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ถ้อยแถลง 
การประชุมวชิาการวิจัยราํไพพรรณี ครั้งท่ี 9  

เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี ครบ 111 ป ี
“การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน” 

วันท่ี  19- 20 ธันวาคม 2558 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุร ี

 

        สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จัดงานการประชุมวิชาการวิจัย    

รําไพพรรณี ครั้งที่ 9  เรื่อง“การบูรณาการงานวิจัย เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน” เนื่องในวโรกาสคล้ายวัน

พระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี ครบ 111 ปี ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2558 ซึ่งจัดเป็นประจํา     

ทุกปี เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 และเป็นการสร้าง

บรรยากาศทางวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ทั้งยังสร้างนักวิจัย กลุ่มนักวิจัยที่มีประสิทธิภาพ

ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทําวิจัยร่วมกันระหว่างเครือข่ายการวิจัยและการวิจัยบูรณาการ 

ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานสู่วิจัยสาธารณชน โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย การบรรยายพิเศษจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิ จากราชบัณฑิตยสถาน การนําเสนอผลงานวิชาการแบบการบรรยาย แบบโปสเตอร์ และ

นิทรรศการ จากบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ตลอดจนนักวิจัยรุ่นใหม่ นักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับในการจัดประชุมวิชาการครั้งน้ีจะสามารถเผยแพร่องค์ความรู้ ผลงานวิจัย

ของคณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสู่สาธารณชน พร้อมส่งเสริมผลักดัน ผลงานวิจัยของ

มหาวิทยาลัยให้สามารถพัฒนาสังคมไทยไปสู่การเป็นสังคมคุณภาพและภูมิภาคอาเซียน 

  

                                                                         
                          อาจารย์สุทธินันท์  โสตวิถ ี

                          รักษาการผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  

                                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
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การประชุมวชิาการวิจัยราํไพพรรณี ครั้งท่ี 9  
เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี ครบ 111 ป ี

“การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน” 
วันท่ี  19- 20 ธันวาคม 2558 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุร ี
คณะกรรมการฝ่ายจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและกองบรรณาธกิาร 

รายงานสืบเนือ่งจากงานประชุมวิชาการวิจัยรําไพรรณี ครั้งที่  9 
หน่วยงานร่วมจัดประชุมวิชาการ 
เจ้าภาพหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

      สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา 

     มหาวิทยาลัยบูรพา  

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

      วิทยาลัยชุมชนตราด 

      เครือข่ายสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา 
     เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก (HED Net) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) 

คณะกรรมการฝ่ายจัดการประชุมวิชาการและกองบรรณาธิการประชุมวิชาการวิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 9 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี) 
ประธานกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไวกูณฑ์  ทองอร่าม  อธิการบดี 

บรรณาธิการ/ กรรมการ 
อาจารย์สุทธินันท์  โสตวิถ ี     รักษาการผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กรรมการและกองบรรณาธิการ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยทุกคณะ 

อาจารย์เรืองอุไร  วรรณโก    รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

อาจารย์ ดร.พรพรรณ  สุขุมพินิจ   รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

อาจารย์ ดร.ชุตาภา  คุณสุข    รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

นางสาวกรรณิกา  สุขสมัย    นางสาวชุติมา  พิมลภาพ 

นางสาวปิยาภรณ์  กระจ่างศรี   นางสาวชุลีรัตน์  ผดุงสิน 

นางสาวบุศรา สาระเกษ  

กรรมการและเลขานุการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
อาจารย์สุทธินันท์  โสตวิถ ี             นางสาวนิตยา   ต้นสาย 

                                                 นางสาวอุไรวรรณ แสนเขียววงศ์ มห
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การประชุมวชิาการวิจัยราํไพพรรณี ครั้งท่ี 9  
เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี ครบ 111 ป ี

“การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน” 
วันท่ี  19- 20 ธันวาคม 2558 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุร ี
คณะกรรมการฝ่ายจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและกองบรรณาธกิาร 

รายงานสืบเนือ่งจากงานประชุมวิชาการวิจัยรําไพรรณี ครั้งที่  9 
หน่วยงานร่วมจัดประชุมวิชาการ 
เจ้าภาพหลัก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

      สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา 

     มหาวิทยาลัยบูรพา  

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

      วิทยาลัยชุมชนตราด 

      เครือข่ายสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา 
     เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก (HED Net) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) 

คณะกรรมการฝ่ายจัดการประชุมวิชาการและกองบรรณาธิการประชุมวิชาการวิจยัรําไพพรรณี ครั้งที่ 9 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี) 
ประธานกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไวกูณฑ์  ทองอร่าม  อธิการบดี 

บรรณาธิการ/ กรรมการ 
อาจารย์สุทธินันท์  โสตวิถ ี     รักษาการผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กรรมการและกองบรรณาธิการ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยทุกคณะ 

อาจารย์เรืองอุไร  วรรณโก    รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

อาจารย์ ดร.พรพรรณ  สุขุมพินิจ   รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

อาจารย์ ดร.ชุตาภา  คุณสุข    รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

นางสาวกรรณิกา  สุขสมัย    นางสาวชุติมา  พิมลภาพ 

นางสาวปิยาภรณ์  กระจ่างศรี   นางสาวชุลีรัตน์  ผดุงสิน 

นางสาวบุศรา สาระเกษ  

กรรมการและเลขานุการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
อาจารย์สุทธินันท์  โสตวิถ ี             นางสาวนิตยา   ต้นสาย 

                                                 นางสาวอุไรวรรณ แสนเขียววงศ์ 

คณะกรรมการฝ่ายจัดการประชุมวิชาการและกองบรรณาธิการประชุมวิชาการวิจยัรําไพพรรณี ครั้งที่ 9 
(บุคคลภายนอก) 
ศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.ยุวัฒน์  วุฒิเมธี      ศาสตราจารย์ ดร.อําไพ  สุจริตกุล     

ศาสตราจารย์ ดร.เป่ียมศักด์ิ  เมนะเศวต      ศาสตราจารย์ ดร.สนิท  สมัครการ 

ศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน      ดร.ดิเรก  พรสมีา 

ศาสตราจารย์ นพ.ศาสตร์  เสาวคนธ์        ศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์  ยกส้าน 

ศาสตราจารย์ ดร.สุภางค์  จันทวานิช          Professor Dr.V.Subramanian 

Professor Dr.Mohamad Pauzi zakari     Professor Dr. Gil S. Jacinto 

รองศาสตราจารย์อร่าม  อรรถเจดีย์       รองสาสตราจารย์ ดร.วิสาขา  ภู่จินดา 

ดร.บุญรอด  บุญเกิด           อาจารย์สมภพ  จรพิภพ    

คณะกรรมการพิชญพิจารย ์(Peer Review) ในกองบรรณาธิการ (ผูท้รงคณุวุฒิภายใน) 
รองศาสตราจารย์พรทิพา  นิโรจน์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมพล  สุวรรณกูฏ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุรพงศ์  คันธวัลย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญญาณี  นิยมกิจ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวัสด์ิ  ศิรศาตนันท์      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรียม์าศ  สขุกส ิ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศินี  กลูพฤกษ ี  อาจารย์ ดร.ชวัลรัตน์  สมนึก 

อาจารย์ ดร.สุพัตรา  รักษาพรต   อาจารย์ ดร.พรพรรณ สุขมุพินิจ 

อาจารย์ ดร.อุลิช  ดิษฐประณีต   อาจารย์ ดร.ชุตาภา  คุณสุข 

อาจารย์ชัชวาล อยู่ดี    อาจารย์เกษชลี  วัฒนรังษี 

อาจารย์กนกวรรณ  อยู่ไสว   อาจารย์วกุล  จุลจาจันทร ์

อาจารย์ชาฏิณี  คณาญาติ    อาจารย์ปรอยฝน  วงศ์ชาวจันทร์ 

อาจารย์เอ้ือมพร  รุ่งศิร ิ    อาจารย์วินิชยา  วงศ์ชัย 

คณะกรรมการพิชญพิจารย ์(Peer Review) ในกองบรรณาธิการ (ผูท้รงคณุวุฒิภายนอก) 
ศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา  บุญหล้า   รองศาสตราจารยอ์ร่าม  อรรถเจดี  

รองศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา  ภู่จินดา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชงโค  แซ่ต้ัง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวัฒน์  จิระเดชประไพ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อํานวย  ปาอ้าย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพล  แจ่มสวัสด์ิ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร  ดียิ่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณพร โรจน์พิทกัษ์กุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญศรี  ปักกะสีนัง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงเดือน  ไม้สนธ์ิ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉลองชัย ธีวสุทรกุล 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสรีย์  กานต์เรืองศิริ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา  บุณยวานิชกุล 

อาจารย์ ดร.นรินทร์  กุลนภาดล   อาจารย์ ดร.ประชา  อินัง 

อาจารย์ ดร.เรืองวิทย์  สว่างแก้ว   อาจารย์ ดร.บุญรอด  บุญเกดิ 

อาจารย์ ดร.ศักดินา  บุญเปีย่ม      อาจารย์ ดร.สมภูมิ  แสวงกุล  
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กําหนดการประชุมวิชาการวิจัยรําไพพรรณี ครัง้ท่ี 9 
เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณ ีครบ 111 ปี 

“การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน” 
 
วันที่ 19 ธนัวาคม 2558 
08.00 – 08.15 น. ลงทะเบียน 
08.15 – 09.00 น.      พิธเีปิดการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย 

     ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 36)  
    อาจารยส์ุทธนินัท์  โสตวิถี  ผู้อํานวยสถาบันวิจัยและพัฒนา 
   กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์  ทองอร่าม  อธิการบดี 
กล่าวเปิดประชุมวิชาการ  
พิธีมอบรางวลั “นักวิจัยทีมี่ผลงานวิจัยดีเด่น” ประจําปี 2558 
มอบรางวัลโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์  ทองอร่าม  อธิการบดี 

09.00 – 12.00 น. บรรยายพิเศษเรื่อง “การปรบัตัวเขา้กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป (โลกาภิวัตน์) 
กับการเจรญิเติบโตของอาเซียน” 

 โดย ศาสตราจารย์ ดร.ลิขิต  ธีรเวคิน (ราชบัณฑิตยสถาน) 
13.00 – 16.00 น. การนําเสนอผลงานวิจัย  (ภาคโปสเตอร์) 
   -  นทิรรศการงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา  
14.00 – 16.00 น. กิจกรรมคลินิกวิจัย 
   ประเด็น : การบริหารจัดการงานวิจัย  

ประเด็น : จรรยาบรรณการวิจัย  
ประเด็น : การจัดการทรัพย์สนิทางปัญญา 

   ณ ห้อง 36305 ช้ัน 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 36) 
 
วันที่  20  ธันวาคม  2558 
08.00 – 08.30 น.  ลงทะเบียน 
08.30 – 16.30 น. การนําเสนอผลงานวิจัย (ภาคบรรยาย)  

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 36)  ช้ัน 3 
ห้องบรรยาย 1  สาขาการศึกษา   
ห้องบรรยาย 2  สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ห้องบรรยาย 3  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

บริเวณชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ(อาคาร 36)  จัดให้มี 
      -  การนําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์  -  นิทรรศการงานวิจัย 
 
หมายเหต ุพักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 น.    พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 น. และ 
14.30 น.   มห
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หมายเหต ุพักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 น.    พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 น. และ 
14.30 น.   

สารบญั ผลงานวิจัยภาคบรรยาย สาขาการศึกษา 
 

ลําดับที ่ ชื่อเรื่อง หน้า 

1 

การศึกษาภาวะผู้นําเหนือผู้นําของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตจังหวัดระยอง จันทบุรี  
และตราด 
วรรณดี ชายสมุทร, สุรีย์มาศ สุขกสิ, อัมพวัน ประเสริฐภิกดิ์  
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

16 

2 

การศึกษาสภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 
พระมหาสุเทพ  สุภาจาโร (บุญหยง), สุรีย์มาศ สุขกสิ, สายตา ประเสริฐภักดิ์ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

22 

3 

การศึกษาบทบาทภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี 
ระยอง และตราด 
นวลจันทร์  จุนทนพ, สุรีย์มาศ สุขกสิ, อัมพวัน ประเสริฐภักดิ์ 
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  

30 

4 
การผลิตรูปกริยาปฏิเสธอดีตกาลของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
นพกฤษฏิ์ กัลปนา และ ชัชวาล อยู่ดี 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

36 

5 

รูปแบบการใช้จติวิทยาการศึกษาและการแนะแนวเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 
นิศากร  หวลจิตร์, อัฐฉญา แพทย์ศาสตร์, วรันธร อรรคปทุม 
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

44 

6 
แนวทางกําหนดกลยุทธ์กระบวนการเรียนการสอนแบบห้องเรียนเสมือนของมหาวิทยาลัยเอกชน 
ฬิฏา สมนา 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

51 

7 

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ชีวิตแบบพอเพียงอย่างมี
วิจารณญาณ เรื่อง ชุมชนริมน้ําจันทบูร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 
กัณฐาภรณ์   พานเงิน 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

56 

8 
พัฒนาการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมการสอน : E-Learning 
อุดม เครือวัลย์, ศุทธินี เมฆประยูร, วิญญู ภักดี   
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

62 

9 

ผลการใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ด้านทักษะการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร 
รินทร์ลภัส  เรวัฒน์กิตติวรา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

70 

10 

การประเมินโครงการภาษาอังกฤษกับการทํางาน คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ธีรังกูร วรบํารุงกุล 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

76 
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สารบญั ผลงานวิจัยภาคบรรยาย สาขามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์
 

ลําดับที ่ ชื่อเรื่อง หน้า 

1 
การตลาดของโรงแรมขนาดเล็กในจังหวัดจันทบุรี 
จิตติมา สิงหธรรม, นงนุช วงษ์สุวรรณ, ศตวรรษ ทิพโสต 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  

89 

2 

ทัศนคติของนักศึกษาท่ีมีต่อพันธกิจทางสังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน 
โดยผ่านการสร้างสรรค์ศิลปะภาพพิมพ์ประยุกต์ 
เบญจพร ประจง, ธนวัฒน์ กันภัย 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

96 

3 

ความต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน 
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
วิฆเนศวร  ทะกอง  
คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

104 

4 

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการสอบสวนคดีอาญาและคดีความผิดตามกฎหมายพิเศษของ 
กองบังคับการตํารวจน้ํา 
ประชานาถ แดงเนียม 
 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุร ี

108 

5 

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจส่งคนงาน ไปทํางานในต่างประเทศ  
ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 
สิทธิชัย พูลผล 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

115 

6 

ประสิทธิภาพการสื่อสารของผู้นําท้องถิ่น กรณีศึกษา โครงการเสวนากลยุทธ์รูปแบบการสื่อสาร
ขับเคลื่อนความเข้มแข็งสายใยรักคร้ังที่ 5 ชุมชนบ้านน้ํารัก เทศบาลตําบลท่าหลวง อําเภอมะขาม 
จังหวัดจันทบุรี  
อภิวรรณ  ศิรินันทนา 
คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

123 

7 
คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ในองค์การบริหารส่วนตําบล  
ในเขตอําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 
นภา จันทร์ตรี, เอกชัย กิจเกศาเจริญ, วงธรรม สรณะ, ราตรี พิงกุศล 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

129 

8 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงาน ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ประทีป โพธ์ิเกษม 
สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 

135 

9 
ชู้ : วาทกรรมการแสดงออกผ่านเพลงลุกทุ่ง 
วุฒินันท์ สุพร, อุดมลักษณ์ ระพีแสง 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

143 

10 
การศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมเพลงกล่อมลูกในสังคมจังหวัดจันทบุรี 
นวรัตน์  นักเสียง 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

150 
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วันที่ 19-20 ธันวาคม 2558

7

สารบญั ผลงานวิจัยภาคบรรยาย สาขามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์(ต่อ) 
 

ลําดับที ่ ชื่อเรื่อง หน้า 

11 
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
นิชา  เศรษฐอนันต์ 
มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ด 

160 

12 

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะระบบสารสนเทศทางการบัญชีกบัคุณภาพกําไร 
ในโรงงานอุตสาหกรรม : กรณีศกึษา นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 
รุ่งรัศมี  ดีปราศยั , จุฑาทิพย์  สองเมือง 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

166 

13 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราสากล 
พิมลพรรณ บุญรอด 
มหาวิทยาลัยนานาชาติ แสตมฟอร์ด 

172 

14 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการสั่งซ้ือเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผ่นนําเข้าจากประเทศจีน 
ของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ประจําปีการศึกษา 2557 
ทักษกร หม่ืนโสภา 
มหาวิทยาลัยนานาชาติ แสตมฟอร์ด 

178 

15 
การตัดสินใจของผู้ประกอบการในการเลือกใช้บริการด้านโลจิสติกส์ 
หฤทชญา นวกิจรังสรรค ์
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 

183 
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การประชุมวิชาการวิจัยรำาไพพรรณี ครั้งที่ 9, “การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2558

8

สารบญั ผลงานวิจัยภาคบรรยาย สาขาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
 

ลําดับที ่ ชื่อเรื่อง หน้า 

1 

การพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงานเทศบาลตําบลเขาบายศรี  
อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
ขนิษฐา สิทธิเทียมจันทร์, ปรัชญา ใจสุทธิ, ทวีศักดิ์ สัมมา, วีระศักดิ์ ปรึกษา, วุฒิชัย สีหอม 
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

190 

2 
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ เพื่อการสื่อสารองค์กรบนสมาร์ทโฟน ผ่านระบบฐานข้อมูลกลาง 
ณัฐกาญจน์ พ่ึงเกิด, วิชาญ ทุมทอง 
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

194 

3 
การศึกษาเครื่องกายภาพบําบัดข้อเข่า 
ประกาศิต ตันติอลงการ, ธันวา เสาวพันธุ์, อนุชา ศรียางนอก และ ศิริวัฒน์ หงส์ทอง 
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

201 

4 
การนวดเท้าด้วยตนเอง เพื่อลดอาการเท้าชา ในผู้ป่วยเบาหวานตามหลักการแพทย์แผนไทย 
บุษบา  ยินดีสุข, ศุภะลักษณ์ ฟักคํา, อดุลย์ วิริยเวชกุล, วิชัย โชควิวัฒน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

209 

5 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม “ตํารับงามเกศาวังสวนสุนันทา” 
มัสลิกา ม่ันกําเนิด, ศุภะลักษณ์ ฟักคํา, ทรงฉัตร โตษยานนท์, อดุลย์ วิริยเวชกุล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

221 

6 

การพัฒนาศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาผึ้งสายพันธุ์ชันโรง ตําบลปัถวี  
อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 
เกียรติภูมิ จันเต, สุนทรี  จีนธรรม, ปัณณ์รภัส ถกลภักดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

229 

7 
วัฏจักรการสืบพันธุ์และฤดูวางไข่ของปูม้า Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758)  
บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี 
ชุตาภา คุณสุข, ดวงแก้ว งามแก้ว, ธีระ แพทย์รักษา, วราพร อ่ิมรัตน์, พงษ์ชัย ดํารงโรจน์วัฒนา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

241 

8 
ประสิทธิภาพของผักพื้นบ้านในการบําบัดน้ําเลี้ยงปลาดุกลูกผสม 
คณิสร ล้อมเมตตา, ประเสริฐ บัวทอง, อิสรา สงวนทรัพย์  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

251 

9 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังจากเปลือกกุ้งผง 
วริศชนม์ นิลนนท์, หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์, กุลพร พุทธมี และจิรพร สวัสดิการ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

256 

10 

การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณเขม่าดินปืน(Pb, Ba, Sb) ของกระสุนปืน11 มม. บนเป้ายิงไม้และ
โลหะ โดยเทคนิคอินดักทีฟลี คับเปิล พลาสมา-แมสส์ สเปกโตรเมทรี 
ธนัชญา  เภรีกุล, วีรชัย  พุทธวงศ์, เกษศิรินทร์  เอกสินิทธ์กุล 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
262 
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9

สารบญั ผลงานวิจัยภาคบรรยาย สาขาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(ต่อ) 
 

ลําดับที ่ ชื่อเรื่อง หน้า 

11 
การศึกษาเปรียบเทียบชนิดสําลีพันก้าน และวิธีท่ีใช้เก็บเขม่าดินปืนด้วย 
เทคนิคอินดักทีฟลี คับเปิล พลาสมา-แมสส์ สเปกโตรเมทรี 
สุรัตนา ห่วงทอง, วีรชัย พุทธวงศ์, เกษศิรินทร์  เอกสินิทธ์กุล 
คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

271 

12 
การกระตุ้นโคลนให้เกิดก๊าซเชื้อเพลิง 
ชัยรัตน์ หงษ์ทอง 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

278 

13 

การศึกษาการควบคุมการปลดปล่อยยาไดโคลฟีแนคโซเดียมจากไคโตซาน – ไฮโดรเจลบีด  
และไคโตซาน – ไฮโดรเจลฟิล์ม 
ฐิติพรรณ ฉิมสุข, วรัญญา วรรณลังกา 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

283 

14 

การศึกษาพฤกษเคมี ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและกรดไขมันของสาหร่ายมงกุฎหนามจาก 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย  
ฐิติพรรณ ฉิมสุข, วรัญญา วรรณลังกา, สุภาวดี เจนเกตุกร  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

292 

15 
กรณีศึกษาการผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กจากก๊าซชีวภาพ 
อานนท์ นิยมผล 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

299 

16 
สารพฤกษเคมี และฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งของพืชสกุล Capparis บางชนิด 
พิชิต สุดตา, วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล, นันท์นภัส สุวรรณสินธุ์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
306 

17 
การสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีแอลอีดีเพื่อชุมชนคาร์บอนต่ํา (ขั้นออกแบบ) 
คิดชาย อุณหศิริกุล, มนัส  อุณหศิริกุล 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

317 
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10

สารบญั ผลงานวิจัยภาคโปสเตอร ์สาขาการศึกษา  
 

ลําดับที ่ ชื่อเรื่อง หน้า 

EP 1 

การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มควบคู่กับการใช้ใบงาน  
วิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
ภูวดล  บัวบางพลู 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

326 

EP 2 

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่มีโครงสร้างบทอ่านเชิงความเรียง  
โดยการสร้างแผนภาพลําดับความคิด 
เกศินี กูลพฤกษี 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

 
331 

EP 3 

แนวทางการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนด้านการจัดทําแผนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญในสาขาวิชา
การพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
อาภากร มินวงษ์, ณัฏฐวุฒิ  ทรัพย์อุปถัมภ์  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

341 

EP 4 
ลักษณะครูท่ีดีของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษแห่งหนึ่งในจังหวัดจันทบุรี 
คมพล สุวรรณกูฏ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ รําไพพรรณี 

349 

EP 5 

คุณลักษณะวิชาชีพครูท่ีเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21: ศึกษากรณีครูสังคมศึกษา
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ในจังหวัดจันทบุรีและตราด 
คมพล สุวรรณกูฏ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ รําไพพรรณี 

358 

 
สารบญั ผลงานวิจัยภาคโปสเตอร ์สาขามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์ 

 
ลําดับที ่ ชื่อเรื่อง หน้า 

HP 1 

การศึกษาการดําเนินงานและแนวปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
เรืองอุไร วรรณโก, เอกชัย กิจเกษาเจริญ, สุทธินันท์ โสตวิถี, กรรณิกา สุขสมัย 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

370 

HP 2 

การศึกษาคุณลักษณะความสมานฉันท์ของนักศึกษาสาขาวิชาการพฒันาชุมชน ชั้นปท่ีี 1 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
ณัฏฐวุฒิ  ทรัพย์อุปถัมภ์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

378 

HP 3 

ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
พรพิมล สงกระสันต์ 
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

384 

HP 4 

ความพึงพอใจของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
ต่อการจัดการเรียนการสอนแบบบล็อกคอร์ส 
ฐิติรัตน์ อิทธิมีชัย, ปองปรีดา ทองมาดี, อดิศร กุลวิทิต 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

390 
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สารบญั ผลงานวิจัยภาคโปสเตอร ์สาขาการศึกษา  
 

ลําดับที ่ ชื่อเรื่อง หน้า 

EP 1 

การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มควบคู่กับการใช้ใบงาน  
วิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
ภูวดล  บัวบางพลู 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

326 

EP 2 

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่มีโครงสร้างบทอ่านเชิงความเรียง  
โดยการสร้างแผนภาพลําดับความคิด 
เกศินี กูลพฤกษี 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

 
331 

EP 3 

แนวทางการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนด้านการจัดทําแผนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญในสาขาวิชา
การพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
อาภากร มินวงษ์, ณัฏฐวุฒิ  ทรัพย์อุปถัมภ์  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

341 

EP 4 
ลักษณะครูท่ีดีของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษแห่งหนึ่งในจังหวัดจันทบุรี 
คมพล สุวรรณกูฏ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ รําไพพรรณี 

349 

EP 5 

คุณลักษณะวิชาชีพครูท่ีเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21: ศึกษากรณีครูสังคมศึกษา
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ในจังหวัดจันทบุรีและตราด 
คมพล สุวรรณกูฏ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ รําไพพรรณี 

358 

 
สารบญั ผลงานวิจัยภาคโปสเตอร ์สาขามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์ 

 
ลําดับที ่ ชื่อเรื่อง หน้า 

HP 1 

การศึกษาการดําเนินงานและแนวปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
เรืองอุไร วรรณโก, เอกชัย กิจเกษาเจริญ, สุทธินันท์ โสตวิถี, กรรณิกา สุขสมัย 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

370 

HP 2 

การศึกษาคุณลักษณะความสมานฉันท์ของนักศึกษาสาขาวิชาการพฒันาชุมชน ชั้นปท่ีี 1 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
ณัฏฐวุฒิ  ทรัพย์อุปถัมภ์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

378 

HP 3 

ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
พรพิมล สงกระสันต์ 
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

384 

HP 4 

ความพึงพอใจของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
ต่อการจัดการเรียนการสอนแบบบล็อกคอร์ส 
ฐิติรัตน์ อิทธิมีชัย, ปองปรีดา ทองมาดี, อดิศร กุลวิทิต 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

390 

สารบญั ผลงานวิจัยภาคโปสเตอร ์สาขามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์(ต่อ) 
 

ลําดับที ่ ชื่อเรื่อง หน้า 

HP 5 
ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีในทัศนะของประชาชน จังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด 
นิสากร  ยินดีจันทร์, ภูริพัฒน์ แก้วตาธนวัฒ, รดาธร ศรีสายหยุด 
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

396 

HP 6 
พยากรณ์น้ําหนักทารกแรกเกิดในจังหวัดจันทบุรี  
วิทมา ธรรมเจริญ, นิทัศนีย์ เจริญงาม, ญาดาภา โชติดิลก 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี 

403 

HP 7 

การศึกษาภาวะการมีงานทําของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ปีการศึกษา 2556 
บุศรา สาระเกษ, เรืองอุไร วรรณโก, เอกลักษณ์ สุขทั้งโลก, ชุติมา พิมลภาพ, นิตยา ต้นสาย, 
กรรณิกา สุขสมัย 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

409 

HP 8 

การวิจัยการบูรณาการ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทาง
ชีวภาพ กรณีศึกษาการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลของกลุ่มประมงชายฝั่งสนามไชยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาชาวบ้าน 
ชลพรรณ  ออสปอนพันธ์, นภา จันทร์ตรี, พงศธร จันทร์ตรี, นิวัติ ธัญญะชาติ, ศุภภักษร วุฒฑิ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

414 

HP 9 

แผนการบูรณาการ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ
เพ่ือการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลจันท์ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และภูมิปัญญาชาวบ้าน 
ชลพรรณ  ออสปอนพันธ์, นภา จันทร์ตรี, พงศธร จันทร์ตรี, นิวัติ ธัญญะชาติ, 
วิรัช สมัครสมาน, ศุภักษร วุฒฑิ, อมรรัตน์ บุญพิทักษ์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

421 

HP 10 
ความร่วมมือทางการค้า ไทย-กัมพูชา กรณีศึกษา ตราด-เกาะกง 
จุตินันท์ ขวัญเนตร, เชษฐ์ณรัช อรชุน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

430 

HP 11 

ปัญหาและมาตรการในการพัฒนาองค์กรประชาสงัคมท้องถิ่น : กรณีศึกษากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์
ของจังหวัดตราด 
นัยนา เมฆวะทัต 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

436 

HP 12 

การวิจัยบูรณาการการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ
กรณีศึกษาการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าแสมเพื่อลดการกัดเซาะชายฝั่งบ้านเกาะแมว-แหลมหญ้ายึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาชาวบ้าน 
พงศธร จันทร์ตรี, ชลพรรณ ออสปอนพันธ์, นภา จันทร์ตรี, วิรัช สมัครสมาน,อมรรัตน์ บุญพิทักษ์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

441 

HP 13 

การศึกษาถึงแนวทางการสื่อสารเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างย่ังยืน                       
ในแหล่งท่องเที่ยว“ปลายเลโฮมสเตย์”อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 
กาญจนา สมพื้น                                                                                                
คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

449 
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12

สารบญั ผลงานวิจัยภาคโปสเตอร ์สาขามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์(ต่อ) 
 

ลําดับที ่ ชื่อเรื่อง หน้า 

HP 14 

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ :  
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
เอกชัย กิจเกษาเจริญ, เรืองอุไร วรรณโก, กรรณิกา สุขสมัย, บุศรา สาระเกษ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

457 

HP 15 

บทบาทของสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกต์ศิลป์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ท่ีมีต่อภาคธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรี 
ธนวัฒน์ กันภัย, เบญจพร ประจง, นภา จันทร์ตรี 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

465 

HP 16 

การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์มะมุดสู่ตลาด OTOP : กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์มะมุด 
ตําบลถํ้าใหญ่ อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ณรงค์ชัย มาคง, สุภาพร ไชยรัตน์, อิศราพร ใจกระจ่าง, สุวรรณี โภชากรณ์, อลิสา เลี้ยงรื่นรมย์, 
กรกนก โภคสวัสดิ์, กัลยาณี ทองเลี่ยมนาค, กีฬา จินตนากรพันธ์ 
คณะเทคโนโลยีการจัดการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 

473 

 
สารบญั ผลงานวิจัยภาคโปสเตอร ์สาขาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 
ลําดับที ่ ชื่อเรื่อง หน้า 

SP 1 
การใช้ผําบดแห้งทดแทนกากถั่วเหลืองในสูตรอาหารเลี้ยงปลาตะเพียนขาวและปลาไน 
อุมารินทร์ มัจฉาเกื้อ, สิทธิพัฒน์ แผ้วฉ่ํา, คณิสร ล้อมเมตตา 
คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

480 

SP 2 
การใช้ผักกระฉูด (Neptunia sp.) บดแห้งทดแทนปลายข้าวในสูตรอาหารเลี้ยงปลานิล 
พันธ์ธิป ยาสันเทียะ, สราวุธ แสงสว่างโชติ, วาสนา เจริญรื่น 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

486 

SP 3 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจ - สังคมกับสภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรผู้เลี้ยงโค
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การศึกษาภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขต  
จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด 

A Study of Superleadership of Administrators of The Child’s Development 
Centers in Rayong, Chanthaburi and Trat Provinces. 

วรรณดี ชายสมุทร, สุรียมาศ สุขกสิ, อัมพวัน ประเสริฐภิกดิ์  
ภาควิชาการบริหารการศึกษา  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารศูนยพัฒนา  เด็กเล็ก ในเขต
จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีไดแก ครูจังหวัดระยอง จันทบุรี   และตราด จํานวน 260 
คน ดวยวิธีการสุมแบบแบงชัน้ตามสัดสวน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน แบบมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ ได
คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.24-0.67 และคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.74 สวนสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ 
คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที (t-test) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และ
ตรวจสอบความแตกตางเปนรายคู โดยวิธีการตรวจสอบความแตกตางของเชฟเฟ (Scheffe’) 
 ผลการวิจัยพบวา 1) ภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด 
โดยรวมอยูในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตจังหวัดระยอง 
จันทบุรี และตราด โดยจําแนกตามประสบการณทํางาน โดยภาพรวมแตกตางกันอยาง มีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับ .05 3) 
ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตจังหวัดระยอง จําแนกตามเขตจังหวัด โดยรวม
แตกตางกันอยางงมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
คําสําคัญ :  ภาวะผูนํา ภาวะผูนําเหนือผูนํา ผูบริหาร 

Abstract 

 The purpose of this research  were to study and compare the superleadership of administrators 
of the Child’s Development Center in Rayong, Chanthaburi and Trat Provinces.   The Sample used in this 
study was 260 teacher in Rayong, Chanthaburi and trat provinces selected by stratified random sampling. 
The instrument used to collect data was a 5-ranging scale questionnaire with the discrimination between 
0.24 – 0.67 and with the reliability of 0.74 the Statistics used for data analysis were percentage, mean and 
standard deviation, t-test,      One-way ANOVA and  t-test for paired differences by Scheffe’s method. 
 The results revealed that. 1)The superleadership of administrators child’s development centers in 
Rayong, Chanthaburi and trat Provinces in overall aspects was at high level. 2) The comparisons of the 
superleadership of administration of the Child’s Development Center in Rayong, Chanthaburi and Trat 
Provinces classified by experienced practitioners in the overall  were significantly different at 0.05 level. 3) 
The comparision of administrators of the superlesdership of the Child’s Development Centers in Rayong, 
Chanthaburi and trat provinces from different location was significantly different at 0.05 level. 
Keyword : leadership, superleadership, administrators 

บทนํา 

 ปจจุบันประเทศตาง ๆ  สามารถติดตอส่ือสารกันไดอยางรวดเร็ว อันเน่ืองมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และโทรคมนาคม และการแขงขันทางเศรษฐกิจจึงเปนเรื่องที่หลีกเล่ียงไมได เพื่อเปนการพึ่งตนเองและความมั่นคง ประเทศ
ไทยจําเปนตองเรงสงเสริมสมรรถนะประชาชนของประเทศใหสามารถดํารงชีพอยางสันติสุขในสังคมไทย และเปนกําลังสําคัญ
ในการนําพาประเทศใหสามารถอยูในสังคมโลกไดอยางมีศักดิ์ศรี ปจจัยสําคัญในการพัฒนาคุณภาพของประชากร คือ
การศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาเปนส่ิงจําเปนสําหรับมนุษยทุกคนในการดํารงชีวิตเพื่อความอยูรอด เพื่อพัฒนาตนเองอยางเต็มมห
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ความสามารถ เพื่อดําเนินชีวิต ปรับปรุงคุณภาพชีวิต และตัดสินใจอยางมีเหตุผล สามารถเรียนรูไดอยางตอเน่ือง รวมทั้ง
ประกอบอาชีพไดอยางมีศักดิ์ศรี มีสวนเสริมในการพัฒนาสังคมไดอยางเต็มที่ ซ่ึงการศึกษาจะเปนเทคโนโลยีอันยิ่งใหญในการ
พัฒนาคุณภาพของคน แตถาการบริหารการศึกษาหรือการดูแลควบคุมการศึกษาขาดประสิทธิภาพก็จะทําลายประสิทธิภาพ
ของคนโดยงาย ดังน้ันการบริหารการศึกษาจึงเปนปจจัยหลักในการพัฒนาคุณภาพของคน (พิพัฒน วิเชียรสุวรรณ.  2548 : 7) 
 ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูที่มีบทบาทสําคัญและมีสวนรับผิดชอบอยางใกลชิดตอการจัดการศึกษาเพราะในการจัด
การศึกษา นโยบาย หลักสูตร ความมุงหมายทางการศึกษาหรือวิธีการสอนตาง ๆ น้ัน สถานศึกษาจะนําไปใชหรือไมยอมขึ้นอยู
กับผูบริหารสถานศึกษาทั้งส้ิน และยุคปจจุบันซ่ึงเปนยุคแหงการเปล่ียนแปลง ผูบริหารสถานศึกษาจําเปนตองพัฒนาตนเองอยู
ตลอดเวลาตองสงเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยเปดโอกาสใหบุคลากรมีอิสระในการทํางาน ไมสกัดก้ันความคิด และตองมีการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมทางการบริหารและพฤติกรรมดานภาวะผูนํา เพื่อใหสามารถเปนผูนําในการปฏิรูปการศึกษาไดอยาง
สมบูรณ บุคคลที่มีความสามารถในการบังคับบัญชาบุคคลอ่ืน โดยไดรับการยอมรับและยกยองจากบุคคลอ่ืนเปนผูทําใหบุคคล
อ่ืนวางใจและใหความรวมมือ ความเปนผูนําหรือเปนผูมีหนาที่ในการอํานวยการหรือส่ังการบังคับบัญชา ประสานงานโดย
อาศัยอํานาจหนาที่ (Authority) เพื่อใหกิจการงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค และเปาหมายน้ันเปนภาวะผูนํา       
(เนตรพัณณา ยาวิราช. 2552 : 1) 
 การจัดการเรียนรูศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยูในความรับผิดชอบองคกรปกครองสวนทองถิ่นกระทรวงมหาดไทย โดย
สํานักบริหารการศึกษาทองถิ่น มีหนาที่สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาและบริหารงานบุคคล ตลอดจนกํากับดูแลการจัด
การศึกษา ปจจุบันไดดําเนินการจัดการศึกษา 3 ระดับ คือ ระดับกอนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา 
การจัดการศึกษาทุกระดับเปนการพัฒนาคน เพื่อใหทุกคนดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข สําหรับการบริหารเพื่อใหเกิด
ประโยชนและผลตามที่ตองการน้ันทั้งจังหวัดระยอง จันทบุร ี และตราด มีศูนยพัฒนาเด็กเล็กในความดูแลขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น จํานวน 327 แหง ประกอบดวย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจังหวัดระยอง จํานวน 121 ศูนย จังหวัดจันทบุรี จํานวน 133 ศูนย 
และจังหวัดตราด จํานวน 63 ศูนย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด มีทั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่สวนราชการตาง 
ๆ ถายโอนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น และที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดจัดตั้งขึ้นเอง ถือวาเปนสถานศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ดังน้ันจึงกําหนดมาตรฐานการ
ดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหการบริหารจัดการมีคุณภาพไดมาตรฐาน และมี
ประสิทธิภาพเทาเทียมกัน (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น. 2553 : 8) ซ่ึงผูบริหารสถานศึกษาตองเปนผูที่ตองเปนกระตุน ให
การสนับสนุนใหคําแนะนําสงเสริม และใหกําลังใจกับบุคลากรทุกขั้นตอน จัดวาเปนการใหขอมูลที่เปนพฤติกรรมจากภายนอก
ที่ทําใหเกิดการรับรูจนทําใหบุคลากรสามารถเปนผูนําตนเอง โดยเปล่ียนพฤติกรรมของตน จากการตั้งเปาหมายดวยบุคคลอ่ืน 
ทําใหเกิดแนวคิดเปนเอกลักษณของตนเองที่จะชวยสรางความเขาใจเก่ียวกับหนวยงานมากขึ้น ในกระบวนการของภาวะผูนํา
แบบผูนําเหนือผูนํา ที่มุงเนนใหบุคลากรในหนวยงานเกิดภาวะผูนําในตนเอง โดยเสริมสรางใหเกิดรางวัลตามธรรมชาติ จาก
การปฏิบัติงานจนทําใหเกิดความรูสึกที่จะใหเกิดความรู ความสามารถ ความรับผิดชอบตอตนเอง เปนผูจัดการเก่ียวกับรางวัล
ที่ไดรับ รูจักภูมิใจตนเอง การยอมรับนับถือ เกิดความภาคภูมิใจในหนวยงาน การแสดงความยินดีตอตนเอง สงเสริมใหผูตาม
เปนผูนําตนเอง โดยผูนําจะเปนแบบอยางที่ดี ใหกําลังใจ แนะแนว เสริมแรง และชวยวางเปาหมาย ใหผูตามมีอิสระในการคิด
ออกแบบงานดวยตนเอง มีความคิดสรางสรรค แสดงพฤติกรรมเปนผูนําใหเห็นชัด ซ่ึงกอใหเกิดภาวะผูนําของตนเองในที่สุด 
(Manz and Sims. 1991 : 18) 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1.  เพื่อศึกษาภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขต จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด 
จําแนกตามประสบการณทํางาน และเขตจังหวัด 
อุปกรณและวิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเปน การศึกษาภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตจังหวัดระยอง จันทบุรี และ
ตราด ตามความคิดเห็นของครู กลุมตัวอยางคือครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ปการศึกษา 
2558 จํานวน 260 คน 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในการเก็บรวมรวบขอมูลในครั้งน้ี ไดแกแบบสอบถามแบงเปน 2 ตอนดังน้ี มห
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 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแกประสบการณทํางาน และเขตจังหวัด 
 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตจังหวัดระยอง 
จันทบุรี และตราด ใน 7 ดาน ไดแก ดานการทําใหบุคลากรเปนผูนําตนเอง ดานการแสดงเปนแบบฉบับใหบุคลากรเปนผูนํา
ตนเอง ดานการกระตุนในบุคลากรตั้งเปาหมายดวยตนเอง ดานการสรางรูปแบบความคิดเชิงบวก ดานการอํานวยความสะดวก
ใหเกิดภาวะผูนําตนเองโดยการใหรางวัลและตําหนิอยางสรางสรรค ดานการสนับสนุนใหเกิดภาวะผูนําตนเอง โดยการสราง
ทีมงาน ดานการอํานวยความสะดวกใหเกิดวัฒนธรรมของผูนําตนเอง มีลักษณะเปนแบบสอบถามมาตรสวนประมาณคา 
(Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบของลิเคิรท (Likert) (Best and Kahn. 1993 : 247) มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.24-
0.67 และมีคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 0.74 
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 
ไดแก การทดสอบคาที่ (t-test) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) กรณีพบความแตกตางใชวิธี
ทดสอบความแตกตางรายคูตามวิธีของเชฟเฟ (Sheffe’) 

ผลการวิจัย 

 จากการศึกษาภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด สรุป
ผลการวิจัยได ดังน้ี 
 1. ภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด  โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา สวนใหญอยูในระดับมากเรียงตามคาเฉล่ียจากมากไปหานอย 3 ลําดับ คือ ดาน
การกระตุนใหบุคลากรสรางเปาหมายดวยตนเอง ดานการสรางรูปแบบความคิดเชิงบวก และดานการแสดงเปนแบบฉบับให
บุคลากรเปนผูนําตนเอง 
 2.  การเปรียบเทียบการศึกษาภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตจังหวัดระยอง จันทบุรี 
และตราด โดยรวมและรายดาน จําแนกตามประสบการณทํางาน ในเขตจังหวัดพบวา ภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จําแนกตามประสบการณทํางานโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานการสนับสนุนใหเกิดภาวะผูนําตนเอง โดยการสรางทีมงาน และดานการ
อํานวยความสะดวกใหเกิดวัฒนธรรมของผูนําตนเอง  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานการทําให
บุคลากรเปนผูนําตนเอง ดานการแสดงเปนแบบฉบับใหบุคลากรเปนผูนําตนเอง ดานการกระตุนใหบุคลากรตั้งเปาหมายดวย
ตนเอง ดานการสรางรูปแบบความคิดเชิงบวก และดานการอํานวยความสะดวกใหเกิดภาวะผูนําตนเองและตําหนิอยาง
สรางสรรค แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
 3. ภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จําแนกตามเขต
จังหวัด โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานการสนับสนุนใหเกิดภาวะ
ผูนําตนเอง โดยการสรางทีมงาน และดานการอํานวยความสะดวกใหเกิดวัฒนธรรมผูนําตนเองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 สวนดานการทําใหเกิดภาวะผูนําตนเอง ดานการกระตุนใหบุคลากรตั้งเปาหมายดวยตนเอง ดานการสราง
รูปแบบความคิดเชิงบวก และดานการอํานวยความสะดวกใหเกิดภาวะผูนําตนเอง โดยการใหรางวัลและตําหนิอยางสรางสรรค 
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
  3.1 ภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จําแนก
ตามเขตจังหวัด ดานการสนับสนุนใหเกิดภาวะผูนําตนเองโดยการสรางทีมงาน พบวา เขตจังหวัดระยอง และเขตจังหวัด
จันทบุรี แตกตางกับเขตจังหวัดตราด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับd.05 โดยเขตจังหวัดระยอง และเขตจังหวัดจันทบุรี มี
ภาวะผูนําเหนือผูนํามากกวาเขตจังหวัดตราด 
  3.2 ภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จําแนก
ตามเขตจังหวัด ดานการอํานวยความสะดวกใหเกิดวัฒนธรรมผูนําตนเอง พบวา เขตจังหวัดระยอง แตกตางกับเขตจังหวัด
ตราด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเขตจังหวัดระยองมีภาวะผูนําเหนือผูนํามากกวาเขตจังหวัดตราด และพบวา
เขตจังหวัดจันทบุรี และเขตจังหวัดตราด ไมแตกตางกันทางสถิต ิ

  

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ประสบการณ์ทำางาน และเขตจังหวัด 
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สรุปและอภิปรายผล 

 การอภิปรายผลการวิจัยครั้งน้ี มีประเด็นสําคัญเก่ียวกับภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขต
จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ดังน้ี 
 1.  ภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด โดยรวมอยูใน
ระดับมาก ทั้งน้ีเพราะผูบริหารเนนการพัฒนาภาวะผูนําใหแกผูตามใหสามารถเปนผูนําตนเองได มีการกระจายอํานาจ การ
พัฒนาและกระตุนใหเกิดการสรางสรรคภารกิจใหม ๆ ขึ้นมา มีลักษณะภาวะผูนําแบบมีสวนรวมและเสริมสรางใหผูตามทุกคน
สามารถเปนผูนําได (สุเทพ พงศศรีวัฒน. 2548 : 225) โดยคํานึงถึงมาตรฐานการทํางาน เปนที่พึ่งของผูอ่ืนได กลาที่จะคิด 
กลาที่จะเส่ียง มีความรับผิดชอบ มีความสามารถที่จะแบงงานใหผูอ่ืนชวยปฏิบัติ วินัยในตนเอง มีนโนภาพ มีมนุษยสัมพันธ
หรือสัมพันธภาพระหวางมนุษยที่ดี  มีความสามารถในการส่ือสารความคิด  มีสุขภาพดี และแข็งแรง มีสติปญญาดี มี
ความสามารถในการจัดรูปงาน มีความสามารถในการตัดสินใจอยางมีเหตุผล (Stadt.1973d:49) มุงที่จะใหผูตามหรือสมาชิก
รวมงานเกิดภาวะผูนําตนเอง โดยอาศัยศิลปะเพื่อจูงใจใหเพื่อนรวมงาน หรือผูตามเกิดความพึงพอใจเต็มใจ รวมกันที่จะใช
ความรู ความคิด ความสามารถของตนในการชวยแกปญหา ทุมเทกําลังในการปฏิบัติงาน (เศาวนิต เศวตณานนท. 2548 : 
133) เพื่อที่จะดึงความสามารถของบุคคลน้ัน ๆ ออกมาโดยใหคําแนะนํา ผูนําสามารถทําใหผูตามมีความคิดสรางสรรค มีความ
รับผิดชอบในตนเอง มีความเชื่อม่ันในตนเอง มีจุดมุงหมาย มีความคิดในแงดี สามารถแกปญหาดวยตนเองได ตัวผูนําสามารถ
ที่จะทําใหผูตามมีความรับผิดชอบตอตนเองมากกวาที่จะคอยส่ังใหวาตองทําอะไร ส่ิงที่สําคัญสําหรับของผูเหนือผูนําคือตอง
แนใจวา ผูตามมีขอมูลขาวสารและความรูเพียงพอที่จะฝกความเปนผูนําในตนเองได (คุณวุฒิ คนฉลาด. 2548 : 116) 
สอดคลองกับงานวิจัยของสุรียมาศ สุขกสิ (2553 : 127) ไดศึกษาความตองการในพัฒนาภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหาร
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี ผลการวิจัยพบวา ความตองการในการพัฒนาภาวะผูนําเหนือผูนําของ
ผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก และสอดคลองกับอุทิศ แสง
ผอง (2549 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องการศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารสถานศึกษาก่ิงอําเภอ  
เขาคิชกูฏ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษา ก่ิงอําเภอเขาคิชกูฏ สังกัด
สํานักเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีภาวะผูนําเหนือผูนําอยูในระดับมาก 
 2. ภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จําแนกตาม
ประสบการณทํางานโดยรวมแตกตางกันอยางนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ีอาจเปนเพราะครูที่มีประสบการณทํางาน
แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารแตกตางกัน มีเจตคติที่ดีตอการทํางานและตระหนักถึงปญหา
และวิธีการแกปญหาอยาง มีเหตุผล สามารถตัดสินใจ และนําแนวคิดทฤษฎีในการปฏิบัติงานมาใชอยางเปนระบบ เปน
กระบวนการที่ผูนํา ผูบริหาร สรางรูปแบบความคิดที่ดีและปลูกฝงนิสัยใหเกิดขึ้นแกบุคลากร โดยการกระตุ นและให
ขอเสนอแนะ เพื่อใหบุคลากรเขามา มีสวนรวมแสดงความคิดเห็นและแงคิดที่ดี ปรับตัวใหเขากับผูอ่ืน ตระหนักถึงปญหา 
สามารถเรียนรูถึงวิธีการแกไขปญหาอยางเปนระบบ และสรางสรรค ผูนํา หรือผูบริหาร เปนผูกระตุน ใหขอเสนอแนะ และ
สงเสริมใหบุคลากรไดแสดงความคิดเห็นและแงคิดตาง ๆ สามารถนําความคิดและเทคนิคใหม ๆ มาปฏิบัติงาน บุคลากร
สามารถปรับตัวใหเขากับผูอ่ืนไดดี แสดงออกถึงการเปนผูนําที่มีความม่ันคงทางอารมณ คิดกําหนดโครงการใหม  ๆ และพรอม
ที่จะทําใหสําเร็จ เปนที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป กอใหกอประโยชนสูงสุดในองคการ เปนวิธีที่เ กิดการยอมรับวาเปน
แนวความคิดที่ดี มีความละเอียดรอบครอบ และยืดหยุนไดตามความเหมาะสม สามารถคนหาทางเลือกไดหลากหลาย เพื่อการ
แกไขปญหาที่ดีและถูกตองที่สุด ตลอดทั้งการศึกษาวิเคราะหปญหาอยางละเอียดรอบคอบในหลายแงมุม เสนอนวัตกรรมทาง
ความคิดเพื่อสรางสรรค ไมใชเพื่อตอตานการปฏิวัติหรือนโยบาย ตองคิดวาไมมีวิธีใดถูกตองที่สุดเพียงวิธีเดียว แตยังมีวิธีอ่ืนที่
ดีกวาและถูกกวาเสมอ พยายามหาทางเลือกที่ดีที่สุดในการตัดสินใจ (ManzdanddSims.d1991d:d35) นําไปสูพฤติกรรม
แสดงออก ซ่ึงถาขอมูล ประสบการณและการเรียนรูดี พฤติกรรมการแสดงออกจะดีไปดวย การกลอมเกลาการสรางการเรียนรู
ที่ดี ที่ถูกตองจะเปนตัวปรับเปล่ียนความคิดของคนได (กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2548 : 27)  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ
สุลาวรรณ คงถาวร (2556 :dบทคัดยอ) ไดศึกษาภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอบางละมุง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอ
บางละมุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จําแนกตามประสบการณของผูบริหารสถานศึกษา
โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และสอดคลองกับงานวิจัยของเกศดา ศรีสม (2553 : 69-80)  ไดศึกษามห
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ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีการศึกษาสระแกว เขต 1 ผลการวิจัยพบวา 
ภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 จําแนก
ตามประสบการณ การบริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ยกเวนดานการกระตุนใหบุคลากรตั้งเปาหมาย
ดวยตนเอง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. ภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จําแนกตามเขต
จังหวัดโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวาเขตจังหวัดที่ตางกันยอมมีการ
บริหารงานที่แตกตางกันไป การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 ยึดหลักการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาจากสวนกลางไปยังสถานศึกษา เปดโอกาสให
ประชาชน องคกรและหนวยงานในทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา สถานศึกษามีอิสระในการตัดสินใจดําเนินการ
โดยคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อทําหนาที่กํากับ สงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา และจัดทําหลักสูตรในสวนที่
เก่ียวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม อํานาจหนาที่ใน การบริหารจัดการ 4 ดาน คือ ดานการบริหารวิชาการ ดานการ
บริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล  และดานการบริหารทั่วไป การจัดการศึกษายุคใหมมีความจําเปนที่ชุมชนตอง
เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา ทําใหเกิดความรูสึกมีอํานาจ และมีความรูสึกรับผิดชอบตอชุมชน นําไปสูการดําเนินงาน
ดานการศึกษามีประสิทธิภาพ และชวยใหมีการใชทรัพยากรทองถิ่น เพื่อประโยชนเก่ียวของกับการศึกษา (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน . 2550 : 30-31) ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถิ่นในฐานะหนวยงานซ่ึงมีภารกิจหนาที่
รับผิดชอบในการจัดการศึกษา สงเสริมการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและผูดอยโอกาส ตามบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น
มีหนาที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา การสงเสริมและพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กในทุก ๆ ดาน เพื่อใหเด็กไดรับการพัฒนา
อยางเต็มศักยภาพ (กรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น. 2553 : 1) ซ่ึงเนนการพัฒนาภาวะผูนําในแกผูตาม ใหสามารถเปนผูนํา
ตนเองได มีการกระจายอํานาจการพัฒนาและกระตุนใหเกิดการสรางสรรคภารกิจใหม ๆ ขึ้นมา มีลักษณะภาวะผูนําแบบมีสวน
รวมและเสริมสรางในผูตามทุกคนสามารถเปนผูนําได (บุตรี จารุโรจน. 2549 : 1) สอดคลองกับงานวิจัยของอุทิศ แสงผอง (2549 : 
บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารสถานศึกษาก่ิงอําเภอเขาคิชกูฏ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จันทบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษา ก่ิงอําเภอเขาคิชกูฏ สังกัดสํานักเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 มี
ภาวะผูนําเหนือผูนําอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของประทีป น่ิมมาก (2556d: บทคัดยอ) ไดศึกษาการศึกษา
ภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดตราด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตd17 
ผลการวิจัยพบวา 1) ภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดตราด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
เขต 17 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  

ขอเสนอแนะ 

 1.  ผูบริหารควรสงเสริมดานการสนับสนุนใหเกิดภาวะผูนําตนเอง โดยการสรางทีมงาน โดยเปดโอกาสใหบุคลากร
แสดงถึงความสามารถของตนเองในการปฏิบัติงาน สงเสริมใหบุคลากรแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน และสรุปใหเปน
ขอยุติของกลุม รวมทั้งสนับสนุนใหบุคลากรมีการพัฒนาตนเองและทีมงาน 
 2.  ผูบริหารควรสงเสริมดานการอํานวยความสะดวกใหเกิดวัฒนธรรมของผูนําตนเอง โดยการเสริมสรางใหบุคลากร
เกิดความรักความสามัคคี ความศรัทธา ความประทับใจ และผูกพัน มีการกระตุนใหบุคลากรสรางความสัมพันธที่ด ีดวยการ
อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน และสงเสริมใหผูปฏิบัติงานวางแนวทางการปฏิบัติงานรวมกันและทํางานใหเกิดการ
ประสานงานมากขึ้น 

เอกสารอางอิง 
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 3 กรุงเทพฯ : กรมการปกครอง. 
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ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีการศึกษาสระแกว เขต 1 ผลการวิจัยพบวา 
ภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 จําแนก
ตามประสบการณ การบริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ยกเวนดานการกระตุนใหบุคลากรตั้งเปาหมาย
ดวยตนเอง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. ภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จําแนกตามเขต
จังหวัดโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวาเขตจังหวัดที่ตางกันยอมมีการ
บริหารงานที่แตกตางกันไป การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 ยึดหลักการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาจากสวนกลางไปยังสถานศึกษา เปดโอกาสให
ประชาชน องคกรและหนวยงานในทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา สถานศึกษามีอิสระในการตัดสินใจดําเนินการ
โดยคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อทําหนาที่กํากับ สงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา และจัดทําหลักสูตรในสวนที่
เก่ียวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม อํานาจหนาที่ใน การบริหารจัดการ 4 ดาน คือ ดานการบริหารวิชาการ ดานการ
บริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล  และดานการบริหารทั่วไป การจัดการศึกษายุคใหมมีความจําเปนที่ชุมชนตอง
เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา ทําใหเกิดความรูสึกมีอํานาจ และมีความรูสึกรับผิดชอบตอชุมชน นําไปสูการดําเนินงาน
ดานการศึกษามีประสิทธิภาพ และชวยใหมีการใชทรัพยากรทองถิ่น เพื่อประโยชนเก่ียวของกับการศึกษา (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน . 2550 : 30-31) ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถิ่นในฐานะหนวยงานซ่ึงมีภารกิจหนาที่
รับผิดชอบในการจัดการศึกษา สงเสริมการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและผูดอยโอกาส ตามบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น
มีหนาที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา การสงเสริมและพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กในทุก ๆ ดาน เพื่อใหเด็กไดรับการพัฒนา
อยางเต็มศักยภาพ (กรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น. 2553 : 1) ซ่ึงเนนการพัฒนาภาวะผูนําในแกผูตาม ใหสามารถเปนผูนํา
ตนเองได มีการกระจายอํานาจการพัฒนาและกระตุนใหเกิดการสรางสรรคภารกิจใหม ๆ ขึ้นมา มีลักษณะภาวะผูนําแบบมีสวน
รวมและเสริมสรางในผูตามทุกคนสามารถเปนผูนําได (บุตรี จารุโรจน. 2549 : 1) สอดคลองกับงานวิจัยของอุทิศ แสงผอง (2549 : 
บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารสถานศึกษาก่ิงอําเภอเขาคิชกูฏ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จันทบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษา ก่ิงอําเภอเขาคิชกูฏ สังกัดสํานักเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 มี
ภาวะผูนําเหนือผูนําอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของประทีป น่ิมมาก (2556d: บทคัดยอ) ไดศึกษาการศึกษา
ภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดตราด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตd17 
ผลการวิจัยพบวา 1) ภาวะผูนําเหนือผูนําของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดตราด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
เขต 17 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  

ขอเสนอแนะ 

 1.  ผูบริหารควรสงเสริมดานการสนับสนุนใหเกิดภาวะผูนําตนเอง โดยการสรางทีมงาน โดยเปดโอกาสใหบุคลากร
แสดงถึงความสามารถของตนเองในการปฏิบัติงาน สงเสริมใหบุคลากรแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน และสรุปใหเปน
ขอยุติของกลุม รวมทั้งสนับสนุนใหบุคลากรมีการพัฒนาตนเองและทีมงาน 
 2.  ผูบริหารควรสงเสริมดานการอํานวยความสะดวกใหเกิดวัฒนธรรมของผูนําตนเอง โดยการเสริมสรางใหบุคลากร
เกิดความรักความสามัคคี ความศรัทธา ความประทับใจ และผูกพัน มีการกระตุนใหบุคลากรสรางความสัมพันธที่ด ีดวยการ
อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน และสงเสริมใหผูปฏิบัติงานวางแนวทางการปฏิบัติงานรวมกันและทํางานใหเกิดการ
ประสานงานมากขึ้น 

เอกสารอางอิง 
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 3 กรุงเทพฯ : กรมการปกครอง. 
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การศึกษาสภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุร ี

A Study of Administrative Condition by Principles of Good Governance  of 
School Administrators Opinions by Teachers under the Office of Chanthaburi 

Educational Primary Service Area 
พระมหาสุเทพ สุภาจาโร  (บุญหยง), สุรียมาศ สุขกสิ, สายตา ประเสริฐภักดิ์ 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดยอ   

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จําแนกตามประสบการณ 
เขตพื้นที่การศึกษา และขนาดสถานศึกษา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จํานวน 327 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ซ่ึงมีคา
ความเชื่อม่ัน เทากับ 0.97 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคา
ที (t-test) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA ) และตรวจสอบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธีการ
ตรวจสอบความแตกตางของเชฟเฟ (Scheffe) 
 ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก 2) การเปรียบเทียบ
สภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จําแนกตามประสบการณ และเขตพื้นที่การศึกษา โดยรวม แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ แตจําแนกตามขนาดของสถานศึกษา ในภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิที่ระดับ .05   
คําสําคัญ : สภาพการบริหาร, หลักธรรมาภิบาล  

Abstract  

 The purposes of this research were to study and compare administrative condition by 
principles of good governance of school administrators opinions by teachers under the office  of 
Chanthaburi Educational Primary Service Area. The independent variables were classified by experience,  
education area in  Chanthaburi, and school size. The sample used in this research also include 327 
teachers under the office of Chanthaburi Educational Primary Service Area. The research instrument was a 
five-rank-rating-scale questionnaire with reliability value of 0.97. The statistics used for data analysis were 
percentage, mean, standard deviation, t-test, and one-way analysis of variance (One-way ANOVA), And 
examine the difference paired by method of Scheffe.  
 The results of  the study  were as  follows : 1) The administrative condifion by principles of 
good governance of school administrators opinions by teachers under the office of Chanthaburi 
Educational Primary Service Area, the overall and individual aspects were high level. Sort by mean of 
good governance, from most to least in 3 order, first is the rule of law, second is the principle of 
transparency, and third is the moral principles. 2) Comparing the condition of administration in 
accordance good governance of school administrators, according to the opinions of teachers under 
Chanthaburi Educational Primary Service Area Office, Independent variables be classified by experience 
and jurisdiction of education, they are different  absolutely, no statistically significant, but school size is 
different of statistical significance .05 level 
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บทนํา 

 ธรรมาภิบาล (Good Governance) เปนแนวคิดสําคัญในการบริหารงานและการปกครอง เพราะปจจุบันโลกไดให
ความสนใจกับเรื่องโลกาภิวัฒนและหลักธรรมาภิบาลแทนการสนใจพัฒนาอุตสาหกรรมดั่งแตกอน เพราะกระแสการพัฒนา
เศรษฐกิจมีความสําคัญกระทบถึงกันการติดตอส่ือสาร การดําเนินกิจกรรมในที่หน่ึงมีผลกระทบตออีกที่หน่ึง การพัฒนาเรื่อง
ของการเมืองการปกครองไดมุงใหประชาชนเปนศูนยกลางมากขึ้น หากจะใหประเทศมีการเจริญเติบโต  ที่ยั่งยืน การมุงธุรกิจ
หรือปฏิบัติราชการตาง ๆ ตองใหความสนใจเรื่องของสังคม ประชาชนและส่ิงแวดลอม หลักธรรมาภิบาลจึงเขามาเปนเรื่องที่
ทุกภาคสวนใหความสําคัญและเริ่มมีการนําไปปฏิบัติกันมากขึ้น (ถวิลวดี บุรีกุล  และคณะ. 2547 : 3) 
 ภายหลังภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศในป พุทธศักราช 2540 ประเทศไทยประสบปญหาตาง ๆ มากมาย ทั้ง
ปญหาดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม มีทั้งปญหาเศรษฐกิจตกต่ํา การวางงาน ยาเสพติด ปญหาโสเภณีเด็ก หน้ี
ที่ไมกอใหเกิดรายได ปญหาคุณภาพประชากร และส่ิงสําคัญคือปญหาการฉอราษฎรบังหลวง หรือปญหาคอรัปชัน่ รัฐบาลจึงได
เรงรัดใหมีการปฏิรูปในทุก ๆ ดาน ทั้งการปฏิรูปการเมือง ปฏิรูปเศรษฐกิจ ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูประบบราชการ  เพื่อเปนการ
แกไขปญหาตาง ๆ ใหเบาบางลง (เกียรติยศ  เอ่ียมคงเอก. 2546 :1) โดยไดนําแนวคิดหลักธรรมาภิบาลมาใชในการปฏิรูป
การเมือง ปฏิรูปการศึกษา และการปฏิรูประบบราชการ โดยวางรากฐานแนวคิดน้ีไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 หลายประเด็นในเรื่องน้ี เชน ความโปรงใส การตรวจสอบ ความมีประสิทธิภาพ การมีสวนรวม ความ
รับผิดชอบ และการกระจายอํานาจ (บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี  ล้ี. 2544 : 41) เพื่อใหกระบวนการสรางหลักธรรมาภิ
บาลเกิดผลอยางจริงจัง รัฐบาลจึงไดใหความสําคัญ ในการปฏิรูประบบราชการ เพื่อใหสามารถบริหารงานคลองตัว มีความ
ชัดเจนในการดําเนินบทบาท เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน และการใหบริการที่ตอบสนองความตองการของประชาชนได
อยางมีประสิทธิภาพ การบริหารงานเกิดความโปรงใสและตรวจสอบไดเปนธรรมาภิบาล โดยอาศัยพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) ที่ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เปนคณะกรรมการปฏิบัติ
หนาที่กําหนดแนวทางการบริหารราชการและการปฏิบัติหนาที่ของทุก ๆ สวนราชการใหเปนไปตามเจตนารมณของพระราช
กฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล (Good Governance) พ.ศ. 2546 โดย
กําหนดหลักเกณฑ และวิธีการในการปฏิบัติราชการ ซ่ึงไดกําหนดใหทุกสวนราชการและขาราชการปฏิบัติราชการตามหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ซ่ึงประกอบดวยหลักการ ดังน้ี หลักนิติธรรม หลัก
คุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา เพื่อใหการบริหารราชการบรรลุ
ตามเปาหมาย คือ เกิดประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุมคา
ในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจําเปน มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ 
ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการ มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยาง
สมํ่าเสมอ คํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูล การติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานสมํ่าเสมอ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. 2551 : 11)    
 หนวยงานการบริหารจัดการศึกษา ซ่ึงเปนองคกรหลักที่สําคัญยิ่งในสังคมจําเปนตองไดรับการปฏิรูปที่ดีขึ้นกวาเดิม 
การนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการดําเนินการเปนเรื่องที่หลีกเล่ียงไมได  อีกทั้งพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนดใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งดาน
วิชาการ ดานงบประมาณ ดานงานบุคคล และดานการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาโดยตรง พระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  มาตรา 35 ไดบัญญัติใหสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาตามมาตรา 34(2) เฉพาะที่เปนสถานศึกษาของรัฐ มีฐานะเปนนิติบุคคล ความเปนนิติบุคคลของสถานศึกษา
กอใหเกิดอํานาจหนาที่ตามกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชนหลายอยาง ทําใหความรับผิดชอบสูงขึ้นกวาเดิม การนําหลัก
ธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารจัดการยิ่งมีความจําเปนมากขึ้น (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2550 : 157) 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2551 : 8) เปนองคกรหลักที่สําคัญในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ไดมีการปฏิรูปการศึกษาใหดีขึ้นกวาเดิม มีการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารจัดการศึกษา กําหนดใหมีการกระจาย
อํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ งานบุคคล และดานการบริหารทั่วไป ใหสถานศึกษา
โดยตรง ซ่ึงสถานศึกษาจะมีฐานะเปนนิติบุคคล การเปนนิติบุคคลของสถานศึกษาจะตองมีความรับผิดชอบสูงขึ้นกวาเดิม การ
นําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารจัดการยิ่งตองมีความจําเปนมากขึ้น ดวยเหตุน้ีจึงกําหนดนโยบาย ในการบริหารจัด
การศึกษา มุงใหหนวยงานในสังกัดทุกระดับ มีการบริหารราชการและบริหารการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใหเกิดมห
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ประโยชนสุขแกประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจภาครัฐ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความคุมคา เยาวชนและ
ประชาชนไดรับความสะดวก และตอบสนองความตองการของประชาชน อีกทั้งไดกําหนดกลยุทธในการบริหารจัดการศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาล ในกลยุทธที่ 5 วาดวยการสรางความเขมแข็งและการสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการ
บริหารและการจัดการศึกษาเพื่อรองรับการกระจายอํานาจอยางมีประสิทธิภาพ บนหลักธรรมาภิบาลในสํานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษา และสถานศึกษา 
 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบดวย 6 ดาน ดังน้ี 1) ดานหลักนิติธรรม 2) ดานหลักคุณธรรม 3) 
ดานหลักความโปรงใส 4) ดานหลักความมีสวนรวม 5) ดานหลักความรับผิดชอบ และ 6) ดานหลักความคุมคา ซ่ึงสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ไดสงเสริมใหสถานศึกษาเกิดการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและปฏิบัติตาม
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยดําเนินการจัดประชุมปฏิบัติการ จัดทําสารสนเทศตาง ๆ เพื่อสรางความ
ตระหนักและใหความรูแกผูบริหารและครูผูสอนเก่ียวกับหลักและแนวปฏิบัติประจําปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี กําหนดใหสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการที่สอดคลองกับเปาหมายของหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษา จัด
วางระบบควบคุมภายใน จัดทําตัวชี้วัดผล การปฏิบัติราชการที่ชัดเจน เผยแพรใหประชาชนไดทราบ มีการประเมินผลเปน
ระยะ และรายงานผลอยางตอเน่ืองทุกป อีกทั้งยังสงเสริมใหสถานศึกษาบริหารจัดการการศึกษาโดยยึดหลักคุณธรรมนํา
ความรู (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2. 2554 : 20) 
 การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาจะตองมีการเปล่ียนแปลงการบริหาร และการจัดการในอํานาจหนาที่ที่
กฎหมายกําหนดใหเปนนิติบุคคล การนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารจัดการ นับวาเปนส่ิงที่ผูบริหารสถานศึกษาทุกคน
ควรจะตองนํามาใช เพื่อใหการบริหารงานของสถานศึกษาประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพ เปนไปตามนโยบายของรัฐ  
และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 ดังน้ัน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาสภาพการ
บริหารการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เพื่อจะนําผลการวิจัยไปประกอบการวางแผนการจัดการศึกษา และการบริหารงานใน
สถานศึกษาใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล ซ่ึงจะทําใหเกิดการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการ
พัฒนาการบริหารการศึกษาใหมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนเกิด
ผลสัมฤทธ์ิในการจัดการศึกษาโดยรวม 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1.เพื่อศึกษาสภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูสอน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุร ี
 2.เพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ผูสอน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุร ีจําแนกตามประสบการณ เขตพื้นที่การศึกษา และขนาดสถานศึกษา 

อุปกรณและวิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูสอน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ไดกําหนดขอบเขตของการศึกษาวิจัยไวดังน้ี 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ปการศึกษา 
2556 จํานวน 2,196 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีกําหนดโดยใชตารางของเครจซ่ี และมอรแกน (Krejcie and 
Morgan. 1970 : 607 - 610) และการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวน (Proportional Stratified Random Sampling) โดยใช
ขนาดสถานศึกษาเปนเกณฑในการแบงชั้น ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 327 คน 
 เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก แบบสอบถามแบงเปน 2 ตอน ดังน้ี 
  ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ประสบการณ เขตพื้นที่
การศึกษา และขนาดสถานศึกษา 
  ตอนที่  2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี มีจํานวน 58 ขอ คาดัชนีความสอดคลอง
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ระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (Index of item Objective Congruence : IOC) มีคาตั้งแต 0.60-1.00  คาอํานาจจําแนก 
อยูระหวาง 0.51 – 0.85 คาความเชื่อม่ันทั้งฉบับ เทากับ 0.97 
 การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณีถึงผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเพื่อขอความรวมมือในการทําวิจัยสงสถานศึกษาในจังหวัดจันทบุรี เพื่อขอ
ความรวมมือจากกลุมตัวอยางในการตอบแบบสอบถาม และกําหนดวันในการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม และผูวิจัยดําเนินการ
เก็บรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเอง จากน้ันนําขอมูลมาวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป โดยวิเคราะหขอมูลตาม
วัตถุประสงคและสมมุติฐานของการวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล มีดังน้ี 
 สถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ คือ คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (Index 
of item Objective Congruence : IOC) คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient) ระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม และคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยวิธีหาคา

สัมประสิทธ์ิแอลฟา (- Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) 
 สถิติที่ใชในการทดสอบสมมุติฐาน ไดแก การทดสอบคาที (t-test) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One - 
way ANOVA) เม่ือพบความแตกตาง ตรวจสอบความแตกตางโดยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’) 

ผลการวิจัย 

1. สภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูสอน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก  

2. การเปรียบเทียบสภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูสอน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จําแนกตามประสบการณ และเขตพื้นที่การศึกษา โดยรวม แตกตางกันอยางไม
มีนัยสําคัญทางสถิต ิแตจําแนกตามขนาดของสถานศึกษา ในภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 

