีม่คีวามเกีย่วข้องในการ

ดำาเนนิชวีติ	โดยเฉพาะในเรือ่งการเงนิ	โดยในการศกึษาของ	(มลัลกิา	

สมสกุล.	 2543.	 อ้างถึงใน	 ธัญลักษณ์	 อิสสระ.	 2553)	 ได้กล่าวถึง	

องค์ประกอบในความพึงพอใจในชีวิตสมรส	 โดยมีองค์ประกอบ 

ในด้านสถานภาพการเงินในครอบครัว	 ซึ่งมีผลต่อการมีความสุข 

ในชวีติคู	่หากมคีูส่ามภีรรยา	มรีายได้ไม่เพยีงพอกบัรายจ่ายจะทำาให้

การดำารงชวีติอยูร่่วมไม่ราบรืน่	ดงันัน้จงึทำาให้คูส่มรสต้องมกีารกูเ้งนิ 

เพื่อตอบสนองต่อการสร้างความม่ันคงในการครอบครัวตนเอง 

แต่ถึงอย่างไรก็ตามเรื่องสถานะการเงินก็ยังคงเป็นเพียงปัจจัยหนึ่ง 

ทีม่คีวามจำาเป็นทีท่ำาให้คูส่มรสรูส้กึมคีวามมัน่คงในการใช้ชวีติร่วมกนั

แต่ไม่ได้เป็นปัจจยัทีส่ำาคญัทีสุ่ดในการดำารงชวีติคู	่3)	ภาวะความสขุ

ในชีวิต	พบว่า	ประชาชนที่มีความสุขในชีวิต	ไม่เคยมีประสบการณ์

การถกูปฏิเสธจากธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิ	การทีป่ระชาชนจะมี

ความสขุได้นัน้	ไม่จำาเป็นทีต้่องแลกมาด้วยปัจจยัทางการเงนิเสมอไป	 

ซึ่งในการศึกษาเกี่ยวกับความสุขของคนคนในชาติ	 (เสาวลักษม์ 

กิตติประภัสร์.	 มปป.)	 ได้สังเคราะห์งานวิจัยที่ทำาโดยนักวิชาการ

ทิพย์ปริญญ์  ปัญญามี
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ตะวันตกพบว่า	 การมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นไม่ได้ทำาให้มีความสุขเพิ่มขึ้น 

ตามด้วยเสมอไป	 เพราะความต้องการของคนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ		

นอกจากนี้ปัจจัยที่สร้างความสุขยังรวมไปถึง	การมีงานทำา	สุขภาพ	

การศึกษา	 ชีวิตครอบครัว	 ความสัมพันธ์ทางสังคม	 สิ่งแวดล้อม 

ความมั่นคงในชีวิตการทำางาน	 อิสรภาพ	 ความยุติธรรมทางสังคม 

แต่ในขณะเดยีวกนัประชาชนอาจเพยีงต้องการการยอมรบัในสงัคม

เพื่อให้รู้สึกถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันในสังคม	และในการศึกษาของ	

(ฐิติมา	กุลอัชชะกิจ.	2543)	ได้กล่าวว่า	การที่ประชาชนจะยอมรับ

คนในสงัคมนัน้	ขึน้อยู่กบัหลายปัจจยั	ซึง่ด้านบคุลกิภาพและค่านยิม

ก็ส่งผลให้เกิดการยอมรับทางสังคมได้	 ดังน้ันการท่ีประชาชนที่มี

ภาวะความสุขอยู่แล้วไม่มีประสบการณ์การถูกปฏิเสธจากธนาคาร 

หรอืสถาบนัทางการเงนิจงึกล่าวได้ว่า	ประชาชนไม่ได้เหน็ความสำาคญั 

ในการมีรายได้ที่เกินตัว	 และไม่มีความจำาเป็นในการใช้บริการจาก

ธนาคารหรือสถาบันการเงินเท่าใดนัก	

ข้อเสนอแนะทั่วไป
	 1.	 สิทธิพลเมือง

	 ควรให้ความสำาคัญในการประสานขอความร่วมมือจากทุก

องค์กร	หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน	รวมทั้งการประชาสัมพันธ์

ทางภาครัฐหรือเอกชนท่ีควรทำาการสื่อสารกับประชาชนทุกช่อง

ทาง	ไม่ว่าจะเป็น	ทางสือ่ด้านต่างๆ	หรอืการวางแผนประชาสมัพนัธ์ 

ให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มในสังคม	 รวมไปถึงการพัฒนาระบบ 

การศกึษาของไทยทีต้่องกำาชบัและให้ความรูเ้กีย่วกบัสทิธขิองตนเอง

ในด้านต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นสิทธิเสรีภาพ	สิทธิมนุษยชน	ที่ประชาชน 

ทุกคนต้องทราบ	 เพื่อจะได้เข้าใจถึงบทบาทการมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาประเทศของตนเอง	 อีกทั้งยังทำาให้ประชาชนไม่มีเสียสิทธิ

ประโยชน์ที่ตนเองควรจะได้รับอีกด้วย

	 2.	 การแบ่งแยกทางสังคม	

	 ควรส่งเสริมการปลูกฝังจากสถาบันที่เล็กที่สุดในสังคม 

นั่นคือ	 สถาบันครอบครัว	 ครอบครัวควรเป็นสถาบันเบื้องต้นที่ให้

ความรัก	 ความอบอุ่น	 อันเป็นรากฐานของภาวะจิตใจที่มั่นคงและ 

มจีติวญิญาณทีเ่อือ้อารต่ีอบคุคลอืน่ๆ	ในสงัคม	ในขณะทีก่ารบรหิาร 

จัดการของรัฐบาลควรให้การสนับสนุน	 และส่งเสริมเกี่ยวกับ 

ความเท่าเทียมของประชาชนทุกกลุ่มในสังคมไม่ว่าจะเป็น	 ฐานะ

ทางเศรษฐกิจที่ควรมีเพดานทางเศรษฐกิจและภาครัฐสามารถ 

เข้ามาแทรกแซงได้เมื่อเกิดการกระจายรายได้อย่างไม่ธรรม	 หรือ

นายจ้าง	ลกูจ้างมกีารเอารดัเอาเปรยีบ	รวมไปถึงการแบ่งแยกชนชัน้

ทางสังคม	 ซึ่งสามารถต่อยอดเป็นความขัดแย้งในสังคมวงกว้าง 

ที่ทำาให้การดำารงชีวิตของประชาชนเกิดภาวะความมีสุขน้อยลง

	 3.	 สิทธิผู้อพยพเข้าประเทศ	

	 ควรมีข้อกำาหนดท่ีชัดเจนท้ังในหลักการและข้อปฏิบัติ 

เกี่ยวกับผู ้อพยพ	 ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคม	 การศึกษา	

การเมืองการปกครอง	 ทั้งยังรวมไปถึงเรื่องแรงงาน	 ซ่ึงจะเห็นได้

จากที่คนอพยพไหลทะลักเข้ามาในประเทศไทยแถบชายแดน	 เช่น	

อ.แม่สอด	จ.ตาก	หรือแถบอำาเภออรัญประเทศ	ที่มีแรงงานอพยพ

จำานวนมาก	 จนทำาให้แรงงานในประเทศเกิดสภาวะการจ้างงาน 

ทีต่ำา่ลง	ทัง้นัน้อาจเกดิจากพฤตกิรรมของแรงงานไทยทีม่คีวามอดทน

ตำา่กว่าแรงงานอพยพ	ไม่มลัีกษณะอดทนต่อแรงกดดนัไม่การทำางาน	

ในขณะทีแ่รงงานอพยพนัน้	ค่าจ้างกต็ำา่กว่าแรงงานไทย	มคีวามอดทน 

ต่อการจ้างงาน	และทนต่อแรงกดดนัได้มากกว่า	แต่ถงึอย่างไรกต็าม

การคุ้มครองทางกฎหมายต่อแรงงานไทยก็ควรมีประสิทธิภาพและ

ประสทิธผิลเพิม่ขึน้	ให้โอกาสทีจ่ะใช้ศกัยภาพของคนในประเทศเพือ่

พัฒนาประเทศของตนอย่างสูงสุด	

	 4.	 บทบาทของเพศในทางการเมือง	

	 ควรให้สถาบันครอบครัวปลูกฝังให้สมาชิกในครอบครัว

เคารพในบทบาทหน้าทีข่องตนเอง	เคารพความเสมอภาคของบคุคล

ทุกคนในสังคม	 รวมทั้งการให้โอกาสการขึ้นเป็นผู้นำาของประชาชน

ทุกกลุ่มให้มีความหลากหลายทางเพศ	 อีกทั้งยังต้องอาศัยความ 

ร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคม	 ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐที่ต้องเป็น 

ผู้กำาหนดนโยบายเพื่อไปปฏิบัติต่างๆ	 ที่เอื้อต่อความเสมอภาค 

ทางเพศ	 รวมไปถึงหน่วยงานอื่นๆ	 องค์กรเอกชนต่างๆ	ที่พร้อมจะ

นำานโยบายไปปฏิบัติ	 รวมไปถึงความสามารถทางการเมืองที่ควร 

ตระหนักถึงความสามารถของเพศหญิงเพิ่มขึ้น	 อันจะนำาไปสู  ่

ความพัฒนาประเทศที่มีความครอบคลุมอย่างเท่าเทียมกันใน 

ทุกกลุ่มสังคม		

	 5.	 การบริการจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน	และการใช้

บริการขนส่งสาธารณะ		

	 ควรมีมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐเพื่อส่งเสริมและ

สนับสนุนให้ประชาชนมีความรู ้ความเข้าใจในการไปกู ้เงินจาก

ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิ	เช่นการประชาสัมพนัธ์บอกวธิกีารต่างๆ	

ในขั้นตอนการกู้เงินตามสื่อของรัฐต่างๆ	 การจัดอบรมสัมมนาโดย 

ภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 ร่วมมือกับธนาคารและสถาบันการเงินอ่ืนๆ 

ที่สนใจให้กับบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับความรู้ในการกู้เงินให้ผ่าน	 และ

ปลูกฝังจิตสำานึกที่ตระหนักถึงการใช้จ่ายต่างๆ	 ในชีวิตประจำาวัน	

รวมทั้งการส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักความพอเพียงในกรณีที่ 

ผู้กู้เงินไม่มีความประมาณตนเอง

ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป
	 ในการศึกษาครั้งน้ีมีความเกี่ยวข้องในเรื่องความครอบคลุม

ทางสังคม	 โดยในประเทศไทยยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก	 จึงมี

ความจำาเป็นอย่างยิ่งที่ภาคการศึกษาจะส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อ

กำาหนดทิศทางการพัฒนาประเทศต่อไป	 โดยใช้ทรัพยากรบุคคล 

ที่สำาคัญ	 อาทิ	 นักวิจัย	 นักวิชาการ	 และผู ้มีความสนใจ	 ใช้วิธี 

การศึกษาที่หลากหลายมากขึ้น	 สามารถใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 

ทิพย์ปริญญ์  ปัญญามี
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ในการศึกษาเพิ่มเติม	 มีกระบวนการต่างๆ	 และเครื่องมือที่สำาคัญ 

มาใช้เพื่อเกิดประโยชน์	 รวมทั้งพัฒนาการใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ

ให้มคีวามซบัซ้อนเพิม่ขึน้	สามารถบ่งชีถ้งึตวัแปรทีม่ผีลต่อการพฒันา

ความครอบคลุมทางสังคมในประเทศไทย	 ซึ่งผลการศึกษาที่ได้รับ

ย่อมมีความละเอียดและสมบูรณ์มากขึ้น	อาจกลายเป็นแรงผลักดัน

ให้หน่วยงาน	 องกรค์ภาครัฐและภาคเอกชนอื่นๆ	 ใช้เป็นรากฐาน

ในการกำาหนดนโยบายการพัฒนาสังคมเพื่อการพัฒนาประเทศที่

ยั่งยืนต่อไป		
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การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาธูปฤาษีเป็นยากันยุงเพื่อส่งเสริมธุรกิจชุมชน

The	Participation	of	the	Community	in	the	Development	of	the	Cattail	Mosquito	Repellent	to	

Promote	the	Community	Business

ปัญญณัฐ		ศิลาลาย

คณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี

บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ยากันยุงโดยใช้ธูปฤาษีเป็นส่วนประกอบ	 และทดสอบ

ประสิทธิภาพและหาอัตราส่วนยากันยุงที่เหมาะสมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก่กลุ่มเกษตรกรในท้องถิ่นและสำารวจคิดเห็นและ 

ความพึงพอใจ	กลุ่มตัวอย่างคือกลุ่มผู้ใช้ผลิตภัณฑ์	มีจำานวน	60	คน	เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	สถิติ 

ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลูได้แก่	ค่าความถ่ี	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลีย่	และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	การสรปุผลการมส่ีวนร่วมของชมุชนในการพฒันา

ธูปฤาษีเป็นยากันยุงเพื่อส่งเสริมธุรกิจชุมชนพบว่า	การทำากาวแป้งเปียกจะใช้ปริมาณแป้งมัน	200	กรัม	ปริมาณนำ้า	0.30	ลิตร	ที่อุณหภูมิ	

75	องศาเซลเซียส	ระยะเวลา	20	นาที	กาวแป้งเปียกที่ได้จะไม่เหลวและไม่หนืดจนเกินไป	คนง่าย	มีความเหนียวและมีสีใส	จากนั้นนำาดอก

ธูปฤาษีระยะดอกแก่สามารถดึงด้วยมือได้	การทำายากันยุงธูปฤาษีในแบบพิมพ์ต่างๆ	ใช้ปริมาณสมุนไพร	100	กรัม	ดอกธูปฤาษี	100	กรัม	

และกาวแป้งเปียก	300	กรัม	จะได้ยากันยุงที่มีกลิ่นของสมุนไพรชนิดนั้นๆ	ชัดเจนเมื่อเผาไหม้	เนื้อยากันยุงที่ได้ผสมเป็นเนื้อเดียวกันและ

ไม่หักง่าย	นำาสีผสมอาหารปริมาณ	3	กรัม	ผสมนำ้าปริมาณ	0.05	ลิตร	จะได้ยากันยุงที่มีสีเด่นชัดมาก	ส่วนการทดสอบประสิทธิภาพของ 

ยากันยุงธูปฤาษี	 ภายในระยะเวลา	 3	 เดือน	 การเปื่อยยุ่ย	 การเปล่ียนสีและการเปล่ียนกล่ิน	 ยังมีสภาพคงเดิม	 ไม่มีการเปล่ียนแปลงของ 

ยากนัยงุธปูฤาษี	ส่วนประสทิธภิาพการเผาไหม้ด้วยขนาดรปูทรงกระบอกเส้นผ่าศนูย์กลาง	0.8	เซนตเิมตร	ความยาว	30	เซนตเิมตร	ใช้เวลา

เผาไหม้	90	นาที	ประสิทธิภาพในการป้องกันเมื่อจุดยากันยุงผ่านไป	5	นาที	ยุงเริ่มหนีหาย	ผ่านไป	15	นาที	ไม่พบยุง	ส่วนประสิทธิภาพ

หลังการเผาไหม้สิ้นสุดลงแล้ว	 20	 นาที	 ยุงเริ่มกลับมา	 ด้านแบบสอบถามผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความคิดเห็นและความพึงพอใจในรูปแบบ 

ที่แปลกใหม่และไม่มีสารพิษ

คำาสำาคัญ	:	ยากันยุง,	การถ่ายทอดเทคโนโลยี,	การส่งเสริมธุรกิจชุมชน

Abstract
	 The	feasibility	and	development	of	the	cattail	mosquito	repellent	component	were	studied	in	this	research.	

The	test	performance	and	the	ratio	of	the	repellent	technology	were	found	out	in	order	to	transfer	it	to	the	local	

farmers.	The	opinions	and	satisfaction	of	the	60	users	were	also	studied.	The	5-level	rating	scale	questionnaire	was	

employed	for	data	analysis	with	the	use	of	frequency,	percentage,	mean	and	standard	deviation.	The	advantage	of	

this	research	study	was	attributed	to	the	community	business	in	order	to	bring	good	quality	of	life	among	the	local	

people.	The	steps	of	producing	the	cattail	mosquito	repellent	are	as	follows:	the	first	step	is	to	make	a	paste	from	

the	200	grams	of	flour	and	the	0.30	liters	of	water	with	the	75	C	temperature	in	the	time	of	20	minutes.	The	second	

step	is	to	mix	the	300	grams	of	paste	with	the	100	grams	of	herb	and	cattail.	The	third	step	is	to	make	the	cattail	

mosquito	repellent	on	the	various	forms	of	cylinder	block	with	the	30	centimeter	diameter	and	the	30	centimeter	

length.	The	results	of	this	research	were	revealed	that	the	efficiency	of	cattail	mosquito	repellent	can	last	for	over	

3	months	with	no	change	of	the	samples.	The	combustion	efficiency	with	the	above	size	took	90	minutes	to	the	

complete	burning.	The	preventive	efficiency	in	the	5	minute	use	of	mosquito	repellent	was	that	the	mosquitoes	

disappeared.	There	were	no	mosquitoes	around	the	tested	area	after	the	15	minute	use.	The	advantage	of	this	

product	was	not	harmful	to	health	and	the	users	satisfied	with	the	results.	

Keyword	:	mosquitoes,	technology	transfer,	promoting	community	businesses
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บทนำา
	 ธูปฤาษีส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่ในบริเวณที่รกร้างตามชานเมือง	

เป็นวัชพืชพืชที่ขึ้นผิดท่ีผิดทางขึ้นในท่ีท่ีไม่ต้องการให้ขึ้น	 Craft	

(1975)	และปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่ถูกรบกวนโดยมนุษย์

หรือปรากฏการณ์ต่างๆ	 ได้ดี	 (Baker,	 1974;	Harlan,	 1975)	 ซึ่ง 

ธูปฤาษีจัดเป็นวัชพืชที่ก ่อให้เกิดผลเสียด้านต่างๆ	 เช่น	 ด้าน

นิเวศวิทยา	ด้านเศรษฐกิจ	และสภาพแวดล้อม	ธูปฤาษีหรือกกช้าง

เป็นไม้ล้มลุกมีการกระจายพันธุ์อย่างรวดเร็ว	 มีลำาต้นสูงเรียวยาว	

อัมพร	คล้ายแก้ว	(2555)	สามารถเจริญเติบโตได้ดีในที่โล่ง	ชื้นแฉะ	

พื้นที่ชุ่มนำ้า	หนองนำ้าตื้นๆ	หรือริมแหล่งนำ้าทั่วไป	มีอายุข้ามปีทนต่อ

สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้ดี	 ธูปฤาษีจัดเป็นวัสดุที่มีต้นทุนตำ่า	

แต่สามารถนำามาออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเพิ่มมูลค่าได้	 อีกทั้งเป็น

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากธรรมชาติโดยตรง	 ลดปัญหาขยะจากวัชพืชและ 

ลดเขตพื้นที่รกร้างทางชุมชนอีกด้วย	 จากท่ีผ่านมาพบว่าได้มีผู้นำา 

เศษวชัพชืมาแปรรูปเป็นผลติภณัฑ์ต่างๆ	อย่างมากมาย	ไม่ว่าจะเป็น

ดอกของต้นธูปฤาษีที่ใช้ในการกำาจัดคราบนำ้ามันดิบได้อย่างหมดจด

และมีประสิทธิภาพสูงมาก	 รวมถึงผู้วิจัยเองก็เคยศึกษาทำาการวิจัย

การเพิม่มลูค่าของธปูฤาษเีพือ่ทำาเป็นโคมไฟและถ่ายทอดเทคโนโลยี

สู่ชมุชนเพือ่ส่งเสรมิธรุกจิชมุชน	ปัญญณฐั	ศลิาลาย	(2551)	ด้วยเช่นกนั 

แหล่งที่มีธูปฤาษีขึ้นอยู่นั้นจัดเป็นแหล่งเพาะและแพร่พันธุ์ของยุง 

ได้ดทีเีดยีว	ซึง่ปัจจบุนันีม้โีรคระบาดมากมายทีม่ยีงุเป็นพาหะนำาโรค 

ไม่ว ่าจะเป็นโรคไข้เลือดออก	 สุจิตรา	 นิมมานนิตย์	 (2553) 

โรคไข้มาลาเรีย	 โรคไข้สมองอักเสบ	 โรคฟิลาเรียหรือโรคเท้าช้าง 

อุรุญากร	 จันทร์แสง	 และคณะ	 (2536)	 โรคชิคุนกุนยาหรือโรค 

ไข้ปวดข้อยุงลาย	 ล้วนแล้วแต่มาจากยุงเป็นพาหะทั้งสิ้น	 และเม่ือ

เข้าสู่ช่วงฤดูฝนก็จะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคเพิ่มขึ้น	 ในธรรมชาติ

มีพืชสมุนไพรบางชนิดมีสารที่สามารถออกฤทธิ์กำาจัดยุงอย่างได้ผล	

โดยเฉพาะในแง่ของการกำาจัดยุงท่ีเป็นอันตรายหรือพาหะนำาโรค

ต่อมนุษย์	และหนึ่งในวิธีการป้องกันยุงลายอย่างง่ายนั้นก็คือการใช ้

ยาจดุกนัยงุเพือ่ป้องกนัไม่ให้ยงุกดั	โดยสารไพรทีรอยด์ในยาจดุกนัยงุ 

จะไปรบกวนการทำางานของระบบประสาท	 ทำาให้ยุงเป็นอัมพาต

อย่างรวดเร็วและตายอย่างเฉียบพลัน	 ในปัจจุบันยาจุดกันยุงมีการ

พยายามปรับแต่งกล่ินให้มีกลิ่นหอมเลียนแบบธรรมชาติ	 เพื่อกลบ

กลิ่นเผาไหม้และกลิ่นของสารเคมี	 ประพนธ์	 อางตระกูล	 (2557)	

ขณะนี้จะเห็นได้ว่ามนุษย์เราเริ่มตื่นตัวและหลีกเลี่ยงการใช้สาร

เคมีมากขึ้น	ซึ่งได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์กำาจัดยุงจากเดิมที่เน้นการ

ใช้สารเคมีมาเป็นการค้นคว้าเพื่อใช้สารสกัดจากธรรมชาติ	 ทั้งนี้

เพื่อลดผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมให้น้อยลง 

อษุาวด	ีถาวระ	และคณะ	(2548)	การใช้วธิกีารต่างๆ	โดยไม่ใช้สารเคมี 

เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายซื้อสารเคมี	แต่ทั้งนี้

ต้องอาศยัการมส่ีวนร่วมของชมุชน	ภาคเอกชนและการประสานกบั

หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบโดยที่ทุกฝ่ายต้องทำางานประสานกัน	

การดำาเนนิการทัว่ไปหรอืการดำาเนนิการทางธรุกจิทกุวนันี	้จำาเป็นต้อง

อาศัยการนำาเอาหลักการจัดการเข้ามาช่วยในการดำาเนินธุรกิจด้วย 

จงึควรนำาหลกัการจดัการวงจรสูค่วามสำาเรจ็	หรอืทีเ่รยีกกนัว่า	PDCA	

ซึง่วงจรนีว่้าด้วยเรือ่งของการวางแผน	(Plan)	นำาแผนไปสูก่ารปฏบิตัิ	

(Do)	ตรวจสอบหรือประเมินผลการปฏิบัติตามแผน	(Check)	และ

นำาผลที่ได้ดำาเนินการตามความเหมาะสม	 (Act)	 ศุภชัย	 อาชีวะ

ระงับโรค	 (2547)	 ซ่ึงวงจร	 PDCA	 นับได้ว่าเป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้

เกิดการทำางานร่วมกัน	 และใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีคุณค่าเพื่อ

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 ซึ่งวิธีการดังกล่าวจัดได้ว่าเป็นการบริหาร

จัดการที่มีประสิทธิภาพอย่างหนึ่ง	 เพื่อที่จะนำาพาธุรกิจให้ประสบ

ความสำาเร็จ	 ธูปฤาษีในฐานะทรัพยากรในท้องถิ่นควรถูกเพิ่มมูลค่า 

เป็นผลิตภัณฑ์ในชุมชน	 ซึ่งเป็นการนำาทรัพยากรท้องถิ่นมาใช้ 

ให้เกิดประโยชน์สามารถตอบสนองและเหมาะสมกับการใช้งานได	้

ถอืว่าเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมทีเ่กดิจากธปูฤาษี	และ

ลดอตัราการขยายพนัธุข์องธปูฤาษไีด้อกีทางหนึง่	ด้วยเหตนุีจ้งึทำาให้

ทางผู้วิจัยเกิดแนวคิดที่จะนำาธูปฤาษีที่มีอยู่มากมายในท้องถิ่นมา	

เพิ่มมูลค่า	 โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนา

วชัพชืทีไ่ร้ค่าของท้องถิน่ให้มมีลูค่าเพิม่ขึน้และสามารถใช้ประโยชน์

จากสิง่นัน้ได้จรงิ	อกีทัง้รฐับาลส่งเสรมิให้มกีารผลติสนิค้าหนึง่ตำาบล

หนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก	

	 ดังน้ันการนำาธูปฤาษีมาผลิตเป็นยากันยุงและให้ชุมชน 

มีส่วนร่วมในการดำาเนินการทุกขั้นตอน	น่าจะเป็นเป้าหมายสำาคัญ

ในการส่งเสริมการใช้ยากันยุงธูปฤาษี	 ซึ่งมีส่วนผสมของสมุนไพร

ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพไม่เหมือนยากันยุงที่มีจำาหน่ายท่ัวไป