สรุปและอภิปรายผล 

 จากการศึกษาสภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูผูสอน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุร ีสามารถสรุปสาระสําคัญและอภิปรายผลของการศึกษา ไดดังน้ี 
 1. ขอมูลเบื้องตนของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล เปนครูผูสอนที่มีประสบการณนอย จํานวน 168 
คน คิดเปนรอยละ 51.38 มีประสบการณมาก จํานวน 159 คน คิดเปนรอยละ 48.62 เปนครูผูสอนที่อยูในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จํานวน182 คน คิดเปนรอยละ 55.66 อยูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จํานวน 145 คน คิดเปนรอยละ 44.34 เปนครูผูสอนอยูในสถานศึกษาขนาดเล็ก จํานวน 69 คน 
คิดเปน รอยละ 21.10 เปนครูผูสอนยูในสถานศึกษาขนาดกลาง จํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 33.33 และสอนอยูใน
สถานศึกษาขนาดใหญ จํานวน 149 คน คิดเปนรอยละ 45.57 
 2. สภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูสอน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน เรียง
ตามคาเฉล่ียจากมากไปนอย 3 ลําดับแรก คือ ดานหลักนิติธรรม ดานหลักความโปรงใส และดานหลักคุณธรรม ทั้งน้ีอาจเปน
เพราะวาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี ไดสงเสริมใหสถานศึกษาเกิดการบริหาร ตามหลักธรรมาภิบาล
และปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อสรางความตระหนักและใหความรูแกผูบริหารและ
ครูผูสอนเก่ียวกับหลักและแนวปฏิบัติประจําป ตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี กําหนดใหสถานศึกษา
จัดทําแผนปฏิบัติการที่สอดคลองกับเปาหมายของหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษา จัดวางระบบควบคุมภายใน จัดทํา
ตัวชี้วัดผล การปฏิบัติราชการที่ชัดเจน เผยแพรใหประชาชนไดทราบ มีการประเมินผลเปนระยะ และรายงานผลอยางตอเน่ือง
ทุกป อีกทั้งยังสงเสริมใหสถานศึกษาบริหารจัดการการศึกษาโดยยึดหลักคุณธรรมนําความรู นําหลักธรรมาภิบาลตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ประกอบดวย หลักนิติธรรม หลัก
คุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ  และหลักความคุมคา มาบูรณาการและประยุกตใชใน
การบริหารจัดการการศึกษา เปนการบรหิารจัดการศึกษา ที่เหมาะสมกับสภาวะ ในปจจุบันเพื่อสรางเสริมความกาวหนาในการมห
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จัดการศึกษา พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ไดมาตรฐานตามเปาหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ.2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่มุงเนนใหผูเรียนเปนผูมีความรู คูคุณธรรม มีจริยธรรม เกง ดี มีสุข 
และสนองตอบความตองการของผูเรียน ชุมชน และทองถิ่น ที่สําคัญยิ่งหลักธรรมาภิบาล เปนแนวทางในการสรางเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาการบริหารงาน  ของสถานศึกษา เปนประโยชนตอสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึง
หนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของใหมีกระบวนการในการบริหารจัดการที่ดี ทั้งน้ีเพื่อพัฒนาการศึกษาใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ ไดมาตรฐาน จน
สามารถยกระดับเทียบเทากับการศึกษาของประเทศเพื่อนบานและอารยะประเทศ ตอไปในอนาคต (สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2. 2554 : 20) จึงทําใหสภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา
อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของไพฑูรย  บังชิด (2550 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่องการใชหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 พบวา โดยรวมและเปนรายดาน อยูในระดับมาก 
อีกทั้งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุชิน  เรืองบุญสง (2551 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลใน
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 พบวา การปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาล 
โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  
 3. การเปรียบเทียบสภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูสอน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จําแนกตามประสบการณ โดยรวม แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ทั้งน้ีอาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษา และครูทุกคนมีความรูความเขาใจในหลักธรรมาภิบาลเปนอยางดีจึงปฏิบัติ ตาม
ทางหลักการบริหารจัดการที่ดีตามนโยบายของรัฐบาลที่ไดเรงรัดใหนําแนวคิดหลักธรรมาภิบาลมาใชในการปฏิรูปในทุก ๆ ดาน 
ทั้งการปฏิรูปการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา และระบบราชการ เพื่อเปนการแกปญหาตาง ๆ (เกียรติยศ เอ่ียมคงเอก. 2546 : 
1) โดยวางรากฐานแนวคิดน้ีไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หลายประเด็นในเรื่องน้ี เชน ความ
โปรงใส การตรวจสอบ ความมีประสิทธิภาพ การมีสวนรวม ความรับผิดชอบ และการกระจายอํานาจ (บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ 
และบุญมี ล้ี. 2544 : 41) เพื่อใหกระบวนการสรางหลักธรรมาภิบาลเกิดผลอยางจริงจังในระบบราชการสามารถบริหารงานได
คลองตัวมีความชัดเจนในการดําเนินบทบาท เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและการใหบริการที่ตอบสนองความตองการ
ของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ การบริหารงานเกิดความโปรงใสและตรวจสอบไดเปนธรรมาภิบาล โดยอาศัย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) ซ่ึงกําหนดใหมีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เปน
คณะกรรมการปฏิบัติหนาที่กําหนดแนวทางการบริหารราชการและการปฏิบัติหนาที่ของทุก ๆ สวนราชการใหเปนไปตาม
เจตนารมณของพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี หรือธรรมาภิบาล (Good 
Governance) (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. 2551 : 11) อีกทั้งผูบริหารสถานศึกษาและครูทุกคนเปน
บุคลากรโดยตรงของหนวยงานราชการการบริหารจัดการศึกษา เปนองคกรหลักที่สําคัญยิ่งในสังคมจําเปนตองนําหลักธรรมาภิ
บาลมาใช  ในการดําเนินการซ่ึงเปนเรื่องที่หลีกเล่ียงไมได (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2550 : 157) จึงทํา
ใหสภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุร ีจําแนกตามประสบการณ โดยรวม แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ สมคิด  มาวงศ (2554 : บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาเรื่องการศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
โรงเรียน ตามความคิดเห็นของครูสังกัดโรงเรียนเทศบาล ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ผลการวิจัยพบวา การ
เปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครู สังกัดโรงเรียนเทศบาลใน
จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จําแนกตามประสบการณ โดยรวมพบวา ทุกดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 4. การเปรียบเทียบสภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูสอน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จําแนกตามเขตพื้นที่การศึกษา โดยรวม แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ทั้งน้ีอาจเปนเพราะการกระจายอํานาจจากกระทรวงในการบริหารจัดการการศึกษาทั้งดานวิชาการ งบประมาณ งาน
บุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา สถานศึกษาของรัฐ ไดรับการ
ยกฐานะใหเปน นิติบุคคล ความเปนนิติบุคคลของสถานศึกษากอใหเกิดอํานาจหนาที่ตามกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน
หลายอยางทําใหความรับผิดชอบสูงขึ้นกวาเดิม อีกทั้งผูบริหารสถานศึกษา   และครูทุกคนตองปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลที่
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดมีการปฏิรูปการศึกษาใหดีขึ้นกวาเดิม มีการกําหนดใหบุคลากรทุกคนในสังกัด
นําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารจัดการศึกษา เพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจภาครัฐ มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความคุมคา เยาวชนและประชาชนไดรับความสะดวก และตอบสนองความตองการของมห
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จัดการศึกษา พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ไดมาตรฐานตามเปาหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ.2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่มุงเนนใหผูเรียนเปนผูมีความรู คูคุณธรรม มีจริยธรรม เกง ดี มีสุข 
และสนองตอบความตองการของผูเรียน ชุมชน และทองถิ่น ที่สําคัญยิ่งหลักธรรมาภิบาล เปนแนวทางในการสรางเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาการบริหารงาน  ของสถานศึกษา เปนประโยชนตอสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึง
หนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของใหมีกระบวนการในการบริหารจัดการที่ดี ทั้งน้ีเพื่อพัฒนาการศึกษาใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ ไดมาตรฐาน จน
สามารถยกระดับเทียบเทากับการศึกษาของประเทศเพื่อนบานและอารยะประเทศ ตอไปในอนาคต (สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2. 2554 : 20) จึงทําใหสภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา
อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของไพฑูรย  บังชิด (2550 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่องการใชหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 พบวา โดยรวมและเปนรายดาน อยูในระดับมาก 
อีกทั้งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุชิน  เรืองบุญสง (2551 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลใน
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 พบวา การปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาล 
โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  
 3. การเปรียบเทียบสภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูสอน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จําแนกตามประสบการณ โดยรวม แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ทั้งน้ีอาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษา และครูทุกคนมีความรูความเขาใจในหลักธรรมาภิบาลเปนอยางดีจึงปฏิบัติ ตาม
ทางหลักการบริหารจัดการที่ดีตามนโยบายของรัฐบาลที่ไดเรงรัดใหนําแนวคิดหลักธรรมาภิบาลมาใชในการปฏิรูปในทุก ๆ ดาน 
ทั้งการปฏิรูปการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา และระบบราชการ เพื่อเปนการแกปญหาตาง ๆ (เกียรติยศ เอ่ียมคงเอก. 2546 : 
1) โดยวางรากฐานแนวคิดน้ีไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หลายประเด็นในเรื่องน้ี เชน ความ
โปรงใส การตรวจสอบ ความมีประสิทธิภาพ การมีสวนรวม ความรับผิดชอบ และการกระจายอํานาจ (บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ 
และบุญมี ล้ี. 2544 : 41) เพื่อใหกระบวนการสรางหลักธรรมาภิบาลเกิดผลอยางจริงจังในระบบราชการสามารถบริหารงานได
คลองตัวมีความชัดเจนในการดําเนินบทบาท เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและการใหบริการที่ตอบสนองความตองการ
ของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ การบริหารงานเกิดความโปรงใสและตรวจสอบไดเปนธรรมาภิบาล โดยอาศัย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) ซ่ึงกําหนดใหมีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เปน
คณะกรรมการปฏิบัติหนาที่กําหนดแนวทางการบริหารราชการและการปฏิบัติหนาที่ของทุก ๆ สวนราชการใหเปนไปตาม
เจตนารมณของพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี หรือธรรมาภิบาล (Good 
Governance) (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. 2551 : 11) อีกทั้งผูบริหารสถานศึกษาและครูทุกคนเปน
บุคลากรโดยตรงของหนวยงานราชการการบริหารจัดการศึกษา เปนองคกรหลักที่สําคัญยิ่งในสังคมจําเปนตองนําหลักธรรมาภิ
บาลมาใช  ในการดําเนินการซ่ึงเปนเรื่องที่หลีกเล่ียงไมได (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2550 : 157) จึงทํา
ใหสภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุร ีจําแนกตามประสบการณ โดยรวม แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ สมคิด  มาวงศ (2554 : บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาเรื่องการศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
โรงเรียน ตามความคิดเห็นของครูสังกัดโรงเรียนเทศบาล ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ผลการวิจัยพบวา การ
เปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครู สังกัดโรงเรียนเทศบาลใน
จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จําแนกตามประสบการณ โดยรวมพบวา ทุกดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 4. การเปรียบเทียบสภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูสอน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จําแนกตามเขตพื้นที่การศึกษา โดยรวม แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ทั้งน้ีอาจเปนเพราะการกระจายอํานาจจากกระทรวงในการบริหารจัดการการศึกษาทั้งดานวิชาการ งบประมาณ งาน
บุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา สถานศึกษาของรัฐ ไดรับการ
ยกฐานะใหเปน นิติบุคคล ความเปนนิติบุคคลของสถานศึกษากอใหเกิดอํานาจหนาที่ตามกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน
หลายอยางทําใหความรับผิดชอบสูงขึ้นกวาเดิม อีกทั้งผูบริหารสถานศึกษา   และครูทุกคนตองปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลที่
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดมีการปฏิรูปการศึกษาใหดีขึ้นกวาเดิม มีการกําหนดใหบุคลากรทุกคนในสังกัด
นําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารจัดการศึกษา เพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจภาครัฐ มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความคุมคา เยาวชนและประชาชนไดรับความสะดวก และตอบสนองความตองการของ
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ประชาชน อีกทั้งไดกําหนดกลยุทธในการบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาลในกลยุทธที่ 5 สรางความเขมแข็งและ
สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อรองรับการกระจายอํานาจอยางมีประสิทธิภาพ 
บนหลักธรรมาภิบาลในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2550 : 
8) จึงทําใหสภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี จําแนกตามเขตพื้นที่การศึกษา โดยรวม แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิซ่ึงตรงกัน
ขามกับงานวิจัยของไพฑูรย  สุขผลานันท (2558 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราดผลการวิจัยพบวา การเปรียบเทียบสภาพการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จําแนกตามเขต
จังหวัด โดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 5. สภาพการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูผูสอน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุร ี จําแนกตามขนาดสถานศึกษา ในภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ีอาจเปนเพราะหลักธรรมาภิบาล เปนมิติของกระบวนทัศนใหมของการบริหารงานภาครัฐ ซ่ึงมี
องคประกอบที่สําคัญคือ การเนนบทบาทของผูบริหารงานภาครัฐในฐานะที่เปนผูใหบริการที่มีคุณภาพสูง ในการบริหารงานแต
ละระดับมากขึ้น เพื่อประกันเรื่องฉอราษฎรบังหลวงและความไมมีประสิทธิภาพการบริหารงานอยางโปรงใส ใหมีคุณภาพ 
ระบบธรรมาภิบาลจึงเปนหัวใจสําคัญยิ่งของทุกองคกรไมวาหนวยงานราชการหรืองานเอกชน (เกษม วัฒนชัย. 2546 : 8) ที่
ผานมาระบบการศึกษามีปญหาในทุกระดับ กระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอนตองโปรงใส คือการตรวจสอบได
และอธิบายไดทุกขั้นตอนตองมีผูรับผิดชอบ รัฐบาลจึงไดมีการปฏิรูประบบราชการเพื่อบริการประชาชนใหมีความพึงพอใจใน
การบริการภาครัฐมากขึ้น เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของสํานักนายกรัฐมนตรีที่ออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
สรางระบบการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ีพ.ศ. 2554 เพื่อใหทุกกระทรวง ทบวง กรม และสวนราชการ ถือปฏิบัติ การบริหาร
จัดการของสถานศึกษา ตามอํานาจหนาที่เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียน ซ่ึงมีหนาที่ใหบริการการศึกษาแกนักเรียน 
และเปนสถานศึกษาของรัฐ   จึงตองนําหลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีซ่ึงเรียกกันโดยทั่วไปวา “ธรรมาภิบาล” 
มาบูรณาการในการบริหารและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับโรงเรียนในฐานะที่เปนนิติบุคคล หลักธรรมาภิ
บาลสามารถบูรณาการเขากับการดําเนินงานของสถานศึกษา ไดแก งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การดําเนินงานดาน
วิชาการและการบริหารทั่วไป ซ่ึงเปาหมายในการจัดการศึกษาคือทํา ใหผูเรียนเปนคนดี เกง มีความสุข ตอสังคมสืบตอไป 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2546 : 1)  สถานศึกษาที่มีขนาดแตกตางกัน ยอมตองมีการพัฒนาแตกตางกัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับบริบทของ
สถานศึกษาน้ัน ๆ การใชงบประมาณในการบริหารโครงการ หรือแมแตการบริหารงานดานอ่ืนๆ ยอมแตกตางกัน ภาพ
ความสําเร็จของสถานศึกษาที่มีความเขมแข็งในการบริหารและการจัดการศึกษา มีความคลองตัวเปนอิสระในการบริหาร และ
การจัดการตามความตองการของตนเองไดมากขึ้น ตามแนวทางการบริหารและการจัดการ โดยใชโรงเรียนเปนฐาน ตองไดรับ
การสนับสนุนสงเสริม จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ตองกระจาย
อํานาจและมอบอํานาจที่มีตามสายบังคับบัญชาไปใหสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคลใหมากที่สุด รวมถึงการสนับสนุนทรัพยากรให
เพียงพอตาม เกณฑ เพื่อใหสถานศึกษาสามารถนําไปสูความสําเร็จตามเปาหมายตัวช้ีวัดของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานได
อยางมีประสิทธิภาพ การที่ผูบริหารปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดแตกตางกัน ไมวาจะเปนสถานศึกษาขนาดใหญ 
สถานศึกษาขนาดกลาง และสถานศึกษาขนาดเล็ก ผูบริหารคือผูที่จะพาองคกรดานการศึกษากาวไปสูความสําเร็จในการพัฒนา
ดานการศึกษา ทั้งน้ีเปนการบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาลเพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานโดยไม
คํานึงถึงขนาดสถานศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2550 : 89) จึงทําใหสภาพการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผูบรหิารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 
จําแนกตามขนาดสถานศึกษาโดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ภาวิณี  
ชินคํา (2553 : บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาเรื่องการศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูตอการบริหารตามหลักธรรมาภิ
บาลของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค เขต 1 ผลการวิจัย พบวา การเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ผูบริหารโรงเรียนและครู ตอการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค 
เขต 1 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 และยังสอดคลองกับงานวิจัย
ของ อัมพร พุดมี (2551 : 131) ที่ไดทําการศึกษาเรื่องการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน สังกัด
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2 พบวา ผูบริหารโรงเรียนที่อยูในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน มีการบริหารงานตามหลัก      
ธรรมาภิบาล แตกตางกัน  

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะทั่วไป 
 1. การบริหารสถานศึกษาจําเปนตองนําหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต ปรับใชใหมีความเหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษาและบูรณาการอยูในการบริหารงานของสถานศึกษาทั้ง 4 สวน คือ การบริหารวิชาการ การบริหารงานบุคคล การ
บริหารงบประมาณ และการบริหารทั่วไป ผูบริหารควรสงเสริมสงเสริมใหบุคลากรใชวัสดุอุปกรณในทองถิ่นจัดทําส่ือการเรียน
การสอน ผูบริหารควรมีการวางแผนและสํารวจความตองการในการใชวัสดุและอุปกรณ เพื่อใหสามารถนํามาใชได และควร
บริหารใหสถานศึกษาไดใชวัสดุอุปกรณและเครื่องมือที่มีอยูอยางคุมคาเกิดประโยชนสูงสุดตอการเรียนการสอน 
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การศึกษาบทบาทภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาล 
ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด 

The Study Role of Strategic Leadership of School Administrators Under The 
Municipality in Chanthaburi Rayong and Trat Provinces 

นวลจันทร  จุนทนพ, สุรียมาศ สุขกสิ, อัมพวัน ประเสริฐภักดิ์ 
คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
เทศบาลในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด จําแนกตามตามประสบการณในการปฏิบัติงาน และขนาดของสถานศึกษา กลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ครูผูสอน สังกัดเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด จํานวน 260 คน ไดมาดวย
วิธีการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
ไดคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.28 - 0.71 และมีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.92 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอย
ละ คาเฉล่ียคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที (t-test) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) 
และตรวจสอบความแตกตางเปนรายคู โดยวิธีการตรวจสอบความแตกตางของเชฟเฟ (Scheffe') 
 ผลการวิจัยพบวา 1) บทบาทภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี ระยอง 
และตราด โดยรวมอยูในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบบทบาทภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
เทศบาลในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผลการเปรียบเทียบบทบาทภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัด
จันทบุรี ระยอง และตราด จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา เม่ือพิจารณาโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
คําสําคัญ : ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ, ผูบริหารสถานศึกษา 

Abstract 

 This research objective to study and compare the role of strategic leadership of school 
administrators under the municipality in Chanthaburi Rayong and Trat Provinces. Classified according to 
working experience and the size of the school the including  the sample used in this research include 
teachers Chanthaburi Rayong and Trat Provinces 260 people by random stratified proportionate. The 
instruments used to collect data was ranging between 5 levels with the discrimination between 0.28 to 
0.71 and the reliability of 0.92 used in the statistical analysis were percentage mean and standard 
deviation, t-test and One-way analysis of variance (One - way ANOVA) and check the difference of pair by 
the way check out the difference Scheffe'. 
 The results showed that the 1) Role of strategic leadership of school administrators under the 
municipality in Chanthaburi Rayong and Trat Provinces overall at a high level. 2) Comparing the  role of 
Strategic leadership of school administrators under the municipality in Chanthaburi Rayong and Trat 
Provinces were classified according to experience in practice overall no statistically significant. 3) 
Comparing in the study role of strategic leadership of  school  administrators under the municipality in 
Chanthaburi Rayong and Trat Provinces classified by the size of the school when considering the overall 
no statistically significant. 05. 
Keywords:  strategic leadership, school administrators 
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การศึกษาบทบาทภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาล 
ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด 

The Study Role of Strategic Leadership of School Administrators Under The 
Municipality in Chanthaburi Rayong and Trat Provinces 

นวลจันทร  จุนทนพ, สุรียมาศ สุขกสิ, อัมพวัน ประเสริฐภักดิ์ 
คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
เทศบาลในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด จําแนกตามตามประสบการณในการปฏิบัติงาน และขนาดของสถานศึกษา กลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ครูผูสอน สังกัดเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด จํานวน 260 คน ไดมาดวย
วิธีการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
ไดคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.28 - 0.71 และมีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.92 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอย
ละ คาเฉล่ียคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที (t-test) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) 
และตรวจสอบความแตกตางเปนรายคู โดยวิธีการตรวจสอบความแตกตางของเชฟเฟ (Scheffe') 
 ผลการวิจัยพบวา 1) บทบาทภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี ระยอง 
และตราด โดยรวมอยูในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบบทบาทภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
เทศบาลในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผลการเปรียบเทียบบทบาทภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัด
จันทบุรี ระยอง และตราด จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา เม่ือพิจารณาโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
คําสําคัญ : ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ, ผูบริหารสถานศึกษา 

Abstract 

 This research objective to study and compare the role of strategic leadership of school 
administrators under the municipality in Chanthaburi Rayong and Trat Provinces. Classified according to 
working experience and the size of the school the including  the sample used in this research include 
teachers Chanthaburi Rayong and Trat Provinces 260 people by random stratified proportionate. The 
instruments used to collect data was ranging between 5 levels with the discrimination between 0.28 to 
0.71 and the reliability of 0.92 used in the statistical analysis were percentage mean and standard 
deviation, t-test and One-way analysis of variance (One - way ANOVA) and check the difference of pair by 
the way check out the difference Scheffe'. 
 The results showed that the 1) Role of strategic leadership of school administrators under the 
municipality in Chanthaburi Rayong and Trat Provinces overall at a high level. 2) Comparing the  role of 
Strategic leadership of school administrators under the municipality in Chanthaburi Rayong and Trat 
Provinces were classified according to experience in practice overall no statistically significant. 3) 
Comparing in the study role of strategic leadership of  school  administrators under the municipality in 
Chanthaburi Rayong and Trat Provinces classified by the size of the school when considering the overall 
no statistically significant. 05. 
Keywords:  strategic leadership, school administrators 
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บทนํา 

 การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 39 กําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง ทําใหการบริหารจัดการในดานตาง ๆ ทางดานการบริหารวิชาการ การบริหาร
งบประมาณการบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไปในสถานศึกษาจะเกิดประสิทธิผลไดน้ัน ผูบริหารสถานศึกษา
จะตองมีลักษณะภาวะผูนําสูง เพื่อใหสามารถปรับตัวใหเหมาะสมทันตอการเปล่ียนแปลงในโลกยุคโลกาภิวัตนและเขากับทุก
สถานการณได โดยใชความรูความสามารถให เ กิดประ โยชนตอการบริหารงานการศึกษาอยางมี ประสิทธิภาพ 
กระทรวงศึกษาธิการ จึงไดมีนโยบายในการเปล่ียนแปลงการจัดการศึกษาโดยการปฏิรูปการศึกษา กําหนดแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา คือ ปฏิรูปสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร และกระบวนการการเรียนการสอน สถานศึกษาเปน
หนวยงานทางการศึกษาที่สําคัญที่สุดในการจัดการศึกษา (วิโรจน สารรัตนะ. 2548 : 31) 
 ภาวะผูนําเชิงกลยุทธเปนกระบวนการกําหนดทิศทางการสรางทางเลือกและนําไปสูการปฏิบัติ ผูนําตามทฤษฎีนี้จะ
เชื่อวา การที่จะใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการน้ันไมใชจะอาศัยโชคชวย แตจะตองเปนผลจากการที่คอยติดตามสถานการณ
เปล่ียนแปลงทั้งภายนอกองคการการคาดการณถึงอนาคตขององคการในระยะยาวและการพัฒนายุทธศาสตร เพื่อมุงไปสู
อนาคตที่พึงประสงค ดังน้ันผูนําในองคการตองมีภาวะผูนําเชิงกลยุทธ สามารถบริหารจัดการเชิงกลยุทธ ซ่ึงประกอบดวย การ
วางแผน การนําไปปฏิบัติ และการควบคุมหรือการประเมิน และสถานศึกษาจะมีประสิทธิผลไดขึ้นอยูกับปจจัยหลาย ๆ อยาง 
เชน เกิดจากปจจัยที่มีการบริหารที่ดี ความสามารถในการจัดการองคการ การใชทรัพยากรที่หามาไดอยางคุมคา ภาวะผูนํา
เชิงกลยุทธเปนผูนําที่มีความสามารถในการสรางสรรควิสัยทัศนในอนาคตและสานฝนใหเปนจริง มุงสูความมีประสิทธิผลของ
องคการ รวมทั้งความมีภาวะผูนําเชิงกลยุทธน้ันเปนรูปแบบผูนําชนิดหน่ึงที่นําความเจริญกาวหนามาสูองคการ โดยเริ่มจาก
การเปนผูนําที่มีวิสัยทัศน กวางไกลและนําวิสัยทัศนมาสู  การปฏิบัติไดอยางเปนผลสําเร็จ (เนตรพัณณา  ยาวิราช. 2550 : 10) 
การบริหารสถานศึกษาเชิงกลยุทธ เปนการบริหารจัดการที่มีการวางแผนโดยมุงพิจารณากําหนดทิศทาง ระยะเวลา วิธีการ
ปฏิบัติที่มีความชัดเจนในเชิงรุกหรือเชิงปองกันปญหาที่มุงเนนสัมฤทธ์ิผลและการดําเนินงานบรรลุเปาหมายที่มีทิศทางชัดเจน 
ซ่ึงการบริหารเชิงกลยุทธ เปนการมองกวาง โดยสามารถมองเห็นความสัมพันธกันระหวางสภาพแวดลอมภายในและภายนอก 
เชื่อมโยงในการทํางานสูความสําเร็จ การบริหารเชิงกลยุทธ เปนการมองไกลและมองลึกในการคาดคะเนอนาคตขางหนาระยะ
ส้ันและระยะยาวใหเห็นไดอยางชัดเจน การบริหารเชิงกลยุทธ เปนการพิจารณาในเชิงยุทธศาสตรในการวิเคราะหทางเลือก
วิธีการทํางานใหสําเร็จอยางชาญฉลาดกลาแขงขัน แสวงหาความกาวหนารูเทาทันสถานการณ (ทรรศนะ บุญขวัญ.2549 : 10) 
 ผูบริหารสถานศึกษาในยุคปจจุบัน จึงตองมีรูปแบบของความเปนผูนําที่นําความเจริญกาวหนามาสูองคการ ผูนําของ
องคการหลายแหงที่ประสบความสําเร็จ ลวนแตมีความเปนผูนําเชิงกลยุทธทั้งส้ิน ความเปนผูนําเชิงกลยุทธ เริ่มจากการมี
คุณสมบัติสําคัญคือ เปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกลและนําวิสัยทัศนมาสูการปฏิบัติไดอยางเปนผลสําเร็จตามขั้นตอน ดังน้ันผูบริหาร
สถานศึกษาจําเปนตองมีภาวะผูนําเชิงกลยุทธที่ตองปรับเปล่ียนทิศทางวิธีการคิด และการบริหารจัดการแบบใหมที่สอดคลอง
กับการเปล่ียนแปลง มีความพยายามในการวางแผนกลยุทธอยางสมบูรณที่ครอบคลุมภารกิจและขอบขายทั้งหมดของ
สถานศึกษา ทําใหมีการนําเอาเรื่องของกระบวนการบริหารงานโดยเฉพาะการนํากลยุทธไปปฏิบัติ เชน การจัดโครงสราง
สถานศึกษา วัฒนธรรมภายในสถานศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการควบคุมและประเมินผลกล
ยุทธเขามาบูรณาการรวมกัน เปนรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ โดยผูนําระดับสูงขององคการหรือ ผูบริหารสถานศึกษาซ่ึงเปน
บุคคลที่ตองมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงตอการบริหารเชิงกลยุทธของสถานศึกษาในทุกขั้นตอน (ชาญชัย อาจินสมาจาร. 2550 : 
5) ซ่ึงสถานศึกษาจะเกิดการบริหารเชิงกลยุทธไดน้ัน ตามแนวคิดของดูบริน (DuBrin. 2004 : 335) กลาววา ผูนําระดับสูงหรือ
ผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีองคประกอบ ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ 5 ดาน คือ 1) ผูนําที่มีความคิดความเขาใจในระดับสูง 2) 
ความสามารถในการนําปจจัยนําเขาตาง ๆ มากําหนดกลยุทธ 3) การมีความคาดหวังและการสรางโอกาสสําหรับอนาคต 4) 
วิธีการคิดเชิงปฏิวัติ 5) การกําหนดวิสัยทัศน แตอยางไรก็ตามการที่ผูบริหารสถานศึกษาจะบริหาร เชิงกลยุทธไดผลดีน้ัน 
จําเปนตองมีการเสริมพลังใหผูบริหารมีโอกาสฝกและใชความเปนผูนําหรือภาวะผูนําไดอยางเต็มศักยภาพ ตองมีการอบรมและ
พัฒนาแบบเขมขนภายในระยะเวลาที่เพียงพอเพื่อสรางผูนํารุนใหมใหเปนนักบริหารการศึกษามืออาชีพ ซ่ึงผูนําที่ดีควรมีการ
พัฒนาตนเองอยูเสมอ วิธีการในการพัฒนาบุคคลระดับนักบริหารสามารถทําไดหลายวิธี เชน การประชุมสัมมนา และการ
พัฒนาตนเองของผูบริหารสามารถทําไดหลายดานทั้งการพัฒนาบุคลิกภาพ จิตใจ อารมณ สังคม การพัฒนาดานความรูมห
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ความสามารถ ทักษะในการทํางานใหมีความเชี่ยวชาญ และการพัฒนาภาวะผูนําใหทันสมัยสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงใน
ยุคปจจุบัน (สุเทพ พงศศรีวัฒน. 2548 : 408) 
 การจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลอยูในความรับผิดชอบรวมกันระหวางกระทรวงศึกษาธิการกับ
กระทรวงมหาดไทย โดยกระทรวงศึกษาธิการดําเ นินการเ ก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรและ                   
การประเมินผล สวนกระทรวงมหาดไทยดูแลรับผิดชอบการพัฒนาบุคลากร งานธุรการ และการสนับสนุนงบประมาณ โดย
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดจัดตั้งสํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถิ่นในระดับกรมและกองการศึกษา ใน
แตละเขตเทศบาลทั่วประเทศ เพื่อดูแลการจัดการศึกษา การจัดการศึกษาในสังกัดเทศบาลไดรับนโยบายจากกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย และตองพัฒนาการจัดการศึกษาทองถิ่นใหพรอมที่จะรับถายโอนสถานศึกษาจากสังกัด
อ่ืนมาอยูในความรับผิดชอบ ตามแผนการกระจายอํานาจสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูบริหารเปนบุคคลสําคัญที่ตอง
เก่ียวของเพราะผูบริหารเปนปจจัยความสําเร็จที่สําคัญจะเห็นไดวาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล จะตองจัด
การศึกษาในทองถิ่นอยางหลากหลายตามหลักการและนโยบายของทางราชการที่กําหนดไว โดยเทศบาลแตละแหงจะบริหาร
และดําเนินการจัดการศึกษาในทองถิ่นของตนโดยตรงกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทยเปนเพียงผูใหการสงเสริม
และสนับสนุนใหดําเนินงานไปไดโดยเรียบรอย และบรรลุผลดียิ่งขึ้น เทศบาลแตละแหงจึงมีอํานาจที่จะใชดุลยพินิจในการ
ตัดสินใจดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ไดอยางเต็มที่ตามขอบเขตอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวตามกฎหมาย (เกษม วัฒนชัย.2547: 12) 
    การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลจันทบุรี ระยอง และตราด มีการจัดการเรียนการสอน 3 
ระดับ คือ ระดับกอนประถมศึกษาระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนตน ซ่ึงเปนสถานศึกษาสังกัดเทศบาลซึ่งเปน
หนวยงานในสังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย มีภารกิจสําคัญประการหน่ึงคือการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย ประถมศึกษา และดําเนินงานตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา โดยขยายการจัดการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาตอนตน และไดขยายการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ซ่ึงอยูในการควบคุมกํากับดูแล
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงตองมีหนาที่ในการจัดการศึกษาที่ไดรับการถายโอนตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหประชาชนมีความเชื่อถือ ศรัทธา และม่ันใจ พรอมที่จะสงลูกหลายใหมาเรียนเพื่อพัฒนาใหมี
ความสมบูรณทุกดาน จะไดโตขึ้นเปนคนที่มีคุณภาพของสังคมในภายหนา องคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรี 
ระยอง และตราด มีภารกิจการจัดการศึกษา ดังน้ี คือ จัดการศึกษาปฐมวัย ซ่ึงเปนการจัดการศึกษาที่มุงพัฒนาความพรอมแก
เด็กตั้งแตแรกเกิดจนถึงกอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใหเด็กปฐมวัยไดพัฒนาทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และ
สติปญญา และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนการจัดการศึกษาที่มุงพัฒนาและวางรากฐานชีวิตการเตรียมความพรอมของ
เด็กทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ บุคลิกภาพ และสังคม ใหนักเรียน พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคดานคุณธรรม 
จริยธรรม ความรู การจัดบริการใหความรูดานอาชีพ เปนการจัดบริการและ/หรือสงเสริมสนับสนุนพัฒนาความรูทักษะในการ
ประกอบอาชีพแกประชาชน ตลอดจนการจัดการสงเสริมกีฬา นันทนาการ และกิจกรรมเด็กเยาวชน เปนการจัดและสงเสริม
สนับสนุนการดําเนินงานดานกีฬา นันทนาการ และการดําเนินงานดานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น เปนการดําเนินงานดานกิจกรรมสงเสริม สนับสนุน อนุรักษ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจัดตั้งขึ้นเพื่อทําหนาที่ในการจัดบริการสาธารณะ ใหแกประชาชนโดยเฉพาะการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่มีความ
เก่ียวของใกลชิดกับประชาชนในเขตบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ัน ๆ บริการสาธารณะดานการศึกษา เปนภารกิจ
สําคัญประการหน่ึงที่กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ (สันติ  บุญภิรมย. 2552 : 9) 
    การบริหารเชิงกลยุทธจึงเปนงานที่สําคัญของผูบริหารที่จะเก่ียวของกับการกําหนดกลยุทธของสถานศึกษา และ
การนํากลยุทธน้ันไปปฏิบัติ ใหสถานศึกษากาวไปในทิศทางที่เหมาะสม และประสบความสําเร็จ การบริหารเชิงกลยุทธจึงเปน
หัวใจของการบริหาร โดยผูบริหารจะตองมีการวางแผนกลยุทธที่ชาญฉลาด กําหนดกลยุทธที่แตกตางจากผูอ่ืน แตเปนความ
แตกตางเชิงสรางสรรค เพื่อใชเปนแนวทางใหสถานศึกษาปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อใหสามารถบรรลุ
เปาหมายตามที่ตองการ ถาปราศจากแผนกลยุทธ สถานศึกษาจะไมมีแนวทางที่ชัดเจนในการดําเนินงานและไมมีแผนที่จะ
ปฏิบัติใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่เปล่ียนแปลงไป (ภารดี  อนันตนาวี. 2551 : 7) ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
เทศบาลในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด จะตองเปนผูมีศักยภาพในการวางแผน และการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ มี
วิสัยทัศนในการทํางานที่ชัดเจนสามารถกําหนดทิศทางการเปล่ียนแปลงไดอยางชัดเจน มุงม่ันเพื่อสรางภาพลักษณใหมของ
องคกรตลอดจนควรนําหลักการและแนวคิดเก่ียวกับการบริหารเชิงกลยุทธที่ดีและเหมาะสม เพื่อนํามาใชบริหารงานใน
สถานศึกษา เพื่อชวยใหสถานศึกษา สามารถจัดการศึกษาไดอยางเปนระบบมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด  มห
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ความสามารถ ทักษะในการทํางานใหมีความเชี่ยวชาญ และการพัฒนาภาวะผูนําใหทันสมัยสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงใน
ยุคปจจุบัน (สุเทพ พงศศรีวัฒน. 2548 : 408) 
 การจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลอยูในความรับผิดชอบรวมกันระหวางกระทรวงศึกษาธิการกับ
กระทรวงมหาดไทย โดยกระทรวงศึกษาธิการดําเ นินการเ ก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรและ                   
การประเมินผล สวนกระทรวงมหาดไทยดูแลรับผิดชอบการพัฒนาบุคลากร งานธุรการ และการสนับสนุนงบประมาณ โดย
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดจัดตั้งสํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถิ่นในระดับกรมและกองการศึกษา ใน
แตละเขตเทศบาลทั่วประเทศ เพื่อดูแลการจัดการศึกษา การจัดการศึกษาในสังกัดเทศบาลไดรับนโยบายจากกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย และตองพัฒนาการจัดการศึกษาทองถิ่นใหพรอมที่จะรับถายโอนสถานศึกษาจากสังกัด
อ่ืนมาอยูในความรับผิดชอบ ตามแผนการกระจายอํานาจสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูบริหารเปนบุคคลสําคัญที่ตอง
เก่ียวของเพราะผูบริหารเปนปจจัยความสําเร็จที่สําคัญจะเห็นไดวาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล จะตองจัด
การศึกษาในทองถิ่นอยางหลากหลายตามหลักการและนโยบายของทางราชการที่กําหนดไว โดยเทศบาลแตละแหงจะบริหาร
และดําเนินการจัดการศึกษาในทองถิ่นของตนโดยตรงกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทยเปนเพียงผูใหการสงเสริม
และสนับสนุนใหดําเนินงานไปไดโดยเรียบรอย และบรรลุผลดียิ่งขึ้น เทศบาลแตละแหงจึงมีอํานาจที่จะใชดุลยพินิจในการ
ตัดสินใจดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ไดอยางเต็มที่ตามขอบเขตอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวตามกฎหมาย (เกษม วัฒนชัย.2547: 12) 
    การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลจันทบุรี ระยอง และตราด มีการจัดการเรียนการสอน 3 
ระดับ คือ ระดับกอนประถมศึกษาระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนตน ซ่ึงเปนสถานศึกษาสังกัดเทศบาลซึ่งเปน
หนวยงานในสังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย มีภารกิจสําคัญประการหน่ึงคือการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย ประถมศึกษา และดําเนินงานตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา โดยขยายการจัดการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาตอนตน และไดขยายการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ซ่ึงอยูในการควบคุมกํากับดูแล
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงตองมีหนาที่ในการจัดการศึกษาที่ไดรับการถายโอนตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหประชาชนมีความเช่ือถือ ศรัทธา และม่ันใจ พรอมที่จะสงลูกหลายใหมาเรียนเพื่อพัฒนาใหมี
ความสมบูรณทุกดาน จะไดโตขึ้นเปนคนที่มีคุณภาพของสังคมในภายหนา องคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดจันทบุรี 
ระยอง และตราด มีภารกิจการจัดการศึกษา ดังน้ี คือ จัดการศึกษาปฐมวัย ซ่ึงเปนการจัดการศึกษาที่มุงพัฒนาความพรอมแก
เด็กตั้งแตแรกเกิดจนถึงกอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใหเด็กปฐมวัยไดพัฒนาทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และ
สติปญญา และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนการจัดการศึกษาที่มุงพัฒนาและวางรากฐานชีวิตการเตรียมความพรอมของ
เด็กทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ บุคลิกภาพ และสังคม ใหนักเรียน พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคดานคุณธรรม 
จริยธรรม ความรู การจัดบริการใหความรูดานอาชีพ เปนการจัดบริการและ/หรือสงเสริมสนับสนุนพัฒนาความรูทักษะในการ
ประกอบอาชีพแกประชาชน ตลอดจนการจัดการสงเสริมกีฬา นันทนาการ และกิจกรรมเด็กเยาวชน เปนการจัดและสงเสริม
สนับสนุนการดําเนินงานดานกีฬา นันทนาการ และการดําเนินงานดานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น เปนการดําเนินงานดานกิจกรรมสงเสริม สนับสนุน อนุรักษ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจัดตั้งขึ้นเพื่อทําหนาที่ในการจัดบริการสาธารณะ ใหแกประชาชนโดยเฉพาะการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่มีความ
เก่ียวของใกลชิดกับประชาชนในเขตบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ัน ๆ บริการสาธารณะดานการศึกษา เปนภารกิจ
สําคัญประการหน่ึงที่กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ (สันติ  บุญภิรมย. 2552 : 9) 
    การบริหารเชิงกลยุทธจึงเปนงานที่สําคัญของผูบริหารที่จะเก่ียวของกับการกําหนดกลยุทธของสถานศึกษา และ
การนํากลยุทธน้ันไปปฏิบัติ ใหสถานศึกษากาวไปในทิศทางที่เหมาะสม และประสบความสําเร็จ การบริหารเชิงกลยุทธจึงเปน
หัวใจของการบริหาร โดยผูบริหารจะตองมีการวางแผนกลยุทธที่ชาญฉลาด กําหนดกลยุทธที่แตกตางจากผูอ่ืน แตเปนความ
แตกตางเชิงสรางสรรค เพื่อใชเปนแนวทางใหสถานศึกษาปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อใหสามารถบรรลุ
เปาหมายตามที่ตองการ ถาปราศจากแผนกลยุทธ สถานศึกษาจะไมมีแนวทางที่ชัดเจนในการดําเนินงานและไมมีแผนที่จะ
ปฏิบัติใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่เปล่ียนแปลงไป (ภารดี  อนันตนาวี. 2551 : 7) ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
เทศบาลในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด จะตองเปนผูมีศักยภาพในการวางแผน และการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ มี
วิสัยทัศนในการทํางานที่ชัดเจนสามารถกําหนดทิศทางการเปล่ียนแปลงไดอยางชัดเจน มุงม่ันเพื่อสรางภาพลักษณใหมของ
องคกรตลอดจนควรนําหลักการและแนวคิดเก่ียวกับการบริหารเชิงกลยุทธที่ดีและเหมาะสม เพื่อนํามาใชบริหารงานใน
สถานศึกษา เพื่อชวยใหสถานศึกษา สามารถจัดการศึกษาไดอยางเปนระบบมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด  
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 จากความสําคัญดังกลาวขางตนจึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาบทบาทภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด เพื่อนําผลที่ไดจากงานวิจัยไปใชในการวางแผนปรบัปรุง 
พัฒนาบทบาทภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด ตอไป  

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาบทบาทภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และ
ตราด 
 2. เพื่อเปรียบเทียบบทบาทภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี ระยอง 
และตราด จําแนกตามตามประสบการณในการปฏิบัติงาน และขนาดของสถานศึกษา   

วิธีดําเนินการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก แบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ แบงเปน 2 ตอน ดังน้ี 
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูที่ตอบแบบสอบถาม ไดแก ประสบการณในการปฏิบัติงาน และขนาด

ของสถานศึกษา   
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามบทบาทภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี 

ระยอง และตราด จําแนกเปน 5 ดาน ไดแก ผูนําที่มีความคิดความเขาใจระดับสูง ความสามารถในการนําปจจัยนําเขาตาง ๆ 
มากําหนดกลยุทธ การมีความคาดหวังและการสรางโอกาสสําหรับอนาคต วิธีการคิดเชิงปฏิวัติและการกําหนดวิสัยทัศนมี
ลักษณะเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ  
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยมีขั้นตอนดังตอไปน้ี 
 1. ผูวิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ถึงผูอํานวยการสถานศึกษา สังกัดเทศบาลใน
จังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด เพื่อขอความรวมมือในการวิจัยเพื่อแจงใหทราบถึงวัตถุประสงคของการวิจัย และขอความอนุเคราะห
ในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัย 
 2. ผูวิจัยกําหนดวันในการเก็บรวบรวม และแบบสอบถาม และดําเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเอง 
 การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล โดยอาศัยการคํานวณจากโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ดังน้ี 
 1. การจัดทําขอมูลโดยการคัดเลือกแบบสอบถามที่สมบูรณ แลวนํามาลงรหัสและทําการวิเคราะหขอมูล 
 2. วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม คือ ประสบการณในการปฏิบัติงาน เขตจังหวัด และ
ขนาดของสถานศึกษา วิเคราะหโดยหาคารอยละ  
 3. วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับบทบาทภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี 
ระยอง และตราด โดยการหาคาเฉล่ีย ( ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนําคาเฉล่ียไปเปรียบเทียบกับเกณฑในการ
แปลความหมายเปนชวงคะแนน ดังน้ี (ธานินทร ศิลปจาร.ุ 2550 : 7 )  
 4. วิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบบทบาทภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี 
ระยอง และตราด จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน โดยการทดสอบ คาที (t - test) 
 5. วิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบบทบาทภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี 
ระยอง และตราด จําแนกขนาดของสถานศึกษาโดยวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) กรณีพบความ
แตกตางใชวิธีการทดสอบความแตกตางรายคูตามวิธีของเชฟเฟ (Scheffe') 
 6. นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ทําในรูปตารางประกอบบรรยาย 

ผลการวิจัย 

 1. ขอมูลของครูผูสอนสังกัดเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด จําแนกตามผูมีประสบการณในการ
ปฏิบัติงานมาก จํานวน 146 คน คิดเปนรอยละ 56.20 มีประสบการณในการปฏิบัติงานนอย จํานวน 114 คน คิดเปนรอยละ 
4.3.80 และครูผูสอนสวนใหญ ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดเล็ก จํานวน 133 คน คิดเปนรอยละ 51.20 ปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาขนาดกลาง จํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 35.40 และสถานศึกษาขนาดใหญ จํานวน 35 คิดเปนรอยละ 13.50 

 จากความสำาคัญดังกล่าวข้างต้นจึงทำาให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาบทบาทภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร 

สถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด เพื่อนำาผลที่ได้จากงานวิจัยไปใช้ในการวางแผนปรับปรุง  

พัฒนาบทบาทภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด ต่อไป
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 2.  บทบาทภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด โดยรวม
อยูในระดับมาก เรียงตามคาเฉล่ียจากมากไปหานอย คือ 3 ลําดับ ดานผูนําที่มีความคิดความเขาใจระดับสูง ดานความสามารถ
ในการนําปจจัยนําเขาตาง ๆ มากําหนดกลยุทธ ดานการมีความคาดหวังและการสรางโอกาสสําหรับอนาคต  
 3. การเปรียบเทียบบทบาทภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี ระยอง 
และตราด จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน และขนาดของสถานศึกษา   
  3.1 บทบาทภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด 
จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  3.2 บทบาทภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด 
จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา เม่ือพิจารณาโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

สรุปและอภิปรายผล 

 การอภิปรายผลการวิจัยครั้งน้ี มีประเด็นสําคัญเก่ียวกับบทบาทภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
เทศบาลในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด ดังตอไปน้ี  
 1. บทบาทภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด โดยรวม
อยูในระดับมาก ทั้งน้ีเปนเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษาจะตองปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการทํางานของตนใหสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมของโรงเรียนที่เปล่ียนแปลงไป อันเปนผลมาจากการปฏิรูปการศึกษา สภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมองที่มี
การแขงขันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อใหทัดเทียมกับนานาประเทศ ผูบริหารสถานศึกษาจะตองอาศัยความเปนผูนําที่
เขมแข็งจึงจะสามารถสรางความม่ันใจ ความม่ันคงใหกับคนในองคการและกอใหเกิดการยอมรับในการทํางาน ดังนั้นผูบริหาร
สถานศึกษาตองมีบทบาทในการปฏิบัติงานใหบรรลุจุดมุงหมายที่ตองการ หรือทํางานใหไดผลมากกวาความคาดหวังที่กําหนด
ไว (นิตย  สัมมาพันธ. 2549 : 10) สอดคลองกับงานวิจัยของ นฤมล สุภาทอง (2550 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ภาวะผูนํา
เชิงกลยุทธของผูบริหารที่สงผลตอประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2 ผลการศึกษาพบวา 
ผูบริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารแบบตาง ๆ อยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัย
ของณัฐวุฒิ ภารพบ (2553 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่องภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัด ภาคใต
ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดภาคใต โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
 2. บทบาทภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด  จําแนก
ตามประสบการณในการปฏิบัติงาน โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ีเปนเพราะวา พื้นฐาน
ความคิดยอมมีความแตกตางกันตามคุณลักษณะภูมิหลังของครูผูสอน กลาวคือ การที่บุคคลหน่ึงจะใหความคิดเห็นตอรูปแบบ
พฤติกรรมการดําเนินงานของผูบริหาร ยอมจะตองมีเกิดจากความรู ความเขาใจ และประสบการณในการทํางานตางๆ เพื่อให
เกิดการตัดสินรูปแบบภาวะผูนําหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ซ่ึงแตกตางกันกันไปตามลักษณะภูมิหลัง (ชาญชัย       
อาจินสมาจาร. 2550 : 10) ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ขัตติยา ดวงสําราญ (2552 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง รูปแบบการ
บริหารเชิงกลยุทธ สําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ผลการศึกษาพบวา การเปรียบเทียบรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ สําหรับ
โรงเรียนขนาดเล็ก จําแนกตาม ประสบการณ พบวาโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. บทบาทภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด จําแนก
ตามขนาดของสถานศึกษา เม่ือพิจารณาโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ีเปนเพราะ
ความสามารถในการบริหารจัดการภายในองคกรของผูบริหารสถานศึกษาภายใตความแตกตางในวัฒนธรรมองคกร ขนาดของ
องคกร การปฏิบัติหนาที่และจํานวนบุคลากร บทบาทหนาที่ของผูบริหารจึงแตกกันไปตามบริบทของสถานศึกษา (ชาญชัย   
อาจินสมาจาร. 2550 : 13) ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ปนัดดา วรกานตทิวัตถ (2554 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องภาวะผูนํา
เชิงกลยุทธของผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรูของผูบริหารและครู  ผลการศึกษาพบวา 
ผูบริหารและครูที่ปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนขนาดตางกัน รับรูสภาพที่เปนจริงและสภาพที่คาดหวัง โดยภาพรวมและรายดาน 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษาบทบาทภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และ
ตราด ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังตอไปน้ี มห
าว
ิทย
าล
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 2.  บทบาทภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด โดยรวม
อยูในระดับมาก เรียงตามคาเฉล่ียจากมากไปหานอย คือ 3 ลําดับ ดานผูนําที่มีความคิดความเขาใจระดับสูง ดานความสามารถ
ในการนําปจจัยนําเขาตาง ๆ มากําหนดกลยุทธ ดานการมีความคาดหวังและการสรางโอกาสสําหรับอนาคต  
 3. การเปรียบเทียบบทบาทภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี ระยอง 
และตราด จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน และขนาดของสถานศึกษา   
  3.1 บทบาทภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด 
จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  3.2 บทบาทภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด 
จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา เม่ือพิจารณาโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

สรุปและอภิปรายผล 

 การอภิปรายผลการวิจัยครั้งน้ี มีประเด็นสําคัญเก่ียวกับบทบาทภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
เทศบาลในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด ดังตอไปน้ี  
 1. บทบาทภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด โดยรวม
อยูในระดับมาก ทั้งน้ีเปนเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษาจะตองปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการทํางานของตนใหสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมของโรงเรียนที่เปล่ียนแปลงไป อันเปนผลมาจากการปฏิรูปการศึกษา สภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมองที่มี
การแขงขันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อใหทัดเทียมกับนานาประเทศ ผูบริหารสถานศึกษาจะตองอาศัยความเปนผูนําที่
เขมแข็งจึงจะสามารถสรางความม่ันใจ ความม่ันคงใหกับคนในองคการและกอใหเกิดการยอมรับในการทํางาน ดังนั้นผูบริหาร
สถานศึกษาตองมีบทบาทในการปฏิบัติงานใหบรรลุจุดมุงหมายที่ตองการ หรือทํางานใหไดผลมากกวาความคาดหวังที่กําหนด
ไว (นิตย  สัมมาพันธ. 2549 : 10) สอดคลองกับงานวิจัยของ นฤมล สุภาทอง (2550 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ภาวะผูนํา
เชิงกลยุทธของผูบริหารที่สงผลตอประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2 ผลการศึกษาพบวา 
ผูบริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นตอภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารแบบตาง ๆ อยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัย
ของณัฐวุฒิ ภารพบ (2553 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่องภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัด ภาคใต
ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดภาคใต โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
 2. บทบาทภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด  จําแนก
ตามประสบการณในการปฏิบัติงาน โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ีเปนเพราะวา พื้นฐาน
ความคิดยอมมีความแตกตางกันตามคุณลักษณะภูมิหลังของครูผูสอน กลาวคือ การที่บุคคลหน่ึงจะใหความคิดเห็นตอรูปแบบ
พฤติกรรมการดําเนินงานของผูบริหาร ยอมจะตองมีเกิดจากความรู ความเขาใจ และประสบการณในการทํางานตางๆ เพื่อให
เกิดการตัดสินรูปแบบภาวะผูนําหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ซ่ึงแตกตางกันกันไปตามลักษณะภูมิหลัง (ชาญชัย       
อาจินสมาจาร. 2550 : 10) ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ขัตติยา ดวงสําราญ (2552 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง รูปแบบการ
บริหารเชิงกลยุทธ สําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ผลการศึกษาพบวา การเปรียบเทียบรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ สําหรับ
โรงเรียนขนาดเล็ก จําแนกตาม ประสบการณ พบวาโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. บทบาทภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด จําแนก
ตามขนาดของสถานศึกษา เม่ือพิจารณาโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ีเปนเพราะ
ความสามารถในการบริหารจัดการภายในองคกรของผูบริหารสถานศึกษาภายใตความแตกตางในวัฒนธรรมองคกร ขนาดของ
องคกร การปฏิบัติหนาที่และจํานวนบุคลากร บทบาทหนาที่ของผูบริหารจึงแตกกันไปตามบริบทของสถานศึกษา (ชาญชัย   
อาจินสมาจาร. 2550 : 13) ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ปนัดดา วรกานตทิวัตถ (2554 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องภาวะผูนํา
เชิงกลยุทธของผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ตามการรับรูของผูบริหารและครู  ผลการศึกษาพบวา 
ผูบริหารและครูที่ปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนขนาดตางกัน รับรูสภาพที่เปนจริงและสภาพที่คาดหวัง โดยภาพรวมและรายดาน 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษาบทบาทภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และ
ตราด ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังตอไปน้ี 
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 ขอเสนอแนะทั่วไป 
1. ผูบริหารสถานศึกษา ควรมีการพัฒนาดานผูนําที่มีความคิดความเขาใจระดับสูง โดยการสรางแรงจูงใจโดยเสนอ

วิธีการแกไขปญหาแบบใหมที่มีประสิทธิภาพ 
2. ผูบริหารสถานศึกษา ควรมีการพัฒนาความสามารถในการนําปจจัยตาง ๆมากําหนดกลยุทธ  โดยการบริหาร

จัดการขอมูลประยุกตใชขอมูล ขาวสารความรูและแนวคิดใหม ๆ มาพัฒนางาน 
3. ผูบริหารสถานศึกษา ควรมีการพัฒนาความคาดหวังและการสรางโอกาสสําหรับอนาคตโดยการวิเคราะหผลการ

ดําเนินงานที่ผานมา  เพื่อหาแนวทางแกไขเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 
4. ผูบริหารสถานศึกษา ควรมีการพัฒนาวิธีการคิดเชิงปฏิวัติ โดยควรคิดนอกกรอบเพื่อหาเทคนิควิธีการที่แปลกใหม

และสรางสรรคในการแกไขปญหาหรือพัฒนางาน 
5. ผูบริหารสถานศึกษา ควรมีการพัฒนาในดานการกําหนดวิสัยทัศน โดยควรเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียทั้ง

ภายในและภายนอกสถานศึกษาเขามามีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน 
 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 
 1.  ควรศึกษาบทบาทภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และ
ตราด เชิงลึกดวยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อใหทราบรายละเอียดของปญหาชัดเจนมากขึ้น เชน การสัมภาษณ เปนตน  
 2.  ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอบทบาทภาวะผูนําเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัด
จันทบุรี ระยอง และตราด 
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การผลิตรูปกริยาปฏิเสธอดีตกาลของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
Production of Past Simple Negatives  

among Rambhai Barni Rajabhat University’s Students 
นพกฤษฏิ์  กัลปนา และ ชัชวาล อยูด ี

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจวานักศึกษาสามารถผลิตรูปกริยาปฏิเสธอดีตกาลโครงสราง Transitive ได
แมนยํามากกวาโครงสราง Intransitive หรือไม และเพื่อสํารวจวานักศึกษาที่มีโอกาสสัมผัสภาษาอังกฤษในปริมาณมากกวาจะ
มีความสามารถในการผลิตรูปกริยาปฏิเสธอดีตกาลไดแมนยํามากกวานักศึกษาที่มีโอกาสสัมผัสภาษาอังกฤษในปริมาณนอย
กวาหรือไม กลุมเปาหมายที่ศึกษามี 2 กลุม คือ นักศึกษาสาขาวิชาบัญชีและการตลาดชั้นปที่ 1 จํานวน 47 คน และนักศึกษา
คณะครุศาสตรสาขาภาษาอังกฤษชั้นปที่ 4 จํานวน 47 คน โดยนักศึกษาทั้งสองกลุมไดเรียนเน้ือหาเรื่อง Past Simple ใน
รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2 เหมือนกัน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบทดสอบการแปลที่มีประโยค “ปที่แลว 
ฉันไมไดซ้ือบานหลังน้ัน” เปนโจทยเปาหมายของโครงสราง Transitive และประโยค “เม่ือวาน ฉันไมอยูที่บาน” เปนโจทย
เปาหมายของโครงสราง Intransitive สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ คา t-test 
ผลการวิจัยพบวา นักศึกษามีความสามารถในการผลิตรูปกริยาทั้งสองประเภทโดยไมมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ 
ทั้งนักศึกษาสาขาวิชาครุศาสตรภาษาอังกฤษที่มีโอกาสสัมผัสภาษาอังกฤษในปริมาณมากกวาและนักศึกษาสาขาวิชาบัญชีและ
การตลาดที่มีโอกาสสัมผัสภาษาอังกฤษในปริมาณนอยกวามีความสามารถในการผลิตรูปกริยาปฏิเสธอดีตกาลทั้งสองประเภท
โดยไมมีความแตกตางทางสถติิอยางมีนัยสําคัญ ผูวิจัยคนพบผลการศึกษาใหมเพิ่มเติม คือ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดและ
บัญชีมีการละกริยาหลักภายในรูปกริยาปฏิเสธ “ไมอยูที่บาน” ในปริมาณมากกวานักศึกษาสาขาครุศาสตรภาษาอังกฤษ อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากน้ียังพบ developmental errors ในรูปกริยา “ไมซ้ือบาน” จากนักศึกษาทั้งสองกลุมในปริมาณ
ที่มากกวารูปกริยา “ไมอยูที่บาน” อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
คําสําคัญ: การรับภาษาที่สอง, การวิเคราะหขอผิดพลาด, Past Simple, การละกริยา, มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  

Abstract 

 This research aimed to investigate whether Rambhai Barni Rajabhat University (RBRU)’s students 
abilities of producing a past-simple negative Transitive predicate were higher than those of its Intransitive 
counterpart. It also aimed to investigate whether students who had a higher level of English exposure had 
higher accuracy on the production of past simple negatives than those who had a lower level of English 
exposure. There were 94 research participants in this study. They were divided into 47 students in a 
lower-level-of-exposure group and 47 in a higher-level-of-exposure group. Those in a higher group were 
from an English Education major while those in a lower group were from a Marketing major and an 
Accountancy major. A research instrument was a translation task, which had a sentence “Last year I didn’t 
buy that home,” as the target item of the Transitive type including “Yesterday I didn’t stay at home” as 
the target item of the Intransitive type. The tools of statistical analyses included Mean, Standard 
Deviation, and T-test. Results revealed that there were no statistically significant differences between 
Transitive and Intransitive productions in both groups. The results also revealed that there were no 
statistically significant differences between a higher and a lower group’s abilities on the production of 
past simple negatives. Interestingly, the researchers found new findings in which a lower group omitted 
main verbs within the negative predicates ‘didn’t stay at home’ in a higher frequency than a higher group 
did. In addition, there were statistically significant differences between the numbers of developmental 
errors among the two types of negative predicates. The developmental errors of “didn’t buy” are in a 
higher frequency than those of “didn’t stay” among RBRU’s students.  มห
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Keywords: Second Language Acquisition, Error Analysis, Past Simple, Verb Omission, Rambhai Barni 
Rajabhat University  

บทนํา 

 สถานะของภาษาอังกฤษในประเทศไทยจัดอยูในฐานะภาษาตางประเทศ  (EFL: English as a Foreign Language) 
ซ่ึงแตกตางจากสถานะของภาษาอังกฤษที่ถูกจัดใหอยูในฐานะภาษาที่สอง (ESL: English as a Second Language) สถานะ 
EFL หมายถึง สถานะภาษาอังกฤษที่ไมไดถูกกําหนดใหใชเปนภาษาหลักในการติดตอส่ือสารของประเทศ (Official 
Language)  ตัวอยางประเทศที่จัดใหภาษาอังกฤษอยูในสถานะ EFL อาธิ ประเทศสวีเดน ประเทศญ่ีปุน ประเทศอินโดนีเซีย  
ประเทศเหลาน้ีกําหนดให ภาษาสวีดิช ภาษาญ่ีปุน และภาษาอินโดนีเซีย เปนภาษาหลักในที่ใชในการติดตอส่ือสาร
ภายในประเทศตามลําดับ ซ่ึงแตกตางจากประเทศที่จัดภาษาอังกฤษใหอยูในฐานะภาษาที่สอง เชน ประเทศฟลิปปนสที่
กําหนดให ภาษาตากาล็อกและภาษาอังกฤษเปนสองภาษาหลักที่ใชในการติดตอส่ือสาร  ประเทศสิงคโปรกําหนดใหมีถึงส่ี
ภาษาที่ใชในการติดตอส่ือสาร ไดแก ภาษาอังกฤษ ภาษามาเลย ภาษาจีน และภาษาทมิฬ  เปนตน  ในยามที่พลเมืองของ
ประเทศที่ใชภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่สองอยูนอกหองเรียนภาษาอังกฤษ พวกเขาจะมีโอกาสในการสัมผัสและใช
ภาษาอังกฤษมากกวาโอกาสของพลเมืองของประเทศที่ภาษาอังกฤษจัดอยูในฐานะภาษาตางประเทศ (Oxford University 
Press ELT, 2011)  สมมติฐานดังกลาวมีงานวิจัยของ Gaëtanelle (2015) สนับสนุน  Gaëtanelle พบวาผูเรียนที่ใช
ภาษาอังกฤษในฐานะ ESL มีแนวโนมที่จะใช Discourse Markers ไดเหมือนเจาของภาษาในปริมาณมากกวาผูเรียนที่ใช
ภาษาอังกฤษในฐานะ EFL โดย Discourse Markers คือ  หนวยที่ใชแสดงความสัมพันธระหวางอรรถ เชน so หรือ because 
ใชแสดงความสัมพันธระหวางอรรถแบบเปนเหตุเปนผล but ใชแสดงความสัมพันธระหวางอรรถแบบขัดแยง (Schiffrin, 
1997)   
 ในบริบทของประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยปรับจุดเนนกา
รเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวคิด Communicative Language Teaching (CLT) ซ่ึงมุงเนนความสามารถในการ
ส่ือสาร (Communicative Competence) (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2557) แนวคิด CLT แตกตางจาก 
วิธีสอนแบบดั้งเดิม (Traditional Approach)  อันมุงเนนความสามารถทางไวยากรณ (Grammatical Competence)  
แนวคิด CLT มักจัดการเรียนการสอนโดยเริ่มจากการฟง ตามดวยการพูด การอาน และการเขียนตามลําดับ  ผลวิจัยการ
จัดการเรียนการสอนตามแนวคิด CLT ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิตในป 2555 และ 2556 โดยใหครูเจาของภาษา
สอนภาษาอังกฤษเปนเวลา 2 คาบ/ สัปดาห พบวาคะแนน O-NET ของนักเรียนในโรงเรียนเพิ่มขึ้นจากผลคะแนนของป 2554 
ที่จัดใหครูเจาของภาษาสอนภาษาอังกฤษเพียง 1 คาบ/ สัปดาห แตอยางไรก็ตาม อุลิตา ทีเกาะ ไดวิจัยเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของจัดการเรียนการสอนไวยากรณเรื่อง Post-Nominal Participial Phrases  โดยใชวิธีสอนอยางชัดแจงตาม
แนวทางการสอนแบบดั้งเดิม (Explicit Instruction) และวิธีสอนแบบแฝงไวยากรณในบริบท (Implicit Instruction) ใหแก
นักเรียนโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการการจัดการเรียนการสอนดวยวิธีชัดแจงมีความ
แมนยําทางไวยากรณเรื่องดังกลาวมากกวา (Teekoh, 2014) 
 ตามหลักสูตรปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2553 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี กําหนดใหนักศึกษาทุก
คนตองเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1 และ 2 คําอธิบายรายวิชาของภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1 และ
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2  ตางมุงเนนใหผูเรียนมีความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษ  

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีที่เขาศึกษาตั้งแตป 2553 ถึง 2557 จะตองใชหนังสือ Four Corners 1 
แตงโดย Jack C. Richards และ David Bohlke เปนตําราหลักในการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1 และ 2 
หนังสือ Four Corners 1  มุ ง เนนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั้ ง  4 ทักษะตามแนวคิด CLT  
ตําราหลักดังกลาวมีกิจกรรมการสอนไวยากรณเปนจํานวน 2 คอลัมนตอหน่ึงบทเรียน ในบทเรียนที่ 10 ซ่ึงมีเน้ือหาเก่ียวกับ
การบรรยายประสบการณในอดีต (Past Experience)  ไดจัดใหมีการบูรณาการไวยากรณเรื่อง Past Simple อภายในบท 
ผูวิจัยไดนับจํานวนตัวอยางรูปกริยาปฏิเสธอดีตกาลในบทเรียนที่ 10 พบวามีจํานวนรูปกริยาปฏิเสธเปนจํานวน 21 รูปกริยาที่
จัดอยูในสวนเน้ือหา สําหรับรูปกริยาปฏิเสธที่นักศึกษาจะไดรับโอกาสในการฝกผลิต มีเพียง  5 รูปในแบบฝกหัดเทาน้ัน 
นอกจากน้ีทั้ง 5 รูปกริยาที่นักศึกษาไดฝกผลิตลวนจัดอยูในโครงสราง Transitive (SVO) ตามทฤษฎีวากยสัมพันธ  ไดแก 
“Pedro didn’t play basketball,”, “Pedro didn’t listen to music,”, “Pedro didn’t shop for new clothes,” “I มห
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did not have time,” และ “I did not buy anything,” ในสวนของรูปกริยาปฏิเสธโครงสราง Intransitive ไมปรากฏใน
แบบฝกหัดใดๆ ของบทเรียนที่ 10 มีปรากฏเพียงในสวนเน้ือหาเปนจํานวนสามรูปกริยาเทาน้ัน ไดแก   “You didn’t stay 
out late,” “We didn’t cry,” และ “They didn’t stay at home,” 

ผู วิจัยไดรับมอบหมายให จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ ส่ือสาร 2 ในภาคการศึกษาที่  2  
ปการศึกษา 2557 ใหแกนักศึกษาปที่ 1 สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาบัญชี เปนจํานวน 161 คน นอกจากน้ียังไดรับ
มอบหมายใหจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการเรียนภาษาดวยการแสดง ในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2558 ใหแก
นักศึกษาชั้นปที่ 4 คณะครุศาสตรภาษาอังกฤษเปนจํานวน 77 คน ผูวิจัยตั้งสมมติฐานวานักศึกษาทั้งสองกลุมที่นํามาเปนกลุม
ตัวอยางในการวิจัย นาจะมีแนวโนมในการผลิตกริยาปฏิเสธอดีตกาลโครงสราง Transitive ไดแมนยํามากกวารูปกริยาปฏิเสธ
อดีตกาลโครงสราง Intransitive ภายใตเงื่อนไขเดียวกันของทั้งสองกลุมตัวอยางที่ไดเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1 
และ 2 และไดใชหนังสือ Four Corners  1 เปนตําราหลักของทั้งสองวิชาเหมือนกัน นอกจากน้ีผูวิจัยยังตั้งคําถามการวิจัยเพื่อ
สํารวจแนวโนมวาผูเรียนที่มีโอกาสสัมผัสภาษาอังกฤษในปริมาณมากกวา (ครุศาสตร) นาจะมีความสามารถในการผลิตรูป
กริยาปฏิเสธอดีตกาลไดแมนยํามากกวาผูที่มีโอกาสสัมผัสภาษาอังกฤษในปริมาณนอยกวา (บัญชีและการตลาด) หรือไม 
ภายใตเงื่อนไขเดียวกันของทั้งสองกลุมตัวอยางที่กลาวมา คือ ทั้งสองกลุมไดเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1 และ 2 
และไดใชหนังสือ Four Corners 1 เปนตําราหลักของทั้งสองวิชาเหมือนกัน แตทั้งสองกลุมแตกตางกันที่โอกาสในการใชและ
สัมผัสภาษา โดยกลุมตัวอยางนักศึกษาชั้นปที่ 4 คณะครุศาสตรมีโอกาสสัมผัสและใชภาษาในปริมาณมากกวากลุมตัวอยาง
นักศึกษาชั้นปที ่1 สาขาวิชาบัญชีและการตลาด  

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อสํารวจวาผูเรียนสามารถผลิตรูปกริยาปฏิเสธอดีตกาลโครงสราง Transitive ไดแมนยํามากกวาโครงสราง 
Intransitive หรือไม 

2. เพื่อสํารวจวาผูเรียนที่มีโอกาสสัมผัสภาษาอังกฤษในปริมาณมากกวามีความสามารถในการผลิตรูปกริยาปฏิเสธอดีต
กาลไดแมนยํามากกวาผูเรียนที่มีโอกาสสัมผัสภาษาอังกฤษในปริมาณนอยกวาหรือไม 

วิธีดําเนินงานวิจัย 

 กลุมตัวอยางมาจากสองสาขาวิชา คือ สาขาบัญช/ีการตลาด และ สาขาวิชาครุศาสตรภาษาอังกฤษ กลุมตัวอยางของ
สาขาวิชาบัญชีและการตลาดดั้งเดิมมี 161 คน ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลจากกลุมตัวอยางดังกลาวเพียง 47 คน การคัดเลือกกลุม
ตัวอยางทั้ง 47 คนใชแบบทดสอบการแปล (Translation Task) ชวยคัดเลือก สําหรับกลุมตัวอยางของสาขาวิชาครุศาสตร
ภาษาอังกฤษ ในขั้นตอนแรกใชวิธีคัดแบบสุม (Simple Random Sampling) จาก 77 คน คัดเลือกเหลือ 47 คน และยังใช
แบบทดสอบการแปลชวยคัดเลือกอีกขั้น ผูวิจัยสามารถวิเคราะหขอมูลจากกลุมตัวอยางดังกลาวทั้งหมด 47 คน (ดูยอหนา
ถัดไปเพิ่มเติม) 
 การคัดเลือกกลุมตัวอยาง ผูวิจัยพิจารณาวากลุมตัวอยางมีความสามารถในการใช did ในฐานะกริยาชวยในประโยค
ปฏิเสธ/ประโยคคําถามหรือไม โดยพิจารณาจํานวนครั้งในการผลิตกริยา did ในประโยคปฏิเสธหรือประโยคคําถาม หาก
นักศึกษาสามารถผลิตกริยาชวย did ได  1 ตําแหนงอยางนอย ผูวิจัยจึงจะนําขอมูลจากนักศึกษามาวิเคราะหตอไป นักศึกษาที่
ไมสามารถใช did ในฐานะกริยาชวยประโยคปฏิเสธหรือประโยคคําถามไดแมแต 1 ตําแหนง ผูวิจัยจะไมนํามาวิเคราะหขอมูล 
จากหลักเกณฑการคัดเลือกดังกลาว ในกลุมนักศึกษาสาขาวิชาบัญชีและการตลาดมีนักศึกษาเปนจํานวน 114 คนที่ไมสามารถ
ใชกริยา did ในฐานะกริยาชวยได ผูวิจัยจึงไมนําขอมูลจากนักศึกษาเปนจํานวน 114 คน มาวิเคราะห อยางไรก็ตาม ในสวน
ของกลุมนักศึกษาครุศาสตรภาษาอังกฤษ หลังจากสุมนักศึกษาครุศาสตรภาษาอังกฤษดวยวิธี Simple Random Sampling 
ใหเหลือ 47 คนแลว ภายหลังจากนักศึกษาครุศาสตรภาษาอังกฤษไดทําแบบทดสอบการแปล ผูวิจัยไมพบผูที่ไมสามารถใช
กริยา did  จึงนําขอมูลของนักศึกษาครุศาสตรภาษาอังกฤษมาวิเคราะหทั้ง 47 คน  
 กลาวโดยสรุปถึงกระบวนการในการคัดเลือกกลุมตัวอยางสาขาวิชาบัญชีและการตลาด คือ ดั้งเดิมกลุมตัวอยางมี 
161 คน มีนักศึกษาที่ไมสามารถผลิตกริยา did ในฐานะกริยาชวย 114 คน คงเหลือนักศึกษาของสาขาวิชาการตลาดและบัญชี
ที่ปรากฏการใชกริยา did อยางนอย 1 ตําแหนงเปนจํานวน 47 คน จึงนําขอมูลจากนักศึกษาสาขาวิชาบัญชีและการตลาดทั้ง 
47 คนดังกลาว มาวิเคราะหขอมูล  มห
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did not have time,” และ “I did not buy anything,” ในสวนของรูปกริยาปฏิเสธโครงสราง Intransitive ไมปรากฏใน
แบบฝกหัดใดๆ ของบทเรียนที่ 10 มีปรากฏเพียงในสวนเน้ือหาเปนจํานวนสามรูปกริยาเทาน้ัน ไดแก   “You didn’t stay 
out late,” “We didn’t cry,” และ “They didn’t stay at home,” 