ตามท้องตลาด	 จึงเป็นทางเลือกหน่ึงที่จะมาทดแทนการใช้สารเคมี

กำาจัดยุงได้	 และพัฒนาให้เป็นจุดเด่นและจุดขายของสินค้าที่ผลิต

ภายในประเทศและสามารถเป็นผลติภณัฑ์หนึง่ตำาบลหนึง่ผลติภณัฑ์

ได้อกีด้วย	ดงันัน้ทางผูว้จิยัจงึมแีนวคดิทีจ่ะศกึษาการมส่ีวนร่วมของ

ชมุชนในการพฒันาธปูฤาษเีป็นยากนัยงุเพือ่ส่งเสรมิธรุกจิชมุชน	ซึง่

จะเป็นการสร้างทางเลือกให้กับเกษตรกรในการกระตุ้นการสร้าง

กระบวนการทำางานแบบมส่ีวนร่วม	รวมทัง้การสร้างสภาพแวดล้อม

ให้ชมุชนร่วมกนัคดิ	ร่วมกนัทำา	และมกีารเรยีนรู	้เพือ่ช่วยเหลอืซึง่กนั

และกนั	อนัจะนำาไปสูก่ารพฒันาทีย่ัง่ยนืในระยะยาว	โดยทีเ่กษตรกร

สามารถสร้างรายได้เพิม่ให้แก่ตนเองและครอบครวั	อกีทัง้ยงัสามารถ

นำาเอาภมูปัิญญาท้องถิน่ทีม่อียูใ่นชมุชนมาเผยแพร่ให้แก่คนในชมุชน

ได้มีความรู้ในการประกอบอาชีพเสริมได้มากขึ้น	 ซึ่งสามารถส่งผล 

ให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น	 และสามารถสร้างความเข้มแข็ง 

ให้กับธุรกิจชุมชนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพือ่ศึกษาความเป็นไปได้และพฒันาผลิตภัณฑ์ยากนัยงุ

โดยใช้ธูปฤาษีเป็นส่วนประกอบ

ปัญญณัฐ  ศิลาลาย
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	 2.	 เพื่อทดสอบประสิทธิภาพและหาอัตราส่วนยากันยุงที่

เหมาะสม

	 3.	 เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก่กลุ ่มเกษตรกร 

ในท้องถิ่นและทดสอบความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้

ผลิตภัณฑ์ยากันยุงธูปฤาษี

ขอบเขตโครงการวิจัย
	 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้	 เป็นการศึกษาการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในการพัฒนาธูปฤาษีเป็นยากันยุงเพื่อส่งเสริมธุรกิจชุมชน	

โดยให้ชุมชนซึ่งเป็นเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่	ตำาบลโขมง	

อำาเภอท่าใหม่	 จังหวัดจันทบุรี	 ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัย 

ในครั้งนี้

ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	 ธูปฤาษีมีการปรับตัวและมีวิวัฒนาการไปสู่สภาพที่มีการ 

อยู่รอดมากขึ้น	 มีการขยายพันธุ์ได้ทีละมากๆ	 ง่ายและรวดเร็ว 

เมล็ดมีความแข็งแรงและทนทานต่อสภาพแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสม	

(Hill,	 1977;	Mercado,	1979)	ทำาให้มีพื้นที่อาศัยของยุง	ซึ่งเป็น

สาเหตุของโรคไข้เลือดออกโดยยุงลาย	 ด้านสาธารณสุขพบผู้ป่วย 

จำานวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	 ปัจจัยสำาคัญที่มีการ 

แพร่ระบาดมียุงลายมากขึ้นตามการเพิ่มของภาชนะที่มนุษย ์

ทำาขึ้นเพื่อเก็บกักนำ้า	สุจิตรา	นิมมานนิตย์	(2553)	สารสกัดจากพืช

ในการป้องกันกำาจัดศัตรูพืชเป็นทางเลือกหน่ึงในการลดสารเคมี 

สารพิษตกค้าง	 ซึ่งเป็นอันตรายต่อมนุษย์	 สัตว์	 และสิ่งแวดล้อม	

ปัจจุบนัมผีูใ้ห้ความสนใจเนือ่งจากตระหนกัถงึอนัตราย	อดุมลักษณ์	

อุน่จติต์วรรธนะ	และพรรณกีา	อตัตนนท์	(2548)	หลกัการวเิคราะห์

ทรัพยากรของธุรกิจจะมีค่าเหมาะสมกับการนำาไปใช้ประโยชน์ 

ในเชิงพาณิชย์	 ธุรกิจชุมชนเป็นทางเลือกในการยกระดับรายได ้

ชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น	 ควรมุ่งสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเอง	 ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

และวัตถุดิบในชุมชนโดยคนในชุมชนเพื่อคนในชุมชน	 ให้คิดเอง 

วางแผนและตั้งเป้าหมายด้วยตนเอง	 นรินทร์	 โอฬารกิจอนันต	์

(2550)	 สร้างสิ่งใหม่	 พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ	 หรือทำา

กระบวนการที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	 ต้องสร้างความคิด

ก่อนกำาหนดกลยุทธ์หาเงิน	หาคนที่เหมาะสม	เอาสิ่งที่มีออกสู่ตลาด	

ถ้าองค์กรไม่คิดทำาส่ิงใหม่ๆ	 องค์กรน้ันก็จะล้มหายตายจากไปเลย 

ศิริวรรณ	 ศิริอารยา	 (2548)	 ผู้บริโภคไทยมีความตระหนักถึงการ

อนุรักษ์สภาพแวดล้อมมากขึ้น	เกือบสิบปีที่เราเข้าตามยุค	“Green	

Marketing”	นับแต่สินค้าอุปโภคบริโภคถูกรีไซเคิล	เน้นทรัพยากร

หมุนเวียนที่สำาคัญคือการเปลี่ยนแปลงค่านิยมของผู้บริโภคไทย 

ชูศักดิ์	 เดชเกรียงไกรกุล	และมนัสศิริ	เผือกสกนธ์	(2547)	ทุกวันนี ้

การใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่เหนือกว่าสามารถเอาชนะคู่แข่งได	้

เทคนิคด้านความคิดสร้างสรรค์ต้องวิเคราะห์การปรับเปลี่ยน	

พิจารณาแนวทางในการปรับใช้	 ขยาย	 ย่อ	 ใช้แทน	 จัดใหม่	 กลับ	

หรือรวม	ที่เข้ากับผลิตภัณฑ์หรือบริการได้	ดนัย	จันทร์เจ้าฉาย	และ 

ยศยอด	คลังสมบัติ	(2547)

วิธีดำาเนินการวิจัยครั้งนี้
	 ในการดำาเนินงานวิจัยมี	3	ขั้นตอน	ดังนี้

 ตอนที่	 1	 ความเป็นไปได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ	์

ยากันยุงจากธูปฤาษี

	 การศกึษาความเป็นไปได้และการพฒันาผลติภณัฑ์ยากนัยงุ 

ธูปฤาษีครั้งนี้	 สามารถผลิตและใช้ได้จริงหรือไม่	 โดยใช้ส่วนผสม 

เพื่อขึ้นรูปเป็นยากันยุงรูปแบบต่างๆ	 คือสมุนไพร	 ธูปฤาษีและ 

กาวแป้งเปียก	สมนุไพรทีผ่สมขึน้รปูยากนัยงุมทีัง้หมด	7	ชนดิ	8	สตูร	

คือ	ตะไคร้หอม	โหระพา	กะเพราแดง	สะระแหน่	แมงลัก	มะกรูด 

ข่าแก่	 และสูตรรวมสมุนไพรทั้ง	 7	 ชนิด	 แล้วนำาส่วนผสมท้ังหมด 

ไปขึ้นรูปในแบบพิมพ์ทำายากันยุง	 ซึ่งมีรูปทรงกระบอกมีเส้นผ่า

ศูนย์กลาง	0.80	เซนติเมตร	ยาว	30	เซนติเมตร	แล้วขึ้นรูปยากันยุง 

รูปแบบต่างๆ

 ตอนที่	 2	 การทดสอบประสิทธิภาพและหาอัตราส่วน	

ยากันยุงที่เหมาะสม

	 ในการทดสอบประสิทธิภาพของยากันยุงธูปฤาษีนั้น 

ได้ทำาการทดสอบประสิทธิภาพทางด้านการเปลี่ยนแปลงทาง

กายภาพ	 เมื่อเวลาผ่านไป	 การเผาไหม้	 การป้องกันยุง	 ทั้งระหว่าง

จุดยากันยุงและหลังการเผาไหม้สิ้นสุดลง	 โดยใช้อัตราส่วนท่ี 

เหมาะสมของสมุนไพร	 ธูปฤาษี	 และกาวแป้งเปียกในอัตราส่วน 

1	:	1	:	3

 ตอนที	่3	การถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลติแก่กลุม่เกษตรกร

ในท้องถิน่รวมทัง้สำารวจความคดิเหน็และความพงึพอใจของผูใ้ช้

ยากันยุงธูปฤาษี

	 การวิจัยในครั้งนี้	 ได้นำากระบวนการ	 PDCA	 มาใช้ในแต่ละ 

ขั้นตอน	 โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ	 และ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้แก่กลุ่มเกษตรกรในท้องถิ่น	 รวมทั้ง

สำารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ยากันยุง

ธูปฤาษี	 เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่ม	 คือกลุ่มผู้ใช้ผลิตภัณฑ์จำานวน	

60	คน	จากผู้เข้าร่วมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตทั้งสิ้น	200	

คน	เครือ่งมอืทีใ่ช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดบั	

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	ค่าความถี่	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย 

	 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง	 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

พัฒนาธูปฤาษีเป็นยากันยุงเพื่อส่งเสริมธุรกิจชุมชน	 สามารถแบ่ง 

ผลการวิจัยได้เป็น	3	ขั้นตอน	ดังนี้

ปัญญณัฐ  ศิลาลาย
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	 ตอนที่	 1	 ผลความเป็นไปได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์	

ยากันยุงจากธูปฤาษี

	 จากการศึกษาความเป็นไปได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ยากันยุงจากธูปฤาษีครั้งน้ี	 พบว่า	 สามารถผลิตและใช้ได้จริง 

จากการออกแบบและทดลองการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยากันยุงธูปฤาษ	ี

ประกอบด้วยสมุนไพร	 ธูปฤาษีและกาวแป้งเปียก	 พบว่า	 เมื่อนำา

ส่วนผสมทีไ่ด้ใส่แบบพมิพ์ทีเ่ตรยีมไว้	แล้วนำามาขึน้รปูจะได้ยากนัยงุ

ที่มีประสิทธิภาพไม่เปื่อยยุ่ย	 เมื่อผสมสีผสมอาหารเพื่อให้ยากันยุง 

มีสีสันสวยงามน่าใช้แล้ว	 จะได้ผลิตภัณฑ์ยากันยุงธูปฤาษี	 ดังภาพ 

ที่	1

	 ตอนที่	2	ผลการทดสอบประสิทธิภาพ	และหาอัตราส่วน

ยากันยุงที่เหมาะสม

	 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของยากันยุงธูปฤาษีด้าน 

การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพด้านการเปื ่อยยุ ่ย	 การเปลี่ยนส	ี

ภาพที่	1	ผลิตภัณฑ์ยากันยุงธูปฤาษีแบบพิมพ์ต่างๆ

 

การวิจัยในครั้งน้ี ไดนํากระบวนการ PDCA มาใชในแตละขั้นตอน โดยใหชุมชนเขามามีสวนรวมในทุกกระบวนการ 
และถายทอดเทคโนโลยีการผลิตใหแกกลุมเกษตรกรในทองถิ่น รวมทั้งสํารวจความคิดเห็นและความ        พึงพอใจตอการใช
ผลิตภัณฑยากันยุงธูปฤาษี เลือกกลุมตัวอยางแบบสุม คือกลุมผูใชผลิตภัณฑจํานวน 60 คน จากผูเขารวมรับการถายทอด
เทคโนโลยีการผลิตทั้งส้ิน 200 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย  
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาธูปฤาษีเปนยากันยุงเพื่อสงเสริมธุรกิจชุมชน สามารถ

แบงผลการวิจัยไดเปน 3 ขั้นตอน ดังน้ี 
ตอนที่ 1  ผลความเปนไปไดและการพัฒนาผลิตภัณฑยากันยุงจากธูปฤาษี 
จากการศึกษาความเปนไปไดและการพัฒนาผลิตภัณฑยากันยุงจากธูปฤาษีครั้งน้ี พบวา สามารถผลิตและใชไดจริง 

จากการออกแบบและทดลองการพัฒนาผลิตภัณฑยากันยุงธูปฤาษี ประกอบดวยสมุนไพร ธูปฤาษีและกาวแปงเปยก  พบวา 
เม่ือนําสวนผสมที่ไดใสแบบพิมพทีเ่ตรียมไว แลวนํามาขึ้นรูปจะไดยากันยุงที่มีประสิทธิภาพไมเปอยยุย เม่ือผสมสีผสมอาหาร
เพื่อใหยากันยุงมีสีสันสวยงามนาใชแลว จะไดผลิตภัณฑยากันยุงธูปฤาษี ดังภาพที่ 1 

 
     

 
แครอท 

 
พริก 

 
ดอกไม 

 
เปด 

 
หมวก 

     

 
ไมแขวนเส้ือ 

 
แอปเปล 

 
รองเทาสนสูง 

 
กระถาง 

 
หัวใจ 

     

 
ปลาโลมา 

 
ลูกโปง 

 
รถจักรยาน 

 
อมย้ิม 

 
พยัญชนะไทย / 

ตัวเลข 
 

ภาพที่ 1  ผลิตภัณฑยากันยุงธูปฤาษีแบบพิมพตางๆ 

ตอนที่ 2  ผลการทดสอบประสิทธิภาพ และหาอัตราสวนยากันยุงที่เหมาะสม 

  ผลการทดสอบประสิทธิภาพของยากันยุงธูปฤาษีดานการเปล่ียนแปลงทางกายภาพดานการเปอยยุย การเปล่ียนสี 
และการเปล่ียนกล่ิน พบวา ประสิทธิภาพของยากันยุงธูปฤาษีมีสภาพคงเดิมทั้งดานสี กล่ิน และไมเปอยยุย ตลอดระยะเวลา 3 
เดือน ทั้ง 8 สูตร แสดงดังตารางที่ 1 ในอัตราสวน 1 : 1 : 3 ที่เหมาะสมของสมุนไพร ธูปฤาษี และกาวแปงเปยก ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

และการเปลี่ยนกลิ่น	 พบว่า	 ประสิทธิภาพของยากันยุงธูปฤาษีมี 

สภาพคงเดมิทัง้ด้านสี	กลิน่	และไม่เป่ือยยุย่	ตลอดระยะเวลา	3	เดอืน

ทั้ง	8	สูตร	แสดงดังตารางที่	1	ในอัตราส่วน	1	:	1	:	3	ที่เหมาะสม

ของสมุนไพร	ธูปฤาษี	และกาวแป้งเปียก	ตามลำาดับ

ตารางที่	1	แสดงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ	ความเปื่อยยุ่ย	การเปลี่ยนสีและกลิ่น

 

ตารางที่ 1  แสดงการเปล่ียนแปลงทางกายภาพ ความเปอยยุย การเปล่ียนสีและกล่ิน  

สูตร 
การเปล่ียนแปลงทางกายภาพ ดานความเปอยยุย การเปล่ียนสี และกล่ิน 

ระยะเวลา 1 เดือน ระยะเวลา 2 เดือน ระยะเวลา 3 เดือน 

สูตรตะไครหอม สภาพคงเดิมไมเปอยยุย สีคงเดิม กล่ินคงเดิม 
สูตรโหระพา สภาพคงเดิมไมเปอยยุย สีคงเดิม กล่ินคงเดิม 
สูตรกะเพราแดง สภาพคงเดิมไมเปอยยุย สีคงเดิม กล่ินคงเดิม 
สูตรสะระแหน สภาพคงเดิมไมเปอยยุย สีคงเดิม กล่ินคงเดิม 
สูตรแมงลัก สภาพคงเดิมไมเปอยยุย สีคงเดิม กล่ินคงเดิม 
สูตรมะกรูด สภาพคงเดิมไมเปอยยุย สีคงเดิม กล่ินคงเดิม 
สูตรขาแก สภาพคงเดิมไมเปอยยุย สีคงเดิม กล่ินคงเดิม 
สูตรรวมทั้ง 7 ชนิด สภาพคงเดิมไมเปอยยุย สีคงเดิม กล่ินคงเดิม 

 
ตอมาผลการทดสอบประสิทธิภาพการเผาไหมของยากันยุงธูปฤาษี พบวา ยากันยุงธูปฤาษีขนาดเสนผาศูนยกลาง 

0.80 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร ใชระยะเวลาการเผาไหม 90 นาที สวนทางดานการทดสอบประสิทธิภาพดานการปองกัน
ยุงของยากันยุงธูปฤาษีน้ัน พบวา กอนจุดยากันยุงบริเวณที่ทดสอบมียุงมาก เม่ือจุดยากันยุงผานไป 5 นาที ยุงเริ่มหนีหายไป
และเม่ือผานไป 15 นาที ยุงในบริเวณที่ทดสอบแสดงรายละเอียดดังตารางที่ 2 และภายหลังการเผาไหมส้ินสุดลง ยากันยุง
ยังคงประสิทธิภาพตอไปอีก 15 นาที แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 3  
ตารางที่ 2  ผลการทดสอบประสิทธิภาพการปองกันยุงของยากันยุงธูปฤาษี  

การดําเนินการ ผลของการดําเนินการ 

กอนจุดยากันยุง มียุงชุกชุมมากในบริเวณที่ใชทดสอบ 
จุดยากันยุงผานไป 5 นาที ยุงในบริเวณที่ใชทดสอบเริ่มหนีหาย 
จุดยากันยุงผานไป 15 นาที  ไมพบยุงในบริเวณที่ใชทดสอบ 

 

ตารางที่ 3  ผลการทดสอบประสิทธิภาพยากันยุงธูปฤาษีหลังการเผาไหมส้ินสุดลง  

หลังจากการเผาไหมส้ินสุดลง (นาที) ผลของการดําเนินการ 

5 ไมพบยุงในบริเวณที่ใชทดสอบ 
10 ไมพบยุงในบริเวณที่ใชทดสอบ 
15 ไมพบยุงในบริเวณที่ใชทดสอบ 
20  ยุงในบริเวณที่ใชทดสอบเริ่มกลับมา 

 
ตอนที่ 3  ผลการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตแกกลุมเกษตรกรในทองถิ่นรวมทั้งผลสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ของผูใชยากันยุงธูปฤาษี 
 ผลการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตแกกลุมเกษตรกรในทองถิ่นครั้งน้ี ไดนํากระบวนการ PDCA มาใชในแตละขั้นตอน 
โดยใหชุมชนเขามามีสวนรวมในทุกกระบวนการ ผูวิจัยไดรวมกับแกนนําชุมชนถายทอดเทคโนโลยีการผลิตใหแกกลุมเกษตรกร
ในทองถิ่น รวมทั้งสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจตอการใชผลิตภัณฑยากันยุงธูปฤาษี เลือกกลุมตัวอยางแบบสุม คือ
กลุมผูใชผลิตภัณฑจํานวน 60 คน จากผูเขารวมรับการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตทั้งส้ิน 200 คน เครื่องมือที่ใชเปน

ปัญญณัฐ  ศิลาลาย
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	 ต่อมาผลการทดสอบประสทิธภิาพการเผาไหม้ของยากนัยงุ 

ธปูฤาษี	พบว่า	ยากนัยงุธปูฤาษขีนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง	0.80	เซนตเิมตร 

ยาว	30	เซนติเมตร	ใช้ระยะเวลาการเผาไหม้	90	นาที	ส่วนทางด้าน

การทดสอบประสทิธภิาพด้านการป้องกันยงุของยากันยงุธปูฤาษนีัน้	

พบว่า	 ก่อนจุดยากันยุงบริเวณที่ทดสอบมียุงมาก	 เมื่อจุดยากันยุง 

ผ่านไป	5	นาท	ียงุเริม่หนหีายไปและเมือ่ผ่านไป	15	นาท	ียงุในบรเิวณ

ที่ทดสอบแสดงรายละเอียดดังตารางที่	2	และภายหลังการเผาไหม ้

สิ้นสุดลง	 ยากันยุงยังคงประสิทธิภาพต่อไปอีก	 15	 นาที	 แสดง 

รายละเอียดดังตารางที่	3	

 

ตารางที่ 1  แสดงการเปล่ียนแปลงทางกายภาพ ความเปอยยุย การเปล่ียนสีและกล่ิน  

สูตร 
การเปล่ียนแปลงทางกายภาพ ดานความเปอยยุย การเปล่ียนสี และกล่ิน 

ระยะเวลา 1 เดือน ระยะเวลา 2 เดือน ระยะเวลา 3 เดือน 

สูตรตะไครหอม สภาพคงเดิมไมเปอยยุย สีคงเดิม กล่ินคงเดิม 
สูตรโหระพา สภาพคงเดิมไมเปอยยุย สีคงเดิม กล่ินคงเดิม 
สูตรกะเพราแดง สภาพคงเดิมไมเปอยยุย สีคงเดิม กล่ินคงเดิม 
สูตรสะระแหน สภาพคงเดิมไมเปอยยุย สีคงเดิม กล่ินคงเดิม 
สูตรแมงลัก สภาพคงเดิมไมเปอยยุย สีคงเดิม กล่ินคงเดิม 
สูตรมะกรูด สภาพคงเดิมไมเปอยยุย สีคงเดิม กล่ินคงเดิม 
สูตรขาแก สภาพคงเดิมไมเปอยยุย สีคงเดิม กล่ินคงเดิม 
สูตรรวมทั้ง 7 ชนิด สภาพคงเดิมไมเปอยยุย สีคงเดิม กล่ินคงเดิม 

 
ตอมาผลการทดสอบประสิทธิภาพการเผาไหมของยากันยุงธูปฤาษี พบวา ยากันยุงธูปฤาษีขนาดเสนผาศูนยกลาง 

0.80 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร ใชระยะเวลาการเผาไหม 90 นาที สวนทางดานการทดสอบประสิทธิภาพดานการปองกัน
ยุงของยากันยุงธูปฤาษีน้ัน พบวา กอนจุดยากันยุงบริเวณที่ทดสอบมียุงมาก เม่ือจุดยากันยุงผานไป 5 นาที ยุงเริ่มหนีหายไป
และเม่ือผานไป 15 นาที ยุงในบริเวณที่ทดสอบแสดงรายละเอียดดังตารางที่ 2 และภายหลังการเผาไหมส้ินสุดลง ยากันยุง
ยังคงประสิทธิภาพตอไปอีก 15 นาที แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 3  
ตารางที่ 2  ผลการทดสอบประสิทธิภาพการปองกันยุงของยากันยุงธูปฤาษี  

การดําเนินการ ผลของการดําเนินการ 

กอนจุดยากันยุง มียุงชุกชุมมากในบริเวณที่ใชทดสอบ 
จุดยากันยุงผานไป 5 นาที ยุงในบริเวณที่ใชทดสอบเริ่มหนีหาย 
จุดยากันยุงผานไป 15 นาที  ไมพบยุงในบริเวณที่ใชทดสอบ 

 

ตารางที่ 3  ผลการทดสอบประสิทธิภาพยากันยุงธูปฤาษีหลังการเผาไหมส้ินสุดลง  

หลังจากการเผาไหมส้ินสุดลง (นาที) ผลของการดําเนินการ 

5 ไมพบยุงในบริเวณที่ใชทดสอบ 
10 ไมพบยุงในบริเวณที่ใชทดสอบ 
15 ไมพบยุงในบริเวณที่ใชทดสอบ 
20  ยุงในบริเวณที่ใชทดสอบเริ่มกลับมา 

 
ตอนที่ 3  ผลการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตแกกลุมเกษตรกรในทองถิ่นรวมทั้งผลสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ของผูใชยากันยุงธูปฤาษี 
 ผลการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตแกกลุมเกษตรกรในทองถิ่นครั้งน้ี ไดนํากระบวนการ PDCA มาใชในแตละขั้นตอน 
โดยใหชุมชนเขามามีสวนรวมในทุกกระบวนการ ผูวิจัยไดรวมกับแกนนําชุมชนถายทอดเทคโนโลยีการผลิตใหแกกลุมเกษตรกร
ในทองถิ่น รวมทั้งสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจตอการใชผลิตภัณฑยากันยุงธูปฤาษี เลือกกลุมตัวอยางแบบสุม คือ
กลุมผูใชผลิตภัณฑจํานวน 60 คน จากผูเขารวมรับการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตทั้งส้ิน 200 คน เครื่องมือที่ใชเปน

 

ตารางที่ 1  แสดงการเปล่ียนแปลงทางกายภาพ ความเปอยยุย การเปล่ียนสีและกล่ิน  

สูตร 
การเปล่ียนแปลงทางกายภาพ ดานความเปอยยุย การเปล่ียนสี และกล่ิน 

ระยะเวลา 1 เดือน ระยะเวลา 2 เดือน ระยะเวลา 3 เดือน 

สูตรตะไครหอม สภาพคงเดิมไมเปอยยุย สีคงเดิม กล่ินคงเดิม 
สูตรโหระพา สภาพคงเดิมไมเปอยยุย สีคงเดิม กล่ินคงเดิม 
สูตรกะเพราแดง สภาพคงเดิมไมเปอยยุย สีคงเดิม กล่ินคงเดิม 
สูตรสะระแหน สภาพคงเดิมไมเปอยยุย สีคงเดิม กล่ินคงเดิม 
สูตรแมงลัก สภาพคงเดิมไมเปอยยุย สีคงเดิม กล่ินคงเดิม 
สูตรมะกรูด สภาพคงเดิมไมเปอยยุย สีคงเดิม กล่ินคงเดิม 
สูตรขาแก สภาพคงเดิมไมเปอยยุย สีคงเดิม กล่ินคงเดิม 
สูตรรวมทั้ง 7 ชนิด สภาพคงเดิมไมเปอยยุย สีคงเดิม กล่ินคงเดิม 

 
ตอมาผลการทดสอบประสิทธิภาพการเผาไหมของยากันยุงธูปฤาษี พบวา ยากันยุงธูปฤาษีขนาดเสนผาศูนยกลาง 

0.80 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร ใชระยะเวลาการเผาไหม 90 นาที สวนทางดานการทดสอบประสิทธิภาพดานการปองกัน
ยุงของยากันยุงธูปฤาษีน้ัน พบวา กอนจุดยากันยุงบริเวณที่ทดสอบมียุงมาก เม่ือจุดยากันยุงผานไป 5 นาที ยุงเริ่มหนีหายไป
และเม่ือผานไป 15 นาที ยุงในบริเวณที่ทดสอบแสดงรายละเอียดดังตารางที่ 2 และภายหลังการเผาไหมส้ินสุดลง ยากันยุง
ยังคงประสิทธิภาพตอไปอีก 15 นาที แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 3  
ตารางที่ 2  ผลการทดสอบประสิทธิภาพการปองกันยุงของยากันยุงธูปฤาษี  