ผู วิจัยไดรับมอบหมายให จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ ส่ือสาร 2 ในภาคการศึกษาที่  2  
ปการศึกษา 2557 ใหแกนักศึกษาปที่ 1 สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาบัญชี เปนจํานวน 161 คน นอกจากน้ียังไดรับ
มอบหมายใหจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการเรียนภาษาดวยการแสดง ในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2558 ใหแก
นักศึกษาชั้นปที่ 4 คณะครุศาสตรภาษาอังกฤษเปนจํานวน 77 คน ผูวิจัยตั้งสมมติฐานวานักศึกษาทั้งสองกลุมที่นํามาเปนกลุม
ตัวอยางในการวิจัย นาจะมีแนวโนมในการผลิตกริยาปฏิเสธอดีตกาลโครงสราง Transitive ไดแมนยํามากกวารูปกริยาปฏิเสธ
อดีตกาลโครงสราง Intransitive ภายใตเงื่อนไขเดียวกันของทั้งสองกลุมตัวอยางที่ไดเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1 
และ 2 และไดใชหนังสือ Four Corners  1 เปนตําราหลักของทั้งสองวิชาเหมือนกัน นอกจากน้ีผูวิจัยยังตั้งคําถามการวิจัยเพื่อ
สํารวจแนวโนมวาผูเรียนที่มีโอกาสสัมผัสภาษาอังกฤษในปริมาณมากกวา (ครุศาสตร) นาจะมีความสามารถในการผลิตรูป
กริยาปฏิเสธอดีตกาลไดแมนยํามากกวาผูที่มีโอกาสสัมผัสภาษาอังกฤษในปริมาณนอยกวา (บัญชีและการตลาด) หรือไม 
ภายใตเงื่อนไขเดียวกันของทั้งสองกลุมตัวอยางที่กลาวมา คือ ทั้งสองกลุมไดเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1 และ 2 
และไดใชหนังสือ Four Corners 1 เปนตําราหลักของทั้งสองวิชาเหมือนกัน แตทั้งสองกลุมแตกตางกันที่โอกาสในการใชและ
สัมผัสภาษา โดยกลุมตัวอยางนักศึกษาชั้นปที่ 4 คณะครุศาสตรมีโอกาสสัมผัสและใชภาษาในปริมาณมากกวากลุมตัวอยาง
นักศึกษาชั้นปที ่1 สาขาวิชาบัญชีและการตลาด  

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อสํารวจวาผูเรียนสามารถผลิตรูปกริยาปฏิเสธอดีตกาลโครงสราง Transitive ไดแมนยํามากกวาโครงสราง 
Intransitive หรือไม 

2. เพื่อสํารวจวาผูเรียนที่มีโอกาสสัมผัสภาษาอังกฤษในปริมาณมากกวามีความสามารถในการผลิตรูปกริยาปฏิเสธอดีต
กาลไดแมนยํามากกวาผูเรียนที่มีโอกาสสัมผัสภาษาอังกฤษในปริมาณนอยกวาหรือไม 

วิธีดําเนินงานวิจัย 

 กลุมตัวอยางมาจากสองสาขาวิชา คือ สาขาบัญช/ีการตลาด และ สาขาวิชาครุศาสตรภาษาอังกฤษ กลุมตัวอยางของ
สาขาวิชาบัญชีและการตลาดดั้งเดิมมี 161 คน ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลจากกลุมตัวอยางดังกลาวเพียง 47 คน การคัดเลือกกลุม
ตัวอยางทั้ง 47 คนใชแบบทดสอบการแปล (Translation Task) ชวยคัดเลือก สําหรับกลุมตัวอยางของสาขาวิชาครุศาสตร
ภาษาอังกฤษ ในขั้นตอนแรกใชวิธีคัดแบบสุม (Simple Random Sampling) จาก 77 คน คัดเลือกเหลือ 47 คน และยังใช
แบบทดสอบการแปลชวยคัดเลือกอีกขั้น ผูวิจัยสามารถวิเคราะหขอมูลจากกลุมตัวอยางดังกลาวทั้งหมด 47 คน (ดูยอหนา
ถัดไปเพิ่มเติม) 
 การคัดเลือกกลุมตัวอยาง ผูวิจัยพิจารณาวากลุมตัวอยางมีความสามารถในการใช did ในฐานะกริยาชวยในประโยค
ปฏิเสธ/ประโยคคําถามหรือไม โดยพิจารณาจํานวนครั้งในการผลิตกริยา did ในประโยคปฏิเสธหรือประโยคคําถาม หาก
นักศึกษาสามารถผลิตกริยาชวย did ได  1 ตําแหนงอยางนอย ผูวิจัยจึงจะนําขอมูลจากนักศึกษามาวิเคราะหตอไป นักศึกษาที่
ไมสามารถใช did ในฐานะกริยาชวยประโยคปฏิเสธหรือประโยคคําถามไดแมแต 1 ตําแหนง ผูวิจัยจะไมนํามาวิเคราะหขอมูล 
จากหลักเกณฑการคัดเลือกดังกลาว ในกลุมนักศึกษาสาขาวิชาบัญชีและการตลาดมีนักศึกษาเปนจํานวน 114 คนที่ไมสามารถ
ใชกริยา did ในฐานะกริยาชวยได ผูวิจัยจึงไมนําขอมูลจากนักศึกษาเปนจํานวน 114 คน มาวิเคราะห อยางไรก็ตาม ในสวน
ของกลุมนักศึกษาครุศาสตรภาษาอังกฤษ หลังจากสุมนักศึกษาครุศาสตรภาษาอังกฤษดวยวิธี Simple Random Sampling 
ใหเหลือ 47 คนแลว ภายหลังจากนักศึกษาครุศาสตรภาษาอังกฤษไดทําแบบทดสอบการแปล ผูวิจัยไมพบผูที่ไมสามารถใช
กริยา did  จึงนําขอมูลของนักศึกษาครุศาสตรภาษาอังกฤษมาวิเคราะหทั้ง 47 คน  
 กลาวโดยสรุปถึงกระบวนการในการคัดเลือกกลุมตัวอยางสาขาวิชาบัญชีและการตลาด คือ ดั้งเดิมกลุมตัวอยางมี 
161 คน มีนักศึกษาที่ไมสามารถผลิตกริยา did ในฐานะกริยาชวย 114 คน คงเหลือนักศึกษาของสาขาวิชาการตลาดและบัญชี
ที่ปรากฏการใชกริยา did อยางนอย 1 ตําแหนงเปนจํานวน 47 คน จึงนําขอมูลจากนักศึกษาสาขาวิชาบัญชีและการตลาดทั้ง 
47 คนดังกลาว มาวิเคราะหขอมูล  
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 ในสวนของนักศึกษาสาขาวิชาครุศาสตรภาษาอังกฤษ ผูวิจัยนําขอมูลจากนักศึกษาทั้ง 47 คน มาวิเคราะหทั้งหมด 
เน่ืองจาก ไมพบนักศึกษาครุศาสตรภาษาอังกฤษที่ไมสามารถใชกริยา did    
 กระบวนการใชเคร่ืองมือวิจัย เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 ผูวิจัยแจกแบบทดสอบการแปลใหแกกลุมตัวอยางสาขาวิชา
บัญชีและการตลาดชั้นปที่ 1 ในชวงหน่ึงสัปดาหหลังจากจบการเรียนการสอนบทที่ 10 กลุมตัวอยางมีเวลาในการทํา
แบบทดสอบการแปลเปนเวลาหน่ึงชั่วโมง  
 เดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ผูวิจัยแจกแบบทดสอบการแปลใหแกกลุมตัวอยางชั้นปที่ 4 คณะครุศาสตร กลุมตัวอยาง
มีเวลาในการทําแบบทดสอบการแปลเปนเวลาหน่ึงชั่วโมงเชนเดียวกับกลุมตัวอยางสาขาวิชาบัญชีและการตลาด 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบทดสอบการแปล (Translation Task) ซ่ึงมีจํานวนโจทยประโยค 10 โจทย 
แบงเปนโจทยประโยคบอกเลา 4 ประโยค โจทยประโยคปฏิเสธ 2 ประโยคแบงเปน Transitive 1 ประโยค  Intransitive 1 
ประโยค   และโจทยประโยคคําถาม 4 ประโยค โจทยประโยคปฏิเสธเปนโจทยประโยคที่ใชในการทดลองโดยออกแบบใหมี
คําศัพทและบริบทคลายกัน โจทยประโยค Transitive คือ “ปที่แลว ฉันไมไดซ้ือบานหลังน้ัน” โจทยประโยค Intransitive คือ 
“เม่ือวาน  ฉันไมอยูที่บาน”  โจทยประโยคบอกเลาและประโยคคําถามใชเพื่อเปนประโยคลวงไมใหกลุมตัวอยางสามารถจับ
ประเด็นทางไวยากรณที่ผูวิจัยกําลังทดสอบกลุมตัวอยางอยู  
 สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคา t-test เพื่อเปรียบเทียบวากลุมตัวอยางทั้ง
สองกลุมสามารถผลิตกริยาปฏิเสธอดีตกาลโครงสราง Transitive ไดแมนยํามากกวาโครงสราง Intransitive หรือไม และเพื่อ
สํารวจวาผูเรียนที่มีโอกาสสัมผัสภาษาอังกฤษในปริมาณมากกวา (นศ. ครุศาสตรภาษาอังกฤษ ป 4) มีความสามารถในการ
ผลิตรูปกริยาปฏิเสธอดีตกาลไดแมนยํามากกวาผูเรียนที่มีโอกาสสัมผัสภาษาอังกฤษในปริมาณนอยกวา (นศ. บัญชีและ
การตลาด ป 1) หรือไม 

ผลการวิจัย 

จากวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 1 เพื่อสํารวจวาผูเรียนสามารถผลิตรูปกริยาปฏิเสธอดีตกาลโครงสราง Transitive ได
แมนยํามากกวาโครงสราง Intransitive หรือไม สามารถตอบคําถามการวิจัยน้ีไดดังน้ี  

นักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิชาบัญชีและการตลาด (N=47) ผลิตรูปกริยาปฏิเสธอดีตกาล “ฉันไมไดซ้ือบานหลังน้ัน” ได
ถูกตามหลักภาษา รอยละ 51.06 ผลิตรูปกริยาปฏิเสธอดีตกาล “ฉันไมอยูที่บาน” ไดถูกตามหลักภาษา รอยละ 46.81 
ความสามารถในการผลิตรูปกริยาทั้งสองประเภทของนักศึกษาสาขาวิชาบัญชีและการตลาด ไมมีความแตกตางทางสถิติอยางมี
นัยสําคัญ  

นักศึกษาชั้นปที่ 4 สาขาวิชาครุศาสตรภาษาอังกฤษ (N=47) ผลิตรูปกริยาปฏิเสธอดีตกาล “ฉันไมไดซ้ือบานหลัง
น้ัน” ไดถูกตามหลักภาษา รอยละ 53.19 ผลิตรูปกริยาปฏิเสธอดีตกาล “ฉันไมอยูที่บาน” ไดถูกตามหลักภาษา  
รอยละ 55.32 ความสามารถในการผลิตรูปกริยาทั้งสองประเภทของนักศึกษาครุศาสตรภาษาอังกฤษ ไมมีความแตกตางทาง
สถิติ อยางมีนัยสําคัญ 

เม่ือนํานักศึกษาจากกลุมตัวอยางทั้งหมด (N=94) มาเปรียบเทียบความแตกตางของความสามารถในการผลิตรูป
กริยาปฏิเสธทั้งสองประเภท พบวานักศึกษาผลิตรูปกริยาปฏิเสธอดีตกาล “ฉันไมไดซ้ือบานหลังน้ัน”  
ไดถูกตามหลักภาษา รอยละ 52.13 (S.D. = 1.51) ผลิตรูปกริยาปฏิเสธอดีตกาล “ฉันไมอยูที่บาน” ไดถูกตามหลักภาษา รอย
ละ 51.06 (S.D. = 6.02) ความสามารถในการผลิตรูปกริยาทั้งสองประเภทของนักศึกษาไมมีความแตกตางทางสถิติอยางมี
นัยสําคัญ 

จากวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 2 เพื่อสํารวจวาผูเรียนที่ มีโอกาสสัมผัสภาษาอังกฤษในปริมาณมากกวามี
ความสามารถในการผลิตรูปกริยาปฏิเสธอดีตกาลไดแมนยํามากกวาผูเรียนที่มีโอกาสสัมผัสภาษาอังกฤษในปริมาณนอยกวา
หรือไม 

นักศึกษาชั้นปที่ 4 สาขาวิชาครุศาสตรภาษาอังกฤษ (N=47) ที่มีโอกาสสัมผัสภาษาอังกฤษในปริมาณมากกวา
ระหวางศึกษาในมหาวิทยาลัย ผลิตรูปกริยาปฏิเสธอดีตกาล (ฉันไมไดซ้ือบาน, ฉันไมอยูที่บาน) ไดถูกตองรอยละ 53.15 
นักศึกษาช้ันปที่ 1 สาขาวิชาบัญชีและการตลาด (N=47) ที่มีโอกาสสัมผัสภาษาอังกฤษปริมาณนอยกวาในระหวางศึกษาใน
มหาวิทยา ลัย  ผลิตรูปกริ ยาปฏิ เ สธอดีตกาล (ฉันไม ได ซ้ื อบาน , ฉันไม อยู ที่ บ าน )  ได ถูกต องรอยละ  47.91  
ความสามารถในการผลิตรูปกริยาปฏิเสธของนักศึกษาทั้งสองกลุม ไมมีความแตกตางทางสถิติ อยางมีนัยสําคัญ มห
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ผูวิจัยไดคนพบผลการศึกษาใหมที่อยูนอกวัตถุประสงคของการศึกษา ไดแก นักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการตลาด
และบัญชี  (N=47)  มีกา รละกริ ย าห ลั กภาย ในรูป กริ ย าปฏิ เ สธของป ระ โยค  “ฉันไม อยู ที่ บ าน” อา ธิ เช น  
*didn’t house, *didn’t your home, *didn’t home, *didn’t at home, *ø not at home   รอยละ 36.17 นักศึกษา
ชั้นปที ่4 สาขาครุศาสตรภาษาอังกฤษ (N=47) มีการละกริยาหลักภายในรูปกริยาปฏิเสธของประโยค “ฉันไมอยูที่บาน” อาธิ
เชน *no home รอยละ 2.13 การละกริยาหลักในประโยค “ฉันไมอยูที่บ าน” ของนักศึกษาทั้ งสองกลุม 
มีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ  ( p < 0.05 ) 

ในแงของประโยค “ฉันไมไดซ้ือบาน” นักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการตลาดและบัญชี (N=47) มีการละกริยาหลัก
ภายในรูปกริยาปฏิเสธของประโยค “ฉันไมไดซ้ือบาน” จําพวก *didn’t home, *don’t  ø  รอยละ 4.26  นักศึกษาชั้นปที่ 4 
ส า ข า ค รุ ศ า ส ต ร ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ  ( N=47)  ไ ม พ บ ก า ร ล ะ ก ริ ย า ห ลั ก ภ า ย ใ น รู ป ก ริ ย า ป ฏิ เ ส ธ ข อ ง ป ร ะ โ ย ค  
“ฉันไมไดซ้ือบาน” ในสวนการละกริยาหลักในประโยค “ฉันไมไดซ้ือบาน” ของนักศึกษาทั้งสองกลุมไมมีความแตกตางทาง
สถิติอยางมีนัยสําคัญ 

สรุปผล 

 นักศึกษาทั้งสองสาขาวิชาสามารถผลิตกริยาประเภท Transitive (ฉันไมได ซ้ือบาน) และ Intransitive   
(ฉันไมอยูที่บาน) ไดอยางถูกตองในปริมาณที่ใกลเคียงกันโดยไมมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ ผูวิจัยคนพบผล
การศึกษาใหม คือ นักศึกษามีความกลาไดกลาเสียในการส่ือสารประโยค “ปที่แลว ฉันไมไดซ้ือบานหลังน้ัน” มากกวา “เม่ือ
วาน ฉันไมอยูที่บาน” โดยพิจารณาจาก developmental errors  ‘didn’t bought’ ที่มีอัตราการผลิตมากกวา ‘didn’t 
stayed’ อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
 นักศึกษาสาขาวิชาบัญชีและการตลาด (สัมผัสและใชภาษานอย) ผลิตรูปกริยาปฏิเสธอดีตกาลไดอยางถูกตอง ใน
ปริมาณที่ใกลเคียงกับนักศึกษาสาขาครุศาสตรภาษาอังกฤษ (สัมผัสและใชภาษามาก) ผูวิจัยคนพบผลการศึกษาใหม คือ 
นักศึกษาที่ สัมผัสและใชภาษานอยกวามีแนวโนมที่จะละกริยาหลักในประโยคปฏิ เสธอดีตกาลมากกวานักศึกษา 
ที่สัมผัสและใชภาษามากกวา การละกริยาหลักในประโยค “เม่ือวาน ฉันไมอยูที่บาน” อาธิเชน *didn’t house,  
*didn’t your home, *didn’t home, *didn’t at home, *ø not at home เกิดขึ้นในอัตราสวนที่มากกวาอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติในกลุมของนักศึกษาที่มีโอกาสสัมผัสภาษาในปริมาณนอยกวา 

อภิปรายผล 

 อภิปรายคําถามการวิจัยขอที่ 1 ในสวนของรูปกริยาปฏิเสธ “ไมอยูที่บาน” ผูวิจัยพบขอผิดพลาดจากนักศึกษาดังน้ี 
ประเภท Developmental Errors1 รอยละ 7.45 [didn’t staied (4), don’t lived (1), don’t stayed (2)]  ประเภท 
Tense รอยละ 4.26 [don’t stay at home (3), don’t stay home (1)] ประเภท Literal Translation รอยละ 3.19 
[don’t is home (1), wasn’t stay at home (1), wasn’t stay home (1)] ประเภท Preposition Omission รอยละ 
3.19 [wasn’t home (2), am not home (1)] ประเภท Spurious be รอยละ 1.06 [am not stay (1)] ประเภทที่จําแนก
ไดไมชัดวาเปน Literal Translation หรือ Developmental Error รอยละ 1.06 [not live home (1)] 
  รูปกริยาปฏิเสธ “ไมซ้ือบาน” ผูวิจัยพบขอผิดพลาดจากนักศึกษาดังน้ี ประเภท Developmental Errors รอยละ 
24.47 [didn’t bought (14), don’t bought (9)] ประเภท Tense รอยละ 6.38 [don’t buy (6)] ประเภท Spurious be 
รอยละ 3.19 [wasn’t buy (1), wasn’t bought (1), am not bought (1)]    ประเภท Lexical Error รอยละ 2.13 
[don’t sell, don’t sale] ประเภท Syntactic Error รอยละ 1.06 [didn’t home bought] ประเภทที่จําแนกไดไมชัดวา
เปน Literal Translation หรือ Developmental Error รอยละ 1.06 [not buy home (1)] 
 จะเห็นไดวา รอยละของความผิดพลาดประเภท developmental errors ในรูปกริยา “ไมซ้ือบาน” มีสูงถึง  24.47 
ซ่ึงมากกวา รูปกริยา “ไมอยูที่บาน” ซ่ึงมีเพียงรอยละ 7.45 นักศึกษาทั้งสองสาขาผลิต developmental errors ของรูปกริยา 
“ไมซ้ือบาน” ในปริมาณมากกวา developmental errors ของรูปกริยา “ไมอยูที่บาน”อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05)  
                                                             
1Richards (1971) นิยาม Developmental Errors วาเปนขอผิดพลาดที่เกิดข้ึนเม่ือผูเรียนพยายามผลิตภาษาใหไดตามหลักไวยากรณภาษาที่สอง (L2) ภายใต
ความรูทางไวยากรณที่ยังจํากัดของผูเรียน เชน ‘didn’t bought’ ผูเรียนอาจยังไมทราบรูปกริยาปฏิเสธอดีตกาลที่ถูกหลักไวยากรณวาเปน didn’t buy อยางไร
ก็ตาม ขอผิดพลาดดังกลาวแสดงใหเห็นถึงพัฒนาการความรูเรื่อง Irregular Past ของกริยา buy    
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 ปรากฏการณดังกลาวที่ผูเรียนพยายามใชความรูเดิมเรื่องการเปล่ียนกริยาจาก buy เปน bought หรือ stay เปน 
stayed เม่ือตองแตงรูปกริยาปฏิเสธ Past Simple สอดคลองกับ ขอเสนอของ Newmark และ Reibel  (1968) ที่วา “a 
person knows how to speak one language, say his native one; but in the early stages of learning his new 
one, there are many things that he has not yet learnt to do… What can he do other than use what he 
already knows to make up for what he does not know?” แปลความไดวา “หากผูเรียนคนหน่ึงรูวิธีที่จะพูดภาษาเชน
ภาษาแม เขาก็จะพูดภาษาแมน้ันกอน แตเม่ือเขาเรียนภาษาใหมที่ไมใชภาษาแมในระยะแรกๆ ก็ยังมีอีกหลายส่ิงที่เขายังไมรู 
เขาจะใชอะไรไดนอกจากส่ิงที่เขารูมาสรรสรางส่ิงที่เขายังไมรู”  
 จากปรากฏการณดังกลาว Krashen (1983) ชี้แนะวาอาจเปนการกลับไปสูความรูเดิมเม่ือความรูใหมยังพรองอยูใน
ผูเรียน Krashen แนะนําการแกปญหาดังกลาวโดยการที่ผูสอนตองจัดใหผูเรียนไดสัมผัส Comprehensible Input ในปริมาณ
มากๆ Comprehensible Input หมายถึง Input ที่ผูเรียนสามารถเขาใจไดอยางงาย หนาที่ของผูสอนคือ การทําให Input ที่
ยากตอการเขาใจ ใหกลายเปน Comprehensible Input  
 สวน Newmark และ Reibel เห็นวา ปรากฏการณดังกลาวเปนปรากฏการณที่ผูเรียนพยายามจะส่ือสารภาษาโดย
เอาชนะอุปสรรคทางความรูที่จํากัดของผูเรียน อันเรียกวา Communication Strategy หากผูวิจัยจะตีความผลตามแนวคิด 
Communication Strategy จะเห็นไดวานักศึกษามีความกลาไดกลาเสียที่จะส่ือสารประโยค “ปที่แลว ฉันไมไดซ้ือบานหลัง
น้ัน” มากกวา “เม่ือวาน ฉันไมอยูที่บาน” 

 อภิปรายคําถามการวิจัยขอที่ 2   ผูวิจัยนําความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติของผลการศึกษาใหมที่นักศึกษา
สาขาวิชาการตลาดและบัญชีมีการละกริยาหลักภายในรูปกริยา “ไมอยูที่บาน” มากถึง รอยละ 36.17 ในขณะที่นักศึกษาชั้นป
ที่ 4 สาขาครุศาสตรภาษาอังกฤษมีการละกริยาหลักภายในรูปกริยา “ไมอยูที่บาน” เพียงรอยละ 2.13 มาอภิปรายผล  

 นักศึกษาชั้นปที่ 4 คณะครุศาสตรภาษาอังกฤษผูซ่ึงมีโอกาสสัมผัสและใชภาษาในปริมาณมากกวาเม่ืออยูใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มีแนวโนมที่จะไมละกริยาหลักในรูปกริยาปฏิเสธอดีตกาล ผลการศึกษาน้ีอาจสอดคลองกับ
แนวคิดทั้ง 4 ดังน้ี 1) แนวคิด Krashen (1982)’s Input Hypothesis 2) แนวคิด Krashen (1983)’s Comprehensible 
Input 3) แนวคิด Long (1996)’s Negotiation for Meaning 4) แนวคิด Swain (1985)’s Comprehensible Output 
Hypothesis  

หลังจากเขาศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี นักศึกษาสาขาวิชาครุศาสตรภาษาอังกฤษมีโอกาสไดเรียน
ภาษาอังกฤษกับอาจารยเจาของภาษาถึง  5 รายวิชาไดแก ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2  
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 1 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 1 และภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 1 ในขณะที่นักศึกษา
สาขาวิชาบัญชีมีโอกาสไดเรียนภาษาอังกฤษกับเจาของภาษาเพียง 1 รายวิชา คือ ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1 สวน
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดยัง ไม มี โ อกาสได เรี ยนภาษาอังกฤษกับ เจาของภาษา  เพราะฉะ น้ันปจ จัยแรก 
ที่ควรพิจารณาถึงการละกริยาหลักในปริมาณที่มากกวาของนักศึกษาสาขาวิชาบัญชีและการตลาด อาจเก่ียวของกับโอกาสใน
การรับ Input ภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาบัญชีและการตลาดในปริมาณที่นอยกวานักศึกษาครุศาสตรภาษาอังกฤษ 
การอภิปรายผลน้ีสอดคลองกับ Input Hypothesis ของ Krashen (1982) ที่วา Input คือหัวใจของการไดภาษาที่สอง 
(acquisition) การไดภาษาที่สองเ กิดขึ้นเ ม่ือผู เรียนไดรับ Comprehensible Input อยางตอเน่ือง นิยามของ 
Comprehensible Input คือ Input ที่มีความยากเหนือกวาระดับที่ผูเรียนมีความรูอยูเพียงเล็กนอย ใชสัญลักษณ i+1 โดย i  
หมายถึงระดับความรูที่ผูเรียนมีอยู และ + 1 หมายถึงระดับความยากของ Input ที่มากกวาระดับความรูที่ผูเรียนมีอยูเพียง
เล็กนอย (Krashen, 1982) 

ในสวนของปจจัยดาน Comprehensible Input ผูวิจัยอภิปรายเพิ่มเติมคือ แมวาผูเรียนทั้งสองสาขาจะไดใชหนังสือ 
Four Corners 1 เชนเดียวกันในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1 และ 2 อีกทั้งนักศึกษาสาขาครุศาสตรและสาขาบัญชี
ยังไดมีโอกาสเรียนกับเจาของภาษาในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1 กอนที่จะเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสาร 2 แตมีปจจัยที่ควรพิจารณาเพิ่มเติมคือ ผูสอนแตละคนไดมีการปรับ Input ใหเปน Comprehensible Input มาก
นอยเพียงใด 

ในสวนของปจจัยดาน Negotiation for Meaning หรือ “การตอรองรองขอใหเจาของภาษาทํา Input ใหงายตอ
การเขาใจ” ผูวิจัยขออภิปรายถึงโอกาสของนักศึกษาคณะครุศาสตรที่มีมากกวาในการไดพูดและมีปฏิสัมพันธกับเจาของภาษา 
ป จ จั ย น้ี อ าจ เ ปนส วนห น่ึง ของ อัตร าส วนที่ น อ ย กว า ในการ ละกริ ย าห ลั กรู ปปฏิ เ สธอดีต กาลของ นักศึ กษา มห
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ครุศาสตรภาษาอังกฤษ  โดย Long (1996) ไดชี้แนะวาเม่ือผูเรียนไดปฏิสัมพันธกับเจาของภาษาในสถานการณที่ผูเรียนเขาใจ
ในส่ิงที่เจาของภาษาพูด หรือไมเขาใจในส่ิงที่เขาของภาษาพูดก็ตาม ในสถานการณทั้งสองแบบลวนสงเสริมใหเกิดการไดภาษา
ทั้งส้ิน หากผูเรียนมีโอกาสอยูในสถานการณที่เขาใจในส่ิงที่เจาของภาษาพูดน่ันคือผูเรียนไดรับ Comprehensible Input ตาม
สมมติฐานของ Krashen ยอมสงเสริมการไดภาษา  หรือถาหากผูเรียนอยูในสถานการณที่ไมเขาใจในส่ิงที่เจาของภาษาพูด 
แลวผูเรียนไดมีการตอรองรองขอใหเจาของภาษาทํา Input ใหงายตอการเขาใจ อาธิเชน การเช็คกับเจาของภาษาวาผูเรียน
เขาใจถูกตองหรือไม (Comprehension Check) หรือ การขอใหเจาของภาษาอธิบายเพิ่มเติมเพื่อความชัดแจง (Clarification 
Request)  การกระทําเหลาน้ี Long มีความเห็นวา ชวยสงเสริมใหผูเรียนไดภาษามากขึ้น เพราะผูเรียนไดเชื่อมโยง Input กับ
ส่ิงที่ผูเรียนรูมากอนหนา ไดใชทักษะในการจับความสนใจไปยังประเด็นที่ตนตองการใหเกิดความกระจางเมื่อปฏิสัมพันธกับ
เจาของภาษา จนกระทั่งสามารถสงออกภาษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อทําการตอรองรองขอ Input ใหงายตอการเขาใจ 
 ในสวนของปจจัยดาน Comprehensible Output หรือ สมมติฐานเก่ียวกับกระบวนการในยามที่ผูเรียนตองการจะ
สงออกภาษา สมมติฐานน้ีเสนอโดย Swain (1985)  กลาวคือ Swain เสนอวาการประมวลพิเคราะหภาษาเพื่อความเขาใจ 
(processing for comprehension) แตกตางจากการประมวลพิเคราะหภาษาเพื่อการสงออก (processing for 
production) อยางมาก ความสามารถในการเขาใจประโยคตางๆ แตกตางจากความสามารถในการใชรูปไวยากรณภาษาเพื่อ
สงออกและส่ือความหมาย ความสามารถทางภาษามาจากความสามารถในการใชรูปไวยากรณภาษาเพื่อสงออกและส่ือ
ความหมายมากกวาความสามารถในการทําความเขาใจประโยคตางๆ ในภาษา  ยามที่ผูเรียนตองการจะสงออกภาษาเม่ือมี
ปฏิสัมพันธกับคูสนทนา ในขั้นตน Input ใดๆ ที่มาจากคูสนทนาอาจถูกตอรองรองขอใหกลายเปน Comprehensible Input 
อยางกลับไปกลับมาระหวางคูสนทนาดวยกัน ระหวางกระบวนการน้ี การไดภาษาก็อาจเกิดขึ้นในผูเรียน และในขั้นตอมา
ผูเรียนจําตองใชรูปภาษาที่ถูกตองตามหลักภาษาเพื่อสงออกภาษาที่มีประสิทธิภาพใหกับคูสนทนา กระบวนการทั้งสองขั้นน้ีที่
ผูเรียนไดฝกใชไวยากรณเพื่อสงออกภาษาจากส่ิงที่ผูเรียนเพิ่งจะไดประสบจากคูสนทนา Swain เชื่อวาเก่ียวของกับการได
ภาษา  

นักศึกษาครุศาสตรภาษาอังกฤษมีโอกาสในการผลิตภาษามากกวากับอาจารยเจาของภาษา โอกาสเหลาน้ีของ
นักศึกษาครุศาสตรภาษาอังกฤษอาจเปนสวนหน่ึงที่ อํานวยใหการผลิตรูปกริยาปฏิ เสธอดีตกาล “ไมอยูที่บาน” 
มีความใกลแตไม เหมือนเจาของภาษา ในอัตราสวนที่มากกวาการผลิตรูปกริยาปฏิ เสธอดีตกาล “ไมอยูที่บาน”  
ของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดและบัญช ี
 ผลการวิจัยดังกลาวสามารถนํามาปรับปรุงการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
รําไพพรรณี ไดดังตอไปน้ี 

1) ผูสอนควรปรับ Input ใหเปน Comprehensible Input เพื่อสงเสริมการเรียนรู ตามสมมติฐาน i+1 ของ 
Krashen (1982) 

2) ผูเรียนควรหาโอกาสในการปฏิสัมพันธกับเจาของภาษา เพื่อใหไดรับโอกาสในการฟง Input ภาษาอังกฤษ ไดรับ
โอกาสในการตอรองรองขอเจาของภาษาใหทํา Input ใหงายตอการเขาใจ ฝกเชื่อมโยง Input กับส่ิงที่ผูเรียนรูอยูแลกอนหนา 
ฝกแกสถานการณในยามที่ผูเรียนไมเขาใจเจาของภาษา โดยใชทุนทางภาษาเดิมที่ตนมี คอยๆ ฝกฝนจนสามารถสงออก ภาษา
ที่มีประสิทธิภาพ ตามสมมติฐาน Negotiation for Meaning อันอยูภายใต Interaction Hypothesis ของ Long (1983) 

3) ผูสอนควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดสงออก Comprehensible Input ที่ผูเรียนไดประสบสัมผัส เพื่อใหผูเรียน
สามารถรับรูและจดจํา ส่ิงที่ผูสอนไดทําการสอนแกผูเรียน เม่ือผูเรียนจะทําการสงออกภาษาในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียนก็ตาม 
ผูเรียนจะไดประมวล พิเคราะห Input ที่ผูเรียนไดประสบมา แลวผูเรียนจึงคอยประมวลพิเคราะห เลือกคําศัพท เลือกหลัก
ภาษา เพื่อใชสงออกภาษาในขั้นตอมา หากผูเรียนไดรับโอกาสตามกระบวนการทั้งสองขั้นเชนน้ีบอยๆ หลายๆ ครั้ง ผูเรียนจะ
ไดรับโอกาสมากขึ้นใน การเรียนรูภาษาอังกฤษ ตามสมมติฐาน Comprehensible Output Hypothesis ของ Swain (1985) 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการสอนภาษาอังกฤษที่กลาวมา และการสรางโอกาสในการเรียนรูของนักศึกษากับ
เจาของภาษา อาจมีสวนสงเสริมใหนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีผลิตรูปกริยาปฏิเสธอดีตกาลไดอยางถูกตอง
แมนยําและส่ือสารภาษาอังกฤษดวยประโยคปฏิเสธอดีตกาลไดถูกตองตามหลักภาษามากยิ่งขึ้น 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป  

1) ควรเก็บตัวอยางของ Translation Task จากนักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนๆ ในปริมาณที่มากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการอางอิงผลจากการวิจัย มห
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2) ควรเก็บตัวอยางจาก Task จําพวก Oral Production Task เพื่อใหมีเครื่องมือที่มากขึ้นซ่ึงจะชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการอางอิงผลจากการวิจัย 

3) ควรศึกษาการผลิตประโยคบอกเลา/ ประโยคคําถามประเภท yes-no questions, wh-questions เพิ่มเติมเพื่อ
ใหผลการศึกษาครอบคลุมทั้งสามประเภทของประโยค Past Simple 

เอกสารอางอิง 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. 2557. แนวปฏิบัติ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ. กรุงเทพมหานคร: จามจุรีโปรดักส.  

Gaëtanelle, G. 2015. Degree of exposure and acquisition of discourse markers: A three-level analysis.  
             Third Learner Corpus Research Conference.  
Krashen, S. 1982. Principles and Practice in Second Language Acquisition. Oxford: Pergamon. 
Krashen, S. 1983. Newmark’s ignorance hypothesis and current second language acquisition theory in  
             S. Gass and L. Selinker (eds.): Language Transfer in Language Learning. Oxford: Pergamon. 
Long, M. 1983. Native speaker/non-native speaker conversation in the second language classroom in  
             M. Clarke and J. Hadscombe (eds.): On TESOL’82. Washington D.C.: TESOL 
Long, M. 1996. The Role of the Linguistic Environment in Second Language Acquisition. In W. Ritchie &  
            T. Bhatia (eds.).Handbook of Second Language Acquisition. 413 – 468. San Diego,  
             CA: Academic Press. 
Newmark, L., & Reibel, D. 1968. Necessity and Sufficiency in Language Learning. International Review  
            of Applied Linguistics in Language Teaching, 6: 145-164. 
Oxford University Press ELT. 2011, July 12. How ESL and EFL Classrooms Differ.  
             Retrieved September 12, 2015, from http://oupeltglobalblog.com/2011/07/12/how-esl-and- 
              efl-classrooms-differ/  
Richards, J. 1971. A non-contrastive approach to error analysis. ELT Journal, 25: 204-219. 
Richards, J. 2006. Communicative Language Teaching Today. NY: Cambridge University Press.  
Richards, J., & Bohlke, D. 2012. Unit 10 Past Experience. In Four Corners Student's Book. Cambridge 
University Press.  
Schiffrin, D. 1987. Discourse Markers. NY: Cambridge University Press.  
Swain, M. 1985. Communicative competence: some roles of comprehensible input and  
              comprehensible output in its development in S. Gass and C. Madden (eds.): Input in Second  
              Language Acquisition. Rowley, Mass.: Newbury House. 
Teekoh, U.  2014. The Effects of Explicit and Implicit Teachings on the Accuracy of Learners' use of   
             Participial Phrases. The 3rd LITU International Graduate Conference, 3, 813-819.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี



การประชุมวิชาการวิจัยรำาไพพรรณี ครั้งที่ 9, “การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2558

44 30 

 

รูปแบบการใชจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 

Educational Psychology and Guidance Model 
for Developing Learning Management in Border Patrol Police Schools 

นิศากร หวลจิตร, อัฐฉญา แพทยศาสตร, วรันธร อรรคปทุม 
คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อหารูปแบบการจัดการเรียนรู โดยใชหลักจิตวิทยาการศึกษาการแนะแนว ในโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดน และสรางกระบวนการการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน  
กลุมเปาหมายในการวิจัย ไดแก คณะผูบริหาร ครูผูสอน และนักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนการวิจัยในครั้งน้ีใช
หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม(Participatory Action Research) โดยผูวิจัยไดทําการสัมภาษณ รวมสังเกตใน
กระบวนการเรียนการสอน การจัดประชุมระดมสมอง การติดตามผล และการรวมกันถอดบทเรียน 
 ผลการวิจัยพบวา 1) รูปแบบการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมสําหรับนักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนขึ้นอยู
กับสภาพส่ิงแวดลอม สภาพสังคม และวัฒนธรรม รวมไปถึงสภาพทางครอบครัวของนักเรียน 2) สําหรับบรรยากาศในการ
เรียนรูของนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนมีความใกลชิดกันระหวางครูผูสอน ผูบริหารโรงเรียน และผูเรียน ซ่ึงการนํา
จิตวิทยาการศกึษา การแนะแนวมาประยุกตใช สงผลใหนักเรียนมีความสุขในระหวางการเรียนรู สรางแรงจูงใจใหกับนักเรียน 
และ 3) ผลที่ไดรับจากการประชุมระดมสมอง และถอดบทเรียนรวมกันระหวางภาคีเครือขายสงผลใหเกิดการประสานความ
รวมมือกัน  รวมทั้ง การมีสวนรวมเพื่อพัฒนากิจกรรมของนักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนตอไปในอนาคต 
คําสําคัญ: จิตวิทยาการศึกษา, การแนะแนว, การจัดการเรียนรู, โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 

Abstract 

The objectives of this research were to find out the appropriate learning management model 
based on the principles of educational psychology and guidance and to create the integrated learning 
process for Border Patrol Police Schools. The samples include the administrators, teachers and students 
of the Border Patrol Police school. This research utilized the Participatory Action research method with 
the use of interview, observation of learning process, brainstorming, follow-up monitoring, and taking part 
in finalization of the learning process. 

The research has found that: 1) The appropriate learning model for student of Border Patrol 
Police school depended on the environment, social factors, cultures and family conditions of students, 2) 
In case of learning environment, there was a decent relationship between teachers, administrators, and 
students in which after applying the principles of educational psychology and guidance, students were 
satisfied with the results as they have been encouraged and motivated to learn, and 3) The results from 
brainstorming sessions and taking part in finalization of learning process were improving the cooperation 
from relevant parties and included the participation in developments of activities for students of the 
Border Patrol Police school in the future. 
Keyword: Educational Psychology, Guidance, Learning Management, Border Patrol Police School 

บทนํา 
การพัฒนาประเทศไทยสูความสมดุลและยั่งยืน จะตองใหความสําคัญกับการสรางทุนของประเทศที่มีอยูใหเขมแข็ง

และมีพลังเพียงพอ ในการขับเคล่ือนกระบวนการพัฒนาประเทศ  โดยเฉพาะการพัฒนาคน หรือ ทุนมนุษยใหเขมแข็ง พรอม
รับการเปล่ียนแปลงของโลก ในยุคศตวรรษที่ 21  และการเสริมสรางปจจัยแวดลอมที่เอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพของคน ทั้งใน
เชิงสถาบัน ระบบ โครงสรางของสังคมใหเขมแข็ง สามารถเปนภูมิคุมกันตอการเปล่ียนแปลงตางๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  ดังที่มห
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Police school depended on the environment, social factors, cultures and family conditions of students, 2) 
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กลาวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนดบทบัญญัติที่ถือ
เปนกรอบและแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ ทั้งในเรื่องสิทธิและหนาที่ทางการศึกษา ระบบการศึกษา แนวทางการ
จัดการศึกษา การบริหารและการจัดการศึกษา มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ครู อาจารย และบุคลากรทางการ
ศึกษา ทรัพยากร และการลงทนุเพื่อการศึกษา และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยเฉพาะในหมวดที่ 2 วาดวยสิทธิและหนาที่
ทางการศึกษา ที่กําหนดใหการศึกษาตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน  ตามพันธกิจของแผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 11  เพื่อยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาสูสากล เสริมสรางโอกาสทางการศึกษาใหแก
ประชาชนอยางทั่วถึง และพัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  และสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาค
สวน เนนภาคีเครือขายมีสวนรวมในการบริหารจัดการการศึกษาและสงเสริมสนับสนุนการศึกษา 
 สําหรับโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนตองรับผิดชอบในการจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดาร  ตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ซ่ึงไดกําหนดเปาหมายในการพัฒนา
เด็ก คือ  เด็กและเยาวชนมีโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง ใฝเรียนรู ซ่ือสัตย ประหยัด และอดทน มีความรูและทักษะทาง
วิชาการและการอาชีพ  เพื่อเปนพื้นฐานการดํารงชีวิต รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมทองถิ่น
ความเปนไทย  และมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ (สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร.ี 2550 : 11-19) เพื่อใหการดําเนินการบรรลุ 2550 – 2559 ไดกําหนดวัตถุประสงคของแผนพัฒนา 6 ประการ 
คือ 1) สงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชนเริ่มตั้งแตในครรภมารดา  2) สงเสริมและสนับสนุนการเพิ่ม
โอกาสทางการศึกษาใหแกเด็กและเยาวชน  3) เสริมสรางศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการศึกษา 4) เสริมสรางศักยภาพ
ของเด็กและเยาวชนทางการอาชีพ 5) ปลูกฝงจิตสํานึกและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และ 6) เสริมสรางศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษและสืบทอดวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น 
 สวนการประยุกตใชจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวในการจัดการเรียนรูจะชวยใหนักเรียนคิดเปน ทําเปน และ
แกปญหาเปน อีกทั้งยังมุงหวังใหนักเรียนเจริญเติบโตเปนผูใหญที่ดี มีคุณภาพ ดังน้ัน การจัดการเรียนรู จึงควรมีการ
เปล่ียนแปลงใหเด็กเลือกเรียนวิชาตางๆ ตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของแตละบุคคล แตการที่นักเรียนจะ
สามารถเลือกวิชา หรือสายการเรียนไดอยางถูกตองเหมาะสม  จําเปนที่นักเรียนจะตองรูจักและเขาใจตัวเองอยางถองแท
เสียกอน อีกทั้งการแนะแนวในโรงเรียนเปนส่ิงที่ทางโรงเรียนจะละเวนเสียไมได  เพราะการแนะแนวจะชวยใหนักเรียนสามารถ
เลือกและตัดสินใจไดอยางถูกตองเหมาะสม รูแนวทางในการศึกษาตอในการประกอบอาชีพและรูจักที่จะพัฒนาตนเองใหเปน
บุคคลที่มีคุณภาพ  ดวยเหตุน้ี  จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนวจึงเปนส่ิงจําเปนที่จะชวยใหนักเรียนสามารถเลือกและตัดสินใจ
ไดอยางฉลาดและถูกตอง จากเหตุผลที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงไดจัดทําการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการใชจิตวิทยาการศึกษาและ
การแนะแนว เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน” เพื่อหารูปแบบการจัดการเรียนรู โดยใชหลัก
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนพรอมทั้งสรางเครือขายการมีสวนรวมในการจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการ อันสงผลตอการพัฒนา  การจัดการเรียนรูในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อหารูปแบบการจัดการเรียนรู โดยใชหลักจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวใน 

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 
2.   เพื่อสรางกระบวนการ การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
1. กําหนดพื้นที่เปาหมาย ซ่ึงพื้นที่ที่ผูวิจัยไดกําหนดเปนพื้นที่เปาหมาย ไดแก  

     1. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานบอชะอม ต.พวา อ.แกงหางแมว จ.จันทบุรี 
            2. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานคลองแดง ต.พวา อ.แกงหางแมว จ.จันทบุรี 

     3. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานหางแมว ต.ขุนซอง อ.แกงหางแมว จ.จันทบุรี 
            2. ประสานงานไปยังกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 11 เพื่อรวมหารือเก่ียวกับทิศทางในการดําเนินงานวิจัย 
            3. สัมภาษณ คณะผูบริหาร และคณะครูในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน เก่ียวกับการจัดการเรียนรู             
หรือ การจัดการสอนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน  มห
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เครื่องมือที่ใชในการสัมภาษณ คือ แบบสัมภาษณเก่ียวกับการจัดการเรียนรูในโรงเรียนตํารวจตระเวน ชายแดน เน้ือหาในแบบ
สัมภาษณ คณะผูบริหารและคณะครูในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ประกอบดวยประเด็นตาง ๆ คือ ลักษณะการจัดการ
เรียนการสอนของโรงเรียน ลักษณะการเขียนแผนการจัดการเรียนรู  วิธีการหรือรูปแบบการนําส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีใด
ไปใชประกอบการเรียนการสอน ลักษณะบรรยากาศของการเรียนในหองเรียน หรือ การจัดการชั้นเรียน วิธีการการวัด
ประเมินผลนักเรียน และวิธีการแกปญหาพัฒนานักเรียนโดยใชวิจัยในชั้นเรียน 
 4. จัดทํารางรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชหลักจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
 5. จัดประชุมระดมสมองรวมกับภาคีเครือขาย เพื่อรวมจัดทํารูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชหลักจิตวิทยา 
การศึกษาและการแนะแนว 
 6. ใหพื้นที่เปาหมายนํารูปแบบการจัดการเรียนรูที่ไดรับจากการประชุมระดมสมอง ไปประยุกตใชในการเรียน การ
สอนในโรงเรียน ในพื้นที่เปาหมาย 
 7. ผูวิจัยติดตามผลการดําเนินของโรงเรียนในพื้นที่เปาหมายในลักษณะการเยี่ยมชมการเรียนการสอนของ    
โรงเรียน 
 8. การถอดบทเรียนรวมกันเพื่อใหเกิดผลในอนาคตตอนักเรียน 

ผลการวิจัย 
 ผลการสังเคราะหที่ ไดรับจากการศึกษาบริบทของพื้นที่เปาหมาย โดยการใชแบบสัมภาษณในสวนของ           
คณะผูบริหารและคณะครูในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน  พบวา 

1. ลักษณะการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานบอชะอม มีลักษณะเนนผูเรียนเปน
สําคัญ โดยจะเนนเก่ียวกับการดําเนินงานตามโครงการตามพระราชดําริ 8 โครงการ ตามแนวทางของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทําใหนักเรียนไดความรูทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ สงผลใหนักเรียนสามารถปฏิบัติจริงและ
ไปประกอบวิชาชีพ ซ่ึงทางโรงเรียนเนนการนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางสูงสุด สวนลักษณะการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู คือ เขียนใหตรงตามหลักสูตรแกนกลาง ทั้งดานจุดประสงคการสอน เน้ือหาสาระ กิจกรรม การสอน การใชส่ือ และ
ประเมินผล โดยเนนนักเรียนเปนสําคัญ อีกทั้งเนนการจัดการเรียนตามแผนการเรียนรู ในลักษณะเชิงบูรณาการผสมผสานกับ
แผนการเรียนรูสําเร็จรูปและจัดแผนการเรียนรู โดยเนนในดานพัฒนาที่ตัวผูเรียนและผูสอน สําหรับวิธีการหรือรูปแบบการนํา
ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใชประกอบการเรียนการสอน คือ ใชแท็บเล็ต พีซี เพื่อการศึกษา และใชคอมพิวเตอรเพื่อการ
ส่ือสารสัปดาหละ 1 ครั้ง  สวนส่ือภาพจะเริ่มตั้งแต ชวงเขาแถวเคารพธงชาติ เริ่มดวยการทักทายและการฝกพูดภาษาอีกทั้งมี
นวัตกรรมโดยการนําผลผลิตทางการเกษตรมาจัดทําเปนส่ือ สวนลักษณะบรรยากาศของการเรียนในหองเรียน หรือ การ
จัดการช้ันเรียนน้ัน  มีส่ือการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรูในหองเรียน โดยใหนักเรียน ทํากิจกรรมในหอง แต
บางครั้งมีการเรียนนอกหองเรียน เชน ใตรมไม แปลงเกษตร เปนตน นักเรียนมีความตั้งใจใฝรู เปนผูฟงที่ดี มีสัมมาคารวะ มี
มารยาทที่ดี และบรรยากาศของการเรียนรู ไมเครียดจนเกินไป  สวนวิธีการการวัดประเมินผลนักเรียน คือ  ใชเครื่องมือแบบ
ประเมินผลนักเรียน เม่ือมีกิจกรรมทั้งทางทฤษฎี ปฏิบัติ และวัดผลการเรียนโดยใชการสอบถาม รายบุคคล สอบถามจาก
ผูปกครองและการใหทําในใบงาน  สําหรับวิธีการแกปญหาพัฒนานักเรียนโดยใชวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนบานบอชะอม คณะครูไดใหขอมูลวาใชงานวิจัยในชั้นเรียน เม่ือตองแกปญหา เก่ียวกับ ปญหาดานการอาน ปญหา
ดานการเขียน ปญหาดานความการขาดรับผิดชอบ  เชน ไมทําการบาน โดยไดทําการสํารวจจากนักเรียนในหอง และ นักเรียน
ทั้งโรงเรียน แตในระดับชั้น ป.1 มีการแกปญหาเด็กนักเรียนที่อานหนังสือไมได เปนผลมาจากยายตามผูปกครองมาระหวาง
ภาคเรียน โดยมีปญหาเก่ียวกับการอาน จึงจัดการแกปญหาโดย “จัดทําโครงการรักการอาน” เพื่อแกปญหาดังกลาว 

2. ลักษณะการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานคลองแดง  มีลักษณะเปนไปตาม
แผนการสอนที่กําหนด  โดยมุงเนนไปตามโครงการตามพระราชดําริตางๆ และมีนักเรียนเปนศูนยการเรียนรู  ทั ้งยังมีการ
จัดการเรียนการสอน โดยเนนนักเรียนเปนสําคัญ เนนใหนักเรียนลงมือปฏิบัติ เพื่อใหเกิดการเรียนรู และมีการจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการ สําหรับลักษณะการเขียนแผนการจัดการเรียนรู  เนนในสวนของจุดประสงคที่กระตุนนักเรียนใหเกิด
กระบวนการคิด  มีการใชส่ือการสอน เชน บัตรภาพ บัตรคํา เพลง ดนตรี เพื่อกระตุนความสนใจของนักเรียน สวนวิธีการหรือ
รูปแบบการนําส่ือ นวัตกรรม  และ เทคโนโลยีไปใชประกอบการเรียนการสอนน้ัน  มีการนําส่ือการเรียนการสอนในบางดานที่
ครู หรือ ผูสนับสนุนใหความอนุเคราะห เชน การสอนคณิต ในบทที่เก่ียวของกับการนับเงิน ก็จะนํามาใชใหนักเรียนเห็นภาพ
จริง  พรอมทั้งเชื่อมโยงไปยังสาระการเรียนรูในวิชาอ่ืนๆ  และการใชส่ือเขามาชวยในการสอน ทั้งทางดาน นวัตกรรม การผลิตมห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี



การประชุมวิชาการวิจัยรำาไพพรรณี ครั้งที่ 9, “การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2558

4733 

 

ส่ือ และเทคโนโลยีดานตางๆประกอบการสอน  สําหรับลักษณะบรรยากาศของการเรียนในหองเรียน หรือ การจัดการชั้นเรียน  
ครูและนักเรียน มีความสัมพันธที่ดีตอกัน โดยที่นักเรียนไมไดมองครู วาเปนเพียงแคครูเทาน้ัน  แตยังใหความรูสึกวาครูเปนได
ถึงผูปกครองของนักเรียน  อีกทั้ง การจัดการเรียน  การสอนมีส่ือประกอบ หรือ การจัดการเรียนการสอนนอกหองเรียน สงผล
ใหผูเรียนใหความสนใจ มีความอยากรู  อยากคนควา อยากเรียน ทําใหนักเรียนมีความสุขในการเรียน สวนวิธีการการวัด
ประเมินผลนักเรียน น้ันมีการวัดและประเมินตามสภาพความเปนจริง โดยนํามาตรฐานตัวช้ีวัดในดานตางๆ เปนตัวกําหนด  มี
การทํา Pre – test และ Post – test เพื่อวัดผลความเขาใจในการเรียน อีกทั้ง  มีการวัดผล  ทั้งแบบประเมินผลงาน และการ
สอบแบบเลือกตอบ ในดานของวิธีการแกปญหาพัฒนานักเรียนโดยใชวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบาน 
คลองแดง น้ันมีการแกปญหาและพัฒนา นักเรียนโดยการวิจัยตามหลักการวิจัยโดยทําในบางสาระวิชา และเม่ือเกิดปญหาซํ้าๆ 
ผูสอนมีการทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้น เชน การวิจัยเก่ียวกับสาเหตุของการไมสงการบาน การวิจัยเก่ียวกับการ
คิดวิเคราะหของนักเรียน เปนตน 

3. ลักษณะการจัดการเรียนการสอนของ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานหางแมว มีการสอนวิชาหลัก คือ 
ภาษาไทย คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ เนนทักษะชีวิตและพัฒนาอาชีพ ดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริ และใชแผนการ
จัดการเรียนรูสําเร็จรูป  สําหรับวิธีการ หรือรูปแบบการนําส่ือ นวัตกรรม  และ เทคโนโลยีใดไปใชประกอบการเรียนการสอน  
โดยการใชส่ือ บัตรคํา ใบงาน จากแผนสําเร็จรูป หาแบบฝกนอกเหนือจากบทเรียนและมีการนําส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
มาใชในการจัดการเรียนการสอนโดยใชส่ือ การเรียนการสอนจาก EDLTV และ จากทรูปลูกปญญา แตไมเปนประจําและ
สมํ่าเสมอ เน่ืองจากอุปกรณมีไมเพียงพอ ทุกชั้นเรียน  สวนลักษณะบรรยากาศของการเรียนในหองเรียน หรือ การจัดการชั้น
เรียน เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง โดยใหมีการคิดสรางสรรค นักเรียนมีความสนใจในการทํากิจกรรมตางๆ ในการเรียนการสอน 
จํานวนนักเรียนมีความเหมาะสมในการเรียนการสอน การทํากิจกรรม  สําหรับวิธีการ การวัดประเมินผลนักเรียนวัดผลจาก
การทดสอบ การทํากิจกรรมเดี่ยว กิจกรรมกลุม  และการทดสอบความรู ความสามารถของนักเรียนจากการทํากิจกรรม มีการ
ตอบคําถาม ออกมาแสดงวิธีทําหนาชั้นเรียน และทดสอบปลายภาคเรียน เก็บคะแนนแตละหนวยการเรียนรู ในดานของวิธีการ
แกปญหาพัฒนานักเรียนโดยใชวิจัยในชั้นเรียนของ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานหางแมว คณะครูที่ใหการสัมภาษณได
กลาว  ณ  ขณะชวงเวลาที่ทําการสัมภาษณวา ไมไดทําเปนรูปแบบ หรือ แบบแผน แตมีการแกไข นักเรียนที่เรียนออน หรือ ที่
เรียนชา ดวยการเสริมและในรายที่เรียน ไมทันเพื่อนในชั้นเรียน มีกิจกรรมที่ตองทํานอกเหนือจากเพื่อน และเนนสอนเปน
รายบุคคล 
 ผลการวิจัยที่ไดรับจากการประชุมระดมสมอง เพื่อรวมกันจัดทํารูปแบบการจัดการเรียนรู 
 ในการประชุมระดมสมอง เพื่อรวมกันจัดทํารูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชหลักจิตวิทยาการศึกษาและการแนะ
แนว ซ่ึงผูวิจัยไดจัดประชุมระดมสมองเก่ียวกับการจัดทํารูปแบบการจัดการเรียนรู  ในพื้นที่เปาหมายรวมกับคณะผูบริหาร 
คณะครู คณะผูบริหารองคกรทองถิ่น เจาหนาที่ที่รับผิดชอบเก่ียวกับงานดานพัฒนาชุมชน และปราชญชุมชน ณ เทศบาล
ตําบลพวา อําเภอแกงหางแมว จังหวัดจันทบุรี  ผลจาการประชุมรวมกัน คือ ไดรูปแบบการจัดการเรียนรูที่มีความสอดแทรก
เก่ียวกับการมีสวนรวมของชุมชน และผนวกรวมกับ หลักจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 2 รูปแบบ ดังน้ี   

1. รูปแบบการจัดการเรียนรูที่ไดรับจากการของกลุมคณะครูและผูบริหารโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 
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2. รูปแบบการจัดการเรียนรูที่ไดรับจากกลุมภาคีเครือขาย 

 
เม่ือไดรูปแบบทั้งสองรูปแบบแลว ไดมีการใหกลุมพื้นที่เปาหมายนําไปปรับใชในโรงเรียน โดยการสอดแทรกใน

เน้ือหาสาระวิชาตางๆ ตามที่ผูสอนเห็นเหมาะสม 
ผลการวิจัยที่ไดรับจากการติดตามการใชรูปแบบการจัดการเรียนรู ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 
จากการติดตามการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชหลักจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวรวมกับการมีสวนรวม

ของชุมชน ซ่ึงการติดตามอยูในลักษณะเชิงเยี่ยมชมการดําเนินงานเก่ียวกับการเรียน การสอนในโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนในพื้นที่เปาหมาย  ผูวิจัยพบวา ผูบริหารและครูผูสอนใหการสนับสนุน ทั้งในดานเทคนิควิธีการสอนแบบตางๆ  
วิธีการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การจัดทําแผนการเรียนรูแบบบูรณาการ และพัฒนาการเรียนรู อีกทั้งมีการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการจัดการเรียนการสอนโดยมีการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง และมีการวางแผนรวมกันในการจัดการ
เรียนรูที่เหมาะสม 
 ผลการวิจัยที่ไดรับจากการถอดบทเรียนรวมกันของทุกภาคสวน เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู 

ขอสรุปที่ไดรับจากการ ถอดบทเรียนรวมกัน พบวา รูปแบบการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมขึ้นอยูกับ รูปแบบการ
จัดการเน้ือหา การใชส่ือ ความรู และประสบการณของผูสอน ความพรอมของผูเรียน การมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชน
ในการสงเสริมกิจกรรมดานตางๆ  ส่ิงสําคัญ คือ การสรางแรงจูงใจในการเปนผูใฝรูใฝเรียนใหกับนักเรียน ซ่ึงหมายถึง การใช
หลักทางดานจิตวิทยาการศึกษา และ อีกประการหน่ึง คือ  การแนะนําในส่ิงที่ดีที่ถูกตองใหกับนักเรียน ไมวาจะเปน ดานการ
เรียนหรือการใชชีวิตใหเหมาะสมซ่ึงก็คือหลักของการแนะแนว  

สรุปผลและอภิปรายผล 

จากผลการวิจัยพบวา รูปแบบการใชจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวในการจัดการเรียนรู หรือ การจัดการเรียน
การสอนน้ันจะชวยใหครูผูสอนมีความเขาใจตัวในตัวนักเรียนอยางแทจริง เขาใจธรรมชาติของนักเรียน ความคิดจิตใจและ
ความตองการของนักเรียนเขาใจวาส่ิงใดเหมาะสมหรือไมเหมาะสมสําหรับนักเรียนอันจะนําไปสูความสําเร็จหรือความลมเหลว
ในการศึกษาของนักเรียน   

ในสวนของการนํารูปแบบการจัดการเรียนรู ไปใช พบวา ครูผูสอนโดยสวนมากจะดําเนินการสอนอันประกอบดวย 3 
ขั้นตอนหลัก ไดแก ขั้นเตรียม ขั้นดําเนินการ และ ขั้นประเมินผล ในสวนของขั้นเตรียม ขั้นน้ีครูผูสอนจะดําเนินการโดยเริ่ม
ตั้งแต การศึกษาเน้ือหา จุดมุงหมาย แผนการสอน เพื่อวางแผนกําหนดกิจกรรม วิธีการ ในการวางแผนครูจะกําหนด
จุดประสงคของการสอน และรายละเอียดของการดําเนินการสอน สําหรับขั้นตอนการดําเนินงาน จะมีการนําเขาสูบทเรียน
ตามเทคนิคของครูผูสอนแตละคน ซ่ึงจะมีทั้งคําถาม หรือ เกมสตางๆ จากน้ันจะใหนักเรียนศึกษาคนควาขอเท็จจริง ในบางวิชา
มีการลงมือปฏิบัติ เชน วิชาเกษตรกรรม อยูในกลุมสาระการงานและพื้นฐานอาชีพ เม่ือนักเรียนไดลงมือปฏิบัติหรือศึกษา
คนควาหาขอเท็จจริงแลว นักเรียนรวมกันสรุปผลในขั้นน้ีนักเรียนสามารถรวมแสดงความคิดเห็นไดตามส่ิงที่นักเรียนรับรูมา 
หรือมีประสบการณดานน้ันๆ  ขั้นตอนสุดทาย คือ ขั้นประเมินผล วิธีการวัดและประเมินผลมีหลายวิธี ทั้งจากการทดสอบ การ
ทํากิจกรรมเดี่ยว กิจกรรมกลุม  และการทดสอบความรู ความสามารถของนักเรียนจากการทํากิจกรรม มีการตอบคําถาม มห
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ออกมาแสดงวิธีทําหนาชั้นเรียน และทดสอบปลายภาคเรียน เก็บคะแนนแตละหนวยการเรียนรู  ทั้งน้ีขึ้นอยูกับครูผูสอน และ
วางแผนกําหนดกิจกรรม ซ่ึงสอดคลองกับ จําเนียร ไตรมาตร (2542) พบวา ครูผูสอนพัฒนาหลักสูตรโดยการปรับกิจกรรมให
สอดคลองกับสภาพทองถิ่น และใหทองถิ่นมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร วางแผนการสอนโดยมีจุดมุงหมายใหผู เรียนได
เรียนรูและแสวงหาความรูดวยตนเอง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณทางภาษา ใชธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมเปนส่ือ ใชส่ือและหองปฏิบัติการตางๆ ในการจัดการเรียนการสอน วัดและประเมินผลโดยใชขอทดสอบและ
การประเมินจากแฟมสะสมงานนักเรียนและนิเทศการเรียนการสอนโดยการสังเกตการสอนและการใหคําปรึกษา สงผลให
ผูเรียนไดรับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคในดานความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน มีสุขภาพกายและจิตที่ดี  อีก
ทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของ กรรณิการ  สัจกุล ที่ไดศึกษาเก่ียวกับ รูปแบบการจัดการศึกษาและพัฒนาครูตามแนว
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี: บทเรียนจากโครงการพระราชทานความชวยเหลือทาง
การศึกษาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ผลการศึกษาสรุปไดวา การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารหางไกลการคมนาคม การจัดการศึกษาที่ใหโอกาสแกเด็ก เยาวชน และประชาชนไดมีโอกาสทาง
การศึกษามากขึ้น การจัดการศึกษาควบคูกับ การสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน และการพัฒนาคน ใหมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง
สมบูรณ การจัดการศึกษาที่ใชภูมิปญญาไทย  โดยมุงพัฒนาการ 4 ดาน คือ พุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษาและพลศึกษา 
การจัดการศึกษาที่มีการศึกษาทดลอง ปรับปรุงพัฒนา มีแผนและโครงการเปนแนวทางดําเนินงานดังเชนแผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  ดังน้ัน สรุปไดวา รูปแบบการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมสําหรับนักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนขึ้นอยูกับสภาพส่ิงแวดลอม สภาพสังคม และวัฒนธรรม รวมไปถึงสภาพทางครอบครัวของนักเรียน 

 สําหรับบรรยากาศในการเรียนรูของนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน พบวา  มีความใกลชิดกันระหวาง
ครูผูสอน ผูบริหารโรงเรียน และนักเรียน ซ่ึงการนําจิตวิทยาการศึกษา การแนะแนวมาประยุกตใชสงผลใหนักเรียนมีความสุข
ในระหวางการเรียนรู สรางแรงจูงใจใหกับนักเรียน ส่ือที่ใชประกอบการสอน ไดแก แบบฝกหัด การตูน แผนภาพ บทเรียน
แบบนิทาน ในบางครั้งครูผูสอนมีการเลือกส่ือการสอนที่เหมาะสมจากอินเตอรเน็ต จากการใชส่ือที่เหมาะสม บวกกับการสราง
แรงจูงใจตามหลักจิตวิทยาและการแนะแนว สงผลใหนักเรียนมีความสุขในการเรียน สงผลใหเกิดความรูสึกประทับใจใน
ครูผูสอน และเกิดความพึงพอใจในกิจกรรมตาง ๆ ระหวางการเรียนรูรวมกันระหวางครูผูสอน และเพื่อนรวมชั้นเรียน ซ่ึง
สอดคลองกับ วิภา  บุญสง(2544) พบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจในเรื่องการมีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียน โดยรวมอยูใน
ระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ความพึงพอใจของผูเรียน อยูในระดับมากที่สุดเรียงตามลําดับ ไดแก นักเรียน
ตองการใหครูใชส่ือในการจัดกิจกรรม นักเรียนมีความสุขในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรวมกับครู และสนุกกับการเรียน
เม่ือไดใชส่ือดวยตนเอง  

สําหรับการประชุมระดมสมองและการถอดบทเรียนรวมกันระหวางภาคีเครือขาย สงผลใหเกิดการประสานความ
รวมมือกัน ซ่ึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะเกิดขึ้นไดตองอาศัยการประสาน ความสามัคคีและความมีมนุษยสัมพันธ และ
ความรวมมือของทุกภาคสวน สอดคลองกับ รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิรูปการศึกษา โดยไดประเมิน
ความกาวหนาการเรียนรูของ สํานักทดสอบทางการศึกษา(2545) พบวา ผลการดําเนินการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความกาวหนาในระดับปานกลาง  มีหนวยงานที่เก่ียวของในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกหนวยงานดําเนินการสงเสริมการศึกษาวิจัยองคความรูในเรื่องเก่ียวกับรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและสามารถนําความรูที่ไดไปปฏิบัติ ดังน้ัน จะเห็นไดวา หลักแหงประสิทธิผล หรือ ผลผลิตที่ได
ตามจุดมุงหมายที่วางไว คือ นักเรียนมีคุณภาพ สามารถสําเร็จการศึกษา ไมออกกลางคัน เรียนเกินเวลา หรือชาเกินกวาที่
กําหนด อีกทั้งการมีสวนรวมของภาคีเครือขายน้ันยังเปนการรวมกันพัฒนากิจกรรมของนักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนตอไปในอนาคต 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งตอไป 
1. ควรมีการทําวิจัยเก่ียวกับการนํารูปแบบการจัดการเรียนรู โดยใชหลักจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวไป

ปรับใชในโรงเรียนอ่ืนๆ ตอไป ซ่ึงอาจจะเปนโรงเรียนที่มีบริบทแตกตางจากโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน  

2. ควรมีการทําวิจัยเชิงบูรณาการในสาระการเรียนรูในแตละรายวิชา เชน การบูรณาการวิชาคณิตศาสตรกับวิชา
ภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 

3. ควรมีการทําวิจัยในการสงเสริมภาวะโภชนาการที่ดีของนักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน  โดยเนน
การมีสวนรวมของผูปกครอง มห
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แนวทางกําหนดกลยุทธกระบวนการเรียนการสอนแบบหองเรียนเสมือนของมหาวิทยาลัยเอกชน 
Guideline on the Strategic Defining of Virtual Classroom Teaching Process  

for Private Universities 
ฬิฏา สมนา 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อหาแนวทางกําหนดกลยุทธกระบวนการเรียนการสอนแบบหองเรียนเสมือนของ
มหาวิทยาลัยเอกชน  โดยการวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ  กลุมเปาหมายมีอยู 2 กลุมคือ อาจารยและนักศึกษา
ที่เก่ียวของกับการเรียนการสอนในรูปแบบหองเรียนเสมือน ของมหาวิทยาลัยเอกชนทั่วประเทศ โดยเลือกมหาวิทยาลัยเอกชน
ที่มีการเรียนการสอนแบบหองเรียนเสมือนเปนหลัก จํานวน 8 แหง ๆ ละ 2 หองเรียนโดยกระจายตามภาคทั่วประเทศ 
เครื่องมือที่ใช แบงออกเปน 2 สวนคือ สวนแรกใช แบบสอบถาม เก็บขอมูลจากนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนที่เลือกแตละ
มหาวิทยาลัย ๆ ละ 2 หองเรียน จํานวน 80 คน รวม 640 คน และแบบสัมภาษณ (Semi-structural Interview) อาจารยที่มี
บทบาทเก่ียวของกับการเรียนการสอนแบบหองเรียนเสมือนแหงละ 3 คน รวม 24 คน โดยสมมติฐานการวิจัยไดแก ปจจัยดาน
ทรัพยากรเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการส่ือสาร  ทักษะความรูในการใชคอมพิวเตอร การรับรูคุณคาของเทคโนโลยีการ
ส่ือสาร วัฒนธรรมการส่ือสารและการแลกเปล่ียนเรียนรู  และ ความรวมมือกันในองคกร มีอิทธิพลตอความสําเร็จของ
หองเรียนเสมือน 
 ผลการวิจัยพบวา แนวทางในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบหองเรียนเสมือนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
มหาวิทยาลัยเอกชนควรจะสนับสนุนส่ือการเรียนการสอนที่ทันสมัย และระบบเครือขายที่มีความสามารถในการส่ือสารขอมูล  
ตลอดจนบุคลากรที่ทําการถายทอดความรู  ฝกอบรม และถายทอดเทคนิคตาง ๆ ใหอาจารยอยางสมํ่าเสมอ   นอกจากน้ัน
มหาวิทยาลัยควรจะมีระเบียบ แบบแผนการปฏิบัติของมหาวิทยาลัยในการสงเสริมใหมีการแลกเปล่ียนความรูโดยผานส่ือ
ออนไลน  โดยกําหนดใหเปนสวนหน่ึงของการเรียนการสอน และมีการประเมินผลจากการใชส่ือเหลาน้ีเพิ่มเติม นอกเหนือจาก
การสอนในชั้นเรียน   
 สําหรับแนวทางในการบริหารจัดการเก่ียวกับวัฒนธรรมในการแบงปนและแลกเปล่ียนความรู เน่ืองจาก ยังมี
ระยะหางระหวางผูสอนกับผูเรียนในระดับหน่ึง แนวทางการเรียนการสอนควรจะตองมีการมอบหมายงาน หรือกรณีศึกษาให
นักศึกษาไดคนควาขอมูล ตลอดจนแลกเปล่ียนเรียนรูกับเพื่อน ๆ โดยผานส่ือออนไลน โดยผูสอนทําหนาที่เปนผูสนับสนุน และ
ที่ปรึกษาผานทางอีเมล หรือเว็บบอรด  แนวทางน้ีควรลดระดับความตองการหลีกเล่ียงความไมแนนอนในการแลกเปล่ียน
เรียนรูของผูเรียน โดยเสริมสรางความม่ันใจใหกับผูเรียนในการแสดงออก และเพิ่มเน้ือหาหรือความรูตาง ๆ ที่เก่ียวของกับ
รายวิชาบนเว็บใหสมบูรณมากขึ้น และมีเว็บบอรดเปนชองทางใหนักศึกษาและอาจารยไดแลกเปล่ียนเรียนรู  และควรเสริม
แรงจูงใจมากขึ้น 
 แนวทางในการเสริมใหบุคลากรมีพันธกิจรวมกัน ควรมีมาตรการเสริมสรางแรงจูงใจ เชน การกําหนดใหการเรียน
การสอนแบบหองเรียนเสมือนเปนภาระงานที่สามารถใชทดแทนภาระงานสอนในชั้นเรียน  มีการสงเสริมใหมีการอบรม หรือ
ศึกษาเพิ่มเติม และทําใหบุคลากรรับรูคุณคา และเขาใจรวมกันวาเปนพันธกิจที่สําคัญอีกประการหน่ึงที่ตองรวมมือรวมใจกัน
พัฒนาเพื่อใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น สําหรับแนวทางในการเพิ่มศักยภาพในการใชคอมพิวเตอรและเครื่องมือ
การส่ือสาร มหาวิทยาลัยควรมีศูนยปฏิบัติการที่คอยทําหนาที่ฝกอบรมเทคนิคการปฏิบัติ เชน การทํามัลติมีเดีย และทําหนาที่
ชวยเหลืออาจารยในการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนออนไลน ตลอดจนอบรมทักษะการใชคอมพิวเตอร และส่ือออนไลน ใหกับ
ผูเรียนอยางสมํ่าเสมอ 
คําสําคัญ: หองเรียนเสมือน, กระบวนการเรียนการสอน, เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Abstract 

 The purpose of this study was to find the guideline on the strategy defining of virtual classroom 
teaching process for private universities. This was combined between the qualitative and quantitative 
research. Teachers and students who involved in the virtual classroom teaching of the nationwide private 
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universities were two target groups which the two classrooms of eight private universities were selected 
for this research. The instruments were divided into  two parts; the questionnaire to collect the 640 
students information and the semi-structural interview of the 24 teachers in the virtual classroom 
teaching from selected universities. The research hypothesis was the factors that influenced to the 
success of a virtual classroom, namely, the computer technology resources and communication, the skill 
of computer usage, the perceived value of technology communication, the culture of communication 
and knowledge sharing, as well as, the collaboration in the enterprise.  
 The results showed that the guideline to improve the virtual classroom teaching process was the 
support from the private universities in term of the modern teaching media, the capacity of network for 
communication and the efficiency efficiency officers to train the technology knowledge for teacher. 
Moreover, it was important to set the universities discipline and plan of the online knowledge sharing as a 
part of learning as well as evaluation after the usage. 
 For the guidelines on the management in knowledge sharing and exchanging for decreasing the 
distance between the teachers and students, the teacher should assign student the works, case study for 
searching the information or knowledge sharing with friends together with acted as the sponsors or 
advisers via e-mail or web board. In contrast, this approach should be reduced the need to avoid the 
uncertainty in the knowledge of the students by strengthening the learners confidences expression. 
Additionally, the additional content or knowledge related to the course was very necessary. The forum 
was a way for student and teachers to share and learn similarly. The motivation was also supported. 
 For the guideline to encourage staffs having the co-mission, it was essential to have the measure 
to build up the incentive, for instance, the virtual classroom teaching as a task the substitutes the 
common class, promoting the training and more learning, increasing the personnel perceived value and 
mutual understanding that the mission is important because of the need to cooperate in order to 
develop more effective learning. For the way to enhance the use of computer and communication 
equipment, the universities should have a center serving the training, practical techniques such as 
multimedia. Likewise, this center should be able to assist the teachers in developing the online teaching 
materials as well as computer and online skill training regularly.  
Keywords: Virtual Classroom, Teaching Process, Information Technology 

บทนํา 

 ในปจจุบัน ธุรกิจทางดานการศึกษามีการแขงขันกันสูง การดําเนินธุรกิจเริ่มซับซอน และมีความไมแนนอนมากขึ้น  
หลาย ๆ ธุรกิจมีการปรับกลยุทธเพื่อความอยูรอด ดวยการนําแนวความคิดเก่ียวกับการรวมมือและแลกเปล่ียนการใช
ทรัพยากรทั้งทางดานทุน Capital)และสติปญญา (Intellectual)รวมกัน (Virtual organization) (Mowshowitz 1997)  ผล
ที่เกิดจากสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่มีการแขงขันสูง และความตองการพัฒนาทักษะ ความรูในการประกอบอาชีพของแรงงาน
ที่กําลังจะเขาสูระบบ หรือที่มีงานทําอยูแลวในระบบธุรกิจมีจํานวนมากขึ้น กอปรกับความกาวหนาของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมีมากขึ้น ปจจัยเหลาน้ีไม ไดมีผลกระทบกับธุรกิจเทาน้ัน แตยังสงผลไปยังการใหบริการการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาดวย โดยเฉพาะความกาวหนาของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบัน ซ่ึงรวมถึง อินเทอรเน็ต อินทราเน็ต 
ไดเขามามีบทบาทสําคัญตอการใหบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย  โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเอกชน ซ่ึงจัดวาเปนศูนยกลาง
ในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยในทองถิ่น ใหมีศักยภาพในการประกอบอาชีพและการดําเนิน
วิถีชีวิต  และสามารถสรางองคความรู บูรณาการภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อพัฒนาอยางยั่งยืน 

ปจจุบันมหาวิทยาลัยเอกชนหลาย ๆ แหงไดมีการนําระบบการศึกษาแบบหองเรียนเสมือน มาเปนอีกทางเลือกหน่ึง
ในการเสริมการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ  ซ่ึงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบหองเรียนเสมือนน้ี เปนการจัดการเรียน
การสอนดวยระบบคอมพิวเตอร และระบบเครือขายอินเทอรเน็ต หรือ อินทราเน็ต ระบบดังกลาวเปนการส่ือสารรวมกันมห
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universities were two target groups which the two classrooms of eight private universities were selected 
for this research. The instruments were divided into  two parts; the questionnaire to collect the 640 
students information and the semi-structural interview of the 24 teachers in the virtual classroom 
teaching from selected universities. The research hypothesis was the factors that influenced to the 
success of a virtual classroom, namely, the computer technology resources and communication, the skill 
of computer usage, the perceived value of technology communication, the culture of communication 
and knowledge sharing, as well as, the collaboration in the enterprise.  
 The results showed that the guideline to improve the virtual classroom teaching process was the 
support from the private universities in term of the modern teaching media, the capacity of network for 
communication and the efficiency efficiency officers to train the technology knowledge for teacher. 
Moreover, it was important to set the universities discipline and plan of the online knowledge sharing as a 
part of learning as well as evaluation after the usage. 
 For the guidelines on the management in knowledge sharing and exchanging for decreasing the 
distance between the teachers and students, the teacher should assign student the works, case study for 
searching the information or knowledge sharing with friends together with acted as the sponsors or 
advisers via e-mail or web board. In contrast, this approach should be reduced the need to avoid the 
uncertainty in the knowledge of the students by strengthening the learners confidences expression. 
Additionally, the additional content or knowledge related to the course was very necessary. The forum 
was a way for student and teachers to share and learn similarly. The motivation was also supported. 
 For the guideline to encourage staffs having the co-mission, it was essential to have the measure 
to build up the incentive, for instance, the virtual classroom teaching as a task the substitutes the 
common class, promoting the training and more learning, increasing the personnel perceived value and 
mutual understanding that the mission is important because of the need to cooperate in order to 
develop more effective learning. For the way to enhance the use of computer and communication 
equipment, the universities should have a center serving the training, practical techniques such as 
multimedia. Likewise, this center should be able to assist the teachers in developing the online teaching 
materials as well as computer and online skill training regularly.  
Keywords: Virtual Classroom, Teaching Process, Information Technology 

บทนํา 

 ในปจจุบัน ธุรกิจทางดานการศึกษามีการแขงขันกันสูง การดําเนินธุรกิจเริ่มซับซอน และมีความไมแนนอนมากขึ้น  
หลาย ๆ ธุรกิจมีการปรับกลยุทธเพื่อความอยูรอด ดวยการนําแนวความคิดเก่ียวกับการรวมมือและแลกเปล่ียนการใช
ทรัพยากรทั้งทางดานทุน Capital)และสติปญญา (Intellectual)รวมกัน (Virtual organization) (Mowshowitz 1997)  ผล
ที่เกิดจากสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่มีการแขงขันสูง และความตองการพัฒนาทักษะ ความรูในการประกอบอาชีพของแรงงาน
ที่กําลังจะเขาสูระบบ หรือที่มีงานทําอยูแลวในระบบธุรกิจมีจํานวนมากขึ้น กอปรกับความกาวหนาของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมีมากขึ้น ปจจัยเหลาน้ีไม ไดมีผลกระทบกับธุรกิจเทาน้ัน แตยังสงผลไปยังการใหบริการการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาดวย โดยเฉพาะความกาวหนาของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบัน ซ่ึงรวมถึง อินเทอรเน็ต อินทราเน็ต 
ไดเขามามีบทบาทสําคัญตอการใหบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย  โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเอกชน ซ่ึงจัดวาเปนศูนยกลาง
ในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยในทองถิ่น ใหมีศักยภาพในการประกอบอาชีพและการดําเนิน
วิถีชีวิต  และสามารถสรางองคความรู บูรณาการภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อพัฒนาอยางยั่งยืน 

ปจจุบันมหาวิทยาลัยเอกชนหลาย ๆ แหงไดมีการนําระบบการศึกษาแบบหองเรียนเสมือน มาเปนอีกทางเลือกหน่ึง
ในการเสริมการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ  ซ่ึงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบหองเรียนเสมือนน้ี เปนการจัดการเรียน
การสอนดวยระบบคอมพิวเตอร และระบบเครือขายอินเทอรเน็ต หรือ อินทราเน็ต ระบบดังกลาวเปนการส่ือสารรวมกัน
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ระหวางอาจารยกับ นักศึกษา โดยอาศัยซอฟตแวรเพื่อควบคุมโครงสรางบรรยากาศแบบหองเรียนเสมือน (The  virtual 
classroom software)อาจารยและนักศึกษามีปฎิสัมพันธกันแบบภาวะตางเวลา (Asynchronous) ซ่ึงทําใหผูเรียนในระบบ
หองเรียนเสมือนสามารถเชื่อมตอเขาไปศึกษาไดจากทุกที่ทุกเวลาอยางไรก็ดี  การเรียนการสอนแบบหองเรียนเสมือนน้ียังไมได
รับการพัฒนาและใชอยางแพรหลายเทาที่ควร การแกปญหาสวนใหญมักจะมุงเนนที่ปจจัยทางเทคโนโลยี โดยละเลยปญหาอ่ืน 
ๆ ที่เก่ียวกับตัวอาจารยและนักศึกษา ตลอดจนปญหาอ่ืน ๆ อาทิเชน วัฒนธรรมในองคกร ที่เก่ียวกับระบบและการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ผูวิจัยจึงมุงเนนศึกษาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงและนําเสนอตนแบบของการจัดการเก่ียวกับระบบ
หองเรียนเสมือนที่มีประสิทธิภาพ  และตอบสนองความตองการของผูเรียนใหเกิดประโยชนสูงสุด  

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพื่อหาแนวทางกําหนดกลยุทธกระบวนการเรียนการสอนแบบหองเรียนเสมือนของมหาวิทยาลัยเอกชน 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การศึกษาครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเครื่องมือที่ใชวิจัยเชิงปริมาณ ไดแก แบบสอบถาม ที่ผูวิจัย
ใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมเปาหมาย  สําหรับเครื่องมือที่ใชในการวิจัยเชิงคุณภาพ ไดแก แบบสัมภาษณ
อาจารยผูสอนที่มีการสอนแบบหองเรียนเสมือน  ขอมูลที่ไดถูกนํามาวิเคราะหเพื่อหาขอสรุป 
 ประชากรและกลุมตัวอยางมีอยู 2 กลุม คือ อาจารย และนักศึกษาที่เก่ียวของกับการเรียนการสอนในรูปแบบ
หองเรียนเสมือนของมหาวิทยาลัยเอกชน เครื่องมือที่ใช แบงออกเปน 2 สวน คือ สวนแรก ใชแบบสอบถาม เก็บขอมูลจาก
นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนที่เลือกในแตละมหาวิทยาลัยจํานวน 80 คน รวม 640 คน โดยสุมตัวอยางแบบธรรมดา (Simple 
random sampling) และสวนที่สอง ใชแบบสัมภาษณ (Semi-structural Interview) อาจารยที่มีบทบาทเก่ียวของกับการ
เรียนการสอนแบบหองเรียนเสมือนแหงละ 3 คน รวม 24 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
 โดยการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดใชวิธีการรวบรวมขอมูลดังน้ี 
 1.เก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถามจากนักศึกษาที่มีการเรียนการสอนแบบหองเรียนเสมือน จํานวน 8 แหง ๆ  ละ 
80 คน รวม 640 คน  และสัมภาษณอาจารยที่มีการเรียนการสอนแบบหองเรียนเสมือน จํานวนแหงละ  3 คน    
 2.รวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกกลุมตัวอยางซ่ึงเปนผูสอน ในรายวิชาที่มีการเรียนการสอนแบบหองเรียน
เสมือน  เพื่อสรุปวิเคราะห  สําหรับเปนแนวทางการกําหนดนโยบายของปจจัยที่สงผลตอคุณภาพของการเรียนการสอนแบบ
หองเรียนเสมือน 
 นําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ การสรุปวิเคราะหแบบสัมภาษณเก่ียวกับปจจัยที่สงผล ตลอดจน
ปญหา และขอเสนอแนะในการแกปญหาที่เกิดขึ้น  ผูวิจัยไดใชผลจากการวิเคราะห และสรุปประเด็น จากการสัมภาษณเชิงลึก 
จากกลุมตัวอยาง โดยใชการบรรยาย (Descriptive) และการวิเคราะหเน้ือหา (Content analysis)  

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการศึกษาเพื่อหาแนวทางกําหนดกลยุทธกระบวนการเรียนการสอนแบบหองเรียนเสมือนของมหาวิทยาลัยเอกชน พบวา 
 1.ส่ือการเรียนการสอน  
 มหาวิทยาลัยเอกชนใหการสนับสนุน อุปกรณคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย และซอฟตแวรสําหรับการเรียนรูใน
หองเรียนเสมือน ตลอดจน บุคลากรทีท่ําการถายทอดความรู ฝกอบรม และถายทอดเทคนิคตาง ๆ แตปญหาของอุปกรณที่ยัง
ไมทันสมัย และระบบเครือขายที่ยังมีความลาชาในการส่ือสารขอมูล  ตลอดจนผูสอนไมมีเวลาในการพัฒนาส่ือ  จากการ
สัมภาษณในเชิงลึก ผูสอนไดใหขอเสนอแนะวามหาวิทยาลัยควรจะใหความสําคัญกับอุปกรณในการเรียนการสอน โดยจัดหา
อุปกรณทันสมัย และปรับปรุงระบบเครือขายใหมีความเร็ว ตลอดจนจัดใหมีการฝกอบรมในการผลิตส่ืออยางสมํ่าเสมอ 
 2.การรับรูคุณคาของการเรียนการสอนแบบหองเรียนเสมือน   
 จากผลการวิจัยทําใหทราบถึงปญหาของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน ผูสอนสวนใหญมีการ
นําเสนอเน้ือหา ทฤษฎีไวบนเว็บเพจ สวนการแลกเปล่ียนเรียนรู ผาน อีเมล เว็บบอรด ในการเรียนการสอนทั้ งผูเรียนและ
ผูสอนยังใหความสําคัญในระดับที่ไมมากนัก  จากการสัมภาษณเชิงลึก ผูสอนไดเสนอแนะวา มหาวิทยาลัยควรจะมีระเบียบ 
แบบแผนการปฏิบัติของสถาบันในการสงเสริมใหมีการแลกเปล่ียนความรูโดยผานส่ือออนไลน  โดยกําหนดใหเปนสวนหน่ึงของ
การเรียนการสอน และมีการประเมินผลจากการใชส่ือเหลาน้ีเพิ่มเติม นอกเหนือจากการสอนในชั้นเรียน มห
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 3.วัฒนธรรมในการแบงปนและแลกเปล่ียนความรู 
 แนวทางในการเรียนการสอนควรจะตองมีการมอบหมายงาน หรือกรณีศึกษาใหนักศึกษาไดคนควาขอมูล ตลอดจน
แลกเปล่ียนเรียนรูกับเพื่อน ๆ โดยผานส่ือออนไลน โดยผูสอนทําหนาที่เปนผูสนับสนุน และที่ปรึกษาผานทางอีเมล หรือเว็บ
บอรด ปจจัยหน่ึงที่มีอิทธิพลตอระดับคุณภาพของการเรียนการสอนแบบหองเรียนเสมือน คุณภาพของการเรียนการสอนแบบ
หองเรียนเสมือนจะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น หากมีการมอบหมายงานกลุม และทําใหผูเรียนรูสึกวาเปนสวนหน่ึงของกลุมในการ
แสดงความคิดเห็นหรือแลกเปล่ียนเรียนรูผานส่ือออนไลนมากขึ้น  เน่ืองจาก ผูเรียนนิยมทํางานที่ไดรับมอบหมายใหโดยผาน
ส่ือออนไลนกับเพื่อนเปนกลุมมากกวาทํางานคนเดียว และเห็นวาสัมพันธภาพภายในกลุม อยูที่ความเชื่อใจกันในการแสดง
ความคิดเห็นผานส่ือออนไลน  จึงมีความโนมเอียงในการยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนมากกวาที่จะแสดงความคิดเห็นที่สอ
ไปในทางที่จะถูกวิจารณ หรือปฏิเสธ   

4.พันธกิจ 
 แนวทางของ กฎ ระเบียบ แบบแผนการปฏิบัติ ตลอดจนความรวมมือของบุคลากรของสถาบัน มีนัยสําคัญวา กฎ 
ระเบียบ เปนไปในแนวทางสนับสนุนในการเรียนการสอนแบบหองเรียนเสมือน  แตในทางปฏิบัติ บุคลกรในสถาบันตาง ๆ 
ยังใหความรวมมือนอย  ยังจํากัดอยูเพียงผูที่เก่ียวของ และผูพัฒนาส่ือการสอนออนไลน ซ่ึงเปนกลุมบุคคลที่มีรายวิชาสอน
แบบหองเรียนเสมือนเทาน้ัน  แนวทางในการเสริมใหบุคลากรมีพันธกิจรวมกัน มหาวิทยาลัยเอกชนจึงควรมีมาตรการ
เสริมสรางแรงจูงใจ เชน การกําหนดใหการเรียนการสอนแบบหองเรียนเสมือนเปนภาระงานที่สามารถใชทดแทนภาระงาน
สอนในชั้นเรียน  มีการสงเสริมใหมีการอบรม หรือศึกษาเพิ่มเติม และทําใหบุคลากรรับรูคุณคา และเขาใจรวมกันวาเปนพันธ
กิจที่สําคัญอีกประการหน่ึงที่ตองรวมมือรวมใจกันพัฒนาเพื่อใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

5.ความสามารถในการใชคอมพิวเตอรและเครื่องมือการส่ือสาร 
 แนวทางของผูเรียนและผูสอนมีความสามารถในการใชเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องมือการส่ือสารในระดับที่ดีมาก 
และใชเปนประจําเปนสวนใหญ อยางไรก็ดี ปญหาของความลาชา ความไมเสถียรของระบบ เปนอุปสรรคตอการแลกเปล่ียน
เรียนรูของผูเรียน  ตลอดจน ตัวนักศึกษาเองขาดความกระตือรือรนในการตอบโตในเว็บบอรด  แนวทางการพัฒนาทักษะใน
ดานน้ี จึงควรที่จะกระตุนใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรูโดยผานส่ือออนไลนมากขึ้น โดยใหถือวาเปนสวนหนึ่งของการประเมินผล 
อยางไรก็ด ีการใชส่ือออนไลนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการแลกเปล่ียนเรียนรูในสภาพการเรียนการสอนแบบหองเรียน
เสมือนใหมีประสิทธิภาพขึ้นอยูกับระดับของการปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน และระหวางผูเรียนดวยกัน  ผูสอนจึงควร
ใหความสําคัญกับ การตอบคําถาม หรือแลกเปล่ียนความรูกับผูเรียนเปนประจํา ตลอดจนออกแบบกระดานสนทนา
แลกเปล่ียนที่นาสนใจ สามารถกระตุนใหผูเรียนอยากที่จะเขามาแลกเปล่ียนความรู สอดคลองกับความคิดเห็นของอาจารย
ผูสอนที่ตองการพัฒนาความสามารถในการสรางส่ือที่ดึงดูด และเปนมิตรกับผูเรียน  แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยควรมี
ศูนยปฏิบัติการที่คอยทําหนาที่ฝกอบรมเทคนิคการปฏิบัติ เชน การทํามัลติมีเดีย และทําหนาที่ชวยเหลืออาจารยในการพัฒนา
ส่ือการเรียนการสอนออนไลน ตลอดจนอบรมทักษะการใชคอมพิวเตอร และส่ือออนไลน ใหกับผูเรียนอยางสมํ่าเสมอ= 

อภิปรายผล 

 ผลการศึกษาแนวทางกําหนดกลยุทธกระบวนการเรียนการสอนแบบหองเรียนเสมือนของมหาวิทยาลัยเอกชน พบวา 
1. การรับรูคุณคาของการเรียนการสอนแบบหองเรียนเสมือน  สามารถกระตุนใหอยากเรียน และแลกเปล่ียนความรู

กับอาจารยและเพื่อน ๆ มากขึ้น อยางไรก็ดี ผูเรียนมีความเห็นวา ยังไมคุนเคยกับการเรียนการสอนแบบน้ี  ผูเรียนยังยึดติดอยู
กับการเรียนการสอนในชั้นเรียนแบบเดิมมากกวา สอดคลองกับความคิดเห็นของผูสอน หากมหาวิทยาลัยตองการเพิ่มคุณภาพ
ของการเรียนการสอนแบบหองเรียนเสมือน  ควรสงเสริมการมีสวนรวม ลดชองวางระหวางผูเรียน และสรางเครือขายความรู 
ตลอดจนเนนการเรียนการสอนที่ผูเรียนเปนศูนยกลาง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Collis (1997: 110-115) เรื่องการ
สนับสนุนโครงการที่ใชวิธีการเรียนแบบรวมมือกันโดยใชส่ิงแวดลอมแบบ www ที่กลาวถึงความตองการของอาจารยและนิสิต 
ที่ตองการเนนการพัฒนาส่ืออิเล็กทรอนิกส  

2. วัฒนธรรมการแลกเปล่ียนเรียนรูดานการหลีกเล่ียงความไมแนนอน ผลการวิจัยพบวา ผูเรียนใน 8 มหาวิทยาลัย
เอกชนยังมีวัฒนธรรมการหลีกเล่ียงความไมแนนอนในการแลกเปล่ียนเรียนรู ผูเรียนมักจะยินดีปฏิบัติตามกฎเกณฑที่อาจารย
กําหนดใหอยางเครงครัด และมักไมม่ันใจกับการแสดงความคิดเห็นโดยผานส่ือออนไลน เน่ืองจากเกรงวาความคิดเห็นที่แสดง
ออกไปอาจจะไมถูกตอง หรือถูกวิจารณ  สอดคลองกับผลการสัมภาษณอาจารยผูสอนที่ตอบวาถึงแมวามหาวิทยาลัยจะมีมห
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นโยบายสนับสนุนใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรูผานส่ือออนไลนก็ตาม  ในทางปฏิบัติแมจะมีเว็บบอรดไวใหนักศึกษาไดมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรูแตยังไมมีการใชในการเรียนการสอนอยางเต็มที่  เหตุผลก็คือ สวนใหญมีการเรียนการสอนแบบผสม โดยมี
การเรียนการสอนในชั้นเรียนเต็มตามเวลา และมีหองเรียนเสมือนเพื่อเปนการสอนเสริม โดยวิธีการสอนยังคงเปนอาจารย
ผูสอนเปนศูนยกลาง  เน่ืองจากผูเรียนเห็นวา ผูสอนตองมีความรอบรู และผูสอนเชื่อวา คุณภาพการเรียนการสอนที่ดีขึ้นอยูกับ
ผูสอนเปนหลัก    

3. วัฒนธรรมการแลกเปล่ียนเรียนรูของผูเรียนในดานความเปนปจเจกนิยม/กลุมนิยม ผลการวิจัยพบวา วัฒนธรรม
การแลกเปล่ียนเรียนรูของผูเรียนมีความเปนกลุมนิยม มากกวาที่จะเปนปจเจกนิยม  ผูเรียนชอบที่จะทํางานที่อาจารย
มอบหมายใหโดยผานส่ือออนไลนกับเพื่อนเปนกลุม มากกวาที่จะทํางานคนเดียว โดยมีความไวเน้ือเชื่อใจกันในระหวางเพื่อน
เปนส่ิงสําคัญทีย่ึดเหน่ียวสัมพันธภาพภายในกลุม และถาไดรับมอบหมายใหทํางานคนเดียวแลว จะมีความม่ันใจวาสามารถทํา
ใหงานสําเร็จไดนอยกวาการทํางานกลุม สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริพร พรอมจันทึก (2550: 130) ไดศึกษาเก่ียวกับการ
พัฒนารูปแบบหองเรียนเสมือนโดยยึดหลักองคประกอบการ เรียนแบบรวมมือกันมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่พบวา 
กระบวนการกลุมระหวางอาจารยและนิสิตสามารถอภิปรายความสําเร็จ และปญหาในการเรียน โดยผาน Conference 
Meeting ซ่ึงสามารถทําใหเกิดความสัมพันธในการเรียนและการทํางานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีการสรุปหัวขอประเด็น
ของการอภิปราย หรือสัมมนาในแตละหัวขอ เพื่อใหอาจารยและนิสิตมองเห็นส่ิงเปนประโยชนและไมเปนประโยชน  ซ่ึง 
Harasim (1993: 95-97) กลาววาการเรียนแบบรวมมือกันในไซเบอรสเปส ใชการประชุมทางคอมพิวเตอรในฐานะกลุมเรียนรู
ประสบการณ ซ่ึงเนนการออกแบบที่สนับสนุนการเรียนแบบรวมมือกัน มีการปฏิบัติเฉพาะในการประชุมคอมพิวเตอร การ
กล่ันกรองความคิดเห็นจากประสบการณในการเรียนที่ครูสามารถนําไปใชได แมกระทังการสัมมนา การมีสวนรวมในการ
อภิปราย การนําเสนอโครงงานวิจัยของกลุม เปนตน 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

 1. ควรมีการจัดอบรมกระบวนการเรียนการสอนของหองเรียนเสมือนใหผูเรียนและผูสอนอยูเรื่อยๆ เน่ืองจาก ผูเรียน
เปนนักศึกษาใหม และผูสอน เปนอาจารยมาใหม 
 2. ควรพัฒนาเก่ียวกับกระบวนการเรียนการสอนในแนวใหม ๆ เพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยูตลอดเวลา 
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การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถในการใชชีวิตแบบพอเพียงอยางมี
วิจารณญาณ เรื่อง ชุมชนริมน้ําจันทบูร กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  

ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ 
The  Development  of  Learning   Activities  Packages  to  Develop  the  
Ability  to  Think  Critically  and  to  Live  a  Self-sufficient  Community,  
Chantaburi  Waterfront,Religious  and  Cultural  Group  of  Mathayom  2   

at  Streemandapitak  School. 
กัณฐาภรณ  พานเงิน 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยก่ึงทดลอง  มีวัตถุประสงค 1.เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู  2.เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังการเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถใน
การใชชีวิตแบบพอเพียงอยางมีวิจารณญาณ  เรื่อง ชุมชนริมนํ้าจันทบูร กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 2 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี  คือ  นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2/3 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ จันทบุรี  ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 จํานวนนักเรียน 34 คน ซ่ึงผูวิจัยใช
วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ไดแก 1.ชุดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการใชชีวิตแบบพอเพียงอยางมีวิจารณญาณ เรื่อง ชุมชนริมนํ้าจันทบูร กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ จํานวน 8 ชุดกิจกรรม 2. แผนการจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 6 แผน รวมทั้งหมด 14 ชั่วโมง 3. แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถในการใชชีวิตแบบพอเพียงอยางมีวิจารณญาณ    
เรื่อง ชุมชนริมนํ้าจันทบูร กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2    
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ เปนแบบปรนัย จํานวน 30 ขอ 4. วัดเจตคติตอการเรียน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก  
คาเฉล่ีย X สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบคาที  (t-test) 
 ผลการวิจัยพบวา  1)  ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม เรื่อง ชุมชนริมนํ้าจันทบูร กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม มีประสิทธิภาพเทากับ 81.59/87.91 สูงกวาเกณฑ  80/80 2) ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียน  มีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
คําสําคัญ: ชุดกิจกรรมการเรียนรู, การใชชีวิตแบบพอเพียง, ชุมชนริมนํ้าจันทบูร, สตรีมารดาพิทักษ 

Abstract 

This research was designed for Quasi Experimental Design. The purposes of this research were to: 
compare the effective before and after classes using the learning activity packages learning to evolve a 
life in accordance with the Philosophy of Sufficiency Economy carefully based on Chanthaboon 
Waterfront Community, and investigate learning achievement of the student in Mathayom 2. The samples 
were obtained by purposive sampling of 34 students studying in the second semester of the academic 
year 2014 at Streemandapitak School in Chanthaburi province. The research instruments were: 1) the 8 
learning activity packases to evolve a life in accordance with the Philosophy of Sufficiency Economy 
carefully based on Chanthaboon Waterfront Community. 2) Course Syllabus accordance with the 
Philosophy of Sufficiency Economy Mathayom 2 with 6 courses 14 hours 3) the 30-item of objective pre-
test and post-test used to examine the students’ learning achievement. 4) Studying the student attitudes. 
The statistics employed for analysis were mean ( X ), standard deviation (S.D.), and t-test. มห
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The results of the research were as follow: 1) the effective of learning activity packages to evolve a 
life in accordance with the Philosophy of Sufficiency Economy carefully was 81.59/87.91 which was higher 
than the standardized criteria of 80/80. 2) The results revealed that the achievement of those students after 
being taught was higher than before being taught with the significant difference at level of .01.     
Keyword: Activities, Live a selfficient, Chantaburi  Waterfront,Religious, Streemandapitak 

บทนํา 

สังคมไทยในปจจุบันเขาสูยุคของการเปล่ียนแปลงอยางมากทั้งทางดานการเมืองเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
การศึกษา ทําใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซ่ึงเปนองคกรหลักในการขับเคล่ือนและวางแผน
พัฒนาประเทศ ไดอัญเชิญ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนแนวทางในการพัฒนาและบริหารประเทศควบคูไปกับกระบวน
ทัศนการพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวมที่มีคนเปนศูนยกลางการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 
9 (พ.ศ. 2545-2549) ตอมาจนถึงระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ประเทศ
ไทยยังคงเผชิญกับการเปล่ียนแปลงที่สําคัญหลายบริบท ทั้งที่เปนโอกาสและขอจํากัดตอการพัฒนาประเทศ จึงตองมีการ
เตรียมความพรอมของคน และระบบใหสามารถปรับตัวพรอมรับตอการเปล่ียนแปลงในอนาคต แสวงหาประโยชนอยางรูเทา
ทัน   โลกาภิวัตนและสรางภูมิคุมกันใหกับทุกภาคสวนตาม “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2549) โดยเฉพาะการดําเนินขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา เน่ืองจาก
การศึกษามีบทบาทสําคัญตอการแกไขปญหาสังคมและการพัฒนาประเทศ ดังน้ัน ทางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติจึงไดกําหนดแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2545-2559 โดยนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนปรัชญา
พื้นฐานในการกําหนดแผนการศึกษาแหงชาติ  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2545)  โดยปจจุบันประเทศไทย
เราใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 11  (พ.ศ. 2555-2559) คนไทยนําไปประยุกตใชอยางกวางขวางในทุก
ระดับ ตั้งแตระดับปจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม จนถึงระดับประเทศ ซ่ึงไดมีสวนเสริมสรางภูมิคุมกันและชวยใหสังคมไทย
สามารถยืนหยัดอยูไดอยางม่ันคงทามกลางกระแสการเปล่ียนแปลง เพื่อใหการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืน 

สําหรับการศึกษาในยุคปจจุบัน ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณนับเปนสมรรถนะสําคัญหน่ึงที่ควรพัฒนา
ใหเกิดขึ้นแกผูเรียน เพราะมีความสําคัญมาก ดังที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2535 : 191) ทรงมี
พระราชดํารัสไว ความวา “การคิดอยางมีวิจารณญาณจะชวยใหเด็กสามารถใชเหตุผลในการตัดสินใจไดอยางกวางขวาง และ
สามารถพัฒนาตนเองใหมีคุณสมบัติตามความตองการของสังคม เพราะถาเด็กไมมีความสามารถในดานการใชเหตุผลแลว
พัฒนาการดานการคิด อารมณ ตลอดจนจริยธรรมและคุณธรรมที่สังคมตองการจะเปนไปอยางไมสมบูรณ ดังน้ันจะเห็นไดวา
การคิดอยางมีวิจารณญาณน้ีจะสงผลใหเด็กเปนคนชางคิด คิดอยางรอบคอบ ตัดสินใจไดถูกตอง และเติบโตขึ้นเปนคนดี มี
คุณภาพ สรางความเจริญที่ม่ันคงใหแกตนเองและบานเมืองอยางมีประสิทธิภาพ” ดังน้ันการจัดการศึกษาในยุคปจจุบัน จึงมี
การจัดการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ (สุรีรัตน  ไชยสุริยา. 2543 : 9) 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณน้ันมีความสัมพันธเชื่อมโยง
กับการใชชีวิตแบบพอเพียง ดังที่ คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง กลาวไว สถานศึกษาควรจัดการเรียนการสอน
ตามเน้ือหาสาระที่กําหนดไวในหลักสูตรอยางสอดคลองกับวิถชีีวิตของผูเรียน โดยมีแนวทางดําเนินการที่สําคัญคือ เนนการฝก
ทักษะกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ วิเคราะห การเผชิญสถานการณ การแกปญหา ฯลฯ ที่เริ่มจากชีวิตประจําวัน และ
เชื่อมโยงสูครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และระดับโลก เนนใหเด็กแสดงความคิดเห็นอยางมีสวนรวม วิเคราะหปญหา
ตางๆ ที่อยูรอบตัวอยางเปนเหตุเปนผล รอบคอบ โดยเนนการปฏิบัติจริงทั้งในสถานศึกษาและแหลงเรียนรูภายนอก
สถานศึกษา (คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง. 2550 : 7) 

แมวาหนวยงานสถานศึกษาจะเห็นความสําคัญของการคิด แตการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนในปจจุบันไมไดมีการ
เนนพัฒนาความสามารถในการคิดแกผูเรียนเทาที่ควร ซ่ึงสอดคลองกับผลการประเมินสถานศึกษาจํานวน 7,273 แหง ที่ผาน
การประเมินภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) พบวา มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมี
เพียงรอยละ 18.12 ที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรองและ
มีวิสัยทัศน เม่ือพิจารณาตัวบงชี้ พบวา ความสามารถประเมินคาความนาเชื่อถือของขอมูล รูจักพิจารณาขอดีขอเสียความ
ถูกผิด ระบุสาเหตุผลคนหาคําตอบ เลือกวิธีและมีปฏิภาณในการแกปญหาและตัดสินใจไดอยางสันติและมีความถูกตองมห
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เหมาะสมอยูในระดับต่ํามาก  (รอยละ 18.74) ซ่ึงเปนมาตรฐานและตัวบงชี้ดานการคิดอยางมีวิจารณญาณของผูเรียนที่ควร
ปรับปรุงและพัฒนา ดังน้ันการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาดานการคิดจึงนับเปนเรื่องสําคัญที่จําเปนตองเรงปรับปรุงและ
พัฒนาอยางจริงจัง (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2549 : 3) 

จากปญหาดังกลาว ผูศึกษาไดพยายามศึกษาวิธีการจัดการเรียนรูเพื่อแกปญหาและพบวาการใชชุดกิจกรรมการ
เรียนรู เปนนวัตกรรมหน่ึงที่จะชวยแกปญหาดังกลาวไดเน่ืองจากมีขอดีคือการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู ทําใหผูเรียนเกิดการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมจนนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงค เนนหลักการของการมีปฏิสัมพันธ ระหวางผูสอนและนักเรียนใน
ลักษณะที่ผูสอนทําหนาที่อํานวยความสะดวกและชวยเหลือ เม่ือผูเรียนตองการ กระบวนการเรียน การสอนยึดหลักจิตวิทยา
การเรียนรูมาสนับสนุน เชน การใหแรงเสริม การเรียนตามระดับชั้น การถายโยง การเรียนรู ซ่ึงจะชวยพัฒนาความสามารถ
การคิดวิเคราะหไดเปนอยางดี (พลกฤช ตันติญานุกูล. 2547 : 5) 
 จากปญหาและแนวทางแกปญหาดังกลาวขางตนผูศึกษาตองการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการใชชีวิตแบบพอเพียงอยางมีวิจารณญาณ    เรื่อง ชุมชนริมนํ้าจันทบูร  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2    โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ เพื่อสงเสริมความสามารถการ
วิเคราะหใหสูงขึ้นอันจะนําไปสูการประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคดังตอไปน้ี 
1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถในการใชชีวิตแบบพอเพียงอยางมีวิจารณญาณ เรื่อง 

ชุมชนริมนํ้าจันทบูร กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน    
สตรีมารดาพิทักษ 

2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังการเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาความสามารถในการใชชีวิตแบบพอเพียงอยางมีวิจารณญาณ เรื่อง ชุมชนริมนํ้าจันทบูร กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ 

3.    เพื่อศึกษาการวัดเจตคติตอการเรียนหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถในการใชชีวิต
แบบพอเพียงอยางมีวิจารณญาณ เรื่อง ชุมชนริมนํ้าจันทบูร กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง แบบก่ึงทดลอง  ผูวิจัยดําเนินการตามแผนวิจัย แบบกลุมเดียววัดกอนและหลัง
การทดลอง  กลุมตัวอยางคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/3 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ  จํานวน  34  คน 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ี  ไดแก 
 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถในการใชชีวิตแบบพอเพียงอยางมีวิจารณญาณ เรื่อง ชุมชนริมนํ้า
จันทบูร กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ 
จํานวน 8 ชุดกิจกรรม 

2. แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 6 แผน รวมทั้งหมด 14 
ชั่วโมง 

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถในการใชชีวิตแบบ
พอเพียงอยางมีวิจารณญาณ เรื่อง ชุมชนริมนํ้าจันทบูร กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ เปนแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ คะแนนเต็ม 30 
คะแนน 

4. การวัดเจตคติตอการเรียนหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถในการใชชีวิตแบบพอเพียง
อยางมีวิจารณญาณ เรื่อง ชุมชนริมนํ้าจันทบูร กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที ่2 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ 

 จากปญัหาและแนวทางแกป้ญัหาดงักลา่วขา้งตน้ผูศ้กึษาตอ้งการพฒันาชดุกจิกรรมการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาความสามารถ 

ในการใชช้วีติแบบพอเพยีงอยา่งมวีจิารณญาณ เรือ่ง ชมุชนรมิน้ำาจนัทบรู กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ เพื่อส่งเสริมความสามารถการวิเคราะห์ให้สูงขึ้นอันจะนำาไปสู ่

การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันได้
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาความยากงาย คาอํานาจจําแนกของ
ขอสอบรายขอ คาดัชนีความสอดคลอง IOC คาความเชื่อม่ัน ผูวิจัยใชสถิติ t – test แบบ Dependent Samples ในการ
ตรวจสอบสมมุติฐาน 

ผลการวิจัย 

1. ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพตามเกณฑคือ  E1  =  81.59  E2    =  87.91  ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 80/80 
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระ

การเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  เรื่อง  ชุมชนริมนํ้าจันทบูร  หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ  .01      
           3. การวัดเจตคติตอการเรียนหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนา ความสามารถในการใชชีวิตแบบพอเพียง
อยางมีวิจารณญาณ เรื่อง ชุมชนริมนํ้าจันทบูร กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที ่2 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด  ( X = 4.58) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา สวน
ใหญมีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด 

สรุปและอภิปรายผล 

 จากผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถในการใชชีวิตแบบพอเพียงอยางมี
วิจารณญาณ เรื่อง ชุมชนริมนํ้าจันทบูร กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 2 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ อภิปรายผลไดดังน้ี 

1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ชุมชนริมนํ้าจันทบูร  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 พบวา  มีประสิทธิภาพ 81.59/87.91 ซ่ึงประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมกลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  เรื่อง  ชุมชนริมนํ้าจันทบูร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 สูงกวาเกณฑที่กําหนดไวคือ  
80/80  เน่ืองจากการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมแตกตางจากการเรียนปกติ  อาจเน่ืองมาจากชุดกิจกรรมที่สรางขึ ้น
เหมาะสมกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ครูผูสอนสามารถนําไปใชเปนส่ือการเรียนรูเพื่อกระตุนใหผูเรียนมีความ
สนใจ  ใฝเรียนรู  มีนิสัยเรื่องของการคิดวิจารณญาณ ไดสงเสริมทักษะการคนควาและแสวงหาความรูดวยตนเอง  นอกจากน้ี
ชุดกิจกรรมยังทําใหผูเรียนมีการพัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิที่ดีขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ คนึงนิจ รุงโรจน (2556 : 
บทคัดยอ) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมฝกทักษะภาษาอังกฤษโดยเทคนิคการใชคําถาม สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ซ่ึงพบวาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมยกระดับที่สรางขึ้นมีคาเทากับ 85.18/89.55 สูงกวาเกณฑที่ตั้งไว 
80/80  
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยชุดกิจกรรมมีคาเฉล่ียรอยละ15.21/19.30ซ่ึงผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา ชุดกิจกรรมที่พัฒนาขึ้น  มีประสิทธิภาพในการ
ชวยใหผูเรียนเกิดความสนใจตอการเรียนและสรางความกระตือรือรนที่จะเรียนรู  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชชุดกิจกรรม ไดเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ในเรื่องการคิดอยางมีวิจารญาณ  ผูเรียนมีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน
ระหวางนักเรียนที่เกงละออน ภายใตกิจกรรมที่หลากหลาย  สอดคลองกับศักยภาพของผูเรียน มีกิจกรรมกระตุนใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูอยางเปนระบบ  ทําใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูไดดวยตนเองและเน้ือหาในการจัดการเรียนรูเปนเน้ือหาสาระ
ที่เหมาะสมกับวัยของผูเรียน ไมยากหรืองายเกินไป ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  ดวงพร  ของเก่ียวพันธุ  (2553 : บทคัดยอ)  
ไดศึกษาวิจัยเรื่อง  การประยุกตใชชุดกิจกรรมการคิดเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิจารณญาณและความสามารถในการ
คิดแกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5-6 พบวา นักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับการพัฒนาความสามรถ โดยการ
ประยุกตใชชุดกิจกรรมการคิดวามีคาเฉล่ียของคะแนนความสามารถในการคิดวิจารณาญาณและความสามารถในการคิด
แกปญหาสูงกวากลุมเปรียบเทียบกลุมที่ 1 และกลุมเปรียบเทียบกลุมที่ 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พลกฤช  
ตันติญานุกูล (2547 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่องผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษาดวยการฝกการคิด
อยางมีวิจารณญาณ ที่มีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการแกปญหา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
ผลการวิจัยสรุปไดวา 1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษาดวยการฝก
การคิดอยางมีวิจารณญาณ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสังคมศึกษาสูงกวานักเรียนกลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมห
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ดวยวิธีปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนสังคมศึกษาดวยการฝกการคิดอยางมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการแกปญหาสูงกวานักเรียนกลุมที่ไดรับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนดวยวิธีปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    
 3. การวัดเจตคติตอการเรียนหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนา ความสามารถในการใชชีวิตแบบ
พอเพียงอยางมีวิจารณญาณ  เรื่อง ชุมชนริมนํ้าจันทบูร  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ  โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา สวนใหญมี
ความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดในการพัฒนาเจตคติของขวัญเพชร พลวงค (2551 : บทคัดยอ) ได
ทําการวิจัย เรื่องการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง แดนดินถิ่นบั้ง
ไฟพญานาค ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานหนองหมู สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3 พบวาเจตคติตอการ
เรียนของนักเรียนสูงกวากอนเรียน 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรมีการวิจัยเก่ียวกับการจัดการเรียนดวยชุดกิจกรรมในกลุมสาระอ่ืน ๆ และในระดับชั้นอ่ืนเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. ควรมีการพัฒนาตอยอดชุดกิจกรรม เรื่อง ชุมชนริมนํ้าจันทบูร เปนชุดการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง 
3. ควรมีการวิจัยพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่องชุมชนริมนํ้า ในรูปแบบของการเรียนแบบส่ือมัลติมีเดียผานอินเตอรเน็ต  

เพื่อใชเปนส่ือในการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสูงขึ้น เพื่อตอบสนองส่ือการสอนที่มีประสิทธิภาพและเพื่อเปนการ
เผยแพรการทองเที่ยวชุมชนริมนํ้าจันทบูรอีกทางหน่ึง 

เอกสารอางอิง 

กระทรวงศึกษาธิการ. 2551. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ : กระทรวงฯ. 
กระทรวงศึกษาธิการ. 2551. ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูแกนกลางกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)    
ขวัญเพชร  พลวงค. 2551. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม        

เร่ือง  แดนดินบั้งไฟพญานาค  ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานหนองหมู  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา     
หนองคาย  เขต 3.  ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาหลักสูตรและการสอน. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 

คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. (2550).     
ประมวลคําในพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุยเดช ตั้งแตพุทธศักราช 2493-2549     
ที่เกี่ยวของกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. พิมพครั้งที่ 5. กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการ 
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 

คณะกรรมการชุมชนริมนํ้าจันทบูร. 2552. ริมน้ําจันทบุรี ยอนวิถีจันทน สรางสรรควิถีไทย จันทบุรี : เสียงสวรรคการพิมพ. 
คนึงนิจ  รุงโรจน. 2556. การพัฒนาชุดกิจกรรมฝกทักษะภาษาอังกฤษโดยเทคนิคการใชคําถาม สําหรับนักเรียนช้ัน  
 ประถมศึกษาปที่  6. ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาหลักสูตรและการสอน. มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี. 
ชัยวัฒน สุทธิวัตน. 2552. 80 นวัตกรรมการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ. กรุงเทพฯ : แดเน็กซ อินเตอรคอร 

ปอเรชั่น. 
ดวงพร  ของเก่ียวพันธุ. 2553.  การประยุกตใชชุดกิจกรรมการคิดเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิจารณญาณและ  

ความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียนประถมศึกษาปที่ 5-6.  ปริญญานิพนธ. ค.ม. (วิธีวิทยาการวิจัย 
การศึกษา). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

พิชาติ  แกวพวง. 2554.  ผลของจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษาตามหลักไตรสิกขาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ และการใชชีวิตแบบพอเพียงของนักเรียน มัธยมศึกษาปที่ 2.   
วิทยานิพนธ ค.ม. (การสอนสังคมศึกษา). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

พลกฤช  ตันติญานุกุล. 2547.  ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษาดวยการฝกการคิดอยางมี 
วิจารณญาณที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1.  
วิทยานิพนธ ค.ม. (การสอนสังคมศึกษา). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. มห
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ดวยวิธีปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนสังคมศึกษาดวยการฝกการคิดอยางมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการแกปญหาสูงกวานักเรียนกลุมที่ไดรับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนดวยวิธีปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    
 3. การวัดเจตคติตอการเรียนหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนา ความสามารถในการใชชีวิตแบบ
พอเพียงอยางมีวิจารณญาณ  เรื่อง ชุมชนริมนํ้าจันทบูร  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ  โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา สวนใหญมี
ความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดในการพัฒนาเจตคติของขวัญเพชร พลวงค (2551 : บทคัดยอ) ได
ทําการวิจัย เรื่องการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง แดนดินถิ่นบั้ง
ไฟพญานาค ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานหนองหมู สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3 พบวาเจตคติตอการ
เรียนของนักเรียนสูงกวากอนเรียน 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรมีการวิจัยเก่ียวกับการจัดการเรียนดวยชุดกิจกรรมในกลุมสาระอ่ืน ๆ และในระดับชั้นอ่ืนเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. ควรมีการพัฒนาตอยอดชุดกิจกรรม เรื่อง ชุมชนริมนํ้าจันทบูร เปนชุดการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง 
3. ควรมีการวิจัยพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่องชุมชนริมนํ้า ในรูปแบบของการเรียนแบบส่ือมัลติมีเดียผานอินเตอรเน็ต  

เพื่อใชเปนส่ือในการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสูงขึ้น เพื่อตอบสนองส่ือการสอนที่มีประสิทธิภาพและเพื่อเปนการ
เผยแพรการทองเที่ยวชุมชนริมนํ้าจันทบูรอีกทางหน่ึง 

เอกสารอางอิง 

กระทรวงศึกษาธิการ. 2551. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ : กระทรวงฯ. 
กระทรวงศึกษาธิการ. 2551. ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูแกนกลางกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)    
ขวัญเพชร  พลวงค. 2551. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม        

เร่ือง  แดนดินบั้งไฟพญานาค  ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานหนองหมู  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา     
หนองคาย  เขต 3.  ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาหลักสูตรและการสอน. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 

คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. (2550).     
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พัฒนาการเรียนรูดวยนวัตกรรมการสอน : E-Learning 
Enhancement of Student learning with Instructional Innovation: E-Learning 

อุดม เครือวัลย, ศุทธินี เมฆประยูร, วิญู ภักดี   
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อสรางเว็บไซตรายวิชาที่มีประสิทธิภาพ และใชพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน โดยพัฒนา
เว็บไซตรายวิชาเรียนดวยโปรแกรม Google Apps for Education ซ่ึงเปน E-learning ในรูปแบบ WBI เพื่อใชเปนส่ือเติม
ควบคูกับการเรียนการสอนในชั้นเรียน ตัวอยางที่ใชในการศึกษาคือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีที่ลงทะเบียน
เรียนในรายวิชาเสริมทักษะปฏิบัติการเคมี จํานวน 25 คน และรายวิชาการควบคุมคุณภาพหองปฏิบัติการ 6 คน ภาค
การศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2557 โดยวิธีการเลือกตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ 
แบบสอบถาม และแบบทดสอบ คาสถิติ ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวัดคุณภาพบทเรียน
พิจารณาจากคาประสิทธิภาพบทเรียนและคาดัชนีประสิทธิผล  ผลการศึกษาพบวา รายวิชาเสริมทักษะปฏิบัติการเคมีและ
รายวิชาการควบคุมคุณภาพหองปฏิบัติ ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูดวยเว็บไซต E-learning ในระดับมากที่สุด 
ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพดานความเปนส่ือการเรียนรู และประสิทธิภาพดานเน้ือหาในระดับมากที่สุด คา
ประสิทธิภาพบทเรียน และคาดัชนีประสิทธิผลมีคาสูงกวาเกณฑ ดังน้ัน บทเรียน E-learning ทั้ง 2 รายวิชามีประสิทธิภาพเชิง
เหตุผล และมีประสิทธิภาพเชิงประจักษสามารถใชเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนได  
คําสําคัญ : นวัตกรรมการเรียนรู, พัฒนาการเรียนรูดวยอีเลิรนน่ิง, สรางบทเรียนอีเลิรนน่ิงดวยโปรแกรมประยุกตของกูเกิล 

Abstract 
The objective of this research is to create the effective courseware E-learning and enhancement 

of student learning. The courseware E-learning on WBI is developed by Google Apps for Education and 
used for complementary instructional media with learning in class. The students of Rambhai Barni 
Rajabhat  University, 25 students of the Chemistry Laboratory Skill Improvement course and 6 students of 
the Quality Control in Laboratory course in second semester of academic year 2014 were sample with the 
purposive sampling technique. The instruments were questionnaire and test. The frequency,  percentage, 
mean and standard deviation are used. The efficiency and the effectiveness index are used to test the 
quality of courseware. Results of this study revealed that both courses, the satisfaction of students 
toward courseware E-learning and the attitude of experts toward the efficiency of instructional media and 
content were at the highest level. The efficiency and the effectiveness index were higher than criteria, 
therefore, the both courseware E-learning had rational approach and empirical approach, were able to 
enhancement of Student learning.  
Keywords :  Educational Innovation, Google Apps for Education, E-Learning to Enhancement of Student 

บทนํา 

การพัฒนาผูเรียนใหเปนพลเมืองที่ดีและเกงของโลกในศตวรรษที่ 21 (วิจารณ พานิช, 2556) จําเปนตองปรับเปล่ียน
วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูจากการมุงเนนถายทอดความรู (Teaching) เปนสนับสนุนการสรางความรูดวยตัวของผูเรียนเอง
การฝกฝนทักษะการเรียนรู (Teaching and learning) เปนการสรางสมรรถนะผูเรียนที่สามารถนําไปปรับใชในการทํางานได
จริง  เม่ือครูปรับเปล่ียนกระบวนการสอนใหทาทายกับการเรียนรู  ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูตามคุณลักษณะและตัวตนของ
ผูเรียนเองที่ มีรูปแบบการเรียนรู   กระบวนการคิด ทัศนคติ ทามกลางสภาพแวดลอมที่ เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ ว  
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีการส่ือสารทําใหการเขาถึงขาวสาร ขอมูลและแหลงความรูไดอยางรวดเร็ว  ไมถ ูกจํากัดเรื่อง
สถานที่และเวลา  ส่ิงเหลาน้ีชวยเอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียนใหสามารถเกิดขึ้นไดทุกที่ ทุกเวลา ไมถูกจํากัดอยูในหองเรียน
เพียงอยางเดียว  การจัดกระบวนการเรียนรู (Learning process organization)  เปนกระบวนการจัดสภาพแวดลอม ที่เอ้ือ
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดตรงตามวัตถุประสงคที่กําหนด  การจัดกระบวนการเรียนรูในรูปแบบ E-Learning สามารถนํามามห
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ปรับใชกับการเรียนในลักษณะปกติได หากนํามาใชอยางถูกวิธีผูสอนก็ไมจําเปนตองใชวิธีการสอนในลักษณะบรรยาย 
(lecture) ในชั้นเรียนเปนสวนใหญอีกตอไปเพราะ E-Learning สามารถนํามาใชแทนหรือเสริมในสวนของการบรรยายได   
โดยเฉพาะ อยางยิ่งในเน้ือหาการเรียนซ่ึงเนนการทองจํา (Verbal Information) และทักษะทางปญญา (Intellectual Skills)  
เพราะ E-Learning ที่ถูกออกแบบอยางดีจะสามารถนําเสนอเน้ือหาบางหัวขอแทนผูสอนไดโดยที่ผูสอนไมจําเปนตองสอนใน
ชั้นเรียนและผูสอนสามารถใชเวลาในชั้นเรียนอยางคุมคามากขึ้น เชน การออกแบบกิจกรรมใหผูเรียนคิดวิเคราะหในชั้นเรียน
แทนการฟงบรรยาย 

ดังน้ีแลว การพัฒนาการสอนดวยนวัตกรรมการสอน E-Learning น้ันจะกอใหเกิดประโยชนแกผูเรียนโดยผูเรียน
สามารถเรียนรูดวยตนเองไดตามภาระกิจการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เกิดประโยชนกับผูสอนสามารถลดเวลาในการสอน
บรรยายในช้ันเรียน และเพิ่มกระบวนการสอนเพื่อเนนการสอนแบบคิดวิเคราะหไดมากขึ้นซ่ึงเปนจุดมุงเนนหลักสําหรับ
การศึกษาในศตวรรษที ่21 และยังเปนการพัฒนาตนเองของผูเรียนและผูสอนโดยนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรม 
Google Apps for Education มาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดอีกดวย  

วัตถุประสงคของการวิจัย 

สรางนวัตกรรมการสอนและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนดวย E-Learning ในรูปแบบ WBI 
ดวยโปรแกรม Google Apps for Education 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การดําเนินการวิจัยครั้งน้ี  มีกรอบแนวความคิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามรายวิชาผานเว็บไซตในรูปแบบ  E-
Learning ควบคูกับการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ ขั้นตอนการสรางเครื่องมือและรวบรวมขอมูลการเรียนรูของ
ผูเรียนประกอบดวยกระบวนการ 4 ขั้นตอน ดังน้ี  

ข้ันที่ 1 สรางเว็บไซตรายวิชาบทเรียน E-learning ของแตละรายวิชา ซ่ึงประกอบดวยเน้ือหาวิชา กิจกรรมตาม 
เน้ือหา แบบทดสอบ   

ข้ันที่ 2 นําไปใชงาน โดยนําบทเรียน E-learning แตละรายวิชาไปสูการใชงานผานทางเว็บไซตรายวิชาที่สราง 
ดวย Google site ในโปรแกรม Google Apps for Education ลักษณะการใชงานเปนส่ือเติมของผูเรียน   

ข้ันที่ 3 วัดผลบทเรียนE-Learning โดยผูเรียนทํากิจกรรม (pre test) การทําแบบทดสอบ (post test)  
ข้ันที่ 4 ประเมินประสิทธิภาพบทเรียน โดยประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนจากผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู ประเมินความ

พึงพอใจของผูเรียนตอกระบวนการเรียนรูผานเว็บไซต ประเมินเว็บไซตโดยผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบเว็บไซตเพื่อการเรียน
การสอน ประเมินความสอดคลองเน้ือหา กิจกรรม แบบทดสอบตามรายวิชาโดยผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาวิชา  
  ประชากรและกลุมตัวอยาง  การศึกษาครั้งน้ีประชากรคือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จากการเลือก
ตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจงจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2557 รายวิชาเคมี กลุมตัวอยาง
(Purposive Sampling) คือนักศึกษาตอไปน้ี  1) หมูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมทักษะปฏิบัติการเคมี ไดแกนักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรแขนงวิชาเคมีชั้นปที่ 3 จํานวน 26 คน  2) หมูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
การควบคุมคุณภาพหองปฏิบัติการ ไดแกนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี ชั้นปที่ 3 จํานวน 6 คน 
  การวิเคราะหและสถิติที่ใช  การรวบรวมขอมูลดวยแบบฝกหัด แบบทดสอบการเรียน  และแบบประเมินตางๆ ทํา
การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม Microsoft Excel ดังน้ี 
 1. การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียน ไดแก  แบบฝกหัด  แบบทดสอบการเรียน  ใชคาเฉล่ีย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากคะแนนผลการทํากิจกรรม 

2. การวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนโดยใชนวัตกรรมการเรียนรู ใชคาเฉล่ีย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากระดับคะแนนความพึงพอใจของผูเรียน 

3. การวิเคราะหความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอเว็บไซตรายวิชาทั้งจากผูเรียน ผูเชี่ยวชาญการออกแบบ
เว็บไซตการเรียนรู และผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา ใชคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
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โดยแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนโดยใชนวัตกรรมการเรียนรู แบบประเมิน
ความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญการออกแบบเว็บไซตการเรียนรู และแบบประเมินความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา แบง
ระดับความคิดเห็นหรือระดับความพึงพอใจออกเปน 5 ระดับตาม Likert Scale คือ 

   1.00 – 1.80   หมายถึง ระดับความคิดเห็นหรือระดับความพึงพอใจนอยที่สุด 
   1.81 – 2.60   หมายถึง ระดับความคิดเห็นหรือระดับความพึงพอใจนอย 
   2.61 – 3.40   หมายถึง ระดับความคิดเห็นหรือระดับความพึงพอใจปานกลาง 
   3.41 – 4.20   หมายถึง ระดับความคิดเห็นหรือระดับความพึงพอใจมาก 
   4.21 – 5.00   หมายถึง ระดับความคิดเห็นหรือระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
การหาประสิทธิภาพบทเรียน E-learning  มีการประเมินประสิทธิภาพบทเรียน 4 ลักษณะดวยกันคือ 1) ดาน

องคประกอบของความเปนส่ือ  โดยประเมินประสิทธิภาพดานความเปนส่ือการเรียนรูดวยผูเช่ียวชาญดานการออกแบบ
เว็บไซตสําหรับการเรียนการสอน  2) ดานองคประกอบของความเปนตําราโดยประเมินประสิทธิภาพดานเน้ือหา  โดยพิจารณา
ความสอดคลองของคําอธิบายรายวิชา กับเน้ือหา แบบฝก และแบบทดสอบมีผูเช่ียวชาญดานเน้ือหาเปนผูประเมิน  3) 
ประเมินคาประสิทธิภาพบทเรียนขณะที่ผูเรียนใชศึกษาเรียนรูดวยคา E1/E2 โดยตั้งเกณฑที่ 75/75 และ 4) คาดัชนี
ประสิทธิผล(The Effectiveness Index; E.I) เปนคาตัวเลขที่ใชศึกษาการพัฒนาในผูเรียนกอนการเรียนดวยนวัตกรรมการ
สอน E-learning  และหลังการเรียนโดยใชคะแนนสอบกอนเรียน(pre-test) และสอบหลังเรียน(post-test) เปนตัวเลขแสดง
อัตราการเรียนรูที่เพิ่มขึ้นจากความรูเดิม 

ผลการวิจัย  

 การวิเคราะหความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนโดยใชนวัตกรรมการเรียนรู E-learning ใน
รายวิชาเสริมทกัษะปฏิบัติการเคมี พบวา ในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.28) เม่ือพิจารณา
ตามรายขอคําถาม พบวา ขอคําถามที่นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปนอย 
ดังน้ี ชวยลดคาใชจายในการเรียน ลดกระดาษ หมึกพิมพ ( X = 4.60) ทําใหมีทักษะการเรียนรู การสืบคนขอมูลเพิ่มขึ้น และ
ทําใหมีความพยายามในการทํางานใหดีที่สุด ไมถูกจํากัดดวยเวลาในชั้นเรียน ( X = 4.52) ทําใหโลกแหงการเรียนรูกวางมาก
ขึ้น มีความรูจากแหลงอ่ืนมากมาย และสามารถทบทวนเน้ือหาไดตลอดเวลา ลดปญหาการฟงไมทัน ฟงไมเขาใจในชั้นเรียน    
( X = 4.48) ชวยใหกระบวนการเรียนการสอนไมจําเจ ( X = 4.44) ทําใหเกิดการเรียนรูจากกลุมเพื่อน ทํางานรวมกันโดยไม
คัดลอกกัน ( X = 4.40)ทําใหรับรูขอมูลอ่ืนๆ เรียนรูเพิ่มเติมไดมากกวาขอมูลที่ครูไดเตรียมไวให ( X = 4.28) และสามารถ
เขาถึงเน้ือหาวิชาไดสะดวกทั้งจากคอมพิวเตอร  โนตบุคและจากสมารทโฟน ( X = 4.24) สวนขอคําถามที่นักศึกษามีความพึง
พอใจอยูในระดับมากโดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปนอย ดังน้ี สามารถเรียนรู แกไข เพิ่มเติมงาน กิจกรรมการเรียนไดงาย
เทาที่ตองการเพิ่มเติม( X = 4.20) อาจารยชวยแกปญหาไดทันเวลา ไมตองรอครั้งถัดไปในชั้นเรียน และชวยใหเกิดความ
เขาใจในเน้ือหาไมตางจากครูบรรยายในชั้นเรียน ( X = 4.16) ทําใหรูภาษาอังกฤษจากการคนควาเพิ่มขึ้น ( X = 4.08) ไมมี
ความยุงยาก/สะดวกตอการสงงาน ( X = 4.00) และสะดวกในทุกที่เพราะสามารถทํากิจกรรมการเรียน สงงาน ติดตอ ส่ือสาร 
ระหวางผูเรียน-ครู ไดตลอด 24 ชั่วโมง ( X = 3.68) 

ในรายวิชาการควบคุมคุณภาพหองปฏิบัติการ ภาพรวมพบวา นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( X = 
4.13) เม่ือพิจารณาตามรายขอคําถาม พบวา ขอคําถามที่นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด โดยเรียงลําดับคะแนน
จากมากไปนอย ดังน้ีชวยลดคาใชจายในการเรียน ลดกระดาษ หมึกพิมพ และสามารถทบทวนเน้ือหาไดตลอดเวลา ลดปญหา
การฟงไมทัน ฟงไมเขาใจในชั้นเรียน ( X = 4.50) ไมมีความยุงยาก/สะดวกตอการสงงาน ทําใหมีความพยายามในการทํางาน
ใหดีที่สุด ไมถูกจํากัดดวยเวลาในชั้นเรียนและชวยใหกระบวนการเรียนการสอนไมจําเจ ( X = 4.33) สวนขอคําถามที่
นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปนอย ดังน้ีสามารถเรียนรู แกไข เพิ่มเติมงาน 
กิจกรรมการเรียนไดงายเทาที่ตองการเพิ่มเติม อาจารยชวยแกปญหาไดทันเวลา ไมตองรอครั้งถัดไปในชั้นเรียน ทําใหมีทักษะ
การเรียนรู การสืบคนขอมูลเพิ่มขึ้น ทําใหเกิดการเรียนรูจากกลุมเพื่อน ทํางานรวมกันโดยไมคัดลอกกัน และทําใหโลกแหงการ
เรียนรูกวางมากขึ้น มีความรูจากแหลงอ่ืนมากมาย ( X = 4.17) สามารถเขาถึงเน้ือหาวิชาไดสะดวกทั้งจากคอมพิวเตอรและ
จากสมารทโฟนและทําใหรับรูขอมูลอ่ืนๆ เรียนรูเพิ่มเติมไดมากกวาขอมูลที่ครูไดเตรียมไวให ( X = 4.00) ทําใหรูภาษาอังกฤษมห
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จากการคนควาเพิ่มขึ้น ( X = 3.83) สะดวกในทุกที่เพราะสามารถทํากิจกรรมการเรียน สงงาน ติดตอ ส่ือสาร ระหวางผูเรียน-
ครู ไดตลอด 24 ชั่วโมง และชวยใหเกิดความเขาใจในเน้ือหาไมตางจากครูบรรยายในชั้นเรียน ( X = 3.67) แสดงดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนโดยใชนวัตกรรมการเรียนรู E-learning รายวิชา 
              เสริมทักษะปฏิบัติการเคมีและรายวิชาการควบคุมคุณภาพหองปฏิบัติการ 

รายการประเมินความพึงพอใจ 

รายวิชาเสริมทักษะปฏิบัติการ
เคมี (n=25) 

รายวิชาการควบคุมคุณภาพ
หองปฏิบัติการ (n=6) 

x  S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

x  S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1.  ไมมีความยุงยาก/สะดวกตอการสงงาน 4.00 0.500 มาก 4.33 0.516 มากที่สุด 
2.  สามารถเขาถึงเน้ือหาวิชาไดสะดวกทั้งจาก 
     คอมพิวเตอรและจากสมารทโฟน 

4.24 0.597 มากที่สุด 4.00 0.000 มาก 

3.  สะดวกในทุกที่เพราะสามารถทํากิจกรรมการเรียน  
    สงงาน ติดตอ ส่ือสาร ระหวางผูเรียน- ครู ได 
    ตลอดเวลา24 ชั่วโมง 

3.68 0.748 มาก 3.67 0.516 มาก 

4.  สามารถเรียนรู แกไข  เพิ่มเติมงาน กิจกรรมการเรียน   
     ไดงาย เทาที่ตองการเพิ่มเติม 

4.20 0.577 มาก 4.17 0.408 มาก 

5.  ชวยลดคาใชจายในการเรียน  ลดกระดาษ หมึกพิมพ  4.60 0.645 มากที่สุด 4.50 0.548 มากที่สุด 
6.  อาจารยชวยแกปญหาไดทันเวลา  ไมตองรอครั้งถัดไป 
    ในชั้นเรียน 

4.16 0.688 มาก 4.17 0.408 มาก 

7.  ทําใหมีทักษะการเรียนรู การสืบคนขอมูล เพิ่มขึ้น 4.52 0.510 มากที่สุด 4.17 0.408 มาก 
8.  ทําใหเกิดการเรียนรูจากกลุมเพื่อน ทํางานรวมกันโดย 
    ไมคัดลอกกัน 

4.40 0.577 มากที่สุด 4.17 0.408 มาก 

9.  ทําใหมีความพยายามในการทํางานใหดีที่สุด ไมถูก 
     จํากัดดวยเวลาในชั้นเรียน 

4.52 0.586 มากที่สุด 4.33 0.516 มากที่สุด 

10. ทําใหรูภาษาอังกฤษจากการคนควาเพิ่มขึ้น 4.08 0.640 มาก 3.83 0.408 มาก 
11. ทําใหรับรูขอมูลอ่ืนๆ เรียนรูเพิ่มเติมไดมากกวาขอมูล 
     ที่ครูไดเตรียมไวให 

4.28 0.458 มากที่สุด 4.00 0.632 มาก 

12. ชวยใหเกิดความเขาใจในเน้ือหา  ไมตางจากครู 
     บรรยายในชั้นเรียน 

4.16 0.746 มาก 3.67 0.516 มาก 

13. ชวยใหกระบวนการเรียนการสอนไมจําเจ 4.44 0.712 มากที่สุด 4.33 0.516 มากที่สุด 
14. ทําใหโลกแหงการเรียนรูกวางมาก มีความรูจากแหลง 
     อ่ืนมากมาย 

4.48 0.586 มากที่สุด 4.17 0.753 มาก 

15. สามารถทบทวนเน้ือหาไดตลอดเวลา  ลดปญหา 
     การฟงไมทันฟงไมเขาใจ  ในชั้นเรียน 

4.48 0.653 มากที่สุด 4.50 0.548 มากที่สุด 

                            รวม                                 4.29 0.339 มากที่สุด 4.13 0.307 มาก 
การวิเคราะหระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญตอขอประเมินดานการออกแบบเว็บไซตสําหรับการเรียนการสอน  

E-learning ในรายวิชาเสริมทักษะปฏิบัติการเคมี พบวา ในภาพรวมผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด ( X = 
4.50, S.D. = 0.026) เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ทุกดาน ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด ยกเวนดานโอกาส
ติดตอของผูเรียนและผูสอน ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นอยูในระดับนอย โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปนอย ดังน้ี ดาน
วัตถุประสงค ดานการประเมินผล และดานอ่ืนๆ ( X = 5.00) ดานโครงสรางและการสืบไปในบทเรียน ( X =4.88) ดาน
เน้ือหา และดานการออกแบบหนาจอ ( X =4.80) และดานโอกาสการติดตอของผูเรียนและผูสอนและการใหผลปอนกลับ (
X =2.25) 
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จากการคนควาเพิ่มขึ้น ( X = 3.83) สะดวกในทุกที่เพราะสามารถทํากิจกรรมการเรียน สงงาน ติดตอ ส่ือสาร ระหวางผูเรียน-
ครู ไดตลอด 24 ชั่วโมง และชวยใหเกิดความเขาใจในเน้ือหาไมตางจากครูบรรยายในชั้นเรียน ( X = 3.67) แสดงดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนโดยใชนวัตกรรมการเรียนรู E-learning รายวิชา 
              เสริมทักษะปฏิบัติการเคมีและรายวิชาการควบคุมคุณภาพหองปฏิบัติการ 

รายการประเมินความพึงพอใจ 

รายวิชาเสริมทักษะปฏิบัติการ
เคมี (n=25) 

รายวิชาการควบคุมคุณภาพ
หองปฏิบัติการ (n=6) 

x  S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

x  S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1.  ไมมีความยุงยาก/สะดวกตอการสงงาน 4.00 0.500 มาก 4.33 0.516 มากที่สุด 
2.  สามารถเขาถึงเน้ือหาวิชาไดสะดวกทั้งจาก 
     คอมพิวเตอรและจากสมารทโฟน 

4.24 0.597 มากที่สุด 4.00 0.000 มาก 

3.  สะดวกในทุกที่เพราะสามารถทํากิจกรรมการเรียน  
    สงงาน ติดตอ ส่ือสาร ระหวางผูเรียน- ครู ได 
    ตลอดเวลา24 ชั่วโมง 

3.68 0.748 มาก 3.67 0.516 มาก 

4.  สามารถเรียนรู แกไข  เพิ่มเติมงาน กิจกรรมการเรียน   
     ไดงาย เทาที่ตองการเพิ่มเติม 

4.20 0.577 มาก 4.17 0.408 มาก 

5.  ชวยลดคาใชจายในการเรียน  ลดกระดาษ หมึกพิมพ  4.60 0.645 มากที่สุด 4.50 0.548 มากที่สุด 
6.  อาจารยชวยแกปญหาไดทันเวลา  ไมตองรอครั้งถัดไป 
    ในชั้นเรียน 

4.16 0.688 มาก 4.17 0.408 มาก 

7.  ทําใหมีทักษะการเรียนรู การสืบคนขอมูล เพิ่มขึ้น 4.52 0.510 มากที่สุด 4.17 0.408 มาก 
8.  ทําใหเกิดการเรียนรูจากกลุมเพื่อน ทํางานรวมกันโดย 
    ไมคัดลอกกัน 

4.40 0.577 มากที่สุด 4.17 0.408 มาก 

9.  ทําใหมีความพยายามในการทํางานใหดีที่สุด ไมถูก 
     จํากัดดวยเวลาในชั้นเรียน 

4.52 0.586 มากที่สุด 4.33 0.516 มากที่สุด 

10. ทําใหรูภาษาอังกฤษจากการคนควาเพิ่มขึ้น 4.08 0.640 มาก 3.83 0.408 มาก 
11. ทําใหรับรูขอมูลอ่ืนๆ เรียนรูเพิ่มเติมไดมากกวาขอมูล 
     ที่ครูไดเตรียมไวให 

4.28 0.458 มากที่สุด 4.00 0.632 มาก 

12. ชวยใหเกิดความเขาใจในเน้ือหา  ไมตางจากครู 
     บรรยายในชั้นเรียน 

4.16 0.746 มาก 3.67 0.516 มาก 

13. ชวยใหกระบวนการเรียนการสอนไมจําเจ 4.44 0.712 มากที่สุด 4.33 0.516 มากที่สุด 
14. ทําใหโลกแหงการเรียนรูกวางมาก มีความรูจากแหลง 
     อ่ืนมากมาย 

4.48 0.586 มากที่สุด 4.17 0.753 มาก 

15. สามารถทบทวนเน้ือหาไดตลอดเวลา  ลดปญหา 
     การฟงไมทันฟงไมเขาใจ  ในชั้นเรียน 

4.48 0.653 มากที่สุด 4.50 0.548 มากที่สุด 

                            รวม                                 4.29 0.339 มากที่สุด 4.13 0.307 มาก 
การวิเคราะหระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญตอขอประเมินดานการออกแบบเว็บไซตสําหรับการเรียนการสอน  

E-learning ในรายวิชาเสริมทักษะปฏิบัติการเคมี พบวา ในภาพรวมผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด ( X = 
4.50, S.D. = 0.026) เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ทุกดาน ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด ยกเวนดานโอกาส
ติดตอของผูเรียนและผูสอน ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นอยูในระดับนอย โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปนอย ดังน้ี ดาน
วัตถุประสงค ดานการประเมินผล และดานอ่ืนๆ ( X = 5.00) ดานโครงสรางและการสืบไปในบทเรียน ( X =4.88) ดาน
เน้ือหา และดานการออกแบบหนาจอ ( X =4.80) และดานโอกาสการติดตอของผูเรียนและผูสอนและการใหผลปอนกลับ (
X =2.25) (

และด้านโอกาสการติดต่อของผู้เรียนและผู้สอนและการให้ผลป้อนกลับ 
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การประชุมวิชาการวิจัยรำาไพพรรณี ครั้งที่ 9, “การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
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ในรายวิชาการควบคุมคุณภาพหองปฏิบัติการ พบวา ในภาพรวมผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด (
X = 4.44, S.D. = 0.052) เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ทุกดาน ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด ยกเวนดาน
โอกาสติดตอของผูเรียนและผูสอน ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นอยูในระดับนอย โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปนอย ดังน้ี ดาน
วัตถุประสงค ดานการประเมินผล และดานอ่ืนๆ ( X = 5.00) ดานโครงสรางและการสืบไปในบทเรียน ( X =4.88) ดานการ
ออกแบบหนาจอ ( X =4.70) ดานเน้ือหา ( X =4.60)  และดานโอกาสการติดตอของผูเรียนและผูสอนและการใหผล
ปอนกลับ ( X =2.25) แสดงดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญตอขอประเมินดานตาง ๆ ดานการออกแบบเว็บไซตสําหรับการเรียนการสอน  

  E-learning รายวิชาเสริมทักษะปฏิบัติการเคมีและรายวิชาการควบคุมคุณภาพหองปฏิบัติการ 

รายการประเมินขอคิดเห็น 

รายวิชาเสริมทักษะปฏิบัติการ
เคมี (n=2) 

รายวิชาการควบคุมคุณภาพ
หองปฏิบัติการ (n=2 

x  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
x  S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

1.  ดานวัตถุประสงค 5.00 0.000 มากที่สุด 5.00 0.000 มากที่สุด 
2.  ดานเน้ือหา 4.80 0.283 มากที่สุด 4.60 0.566 มากที่สุด 
3.  ดานการออกแบบหนาจอ 4.80 0.283 มากที่สุด 4.70 0.141 มากที่สุด 
4.  ดานโอกาสการติดตอของผูเรียนและผูสอนและ 
    การใหผลปอนกลับ    