การดําเนินการ ผลของการดําเนินการ 

กอนจุดยากันยุง มียุงชุกชุมมากในบริเวณที่ใชทดสอบ 
จุดยากันยุงผานไป 5 นาที ยุงในบริเวณที่ใชทดสอบเริ่มหนีหาย 
จุดยากันยุงผานไป 15 นาที  ไมพบยุงในบริเวณที่ใชทดสอบ 

 

ตารางที่ 3  ผลการทดสอบประสิทธิภาพยากันยุงธูปฤาษีหลังการเผาไหมส้ินสุดลง  

หลังจากการเผาไหมส้ินสุดลง (นาที) ผลของการดําเนินการ 

5 ไมพบยุงในบริเวณที่ใชทดสอบ 
10 ไมพบยุงในบริเวณที่ใชทดสอบ 
15 ไมพบยุงในบริเวณที่ใชทดสอบ 
20  ยุงในบริเวณที่ใชทดสอบเริ่มกลับมา 

 
ตอนที่ 3  ผลการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตแกกลุมเกษตรกรในทองถิ่นรวมทั้งผลสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ของผูใชยากันยุงธูปฤาษี 
 ผลการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตแกกลุมเกษตรกรในทองถิ่นครั้งน้ี ไดนํากระบวนการ PDCA มาใชในแตละขั้นตอน 
โดยใหชุมชนเขามามีสวนรวมในทุกกระบวนการ ผูวิจัยไดรวมกับแกนนําชุมชนถายทอดเทคโนโลยีการผลิตใหแกกลุมเกษตรกร
ในทองถิ่น รวมทั้งสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจตอการใชผลิตภัณฑยากันยุงธูปฤาษี เลือกกลุมตัวอยางแบบสุม คือ
กลุมผูใชผลิตภัณฑจํานวน 60 คน จากผูเขารวมรับการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตทั้งส้ิน 200 คน เครื่องมือที่ใชเปน

ตารางที่	2	ผลการทดสอบประสิทธิภาพการป้องกันยุงของยากันยุงธูปฤาษี

ตารางที่	3	ผลการทดสอบประสิทธิภาพยากันยุงธูปฤาษีหลังการเผาไหม้สิ้นสุดลง

 ตอนที่	 3	 ผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก่กลุ่ม

เกษตรกรในท้องถิ่นรวมทั้งผลสำารวจความคิดเห็นและความ	

พึงพอใจของผู้ใช้ยากันยุงธูปฤาษี

	 ผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก่กลุ่มเกษตรกรใน 

ท้องถิ่นครั้งนี้	 ได้นำากระบวนการ	 PDCA	 มาใช้ในแต่ละขั้นตอน	

โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ	 ผู้วิจัยได้ร่วมกับ 

แกนนำาชุมชนถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้แก่กลุ่มเกษตรกรใน

ท้องถิ่น	 รวมทั้งสำารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อการใช้

ผลิตภัณฑ์ยากันยุงธูปฤาษี	 เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่ม	 คือกลุ่มผู้ใช้

ผลิตภัณฑ์จำานวน	60	คน	จากผู้เข้าร่วมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี

การผลิตทั้งสิ้น	200	คน	เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วน

ประมาณค่า	5	ระดบั	สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู	ได้แก่	ค่าความถี	่

ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

	 จากข้อมูลที่ได้	พบว่า	ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจำานวน	60	

คน	เป็นเพศหญงิจำานวน	38	คน	คดิเป็นร้อยละ	63.33	และเพศชาย

จำานวน	22	คน	คิดเป็นร้อยละ	36.67	ซึ่งมีอายุมากกว่า	60	ปีขึ้นไป	

คดิเป็นร้อยละ	35.00	รองลงมาคอืช่วงอาย	ุ41-60	ปี	คดิเป็นร้อยละ 

30.00	และช่วงอาย	ุ25-40	ปี	คดิเป็นร้อยละ	28.33	ระดบัการศกึษา	

ม.6	คดิเป็นร้อยละ	30.00	รองลงมาคอืระดบัการศกึษา	ป.4	คดิเป็น 

ร้อยละ	 26.67	 และระดับการศึกษา	 ป.6	 คิดเป็นร้อยละ	 23.33 

มีอาชีพทำาสวน	 คิดเป็นร้อยละ	 40.00	 รองลงมาคืออาชีพรับจ้าง 

คิดเป็นร้อยละ	 31.67	 และอาชีพค้าขาย	 คิดเป็นร้อยละ	 18.33 

มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน	 5,000-10,000	 บาท	 คิดเป็นร้อยละ	 35 

รองลงมาคือน้อยกว่า	 5,000	 บาท	 คิดเป็นร้อยละ	 31.67	 และ	

10,001-15,000	บาท	คิดเป็นร้อยละ	20	

	 ผลการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น	3	ด้าน	ดังนี้

  3.1	 ด้านความคดิเหน็และความพงึพอใจในภาพรวม

ที่มีต่อการพัฒนาธูปฤาษีเป็นยากันยุง

	 	 จากการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถาม	 พบว่า 

ความคดิเหน็และความพงึพอใจในภาพรวมทีม่ต่ีอการพฒันาธปูฤาษี

เป็นยากนัยงุนัน้	มค่ีาเฉลีย่รวมอยูใ่นระดบัมาก	ที	่X	=	4.27	ยากนัยงุ 

ธูปฤาษีมีรูปแบบที่แปลกใหม่	 เป็นอันดับ	 1	 การนำาดอกธูปฤาษี

และสมุนไพรต่างๆ	 มาผลิตเป็นยากันยุงไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	

อันดับ	 2	 ยากันยุงธูปฤาษีกล่ินตะไคร้หอม	 อันดับ	 3	 การนำาดอก 

ธปูฤาษแีละสมนุไพรต่างๆ	มาผลิตเป็นยากนัยงุเป็นเรือ่งทีส่อดคล้อง

กับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง	 อันดับ	 4	 และยากันยุงธูปฤาษี 

กลิ่นมะกรูด	อันดับ	5

ปัญญณัฐ  ศิลาลาย
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  3.2	 ด้านการมส่ีวนร่วมของชมุชนโดยภาพรวมในการ

พัฒนาธูปฤาษีเป็นยากันยุง

	 	 จากการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถาม	 พบว่า 

การมีส่วนร่วมของชุมชนโดยภาพรวมในการพัฒนาธูปฤาษีเป็น 

ยากนัยงุนัน้	มค่ีาเฉลีย่รวมอยูใ่นระดบัมาก	ที	่	X	=	4.30	มโีอกาสได้ใช้ 

ผลิตภัณฑ์ยากันยุงธูปฤาษี	อันดับ	1	มีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติ

เพื่อพัฒนาธูปฤาษีเป็นยากันยุง	 อันดับ	 2	 ได้เข้าร่วมการประชุม 

ในการพัฒนาธูปฤาษีเป็นยากันยุง	 อันดับ	 3	 มีโอกาสยกมือลงมต ิ

ในเร่ืองต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาธปูฤาษเีป็นยากนัยุง	อนัดบั	4	

ได้ปฏบิตัติามมตขิองกลุม่ในการพฒันาธปูฤาษเีป็นยากนัยุง	อนัดบั	5

  3.3	 ด้านการส่งเสรมิธรุกจิชมุชนโดยภาพรวมในการ

พัฒนาธูปฤาษีเป็นยากันยุง

	 	 จากการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถาม	 พบว่า 

การส่งเสริมธุรกิจชุมชนโดยภาพรวมในการพัฒนาธูปฤาษีเป็น 

ยากนัยงุนัน้	มค่ีาเฉลีย่รวมอยูใ่นระดบัมาก	ที	่	X	=	4.27	ด้านการผลติ 

เรื่องควรเพิ่มปริมาณการผลิตยากันยุงธูปฤาษีเพื่อจะได้ลดต้นทุน	

และมีมากพอสำาหรับวางขายในท้องตลาด	อันดับ	1	ด้านการตลาด	

เรื่องควรจัดอบรมเร่ืองช่องทางการตลาด	 อันดับ	 2	 ด้านการผลิต	

เรื่องควรหาเครื่องจักรมาใช้ในการผลิต	อันดับ	3

สรุปผลและอภิปรายผล
	 การสรุปผลการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาธูปฤาษี

เป็นยากันยุงเพื่อส่งเสริมธุรกิจชุมชนพบว่า	 การทำากาวแป้งเปียก

จะใช้ปริมาณแป้งมัน	 200	 กรัม	 ปริมาณนำ้า	 0.30	 ลิตร	 ที่ใช้ผสม 

ทำากาวแป้งเปียกจะไม่เหลว	 ไม่หนืดจนเกินไป	 คนก็ง่าย	 นำาไปตั้ง

ไฟอ่อนๆ	เป็นระยะเวลา	20	นาที	กาวแป้งเปียกที่ได้มีความเหนียว

และมีสีใส	 จากนั้นนำาส่วนของดอกธูปฤาษีมาเป็นส่วนประกอบ 

ในการทำายากันยุง	 จะทำาให้ติดไฟได้ดี	 เนื้อยากันยุงละเอียด 

และช่วยลดมลภาวะ	 ทางอากาศจากละอองที่ฟุ้งกระจายได้ด้วย 

ดอกธูปฤาษีที่ใช้ต้องเป็นระยะดอกแก่	 การเอาดอกออกจากก้าน

ทำาได้ง่าย	 สามารถดึงด้วยมือได้	 การทำายากันยุงธูปฤาษีในบล็อก

รูปทรงกระบอกเส้นผ่าศูนย์กลาง	 0.8	 เซนติเมตร	 ความยาว	 50	

เซนติเมตร	 ใช้ปริมาณสมุนไพร	 100	 กรัม	 ทำาให้ยากันยุงที่ได ้

มีกลิ่นของสมุนไพรชนิดนั้นๆ	 ชัดเจนเมื่อเผาไหม้	 และใช้ปริมาณ

ดอกธูปฤาษี	 100	 กรัม	 จะทำาให้ยากันยุงที่ได้มีกลิ่นของสมุนไพร

ชนิดนั้นๆ	 ชัดเจนเมื่อเผาไหม้	 รวมทั้งใช้ปริมาณกาวแป้งเปียก	

300	 กรัม	 จะทำาให้เน้ือยากันยุงติดเป็นเน้ือเดียวกันและไม่หักง่าย 

นำาสีผสมอาหารปริมาณ	3	กรัม	ผสมนำ้าปริมาณ	0.05	ลิตร	ทำาให้ 

ยากันยุงที่ได้มีสีเด่นชัดมาก	 ส่วนการทดสอบประสิทธิภาพของ 

ยากันยุงธูปฤาษีรูปทรงกระบอกเส้นผ่าศูนย์กลาง	 0.8	 เซนติเมตร	

ความยาว	50	เซนติเมตร	ภายในระยะเวลา	3	เดือน	การเปื่อยยุ่ย 

การเปลีย่นสแีละการเปลีย่นกลิน่	ยงัมสีภาพคงเดมิ	ไม่มกีารเปลีย่นแปลง	

ของยากนัยงุธปูฤาษ	ีส่วนประสิทธภิาพการเผาไหม้ด้วยขนาดข้างต้น 

ใช้ระยะเวลา	 150	 นาที	 และประสิทธิภาพในการป้องกันเมื่อจุด 

ยากันยุงผ่านไป	5	นาที	ยุงบริเวณนั้นก็เริ่มหายไป	และเมื่อเผาไหม้

ไปเรื่อยๆ	 150	 นาที	 จะไม่พบยุงในบริเวณที่จุดยากันยุง	 แต่เมื่อ

ยากันยุงดับไปแล้ว	 20	 นาที	 ยุงในบริเวณนั้นก็เริ่มกลับมา	 ในด้าน

แบบสอบถามผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	มีอายุระหว่าง	60	ปี

ขึน้ไป	อยูใ่นระดบัการศกึษา	ม.6	มอีาชพีทำาสวน	ผูใ้ห้ข้อมลูส่วนใหญ่

มีความคิดเห็นในภาพรวมมากที่สุดในเรื่องการนำาดอกธูปฤาษีและ

สมุนไพรต่างๆ	 มาผลิตเป็นยากันยุงไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	 ซึ่ง

สอดคล้องกับวุฒินันท์	คงทัตและคณะ	(2548)	ที่พบว่า	ยาจุดกันยุง 

มักใช้สารในกลุ่มของไพรีธรีน,	ไพรีธรอยด์	และสารสังเคราะห์อื่นๆ 

ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้	 ปัจจุบันมีการนำาพืชสมุนไพร 

ที่มีฤทธิ์และประสิทธิภาพไล่ยุงได้มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ธูปไล่ยุง 

กันมากขึ้น	 โดยเน้นความปลอดภัยของผู ้ใช ้เป็นสำาคัญ	 และ 

ความพึงพอใจในภาพรวมมากที่สุดในเรื่องยากันยุงธูปฤาษีมี 

รูปแบบที่แปลกใหม่	 ซึ่งสอดคล้องกับพีรพันธ์	 บางพาน	 (2545) 

ที่พบว่า	 การตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและปัจจัยทาง	

การตลาด	 ด้วยคุณสมบัติของพืชสมุนไพรผสมผสานกับวิทยาการ

และเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำาให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	 ออกสู่ตลาด

อย่างต่อเนื่องผลิตภัณฑ์ที่ทำาจากพืชสมุนไพรจึงได้รับการยอมรับ

จากผู้บริโภคเป็นอย่างดี	 ส่วนการส่งเสริมมากในเรื่องการผลิต 

ยากันยุงธูปฤาษีกล่ินสมุนไพรสามารถนำามาประกอบเป็นธุรกิจของ

ชุมชนได้	 ซึ่งสอดคล้องกับเพ็ญจันทร์	 สังข์แก้ว	 และคณะ	 (2551) 

ทีพ่บว่า	การร่วมกนัคดิหาทางลดต้นทนุให้ตำา่ทีส่ดุในทกุขัน้ตอนและ

สมาชิกมีการดำาเนินชีวิตที่สอดคล้องกับแนววิถีเศรษฐกิจพอเพียง	

หม่ันศึกษาหาความรู้อยู่เสมอจะทำาธุรกิจชุมชนประสบความสำาเร็จ

สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
	 จากผลของการวิจัย	การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนา

ธูปฤาษีเป็นยากันยุงเพื่อส่งเสริมธุรกิจชุมชน	 เป็นการนำาธูปฤาษีซึ่ง

เป็นวชัพชืทีไ่ร้ค่ามาใช้ประโยชน์ได้จรงิ	ดงันัน้จงึควรจะมกีารส่งเสรมิ

ให้นำาธปูฤาษทีีข่ึน้รกร้างมาเป็นส่วนประกอบในการทำายากนัยงุอย่าง

จริงจัง	โดยควรพัฒนาในประเด็นต่างๆ	ดังต่อไปนี้

	 1.	 ควรมีความหลากหลายด้านรูปแบบเพื่อให้เกิดความ

สวยงามมากยิ่งขึ้น	

	 2.	 ควรจะพัฒนาการติดไฟให้นานยิ่งขึ้น

	 3.	 ไม่พบเชื้อราในยากันยุงธูปฤาษี	 จึงควรพัฒนาต่อยอด

เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ	
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ความพึงพอใจของผู้บริหารโรงเรียนและครูพี่เลี้ยงที่มีต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	

สาขาวิชาพลศึกษา	หลักสูตร	5	ปี	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี	ปีการศึกษา	2556

Satisfactions	of	Executives	and	Teacher	Trainers	toward	Professional	Experience	Training	of	

Physical	Education	Students	(the	5	years	program),	The	Faculty	of	Education	Academic	Year	

Rambhai	Barni	Rajabhat	University	in	the	2013

ดารณี		นวพันธุ์	

ภาควิชาพลศึกษา	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี

บทคัดย่อ
	 การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารโรงเรียนและครูพี่เลี้ยงที่มีต่อการฝึก	 ประสบการณ์วิชาชีพครู 

สาขาวิชาพลศึกษา	 หลักสูตร	 5	 ปี	 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี	 ปีการศึกษา	 2556	 โดยเลือก	 ประชากรแบบเฉพาะเจาะจง	 ได้แก่ 

ผู้บริหารโรงเรียนและครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนที่เป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	ของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา	ชั้นปี	5	เป็นเวลา	1	ปี

การศึกษา	ในเขตจังหวัดจันทบุรี	ระยอง	และตราด	ประกอบด้วย	ผู้บริหาร	จำานวน	39	คน	ครูพี่เลี้ยง	จำานวน	26	คน	รวม	65	คน	โดยใช้

แบบสอบถามทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้มค่ีาความเชือ่มัน่	.95	วเิคราะห์ข้อมลูโดยการแจกแจงความถี่	ค่าร้อยละ	ค่าเฉล่ีย	และส่วนเบีย่งแบนมาตรฐาน

ประกอบความเรียง

 ผลการวิจัยพบว่า

	 ผู้บริหารโรงเรียนและครูพี่เลี้ยงมีความพึงพอใจต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	สาขาวิชาพลศึกษา	หลักสูตร	5	ปี	มหาวิทยาลัย

ราชภฏัรำาไพพรรณ	ีปีการศกึษา	2556	โดยรวมทกุด้านอยูใ่นระดบัมาก	มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั	4.36	เมือ่	พจิารณาด้านมาตรฐานทีผู่บ้รหิารโรงเรยีน 

และครูพี่เลี้ยงพึงพอใจระดับมากที่สุด	 ได้แก่	 ด้านมาตรฐานการปฏิบัติตนในสถานศึกษามีค่าเฉล่ียเท่ากับ	 4.57	 อันดับรองลงมา	 ได้แก ่

ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพครูมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 4.46	 ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานในสถานศึกษามีค่าเฉลี่ย	 4.36	 ด้านมาตรฐาน 

ประสบการณ์วิชาชีพมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.23	และด้านมาตรฐานความรู้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.20	ตามลำาดับ

คำาสำาคัญ	:	ครูพี่เลี้ยง,	การฝึกประสบการณ์วิชาพชีพ,	พลศึกษา	5	ปี

Abstract
	 This	research	aimed	to	know	satisfactions	of	executives	and	teacher	trainers	toward	professional	experience	

training	of	Physical	Education	(5	years	program),	Faculty	of	Education,	Rambhai	Barni	Rajabhat	University,	Academic	

Year	2013.	The	researchers	chose	purposive	sampling	to	collect	data	from	executives	and	teacher	trainers	of	the	

schools	that	provided	teacher	training	programs	for	fifth	year	students	majored	in	Physical	Education.	The	participants	

consisted	of	39	executives	and	26	teacher	trainers.	A	questionnaire	with.	95	reliability	value	was	used	and	the	data	

were	analyzed	by	frequency,	percentage,	mean	and	standard	deviation.

	 Research	results

	 Result	of	satisfactions	of	executives	and	teacher	trainers	toward	professional	experience	training	of	Physical	

Education	(5	years	program),	Faculty	of	Education,	Rambhai	Barni	Rajabhat	University,	Academic	Year	2013	for	overall	

was	at	highest	level	(4.36).	When	considered	on	each	issue,	the	administrators	and	teachers	were	satisfied	with	the	

standard	of	conduct	of	the	study	(4.57),	followed	by	Professional	ethics	of	teachers	(4.46),	Operational	in	schools	

(4.36)	and	Professional	standards	(4.23),	and	Standard	of	knowledge	(4.20),	respectively

Keyword	:	Teacher	Trainers.,	Experience	Training,	Physical	Education	in	5	year.
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บทนำา
	 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี	 ได้รับการยกฐานะจาก

สถาบันราชภัฏรำาไพพรรณี	 เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ	 รำาไพพรรณ	ี

เมื่อวันที่	 15	 มิถุนายน	 2557	 เปิดทำาการสอนในระดับปริญญาตรี

และระดับบัณฑิตศึกษา	 12	 สาขาวิชา	 ได้แก่	 สาขาวิชาพลศึกษา	

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย	 สาขาวิชาสังคมศึกษา	 สาขาวิชา 

ภาษาไทย	 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์	 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป	 สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์เคมี	 สาขาวิชา	 วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์	 สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์เคมี	และสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ	โดยมีวัตถุประสงค์

ของการผลิตบัณฑิต		เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น	

	 ตามประกาศของสำานักงานเลขาธิการครุสภากำาหนด

ให้วิชาชีพทางการศึกษาเป็นวิชาชีพควบคุมและกำาหนดให้ 

สถาบันการศึกษาที่เปิดหลักสูตรทางด้านการศึกษา	 (ครุศาสตร์/

ศึกษาศาสตร์)	 ต้องใช้เวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตร	 5	 ป  ี

โดยทำาการศึกษาในมหาวิทยาลัย	 4	 ปี	 และออกฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครูในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา	 1	 ปี	 เพื่อกำาหนด

คุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพ

ทางการศึกษาที่ผู ้ประกอบวิชาชีพต้องประพฤติปฏิบัติให้เกิด

คุณภาพในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาซึ่งเป็นวิชาชีพช้ันสูง

และเป็นหลักประกันและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับการศึกษา 

และสังคม	 สำานักงานเลขาธิการคุรุสภาได้กำาหนดมาตรฐานทาง

วิชาชีพทางการศึกษาไว้	3	ด้าน	ประกอบด้วย	ด้านมาตรฐานความรู ้

และประสบการณ์วิชาชีพ	 ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน	 ด้าน

มาตรฐานการปฏิบัติตน	 หรือจรรยาบรรณของวิชาชีพ	 และออก

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาแก่สถาบันการศึกษาที่มี

หลักสูตร	 ที่ได้รับรองจากคุรุสภา	 (สำานักมาตรฐานวิชาชีพ,	 2549	

:	2-3)	

	 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชาพลศึกษา	 ค.บ.

(พลศึกษา)	 5	 ปี	 ของคณะครุศาสตร์ได้รับการรับรองหลักสูตรจาก

สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสำานักงานเลขาธิการ

คุรุสภารับรองหลักสูตรและออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ให้กับนักศึกษาที่สำาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้	 โครงสร้างของ

หลกัสตูรพลศกึษา	คณะครศุสตร์กำาหนดให้นกัศกึษาเรยีนไม่น้อยกว่า 

160	หน่วยกติ	จาก	3	หมวดวชิา	ได้แก่	หมวดศกึษาทัว่ไป	ไม่น้อยกว่า 

30	 หน่วยกิต	 หมวดวิชาเฉพาะด้าน	 ไม่น้อยกว่า	 124	 หน่วยกิต 

(แยกเป็นวิชาชีพครู	50	หน่วยกิต	วิชาเอกไม่น้อยกว่า	74	หน่วยกิต)	

และหมวดวิชาเลือกเสรี	 ไม่น้อยกว่า	 6	 หน่วยกิต	 ในหมวดวิชา

เฉพาะด้านกลุ่มวิชาชีพครูหลักสูตรได้กำาหนดให้นักศึกษาต้องเข้าฝึก 

ประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียนเป็นระยะโดยเริ่มระยะแรก 

ในระดับชั้นปี	 4	 ภาคเรียนที่	 1	 กำาหนดให้นักศึกษาต้องเข้าสังเกต 

และการมีส่วนร่วมกับโรงเรียน	 จำานวน	 60	 ชั่วโมง	 ระยะที่สอง

ในระดับชั้นปี	 4	 ภาคเรียนที่	 2	 กำาหนดให้นักศึกษาต้องเข้าฝึกหัด

ทดลองสอนจริงในโรงเรียน	 จำานวน	 60	 ชั่วโมง	 ระยะที่สามใน 

ระดับช้ันปี	 5	 กำาหนดให้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 

ในภาคเรียนที่	 1	 จำานวน	 450	 ช่ัวโมง	 และออกฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครูเต็มรูปในภาคเรียนที่	 2	 จำานวน	 450	 ชั่วโมง	 (หลักสูตร

พลศึกษา,	2554	:	11)		จากกระบวนการผลิตครูระยะที่	3	นักศึกษา

ต้องออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาเป็นเวลา	 1	 ป ี

การศึกษา	 2	 ภาคเรียน	 ซึ่งเป็นระยะเวลาที่นักศึกษาสาขาวิชา

พลศึกษามีโอกาสแสดงความสามารถและนำาเอาความรู ้ทาง 

วิชาพลศึกษาประสบการณ์ต่างๆ	 ที่ได้รับจากการศึกษาตลอด 

4	ปี	 ที่ได้รับการศึกษาจากมหาวิทยาลัยไปใช้ในโรงเรียน	นักศึกษา 

มโีอกาสแสดงความสามารถด้านวชิาการ	แสดงออกถงึการประพฤติ

และปฏิบัติตนตลอดจนพฤติกรรมต่างๆ	 ในขณะที่ปฏิบัติการสอน 

ในโรงเรียน	 รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้บริหาร	 ครู	 นักเรียน 

ผู้ปกครองและชุมชน	 เพื่อประเมินคุณภาพของนักศึกษาสาขาวิชา 

พลศึกษา	 หลักสูตร	 5	 ปี	 ที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู

ในปีการศึกษา	 2556	 ว่ามีคุณภาพและเป็นที่พึงพอใจของโรงเรียน

ที่ได้รับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์ในโรงเรียน	 และเพื่อศึกษาถึง

ประสิทธิภาพของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมาตรฐาน

ด้านต่างๆ	ตามทีส่ำานกัมาตรฐานวชิาชีพ	สำานกังานเลขาธกิารครุสุภา 

กำาหนดไว้	 ผู ้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของ 

ผูบ้รหิารโรงเรยีนและครพูีเ่ลีย้งทีม่ต่ีอการฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู 

สาขาวิชาพลศึกษา	หลักสูตร	5	ปี	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี	

ปีการศึกษา	 2556	 เพื่อนำาผลการวิจัยไปสู่การพัฒนาคุณภาพ

กระบวนการผลิตนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา	 และนำาข้อมูลที่ได้

จากการวจิยันีไ้ปเป็นส่วนสำาคญัในการพฒันาและปรบัปรงุหลกัสตูร

พลศึกษา	 ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและสังคม 

ในท้องถิ่นต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของผูบ้รหิารโรงเรยีนและครพูีเ่ลีย้ง

ที่มีต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	สาขาวิชาพลศึกษา	หลักสูตร	