2.25 0.354 นอย 2.25 0.354 นอย 

5.  ดานการประเมินผล 5.00 0.000 มากที่สุด 5.00 0.000 มากที่สุด 
6.  ดานโครงสรางและการสืบไปในบทเรียน 4.88 0.177 มากที่สุด 4.88 0.177 มากที่สุด 
7.  ดานอ่ืนๆ 5.00 0.000 มากที่สุด 5.00 0.000 มากที่สุด 

รวม 7 ดาน 4.50 0.026 มากที่สุด 4.44 0.052 มากที่สุด 
การวิเคราะหระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญตอขอประเมินดานตางๆ ดานเน้ือหาเว็บไซตสําหรับการเรียนการ

สอน E-learning รายวิชาเสริมทักษะปฏิบัติการเคมี พบวา ในภาพรวมผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด ( X = 
4.65, S.D. = 0.071) เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ทุกดาน ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด โดยเรียงลําดับ
คะแนนจากมากไปนอย ดังน้ี ดานวัตถุประสงค ( X = 5.00) ดานกิจกรรมการเรียนรู ( X =4.88) ดานการประเมินผล ( X
=4.63) ดานเน้ือหา และดานการออกแบบเน้ือหา ( X =4.50)   สวนรายวิชาการควบคุมคุณภาพหองปฏิบัติการ พบวา ใน
ภาพรวมผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.65, S.D. = 0.071)  เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ทุกดาน 
ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปนอย ดังน้ี ดานวัตถุประสงค ( X = 5.00) 
ดานการประเมินผล ( X =4.75) ดานเน้ือหา ( X =4.67)  และดานกิจกรรมการเรียนรู และดานออกแบบเน้ือหา ( X =4.50) 
แสดงดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 ระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญตอขอประเมินดานตาง ๆ ดานเน้ือหาเว็บไซตสําหรับการเรียนการสอน  

  E-learning รายวิชาเสริมทักษะปฏิบัติการเคมีและรายวิชาการควบคุมคุณภาพหองปฏิบัติการ 

รายการประเมินขอคิดเห็น 

รายวิชาเสริมทักษะปฏิบัติการ
เคมี (n=2) 

รายวิชาการควบคุมคุณภาพ
หองปฏิบัติการ (n=2) 

x  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
x  S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

1.  ดานวัตถุประสงค 5.00 0.000 มากท่ีสุด 5.00 0.000 มากท่ีสุด 
2.  ดานเนื้อหา 4.50 0.000 มากท่ีสุด 4.67 0.236 มากท่ีสุด 
3.  ดานกิจกรรมการเรียนรู 4.88 0.177 มากท่ีสุด 4.50 0.000 มากท่ีสุด 
4.  ดานออกแบบเนื้อหา    4.50 0.354 มากท่ีสุด 4.50 0.354 มากท่ีสุด 
5.  ดานการประเมินผล 4.63 0.177 มากท่ีสุด 4.75 0.354 มากท่ีสุด 

รวม 5 ดาน 4.65 0.071 มากท่ีสุด 4.65 0.071 มากท่ีสุด 
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ในรายวิชาการควบคุมคุณภาพหองปฏิบัติการ พบวา ในภาพรวมผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด (
X = 4.44, S.D. = 0.052) เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ทุกดาน ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด ยกเวนดาน
โอกาสติดตอของผูเรียนและผูสอน ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นอยูในระดับนอย โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปนอย ดังน้ี ดาน
วัตถุประสงค ดานการประเมินผล และดานอ่ืนๆ ( X = 5.00) ดานโครงสรางและการสืบไปในบทเรียน ( X =4.88) ดานการ
ออกแบบหนาจอ ( X =4.70) ดานเน้ือหา ( X =4.60)  และดานโอกาสการติดตอของผูเรียนและผูสอนและการใหผล
ปอนกลับ ( X =2.25) แสดงดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญตอขอประเมินดานตาง ๆ ดานการออกแบบเว็บไซตสําหรับการเรียนการสอน  

  E-learning รายวิชาเสริมทักษะปฏิบัติการเคมีและรายวิชาการควบคุมคุณภาพหองปฏิบัติการ 

รายการประเมินขอคิดเห็น 

รายวิชาเสริมทักษะปฏิบัติการ
เคมี (n=2) 

รายวิชาการควบคุมคุณภาพ
หองปฏิบัติการ (n=2 

x  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
x  S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

1.  ดานวัตถุประสงค 5.00 0.000 มากที่สุด 5.00 0.000 มากที่สุด 
2.  ดานเน้ือหา 4.80 0.283 มากที่สุด 4.60 0.566 มากที่สุด 
3.  ดานการออกแบบหนาจอ 4.80 0.283 มากที่สุด 4.70 0.141 มากที่สุด 
4.  ดานโอกาสการติดตอของผูเรียนและผูสอนและ 
    การใหผลปอนกลับ    

2.25 0.354 นอย 2.25 0.354 นอย 

5.  ดานการประเมินผล 5.00 0.000 มากที่สุด 5.00 0.000 มากที่สุด 
6.  ดานโครงสรางและการสืบไปในบทเรียน 4.88 0.177 มากที่สุด 4.88 0.177 มากที่สุด 
7.  ดานอ่ืนๆ 5.00 0.000 มากที่สุด 5.00 0.000 มากที่สุด 

รวม 7 ดาน 4.50 0.026 มากที่สุด 4.44 0.052 มากที่สุด 
การวิเคราะหระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญตอขอประเมินดานตางๆ ดานเน้ือหาเว็บไซตสําหรับการเรียนการ

สอน E-learning รายวิชาเสริมทักษะปฏิบัติการเคมี พบวา ในภาพรวมผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด ( X = 
4.65, S.D. = 0.071) เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ทุกดาน ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด โดยเรียงลําดับ
คะแนนจากมากไปนอย ดังน้ี ดานวัตถุประสงค ( X = 5.00) ดานกิจกรรมการเรียนรู ( X =4.88) ดานการประเมินผล ( X
=4.63) ดานเน้ือหา และดานการออกแบบเน้ือหา ( X =4.50)   สวนรายวิชาการควบคุมคุณภาพหองปฏิบัติการ พบวา ใน
ภาพรวมผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.65, S.D. = 0.071)  เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ทุกดาน 
ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปนอย ดังน้ี ดานวัตถุประสงค ( X = 5.00) 
ดานการประเมินผล ( X =4.75) ดานเน้ือหา ( X =4.67)  และดานกิจกรรมการเรียนรู และดานออกแบบเน้ือหา ( X =4.50) 
แสดงดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 ระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญตอขอประเมินดานตาง ๆ ดานเน้ือหาเว็บไซตสําหรับการเรียนการสอน  

  E-learning รายวิชาเสริมทักษะปฏิบัติการเคมีและรายวิชาการควบคุมคุณภาพหองปฏิบัติการ 

รายการประเมินขอคิดเห็น 

รายวิชาเสริมทักษะปฏิบัติการ
เคมี (n=2) 

รายวิชาการควบคุมคุณภาพ
หองปฏิบัติการ (n=2) 

x  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
x  S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

1.  ดานวัตถุประสงค 5.00 0.000 มากท่ีสุด 5.00 0.000 มากท่ีสุด 
2.  ดานเนื้อหา 4.50 0.000 มากท่ีสุด 4.67 0.236 มากท่ีสุด 
3.  ดานกิจกรรมการเรียนรู 4.88 0.177 มากท่ีสุด 4.50 0.000 มากท่ีสุด 
4.  ดานออกแบบเนื้อหา    4.50 0.354 มากท่ีสุด 4.50 0.354 มากท่ีสุด 
5.  ดานการประเมินผล 4.63 0.177 มากท่ีสุด 4.75 0.354 มากท่ีสุด 

รวม 5 ดาน 4.65 0.071 มากท่ีสุด 4.65 0.071 มากท่ีสุด 

(
 ในรายวิชาการควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการ พบว่า ในภาพรวมผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
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ในรายวิชาการควบคุมคุณภาพหองปฏิบัติการ พบวา ในภาพรวมผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด (
X = 4.44, S.D. = 0.052) เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ทุกดาน ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด ยกเวนดาน
โอกาสติดตอของผูเรียนและผูสอน ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นอยูในระดับนอย โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปนอย ดังน้ี ดาน
วัตถุประสงค ดานการประเมินผล และดานอ่ืนๆ ( X = 5.00) ดานโครงสรางและการสืบไปในบทเรียน ( X =4.88) ดานการ
ออกแบบหนาจอ ( X =4.70) ดานเน้ือหา ( X =4.60)  และดานโอกาสการติดตอของผูเรียนและผูสอนและการใหผล
ปอนกลับ ( X =2.25) แสดงดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญตอขอประเมินดานตาง ๆ ดานการออกแบบเว็บไซตสําหรับการเรียนการสอน  

  E-learning รายวิชาเสริมทักษะปฏิบัติการเคมีและรายวิชาการควบคุมคุณภาพหองปฏิบัติการ 

รายการประเมินขอคิดเห็น 

รายวิชาเสริมทักษะปฏิบัติการ
เคมี (n=2) 

รายวิชาการควบคุมคุณภาพ
หองปฏิบัติการ (n=2 

x  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
x  S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

1.  ดานวัตถุประสงค 5.00 0.000 มากที่สุด 5.00 0.000 มากที่สุด 
2.  ดานเน้ือหา 4.80 0.283 มากที่สุด 4.60 0.566 มากที่สุด 
3.  ดานการออกแบบหนาจอ 4.80 0.283 มากที่สุด 4.70 0.141 มากที่สุด 
4.  ดานโอกาสการติดตอของผูเรียนและผูสอนและ 
    การใหผลปอนกลับ    

2.25 0.354 นอย 2.25 0.354 นอย 

5.  ดานการประเมินผล 5.00 0.000 มากที่สุด 5.00 0.000 มากที่สุด 
6.  ดานโครงสรางและการสืบไปในบทเรียน 4.88 0.177 มากที่สุด 4.88 0.177 มากที่สุด 
7.  ดานอ่ืนๆ 5.00 0.000 มากที่สุด 5.00 0.000 มากที่สุด 

รวม 7 ดาน 4.50 0.026 มากที่สุด 4.44 0.052 มากที่สุด 
การวิเคราะหระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญตอขอประเมินดานตางๆ ดานเน้ือหาเว็บไซตสําหรับการเรียนการ

สอน E-learning รายวิชาเสริมทักษะปฏิบัติการเคมี พบวา ในภาพรวมผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด ( X = 
4.65, S.D. = 0.071) เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ทุกดาน ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด โดยเรียงลําดับ
คะแนนจากมากไปนอย ดังน้ี ดานวัตถุประสงค ( X = 5.00) ดานกิจกรรมการเรียนรู ( X =4.88) ดานการประเมินผล ( X
=4.63) ดานเน้ือหา และดานการออกแบบเน้ือหา ( X =4.50)   สวนรายวิชาการควบคุมคุณภาพหองปฏิบัติการ พบวา ใน
ภาพรวมผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.65, S.D. = 0.071)  เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ทุกดาน 
ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปนอย ดังน้ี ดานวัตถุประสงค ( X = 5.00) 
ดานการประเมินผล ( X =4.75) ดานเน้ือหา ( X =4.67)  และดานกิจกรรมการเรียนรู และดานออกแบบเน้ือหา ( X =4.50) 
แสดงดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 ระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญตอขอประเมินดานตาง ๆ ดานเน้ือหาเว็บไซตสําหรับการเรียนการสอน  

  E-learning รายวิชาเสริมทักษะปฏิบัติการเคมีและรายวิชาการควบคุมคุณภาพหองปฏิบัติการ 

รายการประเมินขอคิดเห็น 

รายวิชาเสริมทักษะปฏิบัติการ
เคมี (n=2) 

รายวิชาการควบคุมคุณภาพ
หองปฏิบัติการ (n=2) 

x  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
x  S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

1.  ดานวัตถุประสงค 5.00 0.000 มากท่ีสุด 5.00 0.000 มากท่ีสุด 
2.  ดานเนื้อหา 4.50 0.000 มากท่ีสุด 4.67 0.236 มากท่ีสุด 
3.  ดานกิจกรรมการเรียนรู 4.88 0.177 มากท่ีสุด 4.50 0.000 มากท่ีสุด 
4.  ดานออกแบบเนื้อหา    4.50 0.354 มากท่ีสุด 4.50 0.354 มากท่ีสุด 
5.  ดานการประเมินผล 4.63 0.177 มากท่ีสุด 4.75 0.354 มากท่ีสุด 

รวม 5 ดาน 4.65 0.071 มากท่ีสุด 4.65 0.071 มากท่ีสุด 
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การหาคาประสิทธิภาพ (Efficiency) การเรียนรูรายวิชาในรูปแบบคาตัวเลขแสดงประสิทธิภาพของกระบวนการ  
ตอประสิทธิภาพของผลลัพธ  โดยกําหนดดวยคาประสิทธิภาพผลการทดสอบของผูเรียนระหวางกระบวนการเรียน (E1) ตอ
ประสิทธิภาพของผลการทดสอบของผูเรียนเม่ือเรียนจบบทเรียน (E2) ไดตั้งเกณฑที่ 75/75 รายวิชาเสริมทักษะปฏิบัติการเคมี
ประกอบดวยเน้ือหา คือ 1) ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการเคมี 2) ประเภทของสารเคมีการเก็บและการเลือกใชสารเคมี 3) 
อุปกรณเครื่องแกวและพลาสติก 4) การเตรียมรีเอเจนตและการคํานวณในการเตรียมสารละลาย 5) เทคนิคการทดลองและ
เครื่องมือมูลฐานที่ใชในหองปฏิบัติการเคมี  มีคาประสิทธิภาพ E1/E2 เปน 76.4/75.2 สวนรายวิชาการควบคุมคุณภาพ
หองปฏิบัติการ ประกอบดวยเน้ือหา 1) การวิเคราะหและความนาเชื่อถือของขอมูลที่ไดจากการวิเคราะห 2) หลัก GLP และ
มาตรฐานการสงออกสินคา  3) การสอบเทียบเครื่องแกว  4) Method Validation มีคาประสิทธิภาพ E1/E2 เปน 83.2/86.3 

คาดัชนีประสิทธิผล ของบทเรียน E-learning คํานวณไดจากรอยละคะแนนสอบกอนเรียน (pre-test) และรอยละ 
คะแนนสอบหลังเรียน (post–test) ของผูเรียน ในการคํานวณใชตามวิธีของกูดแมน เฟรทเชอร และชไนเดอร (Goodman, 
Fletcher and Schnieder) รายวิชาเสริมทักษะปฏิบัติการเคมีและรายวิชาการควบคุมคุณภาพหองปฏิบัติการ มีคาดัชนี
ประสิทธิผล 0.504 และ 0.819 ตามลําดับ แสดงดังตารางที่ 4  
ตารางที่ 4 คาประสิทธิภาพบทเรียนและคาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียน E-learning รายวิชาเสริมทักษะปฏิบัติการเคมีและ  
     รายวิชาการควบคุมคุณภาพหองปฏิบัติการ 

ประสิทธิภาพรายวิชา คาประสิทธิภาพ E1/E2 คาดัชนีประสิทธิผล 
   รายวิชาเสริมทักษะปฏิบัติการเคมี  76.4/75.2 0.504 
   รายวิชาการควบคุมคุณภาพหองปฏิบัติการ    83.2/86.3 0.819 

 สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนรูดวยนวัตกรรมการสอน E-Learning  เพื่อใชเปน
ส่ือเติม ควบคูกับการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนในประเด็นตางๆ จํานวน 15 ขอ พบวานักศึกษาที่เรียนรายวิชาเสริม
ทักษะปฏิบัติการเคมีมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ทั้งน้ีนักศึกษาหลายคนมีความเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกับการจัดการเรียนรูดวย
นวัตกรรมการสอน E-Learning เชน ชวยสงเสริมการศึกษาโดยการนําเทคโนโลยีมาประยุกตในการเรียนการสอน  เกิด
กระบวนการเรียนรูใหมๆ เพิ่มมากขึ้น รูจักทํางานรวมกันผานส่ือออนไลน ทําใหเรียนรูจากแหลงที่ทันตอโลก ทําใหเราใช
อินเทอรเน็ตในทางที่ถูก และฝกทกัษะการออกแบบ ความคิดสรางสรรค และที่สําคัญสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางแทจริง
ในอนาคต ซ่ึงมีการหาขอมูลนอกหองเรียนและใชเว็บในการสอน ทําใหเรียนงาย และมีความเขาใจตอการเรียนมาก เปนตน  
แสดงถึงความพึงพอใจของนักศึกษาตอการเรียนรูในลักษณะน้ีวาไดรับความรูที่กวางไกล  สามารถใชเทคโนโลยีส่ือสารเพื่อ
กอใหเกิดการเรียนรู เกิดองคความรูไดโดยไมรูสึกเบื่อหนายหรือจําเจ  สามารถทํางานรวมกันไดแมจะอยูคนละแหงคนละที่  

ผลการวิเคราะห ระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบเว็บไซต E-learning ตอการออกแบบเว็บไซต
รายวิชาในดานตางๆ จํานวน 7 ดานพบวามีคะแนนเฉล่ียแตละดานอยูในระดับมากที่สุด  ยกเวนดานโอกาสการติดตอของ
ผูเรียนและผูสอนและการใหผลปอนกลับ  มีคะแนนความคิดเห็นเฉล่ียในระดับนอย  และเปนไปในลักษณะเดียวกันทั้งรายวิชา
เสริมทักษะปฏิบัติการเคมี และรายวิชาการควบคุมคุณภาพหองปฏิบัติการ โดยผูเช่ียวชาญดานการออกแบบเว็บไซต           
E-learning  ทั้ง 2 ทาน  ไดเสนอแนะแนวทาง  เพื่อการพัฒนาในดานโอกาสการติดตอของผูเรียนและผูสอน รวมทั้งการใหผล
ปอนกลับ  ที่เปนประโยชนไวเพื่อใหเกิดผลปอนกลับแบบทันที(Real time)  กลาวคือดวยขอจํากัดของ Google site  ควรมี
แอปพลิเคชั่นเพิ่มเติม หรือใชกลุมเฟสบุค ในการติดตอเพื่อตอบปญหา ขอซักถามของผูเรียนไดทันที ซ่ึงผูวิจัยไดตระหนักใน
สวนน้ีมาตั้งแตขณะออกแบบ สรางเว็บไซตรายวิชา โดยพิจารณาเลือกสรางเว็บไซตรายวิชาดวย 3 โปรแกรม คือ A–tutor  
Modle  และ Google site  ซ่ึงขอดีของ A–tutor และModle  คือถูกออกแบบสรางเพื่อเปนระบบการจัดการเรียนรู (LMS) 
โดยตรงรองรับการเรียนการสอนดวย E-learning  เปนอยางดี  แตในการสรางไฟลเน้ือหาตาง ๆ ตองใชการ upload ไวบน 
server ของหนวยงาน ซ่ึงมีผลตอการเขาถึงบทเรียน แตเม่ือใช Google site ไฟลทั้งหมดจะอยูบน Cloud ทําใหสะดวกตอ
การสรางบทเรียน และสะดวกตอการเขาเรียน  ทํากิจกรรมการเรียนรูของผูเรียน  สามารถเขาถึงขอมูลไดโดยงายและมีความ
เสถียรของขอมูลสูงผูวิจัยจึงเลือกใช Google site ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของ Google Apps for Education เพื่อ ใหผูเรียนเขาถึง
ขอมูล  และสามารถทํากิจกรรมที่มอบหมายและสงงานได  โดยไมตองมีโปรแกรมอ่ืน รองรับการเรียนรูของผูเรียนที่มีแต
สมารทโฟนไดเปนอยางดี  อยางไรก็ตามการหา Application เพิ่มเติมในสวนของการระดมสมอง  และสวนของการใหขอมูล
ปอนกลับแบบทันที  ถือวาเปนสวนที่ตองพัฒนาเพิ่มเติมในเว็บไซตทั้ง 2 รายวิชาน้ีจึงถือไดวาบทเรียน E-learning ที่พัฒนาขึ้น
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ในรายวิชาการควบคุมคุณภาพหองปฏิบัติการ พบวา ในภาพรวมผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด (
X = 4.44, S.D. = 0.052) เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ทุกดาน ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด ยกเวนดาน
โอกาสติดตอของผูเรียนและผูสอน ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นอยูในระดับนอย โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปนอย ดังน้ี ดาน
วัตถุประสงค ดานการประเมินผล และดานอ่ืนๆ ( X = 5.00) ดานโครงสรางและการสืบไปในบทเรียน ( X =4.88) ดานการ
ออกแบบหนาจอ ( X =4.70) ดานเน้ือหา ( X =4.60)  และดานโอกาสการติดตอของผูเรียนและผูสอนและการใหผล
ปอนกลับ ( X =2.25) แสดงดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญตอขอประเมินดานตาง ๆ ดานการออกแบบเว็บไซตสําหรับการเรียนการสอน  

  E-learning รายวิชาเสริมทักษะปฏิบัติการเคมีและรายวิชาการควบคุมคุณภาพหองปฏิบัติการ 

รายการประเมินขอคิดเห็น 

รายวิชาเสริมทักษะปฏิบัติการ
เคมี (n=2) 

รายวิชาการควบคุมคุณภาพ
หองปฏิบัติการ (n=2 

x  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
x  S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

1.  ดานวัตถุประสงค 5.00 0.000 มากที่สุด 5.00 0.000 มากที่สุด 
2.  ดานเน้ือหา 4.80 0.283 มากที่สุด 4.60 0.566 มากที่สุด 
3.  ดานการออกแบบหนาจอ 4.80 0.283 มากที่สุด 4.70 0.141 มากที่สุด 
4.  ดานโอกาสการติดตอของผูเรียนและผูสอนและ 
    การใหผลปอนกลับ    

2.25 0.354 นอย 2.25 0.354 นอย 

5.  ดานการประเมินผล 5.00 0.000 มากที่สุด 5.00 0.000 มากที่สุด 
6.  ดานโครงสรางและการสืบไปในบทเรียน 4.88 0.177 มากที่สุด 4.88 0.177 มากที่สุด 
7.  ดานอ่ืนๆ 5.00 0.000 มากที่สุด 5.00 0.000 มากที่สุด 

รวม 7 ดาน 4.50 0.026 มากที่สุด 4.44 0.052 มากที่สุด 
การวิเคราะหระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญตอขอประเมินดานตางๆ ดานเน้ือหาเว็บไซตสําหรับการเรียนการ

สอน E-learning รายวิชาเสริมทักษะปฏิบัติการเคมี พบวา ในภาพรวมผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด ( X = 
4.65, S.D. = 0.071) เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ทุกดาน ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด โดยเรียงลําดับ
คะแนนจากมากไปนอย ดังน้ี ดานวัตถุประสงค ( X = 5.00) ดานกิจกรรมการเรียนรู ( X =4.88) ดานการประเมินผล ( X
=4.63) ดานเน้ือหา และดานการออกแบบเน้ือหา ( X =4.50)   สวนรายวิชาการควบคุมคุณภาพหองปฏิบัติการ พบวา ใน
ภาพรวมผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.65, S.D. = 0.071)  เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ทุกดาน 
ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปนอย ดังน้ี ดานวัตถุประสงค ( X = 5.00) 
ดานการประเมินผล ( X =4.75) ดานเน้ือหา ( X =4.67)  และดานกิจกรรมการเรียนรู และดานออกแบบเน้ือหา ( X =4.50) 
แสดงดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 ระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญตอขอประเมินดานตาง ๆ ดานเน้ือหาเว็บไซตสําหรับการเรียนการสอน  

  E-learning รายวิชาเสริมทักษะปฏิบัติการเคมีและรายวิชาการควบคุมคุณภาพหองปฏิบัติการ 

รายการประเมินขอคิดเห็น 

รายวิชาเสริมทักษะปฏิบัติการ
เคมี (n=2) 

รายวิชาการควบคุมคุณภาพ
หองปฏิบัติการ (n=2) 

x  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
x  S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

1.  ดานวัตถุประสงค 5.00 0.000 มากท่ีสุด 5.00 0.000 มากท่ีสุด 
2.  ดานเนื้อหา 4.50 0.000 มากท่ีสุด 4.67 0.236 มากท่ีสุด 
3.  ดานกิจกรรมการเรียนรู 4.88 0.177 มากท่ีสุด 4.50 0.000 มากท่ีสุด 
4.  ดานออกแบบเนื้อหา    4.50 0.354 มากท่ีสุด 4.50 0.354 มากท่ีสุด 
5.  ดานการประเมินผล 4.63 0.177 มากท่ีสุด 4.75 0.354 มากท่ีสุด 

รวม 5 ดาน 4.65 0.071 มากท่ีสุด 4.65 0.071 มากท่ีสุด มห
าว
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มีประสิทธิภาพดานความเปนส่ือการเรียนรู E-learning ได แตตองปรับปรุงดานการใหผลปอนกลับแบบทันทีทันใด ใหสามารถ
ตอบสนองกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียนในทันที  

ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา ตอเน้ือหาในเว็บไซตการเรียน  E-Learning โดย
ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาวิชาเคมี ตอขอประเมินเน้ือหารายวิชา 5 ดาน พบวา มีคะแนนความคิดเห็นเฉล่ียในระดับมากที่สุดใน
ทุกหัวขอ ของทั้ง2 รายวิชาแสดงถึงเน้ือหาบทเรียน E-learning ทั้ง 2 รายวิชามีประสิทธิภาพดีในเชิงการเปนหนังสือ ตํารา ที่
ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามเน้ือหาและเกิดองคความรู เม่ือไดศึกษาเรียนรูบทเรียน E-Learning แลว 

การหาคาประสิทธิภาพของบทเรียน ซ่ึงวัดผลจากผลการทดสอบของผูเรียนระหวางกระบวน การเรียนรูแตละหนวย
การเรียนตอผลการทดสอบเม่ือจบกระบวนการเรียนรูทุกหนวยการเรียน ซ่ึงแสดงดวยสัดสวน E1/E2 โดยการสรางบทเรียน E-
Learning บนเว็บไซตน้ี ไดตั้งเกณฑประสิทธิภาพไวที่ 75/75 พบวา รายวิชาเสริมทักษะปฏิบัติการเคมี มีคาประสิทธิภาพ
บทเรียนที่  76.4/75.2 และรายวิชาการควบคุมคุณภาพหองปฏิบัติการ  มีคาประสิทธิภาพบทเรียนที่  83.2/86.3  แสดงวา 
บทเรียนE-Learning บนเว็บไซตทั้ง  2 รายวิชา มีประสิทธิภาพโดยรายวิชาเสริมทักษะปฏิบัติการเคมี มีคุณภาพตามเกณฑ 
และรายวิชาการควบคุมคุณภาพหองปฏิบัติการมีคุณภาพสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว 

คาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียน E-Learning  เปนคาแสดงความกาวหนาของผูเรียน หาไดจากคะแนนสอบกอน
เรียนและคะแนนสอบหลังเรียน  นํามาคํานวณตามวิธีของกูดแมน เฟรทเชอรและชไนเดอร  บทเรียนที่มีคุณภาพทําใหผูเรียนมี
ความกาวหนาเพิ่มขั้นจากการเรียนรูจะมีคาดัชนีประสิทธิผลตั้งแต 0.5 ขึ้นไป  จากการวิจัยพบวารายวิชาเสริมทักษะ
ปฏิบัติการเคมีมีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.504  และรายวิชาการควบคุมคุณภาพหองปฏิบัติการมีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ 
0.819  แสดงถึงวาบทเรียน E-learning  ทั้ง 2 รายวิชาทําใหผูเรียนไดเรียนรูและมีความกาวหนาได  โดยรายวิชาการควบคุม
คุณภาพหองปฏิบัติการผูเรียนจะมีความกาวหนาจากการเรียนรูมากกวา จากคาดัชนีประสิทธิผลที่เขาใกล 1 มากกวา  

ผลการหาประสิทธิภาพบทเรียน E-learning  ดานความเปนส่ือ ดานการเปนหนังสือ/ตํารา จากผลการประเมินเพื่อ
หาความพึงพอใจของผูเรียน คือนักศึกษา ทั้ง 2 หมูเรียนตอการจัดการเรียนรูดวยนวัตกรรมการเรียนรู บทเรียน E-learning 
บน Google Apps for Education ในแตละรายวิชา  นักศึกษามีความพึงพอใจสูง นอกจากความพึงพอใจตอกระบวนการ
จัดการเรียนรูดวยวิธีน้ีแลว  นักศึกษามีศักยภาพทั้งดานความสามารถ  และดานเครื่องมือหรืออุปกรณการเขาถึงบทเรียน  ผล
การหาประสิทธิภาพเชิงเหตุผล  ดานความเปนส่ือ โดยการประเมินจากผูเช่ียวชาญดานการออกแบบเว็บไซตเพื่อการเรียนรู  
และดานเน้ือหาการเปนหนังสือ/ตํารา โดยการประเมินจากผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา แสดงถึงบทเรียน E-learning มี
ประสิทธิภาพเชิงเหตุผล  และจากการหาประสิทธิภาพเชิงประจักษ  โดยวิธีหาคาประสิทธิภาพบทเรียน ( E1/E2)  และคาดัชนี
ประสิทธิผล มีคาเปนไปตามเกณฑจึงมีประสิทธิภาพเชิงประจักษ  จึงกลาวโดยรวมไดวาบทเรียน E-learning รายวิชาเสริม
ทักษะปฏิบัติการเคมี  และรายวิชาการควบคุมคุณภาพหองปฏิบัติการ  ซ่ึงเปนนวัตกรรมการเรียนรูที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น  มี
ประสิทธิภาพและใชเพื่อพัฒนาผลการเรียนรูของผูเรียนได 

ขอเสนอแนะ   

  1. การพัฒนาบทเรียนผานเว็บไซต ดวย Google Apps for Education ผูเรียนจะเขาถึงขอมูลเน้ือหาไดโดยสะดวก
ผานอุปกรณ สมารทโฟน และสามารถทํากิจกรรม ตอบคําถาม พิมพงาน สงขอมูล ไดทุกที่ที่มีสัญญาณอินเตอรเน็ต ชวยเพิ่ม
โอกาสของผูเรียนไดมาก ผูสอนหรือผูพัฒนาบทเรียนไมตองมี Host เพราะขอมูลถูกจัดเก็บไวบน Cloud ซ่ึงเปนเทคโนโลยีที่
นิยมใชกันมาก จึงเปนตัวเลือกที่ดีอยางหน่ึงในการพัฒนาบทเรียนผานเว็บไซต หากมีการเลือกใช Application เพิ่มเติมที่
เหมาะสม 

2. ในการวิจัยครั้งตอไป ควรพัฒนาบทเรียน E-learning ใหกิจกรรมการเรียนรูระหวางผูเรียนและผูสอนมี
ปฏิสัมพันธที่ดีมีการโตตอบถี่ขึ้นโดยใช Application เพิ่มเติมเพื่อเปนการกระตุนผูเรียนใหมีความกระตือรือรนอยางตอเน่ือง   

เอกสารอางอิง 
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10/54.06.pdfเขาถึงเม่ือ 17 มกราคม 2558 
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ผลการสอนแบบใชแหลงเรียนรูชุมชน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และคุณลักษณะอันพึงประสงคดานทักษะการใชชีวิตอยางพอเพียงของนักเรียนระดับช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสารสาสนวิเทศรมเกลา กรุงเทพมหานคร 
The Effects of Using Community Learning Resources in the Topic of 

Sufficiency Economy on Learning Achievement and Desirable Attribute of 
Economic Sufficiency Living Skills of Prathom Suksa IV Students at Sarasas 

Witaed Romklao School in Bangkok Metropolis 
รินทรลภัส เรวัฒนกิตติวรา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 
โรงเรียนสารสาสนวิเทศรมเกลา กอนเรียนและหลังเรียน โดยวิธีสอนแบบใชแหลงเรียนรูชุมชน  2)  เปรียบเทียบคุณลักษณะ
อันพึงประสงคดานทักษะการใชชีวิตอยางพอเพียงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสารสาสนวิเทศรมเกลา กอน
เรียนและหลังเรียนโดยวิธีสอนแบบใชแหลงเรียนรูชุมชน   
 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 15 คน  ซ่ึงไดมาโดยการสุมอยางงาย  เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัย คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ แบบประเมินทักษะดานการใชชีวิตอยางพอเพียงของนักเรียน สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก  คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที     

ผลจากการวิจัยพบวา  1)  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4  โรงเรียนสารสาสนวิเทศรม
เกลา โดยการสอนแบบใชแหลงเรียนรูชุมชน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  2)  คุณลักษณะ
อันพึงประสงคดานทักษะการใชชีวิตอยางพอเพียงของนักเรียนประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสารสาสนวิเทศรมเกลา โดยการ
สอนแบบใชแหลงเรียนรูชุมชน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
คําสําคัญ  แหลงการเรียนชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค 

Abstract 

 The purposes of this research were to (1) compare the Prathomsuksa 4 students’ learning 
achievement in the topic of Sufficiency Economy through the instruction at method based on Community 
Learning resource prior and after (2) compare the students’ living in Self - Sufficiency Economy efficiency 
through the instruction at method based on Community Learning resource prior and after. 
 The samples used in this research were 15 Prathomsuksa 4 at Sarasas Witaed Romklao School. 
They were randomly assigned into experimental group with 15 students. The experimental group was 
taught by Community learning resource method .The research design was randomized experimental 
group, Pretest – Posttest Design. 
 The result of the research indicated that: 1)  The students’ learning achievement learning by 
using Community learning resource method prior and after, found that after learning by using Community 
learning resource method as statistically, significantly higher than prior learning at .05 level. 2)  The 
efficiency of students’ living in Self - Sufficiency Economy skill by using Community learning resource 
method found that after learning by using Community learning resource method as statistically, 
significantly higher than prior at .05 levels.  
Keywords:  Community learning resource, Learning Achievement, Desired Traits 
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บทนํา 

          สังคมโลกปจจุบันเปนสังคมแหงยุคโลกาภิวัตนที่มีการแพรกระจายของขอมูลขาวสารตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว ในทุกมิติ
ทั้งทางดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี  ซ่ึงไดสงผลดีในดานตาง ๆ มากมาย อาทิ  การไหลบาของขอมูลขาวสาร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีสวนชวยใหเศรษฐกิจและสังคมเจริญกาวหนา เกิดการวิจัยและพัฒนาที่เปนประโยชนอยางไม
หยุดยั้ง แตในทางกลับกันการไหลบาของขอมูลขาวสารจากสังคมภายนอกดังกลาว ก็สงผลเสียหรือมีผลกระทบตอสังคมไม
นอย โดยเฉพาะอยางยิ่งดานสังคมวัฒนธรรม อิทธิพลทางวัฒนธรรมและอํานาจของประเทศที่พัฒนาแลว ไดสงผลให เกิดการ
ครอบงําทางความคิด การแตงกาย การบริโภคนิยม วัตถุนิยมแพรหลายเขาครอบคลุมเหนือวัฒนธรรมประจําชาติของแตละ
ประเทศ ซ่ึงเปนรูปแบบวัฒนธรรมที่มีการประพฤติปฏิบัติในวงกวาง เชน การบริโภคอาหารจานดวน (Fast food) ตามวิถีแบบ
ชาวตะวันตก ความเปนอยูแบบแผนในการดําเนินชีวิต ตลอดจนมีคานิยมที่เปล่ียนไป  โดยเฉพาะดานการดํารงชีวิตที่เนนการ
สรางความร่ํารวย  การใหความสําคัญดานวัตถุหรือคานิยมแบบวัตถุนิยม ใหความนับถือคนที่มีฐานะร่ํารวย  ทําใหผูคนสวน
ใหญดิ้นรนและพยายามทํางานอยางหนัก เพื่อหาเงินมาตอบสนองความตองการของตน โดยมิไดคํานึงถึงความถูกตอง ศีลธรรม
และความซ่ือสัตยสุจริต อันเปนตนเหตุในการบั่นทอนความม่ันคงของประเทศ กอใหเกิดปญหาอาชญากรรม การคอรัปชั่น 
การคาประเวณีโดยเฉพาะในกลุมวัยรุน นักเรียนนักศึกษา อีกทั้งปญหาหน้ีสินทั้งในและนอกระบบดังขาวอาชญากรรมที่ปรากฎ
ในส่ือตาง ๆ           
     ดวยเหตุน้ี หลายภาคสวนในสังคมตระหนักถึงผลกระทบของการรับวัฒนธรรมคานิยมดังกลาวโดยปราศจาก
ภูมิคุมกันที่ดี ซ่ึงสงผลเสียตอสังคมและประเทศชาติ ดังน้ันเพื่อเปนบทเรียนที่ดีในการวางแผนการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะใน
ภาคการศึกษาไทยจึงไดนอมนําทฤษฎีตามแนวพระราชดําร ิ“ เศรษฐกิจพอเพียง ” มาประยุกตใชเปนหลักในการพัฒนาคนใน
หลายระดับตั้งแตการพัฒนาคน พัฒนาสถานศึกษา  พัฒนาชุมชน และพัฒนาสังคมประเทศชาติ ตามลําดับ ดังน้ันสถานศึกษา
ซ่ึงเปนแกนหลักในการพัฒนาคน อันเปนทรัพยากรและพลังของชาติ จึงตองทําหนาที่ในการสรางองคความรู ปลูกฝงและ
สงเสริมใหผูเรียน ผูศึกษาเกิดความตระหนักและเห็นคุณคาของหลักการและทฤษฎีดังกลาว จนสามารถนําไปใชในการดําเนิน
ชีวิตอยางสมดุล เหมาะสมตามบริบทของชุมชนและสังคม เพื่อสรางภูมิคุมกันใหแกเยาวชน อันเปนไปตามวิสัยทัศนของ
แผนการศึกษาแหงชาติที่ตองการคน “ ดี เกงและมีความสุข ”(แผนการศึกษาแหงชาติ 2555 – 2559, : 4)              

     กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เปนหลักสูตรแกนกลางของ
ประเทศ  เพื่อใหทองถิ่นและสถานศึกษาไดนําไปใชเปนกรอบและทิศทางในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา และจัดการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใหมีคุณภาพดานความรู และทักษะที่จํา เปน
สําหรับการดํารงชีวิตในสังคมที่มีการเปล่ียนแปลง และแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต มุงพัฒนา
ผูเรียนทุกคน ซ่ึงเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู  คุณธรรม  มีจิตสํานึกในความเปน
พลเมืองไทยและเปนพลโลก ยึดม่ันในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรู
และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จําเปนในการศึกษาตอ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุงเนนผูเรียนเปน
สําคัญบนพื้นฐานความเชื่อวา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)   
นอกจากน้ี หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ไดกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค อันไดแก การสงเสริมให
นักเรียนสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข  ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก ประกอบดวย รักชาติ  ศาสน 
กษัตริย มีความซ่ือสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงม่ันในการทํางาน รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ การอยู
อยางพอเพียง หรือการใชชีวิตอยางพอเพียง ที่สอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผูที่มีความเปนอยูอยางพอเพียงจะ
ดําเนินชีวิตอยางประมาณตน มีเหตุผล รอบคอบ ระมัดระวัง อยูรวมกับผูอ่ืนดวยความรับผิดชอบ ไมเบียดเบียนผูอ่ืน เห็น
คุณคาของทรัพยากรตาง ๆ  มีการวางแผนปองกันความเส่ียงและพรอมรับการเปล่ียนแปลง มีสติและปญญา ผูรูจักตัวเอง 
ฝกฝนตนจนเกิดปญญา ตระหนักถึงคุณธรรม รวมทั้งการมีปญญารูวาอะไรคือส่ิงที่ควรทํา เพื่อใหเกิดผลดีทั้งตอตนและผูอ่ืนซ่ึง
เปนพื้นฐานของการอยูรวมกัน  
           ดวยปจจัยดังกลาว บทบาทของครูในการสรางและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค การอยูอยางพอเพียง จึงตอง
สรางความตระหนักในคุณและโทษที่มีตอตนเองและสวนรวมจนเกิดจิตสํานึกรับผิดชอบเปนรากฐานของจิตใจ เปนปจจัย
ภายในที่ตองอาศัยการบมเพาะอยางตอเน่ือง โดยบมเพาะความพอเพียงใหเปนกิจวัตร ทั้งการกิน การอยู การเลน และการ
เรียน เพื่อใหเกิดผลอยาง “ยั่งยืน” กับนักเรียน ดังน้ันสถานศึกษาจึงมิใชเปนเพียงแหลงเดียวที่จะพัฒนาและเสริมสรางความรู
ใหแกนักเรียนอีกตอไป ชุมชนทองถิ่นจึงเปนแหลงเรียนรูหลากหลายที่ครูสามารถประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนใหเกิดมห
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ประโยชนไดมากที่สุด หากครูไมไดนําแหลงเรียนรูในชุมชนมาใชในการจัดการเรียนรู เรียกไดวาครูไดมองขามส่ิงที่มีคุณคายิ่ง
อยางนาเสียดาย (วันชัย พงษา 2544: 4) เพราะการเรียนรูจากผูที่มีความรูความสามารถเฉพาะดานหรือปราชญทองถิ่น 
ส่ิงของวัสดุ และส่ิงแวดลอมตางๆ จะกอใหเกิดความสัมพันธอันดีและ สงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรูตามที่หลักสูตรวางไว
โดยเฉพาะดานการใชทักษะชีวิต    
              โรงเรียนสารสาสนวิเทศรมเกลา เปนโรงเรียนสองภาษาที่มีนักเรียนจํานวนมาก และนักเรียนทุกคนมาจาก
ครอบครัวที่มีความพรอมในดานทุนทรัพย ซ่ึงทําใหนักเรียนใชชีวิตอยางฟุงเฟอ ใชจายอยางสุรุยสุราย ใชทรัพยากรที่อยูรอบ
ตัวอยางฟุมเฟอย  ดังน้ันการใชชีวิตอยางพอเพียงจึงเปนส่ิงที่อยูไกลจากวิถีการดําเนินชีวิตของนักเรียน ทําใหนักเรียนไมเขาใจ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางแทจริง และไมเขาใจวาการดําเนินรอยตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีประโยชนมากนอย
เพียงใด ในฐานะที่ผูวิจัยเปนครูผูสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซ่ึงตระหนักในความสําคัญของการดําเนินชีวิต
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนอยางมาก  จึงไดนําแหลงเรียนรูชุมชนที่สงเสริมการใชชีวิตแบบพอเพียงตามแนวพระ
ราชดํารัสเศรษฐกิจพอเพียง "คอยรุตตั๊กวา" (ชุมชนอิสลามลําไทร) ซ่ึงอยูไมไกลจากโรงเรียนเขามาชวยในการจัดการเรียนการ
สอนสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4 ตามหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสารสาสนวิเทศรมเกลา เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงคดานทักษะการใชชีวิตอยางพอเพียงของนักเรียนใหประสบผลสําเร็จ
ตอไป 

วัตถุประสงคในการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสารสาสนวิเทศรมเกลา ที่
เรียนรูโดยวิธีสอนแบบใชแหลงเรียนรูชุมชน กอนเรียนและหลังเรียน 

2. เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงคดานทักษะการใชชีวิตอยางพอเพียงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
โรงเรียนสารสาสนวิเทศรมเกลา ที่เรียนรูโดยวิธีสอนแบบใชแหลงเรียนรูชุมชน กอนเรียนและหลังเรียน 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ที่เรียนรูโดยวิธีสอนแบบ
ใชแหลงเรียนรูชุมชน กอนเรียนและหลังเรียน และเปรียบเทียบคุณลักษณะการใชชีวิตอยางพอเพียงของนักเรียน ที่เรียนรูโดย
วิธีสอนแบบใชแหลงเรียนรูชุมชน กอนเรียนและหลังเรียน กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาป 4 โรงเรียนสารสาสน
วิเทศรมเกลา จังหวัดกรุงเทพมหานคร  จํานวน 15 คน   

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หนวยการเรียนรูเรื่อง 
เศรษฐศาสตรนารู จํานวน 2 ฉบับ กอนเรียนและหลังเรียน ฉบับละ 50 ขอ เปนแบบทดสอบชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 
100  ขอ มีคาความสอดคลองระหวางขอสอบกับวัตถุประสงค (IOC) อยูระหวาง  0.67 – 1.00 คาความยาก – งาย  กอน
เรียน มีคาอยูระหวาง 0.44 – 0.70  และหลังเรียน มีคาอยูระหวาง 0.33 – 0.70 คาของอํานาจจําแนก กอนเรียน มีคาอยู
ระหวาง 0.21 – 0.78  และหลังเรียน มีคาอยูระหวาง 0.37  - 0.80  และคาความเช่ือม่ัน แบบทดสอบกอนเรียน มีคาความ
เชื่อม่ัน คาเทากับ 0.94 และแบบทดสอบหลังเรียน มีคาความเช่ือม่ัน เทากับ 0.98  2. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงคดานทักษะการใชชีวิตอยางพอเพียงของนักเรียนในชั้นเรียน มีลักษณะเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scale) 5 ระดับ โดยมีรายละเอียดการประเมิน 20 ขอ และแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานรายบุคคลและรายกลุม  

การเก็บรวบรวมขอมูล กอนการทดลอ ผูวิจัยนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงคดานทักษะการใชชีวิตอยางพอเพียง ไปทดลองกับกลุมทดลองที่เรียนรูโดยวิธีสอนแบบใชแหลงเรียนรูชุมชน 
ดําเนินการทดลองโดยผูวิจัยทําการสอนกลุมทดลองตามแผนการจัดการเรียนรูสาระการเรียนรูเรื่อง เศรษฐศาสตรนารู 
ประกอบดวย 3 หนวยการเรียน ประกอบดวย  1) หลักเศรษฐกิจพอเพียง 2) วิถีชีวิตความพอเพียง และ 3) สืบสานวิถีชีวิต
ความพอเพียง โดยใชวิธีการสอนแบบใชแหลงเรียนรูชุมชน ทดสอบหลังเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
และแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคดานทักษะการใชชีวิตอยางพอเพียง แลวนําคะแนนที่ไดมาทําการวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาเฉล่ีย และคา t- test แบบ dependent 
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ประโยชนไดมากที่สุด หากครูไมไดนําแหลงเรียนรูในชุมชนมาใชในการจัดการเรียนรู เรียกไดวาครูไดมองขามส่ิงที่มีคุณคายิ่ง
อยางนาเสียดาย (วันชัย พงษา 2544: 4) เพราะการเรียนรูจากผูที่มีความรูความสามารถเฉพาะดานหรือปราชญทองถิ่น 
ส่ิงของวัสดุ และส่ิงแวดลอมตางๆ จะกอใหเกิดความสัมพันธอันดีและ สงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรูตามที่หลักสูตรวางไว
โดยเฉพาะดานการใชทักษะชีวิต    
              โรงเรียนสารสาสนวิเทศรมเกลา เปนโรงเรียนสองภาษาที่มีนักเรียนจํานวนมาก และนักเรียนทุกคนมาจาก
ครอบครัวที่มีความพรอมในดานทุนทรัพย ซ่ึงทําใหนักเรียนใชชีวิตอยางฟุงเฟอ ใชจายอยางสุรุยสุราย ใชทรัพยากรที่อยูรอบ
ตัวอยางฟุมเฟอย  ดังน้ันการใชชีวิตอยางพอเพียงจึงเปนส่ิงที่อยูไกลจากวิถีการดําเนินชีวิตของนักเรียน ทําใหนักเรียนไมเขาใจ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางแทจริง และไมเขาใจวาการดําเนินรอยตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีประโยชนมากนอย
เพียงใด ในฐานะที่ผูวิจัยเปนครูผูสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซ่ึงตระหนักในความสําคัญของการดําเนินชีวิต
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนอยางมาก  จึงไดนําแหลงเรียนรูชุมชนที่สงเสริมการใชชีวิตแบบพอเพียงตามแนวพระ
ราชดํารัสเศรษฐกิจพอเพียง "คอยรุตตั๊กวา" (ชุมชนอิสลามลําไทร) ซ่ึงอยูไมไกลจากโรงเรียนเขามาชวยในการจัดการเรียนการ
สอนสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  4 ตามหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสารสาสนวิเทศรมเกลา เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงคดานทักษะการใชชีวิตอยางพอเพียงของนักเรียนใหประสบผลสําเร็จ
ตอไป 

วัตถุประสงคในการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสารสาสนวิเทศรมเกลา ที่
เรียนรูโดยวิธีสอนแบบใชแหลงเรียนรูชุมชน กอนเรียนและหลังเรียน 

2. เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงคดานทักษะการใชชีวิตอยางพอเพียงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
โรงเรียนสารสาสนวิเทศรมเกลา ที่เรียนรูโดยวิธีสอนแบบใชแหลงเรียนรูชุมชน กอนเรียนและหลังเรียน 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ที่เรียนรูโดยวิธีสอนแบบ
ใชแหลงเรียนรูชุมชน กอนเรียนและหลังเรียน และเปรียบเทียบคุณลักษณะการใชชีวิตอยางพอเพียงของนักเรียน ที่เรียนรูโดย
วิธีสอนแบบใชแหลงเรียนรูชุมชน กอนเรียนและหลังเรียน กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาป 4 โรงเรียนสารสาสน
วิเทศรมเกลา จังหวัดกรุงเทพมหานคร  จํานวน 15 คน   

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หนวยการเรียนรูเรื่อง 
เศรษฐศาสตรนารู จํานวน 2 ฉบับ กอนเรียนและหลังเรียน ฉบับละ 50 ขอ เปนแบบทดสอบชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 
100  ขอ มีคาความสอดคลองระหวางขอสอบกับวัตถุประสงค (IOC) อยูระหวาง  0.67 – 1.00 คาความยาก – งาย  กอน
เรียน มีคาอยูระหวาง 0.44 – 0.70  และหลังเรียน มีคาอยูระหวาง 0.33 – 0.70 คาของอํานาจจําแนก กอนเรียน มีคาอยู
ระหวาง 0.21 – 0.78  และหลังเรียน มีคาอยูระหวาง 0.37  - 0.80  และคาความเชื่อม่ัน แบบทดสอบกอนเรียน มีคาความ
เชื่อม่ัน คาเทากับ 0.94 และแบบทดสอบหลังเรียน มีคาความเช่ือม่ัน เทากับ 0.98  2. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงคดานทักษะการใชชีวิตอยางพอเพียงของนักเรียนในชั้นเรียน มีลักษณะเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scale) 5 ระดับ โดยมีรายละเอียดการประเมิน 20 ขอ และแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานรายบุคคลและรายกลุม  

การเก็บรวบรวมขอมูล กอนการทดลอ ผูวิจัยนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงคดานทักษะการใชชีวิตอยางพอเพียง ไปทดลองกับกลุมทดลองที่เรียนรูโดยวิธีสอนแบบใชแหลงเรียนรูชุมชน 
ดําเนินการทดลองโดยผูวิจัยทําการสอนกลุมทดลองตามแผนการจัดการเรียนรูสาระการเรียนรูเรื่อง เศรษฐศาสตรนารู 
ประกอบดวย 3 หนวยการเรียน ประกอบดวย  1) หลักเศรษฐกิจพอเพียง 2) วิถีชีวิตความพอเพียง และ 3) สืบสานวิถีชีวิต
ความพอเพียง โดยใชวิธีการสอนแบบใชแหลงเรียนรูชุมชน ทดสอบหลังเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
และแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคดานทักษะการใชชีวิตอยางพอเพียง แลวนําคะแนนที่ไดมาทําการวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาเฉล่ีย และคา t- test แบบ dependent 
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ผลการวิจัย 

1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสารสาสนวิเทศรมเกลา ที่
เรียนรูโดยวิธีสอนแบบใชแหลงเรียนรูชุมชน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงคดานทักษะการใชชีวิตอยางพอเพียงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 4 โรงเรียนสารสาสนวิเทศรมเกลา ที่เรียนรูโดยวิธีสอนแบบใชแหลงเรียนรูชุมชน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน มีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สรุปและอภิปรายผล 

1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสารสาสนวิเทศรมเกลา ที่
เรียนรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีสอนแบบใชแหลงเรียนรูชุมชน พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่ใชวิธีการสอน
แบบใชแหลงเรียนรูชุมชน มีคาเฉล่ียหลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยมีความแตกตางกันอยางมีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.5 สอดคลองกับ วไลพร  พัสสร (2553) การพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปโดยบูรณการแหลงเรียนรูเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู
เพชรบุรี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานลาดวิทยา จังหวัดเพชรบุรี ซ่ึงพบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนมีความสามารถในการสรางผลงานอยูในระดับดี 
และสุดา ทองเซง (2556) ศึกษาผลของการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรูในชุมชนบานรมโพธ์ิทอง เรื่องภูมิปญญาทองถิ่นที่มีตอ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานรมโพธ์ิทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา   ผล
การศึกษาพบวา  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง ภูมิปญญาทองถิ่นของนักเรียนสูงกวาผลสัมฤทธ์ิดังกลาวกอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และทักษะการคิดหลังเรียนของนักเรียนดังกลาวที่เรียนโดยใชแหลงเรียนรูในชุมชนบานโพธ์ิทอง 
สูงกวาทักษะการคิดกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตรงกับ สุเมธ งามกนก (2548) ที่ศึกษาเรื่อง การ
เสริมสรางคานิยมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง 
เศรษฐกิจพอเพียงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในโรงเรียนขนาดเล็ก กลางและใหญไมแตกตางกัน 
และ มนู วรรณารักษ (2555) ศึกษาเรื่องการพัฒนาหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงชั้นประถมศึกษาปที 4 โรงเรียนบานทุงฮาง 
อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยมีคะแนนกอนเรียนและคะแนนหลัง
เรียน15.86 และ 25.00คิดเปนรอยละ 52.86 และ 83.33 โดยมีคะแนนเพิ่มขึ้นรอยละ 30.47 นักเรียนมีพฤติกรรมพอเพียง
หลังการใชหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนสูงกวากอนเรียน  โดยพฤติกรรมกอนเรียนและหลังเรียนเทากับรอยละ
69.88 และรอยละ 92.14 โดยมีคะแนนเพิ่มขึ้นรอยละ 22.26 ตามลําดับ สอดคลองกับ อัญญรัตน นาเมือง และคณะ (2555) 
ที่ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อการเรียนการสอนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําาหรับนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษา พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4 กอนและหลังการสอนโดยใชรูปแบบการ
จัดการเรียนรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ความสามารถในการนําาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใชในชีวิตประจําวัน อยูในระดับดี และ คุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกอนและหลังการสอนโดยใชรูปแบบ
การจัดการเรียนรูอยูในระดับดี  ทั้งน้ีเน่ืองจากการจัดการเรียนการสอนแบบใชแหลงเรียนรูชุมชน ทําใหผูเรียนสามารถเรียนรู
จากสภาพจริง  ไดลงมือปฏิบัติจริงและไดรับความรูจากผูเชี่ยวชาญหรือปราชญชาวบานโดยตรงเชน การสาธิตการทํานํ้าหมัก
ชีวภาพ การปลูกพชืผัสวนครัว  การเล้ียงสัตว เปนตน การที่ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ความเขาใจ
ในหลักการและสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง ซ่ึงเปนความรูที่คงทน ดังน้ันผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่
เรียนรูโดยวิธีสอนแบบใชแหลงเรียนรูชุมชน จึงมีคาเฉล่ียหลังเรียนสูงกวากอนเรียน   

2. ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงคดานทักษะการใชชีวิตอยางพอเพียงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 4 โรงเรียนสารสาสนวิเทศรมเกลา ที่เรียนรูโดยวิธีสอนแบบใชแหลงเรียนรูชุมชน พบวา คุณลักษณะอันพึงประสงคดาน
ทักษะการใชชีวิตอยางพอเพียงของนักเรียนประถมศึกษาปที่ 4 หลังเรียนโดยวิธีการสอนแบบใชแหลงเรียนรูชุมชน หลังเรียนมี
คาเฉล่ียสูงกวากอนเรียน โดยมีความแตกตางกันอยางมีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 สอดคลองกับแนวคิดที่วาการใช
แหลงเรียนรูประกอบการสอน โดยใหนักเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมชวยใหนักเรียนมีการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคที่
เก่ียวของกับการใชชีวิตแบบพอเพียงไดสูงขึ้น เน่ืองจากทําใหนักเรียนมีความสัมพันธอันดีกับคนในชุมชน ไดสัมผัสถึงการใช
ชีวิตอยางพอเพียง เชน การเล้ียงสัตว การถนอมอาหารแปรรูปอาหาร การจัดทําบัญชีรายรับ – รายจายในครัวเรือน เปนตน มห
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ซ่ึงทําใหนักเรียนมีความละเอียดรอบคอบในการใชจายเงิน มีเหตุผลในการเลือกซ้ือสินคาตามความจําเปนและความเหมาะสม 
การใชทรัพยากรตาง ๆ อยางรูคุณคามากยิ่งขึ้น มีการนําส่ิงของเหลือใชมาทําเปนกระปุกออมสิน กระถางตนไม เปนตน 
นอกจากน้ีการจัดกิจกรรมธนาคารขยะซ่ึงกระตุนใหนักเรียนรูจักการคัดแยกขยะ และการเปล่ียนขยะใหเปนเงิน ซ่ึงเปนการ
สรางรายไดใหแกนักเรียนอีกทางหน่ึงดวย ขอคนพบดังกลาวตรงกับ สายันต กลีบจอหอ และคณะ (2553) ที่ทําการศึกษาเรื่อง
การพัฒนาตัวช้ีวัดคุณลักษณะอันพึงประสงคดานการอยูอยางพอเพียงของนักเรียนระดับประถมศึกษา พบวา การพัฒนาตัว
บงชี้คุณลักษณะอันพึงประสงคดานการอยูอยางพอเพียงของนักเรียนระดับประถมศึกษาไดมาจากนักเรียนโดยตรง สามารถนํา
ตัวบงชี้ที่ไดไปประยุกตใชกับบุคคลที่เก่ียวของกับการนอมนําเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ การสงเสริมใหผูเรียนไดรับ
การเรียนรูอยางพอเพียงเปนส่ิงที่สําคัญทําใหการจัดการเรียนรูมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และสามารถพัฒนาผูเรียนไดทั้งดานเกง 
ดี และมีความสุขอยางสมดุลสอดคลองกับ จันทรา ออนระหง (2550) ศึกษาผลการสอนแบบบูรณาการโดยใชแหลงเรียนรูใน
ชุมชนเปนส่ือ สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หนวยการเรียนรู “บานหลวงของเรา” สําหรับนักเรียน ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานหลวงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงราย เขต 4 ที่พบวา นักเรียนแสดงพฤติกรรมทางการ
เรียนรูอยูในระดับมาก นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใชแหลงเรียนรูในชุมชนเปนส่ือ อยูในระดับ
เห็นดวยอยางยิ่ง และ ปรีชา   ศรีพูล (2553) ศึกษาการพัฒนาการเรียนรูเรื่อง “ อยูดีกินดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนบานกันตรวจ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ พบวา นักเรียนมีการพัฒนาการเรียนรูเรื่องอยูดีกิน
ดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนหลังไดรับการสอนโดยใชส่ือประสมสูงขึ้น  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและ
หลังการเรียนรูเรื่องอยูดีกินดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01   
นักเรียนมีความรับผิดชอบตอการเรียนเรื่องการอยูดีกินดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับสูงคะแนนรอยละ 86.11 และ 
นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนเรื่องอยูดีกินดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงภายหลังส้ินสุดการวิจัยอยูในระดับพึงพอใจมาก  

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ ที่สงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน เชน เจตคติตอการเรียน แรงจูงใจในการ
เรียน คุณลักษณะที่พึงประสงคความคงทนในการเรยีนรู เปนตน 

2. ควรศึกษาวิธีการเรียนรูรูปแบบอ่ืนๆ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรยีน 
3. ควรทําการศึกษาเชิงสํารวจแหลงเรียนรูชุมชนใกลเคียง ที่สามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนใน

รายวิชาอ่ืนๆ เชน การสํารวจแหลงประวัติศาสตรในชุมชน เปนตน พรอมประเมินศักยภาพของแหลงการเรียนรูชุมชนกอนการ
จัดกิจกรรมกับกลุมทดลอง 
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การประชุมวิชาการวิจัยรำาไพพรรณี ครั้งที่ 9, “การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2558
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ซ่ึงทําใหนักเรียนมีความละเอียดรอบคอบในการใชจายเงิน มีเหตุผลในการเลือกซ้ือสินคาตามความจําเปนและความเหมาะสม 
การใชทรัพยากรตาง ๆ อยางรูคุณคามากยิ่งขึ้น มีการนําส่ิงของเหลือใชมาทําเปนกระปุกออมสิน กระถางตนไม เปนตน 
นอกจากน้ีการจัดกิจกรรมธนาคารขยะซ่ึงกระตุนใหนักเรียนรูจักการคัดแยกขยะ และการเปล่ียนขยะใหเปนเงิน ซ่ึงเปนการ
สรางรายไดใหแกนักเรียนอีกทางหน่ึงดวย ขอคนพบดังกลาวตรงกับ สายันต กลีบจอหอ และคณะ (2553) ที่ทําการศึกษาเรื่อง
การพัฒนาตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงคดานการอยูอยางพอเพียงของนักเรียนระดับประถมศึกษา พบวา การพัฒนาตัว
บงชี้คุณลักษณะอันพึงประสงคดานการอยูอยางพอเพียงของนักเรียนระดับประถมศึกษาไดมาจากนักเรียนโดยตรง สามารถนํา
ตัวบงชี้ที่ไดไปประยุกตใชกับบุคคลที่เก่ียวของกับการนอมนําเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ การสงเสริมใหผูเรียนไดรับ
การเรียนรูอยางพอเพียงเปนส่ิงที่สําคัญทําใหการจัดการเรียนรูมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และสามารถพัฒนาผูเรียนไดทั้งดานเกง 
ดี และมีความสุขอยางสมดุลสอดคลองกับ จันทรา ออนระหง (2550) ศึกษาผลการสอนแบบบูรณาการโดยใชแหลงเรียนรูใน
ชุมชนเปนส่ือ สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หนวยการเรียนรู “บานหลวงของเรา” สําหรับนักเรียน ช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานหลวงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงราย เขต 4 ที่พบวา นักเรียนแสดงพฤติกรรมทางการ
เรียนรูอยูในระดับมาก นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใชแหลงเรียนรูในชุมชนเปนส่ือ อยูในระดับ
เห็นดวยอยางยิ่ง และ ปรีชา   ศรีพูล (2553) ศึกษาการพัฒนาการเรียนรูเรื่อง “ อยูดีกินดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนบานกันตรวจ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ พบวา นักเรียนมีการพัฒนาการเรียนรูเรื่องอยูดีกิน
ดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนหลังไดรับการสอนโดยใชส่ือประสมสูงขึ้น  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและ
หลังการเรียนรูเรื่องอยูดีกินดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01   
นักเรียนมีความรับผิดชอบตอการเรียนเรื่องการอยูดีกินดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับสูงคะแนนรอยละ 86.11 และ 
นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนเรื่องอยูดีกินดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงภายหลังส้ินสุดการวิจัยอยูในระดับพึงพอใจมาก  

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ ที่สงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน เชน เจตคติตอการเรียน แรงจูงใจในการ
เรียน คุณลักษณะที่พึงประสงคความคงทนในการเรยีนรู เปนตน 

2. ควรศึกษาวิธีการเรียนรูรูปแบบอ่ืนๆ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรยีน 
3. ควรทําการศึกษาเชิงสํารวจแหลงเรียนรูชุมชนใกลเคียง ที่สามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนใน

รายวิชาอ่ืนๆ เชน การสํารวจแหลงประวัติศาสตรในชุมชน เปนตน พรอมประเมินศักยภาพของแหลงการเรียนรูชุมชนกอนการ
จัดกิจกรรมกับกลุมทดลอง 
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นักเรียนชวงช้ันที่ 2 โรงเรียนบานโคกงาม อําเภอดานซาย จังหวัดเลย . วิจัยในชั้นเรียน. เลย 

สายันต กลีบจอหอ.2553. การพัฒนาตัวช้ีวัดคุณลักษณะอันพึงประสงคดานการอยูอยางพอเพียงของนักเรียนระดับ 
ประถมศึกษา. วิทยานิพนธ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

อัญญรัตน นาเมือง.2555. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อการเรียนการสอนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ปที่ 5 ฉบับที่ 3 กันยายน –  
ธันวาคม 2556. 
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การประเมินโครงการภาษาอังกฤษกับการทํางาน คณะครุศาสตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

Evaluation of English for Working Project, Faculty of Education, 
Bansomdejchaopraya Rajabhat University 

ธีรังกูร วรบํารุงกุล 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดยอ 

การวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินโครงการอบรมภาษาอังกฤษกับการทํางาน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ในดานบริบท ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต และผลกระทบของโครงการ เปนการวิจัยเชิง
ประเมินโดยใชแบบสอบถามและแนวการสัมภาษณที่ผานการตรวจคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน แลวนําไปดําเนินการวิจัย
กับกลุมประชากรที่มิใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน จากน้ันนําไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 347 ตัวอยาง จากประชากร
ที่เปนผูบริหาร วิทยากรและนิสิต จํานวน 1,903 คน และนํามาวิเคราะห ประมวลผลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรและการ
วิเคราะหเน้ือหา 

ผลการวิจัยพบวา ดานบริบทของโครงการมีความชัดเจน มีความเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน และมีความ
สอดคลองกับนโยบายของสาขาวิชาตางๆ ดานปจจัยนําเขาเก่ียวกับโครงสราง เน้ือหา วิทยากร นิสิต และองคประกอบอ่ืนๆ ที่
สนับสนุนการอบรมมีความเหมาะสมและผูประเมินเห็นวามีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ดานกระบวนการอบรมมีความ
เหมาะสมในระดับมาก และผูประเมินมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ดานผลผลิตและความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 
และดานผลกระทบตามความเหน็ของผูบริหารอยูในระดับมากที่สุด สวนของนิสิตอยูในระดับมาก 

ขอเสนอแนะจากการวิจัยพบวา ผูรับผิดชอบโครงการตาง ๆ ควรมีการวางแผนการประเมินโครงการอยางเปนระบบ
เพื่อติดตามและตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิของโครงการอยางเปนรูปธรรม 
คําสําคัญ : การประเมินโครงการ, โครงการภาษาอังกฤษกับการทํางาน 

Abstract 

The aim of this research was to study the evaluation of English for working project, Faculty of 
Education, Bansomdejchaopraya Rajabhat University, in the aspects of context, input, process, product 
and the impact. The research was an evaluation research. The questionnaire and the interview guide were 
used, and they were analyzed the detection of quality from three specialists along with the try-out 30 
populations who are not the sample, later, collecting data with the 347 samples from 1,903 populations, 
administrators, tutors and scholarships. Data were analyzed and processed by a computer program and 
content analysis. 

Findings of this research were as follows: 1) the contexts of the project were clear, and 
appropriate to the current situation. Moreover, it was consistent with the policies of various departments, 
2) the input aspect about the structure, content, lecturers, students and other elements were appropriate 
to the training. The assessment result was in high level, 3) the training process was appropriate at high 
level, 4) the product and satisfaction were at the highest level and 5) the impact of this project in the 
executives’ view were at the highest level but in the students’ view were at the high level.  