5	ปี	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี	ปีการศึกษา	2556		

ขอบเขตของการวิจัย
 ประชากรที่ใช้ในงานวิจัย

	 การวิจัยครั้งนี้ศึกษาข้อมูลจากประชากร	 ได้แก่	 ผู้บริหาร

โรงเรียนและครูพี่เล้ียงในกลุ่มสาระการเรียนรู ้	 สุขศึกษาและ 

พลศึกษาของโรงเรียนที่รับนักศึกษาวิชาชีพครู	 สาขาวิชาพลศึกษา	

หลักสูตร	 5	 ปี	 ในปีการศึกษา	 2556	 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
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ณ	 สถานศึกษาเป็นเวลา	 1	 ปีการศึกษา	 ในเขตจันทบุรี	 ระยอง 

และตราด	ประกอบด้วย	ผู้บริหาร	39	คน	ครูพี่เลี้ยงจำานวน	26	คน	

รวม	65	คน	เก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมด

 ตัวแปรที่ศึกษา

	 1.	 ตัวแปรอิสระ	 (independent	 variable)	 ได้แก่	 เพศ	

และ	สถานภาพการทำางาน	

	 2.	 ตัวแปรตาม	 (Dependent	 var iable)	 ได ้แก ่ 

ความพึงพอใจของผู้บริหารโรงเรียนและครูพี่เลี้ยงในกลุ่มสาระ 

การเรียนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษาท่ีมีต่อการฝึกประสบการณ ์

วิชาครู	สาขาวิชาพลศึกษา	ทั้ง	5	ด้าน	ได้แก่	ด้านมาตรฐานความรู้	

ด้านมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ	 ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ในสถานศึกษา	 ด้านมาตรฐาน	 การปฏิบัติตนในสถานศึกษา	 และ 

ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพครู

 ขอบเขตด้านสถานที่

	 สถานศึกษาท่ีเป็นโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์ 

วชิาชพีครูของมหาวทิยาลยัราชภฏัรำาไพพรรณ	ีในเขตจงัหวดัจนัทบรุี	

จังหวัดระยอง	และจังหวัดตราด

 ขอบเขตด้านเวลา

	 ปีการศึกษา	2556	

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี	 คือ	 แบบสอบถาม	

(Questionnaires)	 ความพึงพอใจของผู ้บริหารโรงเรียน	 และ 

ครูพี่เลี้ยงในกลุ ่มสาระการเรียนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษาที่มีต่อ 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	สาขาวิชาพลศึกษา	หลักสูตร	5	ป ี

ปีการศึกษา	2556	ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น	แบ่งออกเป็น	3	ตอน	คือ

	 ตอนที่	1	แบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม	

ได้แก่	 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม	 มีลักษณะเป็นแบบ

ตรวจสอบรายการ	(Checklist)	

	 ตอนที่	2	แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้บริหาร

โรงเรียนและครูพี่เลี้ยงกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ที่มีต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	สาขาวิชาพลศึกษา	หลักสูตร	

5	ปี	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี	ปีการศึกษา	2556	แบ่งออก

เป็น	5	ด้าน	ได้แก่	ด้านมาตรฐานความรู	้ด้านมาตรฐานประสบการณ์

วิชาชีพ	ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานในสถานศึกษา	ด้านมาตรฐาน

การปฏิบัติตนในสถานศึกษา	 และด้านจรรยาบรรณของวิชาชีพครู	

แบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่าตามแนวทาง

มาตรวดัของลเิคร์ิท	(Likert’s	scale)	5	ระดบั	คอื	พงึพอใจมากทีส่ดุ 

พงึพอใจมาก	พงึพอใจปานกลาง	พงึพอใจน้อย	และพงึพอใจน้อยทีส่ดุ 

แปลความหมายค่าเฉลี่ยตามวิธีการของเบส	 (Best,	 2006	 :	 310,	

330-322)

	 	 ระดับคะแนนเฉลี่ย	4.50-5.00	 หมายความว่า	

มีความพึงพอใจมากที่สุด

	 	 ระดับคะแนนเฉลี่ย	3.50-4.49		 หมายความว่า	

มีความพึงพอใจมาก

	 	 ระดับคะแนนเฉลี่ย	2.50-3.49		 หมายความว่า	

มีความพึงพอใจปานกลาง

	 	 ระดับคะแนนเฉลี่ย	1.50-2.49		 หมายความว่า	

มีความพึงพอใจน้อย

	 	 ระดับคะแนนเฉลี่ย	1.00-1.49		 หมายความว่า	

มีความพึงพอใจน้อยที่สุด

	 ตอนที	่3	แบบสอบถามเกีย่วกบัความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ 

เกีย่วกบัความพงึพอใจของผูบ้รหิารโรงเรยีนและครพูีเ่ลีย้งมลีกัษณะ

เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด	(Open	Ended	Questionnaires)

การเก็บรวบรวมข้อมูล
	 1.	 ทำาหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห์เก็บข ้อมูลใน 

สถานศึกษาที่เป็นโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี	 ที่รับนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา	

หลักสูตร	 5	 ปี	 เข้าฝึกประสบการณ์	 วิชาชีพครูเป็นเวลา	 1	 ปี 

เกบ็ข้อมลูกบัผู้บรหิารโรงเรยีนและครพูีเ่ล้ียงในกลุ่มสาระการเรยีนรู ้

สุขศึกษาและพลศึกษา

	 2.	 ผู้วิจัยขอความกรุณาให้ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้เลี้ยง

กรอกข้อมลูตอบแบบสอบถามและให้นำาส่ง	แบบสอบถามกลบัมายงั

คณะครุศาสตร์พร้อมกับคะแนนฝึกปฏิบัติการสอนของนักศึกษา

สาขาวิชาพลศึกษา	(ซองปิดผนึก)

การจัดกระทำาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
	 1.	 ตอนที่	1	สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม	วิเคราะห์

ข้อมูลโดยวิธีการแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ	นำาเสนอในรูปแบบ

ของตารางและความเรียง

	 2.	 ตอนที่	 2	 ความพึงพอใจของผู ้บริหารโรงเรียนและ 

ครูพี่เล้ียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา	 ที่มีต่อ

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	สาขาวิชาพลศึกษา	หลักสูตร	5	ปี	

มหาวทิยาลยัราชภฏัรำาไพพรรณ	ีปีการศกึษา	2556	วเิคราะห์ข้อมลู

โดยหาค่าเฉลี่ย	 (Mean)	และส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน	 (Standard	

deviation)	นำาเสนอในรูปของตารางและความเรียง

	 3.	 นำาแบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ	

รวบรวมและสรุปแล้วนำาเสนอในรูปของความเรียง	

สรุปผลการวิจัย
	 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยนำาเสนอผลการวิเคราะห์

ข้อมูลออกเป็น	 3	 ประเด็น	 ได้แก่	 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม	

ดารณี  นวพันธุ์ 
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ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารโรงเรียนและครูพี่เลี้ยง 

โดยรวมทุกด้าน	 และผลการศึกษา	 ความพึงพอใจของผู้บริหาร

โรงเรียนและครูพี่เลี้ยงโดยรวมแยกตามมาตรฐานทั้ง	5	ด้าน	

	 1.	 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม	 ผู้ตอบแบบสอบถาม

เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง	จำาแนกเป็นเพศชาย	จำานวน	43	คน	

คิดเป็นร้อยละ	66.20	เป็นเพศหญิงจำานวน	22	คน	คิดเป็นร้อยละ 

33.80	 เมื่อพิจารณาตามสถานภาพ	 การทำางาน	 จำาแนกเป็น 

ผู้อำานวยการโรงเรียน	 จำานวน	 16	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 24.61 

รองผูอ้ำานวยการโรงเรยีนหรอืผูช่้วย	ผูอ้ำานวยการโรงเรยีนฝ่ายบรหิาร	

จำานวน	 19	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 29.23	 รองผู้อำานวยการโรงเรียน 

หรือผู้ช่วยผู้อำานวยการ	โรงเรียนฝ่ายวิชาการ	จำานวน	3	คน	คิดเป็น

ร้อยละ	 4.62	 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา	

จำานวน	1	คน	คิดเป็นร้อยละ	1.54	และครูพี่เลี้ยง	จำานวน	26	คน 

คิดเป็นร้อยละ	 40.00	 พิจารณาตามประสบการณ์การทำางาน 

จำาแนกเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำางานไม่เกิน	 10	 ปี	 จำานวน 

5	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 7.69	 	 มีประสบการณ์	 ในการทำางานตั้งแต ่

11-20	ปี	จำานวน	15	คน	คิดเป็นร้อยละ	23.08	และมีประสบการณ์

ในการทำางานมากกว่า	21	ปีขึ้นไป	จำานวน	45	คน	คิดเป็นร้อยละ	

69.23	

	 2.	 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารโรงเรียนและ

ครูพี่เลี้ยงโดยรวมทุกด้าน	 พบว่าผู้บริหารโรงเรียนและ	 ครูพี่เล้ียงมี

ความพงึพอใจต่อการฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร	ูสาขาวชิาพลศกึษา	

หลักสูตร	5	ปี	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี	ปีการศึกษา	2556	

ในระดับมาก	 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 4.36	 เม่ือพิจารณาด้านที่ผู้บริหาร 

โรงเรียนและครูพี่เลี้ยง	 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด	 ได้แก่	 ด้าน

มาตรฐานการปฏิบัติตนในสถานศึกษามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 4.57	

อนัดบัรองลงมา	ได้แก่	ด้านจรรยาบรรณวชิาชพีครมูค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 

4.46	 ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานในสถานศึกษามีค่าเฉล่ีย	 4.36	

ด้านมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 4.23	 และ 

ด้านมาตรฐานความรู้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.20	ตามลำาดับ

	 3.	 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารโรงเรียนและ 

ครูพี่เลี้ยงโดยรวมตามมาตรฐานทั้ง	5	ด้าน	

	 	 3.1	 ด้านมาตรฐานความรู้	 พบว่าผู ้บริหารโรงเรียน

และครูพี่เลี้ยงมีความพึงพอใจต่อการฝึกประสบการณ์	 วิชาชีพคร ู

สาขาวิชาพลศึกษา	หลักสูตร	5	ปี	อยู่ในระดับมาก	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	

4.20	 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า	 ข้อท่ีผู้บริหารโรงเรียนและ 

ครพูีเ่ลีย้งมคีวามพงึพอใจมากทีส่ดุ	ได้แก่	นกัศกึษามคีวามศรทัธาใน

วชิาชพีครู	มคีวามอดทนและ	รบัผดิมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั	4.60	รองลงมา	

ได้แก่	นักศึกษาสามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	

4.48	 และสามารถใช้ทักษะในการฟัง	 การพูด	 การอ่าน	 การเขียน

ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมายได้อย่างถูกต้องมีค่าเฉล่ียเท่ากับ	

4.45	 ส่วนข้อที่ผู ้บริหารโรงเรียนและครูพี่เลี้ยงมีความพึงพอใจ 

น้อยที่สุด	 ได้แก่	 นักศึกษาสามารถทำาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน 

การสอนและพัฒนาผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.80	

	 	 3.2	 ด้านมาตรฐานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	 พบ

ว่าผู ้บริหารโรงเรียนและครูพี่เลี้ยงมีความพึงพอใจต่อการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู	 สาขาวิชาพลศึกษา	หลักสูตร	 5	ปี	 อยู่ใน

ระดับมาก	 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 4.23	 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า	

ข้อที่ผู้บริหารโรงเรียนและครูพี่เลี้ยงมีความพึงพอใจมากที่สุด	ได้แก่	

นักศึกษาสามารถ	 จัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาพลศึกษามีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ	 4.55	 	 รองลงมา	 ได้แก่	 นักศึกษาสามารถจัดทำาแผนการ

จัดการ	 เรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำาคัญมีค่าเฉล่ียเท่ากับ	 4.34	 และ

สามารถประเมินผลปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะ

สมกบัศกัยภาพของผู้เรยีนมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั	4.26		ส่วนข้อทีผู่บ้รหิาร

โรงเรียนและครูพี่เลี้ยงมีความพึงพอใจ		น้อยที่สุด	ได้แก่	นักศึกษา

สามารถจัดทำาโครงงานทางวิชาการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.86

	 	 3.3	 ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานในสถานศึกษา	

พบว่าผู้บริหารโรงเรียนและครูพี่เลี้ยงมีความพึงพอใจต่อการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู	 สาขาวิชาพลศึกษา	หลักสูตร	 5	ปี	 อยู่ใน

ระดับมาก	 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 4.36	 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 

ข้อที่ผู้บริหารโรงเรียนและครูพี่เลี้ยงมีความพึงพอใจมากที่สุด	ได้แก่	

การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงานและต่อชุมชนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	

4.63	รองลงมา	 ได้แก่	นักศึกษามาปฏิบัติงานก่อนเวลา	08.00	น.	

และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของผู้เรียนและปฏิบัติหน้าที่พิเศษอ่ืนๆ	

ตามโอกาสทีไ่ด้รบัมอบหมายด้วยความเตม็ใจและเตม็ความสามารถ

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 4.57	 ส่วนข้อที่ผู้บริหารโรงเรียนและครูพี่เลี้ยง 

มีความพึงพอใจน้อยที่สุด	 ได้แก่	 การจัดแสดงป้ายนิเทศท้ังใน

ห้องเรียนและนอกห้องเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.75

	 	 3.4	 ด้านมาตรฐานการปฏบิตัตินในสถานศกึษา	พบว่า 

ผูบ้รหิารโรงเรยีนและครพูีเ่ลีย้งมคีวามพงึพอใจ	ต่อการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู	 สาขาวิชาพลศึกษาหลักสูตร	 5	ปี	 อยู่ในระดับมากที่สุด 

มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั	4.57	เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อพบว่า	ข้อทีผู่บ้รหิาร

โรงเรียนและครูพี่เลี้ยงมีความพึงพอใจมากที่สุด	ได้แก่	การแต่งกาย

ถูกต้อง	 ตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำาหนดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 4.74		

รองลงมา	 ได้แก่	 นักศึกษาแสดงกิริยามารยาทและพูดจาสุภาพ 

ถูกต้องตามกาลเทศะมีค่าเฉล่ียเท่ากับ	 4.69	 และมีความรัก 

ความเมตตาและเอาใจใส่ต่อผู ้เรียนด้วยความเอื้อเฟื ้อเผื่อแผ ่

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 4.68	 ส่วนข้อที่ผู้บริหารโรงเรียนและครูพี่เลี้ยง 

มีความพึงพอใจน้อยที่สุด	ได้แก่	มีความพยายามปรับปรุง	การสอน

และการปฏบิตังิานแสดงความคดิสร้างสรรค์ในการทำางานมค่ีาเฉลีย่

เท่ากับ	4.26

	 	 3.5	 ด้านจรรยาบรรณของวิชาชีพครู	 พบว่าผู้บริหาร

โรงเรียนและครูพี่เลี้ยงมีความพึงพอใจ	 ต่อการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู	 สาขาวิชาพลศึกษา	 หลักสูตร	 5	 ปี	 อยู่ในระดับมาก 

ดารณี  นวพันธุ์ 
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มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 4.46	 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า	 ข้อที ่

ผู้บริหารโรงเรียนและครูพี่เลี้ยงมีความพึงพอใจมากที่สุด	 ได้แก ่

ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากผู้เรียนมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ	 4.63	 รองลงมา	 ได้แก่	 วางตัวเหมาะสมเป็นแบบอย่างที่ดี

ในเรื่องความประพฤติและบุคลิกภาพมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 4.52	 และ

ไม่กระทำาตัวเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญก้าวหน้าทางสติปัญญา	

จิตใจ	อารมณ์และสังคมของผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.52	ส่วนข้อที่ 

ผู้บริหารโรงเรียนและครูพี่เลี้ยงมีความพึงพอใจน้อยที่สุด	 ได้แก	่

ประพฤติตนเป็นผู ้นำาในการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาและ

วัฒนธรรมไทยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.42

อภิปรายผล	
	 ตามทีส่ำานกัมาตรฐานวชิาชพีคร	ูสำานกังานเลขาธกิารครุสุภา 

กำาหนดให้นักศึกษาท่ีเรียนในสาขาวิชาชีพครู	 ทุกหลักสูตร	 ต้อง

ใช้เวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตรเป็นเวลา	 5	 ปี	 และทุกสถาบัน 

การศึกษาต้องส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตาม

สถานศึกษาที่เป็นเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นเวลา	

1	 ปี	 ในปีการศึกษา	 2556	 คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

รำาไพพรรณี	 ได้ส่งนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครูเป็นเวลา	 1	 ปีการศึกษา	 ซ่ึงเป็นสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ใน

เขตจังหวัดจันทบุรี	 จังหวัดระยอง	 และจังหวัดตราด	 หลักสูตร 

ครุศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชาพลศึกษา	 คณะครุศาสตร์	 เปิดรับ

นักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรในปีการศึกษา	 2552	 ซึ่งนักศึกษา 

ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา	 2552	 มีกำาหนดออกฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครูในสถานศึกษาเป็นเวลา	 1	 ปี	 ในปีการศึกษา	 2556	

(นักศึกษาชั้นปีที่	 5)	 จากผลการศึกษาพบว่าผู้บริหารโรงเรียนและ

ครูพี่เลี้ยงมีความพึงพอใจต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	 สาขา

พลศกึษา	หลกัสตูร	5	ปี	มหาวทิยาลยัราชภฏัรำาไพพรรณ	ีปีการศกึษา 

2556	ผู้วิจัยขออภิปรายผลในประเด็นต่อไปดังนี้	

	 1.	 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามโดยมากเป็นเพศชาย

ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ผู้บริหารสถานศึกษาโดยมากเป็นเพศชายและคร ู

ในกลุม่สาระการเรียนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษากเ็ป็นเพศชายมากกว่า

เพศหญิงทั้งนี้เป็นเพราะการเรียนในสาขาวิชาพลศึกษานี้โดยมาก

เป็นที่สนใจของเพศชายมากกว่าเพศหญิง

	 2.	 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารโรงเรียนและ

ครูพี่เลี้ยงที่มีต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	สาขาวิชาพลศึกษา	

หลักสูตร	5	ปี	ปีการศึกษา	2556	โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก	

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.36	ผู้วิจัยอภิปรายผลแยกตามมาตรฐาน	5	ด้าน	

ดังนี้

	 	 2.1	 ด้านมาตรฐานความรู ้	 ผู ้บริหารโรงเรียนและ 

ครูพี่ เลี้ยงมีความพึงพอใจต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	

หลักสูตร	 5	 ปี	 ปีการศึกษา	 2556	 อยู่ในระดับมาก	 มีค่าเฉล่ีย 

เท่ากับ	 4.20	 ในด้านมาตรฐานความรู้	 จากผลการวิจัยพบว่าข้อท่ี 

ผูบ้รหิารโรงเรยีนและครพูีเ่ลีย้งมคีวามพงึพอใจสงูทีส่ดุคอื	นกัศกึษา

มคีวามศรทัธา	ในวชิาชพีคร	ูมคีวามอดทนและรบัผดิชอบ	นกัศึกษา

สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน	 ซ่ึงตรงกับคุณสมบัติของ 

ครูพลศึกษา	(วรศักดิ์	เพียรชอบ,	2527	:	47)	ที่ต้องเป็นผู้มีความรู้ดี

ทัง้ในด้านวชิาการศกึษาทัว่ไป	วชิาคร	ูและวชิาพลศกึษา	ครพูลศกึษา

เป็นผูท้ีม่คีวามศรทัธาในวชิาชพีครอูย่างแท้จรงิ	จงึเป็นผลให้ผูบ้รหิาร

โรงเรียนและครูพี่เลี้ยงมีความพอใจต่อการฝึกประสบการณ์วิชาคร	ู

สาขาวิชาพลศึกษา	หลักสูตร	5	ปี	ปีการศึกษา	2556	ด้านมาตรฐาน

ความรู้ในระดับมาก

	 	 2.2	 ด ้านมาตรฐานการฝ ึกประสบการณ์วิชาชีพ	

ผู ้บริหารโรงเรียนและครูพี่ เ ล้ียงมีความพึงพอใจต ่อการฝ ึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู	 หลักสูตร	 5	ปี	 ปีการศึกษา	 2556	 อยู่ใน 

ระดับมาก	 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 4.23	 ในด้านมาตรฐานการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพจากผลการวิจัยพบว่าข้อที่ผู้บริหารโรงเรียน

และครูพี่เลี้ยงมีความพึงพอใจสูงที่สุดคือ	 สามารถจัดการเรียนรู้

ในสาขาวิชาพลศึกษา	 นักศึกษาสามารถประเมินผลปรับปรุงและ

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน	 ทั้งนี้

อาจเป็นตามผลของการส่งนกัศึกษาเข้าไป	ปฏิบตักิจิกรรมของหมวด

วิชาชีพครูตั้งแต่ชั้นปี	 3	 ในกระบวนการขั้นสังเกตและมีส่วนร่วม	

และกระบวนการขั้นฝึกหัดและทดลองสอนในโรงเรียน	 สอดคล้อง

งานวิจัยของ	 ฮีท	 (Heath,	 1981)	 ซึ่งมีผลการวิจัยชี้ว่าต้องจัดการ

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้นักศึกษาทุกช้ันของหลักสูตร	 ทั้งนี้

นักศึกษาจะได้ฝึกประสบการณ์มากในชั้นปีที่	 3	 และนักศึกษา 

ฝึกประสบการณ์วชิาชพีต้องมโีอกาสได้ฝึกทัง้งานสอนและงานอ่ืนๆ	

ทีไ่ม่ใช่การสอน	ผลจากการทีน่กัศกึษาได้มโีอกาสเข้าสงัเกตการสอน

และได้มีโอกาสฝึกหัดทดลองสอนก่อนเข้าปฏิบัติการสอนจริงทำาให้

นกัศึกษามปีระสบการณ์และสามารถนำามาปรบัใช้ในปฏิบตักิารสอน 

จึงเป็นผลให้ผู้บริหารโรงเรียนและครูพี่เล้ียงมีความพอใจต่อการฝึก

ประสบการณ์วิชาครู	สาขาวิชาพลศึกษา	หลักสูตร	5	ปี	ปีการศึกษา	

2556	ด้านมาตรฐานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในระดับมาก

	 	 2.3	 ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานในสถานศึกษา	

ผู ้บริหารโรงเรียนและครูพี่ เ ล้ียงมีความพึงพอใจต ่อการฝ ึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู	 หลักสูตร	 5	ปี	 ปีการศึกษา	 2556	 อยู่ใน

ระดับมาก	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.36	ในด้านมาตรฐาน	การปฏิบัติงาน 

ในสถานศึกษาจากผลการวิจัยพบว่าข้อที่ผู ้บริหารโรงเรียนและ 

ครูพี่เล้ียงความพึงพอใจสูงที่สุดคือการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อ 

ผู้ร่วมงานและต่อชุมชน	นักศึกษามาปฏิบัติงานก่อนเวลา	08.00	น.	

และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของผู้เรียนและปฏิบัติหน้าที่พิเศษอ่ืนๆ	

ตามโอกาสทีไ่ด้รบัมอบหมายด้วยความเตม็ใจและเตม็ความสามารถ

ทั้งนี้อาจเป็นได้ว่านักศึกษาถูกฝึกให้เข้าชั้นเรียนตรงเวลา	 เพราะ

การจัดการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ดารณี  นวพันธุ์ 
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รำาไพพรรณี	เริ่มต้นชั่วโมงแรกของทุกวันในเวลา	08.00	น.	จึงส่งผล

ให้นักศึกษาสามารถไปปฏิบัติงานในโรงเรียนเช้าได้	และเป็นผลของ 

การทีค่ณะครุศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	ของทางภาควชิาพลศกึษา	 

ร่วมกิจกรรมของคณะครุศาสตร์รวมถึงกิจกรรรมของมหาวิทยาลัย

กำาหมดไว้ทำาให้นักศึกษามีประสบการณ์ในด้านกิจกรรมต่างๆ	 เม่ือ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน

ของโรงเรียงจึงสามารถปฏิบัติงานให้กับโรงเรียนได้จึงเป็นผลให ้

ผูบ้รหิารโรงเรยีนและครพูีเ่ลีย้งมคีวามพอใจต่อการฝึกประสบการณ์

วิชาครู	สาขาวิชาพลศึกษา	หลักสูตร	5	ปี	ปีการศึกษา	2556	ด้าน

มาตรฐานการปฏิบัติงานในสถานศึกษาในระดับมาก	

	 	 2.4	 ด ้านมาตรฐานการปฏิบัติตนในสถานศึกษา	

ผู ้บริหารโรงเรียนและครูพี่ เลี้ยงมีความพึงพอใจต ่อการฝ ึก

ประสบการณ์วชิาชพีคร	ูหลกัสตูร	5	ปี	ปีการศกึษา	2556	อยูใ่นระดบั

มากที่สุด	 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 4.57	 ในด้านมาตรฐาน	 การปฏิบัติตน 

ในสถานศึกษาจากผลการวิจัยพบว่าข้อท่ีผู ้บริหารโรงเรียนและ 

ครพูีเ่ลีย้งความพงึพอใจสงูทีส่ดุคอื	การแต่งกายถกูต้องตามระเบยีบ

ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด	การแสดงออกถึงกิริยามารยาทพูดจาสุภาพ

รู้จักกาลเทศะ	 ทั้งนี้เป็นเพราะบุคลิกลักษณะเฉพาะของนักศึกษา

สาขาวิชาพลศึกษาท่ีมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง	 มีบุคลิกภาพที่ดี	 

สามารถประพฤติตนอยู ่ในกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยและ 

กฎระเบียบของเรียนได้	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 ผานิต	 บิลมาศ	

(2522	 :	 255-268)	 ที่พบว่าคุณลักษณะของครูพลศึกษาต้องเป็น	

ผู้ที่มีบุคลิกภาพสง่าผ่าเผย	 มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส	 รู้จักแต่งกาย

ให้เหมาะสมกับกาลเวลาและสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่าง

คล่องแคล่ว	จงึเป็นผลให้ผูบ้รหิารโรงเรยีนและครพูีเ่ลีย้งมคีวามพอใจ 

ต่อการฝึกประสบการณ์วิชาครู	 สาขาวิชาพลศึกษา	หลักสูตร	 5	ปี	

ปีการศึกษา	 2556	 ด้านมาตรฐานการปฏิบัติตนในสถานศึกษาใน

ระดับมากที่สุด

	 	 2.5	 ด้านจรรยาบรรณของวชิาชีพคร	ูผูบ้รหิารโรงเรยีน

และครูพี่เลี้ยงมีความพึงพอใจต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	

หลักสูตร	5	ปี	ปีการศึกษา	2556	อยู่ในระดับมากที่สุด	มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ	 4.46	 ในด้านจรรยาบรรณของวิชาชีพครูจากผลการวิจัย

พบว่าข้อที่ผู ้บริหารโรงเรียนและครูพี่เลี้ยงความพึงพอใจสูงที่สุด

คือ	 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูไม่แสวงหาผลประโยชน์ 

อันเป็นอามิสสินจ้างจากผู ้ เรียน	 มีการวางตัวเหมาะสมเป็น 

แบบอย่างทีด่ใีนเร่ืองความประพฤตแิละบคุลกิภาพ	และไม่กระทำาตน 

เป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญก้าวหน้าทางสติปัญญา	 จิตใจ	 อารมณ์

และสังคมของผู้เรียน	 ทั้งนี้จากพฤติกรรมในการแสดงออกด้าน

จรรยาบรรณของวิชาชีพครูสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพของ

สำานักมาตรฐาน	 สำานักงานเลขาธิการคุรุสภา	 (มาตรฐานวิชาชีพ

ทางการศึกษา,	2548	:	9)	ระบุว่าผ้ทูี่ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

ต ้องรัก	 ศรัทธา	 ซื่อสัตย ์สุจริต	 และรับผิดชอบต ่อวิชาชีพ 

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องไม่กระทำาตนเป็นปฏิปักษ์ต่อ

ความเจริญทางกาย	 สติปัญญา	 จิตใจ	 อารมณ์และสังคมของศิษย	์

และต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค	 โดยไม่เรียกรับ 

หรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตำาแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ	

อีกประการหนึ่งที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้แสดง

พฤติกรรมที่ดีเหล่าน้ีออกมาอาจเป็นเพราะยังเป็นเพียงการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู	 ซึ่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

กเ็ลือกแสดงพฤตกิรรมทีด่อีอกมาให้ผู้บรหิารโรงเรยีนและครพูีเ่ลีย้ง

ได้พบเหน็	จงึเป็นผลให้ผูบ้รหิารโรงเรยีนและครพูีเ่ลีย้งมคีวามพอใจ

ต่อการฝึกประสบการณ์วิชาครู	 สาขาวิชาพลศึกษา	หลักสูตร	 5	ปี	

ปีการศึกษา	2556	ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพครูในระดับมากที่สุด

	 ทั้งนี้จากผลการการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารและ

ครูพี่เลี้ยงที่มีต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	สาขาวิชาพลศึกษา	

หลักสูตร	5	ปี	ปีการศึกษา	2556	มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ใน 

ระดับมาก	 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจักรวรรดิ	 กิ่งส้มกลาง	

(จักรวรรดิ	 กิ่งส้มกลาง,	 2553)	 ที่ทำาการศึกษาถึงคุณลักษณะท่ี 

เป็นจรงิของนกัศกึษา	ฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร	ูสาขาวชิาพลศึกษา	

หลักสูตร	 5	 ปี	 ของสถาบันการพลศึกษา	 วิทยาเขตชลบุรี	 ตาม 

ความคิดเห็นของผู ้บริหารและครูพี่เ ล้ียงได้ผลการวิจัยพบว่า 

ผู้บรหิารและครพูีเ่ล้ียงมคีวามเหน็ว่านกัศึกษาในสาขาวชิาพลศกึษา	

หลักสูตร	 5	 ปี	 มีความคุณลักษณะเหมาะกับการเป็นครูพลศึกษา 

ในระดับมากที่สุด	

ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป
	 1.	 ควรทำาการศกึษาคร-ูอาจารย์และบคุลากรทางการศกึษา

ทีอ่ยูใ่นสถานศกึษาและบคุคลทีเ่กีย่วข้อง	นกัศกึษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู

	 2.	 ควรศึกษาความต้องการของโรงเรียนและศึกษา

คุณลักษณะที่เป็นจริงของนักศึกษาฝึกประสบการณ์	 วิชาชีพครู 

ที่แสดงออกขณะฝึกปฏิบัติการสอนในโรงเรียน
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การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผู้สอน	สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

Teachers’	Participation	in	Academic	Administration	Under	Trat	Primary	Educational	Service	

Area	Office	

วีระศักดิ์		วงศ์อินทร์		

คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี

บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผู้สอน	 สังกัดสำานักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด	 จำาแนกตามวุฒิการศึกษา	 ประสบการณ์ในการทำางาน	 และขนาดสถานศึกษา	 กลุ่มตัวอย่าง 

ในการวิจัยครั้งนี้	ได้แก่	ครูผู้สอนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด	จำานวน	268	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า	 5	 ระดับ	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห	์ ข้อมูลได้แก่	 ค่าร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ค่าความเบ่ียงเบน

มาตรฐาน	การทดสอบค่าที	การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	

	 ผลการวิจัยพบว่า	1)	การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผู้สอน	สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

อยูใ่นระดบัมาก	2)	การเปรยีบเทยีบการมส่ีวนร่วมในการบรหิารงานวชิาการของครผููส้อน	สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

ตราดจำาแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำางานแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ	 3)	 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วม 

ในการบริหารงานวิชาการของครูผู้สอน	สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด	จำาแนกตามขนาดสถานศึกษา	โดยรวมและ

รายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ยกเว้นด้านการนิเทศการศึกษา	 และด้านการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการชุมชน

แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ

คำาสำาคัญ	:	การมีส่วนร่วม,	การบริหารงานวิชาการ,	สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

Abstract
	 The	purposes	 of	 this	 research	was	 aimed	 to	 investigate	 and	 compare	 the	 teacher	 participation	 classified	

by	educational	background,	working	experience	 and	 school	 size,	 in	 academic	 administration	under	Trat	 Primary 

Educational	Service	Area	Office.	The	research	samples	included	268	teachers	under	Trat		Primary	Educational	Service	

Area	Office.	The	Instrument	for	data	collection	was	a	set	of	five	–	rating	scale	questionnaire.	The	data	were	analyzed	

by	using	percentage,	mean,	standard	deviation,	t	–	test	and	one-way	ANOVA.

	 The	 research	 findings	were	 as	 follows	 1)	 The	 	 level	 of	 teacher	 participation	 in	 academic	 administration 

under	Trat	Primary	Educational	Service	Area	Office	was	high.	2)	The	teacher	participation	classified	by	educational	

background	and	working	experience,	in	academic	administration	under	Trat	Primary	Educational	Service	Area	Office,	

was	not	different	significantly.	3)	In	terms	of	overall	and	specific	view,	the	teacher	participation	classified	by	school	

size,	 in	academic	administration	under	Trat	Primary	Educational	Service	Area	Office	was	different	at	 .05	 level	of 

significance	statistically,	except	educational	supervision	and	academic	knowledge	enhancement	in	community.	

Keywords	:	participation,	academic	administration,	Trat	Primary	Educational	Service	Area	Office

วีระศักดิ์  วงศ์อินทร์  
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บทนำา
	 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	และที่แก้ไข

เพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2545	หมวด	1	มาตรา	6	ระบุเจตนารมณ์

ของการจดัการศกึษาไว้อย่างชดัเจนว่า	การจดัการศกึษาต้องเป็นไป 

เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์	 ทั้งร่างกาย	 จิตใจ 

สติปัญญา	ความรู้	และคุณธรรม	มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ

ดำารงชวีติ	สามารถอยูร่่วมกบัผูอ้ืน่ได้อย่างมคีวามสขุ	ซึง่กระบวนการ

เรียนรู ้ต ้องมุ ่งปลูกฝังจิตสำานึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมขุ	รูจ้กัรกัษาและส่งเสรมิสทิธ	ิหน้าที	่เสรภีาพ	เคารพกฎหมาย	

ความเสมอภาค	 และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 มีความภาคภูมิใจ 

ในความเป็นไทย	 รู ้จักรักษาผลประโยชน์ส ่วนรวมและของ 

ประเทศชาติ	 ส่งเสริมศาสนา	 ศิลปะ	 วัฒนธรรมของชาติ	 การกีฬา 

ภูมิป ัญญาท้องถิ่น	 ภูมิป ัญญาไทยและความรู ้อันเป ็นสากล 

มคีวามสามารถในการประกอบอาชพี	รูจ้กัพึง่ตนเอง	มคีวามคดิรเิริม่

สร้างสรรค์	ใฝ่รู้	และเรยีนรูด้้วยตนเองอย่างต่อเนือ่ง	ตลอดจนอนรุกัษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	การศึกษาจึงเป็นองค์ประกอบ

พื้นฐานที่สำาคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนให้สามารถ 

ดำาเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีสันติสุข	 อีกทั้งยังช่วยเกื้อหนุน

การพัฒนาประเทศได ้อย ่างเหมาะสม	 และสอดคล ้องกับ 

ความเปลี่ยนแปลงในทุกๆ	ด้านของประเทศ	

	 การบรหิารโรงเรยีนเป็นการบรกิารทางการศกึษาแก่สมาชิก

ในสังคมซึ่งมีองค์ประกอบท่ีสำาคัญคือ	 ด้านผู้บริหาร	 ครู	 และด้าน

ระบบงาน	ได้แก่	ด้านการบรหิารงานวชิาการ	การบรหิารงานธรุการ

และการเงิน	 การบริหารงานบุคคล	 การบริหารงานอาคารสถานที ่

การบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน	 การสร้างความสัมพันธ์

กับชุมชน	 จากภารกิจดังกล่าวข้างต้น	 พระราชบัญญัติการศึกษา 

แห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	 และแก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.	 2545 

ได้ระบใุห้มกีารกระจายอำานาจในการบรหิารจดัการไปสูส่ถานศกึษา	

ให้มากที่สุดเพื่อให้สถานศึกษาดำาเนินการได้โดยอิสระ	 คล่องตัว

รวดเร็ว	สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน	สถานศึกษา	ชุมชน	

ท้องถิ่น	 และการมีส่วนร่วมจากผู้ท่ีมีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	 ซึ่งเป็น

ปัจจยัสำาคญัทีท่ำาให้สถานศกึษามคีวามเข้มแข็งในการบรหิารจดัการ	

สามารถพัฒนาหลักสูตร	 กระบวนการเรียนรู้	 ตลอดจนการวัดผล 

ประเมินผลได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ	 (สำานักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.	2545	:	3)				

	 การบรหิารงานวชิาการถอืเป็นงานหลกัหรอืเป็นภารกจิหลกั 

ของสถานศึกษา	 ไม่ว่าสถานศึกษาเป็นประเภทใด	 มาตรฐานและ

คุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาได้จากผลงานด้านวิชาการ	

เนื่องจากงานวิชาการเกี่ยวข้องกับหลักสูตรการจัดโปรแกรม 

การศกึษาและการจดัการเรยีนการสอนซึง่เป็นหวัใจของสถานศกึษา 

และเกี่ยวข้องกับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกระดับของ

สถานศึกษาซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องโดยทางตรงหรือทางอ้อมก็อยู่ท่ี

ลักษณะของงานนั้น	(ปรียาพร		วงศ์อนุตรโรจน์.	2553	:	1)

	 การบริหารแบบมีส่วนร่วมหรือการมีส่วนร่วมในการบริหาร

นับว่าเป็นวิทยาการสมัยใหม่ในการบริหารจัดการอีกแนวทางหนึ่ง	

ซึ่งนอกจากผู้บริหารจะมีบทบาทสำาคัญในองค์การแล้ว	สมาชิกหรือ

บุคคลในองค์การก็เป็นส่วนหน่ึงที่ทำาให้องค์การก้าวหน้าไปด้วยดี	

การบริหารแบบมีส่วนร่วมได้ถูกนำามาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

ขององค์การ	ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน	โดยมุ่งที่จะ

สร้างความร่วมมอืร่วมใจเพือ่ให้งานสำาเรจ็	การให้บคุคลได้มส่ีวนร่วม

ในการแสดงความคดิเหน็	การตดัสนิใจ	การปฏบิตังิาน	การประเมนิ

ผลงาน	ล้วนเป็นสิง่สำาคญัและจำาเป็นอย่างยิง่สำาหรบัองค์การ	ถ้าหาก

การปฏิบัติงานนั้นมีความไม่เข้าใจกันหรือเกิดความรู้สึกว่าตนเอง 

ไม่ได้เป็นส่วนหนึง่ของหมูค่ณะ	และไม่ได้มส่ีวนร่วมในการดำาเนนิงาน

ขององค์การแล้ว	การบรหิารงานขององค์การกจ็ะบรรลผุลสำาเรจ็ได้

โดยยาก	(ธร		สุนทรายุทธ.	2551	:	539)

	 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น	 ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาการ 

มีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผู้สอน	 สังกัดสำานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด	 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ

วางแผน	พฒันาปรบัปรงุการบรหิารงานวชิาการในโรงเรยีนให้บรรลุ

เปา้หมายอยา่งมปีระสทิธภิาพและสอดคลอ้งกบันโยบายการศึกษา

แห่งชาติตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพือ่ศึกษาระดบัการมส่ีวนร่วมในการบรหิารงานวชิาการ

ของครผููส้อน	สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาตราด

	 2.		 เพือ่เปรยีบเทยีบการมส่ีวนร่วมในการบรหิารงานวชิาการ 

ของครผููส้อน	สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาตราด	

จำาแนกตามวุฒิการศึกษา	 ประสบการณ์ในการทำางาน	 และขนาด

ของสถานศึกษา

วีระศักดิ์  วงศ์อินทร์  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน,	

การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล	ครอบครัว	องค์กร	

หน่วยงาน	และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 แบบสอบถามเกี่ยวกับการ 

มีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผู้สอนสังกัดสำานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด	แบ่งเป็น	2	ตอน	คือ

	 ตอนที	่1	คำาถามเกีย่วกบัข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม	

ได้แก่	 วุฒิการศึกษา	 ประสบการณ์ในการทำางาน	 และขนาดของ 

สถานศึกษา

	 ตอนที่	 2	 คำาถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน

วิชาการของครูผู้สอน	มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	5	

ระดับของลิเคอร์ท	(Likert	อ้างถึงในบุญชม	ศรีสะอาด.	2545:	100)

	 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 ผู้วิจัยได้

ดำาเนินการเป็นขั้นตอน	ดังนี้	

	 1)	 ศึกษาทฤษฏีและแนวคิด	 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร 

งานวิชาการของสถานศึกษาจากเอกสารตำาราต่างๆ	 ตลอดจน 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือใช้เป็น

แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม

	 2)	 ผู้วิจัยร่างแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการ

บริหารงานวิชาการของครูผู้สอนจำานวน	75	ข้อ	

	 3)	 เสนอร่างแบบสอบถามให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา

ความถูกต้องและความเหมาะสม

	 4)	 นำาแบบสอบถามทีไ่ด้รบัคำาแนะนำาจากอาจารย์ทีป่รกึษา

ปรับปรุงแก้ไขแล้ว	 เสนอต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา	

สมมติฐานในการวิจัย
	 1)	 ครทูีม่วีฒุกิารศกึษาแตกต่างกนัมส่ีวนร่วมในการบรหิาร

งานวิชาการแตกต่างกัน

	 2)	 ครทูีม่ปีระสบการณ์ในการทำางานแตกต่างกนัมส่ีวนร่วม

ในการบริหารงานวิชาการแตกต่างกัน

	 3)	 ครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดแตกต่างกัน 

มีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการแตกต่างกัน

วิธีดำาเนินการวิจัย
	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 ครูผู้สอนสังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ตราด	ปีการศึกษา	2556	รวมทั้งสิ้น	1,017	คน	การหากลุ่มตัวอย่าง 

ที่ใช้ในการวิจัยใช้วิธีการสุ ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันเป็นสัดส่วน 

(Proportional	 Stratified	 Random	 Sampling)	 และใช้ขนาด

ของสถานศึกษาเป็นเกณฑ์ในการแบ่งชั้นได้จำานวนกลุ่มตัวอย่าง	

จำานวน	286	คน

	 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย	 ตัวแปรต้นได้แก่	 วุฒิการศึกษา		

ประสบการณ์ในการทำางานและขนาดของสถานศึกษา	ตัวแปรตาม	

ได้แก่	การพัฒนาหลกัสตูรสถานศกึษา,	การพฒันากระบวนการเรยีนรู,้ 

การวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน,	 การวิจัยเพื่อ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา,	การพัฒนาสื่อนวัตกรรม	และเทคโนโลยี

ทางการศึกษา,	 การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้,	 การนิเทศการศึกษา,	

การแนะแนวการศกึษา,	การพฒันาระบบการประกนัคณุภาพภายใน

สถานศึกษา,	 การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการชุมชน,	 การประสาน

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ตัวแปรตน        ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 

 1) ครูที่มีวุฒิการศึกษาแตกตางกันมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการแตกตางกัน 
 2) ครูที่มีประสบการณในการทํางานแตกตางกันมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการแตกตางกัน 
 3) ครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดแตกตางกันมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการแตกตางกัน 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ปการศึกษา 2556  รวมทั้งส้ิน 1,017 คน        
การหากลุมตัวอยางที่ ใชในการวิจัย ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นเปนสัดสวน (Proportional Stratified  Random 
Sampling) และใชขนาดของสถานศึกษาเปนเกณฑในการแบงชั้นไดจํานวนกลุมตัวอยาง จํานวน 286 คน 
 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย ตัวแปรตนไดแก วุฒิการศึกษา  ประสบการณในการทํางานและขนาดของสถานศึกษา    
ตัวแปรตาม ไดแก การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา, การพัฒนากระบวนการเรียนรู, การวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผล
การเรียน, การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา, การพัฒนาส่ือนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา, การพัฒนาแหลงการ
เรียนรู, การนิเทศการศึกษา, การแนะแนวการศึกษา, การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา, การสงเสริม
ความรูทางวิชาการชุมชน, การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอ่ืน, การสงเสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามเก่ียวกับการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของครูผูสอนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด แบงเปน 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 คําถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก วุฒิการศึกษา ประสบการณในการทํางาน 
และขนาดของสถานศึกษา 
 ตอนที่ 2 คําถามเก่ียวกับการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของครูผูสอน มีลักษณะเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับของลิเคอรท (Likert อางถึงในบุญชม ศรีสะอาด. 2545: 100) 
 การสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการเปนขั้นตอน ดังน้ี  
 1) ศึกษาทฤษฏีและแนวคิด ที่เก่ียวของกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาจากเอกสารตําราตางๆ 
ตลอดจนงานวิจัยที่เก่ียวของทั้งในประเทศและตางประเทศเพื่อใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

การมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการ 
   1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
   2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
   3. การวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน 
   4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   5. การพัฒนาส่ือนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   6. การพัฒนาแหลงการเรียนรู 
   7. การนิเทศการศึกษา 
   8. การแนะแนวการศึกษา 
   9. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  10. การสงเสริมความรูทางวิชาการชุมชน 
  11. การประสานความร วม มือในการพัฒนา วิชาการ กับ
สถานศึกษาและองคกรอ่ืน 
  12. การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว 
องคกร หนวยงานและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 

สถานภาพสวนบุคคลของครู 
1. วุฒิการศึกษา  จําแนกเปน 

1.1 ระดับปริญญาตรี 
1.2 สูงกวาระดับปริญญาตรี 

2. ประสบการณในการทํางาน จําแนกเปน 
2.1 ประสบการณนอย 
2.2 ประสบการณมาก 

3. ขนาดของสถานศึกษา 
3.1 ขนาดเล็ก 
3.2 ขนาดกลาง  
3.3 ขนาดใหญ 

วีระศักดิ์  วงศ์อินทร์  
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5	 ท่าน	 เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา	 ความชัดเจนและ 

ความเหมาะสมในการใช้ภาษา	โดยใช้วธิหีาค่า	IOC	(Index	of	item	

Objective	Congruence)	ซึ่งค่า	IOC	อยู่ระหว่าง	.80	-	1.00	

	 5)	 ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ	 หลังจากนั้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา	 เพื่อพิจารณา

อีกครั้งหนึ่ง	

	 6)	 นำาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว	 ไป

ทดลองใช้	 (Try	 -	 out)	 กับครูผู้สอนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง	 30	 คน	

แล้วนำามาหาค่าอำานาจจำาแนกเป็นรายข้อ	 (Discrimination)	 โดย

ใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน	 (Pearson’s	 Product	

Moment	 Correlation	 Coefficient)	 ระหว่างคะแนนรายข้อกับ

คะแนนรวม	ได้ค่าอำานาจจำาแนกอยู่ระหว่าง	0.42	-	0.91

	 7)	 ทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ	 โดยวิธี

หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา	 (Alpha	 Coefficient)	 ของครอนบาค	

(Cronbach.	1990	:	202-204)	ได้ค่าความเชือ่มัน่ของแบบสอบถาม

ทั้งฉบับเท่ากับ	0.98	

	 8)	 นำาแบบสอบถามทีผ่่านการตรวจสอบความเชือ่มัน่	และ

มีความสมบูรณ์ไปใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป

	 วิธีการวิจัย	ดำาเนินการตามขั้นตอนมีดังนี้

	 1)	 ผู ้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏรำาไพพรรณี	 ถึงผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาตราด	เพื่อขอความร่วมมือในการทำาวิจัย

	 2)	 ผู ้ วิ จัยนำาแบบสอบถามพร ้อมสำา เนาหนังสือขอ 

ความร่วมมือในการทำาวิจัยส่งสถานศึกษา	 เพื่อขอความอนุเคราะห์

จากกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม	

	 3)	 กำาหนดวนัในการเกบ็รวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม	

ซึ่งผู้วิจัยดำาเนินการด้วยตนเอง	 โดยได้รับกลับคืนมาครั้งแรก	 180	

ฉบับ	 หรือเท่ากับร้อยละ	 62.94	 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด	

หลังจากนัน้ผูว้จิยัได้ทำาการแจกแบบสอบถามเพิม่เตมิในสถานศึกษา

ทีเ่ป็นกลุม่เป้าหมาย	จนกระทัง่ได้รบัแบบสอบถามครบทัง้หมด	286	

ฉบับ		

	 4)	 รวบรวมแบบสอบถามและนำาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้วิธีการทางสถิติ

ผลการวิจัย
	 1.	 การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผู้สอน		

สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด	 โดยรวม 

อยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	 เรียงอันดับค่าเฉล่ีย

จากมากไปหาน้อย	 ได้แก่	 1)	 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

2)	 ด้านการพัฒนาแหล่งการเรียนรู ้	 3)	 ด้านการพัฒนาระบบ 

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	4)	ด้านการพัฒนาหลักสูตร

สถานศกึษา	5)	ด้านการวดัผล	ประเมนิผล	และเทยีบโอนผลการเรยีน 

6)	ด้านการประสานความร่วมมอืในการพฒันาวชิาการกบัสถานศกึษา 

และองค์กร	7)	ด้านการส่งเสรมิความรูท้างวชิาการชมุชน	8)	ด้านการ

พัฒนาสื่อนวัตกรรม	และเทคโนโลยีทางการศึกษา	9)	ด้านการวิจัย

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา	10)	ด้านการแนะแนวการศึกษา	11)	

ด้านการนิเทศการศึกษา	 และ	 12)	 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุน

งานวิชาการแก่บุคคล	ครอบครัว	องค์กร	หน่วยงาน	และสถาบันอื่น 

ที่จัดการศึกษา

	 2.	 การเปรยีบเทยีบการมส่ีวนร่วมในการบรหิารงานวชิาการ 

ของครผููส้อน	สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาตราด

จำาแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำางานแตกต่างกัน 

อย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ	และจำาแนกตามขนาดของสถานศึกษา	

โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ	

.05

สรุปและอภิปรายผล
	 1.	 การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผู้สอน	

สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด	 โดยรวม 

อยูใ่นระดบัมาก	ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะในยคุปฏริปูการศกึษาสถานศกึษา 

ต่างให้ความสำาคัญกับงานวิชาการมากขึ้น	 เพราะงานวิชาการเป็น

ภารกิจสำาคัญของโรงเรียนซ่ึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย	

สอดคล้องกับปรียาพร	 	 วงศ์อนุตรโรจน์	 (2553	 :	 8)	 ท่ีกล่าวว่า 

การบริหารงานวิชาการนั้น	ผู้บริหารไม่สามารถกระทำาได้โดยลำาพัง	

ต้องอาศัยความร่วมมือจากครูผู้สอนด้วย	 เพราะครูผู้สอนคือ	 ผู้ที่

เกี่ยวข้องโดยตรงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	 จึงจำาเป็น

อย่างยิง่	ทีผู่บ้รหิารโรงเรยีนจะต้องเปิดโอกาสให้ครเูข้ามามส่ีวนร่วม 

ในการบริหารวิชาการให้มากที่สุดเช่นเดียวกับศิริพร	 	 เมฆวิทยา	

(2548	 :	 121)	 ได้ศึกษาเรื่องการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

ประถมศึกษา	 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว	 เขต	 1 

พบว่า	 การบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ใน 

ระดับมาก	

	 2.	 ครผููส้อน	สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา 

ตราด	ทีม่วีฒุกิารศกึษาต่างกนั	มส่ีวนร่วมในการบรหิารงานวชิาการ

โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ	 ซึ่งอาจเนื่อง 

มาจากสถานศกึษาส่งเสรมิให้ครทูกุคนได้เพิม่พนูความรูแ้ละพฒันา

ทักษะในรูปแบบต่างๆ	 อย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปล่ียนแปลง	

สนบัสนนุให้ครทูำาการวจิยัเพือ่พฒันาการเรยีนการสอนควบคูก่นัไป 

กับการเปล่ียนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยี	 และต้องผ่านการ

อบรมอย่างน้อย	1	ครัง้ต่อปี	ทัง้การอบรมของสถาบนัอืน่ๆ	ทัง้ภาครฐั 

และเอกชนที่มีวุฒิบัตรรับรอง	 ตลอดจนการประชุมสัมมนาและ 

การพัฒนาความรู้ของตนเองอยู่เสมอ	 ดังนั้นครูที่มีวุฒิการศึกษา 

ต่างกันมีส ่วนร ่วมในการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 

ไม่แตกต่างกันสอดคล้องกับสนิท	 ไทยกล้า	 (2549	 :	 87-91) 

วีระศักดิ์  วงศ์อินทร์  
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ได้ศึกษาเรื่อง	 การมีส่วนร่วมบริหารงานวิชาการของข้าราชการครู 

ภายในสถานศึกษา	 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี 

เขต	1	พบว่าข้าราชการครูในสถานศึกษา	สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่

การศกึษาสระบรุี	เขต	1	มวีฒุกิารศกึษาแตกต่างกนัมส่ีวนร่วมในการ

บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน	

	 3.	 ครผููส้อน	สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา 

ตราด	ที่มีประสบการณ์การทำางานต่างกัน	มีส่วนร่วมในการบริหาร

งานวิชาการโดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิต ิ

อาจเนื่องมาจากสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูทุกคนได้มีส่วนร่วม

บริหารงานวิชาการในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง	 ตลอดจนจัดให้ครู 

ที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานต่างกันได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ 

แลกเปลีย่นเรยีนรู	้ให้มคีวามรูค้วามเข้าใจเรือ่งการมส่ีวนร่วมบรหิาร

งานวิชาการอย่างชัดเจนและทั่วถึง	จึงทำาให้การบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรยีนเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ	ซึง่ทำาให้ครทูีม่ปีระสบการณ์

ในการปฏิบัติงานต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการใน

สถานศึกษาไม่แตกต่างกันสอดคล้องกับสายหยุด	ประกิคะ	(2552	:	

266)	ได้ศกึษาเร่ือง	สภาพและความต้องการมส่ีวนร่วมในการบรหิาร

งานวชิาการของครผููส้อนในสถานศกึษาข้ันพืน้ฐาน	สงักดัสำานกังาน

เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา	 เขต	6	ผลการศึกษาพบว่า	ครูที่มี

ประสบการณ์การทำางานต่างกนัมส่ีวนร่วมในการบรหิารงานวชิาการ

โดยรวมไม่แตกต่างกัน

	 4.	 ครผููส้อน	สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา 

ตราด	ซึง่ปฏบิตังิานอยูใ่นขนาดสถานศกึษาต่างกนั	มส่ีวนร่วมในการ

บริหารงานวิชาการโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ

ที่ระดับ	 .05	 เป็นเพราะว่าการบริหารงานและระบบงานในแต่ละ

โรงเรียนมีความสลับซับซ้อนแตกต่างกัน	 โดยเฉพาะบทบาทหน้าที่

ความรับผิดชอบของครู	 อีกท้ังข้อจำากัดของสถานศึกษาในเรื่อง 

งบประมาณ	 ทำาให้โรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางได้รับการ

จัดสรรงบประมาณน้อยกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่	 ซ่ึงส่งผลกระทบ

ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการขาดแคลนบุคลากรที่

จะเข้ามีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการอย่างจริงจัง	 ในขณะที่ 

สถานศึกษาขนาดใหญ่มีสิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆ	 ในการจัด 

การเรียนการสอน	 รวมทั้งได้รับการจัดสรรงบประมาณในด้านการ

พฒันาศกัยภาพของผู้เรยีนและการกำาหนดภาระงานให้กบัครผูู้สอน

ได้อย่างเหมาะสม	 ทำาให้ครูในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีส่วนร่วม 

ในการบรหิารงานวชิาการมากกว่าโรงเรยีนขนาดกลางและขนาดเลก็ 

สอดคล้องกับธงชัย	 สันติวงษ์	 (2542	 :	 194)	 กล่าวว่า	 ขนาดของ

องค์กรเป็นปัจจัยสำาคัญท่ีจะทำาให้การปฏิบัติงานภายในองค์กร

ประสบความสำาเร็จได้มากหรือน้อย	 เมื่อองค์กรใหญ่กิจกรรม 

ในองค์กรจะมีความซับซ้อน	 มีการใช้ทรัพยากรท่ีรวมทั้งบุคลากร 

ที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกหน่วยงานจำานวนมาก	 วัสดุอุปกรณ์ 

เครื่องมือเครื่องใช้ส่ิงอำานวยความสะดวกต่างๆ	 ล้วนเกี่ยวข้องกับ

การจัดสรรงบประมาณทั้งส้ิน	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศิริพร	

เมฆวิทยา	(2548	:	121)	ได้ศึกษาเรื่อง	การบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนประถมศึกษา	 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว	

เขต	 1	 ผลการวิจัยพบว่า	 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 

ประถมศึกษา	 จำาแนกตามขนาดโรงเรียน	 แตกต่างกันอย่างมี 

นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 โดยโรงเรียนขนาดใหญ่	 และ 

ขนาดกลาง	มีการบริหารงานวิชาการมากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก

ข้อเสนอแนะ
	 ข้อเสนอแนะทั่วไป

	 1.	 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล	

ครอบครัว	 องค์กร	 หน่วยงาน	 และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

ผู้บรหิารการศึกษาและผู้บรหิารสถานศึกษาควรประชาสัมพนัธ์และ

สร้างเครอืข่ายการเรยีนรูแ้ก่ผูท้ีเ่กีย่วข้อง	ทกุฝ่ายให้เข้ามามส่ีวนร่วม	

ส่งเสริม	และสนับสนุนงานวิชาการของสถานศึกษาอย่างแท้จริง

	 2.	 ด้านการนิเทศการศึกษา	 ผู ้บริหารสถานศึกษาและ 

ครูผู้สอนควรร่วมมือกันในการพัฒนาการนิเทศการสอนในรูปแบบ

ที่หลากหลายและเหมาะสมกับบริบทสถานศึกษาโดยเปิดโอกาส 

ให้มีการนิเทศภายในสถานศึกษาหรือระหว่างสถานศึกษา

	 3.	 ด้านการแนะแนวการศึกษา	 ผู้บริหารสถานศึกษาและ 

ครูผู ้สอนควรมีส่วนร่วมในการกำาหนดแนวทางและการพัฒนา 

รูปแบบการแนะแนวการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ชุมชน	 รวมทั้งการประสานความร่วมมือในการแลกเปล่ียนเรียนรู้

ประสบการณ์ด้านการแนะแนวการศึกษากับสถานศึกษาอื่นอย่าง

สมำ่าเสมอ

	 4.	 ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 ผู้บริหาร

สถานศึกษาควรสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียนเกี่ยวกับการพัฒนา

หลักสูตร	 กิจกรรมการเรียนการสอน	 และควรมีการเผยแพร่ 

ผลการวจิยัหรอืผลการพฒันาคณุภาพการเรยีนการสอนให้แก่บคุคล	

ครอบครัว	องค์กร	หน่วยงาน	และสถาบันการศึกษาต่างๆ

	 5.	 ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรม	 และเทคโนโลยีทาง 

การศึกษา	ผู้บริหารสถานศึกษาจัดอบรมและให้ความรู้กับครูผู้สอน	

โดยการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในด้านการพัฒนาส่ือนวัตกรรม

และเทคโนโลยเีพือ่การศกึษา	รวมทัง้การให้ทนุสนบัสนนุในการผลติ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

	 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นเลิศในการบริหาร

งานวิชาการของครูผู้สอนเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

	 2.	 ควรศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการบริหารงานวิชาการ

ระหว่างสถานศึกษาของรัฐและสถานศึกษาเอกชน

วีระศักดิ์  วงศ์อินทร์  
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	 3.	 ควรศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านอื่นๆ	

ของครผููส้อนเพือ่ใช้เป็นแนวทางในการพฒันาการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 

อย่างเป็นระบบ

	 4.	 ควรศึกษาความสัมพันธ์ของการมีส่วนร่วมในการ

บริหารงานวิชาการของชุมชนกับผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนเพื่อพัฒนา 

การบริหารงานในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
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รูปแบบการเรียนการสอนด้วยละครหรรษา	เพื่อพัฒนาความสามารถในการเข้าใจเนื้อหาและการประยุกต์ใช้ความรู้

ของนิสิตปริญญาตรี	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Fun	Drama	Based	Learning	Model	to	Improve	Comprehension		and			Knowledge	Application	

Ability	for	Students		from	the		Faculty	of	Education	in	Bansomdejchaopraya	Rajabhat	University

				                                                                                                  
บังอร		เสรีรัตน์		

คณะครุศาสตร์		มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

บทคัดย่อ
	 การวจิยันีม้วีตัถุประสงค์เพือ่พฒันารปูแบบการเรยีนการสอนด้วยละครหรรษาเพือ่ศกึษาความสามารถในการเข้าใจเนือ้หา	และเพือ่

ศึกษาความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ของนิสิตปริญญาตรี	 คณะครุศาสตร์	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	ประชากร

คือนิสิตคณะครุศาสตร์	 	จำานวน	1,250	คน	กลุ่มตัวอย่าง	คือ	นิสิตคณะครุศาสตร์	 	จำานวน	150	คน	เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย 

1)	 หน่วยการเรียนรู้	 2)	 แบบทดสอบวัดความสามารถในการเข้าใจเนื้อหาและ3)	 แบบทดสอบวัดความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู	้

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ	 t-test	 for	dependent		ผลการวิจัย	พบว่า	1)	รูปแบบการเรียนการสอนด้วยละครหรรษา	ประกอบด้วย	6	

องค์ประกอบ	คือ	(1)	แนวคิด	(2)	วัตถุประสงค์	(3)	กระบวนการเรียนการสอน	(4)	ตัวบ่งชี้การสอน	(5)	ผลที่ผู้เรียนได้รับ	และ	(6)	ปัจจัย

สนบัสนนุการใช้รปูแบบฯ	2)	นสิติคณะครศุาสตร์ทีเ่รยีนรูต้ามรปูแบบฯ	มคีะแนนความสามารถในการเข้าใจเนือ้หาและคะแนนความสามารถ

ในการประยุกต์ใช้ความรู้สูงขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

คำาสำาคัญ	:	รูปแบบการเรียนการสอนด้วยละครหรรษา,	ความเข้าใจเนื้อหา,	การประยุกต์ใช้ความรู้

Abstract
	 The	purposes	of	 this	 study	were	 to	develop	 the	 fun	drama	based	 learning	model	and	 to	 investigate	 the 

comprehension	and	knowledge	application	ability	of	the	students	from	the	Faculty	of	Education	in	Bansomdejchao-

praya	Rajabhat	University.	The	research	population	included	the	1,250	students	from	the	Faculty	of	Education	in	

Bansomdejchaopraya	Rajabhat	University.	The	150	students	were	selected	as	the	research	sample	group.	The	learning	

unit,	test	of	comprehensive	ability,	and		test	of		knowledge	application	ability	were	used	as	the	research	instruments.	

The	t-test	for	dependent	was	used	to	analyze	data.

	 Research	results		revealed	that		1)	the	fun	drama	based	learning	model	consisted	of	6	elements	:	the	principle,	

objectives,	learning	process,	teaching	indicator,	results,	and	supportive	factors	and	2)	the	students’	comprehension	

and	knowledge	application	ability	were	improved	at	the	0.01	significant	level.

Keywords	:	fun	drama	based	learning	model,	comprehension,	application
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บทนำา
	 การเรียนรู้เป็นการเปลีย่นแปลงของบคุคลซึง่เกดิขึน้จากการ

ได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์	ผสมผสานข้อมูล	และมีปฏิสัมพันธ์

กับสิ่งแวดล้อม	การที่ผู้เรียนจะเรียนรู้ได้ดีนั้นจะต้องมีองค์ประกอบ

และตัวแปรสำาคัญหลายประการ	 ได้แก่	 ภูมิหลังของผู้เรียน	 สาระ 

ที่เรียน	 วิธีเรียน	 เป็นต้น	 สำาหรับองค์ประกอบด้านผู้สอนมีตัวแปร 

ที่สำาคัญ	คือ	ตัวผู้สอน	การจัดสภาพแวดล้อม	การจัดประสบการณ์

และกจิกรรมการเรียนรู	้วธิสีอน	วสัดแุละสือ่การเรยีนรู	้องค์ประกอบ

และตัวแปรดังกล่าวนั้นมีอิทธิพลต่อการเรียนรู ้ของผู้เรียนเป็น 

อย่างมาก	(ทิศนา	แขมมณี,	2551)

	 นกัจติวทิยาหลายท่านได้กล่าวถงึสิง่ทีจ่ะทำาให้ผูเ้รยีนเกดิการ

เรียนรู้	ดังนี้	คลอสเมียร์	(Klausmeier,	1985	)	อธิบายกระบวนการ

ประมวลข้อมูลของสมองเพื่อการเรียนรู้ไว้ว่า	เมื่อสมองรับสิ่งเร้าเข้า

มาทางประสาทสมัผสั		สิง่เร้าจะบนัทกึไว้ในความจำาระยะสัน้	หากมี

การเปลี่ยนรูปโดยการเข้ารหัส	(encoding)		ก็จะถูกนำาไปเก็บไว้ใน

ความจำาระยะยาวซึ่งทำาให้สามารถนำาข้อมูลออกมาใช้ได้ภายหลัง	

ส่วนรอเจอร์ส	 (Rogers)	 เชื่อว่าการสร้างบรรยากาศท่ีผ่อนคลาย	

สบาย	เป็นกนัเอง	(supportive		atmostphere)	จะทำาให้ผูเ้รยีนเกดิ

การเรียนรูอ้ย่างด	ี	(Rogers,	1969;	อ้างถึงใน	ทศินา	แขมมณ,ี	2550)	

ฟอสนอท	 (Fosnot,	 1992)	 มีความเชื่อในการจัดการเรียนรู้ตาม

ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองที่ให้ความสำาคัญกับกระบวนการ

และวิธีการของบุคคลในการสร้างความรู้จากประสบการณ์	 ด้วย

กระบวนการเรียนรู้จากการกระทำา	 (action	 on)	 ไม่ใช่เพียงการ

รับความรู้	 (taking	 on)	 สำาหรับจอห์นสัน	 จอห์นสันและโฮลูเบค	 

(Johnson,	 Johnson	 and	Holubec,	 1994)	 ได้ให้ความสำาคัญ

กับทฤษฎีการเรียนรู้ร่วมกัน	ที่กล่าวถึงผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนในการ

เรียนรู้ร่วมกันคือความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำาเร็จ	 (efforts	 to	

achieve)	 สัมพันธภาพทางบวก	 (positive	 relationship)	 และ

สุขภาพจิตดี	และทักษะทางสังคม	(psychological	adjustment,	

social	competence)	ซึง่ผูว้จิยัได้นำาแนวคดิดงักล่าวมาใช้เป็นกรอบ

แนวคิดในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในครั้งนี้

	 ละครมหีลายลกัษณะหากแบ่งตามแบบ(style)	สามารถแบ่ง

ได้เป็น	5	ประเภท	คอื		ละครชวนหวั	(comedy)		ละครโศกนาฏกรรม	

(tragedy)	 ละครตลก	 (farce)	 ละครประโลมโลก	 (melodrama)	

และละครเพลง	(musical)	(Cheever,	2014)	ส่วน	พรรัตน์		ดำารุง	

(2547)	 ได้นำาเสนอลักษณะของละครไว้	 7	 ประเภท	 คือละครการ

ศึกษา	 (education	 theatre)	 ละครเยาวชน	 (young	 people’s	

theatre	–	YPT)	ละครสร้างสรรค์	 (creative	drama)	ละคร-ใน- 

การศึกษา	 (drama-in-education-DIE)	 ละครประเด็นศึกษา	

(theatre-in-education	–TIE)	ละครที่เด็กมีส่วนร่วมในการแสดง	

(participatory	 theatre)	 และละครเวทีสำาหรับเด็ก	 (children’s	

theatre)	การเรียนรู้ผ่านละครจะเป็นสือ่ทีท่ำาให้ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรู้ 

ได้เรว็	มคีวามสขุสนกุกบัการเรยีน	เป็นการเรยีนรูผ่้านประสบการณ์

ทีผู้่เรยีนมอีสิระในการแสดงออก	สามารถแสดงความคดิเหน็ได้เตม็ที่ 

ตลอดจนเข้าใจในสาระการเรียนรู้	 และจดจำาถึงสิ่งที่เรียนรู้ได้อย่าง

แม่นยำา	และนำาความรู้ไปใช้ได้ดี	วิธีการสอนนี้จะนำาไปสู่การพัฒนา

ผู้เรียน	 ทั้งด้าน	 พุทธิพิสัย	 จิตพิสัย	 และทักษะพิสัย	 (สำานักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา,	 2546)	 ส่วน	 ซีโรตี้	 (Siroty,	 1989)	 ได้

กล่าวถึงประโยชน์หลายประการของละครสร้างสรรค์ที่ช่วยสอน

เนื้อหาต่างๆ	 ทำาให้ผู้เรียนพัฒนาความคิดสร้างสรรค์	 จินตนาการ	

กล้าแสดงความคิด	 ความรู้สึก	 มีความเชื่อมั่นในตัวเอง	 มีความสุข	

สนุกสนาน	 เกิดความเข้าใจเนื้อหาที่เรียนอย่างชัดเจน	 นำาความรู้ 

ไปใช้ได้	 และจากการทดลองสวมบทบาทต่างๆ	 ทำาให้เข้าใจคนอ่ืน

และเข้าใจบทบาทของตนเอง	 นอกจากนี้ยังได้ฝึกการอยู่ร่วมกันใน

สังคม	

	 ความสามารถในการเข้าใจเนื้อหา	 (comprehensive	

ability)	 เป็นความสามารถพื้นฐานสำาคัญ	 ซึ่ง	 แอนเดอร์สันและ

แครทโฮห์ท	(Anderson	and	Krathwoht,	2002)	และมาร์ซาโน	

(Marzano,	 2001)	 ได้กล่าวถึงว่า	 เป็นความสามารถในการเข้าใจ

เนื้อหาสาระที่เรียนรู้	 โดย	 การสรุปความ	 แปลความ	 ให้ตัวอย่าง

เปรียบเทียบ	ตีความ	ขยายความสิ่งที่เรียนได้	ซึ่งเป็นความสามารถ

สำาคัญที่บุคคลจะต้องใช้ในการเรียนรู ้เน้ือหาสาระต่างๆ	 ส่วน 

ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้	 (application	 ability) 

ก็เป็นความสามารถสำาคัญของบุคคลที่จะนำาสิ่งที่เรียนรู้มาใช้ใน

สถานการณ์ใหม่	 หรือสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน	 ทำาให้ส่ิงที่เรียนรู้

มีความหมายและพัฒนาขึ้น	

	 รูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบแผนของการเรียน 

การสอนที่พัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ

พัฒนาด้านต่างๆ	 เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

แก่ผู้เรียน	 (Joyce	 and	Weil,	 1986)	 โดยในการพัฒนารูปแบบ 

การเรียนการสอนนั้น	ควรต้องมีหลักการสำาคัญคือ	มีทฤษฎีรองรับ		

มีการทดลองใช้	 และนำาข้อค้นพบมาใช้ในการปรับปรุงรูปแบบให้

เหมาะสม	 การพัฒนารูปแบบอาจจะมีลักษณะการออกแบบเพื่อ

ให้ใช้ได้อย่างเฉพาะเจาะจง	 มีจุดมุ่งหมายเฉพาะ	 เพื่อให้ผู้ใช้เลือก 

นำาไปใช้ให้เกิดผลสูงสุดหรือออกแบบเพื่อให้ใช้ได้อย่างทั่วไป		

(Joyce	and	Weil,	1986)	จากการทีผู่ว้จิยัได้ทำาการสอนในรายวชิา

จิตวิทยาสำาหรับครูซึ่งเป็นรายวิชาพื้นฐานสำาหรับนิสิตในหลักสูตร 

ครศุาสตรบณัฑตินัน้	พบว่านสิติทกุรุน่มคีะแนนตำา่ในเนือ้หาเกีย่วกบั

พฒันาการของมนษุย์ซึง่เป็นเนือ้หาพืน้ฐานสำาคญัของผูท้ีจ่ะประกอบ

วิชาชีพครูและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา	 โดยเม่ือพิจารณา

ในส่วนความสามารถย่อยพบว่าความสามารถด้านการเข้าใจเนือ้หา	

และการประยุกต์ใช้ความรู้น้ันมีคะแนนเฉล่ียตำ่ากว่าความสามารถ

ย่อยอื่น	 จากข้อมูลปัญหา	 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณค่าและประโยชน์ของ

ละครในการพัฒนาผู้เรียน	 และแนวคิดต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องข้างต้น 

บังอร  เสรีรัตน์ 
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ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วย

ละครหรรษาขึ้น	 เพื่อช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้	 เนื้อหาพัฒนาการ

ของมนษุย์ซึง่เป็นเนือ้หาสำาคญัทีเ่ป็นพืน้ฐานสำาหรบัของนกัศกึษาครู

อย่างเข้าใจ	และเชือ่มโยงสูก่ารใช้ในสถานการณ์จรงิ	โดยได้นำาละคร

แบบต่างๆ	มาผสมผสานเป็นละครหรรษา	(fun	drama)	โดยรปูแบบ 

การเรียนการสอนด้วยละครหรรษา	 มีลักษณะสำาคัญ	 คือ	 มีการ 

เปิดโอกาสให้ผู้เรียนนำาเน้ือหาสาระเก่ียวกับพัฒนาการของมนุษย ์

มาสงัเคราะห์เป็นเรือ่งราวทีเ่รยีกว่าบทละคร	โดยมกีารเพิม่กจิกรรม/

คำาพูด/รายละเอียด	 และแง่มุมสนุกให้เกิดความขำาขัน	 เพื่อสร้าง	

ความผ่อนคลายในการเรียนรู้ซึ่งจะทำาให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้สร้าง

ความรู้	 และผลงานต่างๆ	 ด้วยตนเอง	 อันจะทำาให้เกิดการเรียนรู้

ที่มีความหมาย	 ผู้เรียนมีความเข้าใจในความรู้อย่างแท้จริง	 อีกทั้ง

สามารถนำาความรู้ไปใช้ได้ดีในสถานการณ์ใหม่

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยละครหรรษา	

	 2.	 เพื่อศึกษาความสามารถในการเข้าใจเน้ือหาของนิสิต

ปริญญาตรี	 คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา	

	 3.	 เพื่อศึกษาความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ของ

นิสิตปริญญาตรี	 คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา

วิธีดำาเนินการวิจัย
	 ในส่วนนี้จะนำาเสนอข้อมูลการดำาเนินการวิจัยเกี่ยวกับ	

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย	 การดำาเนิน

การวิจัย	และการวิเคราะห์ข้อมูล

	 1.	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 ประชากร	คือ	นิสิต	คณะครุศาสตร์	ชั้นปีที่	2	ภาคเรียนที่	1	

ปีการศึกษา	2555	จำานวน	1,250	คน	กลุ่มตัวอย่างคือ	นิสิตสาขา

วิชาสังคมศึกษาและปฐมวัย	จำานวน	150	คน	ได้มาจากการสุ่มแบบ

แบ่งกลุม่	(cluster	random	sampling)	โดยการสุม่นสิติ	1	หมูเ่รยีน

จากจำานวน	12	หมู่เรียน	

	 2.	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 ในการวิจัยครั้งนี้มีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ดังนี้

	 1.	 หน่วยการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนด้วย

ละครหรรษา	ประกอบด้วย	6	องค์ประกอบ	ดังนี้	 1)	สาระสำาคัญ	

2)	 จุดประสงค์การเรียนรู้	 3)	 เนื้อหาสาระ	 4)	 กิจกรรมการเรียนรู ้

5)	สื่อการเรียนรู้	และ	6)	การวัดและประเมินผล		

	 2.	 แบบทดสอบวัดความสามารถในการเข้าใจเนื้อหา	และ

แบบทดสอบวดัความสามารถในการประยกุต์ใช้ความรู	้ประกอบด้วย 

ข้อสอบฉบบัละ	40	ข้อ	แต่ละข้อม	ี4	ตวัเลอืก	แบบทดสอบครอบคลมุ

เนื้อหาเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษย์		

	 3.	 การดำาเนินการวิจัย

	 การดำาเนินการวิจัยในครั้งนี้มี	3	ขั้นตอนหลัก	ดังนี้

	 1.	 ขัน้พฒันารปูแบบการเรยีนการสอน	เป็นขัน้ตอนในการ

พัฒนารูปแบบฯ	 และเตรียมการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยโดย 

ผู้วิจัยดำาเนินการ	ดังนี้

	 	 1.1	 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	โดยเฉพาะทฤษฎี

การเรียนรู้กลุ่มต่างๆ	 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ละคร	 การพัฒนา

รูปแบบการเรียนการสอน	 ความสามารถในการเข้าใจเนื้อหา	 และ

ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และเน้ือหาสาระเกี่ยวกับ

พัฒนาการของมนุษย์	ซึ่งใช้เป็นเนื้อหาในการทดลอง	

	 	 1.2	 พฒันาเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั	โดยมขีัน้ตอน	ดงันี้

	 	 	 	 1.2.1	 พัฒนาร่างรูปแบบการเรียนการสอน	และ

ให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงร่างรูปแบบ

การเรียนการสอน	 โดยให้คำาแนะนำาในประเด็นเกี่ยวกับการเพิ่ม 

รายละเอยีดการจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้นขัน้ตอนที	่1	และ	ขัน้ตอนที ่

5	 ให้ชัดเจนมากขึ้น	 และเพิ่มเติมปัจจัยสนับสนุนการใช้รูปแบบ 

การเรียนการสอนเรื่องการจัดรูปแบบชั้นเรียน

	 	 	 	 1.2.2	 จัดทำาหน่วยการเรียนรู้	 เรื่องพัฒนาการ	

ของมนุษย์	 ซึ่งใช้เป็นเนื้อหาสาระในการสอนตามรูปแบบการเรียน

การสอน

	 	 	 	 1.2.3	 วิเคราะห์ข ้อสอบและพัฒนาร่างแบบ

ทดสอบวัดความสามารถในการเข้าใจเนื้อหาและความสามารถ 

ในการประยุกต์ใช้ความรู้	ตามตารางวิเคราะห์ข้อสอบ

	 	 	 	 1.2.4	 ให้ผู้เชี่ยวชาญ	3	ท่าน	พิจารณาร่างหน่วย

การเรียนรู้	 ร่างแบบทดสอบวัดความสามารถในการเข้าใจเน้ือหา 

และร่างแบบทดสอบวัดความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู	้

และให้คำาแนะนำาในการปรับปรุง	 	 โดยในส่วนหน่วยการเรียนรู้นั้น	 

ผูเ้ชีย่วชาญให้คำาแนะนำาในการปรบัปรงุเกีย่วกบักจิกรรมการเรยีนรู ้

ในขั้นตอนการเตรียมความพร้อมและสร้างแรงจูงใจโดยให้เพิ่ม

กิจกรรมเกี่ยวกับการให้ผู้เรียนสรุปเน้ือหา	 และจัดกิจกรรมเสริม

ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำาละคร		ขั้นการเติมเต็มความคิดและ