It is recommended responsible for various projects should be planned to evaluate the program 
as a system to track and monitor the achievement of a concrete project. 
Keywords: Project Evaluation, English for Working Project 
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บทนํา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2553 ไดบัญญัติไวในหมวด 1 บททั่วไป ความมุงหมายและหลักการ มาตรา 6 วา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนา
คนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต 
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข (ราชกิจจานุเบกษา, 2542: 3) ในมาตราน้ีมุงหวังที่จะใหองคการศึกษาทุกระดับมี
สวนรวมในการพัฒนาคนไทย จึงเปนหนาที่หลักของบุคลากรทางการศึกษาและผูมีสวนเก่ียวของที่จะตองสงเสริมและพัฒนา
ผูเรียน เพื่อใหองคกรทางการศึกษาของไทยไดดําเนินการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคนไทยทุกระดับใหเปนคนไทยที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม โดยหวังใหคนไทยทุกคนมีความสุข สอดคลองกับกลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา พ.ศ. 
2557-2561 ในเปาหมายที่ 1 การสนับสนุน สงเสริม การพัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ ตาม
กลยุทธหลักที่ 1 ดวยการสนับสนุน สงเสริม การพัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานของบัณฑิตและชื่อเสียงทางวิชาการ ในกลยุทธยอยที่ 2 เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูและจัดส่ิงอํานวยความสะดวก
ในการเรียนรู (แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา พ .ศ.2557-2561: 1-2) จะเห็นไดวา แผนกลยุทธ
ดังกลาวมีเปาหมายในการสนับสนุน สงเสริม การพัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพดวยการ
พัฒนากระบวนการเรียนรูและจัดส่ิงอํานวยความสะดวกในการเรียนรูดวยการจัดกิจกรรมตางๆ หลากหลาย ดวยกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (Students Centered Instructions) มีกระบวนการที่จะสรางใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
ดวยตัวเอง ไดลงมือปฏิบัติจริง รวมถึงการทํางานเปนทีมเพื่อสนับสนุนและสงเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญและใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงในกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บานสมเด็จเจาพระยา พ.ศ. 2557-2561 และมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาไดจัดทําแผนเครือขายอาเซียน/
นานาชาติเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตภายใตกิจกรรม “ภาษาอังกฤษกับการทํางาน” เม่ือประเทศไทยตองกาวเขาสูการเปน
ประชาคมอาเซียน อีกทั้งนโยบาย/แนวคิด/หลักการกฎบัตรอาเซียน ขอ 34 ที่บัญญัติวา “The working Language of 
ASEAN shall be English” เพราะประชากรในชาติอาเซียนจะตองไปมาหาสูรวมประชุมปรึกษาหารือและส่ือสารกัน เพื่อความ
รวมมือทางดานการศึกษา ดานธุรกิจ ดานการคาระหวางประเทศ ซ่ึงตองใชภาษาอังกฤษในการติดตอส่ือสารระหวางกัน  

อยางไรก็ดี นิสิตจําเปนตองขวนขวายเรียนรูเพิ่มเติมเพื่อใหสามารถปรับตัวใหอยูในองคกรที่ใหความสําคัญกับภาษาอังกฤษ
อยางเชนปจจุบัน และหากตองการใหการทํางานของนิสิตมีความกาวหนาและพัฒนาขึ้น ตองฝกทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มเติม เพื่อให
สามารถอานตํารา หนังสือ หรือเอกสารงานวิจัยภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะนิสิตจะไดมีการเรียนรูกวางไกลได
เพิ่มขึ้นจากแหลงความรูดังกลาว คณะครุศาสตร โดยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เห็นความสําคัญดังกลาวจึงวางแผนโครงการ
อบรมเพื่อพัฒนานิสิต นักศึกษาที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา ในหลักสูตร 4 ป และหลักสูตร 5 ป ทุกสาขาวิชาของคณะครุ
ศาสตรใหมีความตื่นตัวกับการใชภาษาอังกฤษในการทํางานและพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของตนเอง
สูการเปนประชาคมอาเซียน คณะครุศาสตรจึงไดมีการวางแผนจัดการอบรมในโครงการ “ภาษาอังกฤษกับการทํางาน” ตั้งแต
วันที่ 25 มกราคม – 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557 เปนเวลา 2 เดือน โดยในแตละรุนใชเวลาในการอบรมรุนละ 14 ชั่วโมง 

จากความสําคัญของโครงการอบรมภาษาอังกฤษและเปาหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาขางตน 
เปนเรื่องที่มีความสําคัญ (Hot Issue) ที่จําเปนตองไดรับการประเมินโครงการดวยการประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบซิป
ป (CIPPI) ของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam) ในการวิเคราะหดานบริบทหรือสภาพแวดลอม ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต 
และผลกระทบจากโครงการมาใชเปนเครื่องมือในการประเมินโครงการ เปนหลักการที่จะสงเสริมและสนับสนุนใหทราบถึง
ผลสรุปของโครงการที่มีผลตอนิสิต วา บรรลุตามวัตถุประสงคมาก-นอยเพียงใด เพื่อใชเปนกรอบ เปนตัวอยางที่ดีในการพัฒนา
โครงการอบรม การจัดการเรียนการสอนและพัฒนานิสิตที่จะเปนแมพิมพของชาตสืิบตอไป 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 เพื่อประเมินโครงการอบรมภาษาอังกฤษกับการทํางาน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
ในดานบริบท ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต และผลกระทบของโครงการ 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง เปนการวิจัยเชิงประเมิน (Evaluation Research) มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินโครงการอบรม
ภาษาอังกฤษกับการทํางานของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา โดยประยุกตใชรูปแบบการประเมิน
แบบซิปป (CIPPI) ของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam) ใน 5 ดาน คือ การประเมินบริบท การประเมินปจจัยนําเขา การประเมิน
กระบวนการ การประเมินผลผลิต และการประเมินผลกระทบ เพื่อใหการวิจัยน้ีบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว จึงตองใชประชากร 
(Population) และผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informant) ที่เปนผูที่มีสวนเก่ียวของกับโครงการอบรมภาษาอังกฤษกับการทํางาน 
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา จํานวน 3 กลุม คือ 1) วิทยากรผูสอนในโครงการอบรมในเน้ือหา
ตางๆ จํานวน 12 คน 2) นิสิตที่สมัครเขารับการอบรมในโครงการอบรมภาษาอังกฤษกับการทํางาน คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา มีกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของทาโรยามาเน (Yamane, 1973: 580-
581) ที่ระดับความเชื่อม่ัน รอยละ 95 ไดจํานวน 331 ตัวอยาง และ 3) ผูบริหารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบาน
สมเด็จเจาพระยา จํานวน 5 คน ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยรวบรวมขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ เครื่องมือที่ใช ไดแก แบบสอบถามที่ผานการทดลองใชแลวมีคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับเทากับ .907 และแนวการ
สัมภาษณแบบมีโครงสราง สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ คือ การแจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ (%) 

คาเฉล่ีย   และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) สวนขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเน้ือหาและการสรุปประเด็นสําคัญจาก

การสัมภาษณ 

ผลการวิจัย 

1. การประเมินบริบทดานวัตถุประสงคของโครงการ พบวา วัตถุประสงคของโครงการมีความชัดเจน มีความ
เหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน และมีความสอดคลองกับนโยบายของสาขาวิชาตางๆ รวมถึงของนิสิตเองเปนอยางมาก 
เน่ืองจากวัตถุประสงคของโครงการอบรมมีเพียง 2 ขอ แตมีความครอบคลุม ชัดเจน สามารถนําไปปรับประยุกตใชในการ
เรียนรู พัฒนาตนเองของนิสิตและการทํางานในสถานการณปจจุบัน อีกทั้งมีความสอดคลองกับนโยบายของสาขาวิชาตางๆ ที่มี
ความตองการนิสิตที่มีความรูความสามารถในการใชเปนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอมในการกาวเขาสู AEC (ASEAN 
Economic Community) ในป พ.ศ. 2558 ที่จะถึงน้ี อีกทั้งเปนนโยบายของคณะที่จะสงเสริมใหทั้งคณาจารย บุคลากรและ
นิสิตใหสามารถใชภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีขอสรุปจากกลุมผูใหขอมูลในแตละประเด็น ดังน้ี 

 1.1 ความชัดเจนของวัตถุประสงค กลุมผูบริหารมีความเห็นวา วัตถุประสงคทั้งสองขอ คือ เพื่อพัฒนามาตรฐาน
วิชาชีพครูใหมีคุณภาพตามแผนเครือขายอาเซียน/นานาชาติ และ เพื่อพัฒนาศักยภาพดานการใชภาษาอังกฤษเพื่อใชในการ
ทํางาน มีความชัดเจน รอยละ 100.0 สวนกลุมวิทยากรมีความเห็นวา วัตถุประสงคทั้งสองขอมีความชัดเจน รอยละ 66.7 และ
กลุมนิสิตผูเขารับการอบรมในโครงการมีความเห็นวา วัตถุประสงคขอที่ 1 มีความชัดเจน รอยละ 93.3 และ 87.0 ในขอที่ 2 
ดังแสดงในตาราง 1 
ตาราง 1 ความคิดเห็นของผูประเมิน 3 กลุม เก่ียวกับความชัดเจนของวัตถุประสงคโครงการ 

วัตถุประสงคของโครงการ 

ความคิดเห็นของผูประเมิน 
ผูบริหาร 
(n=5) 

วิทยากร 
(n=12) 

นิสิต 
(n=330) 

ชัดเจน ไมชัดเจน ชัดเจน ไมชัดเจน ชัดเจน ไมชัดเจน 
1. เพ่ือพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูใหมีคุณภาพ
ตามแผนเครือขายอาเซียน/นานาชาติ 

5 
(100.0) 

0 
(0.0) 

8 
(66.7) 

4 
(33.3) 

308 
(93.3) 

22 
(6.7) 

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพดานการใชภาษาอังกฤษ
เพ่ือใชในการทํางาน 

5 
(100.0) 

0 
(0.0) 

8 
(66.7) 

4 
(33.3) 

287 
(87.0) 

43 
(13.0) 

 1.2 ความเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบันของวัตถุประสงคโครงการ พบวา ผูบริหารมีความเห็นวา 
วัตถุประสงคทั้งสองขอมีความเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน รอยละ 100.0 สวนกลุมวิทยากรมีความเห็นวา วัตถุประสงค
ทั้งสองขอมีความชัดเจน รอยละ 83.3 ขอที่ 2 รอยละ 75.0 และกลุมนิสิตผูเขารับการอบรมในโครงการมีความเห็นวา 
วัตถุประสงคขอที่ 1 มีความชัดเจน รอยละ 95.5 และ 89.7 ในขอที่ 2 ดังแสดงในตาราง 2 
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ตาราง 2 ความคิดเห็นของผูประเมิน 3 กลุม เก่ียวกับความเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบันของวัตถุประสงคโครงการ 

วัตถุประสงคของโครงการ 

ความคิดเห็นของผูประเมิน 
ผูบริหาร 
(n=5) 

วิทยากร 
(n=12) 

นิสิต 
(n=330) 

ชัดเจน ไมชัดเจน ชัดเจน ไมชัดเจน ชัดเจน ไมชัดเจน 
1, เพ่ือพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูใหมีคุณภาพ
ตามแผนเครือขายอาเซียน/นานาชาติ 

5 
(100.0) 

0 
(0.0) 

9 
(75.0) 

3 
(25.0) 

315 
(95.5) 

15 
(4.5) 

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพดานการใชภาษาอังกฤษ
เพ่ือใชในการทํางาน 

5 
(100.0) 

0 
(0.0) 

10 
(83.3) 

2 
(16.7) 

296 
(89.7) 

34 
(10.3) 

 1.3 ความสอดคลองกับนโยบายของสาขาวิชาตางๆ ของวัตถุประสงคโครงการ พบวา กลุมผูบริหารและกลุม
วิทยากรมีความเห็นวา วัตถุประสงคทั้งสองมีความสอดคลองกับนโยบายของสาขาวิชาตางๆ รอยละ 100.0 สวนกลุมนิสิตมี
ความเห็นวา วัตถุประสงคทั้งสองขอมีความสอดคลองกับนโยบายของสาขาวิชาตางๆ วา วัตถุประสงคขอที่ 1 มีความชัดเจน 
รอยละ 85.8 และ 76.4 ในขอที่ 2 ดังแสดงในตาราง 3 
ตาราง 3 ความคิดเห็นของผูประเมิน 3 กลุม เก่ียวกับความสอดคลองกับนโยบายของสาขาวิชาตางๆ ของวัตถุประสงคโครงการ 

วัตถุประสงคของโครงการ 

ความคิดเห็นของผูประเมิน 
ผูบริหาร 
(n=5) 

วิทยากร 
(n=12) 

นิสิต 
(n=330) 

ชัดเจน ไมชัดเจน ชัดเจน ไมชัดเจน ชัดเจน ไมชัดเจน 
1, เพ่ือพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูใหมีคุณภาพ
ตามแผนเครือขายอาเซียน/นานาชาติ 

5 
(100.0) 

0 
(0.0) 

12 
(100.0) 

0 
(0.0) 

283 
(85.8) 

47 
(14.2) 

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพดานการใชภาษาอังกฤษ
เพ่ือใชในการทํางาน 

5 
(100.0) 

0 
(0.0) 

12 
(100.0) 

0 
(0.0) 

252 
(76.4) 

78 
(23.6) 

 
2. การประเมินปจจัยนําเขา (Input) ปจจัยนําเขาในเรื่องของโครงสรางดานเวลาของโครงการอบรม เน้ือหาของ

โครงการ วิทยากร นิสิต และองคประกอบอ่ืนๆ ที่สนับสนุนการอบรม เหมาะสมและเห็นดวยในระดับมาก สอดคลองกับ
ความสําเร็จของโครงการที่ได เน่ืองจากปจจัยนําเขาทั้งหมดไดมีการกําหนดและวางแผนไวเปนอยางดี ดังน้ี 

 2.1 ความเหมาะสมของโครงสรางดานเวลา พบวา กลุมผูบริหารและกลุมวิทยากรมีความเห็นวา โครงสรางดาน
เวลาของโครงการมีความเหมาะสม รอยละ 100.0 สวนกลุมนิสิตมีความเห็นวา โครงสรางดานเวลาของโครงการมีความ
เหมาะสมทั้ง 3 ขอ รอยละ 83.0, 72.4, 69.7 ตามลําดับ ดังแสดงในตาราง 4 
ตาราง 4 ความคิดเห็นของผูประเมิน 3 กลุม เก่ียวกับโครงสรางดานเวลา 

เวลาที่ใช 
ในการอบรม 

ความคิดเห็นของผูประเมิน 
ผูบริหาร 
(n=5) 

วิทยากร 
(n=12) 

นิสิต 
(n=330) 

เหมาะสม 
มาก

เกินไป 
นอย

เกินไป 
เหมาะสม 

มาก
เกินไป 

นอย
เกินไป 

เหมาะสม 
มาก

เกินไป 
นอย

เกินไป 
1. จํานวนชั่วโมงที่ ใช ในการ
อบรม 14 ชั่วโมง 

5 
(100.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

12 
(100.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

230 
(69.7) 

20 
(6.2) 

80 
(24.2) 

2. วันที่ 1 (เชา 3 ชั่วโมง,  
บาย 3 ชั่วโมง รวม 7 ชั่วโมง) 

5 
(100.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

12 
(100.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

239 
(72.4) 

23 
(7.0) 

68 
(20.6) 

3. วันที่ 2 (เชา 3 ชั่วโมง,  
บาย 3 ชั่วโมง รวม 7 ชั่วโมง) 

5 
(100.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

12 
(100.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

274 
(83.0) 

17 
(5.2) 

39 
(11.8) 

 2.2 ความเหมาะสมของโครงสรางดานเน้ือหา พบวา โดยภาพรวม ผูบริหาร วิทยากร และนิสิต มีความเห็นวา
โครงสรางดานเน้ือหาของโครงการมีความเหมาะสมอยูในระดับมากทั้ง 3 กลุม เม่ือพิจารณาเปนรายกลุมและรายขอ พบวา กลุมผูบริหารมี
ความเห็นวาเน้ือหาเก่ียวกับการเขียน Resume มีความเหมาะสมมากที่สุด   = 4.60, SD .548 สวนกลุมวิทยากรและกลุมนิสิตมีความเห็น
วาเน้ือหาเก่ียวกับการเขียน Resume มีความเหมาะสมกวาขออ่ืนๆ  เชนกัน แตอยูในระดับมาก ดังแสดงในตาราง 5 
 
ตาราง 5 ความคิดเห็นของผูประเมิน 3 กลุม เก่ียวกับเน้ือหาของโครงการ มห
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เนื้อหา 
ของโครงการอบรม 

ความคิดเห็นของผูประเมิน 
ผูบริหาร 
(n=5) 

วิทยากร 
(n=12) 

นิสิต 
(n=330) 

   (SD) แปลผล    (SD) แปลผล    (SD) แปลผล 

1. Resume 4.60 .548 มากที่สุด 4.25 .622 มาก 4.46 .573 มาก 
2. Application Letter 4.20 .447 มาก 4.00 .603 มาก 4.21 .663 มาก 
3. Application Form 4.20 .447 มาก 3.92 .669 มาก 4.20 .712 มาก 
4. IT Literacy 4.40 .548 มาก 4.08 .669 มาก 4.25 .678 มาก 
5. Job Advertisements 4.00 .707 มาก 4.00 .739 มาก 4.26 .717 มาก 
6. Interview Questions 4.20 .837 มาก 3.83 .835 มาก 4.22 .708 มาก 
7. General Conversation 4.40 .894 มาก 3.92 .996 มาก 4.25 .701 มาก 

รวม 4.29 .417 มาก 4.00 .558 มาก 4.26 .515 มาก 

 2.3 ความเหมาะสมของโครงสรางดานวิทยากร พบวา โดยภาพรวมผูบริหารมีความเห็นวาโครงสรางดานเน้ือหาของ
โครงการมีความเหมาะสมมากที่สุด สวนนิสิตและวิทยากรเอง มีความเห็นวามีความเหมาะสมในระดับมาก ดังแสดงในตาราง 6 
ตาราง 6 ความคิดเห็นของผูประเมิน 3 กลุม เก่ียวกับวิทยากร 

รายการประเมิน 

ความคิดเห็นของผูประเมิน 
ผูบริหาร 
(n=5) 

วิทยากร 
(n=12) 

นิสิต 
(n=330) 

   (SD) แปลผล    (SD) แปลผล    (SD) แปลผล 

1. จํานวนของวิทยากรมีความเหมาะสม 4.80 .692 มากที่สุด 4.42 .622 มาก 4.33 .692 มาก 
2. วิทยากรผูอบรมมีความรูในเนื้อหาที่อบรมเปนอยางด ี 4.60 .721 มากที่สุด 4.50 .603 มากที่สุด 4.35 .721 มาก 
3. วิทยากรมีความสามารถในการอบรม/ถายทอดความรูใหแกนิสิต 4.40 .674 มาก 4.25 .669 มาก 4.38 .674 มาก 
4. วิทยากรใชเทคนิควิธีการอบรมและสื่อประกอบการอบรมที่
เหมาะสมกับเนื้อหา 

4.60 .739 มากที่สุด 4.67 .669 มากที่สุด 4.25 .739 มาก 

5. วิทยากรมีบุคลิกภาพและการปฏิบัติตนเหมาะสม 4.40 .687 มาก 4.58 .739 มากที่สุด 4.35 .687 มาก 

6. วิทยากรมีความสนใจและเอาใจใสตอนิสิตที่เขารับการอบรม 4.60 .733 มากที่สุด 4.50 .835 มากที่สุด 4.39 .733 มาก 
7. วิทยากรปฏิบัติตอนิสิตทุกคนอยางเสมอภาค 4.40 .752 มาก 4.17 .996 มาก 4.31 .752 มาก 

รวม 4.54 .570 มากที่สุด 4.05 .558 มาก 4.34 .570 มาก 

 2.4 ความเหมาะสมของโครงสรางดานนิสิต พบวา โดยภาพรวมผูบริหารมีความเห็นวามีความเหมาะสมมาก
ที่สุด สวนวิทยากรและนิสิตเอง มีความเห็นวามีความเหมาะสมในระดับมาก ดังแสดงในตาราง 7 
ตาราง 7 ความคิดเห็นของผูประเมิน 3 กลุม เก่ียวกับนิสิต 

รายการประเมิน 

ความคิดเห็นของผูประเมิน 
ผูบริหาร 
(n=5) 

วิทยากร 
(n=12) 

นิสิต 
(n=330) 

   (SD) แปลผล    (SD) แปลผล    (SD) แปลผล 

1. วิธีการคัดเลือกนิสิตเขารับการอบรมมีความเหมาะสม 4.60 .548 มากที่สุด 4.42 .622 มาก 4.19 .784 มาก 
2. นิสิตมีความรู ความสามารถพ้ืนฐานที่เพียงพอในการเขารับ
การอบรมในโครงการนี้ 

4.80 .447 มากที่สุด 3.75 .603 มาก 4.01 .816 มาก 

3. นิสิตมีความสนใจ ตั้งใจ และมุงมั่นในการเขารับการอบรมใน
โครงการนี ้

4.40 .548 มาก 4.08 .669 มาก 4.15 .738 มาก 

4. นิสิตมีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 4.60 .894 มากที่สุด 4.08 .669 มาก 4.21 .710 มาก 
5. นิสิตยอมรับฟงความคิดเห็นของวิทยากรและเพ่ือนนิสิตที่เขา
รวมอบรมในโครงการนี ้

5.00 .000 มากที่สุด 4.17 .739 มาก 4.25 .747 มาก 

รวม 4.68 .363 มากที่สุด 3.90 .558 มาก 4.16 .636 มาก 
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ตาราง 2 ความคิดเห็นของผูประเมิน 3 กลุม เก่ียวกับความเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบันของวัตถุประสงคโครงการ 

วัตถุประสงคของโครงการ 

ความคิดเห็นของผูประเมิน 
ผูบริหาร 
(n=5) 

วิทยากร 
(n=12) 

นิสิต 
(n=330) 

ชัดเจน ไมชัดเจน ชัดเจน ไมชัดเจน ชัดเจน ไมชัดเจน 
1, เพ่ือพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูใหมีคุณภาพ
ตามแผนเครือขายอาเซียน/นานาชาติ 

5 
(100.0) 

0 
(0.0) 

9 
(75.0) 

3 
(25.0) 

315 
(95.5) 

15 
(4.5) 

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพดานการใชภาษาอังกฤษ
เพ่ือใชในการทํางาน 

5 
(100.0) 

0 
(0.0) 

10 
(83.3) 

2 
(16.7) 

296 
(89.7) 

34 
(10.3) 

 1.3 ความสอดคลองกับนโยบายของสาขาวิชาตางๆ ของวัตถุประสงคโครงการ พบวา กลุมผูบริหารและกลุม
วิทยากรมีความเห็นวา วัตถุประสงคทั้งสองมีความสอดคลองกับนโยบายของสาขาวิชาตางๆ รอยละ 100.0 สวนกลุมนิสิตมี
ความเห็นวา วัตถุประสงคทั้งสองขอมีความสอดคลองกับนโยบายของสาขาวิชาตางๆ วา วัตถุประสงคขอที่ 1 มีความชัดเจน 
รอยละ 85.8 และ 76.4 ในขอที่ 2 ดังแสดงในตาราง 3 
ตาราง 3 ความคิดเห็นของผูประเมิน 3 กลุม เก่ียวกับความสอดคลองกับนโยบายของสาขาวิชาตางๆ ของวัตถุประสงคโครงการ 

วัตถุประสงคของโครงการ 

ความคิดเห็นของผูประเมิน 
ผูบริหาร 
(n=5) 

วิทยากร 
(n=12) 

นิสิต 
(n=330) 

ชัดเจน ไมชัดเจน ชัดเจน ไมชัดเจน ชัดเจน ไมชัดเจน 
1, เพ่ือพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูใหมีคุณภาพ
ตามแผนเครือขายอาเซียน/นานาชาติ 

5 
(100.0) 

0 
(0.0) 

12 
(100.0) 

0 
(0.0) 

283 
(85.8) 

47 
(14.2) 

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพดานการใชภาษาอังกฤษ
เพ่ือใชในการทํางาน 

5 
(100.0) 

0 
(0.0) 

12 
(100.0) 

0 
(0.0) 

252 
(76.4) 

78 
(23.6) 

 
2. การประเมินปจจัยนําเขา (Input) ปจจัยนําเขาในเรื่องของโครงสรางดานเวลาของโครงการอบรม เน้ือหาของ

โครงการ วิทยากร นิสิต และองคประกอบอ่ืนๆ ที่สนับสนุนการอบรม เหมาะสมและเห็นดวยในระดับมาก สอดคลองกับ
ความสําเร็จของโครงการที่ได เน่ืองจากปจจัยนําเขาทั้งหมดไดมีการกําหนดและวางแผนไวเปนอยางดี ดังน้ี 

 2.1 ความเหมาะสมของโครงสรางดานเวลา พบวา กลุมผูบริหารและกลุมวิทยากรมีความเห็นวา โครงสรางดาน
เวลาของโครงการมีความเหมาะสม รอยละ 100.0 สวนกลุมนิสิตมีความเห็นวา โครงสรางดานเวลาของโครงการมีความ
เหมาะสมทั้ง 3 ขอ รอยละ 83.0, 72.4, 69.7 ตามลําดับ ดังแสดงในตาราง 4 
ตาราง 4 ความคิดเห็นของผูประเมิน 3 กลุม เก่ียวกับโครงสรางดานเวลา 

เวลาที่ใช 
ในการอบรม 

ความคิดเห็นของผูประเมิน 
ผูบริหาร 
(n=5) 

วิทยากร 
(n=12) 

นิสิต 
(n=330) 

เหมาะสม 
มาก

เกินไป 
นอย

เกินไป 
เหมาะสม 

มาก
เกินไป 

นอย
เกินไป 

เหมาะสม 
มาก

เกินไป 
นอย

เกินไป 
1. จํานวนชั่วโมงที่ ใช ในการ
อบรม 14 ชั่วโมง 

5 
(100.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

12 
(100.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

230 
(69.7) 

20 
(6.2) 

80 
(24.2) 

2. วันที่ 1 (เชา 3 ชั่วโมง,  
บาย 3 ชั่วโมง รวม 7 ชั่วโมง) 

5 
(100.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

12 
(100.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

239 
(72.4) 

23 
(7.0) 

68 
(20.6) 

3. วันที่ 2 (เชา 3 ชั่วโมง,  
บาย 3 ชั่วโมง รวม 7 ชั่วโมง) 

5 
(100.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

12 
(100.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

274 
(83.0) 

17 
(5.2) 

39 
(11.8) 

 2.2 ความเหมาะสมของโครงสรางดานเน้ือหา พบวา โดยภาพรวม ผูบริหาร วิทยากร และนิสิต มีความเห็นวา
โครงสรางดานเน้ือหาของโครงการมีความเหมาะสมอยูในระดับมากทั้ง 3 กลุม เม่ือพิจารณาเปนรายกลุมและรายขอ พบวา กลุมผูบริหารมี
ความเห็นวาเน้ือหาเก่ียวกับการเขียน Resume มีความเหมาะสมมากที่สุด   = 4.60, SD .548 สวนกลุมวิทยากรและกลุมนิสิตมีความเห็น
วาเน้ือหาเก่ียวกับการเขียน Resume มีความเหมาะสมกวาขออ่ืนๆ  เชนกัน แตอยูในระดับมาก ดังแสดงในตาราง 5 
 
ตาราง 5 ความคิดเห็นของผูประเมิน 3 กลุม เก่ียวกับเน้ือหาของโครงการ 
มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี
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 2.5 ความเหมาะสมของโครงสรางดานองคประกอบอ่ืนๆ ที่สนับสนุนการอบรม พบวา โดยภาพรวมผูบริหารมี
ความเห็นวามีความเหมาะสมมากที่สุด สวนวิทยากรและนิสิตมีความเห็นวามีความเหมาะสมในระดับมาก ดังแสดงในตาราง 8 
ตาราง 8 ความคิดเห็นของผูประเมิน 3 กลุม เก่ียวกับองคประกอบอ่ืนๆ ที่สนับสนุนการอบรม 

รายการประเมิน 

ความคิดเห็นของผูประเมิน 
ผูบริหาร 
(n=5) 

วิทยากร 
(n=12) 

นิสิต 
(n=330) 

   (SD) แปลผล    (SD) แปลผล    (SD) แปลผล 

1. สภาพหองเรียนมีความเหมาะสมตอการจัดการอบรม 4.60 .548 มากที่สุด 4.08 .996 มาก 4.02 .924 มาก 
2. สื่อ โสตทัศนูปกรณมีความเหมาะสมตอการจัดการอบรม 4.60 .894 มากที่สุด 4.33 .888 มาก 4.10 .798 มาก 
3. เอกสารประกอบการอบรมมีความสอดคลองกับเนื้อหาในการ
อบรม 

4.80 .447 มากที่สุด 3.17 .937 มาก 4.23 .727 มาก 

4. เอกสารประกอบการอบรมในแตละหัวขอมีความเหมาะสม
และเพียงพอ 

4.80 .447 มากที่สุด 4.25 .622 มาก 4.20 .713 มาก 

5. เอกสารประกอบการอบรมมีความทันสมัยและเหมาะสม 4.40 .548 มาก 4.25 .754 มาก 4.25 .717 มาก 
รวม 4.64 .296 มากที่สุด 4.21 .735 มาก 4.15 .622 มาก 

3. การประเมินกระบวนการ (Process) กระบวนการจัดการอบรมในครั้งน้ีมีความเหมาะสม เพราะวามีวิธีการจัดการ
อบรมที่หลากหลาย มีการกระตุนและสงเสริมใหผูเขารับการฝกอบรมไดปฏิบัติจริงและมีความสุขในการเขารับการอบรมตั้งแต
ขั้นตอนแรกจนกระทั่งปดโครงการ มีการวัดและประเมินผล รวมถึงการบริหารจัดการที่สอดรับซ่ึงกันและกันในแตละสวนจนทําให
เกิดประสิทธิผลที่ดีตอกระบวนการอบรมอยางเห็นไดชัดเจน และทําใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการที่ตั้งไวไดอยางชัดเจน ดังน้ี 

 3.1 ความเหมาะสมของกระบวนการอบรม พบวา โดยภาพรวมผูบริหาร วิทยากร และนิสิต มีความเห็นวามี
ความเหมาะสมในระดับมาก เม่ือแยกพิจารณาเปนรายกลุมและรายขอ พบวา กลุมผูบริหารมีความเห็นวาการจัดการอบรม
สามารถทําใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการไดในระดับมากที่สุด สวนกลุมวิทยากรและกลุมนิสิตมีความคิดเห็นแตกตางกัน 
คือ กลุมวิทยากรมีความคิดเห็นวา การจัดการอบรมสงเสริมใหนิสิตสามารถคิด วิเคราะห ตัดสินและแกปญหาไดดวยตนเองใน
ระดับมาก  = 4.25, SD .754 และกลุมนักศึกษามีความเห็นวา มีการจัดลําดับเน้ือหากอน-หลังที่เหมาะสมและมีความ
ตอเน่ือง ในระดับมาก  = 4.28, SD .689 ดังแสดงในตาราง 9 
ตาราง 9 ความคิดเห็นของผูประเมิน 3 กลุม เก่ียวกับกระบวนการอบรม 

รายการประเมิน 

ความคิดเห็นของผูประเมิน 
ผูบริหาร 
(n=5) 

วิทยากร 
(n=12) 

นิสิต 
(n=330) 

   (SD) แปลผล    (SD) แปลผล    (SD) แปลผล 

1. มีการแจงใหนิสิตทราบถึงจุดมุงหมายและกิจกรรมการอบรมอยางชัดเจน 4.20 .447 มาก 4.00 .739 มาก 4.11 .766 มาก 
2. มีความสอดคลองระหวางการจัดการอบรมกับวัตถุประสงคของโครงการ 4.20 .447 มาก 4.00 .739 มาก 4.17 .716 มาก 
3. มีการจัดการอบรมที่หลากหลาย เชน การบรรยาย การอภิปราย 
การแสดงบทบาทสมมต ิ

3.80 .837 มาก 3.92 .900 มาก 4.19 .729 มาก 

4. มีการจัดการอบรมเนนการมีประสบการณตรงทั้งเชิงทฤษฎีและ
การปฏิบัติ 

3.80 .447 มาก 3.83 .835 มาก 4.21 .706 มาก 

5. การจัดการอบรมเนนการมีสวนรวมของนิสิตเปนสําคัญ 4.20 .447 มาก 4.08 .793 มาก 4.25 .701 มาก 
6. การจัดการอบรมสามารถทําใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการได 

4.60 .548 
 มาก
ที่สุด 

4.08 .900 มาก 4.24 .671 มาก 

7. มีการจัดลําดับเนื้อหากอน-หลังที่เหมาะสมและมีความตอเนื่อง 4.20 .447 มาก 4.00 .853 มาก 4.28 .689 มาก 
8. การจัดการอบรมสงเสริมใหนิสิตสามารถคิด วิเคราะห ตัดสินและ
แกปญหาไดดวยตนเอง 

4.40 548 มาก 4.25 754 มาก 4.26 662 มาก 

รวม 4.17 .143 มาก 4.02 .659 มาก 4.21 .537 มาก 

 3.2 ความเหมาะสมของการวัดและประเมินผล พบวา โดยภาพรวมผูบริหาร วิทยากร และนิสิต มีความเห็นวามี
ความเหมาะสมในระดับมาก เม่ือแยกพิจารณาเปนรายกลุมและรายขอ พบวา กลุมผูบริหารมีความเห็นวามีการแจงใหนิสิต
ทราบถึงหลักเกณฑและวิธีการวัดและประเมินผลมีความเหมาะสม ในระดับมากสูงกวาขออ่ืน  = 4.20, SD .447 สวนกลุม
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เนื้อหา 
ของโครงการอบรม 

ความคิดเห็นของผูประเมิน 
ผูบริหาร 
(n=5) 

วิทยากร 
(n=12) 

นิสิต 
(n=330) 

   (SD) แปลผล    (SD) แปลผล    (SD) แปลผล 

1. Resume 4.60 .548 มากที่สุด 4.25 .622 มาก 4.46 .573 มาก 
2. Application Letter 4.20 .447 มาก 4.00 .603 มาก 4.21 .663 มาก 
3. Application Form 4.20 .447 มาก 3.92 .669 มาก 4.20 .712 มาก 
4. IT Literacy 4.40 .548 มาก 4.08 .669 มาก 4.25 .678 มาก 
5. Job Advertisements 4.00 .707 มาก 4.00 .739 มาก 4.26 .717 มาก 
6. Interview Questions 4.20 .837 มาก 3.83 .835 มาก 4.22 .708 มาก 
7. General Conversation 4.40 .894 มาก 3.92 .996 มาก 4.25 .701 มาก 

รวม 4.29 .417 มาก 4.00 .558 มาก 4.26 .515 มาก 

 2.3 ความเหมาะสมของโครงสรางดานวิทยากร พบวา โดยภาพรวมผูบริหารมีความเห็นวาโครงสรางดานเน้ือหาของ
โครงการมีความเหมาะสมมากที่สุด สวนนิสิตและวิทยากรเอง มีความเห็นวามีความเหมาะสมในระดับมาก ดังแสดงในตาราง 6 
ตาราง 6 ความคิดเห็นของผูประเมิน 3 กลุม เก่ียวกับวิทยากร 

รายการประเมิน 

ความคิดเห็นของผูประเมิน 
ผูบริหาร 
(n=5) 

วิทยากร 
(n=12) 

นิสิต 
(n=330) 

   (SD) แปลผล    (SD) แปลผล    (SD) แปลผล 

1. จํานวนของวิทยากรมีความเหมาะสม 4.80 .692 มากที่สุด 4.42 .622 มาก 4.33 .692 มาก 
2. วิทยากรผูอบรมมีความรูในเนื้อหาที่อบรมเปนอยางด ี 4.60 .721 มากที่สุด 4.50 .603 มากที่สุด 4.35 .721 มาก 
3. วิทยากรมีความสามารถในการอบรม/ถายทอดความรูใหแกนิสิต 4.40 .674 มาก 4.25 .669 มาก 4.38 .674 มาก 
4. วิทยากรใชเทคนิควิธีการอบรมและสื่อประกอบการอบรมที่
เหมาะสมกับเนื้อหา 

4.60 .739 มากที่สุด 4.67 .669 มากที่สุด 4.25 .739 มาก 

5. วิทยากรมีบุคลิกภาพและการปฏิบัติตนเหมาะสม 4.40 .687 มาก 4.58 .739 มากที่สุด 4.35 .687 มาก 

6. วิทยากรมีความสนใจและเอาใจใสตอนิสิตที่เขารับการอบรม 4.60 .733 มากที่สุด 4.50 .835 มากที่สุด 4.39 .733 มาก 
7. วิทยากรปฏิบัติตอนิสิตทุกคนอยางเสมอภาค 4.40 .752 มาก 4.17 .996 มาก 4.31 .752 มาก 

รวม 4.54 .570 มากที่สุด 4.05 .558 มาก 4.34 .570 มาก 

 2.4 ความเหมาะสมของโครงสรางดานนิสิต พบวา โดยภาพรวมผูบริหารมีความเห็นวามีความเหมาะสมมาก
ที่สุด สวนวิทยากรและนิสิตเอง มีความเห็นวามีความเหมาะสมในระดับมาก ดังแสดงในตาราง 7 
ตาราง 7 ความคิดเห็นของผูประเมิน 3 กลุม เก่ียวกับนิสิต 

รายการประเมิน 

ความคิดเห็นของผูประเมิน 
ผูบริหาร 
(n=5) 

วิทยากร 
(n=12) 

นิสิต 
(n=330) 

   (SD) แปลผล    (SD) แปลผล    (SD) แปลผล 

1. วิธีการคัดเลือกนิสิตเขารับการอบรมมีความเหมาะสม 4.60 .548 มากที่สุด 4.42 .622 มาก 4.19 .784 มาก 
2. นิสิตมีความรู ความสามารถพ้ืนฐานที่เพียงพอในการเขารับ
การอบรมในโครงการนี้ 

4.80 .447 มากที่สุด 3.75 .603 มาก 4.01 .816 มาก 

3. นิสิตมีความสนใจ ตั้งใจ และมุงมั่นในการเขารับการอบรมใน
โครงการนี ้

4.40 .548 มาก 4.08 .669 มาก 4.15 .738 มาก 

4. นิสิตมีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 4.60 .894 มากที่สุด 4.08 .669 มาก 4.21 .710 มาก 
5. นิสิตยอมรับฟงความคิดเห็นของวิทยากรและเพ่ือนนิสิตที่เขา
รวมอบรมในโครงการนี ้

5.00 .000 มากที่สุด 4.17 .739 มาก 4.25 .747 มาก 

รวม 4.68 .363 มากที่สุด 3.90 .558 มาก 4.16 .636 มาก 
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ตาราง 2 ความคิดเห็นของผูประเมิน 3 กลุม เก่ียวกับความเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบันของวัตถุประสงคโครงการ 

วัตถุประสงคของโครงการ 

ความคิดเห็นของผูประเมิน 
ผูบริหาร 
(n=5) 

วิทยากร 
(n=12) 

นิสิต 
(n=330) 

ชัดเจน ไมชัดเจน ชัดเจน ไมชัดเจน ชัดเจน ไมชัดเจน 
1, เพ่ือพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูใหมีคุณภาพ
ตามแผนเครือขายอาเซียน/นานาชาติ 

5 
(100.0) 

0 
(0.0) 

9 
(75.0) 

3 
(25.0) 

315 
(95.5) 

15 
(4.5) 

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพดานการใชภาษาอังกฤษ
เพ่ือใชในการทํางาน 

5 
(100.0) 

0 
(0.0) 

10 
(83.3) 

2 
(16.7) 

296 
(89.7) 

34 
(10.3) 

 1.3 ความสอดคลองกับนโยบายของสาขาวิชาตางๆ ของวัตถุประสงคโครงการ พบวา กลุมผูบริหารและกลุม
วิทยากรมีความเห็นวา วัตถุประสงคทั้งสองมีความสอดคลองกับนโยบายของสาขาวิชาตางๆ รอยละ 100.0 สวนกลุมนิสิตมี
ความเห็นวา วัตถุประสงคทั้งสองขอมีความสอดคลองกับนโยบายของสาขาวิชาตางๆ วา วัตถุประสงคขอที่ 1 มีความชัดเจน 
รอยละ 85.8 และ 76.4 ในขอที่ 2 ดังแสดงในตาราง 3 
ตาราง 3 ความคิดเห็นของผูประเมิน 3 กลุม เก่ียวกับความสอดคลองกับนโยบายของสาขาวิชาตางๆ ของวัตถุประสงคโครงการ 

วัตถุประสงคของโครงการ 

ความคิดเห็นของผูประเมิน 
ผูบริหาร 
(n=5) 

วิทยากร 
(n=12) 

นิสิต 
(n=330) 

ชัดเจน ไมชัดเจน ชัดเจน ไมชัดเจน ชัดเจน ไมชัดเจน 
1, เพ่ือพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูใหมีคุณภาพ
ตามแผนเครือขายอาเซียน/นานาชาติ 

5 
(100.0) 

0 
(0.0) 

12 
(100.0) 

0 
(0.0) 

283 
(85.8) 

47 
(14.2) 

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพดานการใชภาษาอังกฤษ
เพ่ือใชในการทํางาน 

5 
(100.0) 

0 
(0.0) 

12 
(100.0) 

0 
(0.0) 

252 
(76.4) 

78 
(23.6) 

 
2. การประเมินปจจัยนําเขา (Input) ปจจัยนําเขาในเรื่องของโครงสรางดานเวลาของโครงการอบรม เน้ือหาของ

โครงการ วิทยากร นิสิต และองคประกอบอ่ืนๆ ที่สนับสนุนการอบรม เหมาะสมและเห็นดวยในระดับมาก สอดคลองกับ
ความสําเร็จของโครงการที่ได เน่ืองจากปจจัยนําเขาทั้งหมดไดมีการกําหนดและวางแผนไวเปนอยางดี ดังน้ี 

 2.1 ความเหมาะสมของโครงสรางดานเวลา พบวา กลุมผูบริหารและกลุมวิทยากรมีความเห็นวา โครงสรางดาน
เวลาของโครงการมีความเหมาะสม รอยละ 100.0 สวนกลุมนิสิตมีความเห็นวา โครงสรางดานเวลาของโครงการมีความ
เหมาะสมทั้ง 3 ขอ รอยละ 83.0, 72.4, 69.7 ตามลําดับ ดังแสดงในตาราง 4 
ตาราง 4 ความคิดเห็นของผูประเมิน 3 กลุม เก่ียวกับโครงสรางดานเวลา 

เวลาที่ใช 
ในการอบรม 

ความคิดเห็นของผูประเมิน 
ผูบริหาร 
(n=5) 

วิทยากร 
(n=12) 

นิสิต 
(n=330) 

เหมาะสม 
มาก

เกินไป 
นอย

เกินไป 
เหมาะสม 

มาก
เกินไป 

นอย
เกินไป 

เหมาะสม 
มาก

เกินไป 
นอย

เกินไป 
1. จํานวนชั่วโมงที่ ใช ในการ
อบรม 14 ชั่วโมง 

5 
(100.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

12 
(100.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

230 
(69.7) 

20 
(6.2) 

80 
(24.2) 

2. วันที่ 1 (เชา 3 ชั่วโมง,  
บาย 3 ชั่วโมง รวม 7 ชั่วโมง) 

5 
(100.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

12 
(100.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

239 
(72.4) 

23 
(7.0) 

68 
(20.6) 

3. วันที่ 2 (เชา 3 ชั่วโมง,  
บาย 3 ชั่วโมง รวม 7 ชั่วโมง) 

5 
(100.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

12 
(100.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

274 
(83.0) 

17 
(5.2) 

39 
(11.8) 

 2.2 ความเหมาะสมของโครงสรางดานเน้ือหา พบวา โดยภาพรวม ผูบริหาร วิทยากร และนิสิต มีความเห็นวา
โครงสรางดานเน้ือหาของโครงการมีความเหมาะสมอยูในระดับมากทั้ง 3 กลุม เม่ือพิจารณาเปนรายกลุมและรายขอ พบวา กลุมผูบริหารมี
ความเห็นวาเน้ือหาเก่ียวกับการเขียน Resume มีความเหมาะสมมากที่สุด   = 4.60, SD .548 สวนกลุมวิทยากรและกลุมนิสิตมีความเห็น
วาเน้ือหาเก่ียวกับการเขียน Resume มีความเหมาะสมกวาขออ่ืนๆ  เชนกัน แตอยูในระดับมาก ดังแสดงในตาราง 5 
 
ตาราง 5 ความคิดเห็นของผูประเมิน 3 กลุม เก่ียวกับเน้ือหาของโครงการ 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี



การประชุมวิชาการวิจัยรำาไพพรรณี ครั้งที่ 9, “การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2558
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วิทยากรและกลุมนิสิตมีความคิดเห็นแตกตางกัน คือ กลุมวิทยากรมีความคิดเห็นวา การวัดและประเมินผลสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของโครงการ ในระดับมาก  = 4.00, SD .603 และกลุมนิสิตมีความเห็นวา กระบวนการวัดและประเมินผลมี
ความยุติธรรมและโปรงใส ในระดับมาก  = 4.21, SD .736 ดังแสดงในตาราง 10 
ตาราง 10 ความคิดเห็นของผูประเมิน 3 กลุม ความเก่ียวกับการวัดและประเมินผล 

รายการประเมิน 

ความคิดเห็นของผูประเมิน 
ผูบริหาร 
(n=5) 

วิทยากร 
(n=12) 

นิสิต 
(n=330) 

   (SD) แปลผล    (SD) แปลผล    (SD) แปลผล 

1. มีการแจงใหนิสิตทราบถึงหลักเกณฑและวิธีการวัดและ
ประเมินผล 

4.20 .447 มาก 3.92 .793 มาก 4.10 .785 มาก 

2. การวัดและประเมินผลสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ 3.80 .447 มาก 4.00 .603 มาก 4.11 .673 มาก 
3. การวัดและประเมินครอบคลุมเนื้อหาที่ใชในการอบรม 4.20 .837 มาก 4.00 .739 มาก 4.18 .708 มาก 
4. เปดโอกาสใหนิสิตมีสวนรวมในการวางหลักเกณฑในการวัดและ

ประเมินผล 
3.60 .894 มาก 3.67 .888 มาก 4.13 .743 มาก 

5. กระบวนการวัดและประเมินผลมีความยุติธรรมและโปรงใส 3.60 .548 มาก 3.58 .793 มาก 4.21 .736 มาก 
รวม 3.88 .460 มาก 3.83 .595 มาก 4.14 .620 มาก 

 3.3 ความเหมาะสมของการบริหารจัดการโครงการ พบวา โดยภาพรวมผูบริหาร วิทยากร และนิสิต มีความเห็น
วามีความเหมาะสมในระดับมาก เม่ือแยกพิจารณาเปนรายกลุมและรายขอ พบวา กลุมผูบริหารมีความเห็นวาโครงการมีการ
เตรียมความพรอมในการใหบริการ การประสานงาน และการแกไขปญหาตางๆ อยางเหมาะสม และ บุคลากรดําเนินการ
โครงการมีความรู ความสามารถตรงกับหนาที่ที่รับผิดชอบ ในระดับมาก  = 4.40, SD .548 สวนกลุมวิทยากรและกลุมนิสิต
มีความคิดเห็นเหมือนกัน คือ โครงการมีการเตรียมความพรอมในการใหบริการ การประสานงาน และการแกไขปญหาตางๆ 
อยางเหมาะสม ในระดับมาก  = 4.00, SD .739,  = 4.21  SD .758 ตามลําดับ ดังแสดงในตาราง 11 
ตาราง 11 ความคิดเห็นของผูประเมิน 3 กลุม เก่ียวกับการบริหารจัดการโครงการ 

รายการประเมิน 

ความคิดเห็นของผูประเมิน 
ผูบริหาร 
(n=5) 

วิทยากร 
(n=12) 

นิสิต 
(n=330) 

   (SD) แปลผล    (SD) แปลผล    (SD) แปลผล 

1. โครงการมีการเตรียมความพรอมในการใหบริการ การ
ประสานงาน และการแกไขปญหาตางๆ อยางเหมาะสม 

4.40 .548 มาก 4.00 .739 มาก 4.21 .758 มาก 

2. บุคลากรดําเนินการโครงการมีความรู ความสามารถตรงกับ
หนาที่ที่รับผิดชอบ 

4.40 .548 มาก 3.83 .835 มาก 4.17 .731 มาก 

3. มีแผนประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลโครงการอยางเหมาะสม 3.80 .447 มาก 3.75 .452 มาก 4.12 .779 มาก 
4. มีการแจงขอมูลตารางเรียน ตารางเวลาในการอบรมอยาง

ชัดเจน 
3.20 .447 

ปาน
กลาง 

3.58 .900 มาก 4.10 .804 มาก 

5. มีการจัดตารางการอบรมที่เอ้ือตอนิสิตอยางเหมาะสม 3.60 1.140 มาก 3.83 .937 มาก 4.18 .806 มาก 
รวม 3.88 .438 มาก 3.80 .578 มาก 4.16 .669 มาก 

 4. การประเมินผลผลิต (Output) ผลผลิตหรือความรู ทักษะ ความกลา ประสบการณตางๆ ที่ผูเขารับการ
อบรมไดรับจากการเขารับการอบรมมีเพิ่มมากขึ้นอยางเห็นไดชัดเจน เปนรูปธรรม โดยที่โครงการน้ีไดสรางความรูใหเกิดขึ้นใน
ตัวนิสิตไดตามวัตถุประสงคของโครงการ มีกระบวนการในการกระตุนใหนิสิตไดกลาแสดงออกในทางที่ถูกตองเหมาสม  

 ผลผลิตของโครงการ พบวา โดยภาพรวมของกลุมผูบริหารมีความเห็นวาอยูในระดับมากที่สุด  = 4.73, SD 
.224 และกลุมนิสิตมีความเห็นอยูในระดับมาก  = 4.21, SD .569 เม่ือแยกพิจารณาเปนรายกลุมและรายขอ พบวา กลุม
ผูบริหารมีความเห็นวา ทําใหนิสิตมีความรู ความสามารถในการกรอกใบสมัครงานตาม Application Form และ การจัดการ
อบรมสงเสริมใหนักศึกษาสามารถคิด วิเคราะห ตัดสินและแกปญหาไดดวยตนเองอยูในระดับมากที่สุด  = 5.00, SD .000 
สวนกลุมนิสิตมีความเห็นวา นักศึกษามีความรู ความเขาใจในการเขียน Resume อยูในระดับมาก  = 4.27, SD .676 
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นอกจากน้ีทั้งกลุมผูบริหารและกลุมนิสิตไดตอบแบบสอบถามดานความพึงพอใจโดยภาพรวมในอยูในระดับมากที่สุด คือ  = 
5.00, SD .000 และ  = 4.62, SD .485 ตามลําดับ ดังแสดงในตาราง 12 และ 13 
ตาราง 12 ความคิดเห็นของผูประเมิน 2 กลุม เก่ียวกับผลผลิตของโครงการ 

รายการประเมิน 

ความคิดเห็นของผูประเมิน 
ผูบริหาร 
(n=5) 

นิสิต 
(n=330) 

   (SD) แปลผล    (SD) แปลผล 

1. มีความรู ความเขาใจในการเขียน Resume 4.60 .548 มากที่สุด 4.27 .676 มาก 
2. มีความสามารถในการเขียนจดหมายสมัครงาน (Application Letter) 4.80 .447 มากที่สุด 4.23 .658 มาก 
3. มีความรู ความสามารถในการกรอกใบสมัครงานตาม Application Form 5.00 .000 มากที่สุด 4.23 .676 มาก 
4. มีความรู ความสามารถในการใชเทคโนโลยีตามหัวขอ IT Literacy 4.80 .447 มากที่สุด 4.18 .738 มาก 
5. มีความรู ความสามารถในการทําความเขาใจ Job Advertisements 4.40 .548 มาก 4.16 .725 มาก 
6. มีความรู ความสามารถในการตอบคําถามในการสัมภาษณงาน (Interview 
Questions) 

4.80 .447 มากที่สุด 4.19 .718 มาก 

7. มีความรู ความสามารถในการนํา General Conversation มาใชในการสัมภาษณงาน 4.40 .548 มาก 4.22 .661 มาก 
8. การจัดการอบรมสงเสริมใหนิสิตสามารถคิด วิเคราะห ตัดสินและแกปญหาไดดวยตนเอง 5.00 .000 มากที่สุด 4.22 .704 มาก 

รวม 4.73 .224 มากที่สุด 4.21 .569 มาก 

ตาราง 13 ความคิดเห็นของผูประเมิน 2 กลุม เก่ียวกับความพึงพอใจโดยภาพรวมของโครงการ 

รายการประเมิน 

ความคิดเห็นของผูประเมิน 
ผูบริหาร 
(n=5) 

นิสิต 
(n=330) 

   (SD) แปลผล    (SD) แปลผล 

1. ความพึงพอใจตอการจัดการอบรมในโครงการอบรมภาษาอังกฤษกับการทํางาน 5.00 .000 มากที่สุด 4.62 .485 มากที่สุด 

5. การประเมินผลกระทบ (Impact) การอบรมในโครงการน้ีทําใหนิสิตไดมีความรูเฉพาะในเน้ือหาที่เจาะจงลงไป
และสามารถนําไปปรับใชในการเรียนรูของตนทั้งในหองเรียนและการดํารงชีวิตไดเปนอยางดี โดยที่ผูบริหารและนิสิตได
ประเมินผลกระทบของโครงการไววา ภาพรวมของกลุมผูบริหารมีความเห็นวาอยูในระดับมากที่สุด  = 4.52, SD .270 และ
กลุมนิสิตมีความเห็นอยูในระดับมาก  = 4.30, SD .554 เม่ือแยกพิจารณาเปนรายกลุมและรายขอ พบวา กลุมผูบริหารและ
กลุมนิสิตมีความเห็นวา การจัดอบรมของโครงการจะทําใหนิสิตสามารถนําความรู ทักษะ ประสบการณ ไปพัฒนาการเรียนรู
เพิ่มเติมในระดับมากที่สุด  = 5.00, SD .000 และในระดับมาก  = 4.37, SD .622 ตามลําดับ ดังแสดงในตาราง 14 
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ตาราง 14 ความคิดเห็นของผูประเมิน 2 กลุม เก่ียวกับผลกระทบของโครงการ 

รายการประเมิน 

ความคิดเห็นของผูประเมิน 
ผูบริหาร 
(n=5) 

นิสิต 
(n=330) 

   (SD) แปลผล    (SD) แปลผล 

1. สามารถนําความรู ทักษะ ประสบการณ ไปพัฒนาการเรียนรูเพ่ิมเติม 5.00 .000 มากที่สุด 4.37 .622 มาก 
2. สามารถนําความรู ความเขาใจในการเขียน Resume ไปใชในการสมัครงาน 4.80 .447 มากที่สุด 4.31 .672 มาก 
3. สามารถนําความสามารถในการเขียนจดหมายสมัครงาน (Application Letter)

ไปใชในการสมัครงาน 
4.60 .548 มากที่สุด 4.28 .673 มาก 

4. สามารถนําความรู ความสามารถในการกรอกใบสมัครงานตาม Application 
Form ไปใชในการสมัครงาน 

4.40 .548 มาก 4.26 .628 มาก 

5. สามารถนําความรู ความสามารถในการใชเทคโนโลยีตามหัวขอ IT Literacy ไป
ใชในการสมัครงาน 

4.20 .447 มาก 4.23 .695 มาก 

6. สามารถนําความรู ความสามารถเก่ียวกับ Job Advertisements ไปใชในการ
สมัครงาน 

4.60 .894 มากที่สุด 4.30 .647 มาก 

7. สามารถนําความรู ความสามารถในการตอบคําถามในการสัมภาษณงาน 
(Interview Questions) ไปใชในการสัมภาษณงาน 

4.40 .894 มาก 4.28 .682 มาก 

8. สามารถนําความรู ความสามารถใน General Conversation ไปใชในการ
สัมภาษณงาน 

4.20 837 มาก 4.33 .644  

รวม 4.52 .270 มากที่สุด 4.30 .554 มาก 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. ผลการวิจัยพบวา บริบทของโครงการดานวัตถุประสงคของโครงการมีความชัดเจน มีความเหมาะสมกับ

สภาพการณปจจุบัน และมีความสอดคลองกับนโยบายของสาขาวิชาตางๆ อาจจะมีสาเหตุมาจากโครงการอบรมภาษาอังกฤษ
กับการทํางาน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา มีวัตถุประสงคเพียง 2 ขอ คือ 1) เพื่อพัฒนา
มาตรฐานวิชาชีพครูใหมีคุณภาพตามแผนเครือขายอาเซียน/นานาชาติ และ 2) เพื่อพัฒนาศักยภาพดานการใชภาษาอังกฤษเพื่อใช
ในการทํางาน ซ่ึงวัตถุประสงคทั้ง 2 ขอ ดังกลาวมีความชัดเจน เหมาะสมกับสภาพการณปจจุบันที่สนับสนุนปรัชญา วิสัยทัศน  
พันธกิจและวัตถุประสงคของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเดจ็เจาพระยาไดเปนอยางดีและมีประสิทธิภาพ โดย
เปนการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่นและมีมาตรฐานสากล เพื่อการ
เตรียมตัวเขาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในป พ.ศ. 2558 ที่จะถึงน้ี สอดคลองกับ
งานวิจัยของธีรศักดิ์ อุนอารมณเลิศ และคณะ ที่พบวา ผูประเมินทุกกลุมมีความเห็นสอดคลองกันวา วัตถุประสงคของ
หลักสูตรทั้ง 5 ขอ มีความชัดเจน เหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน มีความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงานตางๆ และมี
ความสอดคลองกับความตองการของผูเรียน รวมถงึงานวิจัยของอนันต เตียวตอย (2545) ที่ไดทําวิจัยเก่ียวกับการประเมินผล
โครงการฝกอบรมเตรียมผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคงที่พบวา ดานสภาพแวดลอม วัตถุประสงคของ
โครงการฝกอบรม โดยรวมและเปนรายขอมีความเหมาะสมในระดับมากทุกขอ สวนโครงสรางหลักสูตรโดยรวมมีความ
เหมาะสมในระดับมาก ดานปจจัยนําเขาเก่ียวกับคุณลักษณะของวิทยากร สถานที่ โดยรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 
สวนการจัดส่ิงอํานวยความสะดวก สถานที่ฝกอบรมและสถานที่พัก และงบประมาณตามโครงการฝกอบรมมีความเหมาะสมใน
ระดับมาก รวมถึงงานวิจัยของนักวิจัยอีกหลายๆ คน เชน สาโรจน มะรุมดี (2544), พิเชฐ โพธภักดี (2539), ชัชวาล สุขหลา 
(2539), อัญชลี เกษสุริยงค (2539), Lemon (1986), Lafleur (1990), Boonprakob (1994), Chiang (1996) เปนตน จึง
กลาวไดวา การปรับประยุกตใชการประเมินแบบซิปปในการประเมินโครงการดานบริบทแลวพบวา บริบทของโครงการมีความ
เหมาะสม สอดคลอง และชัดเจน ตอบโจทยในการจัดโครงการตางๆ ตามวัตถุประสงคที่ผูรับผิดชอบโครงการไดกําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพ จึงสรุปไดวา การปรับประยุกตใชการประเมินแบบซิปของสตัฟเฟลบีมดานการประเมินบริบทมาประเมินบริบท
ของโครงการตางๆ สามารถตอบโจทยหรือวัตถุประสงคของผูประเมินไดอยางมีเหตุผลและมีตัวชี้วัดไดอยางชัดเจน 

2. ผลการวิจัยพบวา ปจจัยนําเขาของโครงการดานโครงสรางดานเวลา เน้ือหา วิทยากร นิสิต และองคประกอบอ่ืนๆ ที่
สนับสนุนการอบรม มีความเหมาะสมและเห็นดวยในระดับมาก อาจจะมีสาเหตุมาจากโครงสรางดานเวลาของโครงการไดมีมห
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การแบงไวอยางชัดเจนทั้งภาคเชาและภาคบาย อีกทั้งไมไดใชเวลาในการอบรมมากนัก เน้ือหาที่ใชในการอบรมก็เปนที่เน้ือหาที่
นิสิตสามารถนําไปปรับประยุกตใชไดอยางสอดคลองกับการเรียนรูเพิ่มเติมและการทํางานของนิสิต ทั้งในเน้ือหาเก่ียวกับการ
เขียน Resume, Application Letter, Application Form, IT Literacy, Job Advertisements, Interview Questions 
และ General Conversation วิทยากรที่ผูรับผิดชอบโครงการเชิญมาก็ลวนเปนผูที่ทรงคุณวุฒิ ความรู และประสบการณใน
การสอน อีกทั้งจํานวนของวิทยากรมีความเหมาะสมเพราะมีวิทยากรทั้งหมด 12 คน วิทยากรทุกคนมีความสนใจ เอาใจใสนิสิตทุก
คนอยางเสมอภาคเทาเทียม เปดโอกาสใหนิสิตที่เขารับการอบรมทุกคนอยางเทาเทียมและมีความเสมอภาคในการไดรับโอกาส
เขารับการอบรม และนิสิตตางมีความมุงม่ัน เอาใจใสในการรวมกิจกรรมและนิสิตตองการไดรับความรูอยางมีมีจุดมุงหมาย
อยางชัดเจน และองคประกอบอ่ืนๆ ที่สนับสนุนการอบรม เชน สภาพหองเรียนมีความเหมาะสมตอการจัดการอบรม สื ่อ 
โสตทัศนูปกรณมีความเหมาะสมตอการจัดการอบรม เอกสารประกอบการอบรมมีความสอดคลองกับเน้ือหาในการอบรม 
เอกสารประกอบการอบรมในแตละหัวขอมีความเหมาะสมและเพียงพอ เอกสารประกอบการอบรมมีความทันสมัยและ
เหมาะสม เปนตน สอดคลองกับรูปแบบการประเมินแบบซิปป (CIPPI) ของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam) ที่เปนการประเมิน
ปจจัยเบื้องตนเก่ียวกับขอมูลเพื่อใชในการตัดสินความเหมาะสมของโครงการตางๆ ที่จัดขึ้น โดยพิจารณาวา ขอมูลน้ันจะมีสวนชวยให
บรรลุจุดมุงหมายของโครงการหรือไม รวมถึงงานวิจัยของนักวิจัยอีกหลายๆ คน เชน อนันต เตียวตอย (2545), สาโรจน มะรุม
ดี (2544), พิเชฐ โพธภักดี (2539), ชัชวาล สุขหลา (2539), อัญชลี เกษสุริยงค (2539), Lemon (1986), Lafleur (1990), 
Boonprakob (1994), Chiang (1996) เปนตน ที่ไดปรับใชการประเมินแบบซิปในการประเมินโครงการดานปจจัยนําเขาแลว
พบวา ปจจัยนําเขาของโครงการตางๆ มีสวนชวยสนับสนุนโครงการใหบรรลุผลสัมฤทธ์ิที่ดีและมีประสิทธิภาพ จึงสรุปไดวา 
การปรับประยุกตใชการประเมินแบบซิปของสตัฟเฟลบีมดานการประเมินปจจัยนําเขามาประเมินปจจัยนําเขาของโครงการ 
สามารถตอบโจทยหรือวัตถุประสงคของผูประเมินไดอยางมีเหตุผลและมีตัวชี้วัดไดอยางชัดเจน 

3. ผลการวิจัยพบวา กระบวนการของโครงการดานการอบรม การวัดและประเมินผล และการบริหารจัดการ
โครงการ มีความเหมาะสมในระดับมาก และทั้งกลุมผูบริหารและกลุมนิสิตมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด อาจจะมีสาเหตุ
มาจากการวางแผนที่รัดกุมมีลําดับขั้นตอนอยางเปนระบบในการดําเนินการของโครงการตั้งแตประชุมวางแนวทางของ
คณะกรรมการดําเนินงาน โดยมีการแบงหนาที่รับผิดชอบที่ชัดเจนเพื่อการจัดอบรม การวัดและประเมินผล และการบริหาร
จัดการโครงการ อีกทั้งคณาจารยหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบในแตละหนาที่ตางก็รับผิดชอบหนาที่ของตนเองเปนอยางดี 
โดยเฉพาะอยางยิ่งกระบวนการในการจัดโครงการที่มีการแจงใหนิสิตทราบถึงจุดมุงหมายและกิจกรรมการอบรมอยางชัดเจน มี
การจัดการอบรมที่หลากหลาย เชน การบรรยาย การอภิปราย การแสดงบทบาทสมมติ มีการจัดอบรมที่ เนนการมี
ประสบการณตรงทั้งเชิงทฤษฎีและการปฏิบัติ  การจัดการอบรมเนนการมีสวนรวมของนิสิตเปนสําคัญ มีการจัดลําดับเน้ือหา
กอน-หลังที่เหมาะสมและมีความตอเน่ือง การจัดการอบรมสงเสริมใหนิสิตสามารถคิด วิเคราะห ตัดสินและแกปญหาไดดวยตนเอง 
แมกระทั่งการวัดและประเมินผลที่มีการแจงใหนิสิตทราบถึงหลักเกณฑและวิธีการวัดและประเมินผล การวัดและประเมินผล
สอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ การวัดและประเมินครอบคลุมเน้ือหาที่ใชในการอบรม เปดโอกาสใหนิสิตมีสวนรวมใน
การวางหลักเกณฑในการวัดและประเมินผล กระบวนการวัดและประเมินผลมีความยุติธรรมและโปรงใส รวมถึงการบริหาร
จัดการโครงการมีการเตรียมความพรอมในการใหบริการ การประสานงาน และการแกไขปญหาตางๆ อยางเหมาะสม มีแผน
ประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลโครงการอยางเหมาะสม มีการแจงขอมูลตารางเรียน ตารางเวลาในการอบรมอยางชัดเจน มี
การจัดตารางการอบรมที่เอ้ือตอนิสิตอยางเหมาะสม สอดคลองกับรูปแบบการประเมินแบบซิปป (CIPPI) ของสตัฟเฟลบีม 
(Stufflebeam) ที่เปนการประเมินกระบวนการเก่ียวกับการประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) หลังจากโครงการ
ไดรับการอนุมัติและกําลังจัดโครงการใหดําเนินการไปตามลําดับ การประเมินกระบวนการจําเปนตองไดรับการเตรียมการ
เพื่อใหขอมูลยอนกลับแกผูรับผิดชอบ และผูดําเนินการทุกลําดับขั้น การประเมินกระบวนการมีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ 1) 
เพื่อหาและทํานายขอบกพรองของกระบวนการหรือการดําเนินงานตามขั้นตอนที่วางไว 2) เพื่อรวบรวมสารนิเทศสําหรับผู
ตัดสินใจวางแผนงาน และ 3) เพื่อเปนรายงานสะสมถึงการปฏิบัติตางๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงงานวิจัยของนักวิจัยอีกหลายๆ คน 
เชน อนันต เตียวตอย (2545), สาโรจน มะรุมดี (2544), พิเชฐ โพธภักดี (2539), ชัชวาล สุขหลา(2539), อัญชลี เกษสุริยงค 
(2539), Lemon (1986), Lafleur (1990), Boonprakob (1994), Chiang (1996) เปนตน ที่ไดปรับใชการประเมินแบบซิป
ในการประเมินโครงการดานกระบวนการแลวพบวา กระบวนการของโครงการแตละโครงการมีการดําเนินการอยางเปนระบบ 
ตอเน่ืองและสอดรับกับกันตั้งแตตนจนจบโครงการ จึงสรุปไดวา การปรับประยุกตใชการประเมินแบบซิปของสตัฟเฟลบีมดาน
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การประเมินกระบวนการมาประเมินกระบวนการของโครงการตางๆ สามารถตอบโจทยหรือวัตถุประสงคของผูประเมินไดอยาง
มีเหตุผลและมีตัวชี้วัดไดอยางชดัเจน 

4. ผลการวิจัยพบวา ผลผลิตของโครงการอยูในระดับมากที่สุดทั้งในกลุมผูบริหารและกลุมนิสิต  และทั้ง 2 กลุมมี
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด อาจจะมีสาเหตุมาจากความคาดหวังที่ไดรับการตอนสนองของทั้งกลุมผูบริหารและกลุมนิสิต 
โดยนิสิตที่เขารับการอบรมมีความรู  ความเขาใจในการเขียน Resume มีความสามารถในการเขียนจดหมายสมัครงาน 
(Application Letter) มีความรู ความสามารถในการกรอกใบสมัครงานตาม Application Form มีความรู ความสามารถใน
การใชเทคโนโลยีตามหัวขอ IT Literacy มีความรู ความสามารถในการทําความเขาใจ Job Advertisements มีความรู 
ความสามารถในการตอบคําถามในการสัมภาษณงาน (Interview Questions) มีความรู ความสามารถในการนํา General 
Conversation มาใชในการสัมภาษณงาน  การจัดการอบรมสงเสริมใหนิสิตสามารถคิด วิเคราะห ตัดสินและแกปญหาไดดวย
ตนเอง สอดคลองกับรูปแบบการประเมินแบบซิปป (CIPPI) ของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam) ที่เปนการประเมินกระบวนการ
เก่ียวกับการประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ที่มีจุดมุงหมายเพื่อวัดและแปลความหมายของความสําเร็จ ทั้งน้ีไมเฉพาะ
เม่ือส้ินสุดโครงการเทาน้ัน แตยังมีความจําเปนในระหวางการปฏิบัติตามโครงการดวยขอบังคับ วิธีทั่วๆ ไปของการประเมินผล
ผลิตจะรวมส่ิงตอไปน้ีเขาไวดวยกัน คือ การดูวาการกําหนดวัตถุประสงคน้ันนําไปใชไดหรือไม เกณฑในการวัดที่สัมพันธกับ
วัตถุประสงคของการทํากิจกรรมคืออะไร การเปรียบเทียบผลที่วัดมาไดกับมาตรฐานสัมบูรณ (Absolute Criteria) หรือ
มาตรฐานสัมพันธ (Relative Criteria) ที่กําหนดไวกอน และทําการแปลความหมายถึงเหตุของส่ิงที่เกิดขึ้น โดยอาศัยรายงาน
จากการประเมินสภาพแวดลอม ปจจัยนําเขา และกระบวนการ รวมดวย การประเมินผลผลิตจะสืบสาวส่ิงที่มีอยูวาไดบรรลุ
วัตถุประสงคไปแลว หรือกําลังจะบรรลุ แตการประเมินกระบวนการจะประเมินส่ิงที่มีอยูวา ขอบังคับน้ันไดกระทําไปตามที่ตั้ง
ไวหรือไม การประเมินทั้งสองชนิดจะใหขอมูลยอนกลับสําหรับการควบคุม และพัฒนาการเปล่ียนแปลงขอบังคับ ขอปฏิบัติใน
กระบวนการ การประเมินกระบวนการทําใหสามารถที่จะแสดงความเห็นไดวาการนําวัตถุประสงคน้ันไปปฏิบัติบรรลุหรือไม 
สารสนเทศทั้งสองชนิดรวมกันแสดงใหเห็นอยางหนักแนนถึงสาเหตุไดมากกวาอันใดอันหน่ึงโดยลําพัง ในการตัดสินวาขอบังคับ 
ขอปฏิบัติน้ัน ควรดําเนินการตอไปโดยมีการแกไขหรือวาจะตองกลับไปเริ่มตนใหมทั้งหมด ถึงแมจะเพิ่มหนาที่ในการควบคุม
โครงการเขามาดวย การประเมินทั้งสองก็ยังอํานวยความสะดวกและชวยอธิบายถึงผลที่ไดจากโครงการอยู รวมถึงงานวิจัยของ
นักวิจัยอีกหลายๆ คน เชน อนันต เตียวตอย (2545), สาโรจน มะรุมดี (2544), พิเชฐ โพธภักดี (2539), ชัชวาล สุขหลา
(2539), อัญชลี เกษสุริยงค (2539), Lemon (1986), Lafleur (1990), Boonprakob (1994), Chiang (1996) เปนตน ที่ได
ปรับใชการประเมินแบบซิปในการประเมินโครงการดานผลผลิตแลวพบวา ผลผลิตของโครงการแตละโครงการมีการดําเนินการ
อยางเปนระบบ ตอเน่ืองและสอดรับกับกันตั้งแตตนจนจบโครงการ ทําใหนิสิตผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจในเน้ือหา
ที่จัดอบรม เชน ความรูเก่ียวกับ Resume, Application Letter, Application Form, IT Literacy, Job Advertisements, 
Interview Questions และ General Conversation จึงสรุปไดวา การปรับประยุกตใชการประเมินแบบซิปของสตัฟเฟลบีม
ดานการประเมินผลผลิตมาประเมินผลผลิตของโครงการตางๆ สามารถตอบโจทยหรือวัตถุประสงคของผูประเมินไดอยางมี
เหตุผลและมีตัวชี้วัดไดอยางชัดเจน 

5. ผลการวิจัยพบวา ผลกระทบของโครงการตามความเห็นของผูบริหารอยูในระดับมากที่สุด และตามความเห็นของ
นิสิตอยูในระดับมาก อาจจะมีสาเหตุมาจากการดําเนินการของโครงการที่สามารถกระตุนและทําใหนิสิต สามารถนําความรู 
ทักษะ ประสบการณ ไปพัฒนาการเรียนรูเพิ่มเติม สามารถนําความรู ความเขาใจในการเขียน Resume ไปใชในการสมัครงาน 
สามารถนําความสามารถในการเขียนจดหมายสมัครงาน (Application Letter)ไปใชในการสมัครงาน สามารถนําความรู 
ความสามารถในการกรอกใบสมัครงานตาม Application Form ไปใชในการสมัครงาน สามารถนําความรู ความสามารถใน
การใชเทคโนโลยีตามหัวขอ IT Literacy ไปใชในการสมัครงาน สามารถนําความรู  ความสามารถเก่ียวกับ Job 
Advertisements ไปใชในการสมัครงาน สามารถนําความรู ความสามารถในการตอบคําถามในการสัมภาษณงาน (Interview 
Questions) ไปใชในการสัมภาษณงาน สามารถนําความรู ความสามารถใน General Conversation ไปใชในการสัมภาษณ
งาน รวมถึงงานวิจัยของนักวิจัยอีกหลายๆ คน เชน อนันต เตียวตอย (2545), สาโรจน มะรุมดี (2544), พิเชฐ โพธภักดี 
(2539), ชัชวาล สุขหลา(2539), อัญชลี เกษสุริยงค (2539), Lemon (1986), Lafleur (1990), Boonprakob (1994), 
Chiang (1996) เปนตน ที่ไดปรับใชการประเมินแบบซิปในการประเมินโครงการดานผลกระทบแลวพบวา ผลกระทบของโครงการ
แตละโครงการไดบรรลุผลตามความคาดหวังของผูประเมินโครงการ จึงสรุปไดวา การปรับประยุกตใชการประเมินแบบซิป
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ของสตัฟเฟลบีมดานการประเมินผลกระทบมาประเมินผลกระทบของโครงการตางๆ สามารถตอบโจทยหรือวัตถุประสงคของผู
ประเมินไดอยางมีเหตุผลและมีตัวชี้วัดไดอยางชัดเจน 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ผลการวิจัยพบวา ผลกระทบของโครงการตามความเห็นของผูบริหารอยูในระดับมากที่สุด และตามความเห็นของนิสิต

อยูในระดับมาก จึงมีขอเสนอแนะสําหรับผูบริหารในการกําหนดนโยบายหรือสงเสริมใหคณาจารย เจาหนาที่ หรือผูรับผิดชอบ
โครงการตางๆ ที่จะจัดขึ้นในหนวยงานทั้งของรัฐและเอกชน ใหมีการวางแผนประเมินโครงการอยางเปนระบบ โดยการปรับ
ประยุกตรูปแบบการประเมินแบบตางๆ เชน รูปแบบการประเมินของ ไทเลอร (Tyler), ครอนบาค(Cronbach) สคริฟเวน 
(Scriven) และสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam) มาใชเพื่อติดตามและตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิของโครงการอยางเปนรูปธรรม 

2. ขอเสนอแนะสําหรับผูปฏิบัติ 
 ผลการวิจัยพบวา กระบวนการของโครงการดานการอบรม การวัดและประเมินผล และการบริหารจัดการ

โครงการ มีความเหมาะสมในระดับมาก และทั้งกลุมผูบริหารและกลุมนิสิตมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด จึงมีขอเสนอแนะ
สําหรับผูปฏิบัติในการนํารูปแบบการประเมินแบบตางๆ เชน รูปแบบการประเมินของไทเลอร (Tyler), ครอนบาค (Cronbach) สคริฟ
เวน (Scriven) และสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam) มาปรับประยุกตในการประเมินโครงการเพื่อการติดตามและตรวจสอบ
ผลสัมฤทธ์ิของโครงการอยางเปนรูปธรรม รวมถึงเปนประโยชนตอการรายงานผลการดําเนินงานใหผูบริหารทราบอยางชัดเจน 
เปนเกณฑที่กําหนดในการประกับคุณภาพ และใชเปนแนวทางในการวางแผนของคณะตาง ๆ ได 

3. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
 3.1 ควรทําวิจัยเก่ียวกับการประเมินโครงการอ่ืนๆ ทั้งที่จัดโดยสาขาวิชาภาษาอังกฤษและในสาขาวิชาอ่ืนๆ ของ

ทุกคณะ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
 3.2 ควรทําวิจัยเก่ียวกับการประเมินโครงการโดยการปรับใชเทคนิคและวิธีการประเมินแบบอ่ืนๆ ที่นักวิชาการ

ไดนําเสนอไว 
 3.3 ควรทําวิจัยเชิงประเมินในโครงการตางๆ ของมหาวิทยาลัยที่เนนการประเมินทั้งบริบท ปจจัยนําเขา 

กระบวนการ ผลผลิต และผลกระทบ โดยเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

เอกสารอางอิง 

ชัชวาล สุขหลา. 2539. “การประเมินโครงการสงเสริมกีฬานักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ประจําป 2538 จังหวัด 
มหาสารคาม.” วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542. (2542, 19 สิงหาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เลม 116 ตอนที่ 74 ก., หนา 3. 
พิเชฐ โพธ์ิภักดี. 2539. “การประเมินโครงการคุรุทายาทของสหวิทยาลัยอีสานใต.” ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา 

การวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา.  2557.  กลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา พ.ศ. 2557-2561.   

[ออนไลน].  เขาถึงขอมูลวันที่ 19 มกราคม 2557. จาก http://research.bsru.ac.th/th/ 
สาโรจน มะรุมดี.  2544.  โครงการประชารวมใจปองกันและควบคุมไขเลือดออกเฉลิมพระเกียรติฯ ของจังหวัดสุพรรณบุรี.   

กรุงเทพฯ: สํานักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข. 
อนันต เตียวตอย.  2545.  “การประเมินผลโครงการฝกอบรมเตรียมผูบริหารสถานศึกษา  

สังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล.” ภาคนิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต. 
อัญชลี เกษสุริยงค.  2539.  “การประเมินโครงการพัฒนาอาชีพทหารกองประจําการกรมการทหารชาง.” วิทยานิพนธ 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกโรงเรียน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
Boonprakob, M. 1994.  Dissertation Abstracts Online.  [CD-ROM (Volume 55/11 A of Dissertation  

Abstracts International. P. 3396)]. Illinois: Illinois State University (0092).  
Chiang, P. W. 1996.  Dissertation Abstracts Online.  [CD-ROM (Volume 57-58 A of Dissertation Abstracts  

International. P. 3374)]. Florida: Florida International University (1023).  มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี



การประชุมวิชาการวิจัยรำาไพพรรณี ครั้งที่ 9, “การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2558

88 74 

 

Lafleur, C. A. 1990.  ERIC-CIJE & RIE 1983-June, 1999.  [CD-ROM (ED 277528 RC 016056)] Washington, D.C.  
: Officer of Elementary and Secondary Education (CD).  

Lemon, D. K. 1986.  ERIC-CIJE & RIE 1983-June, 1999.  [CD-ROM (ED 328700-CE 056835)] Washington, D.C.  
: Officer of Elementary and Secondary Education (CD).  

Stufflebeam, D. L and Shinkfield. 1971.  Educational Evaluation and Decision-Making.  Illinois: Peacock- 
Publishers. 

Yamane, Taro.   1973.  Statistics : An Introductory Analysis.  2nd ed.  New York: Harper and Row. 
 