มุมมองให้เพิ่มกิจกรรมเกี่ยวกับการให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับบทละครของกันและกัน	 และขั้นการแสดงละครให้เพิ่ม

กจิกรรมการช้ีแจงบทบาทของผู้เรยีนและมารยาทในการชม	ในส่วน

แบบทดสอบวัดความสามารถในการเข้าใจเนื้อหานั้นให้คำาแนะนำา 

ในการปรับปรุงภาษา	 และความตรงกับนิยาม	 ของข้อสอบจำานวน		

16	 ข้อ	 และร่างแบบทดสอบวัดความสามารถในการประยุกต์ใช	้

ความรู	้ให้ให้คำาแนะนำาในการปรบัปรงุภาษา	และความตรงกบันยิาม	

ของข้อสอบจำานวน		18	ข้อ	

	 	 	 	 1.2.5	 นำาข้อสอบทั้งสองฉบับๆ	 ละ	 60	 ข้อ	 ไป

ทดลองใช้เพื่อหาค่าความยากง่าย	 (p)	และอำานาจจำาแนก	 (r)	และ

บังอร  เสรีรัตน์ 
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ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม	 โดยใช้สูตร	 KR-20	 กับนิสิตที่ 

ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจำานวน	 33	 คน	 และเลือกข้อสอบท่ีเหมาะสม

จำานวน	 40	 ข้อ	 โดยแบบทดสอบวัดความสามารถในการเข้าใจ

เนื้อหามีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง	 0.58-0.67	ค่าอำานาจจำาแนก

อยู ่ระหว่าง	 0.24-0.36	 และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 

เท่ากับ	 0.78	 ส่วนแบบทดสอบวัดความสามารถในการประยุกต์ใช้

ความรู้มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง	 0.48-0.64	ค่าอำานาจจำาแนก

อยู ่ระหว่าง	 0.24-0.42	 และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 

เท่ากับ	0.84

	 2.	 ขั้นทดลองใช้	และปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน

	 ผู ้วิจัยดำาเนินการโดยนำาหน่วยการเรียนรู ้ตามรูปแบบ 

การเรียนการสอน	 เรื่องพัฒนาการของมนุษย์ไปใช้ในการสอนนิสิต	

ซึ่งไม่ใช่กลุ ่มตัวอย่าง	 และพิจารณาความเหมาะสมในการสอน

ตามรูปแบบฯ	 โดยสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้และสัมภาษณ์นิสิต 

จำานวน	20	พบว่านสิติมคีวามสนกุ	และสนใจกจิกรรมเป็นอย่างมาก 

แต่พบว่าต้องเสริมทักษะในขั้นตอนการเตรียมความพร้อมและ 

สร้างแรงจูงใจ	ในส่วนการทำางานร่วมกันในการสร้างบทละคร	และ	

การนำาเทคโนโลยี่มาใช้	และในขั้นการสรุปสาระและการเชื่อมโยงสู่

สถานการณ์อื่นนั้นควรเสริมความรู้เก่ียวกับการทำาผังกราฟิค	 โดย

ผู้วิจัยนำาข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนให้

เหมาะสมยิ่งขึ้น

	 3.	 ขั้นทดลอง

	 ผู ้วิจัยดำาเนินการทดลองใช ้รูปแบบฯกับนิ สิต	 สาขา

สังคมศึกษาและปฐมวัย	 จำานวน	 150	 คน	 ซ่ึงเรียนวิชาจิตวิทยา

สำาหรับครูในภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2555	โดยมีขั้นตอนดังนี้

	 	 3.1	 ทดสอบวัดความสามารถในการเข้าใจเนื้อหา 

และความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้	 โดยใช้แบบทดสอบวัด

ความสามารถในการเข้าใจเนือ้หา	และความสามารถในการประยกุต์

ใช้ความรู้		

	 	 3.2	 ทดลองสอนด้วยหน่วยการเรียนรู้ตามรูปแบบฯ	

จำานวน	18	ชั่วโมง

	 	 3.3	 ทดสอบวัดความสามารถในการเข้าใจเนื้อหาและ

ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้	 โดยใช้เครื่องมือฉบับเดิม	

อีกครั้ง

	 4.	 การวิเคราะห์ข้อมูล

	 ผูว้จิยัใช้สถติ	ิt-test	for	dependent	ในการวเิคราะห์ข้อมลู

ความแตกต่างของคะแนนความสามารถในการเข้าใจเนื้อหาและ

ความสามารถในการประยกุต์ใช้ความรูก่้อนทดลองและหลังทดลอง

ของนิสิตกลุ่มทดลอง

ผลการวิจัย
	 ในส่วนนี้จะนำาเสนอผลการวิจัย	 2	 ตอน	 คือ	 ตอนที่	 1 

ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยละครหรรษา	 และ 

ตอนที่	 2	 ผลการพัฒนาความสามารถในการเข้าใจเนื้อหา	 และ 

ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้

 ตอนที่	 1	 ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วย	

ละครหรรษา

	 รูปแบบการเรียนการสอนด้วยละครหรรษา	 ประกอบด้วย 

6	องค์ประกอบ	คือ	1)	แนวคิด	2)	วัตถุประสงค์	3)	กระบวนการ

เรียนการสอน	 4)	 ตัวบ่งชี้การสอน	 5)	 ผลที่ผู้เรียนได้รับ	 และ	 6) 

ปัจจัยสนับสนุนการใช้รูปแบบการเรียนการสอน	โดยมีรายละเอียด

ดังนี้

	 1.		 แนวคิด

	 	 1.1	 การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง	

โดยให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนอย่างเต็มที่	(active)	มีการใช้

กระบวนการทางคดิ/ปัญญาในการจดักระทำา	(active	on)	กบัข้อมลู	

สร้างผลงานและความรู้ด้วยตนเอง	 และกลุ่มโดยผู้เรียนมีโอกาส 

ได้นำาตนเองและควบคุมตนเอง	 ขณะที่ครูทำาหน้าที่สร้างแรงจูงใจ

ภายใน	 ให้คำาปรึกษา	 ให้ความช่วยเหลือ	 จะทำาให้ผู้เรียนเรียนรู ้

อย่างมีความหมาย	 มีแรงจูงใจ	 ใส่ใจในการเรียน	 ส่งผลให้เกิด

ความเข้าใจเนื้อหาสาระที่เรียนอย่างลึกซึ้ง	 และนำาความรู้ไปใช้ใน

สถานการณ์ใหม่

	 	 1.2	 การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทำากิจกรรมร่วมกัน 

เป ็นกลุ ่ม	 โดยให ้มีการคิด	 อภิปราย	 มีการพึ่งพาอาศัยกัน 

ปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิด	 สมาชิกแต่ละคนมีความรับผิดชอบ 

ในงานที่ทำาร่วมกัน	 มีการใช้ทักษะการทำางานกลุ ่ม	 และมีการ

วเิคราะห์การทำางานกลุม่	จะทำาให้เกดิการเรยีนรูไ้ด้ด	ีมคีวามสมัพนัธ์

ที่ดี	และเกิดแรงจูงใจภายใน

	 	 1.3	 การให้ผูเ้รยีนมโีอกาสได้เข้ารหสัความรู	้ (encoding) 

โดยเฉพาะการขยายความคิด	(elaborative	operations	process)	

โดยการเรียบเรียง	 ผสมผสาน	 ขยายความ	 และสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างความรู้เดิมและความรู้ใหม่จะทำาให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ

เนื้อหาและนำาความรู้ไปใช้ได้

	 	 1.4	 การเรียนรู้ในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย	 สนุกสนาน	

และอบอุ ่น	 จะทำาให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู ้	 และเรียนได้ดี	

สามารถจดจำาได้นาน	ผสมผสานเนื้อหาและนำาความรู้ไปสู่การใช้ใน

สถานการณ์ใหม่

	 2.	 วัตถุประสงค์

	 	 2.1	 เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาสาระท่ีเรียน	

โดยสามารถสรุป	 แปลความ	 ขยายความ	 ให้ตัวอย่างเปรียบเทียบ	

และตีความสาระที่เรียนได้

บังอร  เสรีรัตน์ 
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	 	 2.2		เพ่ือให้ผูเ้รยีนสามารถนำาความรูไ้ปใช้ในสถานการณ์

อื่นได้

	 	 2.3	 เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน	 เกิดทักษะในการ

ทำางานเป็นกลุ่ม	และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

	 3.	 กระบวนการเรียนการสอน

	 	 ขั้นตอนที่	1	การเตรียมความพร้อมและสร้างแรงจูงใจ

	 	 ขั้นตอนน้ีผู ้สอนทำาหน้าท่ีในการให้ข้อมูลและสร้าง 

ความเข ้าใจเกี่ยวกับเน้ือหาสาระท่ีใช ้ในการสร ้างบทละคร 

วิธีถอดรหัสเนื้อหาสาระสู่การสร้างบทละคร	 วิธีการแทรกแง่มุม 

ขำาขัน	 สนุกสนานในบทละคร	 วิธีการสร้างความน่าสนใจให้แก่การ

แสดงละคร	 และการนำาเสนอเนื้อหา	 โดยเฉพาะการนำาเทคโนโลยี

และสื่อต่างๆ	 มาผสมผสานให้เกิดความหมายและความน่าสนใจ 

อาทิ	ดนตรี	แสงสี	รูปภาพและฉาก	อีกทั้งให้แนวทางในการทำางาน

ร่วมกันของสมาชิกในกลุ่ม	 ซึ่งผู ้สอนสามารถดำาเนินการทั้งการ

อธิบาย	 และการแสดงตัวอย่างในลักษณะวีดิทัศน์	 การยกตัวอย่าง

และการให้ผู้รู้/ผู้มีประสบการณ์เล่าประสบการณ์

	 	 ขั้นตอนท่ี	 2	 การออกแบบสร้างสรรค์บทละครและ

วางแผนการแสดง

	 	 ขั้นตอนนี้ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้นำาเนื้อหาที่จะ

ถอดรหสัเป็นบทละคร	ไปออกแบบสร้างสรรค์บทละครและวางแผน

การแสดง	โดยผสมผสานเนือ้หาสาระ	ความสนกุสนาน	สือ่เทคโนโลยี	

และเน้นการทำางานร่วมกัน

	 	 ขั้นตอนที่	3	การเติมเต็มความคิดและมุมมอง

	 	 ขั้นตอนน้ีผู ้ เรียนแต่ละกลุ ่มนำาเสนอบทละครและ 

การแสดง	 ให้ผู ้สอนพิจารณาความครบถ้วนของเนื้อหาสาระ 

ความเหมาะสม	 ความเชื่อมโยงของการแสดงและผู้แสดง	 และการ

ผสานองค์ประกอบต่างๆ	

	 	 ขั้นตอนที่	4	การแสดงละคร

	 	 ขัน้ตอนนีผู้เ้รยีนแต่ละกลุม่แสดงละครและนำาเสนอสาระ	

ตามบทละครทีอ่อกแบบไว้	โดยผูส้อนสร้างความเข้าใจและแนวทาง

ในการเรียนรู้	 ตลอดจนวิธีการเก็บเก่ียวสาระ	 แก่ผู้เรียนที่เป็นผู้ชม	

รวมทั้งมารยาทในการรับชมและการเสริมสร้างกำาลังใจแก่ผู้แสดง

	 	 ขั้นตอนท่ี	 5	 การสรุปสาระและการเชื่อมโยงสู ่

สถานการณ์อื่น

	 	 ขั้นตอนนี้มีกิจกรรมหลัก	2	กิจกรรม	ดังนี้

	 	 1)	กิจกรรมสรุปสาระ

	 	 ผูเ้รยีนนำาเสนอสาระของละคร	โดยสรปุ	ซึง่อาจจะใช้ผงั

กราฟิค	หรอืการอธบิายสาระสำาคญั	หรอืการใช้คำาถาม	หรอืใช้หลาย

วิธีการ

	 	 2)		กิจกรรมสร้างสถานการณ์ใหม่ผ่านละคร

	 	 ผูเ้รยีนออกแบบสถานการณ์ทีเ่กีย่วข้องกบัเนือ้หาสาระ	

และแสดงละครโดยทิง้ท้ายให้ผูช้มได้มส่ีวนร่วมในการแก้ปัญหาและ 

หาคำาตอบเพื่อแก้ไขปัญหา/หาทางออก

	 	 ขั้นตอนที่	6	การสรุปบทเรียน

	 	 ผู้สอนสรุปสาระที่ได้จากการชมละคร	 และการแสดง

ละครในประเด็น	ดังนี้

	 	 1)	สาระหลักที่นำาเสนอและการนำาเนื้อหาสาระไปใช้ใน

ชีวิต

	 	 2)	การเรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้จากการสร้างบทละคร/การแสดง

ละครและการชมละคร	 	 												

	 	 3)		กระบวนการสร้างบทละครและการทำากจิกรรมร่วมกนั

	 	 โดยกระตุน้ให้ผูเ้รยีนทีเ่ป็นผูแ้สดงและผูช้มร่วมสรปุและ 

ให้ความคิด

	 4.	 ตัวบ่งชี้การสอน

	 	 4.1	 ผู ้สอนจัดส่ิงแวดล้อมที่สร ้างแรงจูงใจภายใน 

จัดบรรยากาศผ่อนคลาย	สนุกสนาน	เป็นกันเอง	มีอิสระในการคิด

	 	 4.2	 ผูส้อนให้ข้อมลูทีช่ดัเจนก่อนการคดิลงมอืปฏิบตักิาร	

ในการสร้างบทละคร/แสดงละคร	โดยเฉพาะการเข้าใจเนือ้หาสาระ

ที่จะสะท้อนผ่านละครและการเสนอตัวอย่างที่ชัดเจนในการสร้าง 

บทละคร

	 	 4.3	 ผูส้อนกระตุน้ให้ผู้เรยีนเกดิความมัน่ใจในการสร้าง

ผลงาน	และเตมิเตม็ข้อมลูเนือ้หาสาระด้วยความเมตตา	โดยกระตุน้

ให้ตระหนักในศักยภาพการทำางานกลุ่มและสมาชิกกลุ่ม

	 	 4.4		ผู้สอนกระตุ้นให้ทำางานร่วมกันเป็นกลุ่ม	 พึ่งพา

อาศัยกันและกัน	 วิเคราะห์กระบวนการทำางานร่วมกัน	 และ 

ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม

	 	 4.5	 ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู ้และสรุปบทเรียน

อย่างครบถ้วนในทุกแง่มุม	 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้	 ทั้งการจำาเนื้อหา	

การเข้าใจเน้ือหาสาระ	 และการนำาความรู้ไปใช้	 และท้าทายผู้เรียน

ได้คิด/ทำางานต่อยอด	 โดยการนำาเนื้อหาที่เรียนไปใช้ในกิจกรรม/

สถานการณ์/เนื้อหาอื่นๆ

	 5.	 ผลที่ผู้เรียนได้รับ

	 ผู้เรยีนมคีวามเข้าใจในเนือ้หาสาระทีเ่รยีน	สามารถนำาความรู้ 

ไปใช้ได้ในสถานการณ์ใหม่	 เกิดการเรียนรู้ระหว่างกันและกัน	 และ

มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

	 6.	 ปัจจัยสนับสนุนการใช้รูปแบบการเรียนการสอน

	 	 6.1	 การสร้างบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมที่สร ้าง 

แรงจูงใจ	ผ่อนคลาย	สนุกสนาน	โดยเฉพาะการใช้ดนตรี	ฉาก	และ

แสงสีประกอบ

	 	 6.2	 การจัดห้องเรียนในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการและ

พร้อมปรับเปลี่ยนรูปแบบ

	 	 6.3	 การสร้างทักษะและความสามารถพื้นฐานแก  ่

ผู้เรียน	 ได้แก่	 ทักษะการทำางานกลุ่ม	 ความคิดสร้างสรรค์	 ความ

มัน่ใจในตนเอง	ทกัษะการใช้เทคโนโลย	ีความมัน่ใจในการแสดงออก 

บังอร  เสรีรัตน์ 
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ความสามารถในการวิเคราะห์	และการสังเคราะห์ความรู้

	 	 6.4	 การเตรียมผู้เรียนให้มีความเข้าใจเน้ือหาสาระที่

สะท้อนผ่านละครอย่างลึกซึ้ง

	 	 6.5	 การสรุปสาระให้ผู้ชมเกิดความเข้าใจ	 โดยอาจจะ

นำาเทคนิคต่างๆ	มาใช้	เช่น	เทคนิคการตั้งคำาถาม	เทคนิคผังกราฟิค

 ตอนที่	2	ผลการพัฒนาความสามารถในการเข้าใจเนื้อหา	

และความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้

	 ในส่วนนี้	ผู้วิจัยเสนอผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของ

ความสามารถในการเข้าใจเนือ้หา		และความสามารถในการประยกุต์

ใช้ความรูข้องนสิติก่อน	และหลงัการใช้รปูแบบการเรยีนการสอนด้วย

ละครหรรษา	ดังตารางที่	1

 

            โดยกระตุนใหผูเรียนที่เปนผูแสดงและผูชมรวมสรุปและใหความคิด 
 4. ตัวบงชี้การสอน 
  4.1 ผูสอนจัดส่ิงแวดลอมที่สรางแรงจูงใจภายใน จัดบรรยากาศผอนคลาย สนุกสนาน เปนกันเอง มีอิสระ
ในการคิด 
  4.2 ผูสอนใหขอมูลที่ชัดเจนกอนการคิดลงมือปฏิบัติการ ในการสรางบทละคร/แสดงละคร โดยเฉพาะการ
เขาใจเน้ือหาสาระที่จะสะทอนผานละครและการเสนอตัวอยางที่ชัดเจนในการสรางบทละคร 
  4.3 ผูสอนกระตุนใหผูเรียนเกิดความม่ันใจในการสรางผลงาน และเติมเต็มขอมูลเน้ือหาสาระดวยความ
เมตตา โดยกระตุนใหตระหนักในศักยภาพการทํางานกลุมและสมาชิกกลุม 
  4.4 ผูสอนกระตุนใหทํางานรวมกันเปนกลุม พึ่งพาอาศัยกันและกัน วิเคราะหกระบวนการทํางานรวมกัน 
และปรับเปล่ียนใหเหมาะสม 
  4.5 ผูสอนประเมินผลการเรียนรูและสรุปบทเรียนอยางครบถวนในทุกแงมุม เพื่อใหเกิดการเรียนรู ทั้งการ
จําเน้ือหา การเขาใจเน้ือหาสาระ และการนําความรูไปใช และทาทายผูเรียนไดคิด/ทํางานตอยอด โดยการนําเน้ือหาที่เรียนไป
ใชในกิจกรรม/สถานการณ/เน้ือหาอ่ืนๆ 
 5. ผลที่ผูเรียนไดรับ 
 ผูเรียนมีความเขาใจในเน้ือหาสาระที่เรียน สามารถนําความรูไปใชไดในสถานการณใหม เกิดการเรียนรูระหวางกัน
และกัน และมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน 
 6. ปจจัยสนับสนุนการใชรูปแบบการเรียนการสอน 
  6.1 การสรางบรรยากาศและส่ิงแวดลอมที่สรางแรงจูงใจ ผอนคลาย สนุกสนาน โดยเฉพาะการใชดนตรี 
ฉาก และแสงสีประกอบ 
  6.2 การจัดหองเรียนในรูปแบบที่ไมเปนทางการและพรอมปรับเปล่ียนรูปแบบ 
  6.3 การสรางทักษะและความสามารถพื้นฐานแกผูเรียน ไดแก ทักษะการทํางานกลุม ความคิดสรางสรรค 
ความม่ันใจในตนเอง ทักษะการใชเทคโนโลยี ความม่ันใจในการแสดงออก ความสามารถในการวิเคราะห และการสังเคราะห
ความรู 
  6.4 การเตรียมผูเรียนใหมีความเขาใจเน้ือหาสาระที่สะทอนผานละครอยางลึกซ้ึง 
  6.5 การสรุปสาระใหผูชมเกิดความเขาใจ โดยอาจจะนําเทคนิคตางๆ มาใช เชน เทคนิคการตั้งคําถาม 
เทคนิคผังกราฟค 
 ตอนที่ 2 ผลการพัฒนาความสามารถในการเขาใจเนื้อหา และความสามารถในการประยุกตใชความรู 

ในสวนน้ี ผูวิจัยเสนอผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความสามารถในการเขาใจเน้ือหา  และความสามารถใน
การประยุกตใชความรูของนิสิตกอน และหลังการใชรูปแบบ 
การเรียนการสอนดวยละครหรรษา ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลการทดสอบความแตกตางของความสามารถในการเขาใจเน้ือหา และความสามารถในการ
ประยุกตใชความรู 

ความสามารถ 
กอนทดลอง หลังทดลอง 

t p 
 

S.D. 
 

S.D. 

ความสามารถในการเขาใจเน้ือหา 20.88 4.19 31.93 3.40 34.15** 0.00 
ความสามารถในการประยุกตใชความรู 21.98 2.28 33.92 3.24 39.49** 0.00 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

จากตารางที่ 1 จะเห็นไดวา กอนการเรียนรูดวยรูปแบบฯ นิสิต มีคะแนนเฉล่ียความสามารถในการเขาใจเน้ือหาเทากับ 20.88 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 4.19 และหลังการเรียนรูดวยรูปแบบฯ นิสิตมีคะแนนเฉล่ียความสามารถในการเขาใจเน้ือหา
เทากับ 31.93  คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.40  ในสวนคะแนนเฉล่ียความสามารถในการประยุกตใชความรูน้ันพบวากอน
การเรียนรูดวยรูปแบบฯ นิสิต มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 21.98  คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.28 และหลังการเรียนรูดวย

	 จากตารางที่	 1	 จะเห็นได้ว่า	 ก่อนการเรียนรู้ด้วยรูปแบบฯ	

นสิติ	มคีะแนนเฉลีย่ความสามารถในการเข้าใจเนือ้หาเท่ากบั	20.88	

ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากับ	4.19	และหลงัการเรยีนรูด้้วยรปูแบบฯ 

นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการเข้าใจเน้ือหาเท่ากับ	

31.93	 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	 3.40	 ในส่วนคะแนนเฉล่ีย 

ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้น้ันพบว่าก่อนการเรียนรู ้

ด้วยรูปแบบฯ	 นิสิต	 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ	 21.98	 ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากับ	 2.28	 และหลังการเรียนรู้ด้วยรูปแบบฯ	 นิสิต 

มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ	 33.92	 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 

3.24	 ซึ่งเมื่อทดสอบนัยสำาคัญพบว่า	 หลังการเรียนรู้ด้วยรูปแบบฯ	

นิสิตมีคะแนนความสามารถในการเข้าใจเน้ือหา	 และคะแนน 

ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ	.01

สรุปและอภิปรายผล
 สรุปผลการวิจัย		

	 1)		 รปูแบบการเรยีนการสอนด้วยละครหรรษา	ประกอบด้วย 

6	 องค์ประกอบ	 คือ	 (1)	 แนวคิด	 (2)	 วัตถุประสงค์	 (3)	 กระบวน 

การเรียนการสอน	 (4)	ตัวบ่งชี้การสอน	 (5)	ผลที่ผู้เรียนได้รับ	และ	

(6)	ปัจจัยสนับสนุนการใช้รูปแบบการเรียนการสอน	

	 2)	 นิสิตคณะครุศาสตร์ท่ีเรียนรู้ตามรูปแบบฯ	 มีคะแนน

ความสามารถในการเข้าใจเนื้อหา	และคะแนนความสามารถในการ

ประยุกต์ใช้ความรู้สูงขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.01

           อภิปรายผลการวิจัย	 

	 ในส่วนนี้ผู้วิจัยจะอภิปรายผลการวิจัยใน	3	ส่วนดังนี้

	 1.	 กระบวนการพฒันารปูแบบการเรยีนการสอนด้วยละคร

หรรษา	

ตารางที่	1	การเปรียบเทียบผลการทดสอบความแตกต่างของความสามารถในการเข้าใจเนื้อหา	 และความสามารถในการประยุกต์ใช้ 

ความรู้

ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยละครหรรษา	 ในครั้งน้ี

ผู้วิจัยได้ดำาเนินการโดยมีขั้นตอนสำาคัญคือ	 ศึกษาแนวคิด	 ทฤษฎ	ี

ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในพัฒนารูปแบบฯ	 โดยในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัย 

ได้ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้ของรอเจอร์ส	 ทฤษฎีกระบวนการสมอง

ในการประมวลข้อมลู	ทฤษฎกีารสร้างความรู	้และทฤษฎกีารเรยีนรู ้

แบบร่วมมือ	 หลังจากพัฒนารูปแบบฯ	 แล้ว	 จึงให้ผู ้เชี่ยวชาญ 

ได ้พิจารณารายละเอียดต่างๆ	 ในแต่ละองค์ประกอบ	 และ 

ความเชื่อมโยงกันขององค์ประกอบต่างๆ	 ซึ่งทำาให้ได้รูปแบบฯ 

มีความเหมาะสมมากขึ้น	 หลังจากนั้นนำารูปแบบฯ	 ที่ปรับปรุงตาม

คำาแนะนำาของผู้เชี่ยวชาญแล้วไปทดลองใช้เพื่อตรวจสอบคุณภาพ

ในเชิงการใช้จริง	 และนำาผลการทดลองใช้มาปรับปรุงรูปแบบฯ 

อีกครั้งหนึ่ง	 ส่งผลให้ได้รูปแบบฯที่มีประสิทธิภาพ	 ซึ่งกระบวนการ

พัฒนารูปแบบฯ	 ดังกล่าวสอดคล้องกับ	 แนวคิดของ	 จอยส์	 และ

เวลล์	(Joyce	and	Weil,	1986)	ทีก่ล่าวถงึหลกัการพฒันารปูแบบฯ 

ว่าจะต้องมทีฤษฎรีองรบั	และต้องมกีารทดลองใช้	แล้วนำาข้อค้นพบ

มาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม	 	 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิด

ของ	วิโฬฏฐ์		วัฒนานิมิตกูล	(2551)	ที่กล่าวถึงกระบวนการพัฒนา 

รูปแบบฯ	 ว่าต้องมีขั้นตอนการพัฒนารูปแบบฯ	 การตรวจสอบ

คุณภาพของรูปแบบฯ	 ทั้งโดยการให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา	 และ

การทดลองใช้เพื่อการปรับปรุงรูปแบบฯ	 ให้เหมาะสม	 สำาหรับ

องค์ประกอบของรูปแบบฯ	 น้ันมี	 6	 องค์ประกอบ	 คือ	 แนวคิด		

วัตถุประสงค์	 กระบวนการเรียนการสอน	 ตัวบ่งช้ีการสอน	 ผลที่ 

ผู้เรยีนได้รบั	และปัจจยัสนบัสนนุการใช้รปูแบบการเรยีนการสอนนัน้ 

ผู้วิจัยได้จัดให้มีองค์ประกอบหลักสำาคัญๆ	4	องค์ประกอบครบถ้วน 

คือ	 แนวคิด	 วัตถุประสงค์	 กระบวนการเรียนการสอน	 และผลท่ี 

ผู้เรียนได้รับ	 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของทิศนา	 แขมมณี	 (2550)	

นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้จัดองค์ประกอบเพิ่มเติม	อีก	2	องค์ประกอบ	
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การสอน	ซึง่ทำาให้รปูแบบฯ	มคีวามชดัเจน	และนำาไปใช้ได้ง่ายมากขึน้

	 2.	 รูปแบบการเรียนการสอนด้วยละครหรรษาช่วยพัฒนา

ความสามารถในการเข้าใจเนื้อหา	

	 จากผลการศึกษาที่พบว่ารูปแบบการเรียนการสอนด้วย

ละครหรรษาทำาให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถในการเข้าใจเนื้อหา

สูงขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	นั้น	 เนื่องจากกิจกรรม

การเรียนรู ้ในขั้นที่	 2	 คือขั้นการออกแบบสร้างสรรค์บทละคร

และวางแผนการแสดงน้ันผู้เรียนท่ีเป็นผู้แสดงละครได้มีโอกาสนำา 

เนื้อหาสาระมาสร้างบทละครจึงต้องศึกษาเนื้อหา	 สรุป	 แปลความ 

ตคีวาม	ขยายความ	นำาตวัอย่างพฤตกิรรมต่างๆ	มาเสนอในบทละคร		

จึงทำาให้ผู ้เรียนมีความเข้าใจเนื้อหามากขึ้น	 นอกจากนี้กิจกรรม 

การเรียนรู ้ในขั้นที่	 5	 คือขั้นการสรุปสาระและการเชื่อมโยงสู่

สถานการณ์อื่นนั้น	 ผู้เรียนท่ีเป็นผู้แสดงละครต้องนำาเน้ือหามาสรุป

และออกแบบเป็นผังกราฟิคเพื่อนำาเสนอช่วงท้ายกิจกรรมทำาให้มี

โอกาสได้ฝึกสรุป	 แปลความ	 ตีความ	 ขยายความ	 ในส่วนผู้เรียนที่

เป็นผูช้มนัน้ได้มโีอกาสเรยีนรูผ่้านการสงัเกตพฤตกิรรมของตวัละคร	

ทำาให้เห็นตัวอย่างที่ชัดเจน		นอกจากนี้การได้มีโอกาสเรียนรู้ผ่านผัง

กราฟิค	 และการตอบคำาถามเพื่อฝึกฝนการสรุป	 แปลความ	 ขยาย

ความในขัน้ที	่5	คอืขัน้การสรปุสาระและการเชือ่มโยงสูส่ถานการณ์

อื่น	 และขั้นที่	 6	 คือขั้นการสรุปบทเรียน	 ก็ส่งผลให้ผู้เรียนที่เป็น 

ผู้ชมละคร	มีความเข้าใจเนื้อหาสาระมากขึ้น	ผลการศึกษาดังกล่าว

สอดคล้องกับแนวความคิดของซีโรตี้	(Siroty,	1989)	พรรัตน์		ดำารุง 

(2547)	และปาริชาติ		จึงวิวัฒนาภรณ์	(2547)	ที่กล่าวถึงประโยชน์	

และคุณค่าของละครว่าทำาให้ผู ้เรียนพัฒนาความสามารถด้าน

ต่างๆ	 และทำาให้ผู ้เรียนมีความเข้าใจเน้ือหามากขึ้น	 นอกจากนี้ 

ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ	ดูปองท์	(DuPont,	

1992)	 ซึ่งนำาละครสร้างสรรค์มาใช้ร่วมกับสื่อวรรณกรรม	 ในการ

พฒันาความเข้าใจในการอ่านของนกัเรยีนทีต้่องการความช่วยเหลือ 

ด้านการอ่าน	 พบว่า	 ละครสร้างสรรค์และสื่อวรรณกรรมช่วย

พฒันาความเข้าใจในการอ่านของนกัเรยีน	และงานวจิยัของดปูองท์ 

(DuPont,	2009)	ซึง่ได้วจิยัเชงิปฏบิตักิารศกึษาทดสอบผลทีเ่กดิจาก

การนำาละครสร้างสรรค์มาใช้ในการพัฒนาความเข้าใจในการอ่าน 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	5	ที่มีความบกพร่องทางการอ่าน	

พบว่า	 ละครสร้างสรรค์สามารถพัฒนาความเข้าใจในการอ่านของ

นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการอ่าน

		 3.	 รูปแบบการเรียนการสอนด้วยละครหรรษาช่วยพัฒนา

ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้	 จากผลการศึกษาที่พบว่า 

รูปแบบการเรียนการสอนด้วยละครหรรษาทำาให้ผู ้เรียนพัฒนา 

ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้สูงข้ึนอย่างมีนัยสำาคัญทาง

สถิติที่ระดับ	 .01	 น้ัน	 เน่ืองจากกิจกรรมการเรียนรู้ในข้ันที่	 5	 คือ 

ขั้นการสรุปสาระและการเชื่อมโยงสู่สถานการณ์อื่นนั้น	 ผู ้เรียน 

ที่เป็นผู ้แสดงละครจะต้องออกแบบสถานการณ์ที่จะนำาความรู ้

ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ทำาให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนความสามารถในการ

ประยุกต์ใช้ความรู้	 สำาหรับผู้เรียนที่เป็นผู้ชมน้ัน	 มีโอกาสได้ฝึกฝน

ความสามารถในการประยกุต์ใช้ความรู	้จากกจิกรรมการตอบคำาถาม 

เกี่ยวกับการนำาความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ทั้งในขั้นที่	 5	 คือ 

ขัน้การสรปุสาระและการเชือ่มโยงสูส่ถานการณ์อืน่	 ซึง่ดำาเนนิการโดย

เพื่อนที่นำาเสนอละคร	 และขั้นที่	 6	 คือขั้นการสรุปบทเรียนที่ 

ดำาเนินการโดยผู้สอนตั้งประเด็นให้ผู้เรียนได้สรุปเกี่ยวกับการนำา

เนื้อหาสาระไปใช้ในชีวิตจริง	 โดยผลการวิจัยข้างต้นสอดคล้องกับ

แนวความคิดของซีโรตี้	 (Siroty,	 1989)	 ที่กล่าวถึงประโยชน์ของ

ละครว่าทำาให้ผู้เรียนพัฒนาด้านต่างๆ	 และสามารถนำาความรู้ไป

ใช้ได้	นอกจากนีส้อดคล้องกบัแนวคดิของ	ปารชิาต	ิ	จงึววิฒันาภรณ์ 

(2547)	ทีก่ล่าวถงึประโยชน์	และคณุค่าของละครว่ามหีลายประการ		

วิธีการเรียนรู้แบบนี้เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ยั่งยืน	 และเชื่อมโยงสู่การ 

นำาไปใช้ในชีวิตจริง	 ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัย 

ของ	 สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	 (2546)	 ที่ได้ศึกษาผล

การใช้ละครสร้างสรรค์ในการพัฒนาผู้เรียนซึ่งพบว่า	 ทำาให้ผู้เรียน 

เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน	 ผู ้เรียนมีพัฒนาการด้านพุทธิพิสัย 

จิตพิสัย	 และทักษะพิสัยมากขึ้น	 ทำาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เร็ว

เพราะเป็นการเรยีนรูผ่้านประสบการณ์ตรงจงึทำาให้จดจำาความรูไ้ด้ด ี

และนำาไปใช้ได้เม่ือพบสถานการณ์ใหม่	 ที่สำาคัญเป็นการเรียนรู้ที่ 

ผู้เรียนไม่รู้สึกเครียดหรือกังวล	

ข้อเสนอแนะ
 1.	 ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้

	 	 1.1	 ในการนำารปูแบบการเรยีนการสอนด้วยละครหรรษา

ไปใช้	 ครูควรเตรียมพร้อมความรู ้และทักษะเกี่ยวกับการสร้าง 

บทละคร	 การใช ้ ส่ือและเทคโนโลยีเพื่อเช่ือมโยง	 ประสาน 

เนื้อหาสาระในบทละคร	 และสร้างความสนใจให้บทละครและ 

การแสดง	การกระตุ้นแรงจูงใจให้ผู้เรียนและการทำางานเป็นกลุ่ม

	 	 1.2	 ผู้สอนสามารถนำารูปแบบการเรียนการสอนด้วย

ละครหรรษาไปใช้ในการสอนเนื้อหาสาระอื่นๆ	 ที่ยากซับซ้อนและ

มีความสำาคัญ	

	 	 1.3	 ในขัน้ตอนการเตมิเตม็ความคดิ	อาจจะดำาเนนิการ

หลายครัง้เพือ่ให้ผูเ้รยีนเกดิความเชือ่มัน่ในตนเอง	และปรบัปรงุงาน

ให้เหมาะสม

	 	 1.4	 การสรุปสาระโดยใช้ผังกราฟิคประเภทต่างๆ 

จะทำาให้ผูเ้รยีนทีเ่ป็นผูช้มมคีวามเข้าใจมากยิง่ขึน้	ผูส้อนควรกระตุน้

ให้ผู้เรียนที่เป็นผู้แสดงได้ใช้เทคนิคนี้ในขั้นตอนการสรุปสาระ

 2.	 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

	 	 2.1	 ควรวิจัยเพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากการใช้รูปแบบ

การเรียนการสอนด้วยละครหรรษาในตัวแปรอื่นๆ	 โดยเฉพาะ 
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ความสามารถในการแก้ปัญหา	ฯลฯ

	 	 2.2	 ควรศกึษาผลทีเ่กดิข้ึนจากการนำารปูแบบการเรยีน

การสอนนีไ้ปใช้ในผูเ้รยีนช้ันต่างๆ	ทัง้ระดบัประถมศกึษา	มธัยมศกึษา	

และการศึกษาผู้ใหญ่	หรือผู้เรียนที่มีลักษณะพิเศษ

	 	 2.3	 ควรพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู ้ด ้วย 

ละครหรรษา	โดยใช้เทคนิควิธีการสอนอื่นๆ	ร่วมด้วย

	 	 2.4	 ศึกษาผลการเรียนรู ้ที่เกิดขึ้นจากการใช้ละคร 

ในการพัฒนาผู้เรียนกลุ่มต่างๆ	 โดยเฉพาะกลุ่มท่ีมีความบกพร่อง

ทางการเรียนในด้านต่างๆ
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วารสารวิจัยรําไพพรรณี 
Rajabhat Rambhai Barni Research Journal 

 วารสารวิจัยรําไพพรรณี เปนวารสารระดับชาติ ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพร ผลงานวิจัย และวิชาการ วิชาการของ
คณาจารย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในภายนอกมหาวิทยาลัย  

เพื่อแพรบทความทางวิชาการและบทความวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมถึงดานมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร โดยจัดทําเปนวารสารราย 4 เดือน (ปละ 3 ฉบับ) มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เผยแพรผลงานวิจัยที่มีคุณภาพของ
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 2) เปนส่ือกลางในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นทางวิชาการ และ 3) สงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพทางวิชาการของบุคลากร 

คําแนะนําการเตรียมตนฉบับ 
บทความที่รับตีพิมพในวารสารไดแก 1)บทความวิจัย 2) นิพนธปริทัศน (Review articles) โดยใหพิมพผลงานดวย

กระดาษ A4 พิมพหนาเดียว จํานวน ไม เกิน  10-12  หนา โดยทุกบทความตองมีบทคัดย อเป นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และมีสวนประกอบดังน้ี  บทนํา  วัตถุประสงคของการวิจัย อุปกรณและวิธีดําเนินการวิจัย ผลการวิจัย สรุป
และอภิปรายผลการวิจัย ขอเสนอแนะ และเอกสารอางอิง 
 

ระเบียบการตีพิมพ 
1) ผูวิจัยดําเนินการเขียนบทความวิจัยตามขอกําหนดรูปแบบของวารสารวิจัยรําไพพรรณี ของสถาบันวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
2) ผูวิจัยสงบทความที่สมบูรณตรงตามแบบฟอรมเปนไฟลนามสกุล .doc (Word) ความยาวไมเกิน 10-12 หนา 

ทางอีเมล  anna_24t@hotmail.com , research_rbru2010@hotmail.com  หรือทางไปรษณีย โดยสงมา
ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เลขที่ 41 หมู 5  
ถนนรักศักดิ์ชมูล ตําบลทาชาง อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000  โดยวงเล็บมุมซองวา สงบทความตีพิมพ 
ทั้งน้ีสามารถติดตามรายละเอียดและดาวนโหลดแบบฟอรมตาง ๆ ไดที่ www.rbru.ac.th/org/research/
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี โทรศัพท 0-3947-1056 หรือ 0-3931-9111  ตอ 
3505  โทรสาร   0-3947-1056 

3) ผูวิจัยตองชําระคาธรรมเนียมในการดําเนินการตีพิมพของวารสารวิจัยรําไพพรรณี จํานวน 1,500  บาท โดย
ผูวิจัยสามารถชําระคาธรรมเนียมได ดังน้ี  

       โอนเงินเขาบัญชีหมายเลข 178-1-48957-9  ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประเภทบัญชี              
ออมทรัพย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (สาขาสีแยกเขาไรยา) เม่ือโอนเงินเขาบัญชีแลวกรุณา SCAN ใบสมัครและหลักฐานการ
ชําระเงินไดที่ E-mail : research_rbru2010@hotmail.com  หรือโทรสาร 0-3947-1056 

4) กองบรรณาธิการจะไมคืนเงินในกรณีที่บทความไมผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ ไมวากรณีใดๆ เพราะเปน
คาตอบแทนการพิจารณาบทความของผูทรงคุณวุฒิ 

5) ผูวิจัยจะตองดําเนินการปรับแกไขบทความตามผลการตรวจประเมินของกองบรรณาธิการ และผูทรงคุณวุฒิของ
วารสารวิจัยรําไพพรรณี อยางตอเน่ืองตลอดกระบวนการในการตีพิมพ 

6)  เม่ือผูวิจัยไดดําเนินการตามระเบียบ ขอที่ 1 - 5 เรียบรอยแลว กองบรรณาธิการจะออกใบตอบรับการตีพิมพและ
ใบเสร็จรับเงินจากทางราชการใหกับผูวิจัย และดําเนินการตามกระบวนการตีพิมพตอไป 

7) ถาผูวิจัยไมปฏิบัติตามระเบียบการตีพิมพกองบรรณาธิการจะแจงยกเลิกการตีพิมพบทความ การวิจัยไปยัง
หนวยงาน/มหาวิทยาลัยที่ทานสังกัดอยู และจะไมไดรับคาธรรมเนียมคืน 
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ขอกําหนดในการเตรียมตนฉบับ 

 ขนาดกระดาษ A4 

 ขอบกระดาษ  ขอบบน 1 น้ิว  ขอบลาง 1 น้ิว  ขอบซาย 1.25 น้ิว  ขอบขวา 1 น้ืว 

 ระยะระหวางบรรทัด  หน่ึงเทา (Single Space) 
 ตัวอักษร ใช TH Sarabun PSK  ตามที่กําหนดดังน้ี 

o ช่ือเร่ือง (Title)  
- ภาษาไทย ขนาด 18 point, กําหนดก่ึงกลาง, ตัวหนา  
- ภาษาอังกฤษ ขนาด 18 point, กําหนดก่ึงกลาง, ตัวหนา   

o ช่ือผูเขียน (ทุกคน) 
- ชื่อผูเขียน ภาษาไทย – อังกฤษ  ขนาด 14 point  , กําหนดก่ึงกลาง, ตัวหนา  
- ที่อยูผูเขียน ขนาด 14 point , กําหนดก่ึงกลาง, ตัวหนา และเวน 1 บรรทัด  

o บทคัดยอ  
- ชื่อ “บทคัดยอ” และ “Abstract” ขนาด 16 point , กําหนดก่ึงกลาง , ตัวหนา และเวน 1 บรรทัด  
- เน้ือหาบทคัดยอภาษาไทย  ขนาด 14 point , กําหนดชิดขอบ , ตัวธรรมดา  

o คําสําคัญ  ใหพิมพตอจากสวนบทคัดยอ ควรเลือกคําสําคัญที่เก่ียวของกับบทความ ประมาณ  4-5 คํา  ใช
ตัวอักษร ภาษาไทย หรือ อังกฤษ ขนาด 14 point 
- เน้ือหา บทคัดยอภาษาอังกฤษ  ขนาด 14 point , กําหนดชิดขอบ , ตัวหนา  
-  ยอหนา 0.5 น้ิว  

o Keyword  ใหพิมพตอจากสวน Abstract ควรเลือกคําสําคัญที่เก่ียวของกับบทความ ภาษาอังกฤษ ขนาด 
14 point 

o รายละเอียดบทความ (Body)  
-  คําหลักบทขนาด 16 point , กําหนดชิดซาย , ตัวหนา  
-  หัวขอยอยขนาด 14 point , กําหนดชิดซาย , ตัวหนา 
-  ตัวอักษรขนาด 14 point , กําหนดชิดขอบ , ตัวธรรมดา 
-  ยอหนา 0.5 น้ิว  
รายละเอียดบทความประกอบดวย  บทนํา  วัตถุประสงคของการวิจัย  อุปกรณและวิธีดําเนิน   การวิจัย  

ผลการวิจัย  สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  ขอเสนอแนะ  และเอกสารอางอิง 
 คําศัพท  ใหใชศัพทบัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน 

 รูปภาพและตาราง  กรณีรูปภาพและตาราง หัวตารางใหจัดชิดซายของคอลัมน คําบรรยายรูปภาพ
ใหอยูใตรูปภาพ และจัดก่ึงกลางคอลัมน เน้ือหา และคําบรรยายภาพ ใชตัวอักษรขนาด 14 point ตัวปกติ 
รูปแบบการพิมพเอกสารอางอิง  
1.  อางอิงจากหนังสือ  
รูปแบบ  :  
ชื่อผูแตง.//ปที่พิมพ.//ช่ือเร่ือง.//จํานวนเลม.//ครั้งที่พิมพ (ถามี).//ชื่อชุดหนังสือ.//เมืองที่พิมพ:/สํานักพิมพ. 
ตัวอยาง :  
สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ และกรรณิการ สุขเกษม. 2547. วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ: การวิจัย 
        ปญหาปจจุบันและการวิจัยอนาคตกาล. กรุงเทพมหานคร: เฟองฟา พริ้นติ้ง. 
Rothwell, William J.; Lindholm, John Edwin and Wallick, William G. 2003. What CEOs 
        Expect from Corporate Training: Building Workplace Learning and 
        Performance Initiatives that Advance Organizational Goals. New York: AMACOM. 
2.  อางอิงจากบทความในหนังสือ รายงานการประชุมทางวิชาการ สัมมนาทางวิชาการ 
รูปแบบ  :  
ชื่อผูเขียนบทความ.//ปที่พิมพ.//ชื่อบทความ.//ใน ช่ือหนังสือ.//ชื่อบรรณาธิการหรือผูรวบรวม.                     
      ครั้งที่พิมพ.//ชื่อชุดหนังสือ.//เมืองที่พิมพ:/สํานักพิมพ.//หนา. 
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ตัวอยาง :  
ปกรณ ปรียากร. 2532. ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนา. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการ 
        บริหารการพัฒนาชนบท. หนวยที่ 1. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิทยาการ 
       จัดการ. นนทบรุี: โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. หนา 33-34. 
Fitzroy, Felix R. and Kraft, Kornelius. 1991. Firm Size, Growth and Innovation: Some Evidence 
       from West Germany. In Innovation and Technological Change: An International 
        Comparizon. Zottan J. Aes and David B. Audretsh, eds. New York: Harester 
       Wheatsheaf. Pp. 152-159. 
3.  อางอิงจากบทความในวารสาร 
รูปแบบ  :  
ชื่อผูเขียน.//ปที่พิมพ.//ชื่อบทความ.//ช่ือวารสาร.//ปที่ (เดือน):/เลขหนา. 
ตัวอยาง :  
สุรัชช ฟุงเกียรติ. 2547. นาโนเทคโนโลยีวิสัยทัศนเทคโนโลยีระดับไมโคร. ผูสงออก. 17 (ปกษแรก เมษายน): 19-22. 
Mintrom, Michael and Vergari, Sandra. 1996. Advocacy Coalitions, Policy Entrepreneurs and Policy Change.  
        Policy Studies Journal. 24 (Autumn): 420-434. 
4.  อางอิงจากวิทยานิพนธ ภาคนิพนธ และสารนิพนธ 
รูปแบบ  :  
ชื่อผูเขียน. ป. ช่ือวิทยานิพนธ ภาคนิพนธ หรือสารนิพนธ. ระดับปริญญา มหาวิทยาลัย. 
ตัวอยาง :  
ธีรวัฒน พันธุสุผล. 2547. การรับรูกิจกรรมการพัฒนาทหารกองประจําการเพื่อการพัฒนา 
        ประเทศ กรณีศึกษา กรมทหารตอสูอากาศยาน หนวยบัญชาการอากาศโยธิน 
        กองบัญชาการยุทธทางอากาศ. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 
ปโย เล็กกําแหง. 2547. พฤติกรรมการซื้อและการบริโภคเคร่ืองดื่มในรานกาแฟขนาดเล็กของ 
        นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย: กรณีศึกษานักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 
       ภาคนิพนธโครงการบัณฑิตศึกษาเทคโนโลยีการบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 
Thawilwadee Bureekul. 1998. Major Factors Affecting Industrial Hazardous Waste Policy 
        Implementation in Central Thailand. Doctoral dissertation, National Institute of 
       Development Administration. 
5.  อางอิงจากรายงานการวิจัย และเอกสารวิจัยที่เสนอตอหนวยงานตาง ๆ 
รูปแบบ  :  
ชื่อผูเขียน. ป. ช่ือเอกสาร. รายงานการวิจัย/เอกสารวิจัย หนวยงาน. 
ตัวอยาง :  
ปุระชัย เปยมสมบูรณ. 2538. จริยธรรมในงานวิจัย. เอกสารวิจัย เสนอตอคณะกรรมการสงเสริม 
       งานวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 
6.  อางอิงจากส่ิงพิมพกฎหมาย 
รูปแบบ  :  
ชื่อกฎหมาย.//ช่ือวารสาร.//ฉบับ/เลมที่,/ตอนที่/(วัน เดือน):/เลขหนา. 
ตัวอยาง :  
พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เฉพาะที่เก่ียวกับราชการของคณะ 
       รัฐประศาสนศาสตร ไปเปนของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ.2509. ราชกิจจานุเบกษา.                  
        ฉบับกฤษฎีกา 83, 29 ฉบับพิเศษ (31 มีนาคม): 23-36. 
The Act on Revenue Code Amendment (No.35) B.E. 2544. Royal Thai Government Gazette. 
       118, 85A (27 September 2001): 1-4. 
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7.  อางอิงจากส่ืออิเล็กทรอนิกสตาง ๆ  
รูปแบบ  :  
ผูแตง.//ชื่อเรื่อง.//[CD-ROM].//สถานที่ผลิต/://ผูผลิต./ป พ.ศ. ที่เผยแพร. 
ผูแตง.//ชื่อเรื่อง.//[Online].//เขาถึงไดจาก/://วิธีการเขาถึงและสถานที่ของขอมูล/ป พ.ศ. ที่เผยแพร (หรือสืบคน). 
ตัวอยาง :  
Noam, E.M. Telecommunication Policy Issue for the Next Century. [online]. Available:   
        gopher://198.80.36...//global/telcom.txt. 1994. 
Texas Instruments. Speech Synthesis Processors. [online] available :  
        http://www.ti.com/sc/does/msp/speech/index.htm. 1998. 
 
หลักเกณฑการประเมินบทความเพื่อการตอบรับการตีพิมพ 
 ตองเปนบทความที่ยังไมไดมีการเผยแพรในวารสารใดมากอนหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการใดๆ  
กองบรรณาธิการจะดําเนินการพิจารณาบทความตามรูปแบบที่กําหนด หากบทความใดไมผานการพิจารณาจะสงกลับคืนให
ผูเขียนแกไข  หากผานการพิจารณาจะเขาสูการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิภายใน และภายนอก เม่ือผลการประเมินผานหรือไม
ผานจะแจงใหผูเขียนทราบ เม่ือบทความไดรับการตีพิมพผูเขียนจะไดรับหนังสือรับรองการการตีพิมพ พรอมวารสารฉบับที่
บทความน้ันตีพิมพ จํานวน 1 ฉบับ โดยจะใหผูเขียนที่เปนชื่อแรก 
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แกไข 

ประกาศรับ
สมัครตนฉบับ 

ขั้นตอนการจัดทําวารสารวิจัยรําไพพรรณี 

ผูเขียนศึกษาและ
จัดทําบทความตาม
รูปแบบที่กําหนด 

สงตนฉบับบทความ 
-สงดวยตนเอง 
 สงทางไปรษณีย 
-สงทางe-mail 

กองบรรณาธิการตรวจ
รูปแบบตามที่กําหนด 

 

กองบรรณาธิการสง
ผูทรงคุณวุฒิแยกตามสาขา 

ผูทรงคุณวุฒิพิจารณา
ตามแบบประเมิน 

กองบรรณาธิการแจงยืนยันการรับบทความ 

กองบรรณาธิการตรวจกอนสงโรงพิมพ 

จัดพิมพเผยแพร 

รับบทความตนฉบับ 

ไมผาน 

แจงผูเขียน 

แกไข 

ผาน 

ไมผาน 

ผาน 

แกไข 

แจงผูเขียน จบ 

แจงผูเขียน 

ไมตองแกไข 
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