 
 
 
 
 

 
 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี



การประชุมวิชาการวิจัยรำาไพพรรณี ครั้งที่ 9, “การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2558

89

การตลาดของโรงแรมขนาดเล็กในจังหวัดจันทบุร ี
Marketing in small hotels : A case study of hotels in Chanthaburi province 

จิตติมา สิงหธรรม, นงนุช วงษสุวรรณ, ศตวรรษ ทิพโสต 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  

บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งน้ีเนนการศึกษาเก่ียวกับการตลาดของโรงแรมขนาดเล็กในจังหวัดจันทบุรี โดยเนนการศึกษาตามกรอบ
แนวคิดของ Carson (1990) และ Jones, Rowley และ Kupiec-Teahan (2008) โดยการรวบรวมขอมูลที่ไดจากการ
สัมภาษณและขอมูลจากเว็บไซตที่เก่ียวของ เพื่อจําแนกระดับความเช่ียวชาญในกิจกรรมการตลาด 9 ดาน ไดแก ความรู
เก่ียวกับตลาด คูแขงขัน  ลูกคา  ขอมูลดานการตลาด (market information) เหตุการณสําคัญที่เก่ียวของ (significant 
event)  การไดเปรียบทางการแขงขัน (competitive advantage)  การสงเสริมการตลาด (promotion) ราคา (pricing)  
การบริการหลังการขาย (after sale service) และระดับความเช่ียวชาญทางการตลาด 4 ระดับ ในแตละกิจกรรมของ
ผูประกอบการ 20 ราย ไดแก ไมมีการตลาด (non-marketing) ไมเช่ียวชาญการตลาด (inexpert marketing) มีการใช
การตลาด (implicit marketing) และเชี่ยวชาญการตลาด (sophisticated marketing)   
 ผลการศึกษาแบงระดับความเชี่ยวชาญการตลาดตามกิจกรรมการตลาด 9 ดาน ของธุรกิจโรงแรมออกเปน 2 กลุม 
ไดแก กลุมที่ 1 เปนกลุมแสดงความไมเชี่ยวชาญการตลาด และกลุมที่สอง เปนกลุมที่แสดงวา มีการใชการตลาด  สําหรับธุรกิจ
โรงแรมกลุมที่ 1 แสดงความไมเชี่ยวชาญการตลาดในกิจกรรมการตลาดที่เก่ียวของกับปจจัยภายนอก ไดแก 1) ดานความรู
เก่ียวกับการตลาด 2) ลูกคา 3) ขอมูลดานการตลาด 4) ราคา และ 5) การบริการหลังการขาย ประกอบดวยปจจัยภายนอก 3 
ปจจัยไดแก ความรูเก่ียวกับตลาด ลูกคาและ ขอมูลดานการตลาดและปจจัยภายใน 2 ปจจัย ไดแก ราคาและการบริการหลัง
การขาย  สวนธุรกิจโรงแรมกลุมที่สองมีความเชี่ยวชาญระดับ “มีการใชการตลาด” ใน  5 ปจจัย ประกอบดวยปจจัยภายนอก 
4 ปจจัย ไดแก 1) คูแขงขัน 2) ขอมูลดานการตลาด 3) เหตุการณสําคัญที่เก่ียวของ และ 4) การไดเปรียบทางการแขงขัน สวน
ปจจัยภายใน 1 ภายใน ไดแก การสงเสริมการตลาด ผลการศึกษาจากระดับความเชี่ยวชาญตามกิจกรรมการตลาดของธุรกิจ
โรงแรมแตละรายเม่ือพิจารณานํ้าหนักของระดับความเช่ียวชาญการตลาด  4 ระดับในกิจกรรมการตลาด 9 ดานของธุรกิจ
สามารถแบงออกเปน 3 กลุม ไดแก กลุมที่ 1 ไมเชี่ยวชาญการตลาด จํานวน 6 ราย มีการใชการตลาดจํานวน 12 ราย และ
เชี่ยวชาญการตลาดจํานวน 2 ราย  
 จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาการตลาดของโรงแรมขนาดเล็กมีความแตกตางกันในกิจกรรมการตลาด มีการ
มุงเนนในกิจกรรมการตลาดแตกตางกันในผูประกอบการแตละราย เน่ืองจากความแตกตางดานทําเลที่ตั้ง จุดขายและความ
มุงเนนของเจาของหรือผูจัดการ ดังน้ันจึงความเปนไปไดที่จะศึกษาปจจัยอ่ืนที่อาจจะมีอิทธิพลตอการตลาดของโรงแรมขนาด
เล็กเพื่อสรางกรอบแนวคิดที่เปนประโยชนตอการพัฒนาธุรกิจขนาดเล็กตอไป 
คําสําคัญ : การใหบริการของธุรกิจโรงแรม กลยุทธการตลาด การตลาดอุตสาหกรรมทองเที่ยว อุตสาหกรรมโรงแรม  ธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม ธุรกิจโรงแรมจังหวัดจันทบุรี  

Abstract  
This study aimed to study marketing in small hotels in Chanthaburi province.  Based on Carson’s 

(1990) and Jones, Rowley and Kupiec-Teahan (2008) model, an interview-based qualitative approach and 
supported by web site analysis were used for data collection to characterize and classify the expert levels 
of 9 marketing activities of 20 small hotels and the 4 expert levels of marketing in each activity of 20 
small hotel entrepreneurs.  The 9 levels of marketing used in this study are: 1) market knowledge 2) 
competitors 3) customers 4) market information  5) significant events 6) competitive advantage 7) 
promotion 8)  pricing and 9) after sales service.  The 4 expert levels of marketing were non-marketing, 
inexpert marketing, implicit marketing and sophisticated marketing.  

The results revealed that the small hotels were divided into two groups  according to the expert 
from the 9 marketing activities: the first group was inexpert marketing and the second was implicit 
marketing level. For the first group, there were 3 external factors – marketing knowledge, customers, and มห
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market information, and there were 2 internal factors – pricing and after sales services. For the second 
group there were 4 external factors related to the level of implicit marketing which were competitors, 
market knowledge, significant events, and competitive advantage, and there was 1 internal factor which 
was promotion. Furthermore, the result revealed that 20 small hotel entrepreneurs were classified into 3 
groups according to the expert levels of marketing in each activity. Six of the hotels were in the non-
marketing category, twelve in the implicit category, and two in the sophisticated marketing level.  

Based on the result of this study, it was concluded that there were differences in the small hotels’ 
marketing activity. Emphasizing on the marketing activities of each small hotel entrepreneur was not 
similar due to locations, selling point and emphasizing on the marketing activities of the hotel 
entrepreneurs or managers. Therefore, it is possible to study on other factors that may influence 
marketing in small hotels to create applicable models in order to improve their small business efficiency. 
Keyword:  Hospitality services, Marketing Strategy, Tourism marketing, Hotel industry, Small to medium-
sized enterprises, Hospitality in Chanthaburi 

บทนํา 

การทองเที่ยวประกอบดวยธุรกิจบริการที่เก่ียวของ ที่สนับสนุนใหเกิดความสมบูรณและดึงดูดนักทองเที่ยว บริการดาน
โรงแรม-ที่พักสวนใหญเปนธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Small and medium enterprises) มีความสําคัญตอเศรษฐกิจ  
การจางงานและนวัตกรรม การประกอบธุรกิจ SMEs ใหประสบความสําเร็จน้ันตองใหความใสใจอยางมากกับประเด็นดาน
การตลาด (Blankson and Stokes, 2002; Brooksbank et al., 2004).  แตยังมีจุดออนดานการลงทุน (Capitalization) 
การตระหนักดานการตลาด (Marketing awareness) และการฝกปฏิบัติ (Practice)  ที่ทําใหธุรกิจน้ันไมมีความม่ันคง 
(McCarton-Quinn and Carson, 2003)  ธุรกิจโรงแรม-ที่พัก จัดเปนธุรกิจประเภทบริการ (Services) ซ่ึงมีลักษณะเฉพาะ
สําคัญ 4 ประการ ไดแก ไมสามารถจับตองได (intangibility)  ไมสามารถแบงแยกได (inseparability) ไมแนนอนแปรเปล่ียน
ไดงาย (variability) และไมสามารถเก็บไวได (perishability) (Kotler, 2003 : 577)  จากลักษณะดังกลาวทําใหงานการตลาด
มีความสําคัญตอธุรกิจเปนอยางมาก  ผูประกอบการหรือผูจัดการฝายการตลาดในธุรกิจขนาดเล็กที่การขาดความรู ความเขาใจ
และการปฏิบัติดานการตลาด อาจสงผลตอความสําเร็จของธุรกิจได จากขอมูลที่สามารถคนควาได ไมปรากฏผลการวิจัยที่
เก่ียวของกับการตลาดในธุรกิจโรงแรม-ที่พักมากเพียงพอ ที่จะนํามาใชประโยชนตอการวางแผนเพื่อการพัฒนาธุรกิจ
ขนาดเล็ก ใหสามารถตอสูกับการแขงขัน และประกอบธุรกิจใหเหมาะสมกับบริบทที่เปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วในปจจุบัน 

การวิจัยน้ีทําใหเกิดการตระหนักถึงความตองการการพัฒนาสมรรถนะดานการตลาดโดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก 
ตามกรอบแนวคิดระดับกิจกรรมการตลาด (level of activity) 9 กิจกรรม ของ Carson’s (1990) และ Jones 
และคนอ่ืน ๆ (2008) ซ่ึงความเชี่ยวชาญดานการตลาดของธุรกิจโรงแรมบางประการ เปนความสามารถหลักของธุรกิจ ทําให
ธุรกิจสามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขันได   

แนวคิดมาจากกรอบแนวคิดของ Carson (1990) และ Jones และคนอ่ืน ๆ (2008)  เพื่อจําแนกระดับความเชี่ยวชาญ
ในกิจกรรมการตลาด 9 ดาน ไดแก ความรูเก่ียวกับตลาด คูแขงขัน  ลูกคา  ขอมูลดานการตลาด (market information) 
เหตุการณสําคัญที่เก่ียวของ (significant event)  การไดเปรียบทางการแขงขัน (competitive advantage)  การสงเสริม
การตลาด (promotion) ราคา (pricing)  การบริการหลังการขาย (after sale service) โดยแบงระดับความเชี่ยวชาญทาง
การตลาดออกเปน 4 ระดับ ตามลักษณะการทํากิจกรรมการตลาด 9 กิจกรรมของผูประกอบการ  ไดแก ไมมีการตลาด (non-
marketing) ไมเชี่ยวชาญการตลาด (inexpert marketing) มีการใชการตลาด (implicit marketing) และเชี่ยวชาญ
การตลาด (sophisticated marketing) ดังแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 แสดงกรอบการวัดระดับความเชี่ยวชาญการตลาดจากกิจกรรมการตลาด 9 กิจกรรม  

 

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

เพื่อศึกษาระดับความเช่ียวชาญดานการตลาดของโรงแรมขนาดเล็ก 

เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลใหโรงแรมขนาดเล็กมีความเช่ียวชาญดานการตลาดแตกตางกัน 

วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง การศึกษาครั้งน้ีใชโรงแรมขนาดเล็กในจังหวัดจันทบุรี จากสํานักงานการทองเที่ยว
และกีฬาจังหวัดจันทบุรี สมาคมสงเสริมการทองเที่ยวจันบุรี แบงเปนโรงแรม-ที่พัก ที่เปนอาคารสูงเกิน 3 ช้ัน จํานวน 4 แหง 
โรงแรม-ที่พัก ที่เปนอาคารสูงไมเกิน 3 ชั้น จํานวน 15 แหง และโรงแรม-ที่พักทั่วไป ที่มีพนักงานตั้งแต 3-30 คน และ
ใหบริการหองพักไมเกิน 60 หอง โดยไมรวมโรงแรม-ที่พักประเภทชั่วคราวหรือโมเต็ล ใชกลุมตัวอยางจํานวน 20 แหง โดยการ
สุมตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling)  ดังน้ี 1) โรงแรมที่เปนอาคารสูงเกิน 3 ชั้นทั้ง 3 แหง และ 2) โรงแรม-ที่
พักทั่วไปที่มีพนักงานตั้งแต 3-30 คน และใหบริการหองพักไมเกิน 60 หอง เจาของกิจการหรือผูจัดการรับผิดชอบการวางแผน
การตลาดทั้งหมด จํานวน 17 แหง 

2. วิธีการศึกษา รวบรวมขอมูล 2 ประเภท คือ 1) ขอมูลปฐมภูมิ (primary data) เปนขอมูลจากการศึกษา
ภาคสนาม ทําการรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางโดยตรง โดยการใชแบบสัมภาษณแบบเจาะลึกและการสัมภาษณทาง
โทรศัพท เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลจากผูจัดการหรือเจาของโรงแรม และ 2) ขอมูลทุติยภูมิ (secondary data)  รวบรวมขอมูล
จากแหลงทุติยภูมิตาง ๆ ไดแก  

เพื่อศึกษาระดับความเชี่ยวชาญด้านการตลาดของโรงแรมขนาดเล็ก

เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้โรงแรมขนาดเล็กมีความเชี่ยวชาญด้านการตลาดแตกต่างกัน
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1) เว็บไซตของธุรกิจ  
2) เว็บไซต online travel agency (OTA)  ไดแก agoda.com tripadvisor เพื่อรวบรวมขอมูลเก่ียวกับการรีวิว 

(review) การใหคะแนน (rating)  
3) นิตยสารแจกฟรี  
4) หนังสือพิมพทองถิ่น 
5) หนวยงานที่เก่ียวของ  

 เครื่องมือที่ใชสําหรับการรวบรวมขอมูลเปนแบบสัมภาษณ เพื่อรวบรวมขอมูลเก่ียวกับกิจกรรมการตลาด 9 ดานของ
กลุมตัวอยาง และใชผลของกิจกรรมการตลาดมาสรุปและอภิปรายผล โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 2 สวน ดังน้ี สวนที่ 1 
ขอมูลทั่วไปของธุรกิจ และ สวนที่ 2 กิจกรรมทางการตลาดของธุรกิจ  การรวบรวมขอมูลใชการสัมภาษณประกอบดวย 
คําถามทั้งหมด 9 ขอ ที่เก่ียวของกับกิจกรรมการตลาดทั้ง 9 ดาน ตามกรอบแนวคิดระดับกิจกรรมการตลาด (level of 
activity) ของ Carson’s (1990) และ Jones และคนอ่ืน ๆ (2008) ซ่ึงแบงกิจกรรมการตลาดเพื่อวัดความเชี่ยวชาญดาน
การตลาดของธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กไวทั้งหมด 9 กิจกรรม  

3. การวิเคราะหขอมูล  
ขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบสัมภาษณ จะนํามาสรุปตามระดับความเชี่ยวชาญการตลาดของแตละกิจกรรม และ

วิเคราะหขอมูล โดยการตีความสรางขอสรุปแบบอุปนัย (Analytic induction) โดยหาความจริงจากขอเท็จจริงที่ไดจากการ
สัมภาษณทุกกิจกรรมการตลาดแลวนํามาสรุปตามระดับความเชี่ยวชาญการตลาด ประชากรและกลุมตัวอยาง  กลุมตัวอยาง 
20 แหง ใชวิธีสุมตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling) จากโรงแรมที่เปนอาคารสูงเกิน 3 ชั้น 3 แหง  โรงแรม-ที่
พักสูงไมเกิน 3 ชั้นจํานวน 10 แหง และโรงแรม-ที่พักทั่วไปที่มีพนักงานตั้งแต 3-30 คน และใหบริการหองพักไมเกิน 60 หอง 
เจาของกิจการหรือผูจัดการรับผิดชอบการวางแผนการตลาดทั้งหมด จํานวน 7 แหง 

ผลการวิจัย 

จากการศึกษาระดับความเชี่ยวชาญทางการตลาดที่เก่ียวของกับกิจกรรมการตลาด  9 กิจกรรมของกลุมตัวอยางสรุป
ผลไดดังน้ี  

1. ผลการวิเคราะหระดับความเชี่ยวชาญการตลาดตามกิจกรรมการตลาดทั้ง 9 ดานของผูประกอบการทุกราย 
 ธุรกิจโรงแรมสวนใหญสวนใหญมีระดับความเชี่ยวชาญดานการตลาดในแตละกิจกรรมดังน้ีคือ ไมเชี่ยวชาญการตลาด

ในกิจกรรมความรูเก่ียวกับตลาด (10 ราย) มีการใชการตลาดในกิจกรรมดานคูแขงขัน (13 ราย) ไมเช่ียวชาญการตลาดใน
กิจกรรมดานลูกคา (11 ราย) ไมเชี่ยวชาญการตลาดและมีการใชการตลาดเทากัน คือ 9 รายในกิจกรรมดานขอมูลการตลาด มี
การใชการตลาดในกิจกรรมดานเหตุการณสําคัญที่เก่ียวของ (16 ราย) การใชการตลาดในกิจกรรมดานการสงเสริมการตลาด 
(13 ราย) ไมเชี่ยวชาญการตลาดในกิจกรรมดานราคา (10 ราย) และไมเช่ียวชาญการตลาดในกิจกรรมดานการบริการหลังการ
ขาย 7 ราย ในภาพรวมจากการศึกษากลุมตัวอยางมีระดับความเชี่ยวชาญการตลาดอยูในระดับ “ไมเชี่ยวชาญการตลาด 
(inexpert marketing)” และระดับ “มีการใชการตลาด (implicit marketing)” เทา ๆ กัน  

2. ผลการวิเคราะหระดับความเชี่ยวชาญดานการตลาดของกิจกรรมการตลาด 9 ดานของธุรกิจโรงแรมแตละราย 
 ธุรกิจโรงแรมสวนใหญมีการใชการตลาด (implicit marketing) ในกิจกรรมการตลาด (92) ไมเช่ียวชาญการตลาด 

(inexpert marketing) ในกิจกรรมการตลาด (67) เช่ียวชาญการตลาด (sophisticated marketing) ในกิจกรรมการตลาด 
(17) และไมมีการตลาด (non-marketing) ในกิจกรรมการตลาด (4) ในกรณีของผูประกอบการรายที่ 5 มีระดับไมเชี่ยวชาญ
การตลาดและการใชการตลาดเทากัน (4 กิจกรรม) แตมีความเช่ียวการตลาด 1 กิจกรรม ผูศึกษาจึงใหระดับความเชี่ยวชาญ
ของผูประกอบการรายน้ีในภาพรวมมีลักษณะมีการใชการตลาด (implicit marketing)  

3. ผลการวิเคราะหระดับความเชี่ยวชาญการตลาดของกลุมตัวอยาง 
ผลการศึกษาจําแนกตามระดับความเชี่ยวชาญการตลาดของกลุมตัวอยาง จํานวน 20 ตัวอยาง ธุรกิจโรงแรมมีระดับ

การตลาดโดยมีการใชการตลาด (implicit marketing) มากที่สุดคือรอยละ 60 รองลงมาคือ ไมเชี่ยวชาญการตลาด (inexpert 
marketing) รอยละ 30 และมีความเชี่ยวชาญการตลาดรอยละ 2 
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สรุปและอภิปรายผล 

การศึกษาครั้งน้ีคณะผูวิจัยพบประเด็นที่ควรนํามาอภิปรายดังน้ี  
 1. ระดับความเชี่ยวชาญการตลาดในกิจกรรมการตลาด 9 ดานของธุรกิจโรงแรม ผูประกอบการบางสวนแสดงถึง
ความไมเชี่ยวชาญการตลาดกิจกรรมการตลาดตามกรอบแนวคิดที่มีความสําคัญตอการตลาดธุรกิจโรงแรม ไดแก 1) ดาน
ความรูเก่ียวกับการตลาด 2) ลูกคา 3) ราคา และ 4) การบริการหลังการขาย ประกอบดวยปจจัยภายนอก 3 ปจจัยไดแก 
ความรูเก่ียวกับตลาด ลูกคาและ 3 ขอมูลดานการตลาดและปจจัยภายใน 2 ปจจัย ไดแก ราคาและการบริการหลังการขาย 
โดยปจจัยภายนอกมีความสําคัญตอการวางแผนธุรกิจและการวางแผนการตลาดสําหรับธุรกิจโรงแรม ที่ตองสอดคลอง
เหมาะสมกับแนวโนมขอตลาดปจจุบันและอนาคต ซ่ึงจะเก่ียวของกับการจัดสรรทรัพยากรใหเหมาะสมและผลตอบแทนที่
คาดหวังของธุรกิจ  ถงึแมวาธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กในจังหวัดจันทบุรีจะมีลักษณะเปนเจาของคนเดียว มีการบริหารงานแบบ
ธุรกิจครอบครัว มีการจางแรงงานนอย ไมไดคํานึงถึงตนทุนคงที่ เน่ืองจากผูประกอบการสวนหน่ึงใชเงินสวนตัวในการลงทุน 
หรือการลงทุนในพื้นที่เดิมที่ตนเองหรือครอบครัวเปนเจาของอยูเดิม และไมไดวางแผนการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต
นอกจากการใชกลยุทธการปรับเปล่ียนผลิตภัณฑหรือบริการบางอยางใหเปนไปตามตลาด แตหากธุรกิจโรงแรมดังกลาวไมมี
การพัฒนาหรือปรับปรุงกิจกรรมการตลาดขางตน โดยเฉพาะปจจัยภายในของธุรกิจ (ราคาและการบริการหลังการขาย) ที่
ธุรกิจสามารถจัดการได หากธุรกิจไมมีการจัดการที่ดีภาวะความผันผวนดานปจจัยภายนอก อาจจะสงผลกระทบทางลบตอ
รายไดและผลการดําเนินงานในอนาคต  

สําหรับธุรกิจโรงแรมที่มีการใชการตลาด (implicit marketing) ซ่ึงหมายถึง ผูประกอบการ/ผูจัดการมีความรู
เก่ียวกับตลาด โดยมีการกําหนดขนาดตามขนาด (size) สถานที่ (location) และแบงสวนตลาดเพื่อกําหนดกลุมเปาหมาย มี
ความเขาใจคูแขงขันระดับเดียวกันอยางลึกซ้ึง มีความเขาใจความไดเปรียบทางการแขงขันและแผนการพัฒนาบริการของธุรกิจ
เพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน  มีการรับรูเก่ียวกับขนาดและสวนตลาด มีการสรางความแตกตางระหวางลูกคากลุม
หลักกับกลุมอ่ืนตามบริการของธุรกิจ มีการใชฐานขอมูล CRM ผูประกอบการมีการเก็บขอมูลการตลาดและรวบรวมไดจํานวน
มาก สามารถนํามาประยุกตใชการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน มีความเขาใจในเหตุการณทางการตลาดและผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นทั้งดานบวกและดานลบเปนอยางดี มีการใชการสงเสริมการตลาดเชิงรุกหลายวิธี มีการตั้งราคาตามราคาตลาด 
ติดตามการเปล่ียนราคาของคูแขงขัน และมีการรับรูในคุณคาที่ลูกคาตองการ สามารถมองเห็นโอกาสการรักษาลูกคาจากการ
ใหบริการหลังการขาย ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาธุรกิจโรงแรมกลุมหน่ึงมีความเชี่ยวชาญระดับ “มีการใชการตลาด” ใน  5 
ปจจัย ประกอบดวยปจจัยภายนอก 4 ปจจัย ไดแก 1) คูแขงขัน 2) ขอมูลดานการตลาด 3) เหตุการณสําคัญที่เก่ียวของ และ 
4) การไดเปรียบทางการแขงขัน สวนปจจัยภายใน 1 ภายใน ไดแก การสงเสริมการตลาด แสดงวาผูประกอบการสวนใหญมี
ความรูความเขาใจคูแขงขันระดับเดียวกันอยางลึกซ้ึง และมีความเขาใจเรื่องความไดเปรียบทางการแขงขันวาเปนส่ิงที่จะชวย
ใหธุรกิจสามารถมีสวนแบงลูกคาจํานวนหน่ึงได หากสามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน มีแหลงขอมูลที่ใช
ประกอบการคิดวางแผนการดําเนินธุรกิจและการตลาด แตไมไดถูกรวบรวมไวอยางเปนระบบ สวนใหญใชประสบการณและ
การพูดคุยกับบุคคลที่อยูในเครือขายทางสังคมของตนเอง มีความเขาใจเหตุการณสําคัญที่อาจจะสงผลกระทบทั้งทางบวกและ
ทางลบตอธุรกิจ แตสวนใหญเปนเหตุการณที่ผานมาอดีต 

ถึงแมวาธุรกิจโรงแรมกลุมที่มีการใชการตลาดในกิจกรรมการสงเสริมการตลาดซ่ึงเปนปจจัยภายในที่สามารถควบคุม
ไดและโดยมุงหวังใหเปนเครื่องมือที่สามารถที่ทําใหลูกคาและลูกคาที่คาดหวังเกิดความสนใจ ความตองการ นําไปสูการ
ตัดสินใจซ้ือ ความพึงพอใจและการบอกเลาประสบการณตอไปยังบุคคลอ่ืน  
 2. ระดับความเชี่ยวชาญดานการตลาดในกิจกรรมการตลาด 9 ดานของธุรกิจโรงแรมแตละราย หากพิจารณาระดับ
ความเชี่ยวชาญการตลาดในกิจกรรม 9 ดานของธุรกิจโรงแรมแตละรายปรากฏผล ดังน้ี คือ ไมมีธุรกิจโรงแรมใดที่ “ไมมี
การตลาด (non-marketing)” ถึงแมวาจะมีธุรกิจบางรายแสดงวา “ไมมีการตลาด” ในบางกิจกรรม 4 ราย ไดแก การสงเสริม
การตลาดและการบริการหลังการขาย ซ่ึงพบวาอาจจะเก่ียวของกับลักษณะของธุรกิจบางประการ เชน เปนเจาของคนเดียวที่มี
จํานวนหองพักนอย (ต่ํากวา 15 หอง) มีพนักงานนอย (3 คน รวมทั้งเจาของที่ทําหนาที่เปนผูจัดการ) ไมมีส่ิงอํานวยความ
สะดวกอ่ืน อาจจะมีความไดเปรียบบางประการดานทําเลที่ตั้งและราคา มีเปาหมายรายไดและลูกคาเฉพาะชวงเทศกาลสําคัญ
ที่มีนักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยวจํานวนมาก สวนของธุรกิจบางรายที่มีระดับ “ไมมีการตลาด” ขางตนแตมีระดับ“ไมเชี่ยวชาญ
การตลาด” และ “มีการใชการตลาด” (ธุรกิจที่ 4) อาจจะเปนไปไดวาธุรกิจน้ีจุดออนบางประการเม่ือเปรียบคูแขงขันบาง
ประการดานสถานที่ตั้งหางไกลจากแหลงทองเที่ยวและไมใชทางผานที่จะสังเกตเห็นไดงาย จึงพยายามเนนจุดขายดานอ่ืนที่มห
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แตกตางไปจากคูแขงขันที่อยูในระดับเดียวกันและมีความพยายามในการการกระทํากิจกรรมทางการตลาดมากกวาเพื่อดึงดูด
นักทองเที่ยวใหเขามาใชบริการ สวนรายอ่ืนๆ จะมีความไดเปรียบบางประการดานใดดานหน่ึงที่ทําใหมีจํานวนลูกคาเดิน
ทางเขามาพักในแตละชวงเวลาของแตละปไมเปล่ียนแปลงมากนัก ซ่ึงไมไดสงผลกระทบตอเปาหมายของธุรกิจ 

สําหรับผูประกอบการที่มีระดับความ “เชี่ยวชาญการตลาด” สวนใหญในบางกิจกรรม เปนผูประกอบการประกอบ
ธุรกิจมาเปนระยะเวลานาน มีจํานวนหองพักคอนขางมาก (70-140 หอง) มีส่ิงอํานวยความสะดวกคอนขางครอบ มีพนักงาน
จํานวนมาก ตั้งอยูในอําเภอเมืองจันทบุรี ถึงแมวาจะเปนธุรกิจครอบครัว แตมีการจัดโครงสรางองคกรชัดเจน มีการวางแผน
ธุรกิจทั้งในระยะส้ันและระยะยาว มีความพยายามในการกระทํากิจกรรมการตลาดดานตาง ๆ รวมทั้งการพัฒนาและปรับปรุง
ใหธุรกิจสามารถอยูรอดไดตามสภาวะการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอม 

การวิจัยครั้งน้ีใหขอมูลเก่ียวกับระดับความเชียวชาญการตลาดในกิจกรรม 9 ดาน ซ่ึงแสดงวาธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กมี
ความพยายามในการกระทํากิจกรรมการตลาดในหลายดาน แตระดับความเช่ียวชาญมีความแตกตางกันตามขนาด (size) 
สถานที่ตั้ง (location) ส่ิงอํานวยความสะดวก ซ่ึงธุรกิจโรงแรมอยูบริเวณชายหาดที่เปนแหลงทองเที่ยว อาจไมจําเปนตองมี
ระดับความเชี่ยวชาญการตลาดถึงระดับ “เชี่ยวชาญการตลาด” ทุกกิจกรรมการตลาด ธุรกิจอาจจะเนนกลยุทธตนทุนต่ํา หรือ
กลยุทธการมุงเนนดานใดดานหน่ึง รวมทั้งธุรกิจโรงแรมที่ตั้งอยูบริเวณชายหาดที่เปนแหลงทองเที่ยวมักจะมีบริการจําหนาย
อาหารใหน่ังรับประทานบริเวณชายหาดแทบทุกธุรกิจ ดังน้ันธุรกิจโรงแรมบางรายจึงมุงเนนการจําหนายอาหารมากกวาที่พัก
แรม เน่ืองจากเปนสวนที่สรางรายไดใหกับธุรกิจสมํ่าเสมอมากกวาและเปนบริการที่ใชดึงดูดลูกคาในภายในจังหวัดหรือลูกคาที่
เดินทางการทองเที่ยวบริเวณขายหาดแบบเชาไปเย็นกลับไดมากกวา 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะเพื่อการตลาดธุรกิจโรงแรม 
 ธุรกิจโรงแรมควรจะมีจุดมุงหมายในการประกอบธุรกิจทั้งในดานขอบเขต (scope) และตลาดเปาหมาย (target 
market) ที่ชัดเจน ซ่ึงจะทําใหธุรกิจมุงเนนในการทํากิจกรรมการตลาดที่จําเปนและเหมาะสมกับขอบเขตของธุรกิจและตลาด
เปาหมาย รวมทั้งปจจัยอ่ืน ๆ ธุรกิจควรใหความสําคัญกับความรูดานตลาดซ่ึงมีความสําคัญตอการแบงสวนตลาด การศึกษา
พฤติกรรมลูกคา การวิเคราะหสภาพการแขงขันและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น  การพัฒนาความไดเปรียบทางการแขงขันเม่ือ
เปรียบเทียบกับธุรกิจที่เปนคูแขงขันโดยตรง  การพัฒนาระบบสารสนเทศของธุรกิจเพื่อนํามาสรางความสัมพันธกับลูกคา
อาจจะมีความจําเปนสําหรบัธุรกิจโรงแรมบางแหงที่มีลูกคามาใชบริการเปนประจําและสมํ่าเสมอ นอกจากน้ีธุรกิจควรพัฒนา
ผลิตภัณฑและบริการ การใชชองทางการจัดจําหนายเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อเพิ่มขอบเขตของลูกคาใหกวางมากยิ่งขึ้น และ
ควรใชเปนแหลงขอมูลที่นําเสนอประสบการณหรือคําบอกเลาของลูกคาที่เคยมาใชบริการ เน่ืองจากแหลงสารสนเทศเหลาน้ี
จัดเปนแหลงสารสนเทศที่มีพลัง (power) และนาเชื่อถือ (trust) ในกระบวนการติดตอส่ือสารการตลาด  ซ่ึงมีความสําคัญใน
กระบวนการตัดสินใจซ้ือของนักทองเที่ยว ธุรกิจโรงแรมควรหาวิธีการบริหารรายได (revenue management) จากวิธีการตั้ง
ราคาที่สามารถสรางใหเกิดรายไดในภาพรวมของโรงแรมใหสูงที่สุด เน่ืองจากลักษณะธรรมชาติของธุรกิจที่พักแรมที่มักจะมี
ตนทุนคงที่สูง  

  ขอเสนอแนะการวิจัยคร้ังตอไป 
 การวิจัยครั้งน้ีมีขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป คือ ควรแบงแยกประเภทของโรงแรมตามลักษณะตาง ๆ ให
ชัดเจน เพื่อปรับเกณฑในการวัดระดับความเชี่ยวชาญการตลาดใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ควรจะมีการเพิ่มเติมตัวแปรหรือ
กิจกรรมการตลาดที่มีความสําคัญตอความสําเร็จของธุรกิจโรงแรม เน่ืองจากความกาวหนาดานเทคโนโลยีการติดตอส่ือสารที่มี
อิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือของนักทองเที่ยวมากยิ่งขึ้น  
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แตกตางไปจากคูแขงขันที่อยูในระดับเดียวกันและมีความพยายามในการการกระทํากิจกรรมทางการตลาดมากกวาเพื่อดึงดูด
นักทองเที่ยวใหเขามาใชบริการ สวนรายอ่ืนๆ จะมีความไดเปรียบบางประการดานใดดานหน่ึงที่ทําใหมีจํานวนลูกคาเดิน
ทางเขามาพักในแตละชวงเวลาของแตละปไมเปล่ียนแปลงมากนัก ซ่ึงไมไดสงผลกระทบตอเปาหมายของธุรกิจ 

สําหรับผูประกอบการที่มีระดับความ “เช่ียวชาญการตลาด” สวนใหญในบางกิจกรรม เปนผูประกอบการประกอบ
ธุรกิจมาเปนระยะเวลานาน มีจํานวนหองพักคอนขางมาก (70-140 หอง) มีส่ิงอํานวยความสะดวกคอนขางครอบ มีพนักงาน
จํานวนมาก ตั้งอยูในอําเภอเมืองจันทบุรี ถึงแมวาจะเปนธุรกิจครอบครัว แตมีการจัดโครงสรางองคกรชัดเจน มีการวางแผน
ธุรกิจทั้งในระยะส้ันและระยะยาว มีความพยายามในการกระทํากิจกรรมการตลาดดานตาง ๆ รวมทั้งการพัฒนาและปรับปรุง
ใหธุรกิจสามารถอยูรอดไดตามสภาวะการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอม 

การวิจัยครั้งน้ีใหขอมูลเก่ียวกับระดับความเชียวชาญการตลาดในกิจกรรม 9 ดาน ซ่ึงแสดงวาธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กมี
ความพยายามในการกระทํากิจกรรมการตลาดในหลายดาน แตระดับความเชี่ยวชาญมีความแตกตางกันตามขนาด (size) 
สถานที่ตั้ง (location) ส่ิงอํานวยความสะดวก ซ่ึงธุรกิจโรงแรมอยูบริเวณชายหาดที่เปนแหลงทองเที่ยว อาจไมจําเปนตองมี
ระดับความเชี่ยวชาญการตลาดถึงระดับ “เชี่ยวชาญการตลาด” ทุกกิจกรรมการตลาด ธุรกิจอาจจะเนนกลยุทธตนทุนต่ํา หรือ
กลยุทธการมุงเนนดานใดดานหน่ึง รวมทั้งธุรกิจโรงแรมที่ตั้งอยูบริเวณชายหาดที่เปนแหลงทองเที่ยวมักจะมีบริการจําหนาย
อาหารใหน่ังรับประทานบริเวณชายหาดแทบทุกธุรกิจ ดังน้ันธุรกิจโรงแรมบางรายจึงมุงเนนการจําหนายอาหารมากกวาที่พัก
แรม เน่ืองจากเปนสวนที่สรางรายไดใหกับธุรกิจสมํ่าเสมอมากกวาและเปนบริการที่ใชดึงดูดลูกคาในภายในจังหวัดหรือลูกคาที่
เดินทางการทองเที่ยวบริเวณขายหาดแบบเชาไปเย็นกลับไดมากกวา 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะเพื่อการตลาดธุรกิจโรงแรม 
 ธุรกิจโรงแรมควรจะมีจุดมุงหมายในการประกอบธุรกิจทั้งในดานขอบเขต (scope) และตลาดเปาหมาย (target 
market) ที่ชัดเจน ซ่ึงจะทําใหธุรกิจมุงเนนในการทํากิจกรรมการตลาดที่จําเปนและเหมาะสมกับขอบเขตของธุรกิจและตลาด
เปาหมาย รวมทั้งปจจัยอ่ืน ๆ ธุรกิจควรใหความสําคัญกับความรูดานตลาดซ่ึงมีความสําคัญตอการแบงสวนตลาด การศึกษา
พฤติกรรมลูกคา การวิเคราะหสภาพการแขงขันและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น  การพัฒนาความไดเปรียบทางการแขงขันเม่ือ
เปรียบเทียบกับธุรกิจที่เปนคูแขงขันโดยตรง  การพัฒนาระบบสารสนเทศของธุรกิจเพื่อนํามาสรางความสัมพันธกับลูกคา
อาจจะมีความจําเปนสําหรบัธุรกิจโรงแรมบางแหงที่มีลูกคามาใชบริการเปนประจําและสมํ่าเสมอ นอกจากน้ีธุรกิจควรพัฒนา
ผลิตภัณฑและบริการ การใชชองทางการจัดจําหนายเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อเพิ่มขอบเขตของลูกคาใหกวางมากยิ่งขึ้น และ
ควรใชเปนแหลงขอมูลที่นําเสนอประสบการณหรือคําบอกเลาของลูกคาที่เคยมาใชบริการ เน่ืองจากแหลงสารสนเทศเหลาน้ี
จัดเปนแหลงสารสนเทศที่มีพลัง (power) และนาเชื่อถือ (trust) ในกระบวนการติดตอส่ือสารการตลาด  ซ่ึงมีความสําคัญใน
กระบวนการตัดสินใจซ้ือของนักทองเที่ยว ธุรกิจโรงแรมควรหาวิธีการบริหารรายได (revenue management) จากวิธีการตั้ง
ราคาที่สามารถสรางใหเกิดรายไดในภาพรวมของโรงแรมใหสูงที่สุด เน่ืองจากลักษณะธรรมชาติของธุรกิจที่พักแรมที่มักจะมี
ตนทุนคงที่สูง  

  ขอเสนอแนะการวิจัยคร้ังตอไป 
 การวิจัยครั้งน้ีมีขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป คือ ควรแบงแยกประเภทของโรงแรมตามลักษณะตาง ๆ ให
ชัดเจน เพื่อปรับเกณฑในการวัดระดับความเชี่ยวชาญการตลาดใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ควรจะมีการเพิ่มเติมตัวแปรหรือ
กิจกรรมการตลาดที่มีความสําคัญตอความสําเร็จของธุรกิจโรงแรม เน่ืองจากความกาวหนาดานเทคโนโลยีการติดตอส่ือสารที่มี
อิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือของนักทองเที่ยวมากยิ่งขึ้น  
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ทัศนคติของนักศึกษาที่มีตอพันธกิจทางสังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน 
โดยผานการสรางสรรคศิลปะภาพพิมพประยุกต 

Students’ Attitudes towards Social and Cultural Missions of ASEAN  
Economic Community through Applied Basic Printing Creation 

เบญจพร ประจง, ธนวัฒน กันภัย 
สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดยอ 
         รายงานวิจัยเรื่อง “ทัศนคติของนักศึกษาที่มีตอพันธกิจทางสังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน โดยผานการ
สรางสรรคศิลปะภาพพิมพประยุกต” มีวัตถุประสงค คือ 1) ศึกษาทัศนคติของนักศึกษาที่มีตอพันธกิจทางสังคมและวัฒนธรรม
ของประชาคมอาเซียน  2) ศึกษาความสามารถในการสรางสรรคศิลปะภาพพิมพประยุกตของนักศึกษาชั้นปที่ 2 สาขาวิชา
ศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  3) ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการสรางสรรคศิลปะภาพพิมพ
ประยุกต ประชากรที่ใชในการวิจัยคือ นักศึกษาที่เรียนในรายวิชาภาพพิมพพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 จํานวน 
15 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคือ แบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน เรื่อง ทัศนคติที่มีตอพันธกิจทางสังคมและวัฒนธรรม
ของประชาคมอาเซียน แผนบริหารการจัดการเรียนรูรายวิชาภาพพิมพพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 ผลงานภาพ
พิมพประยุกตของนักศึกษา และแบบประเมินความพึงพอใจตอการสรางผลงานภาพพิมพประยุกตของนักศึกษา วิเคราะห
ขอมูลโดยการหาคาเฉล่ียและการวิเคราะหเน้ือหา ผลการวิจัยพบวา 
         1.  นักศึกษาทั้งหมดมีความรูความเขาใจในพันธกิจทางสังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนดีขึ้น  โดยมีคะแนน
หลังการเรียนทั้งหมดสูงขึ้นกวากอนเรียน 
         2.  นักศึกษาทั้งหมดสามารถสรางสรรคผลงานศิลปะภาพพิมพประยุกตโดยแสดงออกในสวนของเน้ือหา รูปแบบวิธีการ 
และการจัดองคประกอบที่สมบูรณมากขึ้น 
         3.  นักศึกษามีความพึงพอใจตอการสรางสรรคผลงานศิลปะภาพพิมพประยุกต หัวขอ “มุมมอง : พันธกิจทางสังคมและ
วัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน” ในระดับมาก 
คําสําคัญ : การออกแบบ การพัฒนา สินคาที่ระลึก เส้ือยืดทํามือ เทคนิคการพิมพซิลคสกรีน                               

Abstract 

          This research aimed 1) to study the students’ attitudes towards the social and cultural missions of 
ASEAN Economic Community, 2) to examine the second year art students’ ability to create the applied 
basic printing work pieces, and 3) to investigate the students’ satisfaction levels of the applied basic 
printing work pieces. The sample group was the 15 students who enrolled in the course “Basic Print” in 
the first semester of the 2013 academic year. The research instruments were the pre-test and post-test of 
the attitudes towards ASEAN Economic Community’s social and cultural missions, teaching administration 
plan or course syllabus of the subject “Basic Print” in the first semester of the 2013 academic year, the 
work pieces of the applied basic printing, and the questionnaire of student satisfaction in the creation of 
the applied basic printing work pieces. The arithmetic mean and average were used for analyzing the 
data. The research findings were as follows: 

1. The students showed their better understanding of ASEAN Economic Community’s social and 
cultural missions. Their post-test scores were higher than their pre-test scores. 

2. The students showed their ability and more knowledge of the lesson contents, patterns, and 
complete art composition. 

3. The students showed the high satisfaction levels in the creation of the applied basic printing 
on the theme “ASEAN Economic Community’s social and cultural missions. 
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บทนํา       
         “งานดานการศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรมน้ันคือ งานสรางสรรคความเจริญทางปญญาและทางจิตใจ ซ่ึงเปนตนเหตุ ทั้ง
องคประกอบที่ขาดไมไดของความเจริญดานอ่ืนๆ ทั้งหมด และเปนปจจัยที่ชวยใหเรารักษาและดํารงความเปนไทยไวไดสืบไป” 
จากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่พระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เม่ือวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2513 ที่รัฐบาลนอมนํามาเปนแนวทางในการพัฒนาประเทศ  (ราชบัณฑิตยสถาน : 2542)   จึงกลาว
ไดวา การศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมเปนแกนของสังคมและประเทศชาต ิ   (พรปวีณ  ทองดวง : 2556)   ศิลปะ คืองานที่เกิด
จากความคิดสรางสรรคซ่ึงมีธรรมชาติเปนแรงบันดาลใจ และมีสวนเสริมสรางความงามดานจิตใจ ศิลปะจึงเปนพื้นฐานสําคัญ
ของการสรางคนใหมีคุณภาพและมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาประเทศ เศรษฐกิจและสังคม (วิรุณ ตั้งเจริญ : 2534)   ศิลปะ
ไมเคยมีความขัดแยง ไมมีพิษมีภัย ไมเคยมีการทะเลาะ ไมเคยมีสงคราม ศิลปะสรางความงดงามใหกับโลก เปนตัวเชื่อมโยง
ทุกๆ ฝายไดอยางดี เราไมใชศิลปะเปนสงคราม เราใชศิลปะเพื่อความสงบ(เดชา วราชุน : 2556) ผลงานศิลปะที่เกิดขึ้นในยุคน้ี 
มีความแตกตางหลากหลาย อันเน่ืองมาจากการส่ือสารเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงถึงกันหมด ดังน้ันจากเม่ือกอนน้ีที่ตางคนตางอยู 
ตางคนตางทํางาน มีรูปแบบเฉพาะตน เฉพาะทองถิ่น กลายเปนการเรียนรูกันมากขึ้น ทําใหเกิดผลงานที่เกิดจากการถายทอด
ปญญา ความคิด สังคมและวัฒนธรรมยุคใหมที่มีความหลากหลายและสรางสรรคนานัปการ  (ธงชัย รักปทุม : 2556) 
         อาเซียน (ASEAN.)  คือ กลุมความรวมมือระหวางประเทศในกลุมอาเซียน มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความเขาใจอันดี
ตอกันระหวางประเทศในภูมิภาค ธํารงไวซ่ึงสันติภาพ เสถียรภาพและความม่ันคงปลอดภัยทางการเมือง สรางสรรคความ
เจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม การกินดีอยูดี บนพื้นฐานของความเสมอภาคและ
ผลประโยชนรวมกัน ในปจจุบันอาเซียนประกอบดวยประเทศสมาชิก 10 ประเทศ ไดแก บรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักร
กัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหพันธรัฐมาเลเซีย สหภาพเมียนมาร สาธารณรัฐ
ฟลิปปนส สาธารณรัฐสิงคโปร ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  (วิกิพีเดีย : 2553)   กลุมประเทศ
อาเซียน ไดมีการพัฒนาความรวมมือรวมกันหลายดานตามเจตนารมณของชาวเอเซียน และเม่ือเดือนตุลาคม 2546 ผูนํา
อาเซียนไดรวมลงนามในปฏิญญาวาดวยความรวมมืออาเซียน ที่เรียกวา ขอตกลง บาหลี 2  เห็นชอบใหจัดตั้งประชาคม
อาเซียน (ASEAN Community) ดวยการใหอาเซียนรวมตัวเปนชุมชนหรือประชาคมเดียวกันใหสําเร็จภายในป 2558  โดยจะ
เปนประชาคมที่ประกอบดวย 3 เสาหลักซ่ึงเก่ียวของสัมพันธกัน คือ                                                                                                                                             
                     1)  ประชาคมการเมืองความม่ันคงอาเซียน                                                
                     2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
                     3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
 พันธกิจทางสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียนมีบริบททางสังคมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซ่ึงผลงานทาง
ศิลปะเปนส่ิงหน่ึงที่สะทอนถึงอัตลักษณความเปนประเทศอาเซียน และความรวมมือดานศิลปะและวัฒนธรรม พรอมกับพัฒนา
ความรวมมือของกลุมฯ  เพื่อนําเสนอความคิดเห็นและความรวมมือดานศิลปะและวัฒนธรรม  ซ่ึงปจจุบันมีการพัฒนา
เครือขายความรวมมือในกลุมประเทศอาเซียน เพื่อสรางความเขมแข็งและสานสัมพันธทางวัฒนธรรมของนานาประเทศ 
ตลอดจนกอใหเกิดการแลกเปล่ียนบทสนทนาผานการทํางานศิลปะรวมสมัย อันนําไปสูความรวมมือที่ยั่งยืนและม่ันคงของทั้ง
สองภูมิภาค เปนการสะทอนใหเห็นถึงความคลายคลึงและแตกตางที่ซอนอยูภายใตความหลากหลายทางสังคม ศาสนา ภาษา 
และวัฒนธรรมของแตละประเทศ 
         ดวยเหตุผลดังกลาวขางตนคณะวิจัยจึงเล็งเห็นวาการไดมีสวนรวมของนักศึกษาศิลปะในการสรางสรรคงานศิลปะภาพ
พิมพประยุกต  หัวขอ “มุมมอง : พันธกิจทางสังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน” ตามทัศนคติของแตละคน  จะเปน
การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติการสรางสรรคงานศิลปะ     นอกจากน้ันยังเปนการสนับสนุนในการมีสวนรวมกับประชาคม
อาเซียนในการสรางจิตสํานึกที่ดี มีคุณคาสรางสัมพันธที่ดีกับทุกกลุมชนในสังคม  

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาทัศนคติของนักศึกษาที่มีตอพันธกิจทางสังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน 
2. เพื่อศึกษาความสามารถในการสรางสรรคศิลปะภาพพิมพประยุกตของนักศึกษาชั้นปที่ 2 สาขาวิชาศิลปกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
 3. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการสรางสรรคศิลปะภาพพิมพประยุกต หัวขอ “มุมมอง : พันธ
กิจทางสังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน” มห
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ขอบเขตของโครงการวิจัย 
        ประชากรที่ใชในการวิจัยน้ีไดแก นักศึกษาช้ันปที่  2 สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จํานวน 16 คน ในรายวิชาภาพพิมพพื้นฐาน   
                                                                  
 
 
 
                                                          
 
 
 
 
 
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  
         1. มีสวนสําคัญในการในการสนับสนุนบทบาทและความสําคัญของประชาคมอาเซียน ในดานศิลปะและวัฒนธรรม  
         2. ไดเผยแพรผลงาน (นวัตกรรม) ซ่ึงเปนทัศนคติ มุมมองของนักศึกษาที่มีตอประชาคมอาเซียน 
         3. สามารถนําองคความรูจากสัมฤทธิผลของงานวิจัยมาปรับใชในการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. การสํารวจขอมูลจากการศึกษาทัศนคติของนักศึกษาที่มีตอพันธกิจทางสังคมและวัฒนธรรมของประชาคม
อาเซียนของนักศึกษาชั้นปที่ 2 สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
จํานวน 15 คน ในรายวิชาภาพพิมพพื้นฐาน       

2. ปฏิบัติการสรางสรรคผลงานศิลปะภาพพิมพประยุกต หัวขอ “มุมมอง : พันธกิจทางสังคมและวัฒนธรรมของ
ประชาคมอาเซียน”ตามแผนบริหารการจัดการเรียนรูที่ระบุกิจกรรมการสอนในรายวิชาภาพพิมพพื้นฐาน 

3. การวิเคราะหผลงานศิลปะภาพพิมพประยุกต หัวขอ “มุมมอง : พันธกิจทางสังคมและวัฒนธรรมของประชาคม
อาเซียน” ของนักศึกษาชั้นปที่ 2 สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
จํานวน 15 คน ในรายวิชาภาพพิมพพื้นฐาน 

4. ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการสรางสรรคศิลปะภาพพิมพประยุกต 
หัวขอ  “มุมมอง : พันธกิจทางสังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน” 

5. การวิเคราะหขอมูล 
6. สรุปผลการศึกษาและอภิปรายผล 

เคร่ืองมือการวิจัย  
         เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการสรางสรรคศิลปะภาพพิมพ 
ประยุกต หัวขอ “มุมมอง: พันธกิจทางสังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน”แบงออกเปน 3 ตอน ดังน้ี 
                       ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของนักศึกษา 
                       ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการสรางสรรคศิลปะภาพพิมพประยุกต หัวขอ“มุมมอง:    
พันธกิจทางสังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน” 
                       ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ   
          ระดับความคิดเห็นผูทําโครงการประเมินความคิดเห็นแบบมาตราสวนประเมินคา ซ่ึงเปนแบบสอบถามกําหนดคา 5 
ระดับ คือ 
                           5    หมายถึง  ผลประเมินอยูในระดับ ดีมาก 
                           4    หมายถึง  ผลประเมินอยูในระดับ ดี 

องคความรู 
(จากสัมฤทธิผลในงานวิจัย) 
เพื่อปรับใชในการพัฒนา 

การเรียนการสอน ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ 
การสรางสรรคศิลปะภาพพิมพหัวขอ 

“มุมมอง : พันธกิจทางสังคมและ
วัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน”  

-  ความรู 
-  ความเขาใจ 
-  ความคิดสรางสรรค 

                            
      การสังเคราะห  

              
-  กระบวนการ ทํางาน   

 

 

ผลงานภาพพิมพประยุกต 
(การถายทอดความคิด) 
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                           3    หมายถึง  ผลประเมินอยูในระดับ ปานกลาง 
                           2    หมายถึง  ผลประเมินอยูในระดับ นอย 
                           1    หมายถึง  ผลประเมินอยูในระดับ นอยที่สุด 
การวิเคราะหขอมูล  
     ขอมูลที่ไดจากการประเมิน ผูวิจัยไดนํามาดําเนินการดังน้ี 
                1. ขอมูลที่ไดจากการใชเครื่องมือ 
                       นํามาวิเคราะหตามวัตถุประสงค โดยใชกลุมตัวอยางที่กําหนดไวและทําการวิเคราะหหาคาเฉล่ียของ      
     ขอมูลเพื่อทําการสรุปหาคาเฉล่ีย และนําภาพรวมของแตละดานในรูปของตาราง และแปรผลดวยการบรรยาย 
                2. เกณฑในการพิจารณาคาเฉล่ีย 
                       ผูวิจัยใชเกณฑในการพิจารณาคาเฉล่ียของระดับความตองการและระดับความพึงพอใจ รวมถึงระดับความ
คิดเห็นจากแบบสอบถาม โดยใชคุณสมบัติแบบตอเน่ืองของคะแนนไวในแนวเทียบผลการวิเคราะหคาเฉล่ีย ซ่ึงพิจารณาตาม
เกณฑการประเมิน โดยแบงออกเปน 5 ระดับ ดังน้ี 
                       4.51 – 5.00     หมายถึง     พึงพอใจมากที่สุด 
                       3.51 – 4.50     หมายถึง     พึงพอใจมาก 
                       2.51 – 3.50     หมายถึง     พึงพอใจปานกลาง 
                       1.51 – 2.50     หมายถึง     พึงพอใจนอย 
                       1.00 – 1.50     หมายถึง     พึงพอใจนอยที่สุด 
                3. สถิติที่ใชในการวิจัย 
                                  คาสถิติเบื้องตน 
                                  1. หาคารอยละ (Percent) 
                                  2. หาคาเฉล่ีย (Mean) 

สรุปผลการศึกษาและอภิปรายผล 

      ในการสรุปผลการศึกษาใชวิธีวิเคราะหเชิงพรรณนา   
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูล ทัศนคติของนักศึกษาที่มีตอพันธกิจทางสังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนของ
นักศึกษาชั้นปที่ 2 สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จํานวน 15 คน 
ในรายวิชาภาพพิมพพื้นฐาน         
         ขอมูลสภาพทั่วไปของนักศึกษาพบวานักศึกษาช้ันปที่ 2 สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ซ่ึงมีจํานวน 15 คน สวนใหญเปนเพศชาย มีคาเฉล่ียรอยละ 66.67 และเปนเพศหญิงรอยละ 
33.33 สวนใหญมีอายุนอยกวา 20 – 25 ป มีคาเฉล่ียรอยละ 73.33 มีอายุนอยกวา 20 ป มีคาเฉล่ียรอยละ  20.00  มีอายุ
มากกวา 25 ปขึ้นไป มีคาเฉล่ียรอยละ 6.67 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหดานความรูทั่วไปเก่ียวกับประชาคมอาเซียนของนักศึกษา 
        เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับความรูทั่วไปเก่ียวกับประชาคมอาเซียนของนักศึกษาชั้นปที่ 2 สาขาวิชาศิลปกรรม 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  โดยการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน จาก
แบบทดสอบแบบขอเท็จจริง  พบวา นักศึกษามีความรูความเขาใจมากขึ้นจากการวัดผลหลังเรียนที่ไดรอยละของคําตอบที่
ถูกตองเพิ่มขึ้น 
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหดานทัศนคติของนักศึกษาที่มีตอพันธกิจทางสังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนของนักศึกษา
เพื่อการสรางสรรคศิลปะภาพพิมพประยุกต 
         จากการวิเคราะห พบวา นักศึกษาสวนใหญมีความรูเขาใจใน “พันธกิจทางสังคมและวัฒนธรรมของประชาคม
อาเซียน” ในระดับปานกลาง  ทั้งน้ีขอมูลทางอินเตอรเนตนาจะเปนแหลงใหความรูความเขาใจและสะดวกมากที่สุด สวนการ
ใชศิลปะเปนส่ือในการเรียนรูและเชื่อมโยงวัฒนธรรมรวมกันนาจะเปนส่ิงที่พวกเขาจะสามารถปฏิบัติไดในการเปนสวนหน่ึงในมห
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การสนับสนุนพันธกิจทางสังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน  โดยการสรางสรรคศิลปะภาพพิมพประยุกตหรือการ
พิมพซิลคสกรีนผลงานบนถุงผาลดโลกรอนซ่ึงสวนใหญใหทรรศนะวามีความเหมาะสมมากที่สุด          
 
ผลการวิเคราะหผลงานศิลปะภาพพิมพประยุกต หัวขอ “มุมมอง : พันธกิจทางสังคมและวัฒนธรรมของประชาคม
อาเซียน” ของนักศึกษาช้ันปที่ 2 สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ      
รําไพพรรณี จํานวน 15 คน ในรายวิชาภาพพิมพเบื้องตน 
         จากเครื่องมือวิจัยผูวิจัยไดนําผลจากการวิเคราะหขอมูล ดําเนินการกับกิจกรรมที่ระบุในแผนการเรียนสัปดาหแรก ให
นักศึกษารางภาพ (sketch)  ครั้งที่ 1 (กอนเรียน) หัวขอ “มุมมอง : พันธกิจทางสังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน” 
ซ่ึงไดผลงานภาพรางจํานวน 15 ภาพ  จากน้ันไดวิจารณผลงานทั้งหมดและแนะนําวิธีการปรับปรุง นอกจากน้ียังไดจัดกิจกรรม
ในการเสริมสรางความรูความเขาใจดวยการนําเสนอเน้ือหาของประชาคมอาเซียนในรูปแบบพาวเวอรพอยท การนํานักศึกษา
เขาชมบอรดประชาสัมพันธ “ประชาคมอาเซียน” ซ่ึงจัดโดยนักศึกษาสาขาวิชาตางๆ ในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
บริเวณลานประชาธิปไตย อาคารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  และการมอบหมายใหนักศึกษาหาขอมูลเพิ่มเติมจาก
แหลงเรียนรูตางๆ ตามที่ตนสนใจและสะดวก เพื่อใชเปนขอมูลจริงในการพัฒนาภาพราง (sketch) ครั้งที่ 2 (หลังเรียน) (จาก
กิจกรรมที่ระบุในแผนการเรียนสัปดาหที่ 8 -9)  ไดผลงานภาพรางจํานวน 15 ภาพ  
         หลังจากกระบวนการพัฒนาภาพรางเสร็จสมบูรณ นักศึกษาไดปฏิบัติงานสรางสรรคศิลปะภาพพิมพประยุกตหรือการ
พิมพซิลคสกรีนบนถุงผาลดโลกรอน ไดผลงานจํานวน 15 ชิ้น 
         เพื่อใหเห็นถึงพัฒนาการในการสรางสรรคผลงาน ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหและเสนอผลการศึกษาในเชิงพรรณนา
วิเคราะหเปนรายบุคคลของนักศึกษา จํานวน 15 คน จากขั้นตอนการรางภาพ ครั้งที่ 1 (กอนเรียน)  มาสูพัฒนาการในการราง
ภาพครั้งที่ 2 (หลังเรียน) มาสูการปฏิบัติการตามกระบวนการศิลปะภาพพิมพประยุกต (การพิมพซิลคสกรีน) จนไดผลงาน
สําเร็จ 
 
ผลการวิเคราะหในดานความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการสรางสรรคศิลปะภาพพิมพประยุกตหัวขอ “มุมมอง : พันธ
กิจทางสังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน” 
        นักศึกษาจํานวน 15 คน ตอบแบบสอบถามครบถวนทั้ง 15 คน คิดเปนรอยละ 100 % เปนเพศชายจํานวน 10 คน คิด
เปนรอยละ 66.67 สวนเพศหญิงมีจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 33.33  สวนใหญมีอายุระหวาง 20 - 25 ป คิดเปนรอยละ 
73.33   
         ความพึงพอใจ 
         นักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวม คิดเปนรอยละ 86.60  โดยประเด็นที่มีความพึงพอใจสูงที่สุดคือ ดานการนํา
ความรูไปใช มีคาเฉล่ีย 4.55 อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด สวนประเด็นดานสถานที่ / ระยะเวลาน้ัน มีคาเฉล่ียนอยที่สุดคือ 
4.15 อยูในระดับพึงพอใจมาก 
         ดานผูสอน 
         ผูเขารวมโครงการ แสดงความเห็นตอความรูความเขาใจการนําไปใชประโยชน คิดเปนรอยละ 87.00  หรือมีคะแนน
เฉล่ีย 4.35 อยูในระดับพึงพอใจมาก 
         ความรูความเขาใจ 
         นักศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับการปฏิบัติงาน คิดเปนรอยละ 85.60 หรือมีคาเฉล่ีย 4.28 อยูในระดับพึงพอใจ
มาก       
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การสนับสนุนพันธกิจทางสังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน  โดยการสรางสรรคศิลปะภาพพิมพประยุกตหรือการ
พิมพซิลคสกรีนผลงานบนถุงผาลดโลกรอนซ่ึงสวนใหญใหทรรศนะวามีความเหมาะสมมากที่สุด          
 
ผลการวิเคราะหผลงานศิลปะภาพพิมพประยุกต หัวขอ “มุมมอง : พันธกิจทางสังคมและวัฒนธรรมของประชาคม
อาเซียน” ของนักศึกษาช้ันปที่ 2 สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ      
รําไพพรรณี จํานวน 15 คน ในรายวิชาภาพพิมพเบื้องตน 
         จากเครื่องมือวิจัยผูวิจัยไดนําผลจากการวิเคราะหขอมูล ดําเนินการกับกิจกรรมที่ระบุในแผนการเรียนสัปดาหแรก ให
นักศึกษารางภาพ (sketch)  ครั้งที่ 1 (กอนเรียน) หัวขอ “มุมมอง : พันธกิจทางสังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน” 
ซ่ึงไดผลงานภาพรางจํานวน 15 ภาพ  จากน้ันไดวิจารณผลงานทั้งหมดและแนะนําวิธีการปรับปรุง นอกจากน้ียังไดจัดกิจกรรม
ในการเสริมสรางความรูความเขาใจดวยการนําเสนอเน้ือหาของประชาคมอาเซียนในรูปแบบพาวเวอรพอยท การนํานักศึกษา
เขาชมบอรดประชาสัมพันธ “ประชาคมอาเซียน” ซ่ึงจัดโดยนักศึกษาสาขาวิชาตางๆ ในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
บริเวณลานประชาธิปไตย อาคารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  และการมอบหมายใหนักศึกษาหาขอมูลเพิ่มเติมจาก
แหลงเรียนรูตางๆ ตามที่ตนสนใจและสะดวก เพื่อใชเปนขอมูลจริงในการพัฒนาภาพราง (sketch) ครั้งที่ 2 (หลังเรียน) (จาก
กิจกรรมที่ระบุในแผนการเรียนสัปดาหที่ 8 -9)  ไดผลงานภาพรางจํานวน 15 ภาพ  
         หลังจากกระบวนการพัฒนาภาพรางเสร็จสมบูรณ นักศึกษาไดปฏิบัติงานสรางสรรคศิลปะภาพพิมพประยุกตหรือการ
พิมพซิลคสกรีนบนถุงผาลดโลกรอน ไดผลงานจํานวน 15 ชิ้น 
         เพื่อใหเห็นถึงพัฒนาการในการสรางสรรคผลงาน ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหและเสนอผลการศึกษาในเชิงพรรณนา
วิเคราะหเปนรายบุคคลของนักศึกษา จํานวน 15 คน จากขั้นตอนการรางภาพ ครั้งที่ 1 (กอนเรียน)  มาสูพัฒนาการในการราง
ภาพครั้งที่ 2 (หลังเรียน) มาสูการปฏิบัติการตามกระบวนการศิลปะภาพพิมพประยุกต (การพิมพซิลคสกรีน) จนไดผลงาน
สําเร็จ 
 
ผลการวิเคราะหในดานความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการสรางสรรคศิลปะภาพพิมพประยุกตหัวขอ “มุมมอง : พันธ
กิจทางสังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน” 
        นักศึกษาจํานวน 15 คน ตอบแบบสอบถามครบถวนทั้ง 15 คน คิดเปนรอยละ 100 % เปนเพศชายจํานวน 10 คน คิด
เปนรอยละ 66.67 สวนเพศหญิงมีจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 33.33  สวนใหญมีอายุระหวาง 20 - 25 ป คิดเปนรอยละ 
73.33   
         ความพึงพอใจ 
         นักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวม คิดเปนรอยละ 86.60  โดยประเด็นที่มีความพึงพอใจสูงที่สุดคือ ดานการนํา
ความรูไปใช มีคาเฉล่ีย 4.55 อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด สวนประเด็นดานสถานที่ / ระยะเวลาน้ัน มีคาเฉล่ียนอยที่สุดคือ 
4.15 อยูในระดับพึงพอใจมาก 
         ดานผูสอน 
         ผูเขารวมโครงการ แสดงความเห็นตอความรูความเขาใจการนําไปใชประโยชน คิดเปนรอยละ 87.00  หรือมีคะแนน
เฉล่ีย 4.35 อยูในระดับพึงพอใจมาก 
         ความรูความเขาใจ 
         นักศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับการปฏิบัติงาน คิดเปนรอยละ 85.60 หรือมีคาเฉล่ีย 4.28 อยูในระดับพึงพอใจ
มาก       
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ภาพที่ 1: ภาพแสดงผลงานศิลปะภาพพิมพประยุกต (การพิมพซิลคสกรีนบนถุงผา)  
               ในหัวขอ “มุมมอง : พันธกิจทางสังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน” 

ที่มา : เบญจพร ประจง. 2555              

สรุปและอภิปรายผล 

รายงานวิจัยเรื่อง “ทัศนคติของนักศึกษาที่มีตอพันธกิจทางสังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน โดยผานการ
สรางสรรคศิลปะภาพพิมพประยุกต” ผลการวิจัยพบวา 
         1. นักศึกษาทั้งหมดมีความรูความเขาใจในพันธกิจทางสังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนดีขึ้น  โดยมีคะแนน
หลังการเรียนทั้งหมดสูงขึ้นกวากอนเรียน 
         2. ผลจากการสอนโดยภาพรวมนักศึกษาสามารถสรางสรรคผลงานศิลปะภาพพิมพประยุกตโดยแสดงออกในสวนของ
เน้ือหา รูปแบบวิธีการ และการจัดองคประกอบที่สมบูรณมากขึ้น 
         3. นักศึกษามีความพึงพอใจตอการสรางสรรคผลงานศิลปะภาพพิมพประยุกต หัวขอ  “มุมมอง : พันธกิจทางสังคม
และวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน” มีคาเฉล่ียรอยละ 86.60  อยูในระดับพึงพอใจมาก 
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           ภาพที่ 2: ภาพแสดงผลงานศิลปะภาพพิมพประยุกต (การพิมพซิลคสกรีนบนถุงผา) 
ที่มา : เบญจพร ประจง. 2555  

ขอเสนอแนะ 

         1. ผูสอนควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางดานศิลปะที่สงเสริมความคิดสรางสรรค และความถนัดทางดานการ
เรียน เชน การสอนแบบผูเรียนเปนสําคัญโดยมีผูสอนเปนผูใหคําแนะนํา ซ่ึงจะทําใหนักศึกษามีความรูความเขาใจและสามารถ
ในการสรางสรรคงานศิลปะไดอยางสมบูรณ 
         2. ผลจากการวิจัยสามารถนําไปใชในการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูและความถนัดทางศิลปะของ
นักศึกษา 
         3. ควรมีการทําวิจัยลักษณะน้ีในรายวิชาทางศิลปะอ่ืนๆ ดวย 

อภิปรายผลการวิจัย 

         จากผลการศึกษาทัศนคติของนักศึกษาที่มีตอพันธกิจทางสังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน โดยผานการ
สรางสรรคศิลปะภาพพิมพประยุกต มีประเด็นสําคัญที่ควรนํามาอภิปราย ดังน้ี 

1. ผลการทดสอบดานความรูทั่วไปเก่ียวกับประชาคมอาเซียนของนักศึกษา ทดสอบโดยวัดความรูกอนเรียนและหลัง
เรียน พบวา นักศึกษามีคะแนนสอบหลังเรียนมากกวากอนเรียน เกิดจากการไดศึกษาคนควาจากแหลงความรูตางๆ การไดฝก
ปฏิบัติจริง รวมทั้งการไดรับคําแนะนําจากผูสอน ไดดูตัวอยางผลงานที่หลากหลาย ทําใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจมากขึ้น 

2. ผลการตอบแบบสอบถามดานทัศนคติของนักศึกษาที่มีตอพันธกิจทางสังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน
ของนักศึกษาเพื่อการสรางสรรคศิลปะภาพพิมพประยุกต  นักศึกษาสวนใหญแสดงทรรศนะของตนเองวามีความเขาใจ “พันธ
กิจทางสังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน” ในระดับปานกลาง อาจเกิดจากพฤติกรรมที่มิไดเปดรับขาวสาร แตมีความ
รูอยูบาง จากวิทยุ โทรทัศน อินเตอรเนต ส่ือส่ิงพิมพตางๆ ซ่ึงนักศึกษาสมัยน้ีมักจะหาขอมูลจากอินเตอรเนต นาจะมีสาเหตุมา
จากคนควาไดสะดวก รวดเร็ว อาจไดดูไดเห็นผานตามาบาง แตไมเขาใจอยางถองแท  ในสวนของการเตรียมความพรอม
สําหรับ “พันธกิจทางสังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน” นักศึกษาใหทรรศนะวาการใชศิลปะเปนส่ือในการเรียนรู
และเช่ือมโยงวัฒนธรรมรวมกันเปนเรื่องใกลตัวนักศึกษามากที่สุด เน่ืองจากเปนส่ิงที่สามารถปฏิบัติไดเพราะมีความถนัด
ทางการเรียนในดานน้ี  ทรรศนะดานการออกแบบ ส่ิงที่ควรนํามาสรางเปนภาพรางสําหรับงานภาพพิมพประยุกต หัวขอ 
“มุมมอง : พันธกิจทางสังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน” มากที่ สุด ไดแก สัญลักษณอาเซียน เน่ืองจาก 
“สัญลักษณ” เปนสากล ส่ือความหมายไดงาย เปนส่ิงที่เขาใจตรงกัน ทุกชาติ ทุกภาษา และเหมาะกับงานภาพพิมพประยุกต 
(การพิมพซิลคสกรีนบนผลิตภัณฑ) เพราะเปนงานที่เนนรูปแบบเรียบงาย มีการตัดทอน ในสวนของการสรางสรรคผลงานภาพ
พิมพประยุกต หัวขอ “มุมมอง : พันธกิจทางสังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน” ซ่ึงเนนการนําไปประยุกตใชและการมห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี



การประชุมวิชาการวิจัยรำาไพพรรณี ครั้งที่ 9, “การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2558
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           ภาพที่ 2: ภาพแสดงผลงานศิลปะภาพพิมพประยุกต (การพิมพซิลคสกรีนบนถุงผา) 
ที่มา : เบญจพร ประจง. 2555  

ขอเสนอแนะ 

         1. ผูสอนควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางดานศิลปะที่สงเสริมความคิดสรางสรรค และความถนัดทางดานการ
เรียน เชน การสอนแบบผูเรียนเปนสําคัญโดยมีผูสอนเปนผูใหคําแนะนํา ซ่ึงจะทําใหนักศึกษามีความรูความเขาใจและสามารถ
ในการสรางสรรคงานศิลปะไดอยางสมบูรณ 
         2. ผลจากการวิจัยสามารถนําไปใชในการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูและความถนัดทางศิลปะของ
นักศึกษา 
         3. ควรมีการทําวิจัยลักษณะน้ีในรายวิชาทางศิลปะอ่ืนๆ ดวย 

อภิปรายผลการวิจัย 

         จากผลการศึกษาทัศนคติของนักศึกษาที่มีตอพันธกิจทางสังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน โดยผานการ
สรางสรรคศิลปะภาพพิมพประยุกต มีประเด็นสําคัญที่ควรนํามาอภิปราย ดังน้ี 

1. ผลการทดสอบดานความรูทั่วไปเก่ียวกับประชาคมอาเซียนของนักศึกษา ทดสอบโดยวัดความรูกอนเรียนและหลัง
เรียน พบวา นักศึกษามีคะแนนสอบหลังเรียนมากกวากอนเรียน เกิดจากการไดศึกษาคนควาจากแหลงความรูตางๆ การไดฝก
ปฏิบัติจริง รวมทั้งการไดรับคําแนะนําจากผูสอน ไดดูตัวอยางผลงานที่หลากหลาย ทําใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจมากขึ้น 

2. ผลการตอบแบบสอบถามดานทัศนคติของนักศึกษาที่มีตอพันธกิจทางสังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน
ของนักศึกษาเพื่อการสรางสรรคศิลปะภาพพิมพประยุกต  นักศึกษาสวนใหญแสดงทรรศนะของตนเองวามีความเขาใจ “พันธ
กิจทางสังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน” ในระดับปานกลาง อาจเกิดจากพฤติกรรมที่มิไดเปดรับขาวสาร แตมีความ
รูอยูบาง จากวิทยุ โทรทัศน อินเตอรเนต ส่ือส่ิงพิมพตางๆ ซ่ึงนักศึกษาสมัยน้ีมักจะหาขอมูลจากอินเตอรเนต นาจะมีสาเหตุมา
จากคนควาไดสะดวก รวดเร็ว อาจไดดูไดเห็นผานตามาบาง แตไมเขาใจอยางถองแท  ในสวนของการเตรียมความพรอม
สําหรับ “พันธกิจทางสังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน” นักศึกษาใหทรรศนะวาการใชศิลปะเปนส่ือในการเรียนรู
และเชื่อมโยงวัฒนธรรมรวมกันเปนเรื่องใกลตัวนักศึกษามากที่สุด เน่ืองจากเปนส่ิงที่สามารถปฏิบัติไดเพราะมีความถนัด
ทางการเรียนในดานน้ี  ทรรศนะดานการออกแบบ ส่ิงที่ควรนํามาสรางเปนภาพรางสําหรับงานภาพพิมพประยุกต หัวขอ 
“มุมมอง : พันธกิจทางสังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน” มากที่ สุด ไดแก สัญลักษณอาเซียน เน่ืองจาก 
“สัญลักษณ” เปนสากล ส่ือความหมายไดงาย เปนส่ิงที่เขาใจตรงกัน ทุกชาติ ทุกภาษา และเหมาะกับงานภาพพิมพประยุกต 
(การพิมพซิลคสกรีนบนผลิตภัณฑ) เพราะเปนงานที่เนนรูปแบบเรียบงาย มีการตัดทอน ในสวนของการสรางสรรคผลงานภาพ
พิมพประยุกต หัวขอ “มุมมอง : พันธกิจทางสังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน” ซ่ึงเนนการนําไปประยุกตใชและการ
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ตกแตงวัสดุหรือผลิตภัณฑอ่ืนๆ นักศึกษาใหทรรศนะวาควรจะสกรีนบนถุงผาลดโลกรอนมากที่สุด เพราะใชประโยชนได 
เหมาะกับผูใชทุกเพศทุกวัย และชวยลดโลกรอน 
 3. ผลจากการสอนในรายวิชาภาพพิมพพื้นฐาน ใชวิธีการสอนโดยวัดความรูความสามารถในการออกแบบรางภาพ  
(sketch) ครั้งที่ 1 (กอนเรียน) และมอบหมายใหนักศึกษาหาขอมูลเพิ่มเติมจากแหลงเรียนรูตางๆ ตามที่ตนสนใจและสะดวก 
เพื่อใชเปนขอมูลจริงในการพัฒนาภาพราง (sketch) ครั้งที่ 2 (หลังเรียน) โดยผูสอนวิจารณผลงานและแนะนําวิธีการปรับปรุง 
จากน้ันนักศึกษานําภาพราง (sketch) ที่พัฒนาแลวน้ันไปปฏิบัติเปนผลงานภาพพิมพประยุกต โดยภาพรวมแลวนักศึกษา
สามารถสรางสรรคผลงานศิลปะภาพพิมพประยุกตโดยแสดงออกในสวนของเน้ือหา รูปแบบวิธีการ และการจัดองคประกอบที่
สมบูรณมากขึ้น 
 4. ผลการวิเคราะหในดานความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการสรางสรรคศิลปะภาพพิมพประยุกตหัวขอ “มุมมอง 
: พันธกิจทางสังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน จากนักศึกษาจํานวน 15 คน ซ่ึงไดตอบแบบสอบถามครบถวน มี
ความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับพึงพอใจมาก คือ 4.33คิดเปนรอยละ 86.60 โดยประเด็นที่มีความพึงพอใจสูงที่สุดคือ 
ดานการนําความรูไปใชมีคาเฉล่ีย 4.55 คิดเปนรอยละ 91.00 สวนประเด็นดานสถานที่/ระยะเวลาน้ัน มีคาเฉล่ียนอยที่สุดคือ 
4.15 คิดเปนรอยละ 83.00 มีความพึงพอใจในดานผูสอนอยูในระดับมาก มีคะแนนเฉล่ีย 4.35 คิดเปนรอยละ 87.00  มีความ
พึงพอใจในดานความรูความเขาใจในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 4.28 คิดเปนรอยละ 85.60  

โดยภาพรวมแลวนักศึกษามีความพึงพอใจในการสรางสรรคศิลปะภาพพิมพประยุกตหัวขอ “มุมมอง : พันธกิจทาง
สังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนในระดับพึงพอใจมาก จากวิธีการสอนในรูปแบบวัดความรูกอนเรียนและหลังเรียน 
รวมทั้งการไดรับคําแนะนําจากผูสอน ไดดูตัวอยางผลงานที่หลากหลาย ไดศึกษาคนควาจากแหลงความรูตางๆ การไดฝก
ปฏิบัติจริง ทําใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจและสามารถสรางสรรคผลงานไดอยางสมบูรณ 

การวิจัยเรื่อง ทัศนคติของนักศึกษาที่มีตอพันธกิจทางสังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน โดยผานการ
สรางสรรคศิลปะภาพพิมพประยุกต น้ีถือวาประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของการวิจัย ซ่ึงการไดมีสวนรวมของนักศึกษา
ศิลปะในการสรางสรรคงานศิลปะภาพพิมพประยุกต หัวขอ “มุมมอง : พันธกิจทางสังคมและวัฒนธรรมของประชาคม
อาเซียน” ตามทัศนคติของแตละคน จะเปนการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติการสรางสรรคงานศิลปะ นอกจากน้ันยังเปนการ
สนับสนุนในการมีสวนรวมกับประชาคมอาเซียนในการสรางจิตสํานึกที่ดี มีคุณคาสรางสัมพันธที่ดีกับทุกกลุมชนในสังคม และ
ผูวิจัยจะนําผลที่ไดจากการวิจัยน้ีไปตอยอดในการสังเคราะหเพื่อใชในการพัฒนาการเรียนการสอนตอไป    
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ความตองการศึกษาตอในระดับปริญญาตรีหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
สื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี

Requirement to Further Study in Bachelor f Communication Arts 
Program in Mass Communication, RambhalBarniRajabhat University 

วิฆเนศวร  ทะกอง และคณะ 
สาขาวิชาการส่ือสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดยอ 
การศึกษาครั้งน้ี มีเพื่อศึกษาความตองการศึกษาตอในระดับปริญญาตรีหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ

ส่ือสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เพื่อเปรียบเทียบความตองการในการเลือกกลุมวิชาที่
ตองการศึกษาตอหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่ือสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ        
รําไพพรรณี และเพื่อศึกษาเก่ียวกับการรับรูขอมูลพื้นฐานในการเขาศึกษาตอหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ส่ือสารมวลชน  คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดแก นักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายภายในจังหวัดจันทบุรี ที่มีความตองการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา ทั้งหมด 2,985 คน จํานวน 20 โรงเรียน ใน
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 การเลือกกลุมตัวอยาง พิจารณาจากตารางเครซ่ีและมอรแกน (R.V. Krejcie & D.W. 
Morgan) ขนาดของกลุมตัวอยางที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% จะสามารถกําหนดกลุมตัวอยางจํานวนทั้งส้ิน 340 คน เครื่องมือที่
ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม และนําขอมูลมาวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for windows โดยการ
แจกแจงความถี่ หาคารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน โดยการทดสอบคาที (t-test) การ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) 

ผลการศึกษาพบวา ความตองการศึกษาตอในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ส่ือสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  โดยรวมอยูในระดับมาก สวนการรับรูขอมูลพื้นฐาน พบวา 
สวนใหญรับรูจากส่ืออินเตอรเน็ต ถัดมาส่ือบุคคล รองลงมาส่ือส่ิงพิมพ อันดับสุดทาย ส่ือโทรทัศนและสื่อวิทยุ สวนผลการ
ทดสอบสมมุติฐาน พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตองการศึกษาตอในระดับปริญญาตรี จําแนกตามเพศ อาชีพของผูปกครอง 
รายไดตอเดือนของครอบครัว เกรดเฉล่ีย และการรับรูขอมูลพื้นฐาน โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
คําสําคัญ : ความตองการ    

Abstract 
 This study aimed to investigate the requirement, compare the need for selecting the subject 
groups and study basic information for further study in Bachelor of Communication Arts Program in Mass 
Communication, Ramghai BarniRajabhat  University. The population was the 2,985 high school students 
who were study in the 20 Chanthaburi high schools in second semester of academic year 2014 and had 
need of further study in higher education. The schedule of R.V. Krejcie and D.W. Morgan was used in the 
sample selection with the reliability at 95% which showed the amount of the sample of 340 students. 
The data collection instrument was the questionnaire that was analyzed by SPSS for windows. The 
statistical tools were the frequency distribution, percentage, mean, deviation standard, statistical 
hypothesis testing, t-test and one-way ANOVA. 

The result that the factors had influence in highly level toward the requirement of further study 
in Bachelor of Communication Arts Program in Mass Communication, RambhaiRajabhat University. 
Regarding the basic information perception, the most students acknowledged from internet, person, 
printing media as well as television and radio respectively. For the consequence of statistical hypothesis 
testing, the need for studying higher education was classified by gender, parents’ occupations, family 
monthly income and grade point average (GPA). Therefore, the overall of basic information perception 
had a different level of 0.5 statistically significant. 
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บทนํา 

ปจจุบันความเจริญกาวหนาของประเทศพัฒนาไปอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะในภาคธุรกิจสงผลตอการเปล่ียนแปลง
สภาพสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและส่ิงแวดลอมของประเทศ ซ่ึงในภาคธุรกิจมีความตองการบุคลากรที่มีสมรรถนะเฉพาะ
ดาน อันจะสงผลตอการเพิ่มขีดความสามารถใน การแขงขันกับนานาประเทศ คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณีเปนการจัดการศึกษาในดานวิชาชีพนิเทศศาสตรที่สอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนการ
ศึกษาแหงชาติ ในการผลิตกําลังคนระดับความรู ความเชี่ยวชาญดานนิเทศศาสตร โดยเฉพาะหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตที่จะ
ชวยยกระดับการศึกษาในวิชาชีพนิเทศศาสตรแกผูที่ศึกษาใหมีความสอดคลองสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 
เนนกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน นอกจากน้ีการพัฒนาวิชาชีพนิเทศศาสตร หลักสูตรการส่ือสารมวลชนยังให
ความสําคัญกับการพัฒนาคนใหมีคุณธรรมนําความรู เกิดภูมิคุมกันตอตนเองและสังคม รวมทั้งการพัฒนาสมรรถนะและทักษะ
แรงงานเพื่อรองรับการแขงขันของประเทศ 

ในการดําเนินการดังกลาว กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดแนวนโยบายในการจัดการศึกษา เพื่อใหสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซ่ึงเนนการปฏิรูปการศึกษาทั้งดาน
การบริหารและการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนมีโอกาสเรียนรูตลอดชีวิตตามความถนัด ตามความสนใจ และไดรับการ
บริการดานการศึกษาจากรัฐอยางมีคุณภาพ โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล เนนการฝกทักษะกระบวนการคิด การ
จัดการการเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกปญหา จัดกิจกรรมใหไดเรียนรูจาก
ประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง ใหมีการจัดการเรียนการ
สอนโดยผสมผสานสาระความรูตางๆ อยางไดสัดสวนสมดลุกันรวมทั้งใหมีการปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะ
อันพึงประสงคไวในทุกวิชา   

การศึกษาในระดับอุดมศึกษา เปนการศึกษาวิชาชีพที่ผลิตกําลังคนระดับสูงใหแกประเทศ การลงทุนคาใชจายดาน
การศึกษาคอนขางสูง ดังน้ันภารกิจของมหาวิทยาลัยคือการใหการศึกษาแกนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะทําหนาที่เปนแหลง
เพาะคุณธรรมใหแกนักศึกษา มิไดหมายถึงการสอนศีลธรรม แตเปนการสอดแทรกการอภิปรายถกเถียงปญหาเชิงคุณธรรมใน
ทุก ๆ วิชา เพื่อใหนักศึกษามีจุดยืนที่ถูกตองเหมาะสม สําหรับการตัดสินใจในเรื่องตางๆ ไมเฉพาะแตการมีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพเทาน้ัน และใหผูเรียนนําเอาความรูที่ไดรับมาใชในทางที่ถูกเพื่อกิใหเกิดประโยชนตอประเทศชาติ นอกจากน้ีสถาบัน
ศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนตางใหความสําคัญกับผูเรียนและการสรางมาตรฐานการศึกษา โดยมีกระทรวงศึกษาธิการมีหนาที่
สงเสริมและกํากับดูแล พรอมทั้งการกําหนดระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อความเปนมาตรฐานของการศึกษาของชาติ 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาอุดมศึกษา, 2557 : 1)      

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่ือสารมวลชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ปรับปรุงจากหลักสูตร
นิเทศศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชานิเทศศาสตร) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552 เปดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2554 
คณะกรรมการวิชาการฯ เห็นชอบใหนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 9/2554 วันที่ 18 เดือน 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่  11/2554 เม่ือวันที่ 2 เดือน 
ธันวาคม พ.ศ. 2554 หลักสูตรประกอบดวยกลุมวิชา กลุมวิชาวารสารสนเทศกลุมวิชาการประชาสัมพันธ กลุมวิชาการโฆษณา 
กลุมวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน นอกจากน้ีทางหลักสูตรยังสนับสนุนการใชทรัพยากรรวมกันทั้งภาครัฐและเอกชน 
สงผลใหบัณฑิตมีคุณภาพโดยการศึกษาดูงานฝกงานสหกิจศึกษา ตลอดจนเชิญผูประกอบการที่มีประสบการณสูงมาเปน
วิทยากรพิเศษ ดวยความมุงม่ันในการพัฒนาวิชาชีพนิเทศศาสตรแกนักเรียน นักศึกษา และผูที่สนใจใหมีความรูและพัฒนา
ความเชี่ยวชาญเฉพาะดานเพื่อความกาวหนาและการปรับตัวตอการแขงขันทาง การส่ือสารและการปฏิบัติงานในสายนิเทศ
ศาสตรอยางมีประสิทธิภาพ (รายงานหลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต, 2555 : 6)  

ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความตองการศึกษาตอในระดับปริญญาตรีหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การส่ือสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีของผูที่สนใจศึกษาตอภายในจังหวัดจันทบุรี ทั้งน้ีเพื่อ
เปนแนวทางในการวางแผน การจัดการเรียน การสอน การเตรียมความพรอมของหลักสูตรที่จะรองรับผูที่สนใจศึกษาตอให
สอดคลองกับความตองการ รวมถึงการยกระดับคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ใหเปนที่ตองการของ
ตลาดแรงงานทั้งปจจุบันและอนาคต 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความตองการศึกษาตอในระดับปริญญาตรีหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่ือสารมวลชน 
คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

2. เพื่อเปรียบเทียบความตองการในการเลือกกลุมวิชาที่ตองการศึกษาตอหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ส่ือสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

3. เพื่อศึกษาเก่ียวกับการรับรูขอมูลพื้นฐานในการเขาศึกษาตอหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ส่ือสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ีมุงศึกษาความตองการศึกษาตอในระดับปริญญาตรีหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ส่ือสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายภายใน
จังหวัดจันทบุรี ที่มีความตองการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา จํานวน 20 โรงเรียน ทั้งหมด 2,985 คน ในภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2557 สามารถกําหนดกลุมตัวอยางจํานวนทั้งส้ิน 340 คน 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก แบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ แบงเปน 2 ตอน ดังน้ี 
 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อาชีพของผูปกครอง รายไดตอเดือน
ของครอบครัว เกรดเฉล่ีย และการรับรูขอมูลพื้นฐาน 
 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตองการศึกษาตอในระดับปริญญาตรี ประกอบดวย 
ผลิตภัณฑหรือการบริการ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด กระบวนการใหบริการ ประสิทธิภาพและ
คุณภาพของบริการ บุคลากร และลักษณะทางกายภาพ มีลักษณะเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 
ระดับตามวิธีการของลิเคิรท (Likert’s)  
 ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ 
 การเก็บรวบรวมขอมูล โดยลงพื้นที่แจกแบบสอบถามดวยตนเองและคณะ เม่ือเก็บแบบสอบถามครบตามจํานวนที่
กําหนดไวแลว จึงนํามารวบรวมขอมูลและทําการวิเคราะหขอมูล สรุปผล และรายงานผล 

การวิเคราะหขอมูล 
 1. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามแตละฉบับ 
 2. วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อาชีพของผูปกครอง รายไดตอเดือน
ของครอบครัว เกรดเฉล่ีย และการรับรูขอมูลพื้นฐาน โดยหาคารอยละ แลวนําเสนอเปนตารางประกอบความเรียง 
 3. วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตองการศึกษาตอในระดับปริญญาตร ี
โดยการหาคาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานแลวนําคาเฉล่ียไปเปรียบเทียบกับเกณฑในการแปลความหมายเปนชวงคะแนน 
ดังน้ี  4.51 – 5.00 หมายถึง ปจจัยในการตัดสินใจมากที่สุด 3.51 – 4.50 หมายถึง ปจจัยในการตัดสินใจมาก 
2.51 – 3.50 หมายถึง ปจจัยในการตัดสินใจปานกลาง 1.51 – 2.50 หมายถึง ปจจัยในการตัดสินใจนอย 1.00 – 1.50 หมายถึง 
ปจจัยในการตัดสินใจนอยที่สุด 
 4. วิเคราะหขอมูลปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตองการศึกษาตอในระดับปริญญาตรีเปรียบเทียบเพศ โดยการทดสอบ
คาที (t-test) 
 5. วิเคราะหขอมูลปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตองการศึกษาตอในระดับปริญญาตรีเปรียบเทียบตามอาชีพของผูปกครอง 
รายไดตอเดือนของครอบครัว เกรดเฉล่ีย และการรับรูขอมูลพื้นฐาน โดยวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA)  

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1. สถิติพื้นฐาน 
     1.1 รอยละ (%) 

     1.2 คาเฉล่ีย ( ) 
     1.3 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) 
 2. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมุติฐาน มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี



การประชุมวิชาการวิจัยรำาไพพรรณี ครั้งที่ 9, “การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2558

10718 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความตองการศึกษาตอในระดับปริญญาตรีหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่ือสารมวลชน 
คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

2. เพื่อเปรียบเทียบความตองการในการเลือกกลุมวิชาที่ตองการศึกษาตอหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ส่ือสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

3. เพื่อศึกษาเก่ียวกับการรับรูขอมูลพื้นฐานในการเขาศึกษาตอหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ส่ือสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ีมุงศึกษาความตองการศึกษาตอในระดับปริญญาตรีหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ส่ือสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายภายใน
จังหวัดจันทบุรี ที่มีความตองการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา จํานวน 20 โรงเรียน ทั้งหมด 2,985 คน ในภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2557 สามารถกําหนดกลุมตัวอยางจํานวนทั้งส้ิน 340 คน 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก แบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ แบงเปน 2 ตอน ดังน้ี 
 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อาชีพของผูปกครอง รายไดตอเดือน
ของครอบครัว เกรดเฉล่ีย และการรับรูขอมูลพื้นฐาน 
 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตองการศึกษาตอในระดับปริญญาตรี ประกอบดวย 
ผลิตภัณฑหรือการบริการ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด กระบวนการใหบริการ ประสิทธิภาพและ
คุณภาพของบริการ บุคลากร และลักษณะทางกายภาพ มีลักษณะเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 
ระดับตามวิธีการของลิเคิรท (Likert’s)  
 ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ 
 การเก็บรวบรวมขอมูล โดยลงพื้นที่แจกแบบสอบถามดวยตนเองและคณะ เม่ือเก็บแบบสอบถามครบตามจํานวนที่
กําหนดไวแลว จึงนํามารวบรวมขอมูลและทําการวิเคราะหขอมูล สรุปผล และรายงานผล 

การวิเคราะหขอมูล 
 1. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามแตละฉบับ 
 2. วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อาชีพของผูปกครอง รายไดตอเดือน
ของครอบครัว เกรดเฉล่ีย และการรับรูขอมูลพื้นฐาน โดยหาคารอยละ แลวนําเสนอเปนตารางประกอบความเรียง 
 3. วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตองการศึกษาตอในระดับปริญญาตร ี
โดยการหาคาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานแลวนําคาเฉล่ียไปเปรียบเทียบกับเกณฑในการแปลความหมายเปนชวงคะแนน 
ดังน้ี  4.51 – 5.00 หมายถึง ปจจัยในการตัดสินใจมากที่สุด 3.51 – 4.50 หมายถึง ปจจัยในการตัดสินใจมาก 
2.51 – 3.50 หมายถึง ปจจัยในการตัดสินใจปานกลาง 1.51 – 2.50 หมายถึง ปจจัยในการตัดสินใจนอย 1.00 – 1.50 หมายถึง 
ปจจัยในการตัดสินใจนอยที่สุด 
 4. วิเคราะหขอมูลปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตองการศึกษาตอในระดับปริญญาตรีเปรียบเทียบเพศ โดยการทดสอบ
คาที (t-test) 
 5. วิเคราะหขอมูลปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตองการศึกษาตอในระดับปริญญาตรีเปรียบเทียบตามอาชีพของผูปกครอง 
รายไดตอเดือนของครอบครัว เกรดเฉล่ีย และการรับรูขอมูลพื้นฐาน โดยวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA)  

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1. สถิติพื้นฐาน 
     1.1 รอยละ (%) 

     1.2 คาเฉล่ีย ( ) 
     1.3 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) 
 2. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมุติฐาน 
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     3.1 การทดสอบคาที (t-test) 
     3.2 การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)  

ผลการวิจัย 

 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถามผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประชากรศาสตร 
เพศชาย จํานวน 198 คน คิดเปนรอยละ 58.20 และเพศหญิง 142 คน คิดเปนรอยละ 41.80 อาชีพของผูปกครอง เกษตรกร 
จํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 32.40 ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ 26.20 พนักงานลูกจาง 
จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 19.70 อาชีพคาขาย/รับจางทั่วไป จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 12.10 และสุดทายอาชีพประกอบ
ธุรกิจสวนตัว จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 9.70  มีรายได 15,001-20,000 บาท จํานวน 115 คน คิดเปนรอยละ 33.80 ถัดมามี
รายได 10,001-15,000 บาท จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 25.00 รายได 20,001-25,000 บาท จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 
16.50 รายได 5,001-10,000 บาท จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 10.00 รายได 25,001-30,000 บาท จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 
7.90 รองลงมา ต่ํากวา 5,000 บาท จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 6.20 และสุดทาย มีรายได มากกวา 30,000 ขึ้นไป จํานวน 2 คน 
คิดเปนจํานวน .60 มีเกรดเฉล่ีย 2.51-3.00 จํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 30.60 ถัดมามีเกรดเฉล่ีย 2.01-2.50 จํานวน 102 คน คิด
เปนรอยละ 30.00 เกรดเฉล่ีย 2.01-2.50 จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 15.90 รองลงมา มีเกรดเฉล่ีย 3.01-3.50 จํานวน 51 คน คิด
เปนรอยละ 15.00 และอันดับสุดทาย มีเกรดเฉล่ีย 1.50 หรือมากกวา จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 8.50 
 สวนการรับรูขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญรับรูจาก ส่ืออินเตอรเน็ต จํานวน 109 คน คิดเปนรอย
ละ 32.10 ถัดมาส่ือบุคคล จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 28.50 รองลงมาส่ือส่ิงพิมพ จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 15.90 และ
อันดับสุดทาย ส่ือโทรทัศน และส่ือวิทยุ เทากัน จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 11.80 ตามลําดับ 
 ตอนที่ 2 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตองการศึกษาตอในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การส่ือสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี             
 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตองการศึกษาตอในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ส่ือสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี โดยรวม อยูในระดับมาก ( = 3.89) เม่ือพิจารณาเปน
รายดาน โดยเรียงตามคาเฉล่ียจากมากไปหานอย 3 ลําดับ คือ ดานผลิตภัณฑ ( = 4.51) อยูในระดับมากที่สุด อยูในระดับ
มาก ดานการจัดจําหนาย ( = 4.33) อยูในระดับมาก ดานราคา ( = 4.23) อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
 ดานผลิตภัณฑ โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ( = 4.51) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ เรียงตามคาเฉล่ียจากมากไป
หานอย 3 ลําดับ คือหองสมุด มีหนังสือเอกสารส่ิงพิมพเพียงพอ ( = 4.57) ชื่อเสียงทางดานวิชาการเปนเลิศ และไดรับ
มาตรฐานทางการศึกษา ( = 4.57) มีหลักสูตรการเรียนการสอนเหมาะกับสภาพในปจจุบัน ( = 4.54) อยูในระดับมากที่สุด
ทั้ง 3 ดาน 
 ดานราคา โดยรวมอยูในระดับมาก ( = 4.23) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ เรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 
ลําดับ คือ คาใชจายดานเอกสาร ตํารา มีความเหมาะสม ( = 4.33) คาหนวยกิตถูกกวาสถาบันการศึกษาอ่ืน ( = 4.32) ราคา
คุมคากับประสิทธิภาพการสอน ( = 4.24) พบวา อยูในระดับมากทุกขอ 
   ดานการจัดจําหนาย โดยรวมอยูในระดับมาก ( = 4.33) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ เรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหา
นอย 3 ลําดับ คือ สถานที่ตั้งเดินทางไปมาไดสะดวก ( = 4.40) สถานที่ตั้งอยูใกลกับที่พัก ( = 4.40) มีรถประจําทางผาน
หลายสาย ( = 4.38) อยูในระดับมากทุกขอ 
 ดานกระบวนการใหบริการ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( = 3.39) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ เรียงตามคาเฉล่ีย
จากมากไปหานอย 3 ลําดับ คือ มีการจัดตารางเวลาเรียนที่เหมาะสม ( = 3.58) มีระบบในการใหบริการในการสมัครเรียน
อยางรวดเร็ว ( = 3.51) อยูในระดับมาก สวนขั้นตอนในการใหบริการตาง ๆ รวดเร็ว ( = 3.34) อยูในระดับปานกลาง 
 ดานประสิทธิภาพและคุณภาพของบริการ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( = 3.26) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ เรียง
ตามคาเฉล่ียจากมากไปหานอย 3 ลําดับ คือ สามารถนําความรูที่ดีไปใชปฏิบัติงานเกิดประโยชนไดจริง ( = 3.37) หลักสูตร
ตาง ๆ ไดการรับรองมาตรฐานจากกระทรวง ศึกษาธิการ ( = 3.30) หลักสูตรที่ศึกษาเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน ( = 
3.29) อยูในระดับปานกลางทุกขอ 
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 ดานบุคลากร โดยรวมอยูในระดับมาก ( = 3.82) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ เรียงตามคาเฉล่ียจากมากไปหานอย 3 
ลําดับ คือ อาจารยมีประสบการณการสอนหลายป ( = 4.10) จํานวนอาจารยที่สอนในสถาบันเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา    
( = 3.97) อาจารยมีความรูตรงตามสาขาที่สอน ( = 3.74) อยูในระดับมากทุกขอ 
 ดานลักษณะทางกายภาพ  โดยรวมอยูในระดับมาก ( = 3.65) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ เรียงตามคาเฉล่ียจากมาก
ไปหานอย 3 ลําดับ คือ ภายในสถาบันมีการจัดการดานสถานที่ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม ( = 3.78) จํานวนหองนํ้าเพียงพอ
และสะอาด ( = 3.67) มีการจัดสภาพและบรรยากาศในหองเรียนดี ( = 3.67) อยูในระดับมากทุกขอ 
 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมุติฐาน 
 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตองการศึกษาตอในระดับปริญญาตรี จําแนกตามเพศ อาชีพของผูปกครอง รายไดตอเดือน
ของครอบครัว เกรดเฉล่ีย และการรับรูขอมูลพื้นฐาน โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

สรุปและการอภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยพบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตองการศึกษาตอในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการส่ือสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  โดยรวมอยู ในระดับมาก เน่ืองจากใน
ปจจุบันเทคโนโลยีเจริญเติบโตไปอยางรวดเร็วนักเรียนจึงใหความสําคัญกับปจจัยในทุกๆ ดาน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของปยะ
วดี อินทรพาณิชย (2547) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียน ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ ในโรงเรียนเทคโนโลยีชางกลพณิชยการนครราชสีมา ผลการศึกษาพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และ
สอดคลองกับงานวิจัยของอเนก ณะชัยวงค (2553) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจศึกษาตอในระดับปริญญาตรี
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ผลจากการศึกษาพบวา สวนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจศึกษาตอในระดับ
ปริญญาตร ีของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม โดยรวมอยูในระดับมาก 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 1. ในการทําวิจัยครั้งตอไปควรจะมีการทาวิจัยกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เพื่อใหทราบความคิดเห็น
ของนักศึกษาที่ไดตัดสินใจเลือกเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 2. ในการทาวิจัยครั้งตอไปควรจะมีการทาวิจัยแบบเจาะลึกในดานตาง ๆ โดยการสัมภาษณกลุมตัวอยางที่มาจากนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเปาหมาย 
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ปญหากฎหมายเกี่ยวกับการสอบสวนคดีอาญาและคดีความผิดตามกฎหมายพิเศษของ 
กองบังคับการตํารวจน้ํา 

Legal Problem Concerning Investigation of Criminal Cases and Cases of 
Offence under Special Laws of Marine Police Sub-division 

ประชานาถ แดงเนียม 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

บทคัดยอ 

 อํานาจหนาที่ในการสอบสวนผูการกระทําความผิดในเขตทองทะเลเปนอํานาจของพนักงานสอบสวนสถานี
ตํารวจภูธรในเขตทองที่ที่การกระทําความผิดไดเกิดขึ้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยไมไดใหอํานาจหนาที่
แกกองบังคับการตํารวจนํ้า ซ่ึงเปนหนวยงานเฉพาะที่มีอํานาจโดยตรงในการปราบปรามผูกระทําความผิดในเขตทองทะเล โดย
มีเพียงอํานาจจับกุมผูกระทําความผิดแตไมมีอํานาจดําเนินคดีแกผูกระทําความผิด จึงกอใหเกิดปญหาและอุปสรรคในการ
รวบรวมพยานหลักฐาน เพราะการเก็บพยานหลักฐานในพื้นที่ทองทะเลจะตองจัดเก็บ ณ ขณะจับกุมหรือในขณะที่การกระทํา
ความผิดไดเกิดขึ้นจะมาเก็บในภายหลังไมไดเน่ืองจากสภาวะในทองทะเลจะกอใหเกิดคลาดเคล่ือน จุดเกิดเหตุคลาดเคล่ือน ซ่ึง
เปนปญหาในช้ันพิจารณาคดีของศาลได จึงเห็นควรใหเจาพนักงานตํารวจนํ้าหรือกองบังคับการตํารวจนํ้ามีอํานาจในการ
สอบสวนผูกระทําความผิดอาญาในพื้นที่ทองทะเลและใหถือวาเปนเจาพนักงานผูมีอํานาจในเขตทองทะเลตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพิ่มเติมจากพนักงานสอบสวนผูมีอํานาจในเขตทองที่ที่การกระทําความผิดไดเกิดหรือเชื่อวา
ไดเกิดขึ้น เพื่อใหเจาพนักงานตํารวจนํ้าหรือกองบังคับการตํารวจนํ้ามีอํานาจทั้งจับกุมและสอบสวนผูกระทําความผิด อันจะ
สงผลใหการปราบปรามอาชญากรรมในทองทะเลมีประสิทธิภาพ 
คําสําคัญ: การสอบสวนคดีอาญา / กองบังคับการตํารวจนํ้า 

Abstract 

  The authority and duty in investigation of offenders in the sea are the authority and duty of 
investigators of provincial police stations in the area that offence occurs under the Criminal Procedural 
Code. According of the Criminal Procedure Code, there is not the authority and duty in investigation of 
offenders for Marine Police Sub-division Which is the only specific division having direct authority to 
suppress offenders in the sea. Marine Police Sub-division has only the authority to arrest offenders, but 
does not have the authority to prosecute against offenders. It causes problems and obstacles in finding 
and collecting evidence. Finding and collecting evidence in the sea area, evidence should be collected at 
the time of arrest of at the time the offence occurs. The evidence cannot be collected later because 
conditions in the sea can cause errors of spot scenes, facts, circumstances and others. This is the problem 
at the trial level of the court of law. It is recommended that Marine Police Sub-division or the police 
officers of Marine Police Sub-division should have the authority to investigate criminal offenders in the sea 
area and it should be deemed that they are the authorized offices in the sea area under the Criminal 
Procedure Code from the authorized investigators in the area where the crime takes place or is believed 
to occur. Therefore, when Marine Police Sub-division or the police offices of Marine Police division have 
both the authority to suppress and investigate offenders, the suppression of crime in the sea will be more 
effective. 
Keywords: Criminal Investigation / Marine Police Sub-division 
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บทนํา 
 พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการสํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2552 และกฎกระทรวงการแบงสวนราชการเปน
กองบังคับการหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนในสํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2552 กําหนดใหกองบังคับการตํารวจนํ้า
เปนหนวยงานสังกัดกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง สํานักงานตํารวจแหงชาติ มีอํานาจหนาที่ในเขตอํานาจรับผิดชอบใน
การรักษาความสงบเรียบรอย ปองกันและปราบปรามอาชญากรรมปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ
กฎหมายอ่ืนอันเก่ียวกับความผิดทางอาญาในเขตนานนํ้าไทย ทาเรือชายฝงทะเล ซ่ึงเปนอาณาเขตของประเทศไทย รวมทั้งเขต
เศรษฐกิจจําเพาะและในทะเลหลวงเฉพาะเรือไทยปฏิบัติงานรวมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย ทั้งน้ียังมีหนาที่และภารกิจเพิ่มเติมในการพิทกัษชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย และประชาชน คือ รักษา
ความม่ันคงของชาติและราชบัลลังก รักษาสวัสดิภาพในนานนํ้าไทยและในทะเลหลวง รักษาทรัพยากรและผลประโยชนของ
ชาติทางทะเลทําการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดและกระทําผิดอาญาทั่วไปและความผิดตามพระราชบัญญัติ
ตาง ๆ ทีมี่โทษทางอาญาโดยเฉพาะสินคาหลบหนีภาษีศุลกากร ยาเสพติดใหโทษ อาวุธสงครามและวัตถุระเบิด การหลบหนี
เขาเมืองและการลักลอบนําเขานํ้ามันเชื้อเพลิง นํ้ามันปาลมเขามาในราชอาณาจักร การปองกันและปราบปรามการกระทําอัน
เปนโจรสลัด พ.ศ. 2534 และพระราชบัญญัติวาดวยความผิดเก่ียวกับสถานที่ผลิตปโตรเลียมในทะเล พ.ศ. 2530 ในการ
ปองกันและปราบปรามการกระทําผิดทางอาญากองบังคับตํารวจนํ้าเนนการปองกันและปราบปรามการกระทําผิดเก่ียวกับ
กฎหมายศุลกากร การประมง คนเขาเมือง การเดินเรือในนานนํ้าไทย สํารวจและหามกักกันขาวควบคุมเครื่องอุปโภคและของ
อ่ืน ๆ ในภาวะคับขัน การสงออกนอกและนําเขามาในราชอาณาจักร ซ่ึงสินคาบางอยาง การรักษาสวัสดิภาพในนานนํ้าไทย 
ทาเรือและชายฝงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ โดยถือปฏิบัติในพื้นที่รับผิดชอบตามหนาที่ คือ พื้นที่ในทะเลอาณาเขต 12 
ไมลทะเลและพื้นที่ในทะเลเขตตอเน่ืองอีก 12 ไมลทะเล รวมเปน 24 ไมลทะเลจากแนวชายฝงทะเลอันดามัน รวมทั้งพื้นที่ใน
แมนํ้าใกลฝงทะเลโดยมีเรือตรวจการณเปนยานพาหนะในการออกตรวจทางทะเลและแมนํ้าใกลฝง  
 กฎหมายที่เจาพนักงานตํารวจนํ้าใชกฎหมายพิเศษ ไดแก การสืบสวน จับกุมผูกระทําความผิดทางนํ้า 12 ฉบับ ไดแก 
พระราชบัญญัติวาดวยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พ .ศ . 2482 พระราชบัญญัติการประมง พ .ศ . 2490 
พระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ .ศ . 2535 (รวมถึงสัตว นํ้าดวย ) 
พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติวาดวยความผิดเก่ียวกับสถานที่ผลิตปโตรเลียมในทะเล พ.ศ. 
2535 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2496 (ปองกันการเล่ียงภาษีศุลกากรในเขตตอเน่ือง) พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 
2522 (ปองกันการเขาเมืองในเขตตอเน่ือง) พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 พระราชบัญญัติเพิ่มอํานาจตํารวจใน
การปองกันและปราบปรามการกระทําผิดทางนํ้า พ .ศ.  2496 (ควบคุมการกระทําผิดในเรือหรืออากาศยานทางนํ้า 
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการกระทําอัน
เปนโจรสลัด พ.ศ. 2534  
 ซ่ึงจากกฎหมายขางตนเจาพนักงานสอบสวนตํารวจภูธรอาจไมมีความชํานาญ เพราะพนักงานสอบสวนไดรับภาระใน
การสอบสวนคดีอาญาทุกคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 18 การที่เจาพนักงานตํารวจนํ้าจับกุม
ผูกระทําความผิดอาญาทางนํ้าแตกลับไมมีอํานาจการสอบสวนอาจเปนปญหาในการพิจารณาคดีอาญาได รวมทั้งปญหาในการ
รวบรวมพยานหลักฐาน และหนวยงานอ่ืน ๆ ที่สังกัดในสํานักงานตํารวจแหงชาติก็มีอํานาจในการสอบสวนคดีอาญาดวย ตาม
พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการสํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2552 และกฎกระทรวงการแบงสวนราชการเปนกองบังคับ
การหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนในสํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศสํานักงานตํารวจแหงชาติ เรื่อง
การกําหนดหนวยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือพื้นที่การปกครองของสวนราชการ และเจาพนักงานตํารวจนํ้ายังอาศัย
อํานาจในการปองกันและปราบปรามบนพื้นนํ้า ทะเล แมนํ้า ลําคลอง ตามพระราชบัญญัติเพิ่มอํานาจตํารวจในการปองกัน
และปราบปรามการกระทําผิดทางนํ้า พ.ศ. 2596 ใหมีอํานาจหนาที่ปราบปรามและปองกันการกระทําผิดทางอาญาในนานนํ้า
ไทยโดยเฉพาะอยางยิ่งการกระทําความผิดอันเก่ียวกับกฎหมายศุลกากร การเดินเรือการประมงและการเขาเมือง ได แก 
พระราชบัญญัติเพิ่มอํานาจตํารวจในการปองกันและปราบปรามการกระทําผิดทางนํ้า พ.ศ. 2496 มาตรา 4, 5, 6 เจาพนักงาน
ตํารวจนํ้าถาพบพฤติกรรมหรือเหตุที่นาสงสัยวากระทําความผิดทางอาญาบนยานพาหนะเรือหรือใชเรือในการกระทําความผิด
อาญาทางนํ้าในนานนํ้าไทย เจาพนักงานตํารวจนํ้าชั้นสัญญาบัตรในกองบังคับการตํารวจนํ้าสามารถทําการคนยานพาหนะเรือ
ไดตลอด 24 ชั่วโมง โดยไมตองขอหมายคนจากศาล และตามมาตรา 5, 6 ในเม่ือมีพฤติการณอันควรสงสัยวาจะมีหรือไดมีการ
กระทําความผิดเกิดขึ้นในยานพาหนะใด ใหอํานาจเจาพนักงานตํารวจนํ้าชั้นสัญญาบัตรในการส่ังหามผูใดมิใชเจาพนักงานขึ้นมห
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ไปบนยานพาหนะและส่ังใหผูควบคุมยานพาหนะหยุดยานพาหนะ จะเห็นไดวา พระราชบัญญัติในมาตราน้ี ใหอํานาจเจา
พนักงานตํารวจนํ้าในการปองกันปราบปราบไมใหเกิดอาชญากรรมและปราบปรามการกระทําผิดอาญาทางนํ้าในนานนํ้าไทย 
ฉะน้ัน ในกฎหมายเพิ่มอํานาจตํารวจนํ้าเพื่อใหการปราบปรามการกระทําผิดอาญาในนานนํ้าไทย ในเรือ หรือเรือบินทะเลหรือ
ในบริเวณทาเรือสําหรับเรือซ่ึงออกไปสูหรือเขามาจากทะเลที่ใหอํานาจกองบังคับการตํารวจนํ้าในการปองกันปราบปราม
ผูกระทําผิดอาญาในนานนํ้าไทยได 
 นอกจากน้ัน เจาพนักงานตํารวจนํ้ามีอํานาจในการสืบสวน ปองกัน ปราบปราบผูกระทําผิดทางอาญาทางนํ้าใน
นานนํ้าไทย ตามกฎหมาย 12 ฉบับ จะเห็นไดวาเจาพนักงานตํารวจนํ้ามีอํานาจสืบสวนปรามปราบการกระทําความผิดอาญา
ทางนํ้าตามพระราชบัญญัติดังที่กลาวมาขางตน และกฎหมาย 12 ฉบับ ที่เจาพนักงานตํารวจนํ้าใชเปนกฎหมายพิเศษในการ
สืบสวนจับกุมผูกระทําความผิดบนพื้นนํ้า ทะเล แมนํ้า ลําคลองโดยเฉพาะ แตไมมีอํานาจการสอบสวนตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาอาญาตองสงพนักงานสอบสวนตํารวจที่อยูในเขตพื้นที่ที่อยูในอํานาจการสอบสวนตอไป 
 ดังน้ัน เม่ือเจาพนักงานตํารวจนํ้ามีอํานาจจับกุมผูกระทําผิดแลว จึงเห็นวาควรที่จะใหเจาพนักงานตํารวจนํ้ามีอํานาจ
ในการสอบสวนคดีอาญาไดดวย อันเน่ืองมาจากความจําเปนหลายประการโดยเฉพาะในการรวบรวมพยานหลักฐานที่จะตอง
อาศัยโอกาส ขอจํากัด ระยะเวลาและพฤติการณตาง ๆ ที่จะตองรวบรวมพยานหลักฐาน ณ ขณะน้ันจะปลอยไวไมได ถาปลอย
ไวแลวอาจจะรวบรวมพยานหลักฐานไมไดเลยเน่ืองจากสภาพของคล่ืนลมในทะเล สภาพอากาศหรือจุดเกิดเหตุจะมีการ
เปล่ียนแปลงหรือมีความคลาดเคล่ือนตลอดเวลา จึงทําใหยากตอการรวบรวมพยานหลักฐานในการฟองรองคดีกอใหเกิดปญหา
การนําผูกระทําความผิดมาลงโทษไมได ดังน้ันจึงมีความจําเปนในการจัดทําวิทยานิพนธน้ีเพื่อใหกองบังคับการตํารวจนํ้ามี
อํานาจในการสอบสวนคดีทางทะเลอันเปนอํานาจโดยตรงที่จะทําใหการดําเนินคดีทางทะเลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาอํานาจสอบสวนในคดีอาญาของกองบังคับการตํารวจนํ้า 
 2. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเก่ียวกับการคนหาและการรวบรวมพยานหลักฐานในเขตทองทะเล 
 3. เพื่อศึกษาหลักความรับผิดทางอาญาในเขตพื้นที่ทางทะเล 
 4. เพื่อศึกษาการกระทําความผิดตอเน่ืองในเขตพื้นที่ทางทะเล 

วิธดํีาเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยน้ีเปนการศึกษาวิจัยทางกฎหมาย (Legal research) โดยใชวิธีวิจัยเอกสาร (Documentary 
research) ซ่ึงจะศึกษากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ที่เก่ียวของกับวิจัยกฎหมายในการสืบสวนคดีอาญาของกองบังคับการ
ตํารวจนํ้า สังกัดกองบัญชาการสอบสวนกลางสํานักงานตํารวจแหงชาติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในคดี
ความผิดตามกฎหมายพิเศษและคดีอาญาโดยทําการศึกษาคนควาและรวบรวมจากเอกสารที่เก่ียวของทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ ตัวบทกฎหมาย วิทยานิพนธ บทความ ตํารา คําบรรยาย ขอมูลทางอินเตอรเน็ต เอกสารอ่ืน ที่เก่ียวของทั้ง
ของประเทศไทยและตางประเทศเพื่อวิเคราะหและประมวลผล 

ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาเก่ียวกับการสอบสวนคดีอาญาและคดีความผิดตามกฎหมายพิเศษของกองบังคับการตํารวจนํ้า
วิเคราะหตามประเด็นปญหาพบวา 
 1. ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับอํานาจในการสอบสวนในนานนํ้าไทย เม่ือพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 2 (16) ที่ไดกําหนดความหมายของคําวา “พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ” ไวใหหมายความถึง เจา
พนักงานซ่ึงกฎหมายใหมีอํานาจและหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน ใหรวมทั้งพัศดี เจาพนักงานกรม
สรรพสามิต กรมศุลกากร กรมเจาทา พนักงานตรวจคนเขาเมืองและเจาพนักงานอ่ืนๆ ในเม่ือทําการอันเก่ียวกับการจับกุม
ปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมาย ซ่ึงตนมีหนาที่ตองจับกุมหรือปราบปราม การที่กฎหมายกําหนดไวเชนน้ีก็เพื่อใหเจาพนักงาน
ที่มีความรับผิดชอบในเขตพื้นที่ของตนเองมีหนาที่ในการจับกุมและสอบสวนผูกระทําความผิด แตเม่ือพิจารณาตามอํานาจ
หนาที่ในการสอบสวนผูการกระทําความผิดในเขตทองทะเลเปนอํานาจของพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรในเขตทองที่ที่
การกระทําความผิดไดเกิดขึ้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 18 โดยไมไดใหอํานาจหนาที่แกกองบังคับ
การตํารวจนํ้า ทั้งที่ เปนหนวยงานเฉพาะมีอํานาจโดยตรงในการปราบปรามผูกระทําความผิดในเขตทองทะเลตาม
พระราชบัญญัติวาดวยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พ .ศ. 2482 พระราชบัญญัติการประมง พ .ศ. 2490 มห
าว
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ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี



การประชุมวิชาการวิจัยรำาไพพรรณี ครั้งที่ 9, “การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2558

112 24 

 

พระราชบัญญัติวาดวยความผิดเก่ียวกับสถานที่ผลิตปโตรเลียมในทะเล พ.ศ. 2530 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2496 
(ปองกันการเล่ียงภาษีศุลกากรในเขตตอเน่ือง) พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 (ปองกันการเขาเมืองในเขตตอเน่ือง) 
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการกระทําอันเปนโจรสลัด พ.ศ. 
2534 ซ่ึงตามกฎหมายดังกลาวไดกําหนดใหกองบังคับการตํารวจนํ้ามีอํานาจจับกุมผูกระทําความผิดเทาน้ัน แตไมมีอํานาจ
ดําเนินคดีแกผูกระทําความผิด จึงกอใหเกิดปญหาและอุปสรรคในการปราบปรามผูกระทําความผิดทางทะเลโดยเฉพาะในการ
รวบรวมพยานหลักฐานที่ตองอาศัยระยะเวลาอยางรวดเร็วหรือ ณ ขณะพบเห็นการกระทําความผิด จึงจะสามารถรวบรวม
พยานหลักฐานได เพราะถาเชนน้ันจะทําใหพยานหลักฐานคลาดเคล่ือนหรือหายไปเลยก็เปนได เพราะสภาพในทองทะเลมี
ความเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลาและจุดเกิดเหตุอาจจะมีการกําหนดพื้นที่ไดยาก จึงมีความจําเปนที่จะใหกองบังคับการตํารวจ
นํ้าเปนผูที่จะตองรวมรวมพยานหลักฐานและสอบสวนผูกระทําความผิดแทนที่จะใหตํารวจภูธรในเขตทองที่กระทําความผิดมี
อํานาจสอบสวน เพราะถือวาเปนผูมีความเชี่ยวชาญ เครื่องมือ อุปกรณและการกําหนดจุดเกิดเหตุ นอกจากน้ัน เจาพนักงาน
ตํารวจนํ้ายังมีความรู ความชํานาญเฉพาะทางในการดูแผนที่การเดินเรือ ละติจูด ลองติจูด GPS การหาตําแหนงเรือดวยระบบ
ดาวเทียม เปนตน (พ.ต.ท.วรรณา อินเชื้อ สารวัตรสถานีตํารวจนํ้าปตตานี และบทสัมภาษณ ร.ต.อ. สมภพ ศฤงคสวัสดิ์ รอง
สารวัตรสถานีตํารวจนํ้าสมุทรปราการ, สัมภาษณ, 2557) (คําพิพากษาฎีกาที่ 5445/2552)  
 2. วิเคราะหปญหาและอุปสรรคเก่ียวกับการคนหา รวบรวมพยานหลักฐานในเขตทองทะเล การรวบรวม
พยานหลักฐาน เพราะการเก็บพยานหลักฐานในพื้นที่ทองทะเลจะตองจัดเก็บ ณ ขณะจับกุมหรือในขณะที่การกระทําความผิด
ไดเกิดขึ้น ถามาเก็บในภายหลังจะทําใหพยานหลักฐานคลาดเคล่ือนหรือไมอาจจะหาพยานหลักฐานไดเลยก็เปนได อัน
เน่ืองมาจากสภาวะในทองทะเลจะกอใหเกิดความคลาดเคล่ือนหรือจุดเกิดเหตุไมเปนไปในจุดที่เกิดการกระทําความผิดจริง 
นอกจากปญหาขางตนแลวยังมีปญหาในเขตพื้นที่ทางทะเลมีการแบงเขตพื้นที่ไวหลายเขตพื้นที่ ไดแก นานน้ําภายใน ทะเล
อาณาเขต เขตตอเน่ือง เขตเศรษฐกิจจําเพาะ ทะเลหลวง ซ่ึงแตละเขตมีการกําหนดความกวางไวแตกตางกันอันเปนไปตาม
หลักกฎหมายภายในและหลักกฎหมายระหวางประเทศ และเขตเหลารัฐภายในมีอํานาจอธิปไตยแตกตางกันจึงทําใหเปนการ
ยากในการที่จะกําหนดเขตพื้นที่ในการกระทําความผิดได และจะเปนปญหาในชั้นพิจารณาคดีของศาลได เชนกรณีตามคํา
พิพากษาฎีกาที่ 5445/2552 เปนการแสดงใหเห็นวาเจาพนักงานตํารวจนํ้าเปนผูรวบรวมพยานหลักฐานสงใหเจาพนักงาน
สอบสวนตํารวจภูธรที่อยูในเขตอํานาจการสอบสวนและเจาพนักงานสอบสวนสรุปสํานวนสงใหพนักงานอัยการเพื่อพิจารณา
ตามพยานหลักฐานที่เจาพนักงานตํารวจนํ้าสงใหเพื่อส่ังฟองศาลและศาลรับฟงพยานหลักฐานดังกลาว ที่เจาพนักงานตํารวจนํ้า
สงใหเปนพยานหลักฐานตามแผนที่การเดินเรือ ละติจูด ลองติจูด GPS การหาตําแหนงเรือดวยระบบดาวเทียม ที่ไมสามารถ
แกไขได เปนวิชาชีพเฉพาะทางปราบปรามทางนํ้าที่ไมมีหนวยงานใดในสํานักงานตํารวจแหงชาติสามารถปฏิบัติไดนอกจากเจา
พนักงานตํารวจนํ้า 
 3. วิเคราะหปญหาเก่ียวกับการกําหนดอาณาเขตทะเล จุดเกิดเหตุ การใชพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร GPS หา
ตําแหนงเรือ ละติจูดหรือลองติจูด ที่ไมสามารถแกไขได จึงเห็นวาพนักงานเจาหนาที่ตํารวจนํ้ามีความเช่ียวชาญ ชํานาญ 
มากกวา เจาพนักงานตํารวจภูธรที่มีเขตอํานาจในการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในการตรวจคน
เรือที่ใชในการกระทําความผิดอาญานานนํ้าไทย พิกัดเรือหรือเวลาจับกุม เจาพนักงานตํารวจนํ้าจับกุมผูกระทําความผิดอาญา
ทางทะเล สงพยานหลักฐานใหพนักงานสอบสวนที่มีเขตอํานาจในการสอบสวน โดยบันทึกจับกุม ตามพยานหลักฐาน จุดเกิด
เหตุกลางทะเล ตามพิกัดจุดเกิดเหตุที่ถูกตอง เจาพนักงานตํารวจนํ้าจับกุมโดยใช GPS ในการหาตําแหนงเรือ พิกัดเรือ ละติจูด 
ลองติจูด ตามแผนที่การเดินเรือ ลงบันทึกจับกุมไดถูกตองครบถวน จึงมีการกําหนดจุดเกิดเหตุอยางถูกตองตามหลักการในการ
แบงอาณาเขตตามหลักกฎหมายภายในประเทศและหลักกฎหมายระหวางประเทศ ไดแก เขตพื้นที่นานนํ้าภายใน ทะเลอาณา
เขต 12 ไมลทะเล เขตตอเน่ือง 24 ไมลทะเล เขตเศรษฐกิจจําเพาะ 24 ไมลทะเล และเขตพื้นที่ทะเลหลวง ซ่ึงการกําหนดจุด
เกิดเหตุบริเวณเขตพื้นที่ทางทะเลเหลาน้ีจะตองมีเครื่องมือและอุปกรณที่มีความทันสมัยและจะตองเปนอํานาจโดยตรงของ
หนวยงานที่รับผิดชอบน่ันก็คือ เจาพนักงานกองบังคับการตํารวจนํ้าที่จะเปนหนวยงานช้ันตนในการปราบปรามผูกระทํา
ความผิดทางนํ้าและเปนหนวยงานแรกที่พบเห็นการกระทําความผิดหรือจับกุม จึงเห็นควรที่จะเปนผูมีอํานาจรับผิดชอบในเขต
พื้นที่ทางทะเลแทนที่จะใหตํารวจภุธรในเขตพื้นที่เปนผูรับผิดชอบ 
 4. ปญหาความผิดตอเน่ือง การที่เจาพนักงานตํารวจนํ้าจับกุมผูกระทําความผิดอาญาทางนํ้าและเขตอํานาจการ
สอบสวนทางนํ้าไมอาจจะกําหนดพื้นที่กระทําความผิดเริ่มแรกไดโดยงายอันเน่ืองมาจากการกําหนดเขตพื้นที่ทางทะเลตาม
หลักกฎหมายและไมอาจจะทราบไดวาเปนเขตพื้นที่ใดที่พบการกระทําความผิด จนกวามีการตรวจคนหรือจับกุมของเจาหนาที่ 
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กรณีขางตนจึงถือไดวาเปนความผิดตอเน่ืองหรือความผิดขณะเดินทางเชนเดียวกับอํานาจสอบสวนของกองบังคับการตํารวจ
รถไฟ และกองกํากับตํารวจทางหลวง หนวยงานดังกลาวมีการกระทําความผิดอาญาขณะยานพาหนะที่ใชในการกระทํา
ความผิดเดินทาง ดังน้ัน ตํารวจทางหลวงจับกุมยานพาหนะทุกชนิดที่ใชในการกระทําความผิดอาญาบนทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ไดถาเปนกรณีความผิดในคดีจราจรทาง
บก  สวนตํารวจรถไฟพบการกระทําความผิดทางอาญาบนขบวนรถไฟอยูในเขตพื้นที่รับผิดชอบการสอบสวนของ 3 สถานี 
ไดแก สถานีรถไฟมักกะสัน สถานีรถไฟกรุงธนบุรี สถานีตํารวจรถไฟนพวงศ กรณีขางตนเจาพนักงานสอบสวนตํารวจรถไฟ
สามารถสอบสวนเองไดตามความผิดอาญาทุกคดีที่ไดเกิดขึ้นบนขบวนรถไฟตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ดังน้ันจะเห็นไดวา ถาพิจารณาถึงอํานาจหนาที่ของเจาพนักงานตํารวจนํ้าแลวควรเปนผูที่มีอํานาจในการดําเนินคดีอาญาตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เน่ืองจากเปนผูที่มีอํานาจในการจับกุมในเขตพื้นที่ทางทะเลซ่ึงถือวาเปนความผิด
ตอเน่ืองที่จะตองอาศัยความรู ความสามารถเปนอยางมากที่จะดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดได 

สรุปและอภิปรายผล 
 ในการกําหนดอํานาจหนาที่ในการสอบสวนผูการกระทําความผิดในเขตทองทะเลน้ัน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญากําหนดใหเปนอํานาจของพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรในเขตทองที่ที่การกระทําความผิดไดเกิดขึ้นหรือเชื่อ
วาไดเกิดโดยไมไดใหอํานาจหนาที่แกกองบังคับการตํารวจนํ้า ซ่ึงเปนหนวยงานเฉพาะที่มีอํานาจโดยตรงในการปราบปราม
ผูกระทําความผิดในเขตทองทะเล โดยมีเพียงอํานาจจับกุมผูกระทําความผิดแตไมมีอํานาจดําเนินคดีแกผูกระทําความผิด จึง
กอใหเกิดปญหาและอุปสรรคในการรวบรวมพยานหลักฐาน เพราะการเก็บพยานหลักฐานในพื้นที่ทองทะเลจะตองจัดเก็บ ณ 
ขณะจับกุมหรือในขณะที่การกระทําความผิดไดเกิดขึ้นจะมาเก็บในภายหลังไมไดเน่ืองจากสภาวะในทองทะเลจะกอใหเกิด
คลาดเคล่ือน จุดเกิดเหตุคลาดเคล่ือน ซ่ึงเปนปญหาในชั้นพิจารณาคดีของศาลได  

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 จากการศึกษาขอเสนอแนะวา 
 1. ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับอํานาจในการสอบสวนในนานนํ้าไทย เจาพนักงานตํารวจนํ้ามีพนักงานสอบสวนจะ
นําเอาการจัดการองคกรของรัฐมาปรับใชกับหนวยงานกองกํากับการสอบสวนตํารวจนํ้าที่เก่ียวกับการกระทําความผิดอาญา
ทางนํ้าโดยเฉพาะจะไดแบงการสอบสวนทางนํ้าแยกจากตํารวจหนวยอ่ืนทางบกตางหาก แบงงานชัดเจน เขตอํานาจการ
สอบสวนความผิดอาญาทางบกกับทางนํ้าจะไดไมสับสนเก่ียวกับเขตอํานาจการสอบสวนเพราะทางนํ้าแบงเปนละติจูดกับ   
ลองติจูด ตามแผนที่การเดินเรือทางทะเล การคนหาตําแหนงเรือดวยระบบดาวเทียม และจะไดสอบสวนตามความเชี่ยวชาญ
และความชํานาญทางวิชาชีพที่ไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ปองกัน ปราบปราม จับกุมทางนํ้าและทางบกไมเหมือนกัน การตรวจ
คนทางนํ้าและทางบกความชํานาญก็ตางกัน ถาเจาพนักงานตํารวจนํ้ามีพนักงานสอบสวนจะไดกําหนดการปฏิบัติงานชัดเจน
และไมสับสน เพื่อเกิดความผิดพลาดในการสอบสวนนอยที่สุดหรือไมผิดพลาดเลย เพื่ออํานวยความยุติธรรมใหแกสังคม และ
การเล่ือนขั้นตามสายบังคับบัญชาของเจาพนักงานสอบสวนตํารวจนํ้าเติบโตในสายสอบสวน สายปราบปราบทางนํ้าหรือสาย
ธุรการจะมาเล่ือนชั้นเล่ือนขั้นเติบโตในสายการสอบสวนของตํารวจนํ้าไมได 
 2. ปญหาและอุปสรรคเก่ียวกับการคนหา รวบรวมพยานหลักฐานในเขตทองทะเล อาณาเขตทางทะเล จุดเกิดเหตุ 
การใชพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร GPS หาตําแหนงเรือ ละติจูด ลองติจูด ที่ไมสามารถแกไขได การสืบสวนหาขาวและ
ไดรับแจงวาพบผูกระทําผิดกลางทะเลใหชุดจับกุมและพนักงานสอบสวนของเจาพนักงานตํารวจนํ้าออกตรวจที่เกิดเหตุไป
ดวยกัน พนักงานสอบสวนของเจาพนักงานตํารวจนํ้าจะไดเห็นภาพจุดเกิดเหตุบันทึกจุดเกิดเหตุจาก GPS หาตําแหนงเรือที่
กระทําความผิดดวยระบบดาวเทียม เก็บพยานหลักฐานดวยตัวเอง จะไดสรุปสํานวนสงพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาสั่งฟอง
หรือส่ังไมฟอง จะไดไมเกิดความผิดพลาดในขั้นตอนแรกของขั้นตอนเก็บพยานหลักฐานตรงจุดเกิดเหตุเปนหัวใจสําคัญมากของ
กระบวนการยุติธรรม 
 3. ปญหาเก่ียวกับการกําหนดอาณาเขตทะเล จุดเกิดเหตุ การใชพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร GPS หาตําแหนง
เรือ ละติจูดหรือลองติจูด ในการกําหนดกองกํากับการสอบสวนในกองบังคับการตํารวจนํ้า ใหมีพนักงานสอบสวนของสถานี
ตํารวจนํ้าทุกสถานี ใหมีอํานาจหนาที่บังคับบัญชาตามสายงานขึ้นตรงกับกองกํากับการสอบสวนในกองบังคับการตํารวจนํ้าเจา
พนักงานตํารวจนํ้าแบงเขตพื้นที่รับผิดชอบน้ัน การปองกันและปราบปรามผูกระทําผิดอาญาทางนํ้า แบงเปนเขต ดังน้ี แตละ
กองกํากับการจะมีสถานีตํารวจนํ้าขึ้นตรงตามสายบังคับบัญชาอยู 5-7 สถานีตํารวจนํ้า ถาจะตั้งใหมีพนักงานสอบสวนในกองมห
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กรณีขางตนจึงถือไดวาเปนความผิดตอเน่ืองหรือความผิดขณะเดินทางเชนเดียวกับอํานาจสอบสวนของกองบังคับการตํารวจ
รถไฟ และกองกํากับตํารวจทางหลวง หนวยงานดังกลาวมีการกระทําความผิดอาญาขณะยานพาหนะที่ใชในการกระทํา
ความผิดเดินทาง ดังน้ัน ตํารวจทางหลวงจับกุมยานพาหนะทุกชนิดที่ใชในการกระทําความผิดอาญาบนทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ไดถาเปนกรณีความผิดในคดีจราจรทาง
บก  สวนตํารวจรถไฟพบการกระทําความผิดทางอาญาบนขบวนรถไฟอยูในเขตพื้นที่รับผิดชอบการสอบสวนของ 3 สถานี 
ไดแก สถานีรถไฟมักกะสัน สถานีรถไฟกรุงธนบุรี สถานีตํารวจรถไฟนพวงศ กรณีขางตนเจาพนักงานสอบสวนตํารวจรถไฟ
สามารถสอบสวนเองไดตามความผิดอาญาทุกคดีที่ไดเกิดขึ้นบนขบวนรถไฟตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ดังน้ันจะเห็นไดวา ถาพิจารณาถึงอํานาจหนาที่ของเจาพนักงานตํารวจนํ้าแลวควรเปนผูที่มีอํานาจในการดําเนินคดีอาญาตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เน่ืองจากเปนผูที่มีอํานาจในการจับกุมในเขตพื้นที่ทางทะเลซ่ึงถือวาเปนความผิด
ตอเน่ืองที่จะตองอาศัยความรู ความสามารถเปนอยางมากที่จะดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดได 

สรุปและอภิปรายผล 
 ในการกําหนดอํานาจหนาที่ในการสอบสวนผูการกระทําความผิดในเขตทองทะเลน้ัน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญากําหนดใหเปนอํานาจของพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรในเขตทองที่ที่การกระทําความผิดไดเกิดขึ้นหรือเชื่อ
วาไดเกิดโดยไมไดใหอํานาจหนาที่แกกองบังคับการตํารวจนํ้า ซ่ึงเปนหนวยงานเฉพาะที่มีอํานาจโดยตรงในการปราบปราม
ผูกระทําความผิดในเขตทองทะเล โดยมีเพียงอํานาจจับกุมผูกระทําความผิดแตไมมีอํานาจดําเนินคดีแกผูกระทําความผิด จึง
กอใหเกิดปญหาและอุปสรรคในการรวบรวมพยานหลักฐาน เพราะการเก็บพยานหลักฐานในพื้นที่ทองทะเลจะตองจัดเก็บ ณ 
ขณะจับกุมหรือในขณะที่การกระทําความผิดไดเกิดขึ้นจะมาเก็บในภายหลังไมไดเน่ืองจากสภาวะในทองทะเลจะกอใหเกิด
คลาดเคล่ือน จุดเกิดเหตุคลาดเคล่ือน ซ่ึงเปนปญหาในชั้นพิจารณาคดีของศาลได  

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 จากการศึกษาขอเสนอแนะวา 
 1. ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับอํานาจในการสอบสวนในนานนํ้าไทย เจาพนักงานตํารวจนํ้ามีพนักงานสอบสวนจะ
นําเอาการจัดการองคกรของรัฐมาปรับใชกับหนวยงานกองกํากับการสอบสวนตํารวจนํ้าที่เก่ียวกับการกระทําความผิดอาญา
ทางนํ้าโดยเฉพาะจะไดแบงการสอบสวนทางนํ้าแยกจากตํารวจหนวยอ่ืนทางบกตางหาก แบงงานชัดเจน เขตอํานาจการ
สอบสวนความผิดอาญาทางบกกับทางนํ้าจะไดไมสับสนเก่ียวกับเขตอํานาจการสอบสวนเพราะทางนํ้าแบงเปนละติจูดกับ   
ลองติจูด ตามแผนที่การเดินเรือทางทะเล การคนหาตําแหนงเรือดวยระบบดาวเทียม และจะไดสอบสวนตามความเช่ียวชาญ
และความชํานาญทางวิชาชีพที่ไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ปองกัน ปราบปราม จับกุมทางนํ้าและทางบกไมเหมือนกัน การตรวจ
คนทางนํ้าและทางบกความชํานาญก็ตางกัน ถาเจาพนักงานตํารวจนํ้ามีพนักงานสอบสวนจะไดกําหนดการปฏิบัติงานชัดเจน
และไมสับสน เพื่อเกิดความผิดพลาดในการสอบสวนนอยที่สุดหรือไมผิดพลาดเลย เพื่ออํานวยความยุติธรรมใหแกสังคม และ
การเล่ือนขั้นตามสายบังคับบัญชาของเจาพนักงานสอบสวนตํารวจนํ้าเติบโตในสายสอบสวน สายปราบปราบทางนํ้าหรือสาย
ธุรการจะมาเล่ือนชั้นเล่ือนขั้นเติบโตในสายการสอบสวนของตํารวจนํ้าไมได 
 2. ปญหาและอุปสรรคเก่ียวกับการคนหา รวบรวมพยานหลักฐานในเขตทองทะเล อาณาเขตทางทะเล จุดเกิดเหตุ 
การใชพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร GPS หาตําแหนงเรือ ละติจูด ลองติจูด ที่ไมสามารถแกไขได การสืบสวนหาขาวและ
ไดรับแจงวาพบผูกระทําผิดกลางทะเลใหชุดจับกุมและพนักงานสอบสวนของเจาพนักงานตํารวจนํ้าออกตรวจที่เกิดเหตุไป
ดวยกัน พนักงานสอบสวนของเจาพนักงานตํารวจนํ้าจะไดเห็นภาพจุดเกิดเหตุบันทึกจุดเกิดเหตุจาก GPS หาตําแหนงเรือที่
กระทําความผิดดวยระบบดาวเทียม เก็บพยานหลักฐานดวยตัวเอง จะไดสรุปสํานวนสงพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาสั่งฟอง
หรือส่ังไมฟอง จะไดไมเกิดความผิดพลาดในขั้นตอนแรกของขั้นตอนเก็บพยานหลักฐานตรงจุดเกิดเหตุเปนหัวใจสําคัญมากของ
กระบวนการยุติธรรม 
 3. ปญหาเก่ียวกับการกําหนดอาณาเขตทะเล จุดเกิดเหตุ การใชพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร GPS หาตําแหนง
เรือ ละติจูดหรือลองติจูด ในการกําหนดกองกํากับการสอบสวนในกองบังคับการตํารวจนํ้า ใหมีพนักงานสอบสวนของสถานี
ตํารวจนํ้าทุกสถานี ใหมีอํานาจหนาที่บังคับบัญชาตามสายงานขึ้นตรงกับกองกํากับการสอบสวนในกองบังคับการตํารวจนํ้าเจา
พนักงานตํารวจนํ้าแบงเขตพื้นที่รับผิดชอบน้ัน การปองกันและปราบปรามผูกระทําผิดอาญาทางนํ้า แบงเปนเขต ดังน้ี แตละ
กองกํากับการจะมีสถานีตํารวจนํ้าขึ้นตรงตามสายบังคับบัญชาอยู 5-7 สถานีตํารวจนํ้า ถาจะตั้งใหมีพนักงานสอบสวนในกองมห
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กํากับการตํารวจนํ้า ควรใหมีพนักงานสอบสวนประจําทุกสถานีตํารวจนํ้า เน่ืองจากเจาพนักงานตํารวจนํ้าจับกุมผูกระทํา
ความผิดอาญาทางนํ้า ซ่ึงเปนความผิดขณะเดินทางตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 19 (2) (5) (6) 
เหมือนกองบังคับการตํารวจรถไฟ และกองกํากับตํารวจทางหลวง เขตพื้นที่รับผิดชอบในการปองกันและปราบปรามผูกระทํา
ผิดอาญาทางนํ้าบนพื้นนํ้า ทะเล แมนํ้า ลําคลอง แตละสถานีเขตพื้นที่รับผิดชอบระยะพื้นที่รับผิดชอบหางกัน ตองนําเรือ
ออกไปตรวจที่เ กิดเหตุเพื่อรวบรวมพยานและเก็บหลักฐานไดทันทวงทีครบถวน เพื่อสงพนักงานอัยการส่ังฟองตาม
พยานหลักฐานที่พนักงานสอบสวนประจําสถานีตํารวจนํ้าสรุปสํานวนการสอบสวนสงใหพนักงานอัยการไดอยางถูกตอง เปน
ธรรม และอํานวยความยุติธรรมใหแกสังคมได และการบังคับบัญชาตามสายงานของพนักงานสอบสวนประจําสถานีตํารวจนํ้า
ทุกสถานีใหขึ้นตรงกับกองกํากับการสอบสวนในกองบังคับการตํารวจนํ้า เน่ืองจากปองกันการทุจริตตอหนาที่ราชการและ
ควบคุมดุลพินิจการสอบสวนใหเปนแนวทางเดียวกันอยางเปนระบบ ใหเปนอํานาจของกองกํากับการสอบสวนในการบังคับ
บัญชาควบคุมการสอบสวนของทุกสถานีตํารวจนํ้าอยางตรงไปตรงมาถูกตอง เพื่อทําใหกระบวนการยุติธรรมโปรงใสถูกตอง
ตรวจสอบได ทําใหประชาชนที่เดือดรอนสามารถม่ันใจในกระบวนการสอบสวนของเจาพนักงานสอบสวนตํารวจนํ้าและพึ่งพา
เจาพนักงานสอบสวนตํารวจนํ้าประจําทุกสถานีทั่วประเทศ เพื่อความสงบสุขของประชาชนในสังคมไทย 
 4. ปญหาความผิดตอเน่ืองเห็นควรใหมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายในกฎกระทรวงแบงสวนราชการเปนกองบังคับ
การหรือสวนราชการอยางอ่ืนในสํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2552 และในพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2552 ใหเพิ่มอํานาจการสอบสวนของเจาพนักงานตํารวจนํ้าและเขตอํานาจการสอบสวนรับผิดชอบหรือ
เขตพื้นที่การปกครองของสวนราชการใหสอดคลองกัน และกรณีที่เก่ียวกับการสอบสวนคดีอาญาของกองบังคับการตํารวจนํ้า 
ดังน้ี การใชอํานาจรัฐตามหลักกฎหมายมหาชนของเจาพนักงานตํารวจหนวยงานบางประเภทและแนวคิดในการกําหนดกอง
กํากับการสอบสวนในกองบังคับการตํารวจนํ้า ใหมีพนักงานสอบสวนของสถานีตํารวจนํ้าทุกสถานี ใหมีอํานาจหนาที่บังคับ
บัญชาตามสายงานขึ้นตรงกับกองกํากับการสอบสวนในกองบังคับการตํารวจนํ้า ดังน้ี การใชอํานาจและหนาที่ในการสอบสวน
คดีอาญาของเจาพนักงานสอบสวนของเจาพนักงานตํารวจบางประเภทจะตองมีกฎหมายใหอํานาจและหนาที่ไว และกฎหมาย
น้ันจะตองเปนกฎหมายที่บัญญัติโดยประชาชนหรือโดยตัวแทนของประชาชน ในการใหอํานาจและหนาที่ดังกลาวเพื่ อให
ผูปกครองใชอํานาจตามกฎหมายน้ัน ในการทําหนาที่ใหเปนไปตามเจตนารมณของประชาชนที่บัญญัติไวในกฎหมาย คือใหเจา
พนักงานตํารวจหนวยงานบางประเภทมีอํานาจและหนาที่ สืบสวน สอบสวน ปองกันปราบปรามจับกุมผูกระทําความผิดอาญา
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอ่ืน ๆ การใชอํานาจและหนาที่ตามหลักกฎหมายมหาชนของ
ผูปกครองไมเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมายแลว กฎหมายมหาชนก็ยังมีบทบัญญัติถึงกระบวนการควบคุมการใชอํานาจ
น้ันดวยในการใชอํานาจและหนาที่ของรัฐของหนวยงานของรัฐและของเจาหนาที่ของรัฐน้ัน จะตองเปนไปตามเจตนารมณของ
กฎหมายและเพื่อประโยชนและเปนไปตามความตองการของประชาชนสวนใหญเปนสําคัญ ซ่ึงหลักการดังกลาวคือหลักการ
ของระบอบประชาธิปไตย 
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กํากับการตํารวจนํ้า ควรใหมีพนักงานสอบสวนประจําทุกสถานีตํารวจนํ้า เน่ืองจากเจาพนักงานตํารวจนํ้าจับกุมผูกระทํา
ความผิดอาญาทางนํ้า ซ่ึงเปนความผิดขณะเดินทางตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 19 (2) (5) (6) 
เหมือนกองบังคับการตํารวจรถไฟ และกองกํากับตํารวจทางหลวง เขตพื้นที่รับผิดชอบในการปองกันและปราบปรามผูกระทํา
ผิดอาญาทางนํ้าบนพื้นนํ้า ทะเล แมนํ้า ลําคลอง แตละสถานีเขตพื้นที่รับผิดชอบระยะพื้นที่รับผิดชอบหางกัน ตองนําเรือ
ออกไปตรวจที่เ กิดเหตุเพื่อรวบรวมพยานและเก็บหลักฐานไดทันทวงทีครบถวน เพื่อสงพนักงานอัยการส่ังฟองตาม
พยานหลักฐานที่พนักงานสอบสวนประจําสถานีตํารวจนํ้าสรุปสํานวนการสอบสวนสงใหพนักงานอัยการไดอยางถูกตอง เปน
ธรรม และอํานวยความยุติธรรมใหแกสังคมได และการบังคับบัญชาตามสายงานของพนักงานสอบสวนประจําสถานีตํารวจนํ้า
ทุกสถานีใหขึ้นตรงกับกองกํากับการสอบสวนในกองบังคับการตํารวจนํ้า เน่ืองจากปองกันการทุจริตตอหนาที่ราชการและ
ควบคุมดุลพินิจการสอบสวนใหเปนแนวทางเดียวกันอยางเปนระบบ ใหเปนอํานาจของกองกํากับการสอบสวนในการบังคับ
บัญชาควบคุมการสอบสวนของทุกสถานีตํารวจนํ้าอยางตรงไปตรงมาถูกตอง เพื่อทําใหกระบวนการยุติธรรมโปรงใสถูกตอง
ตรวจสอบได ทําใหประชาชนที่เดือดรอนสามารถม่ันใจในกระบวนการสอบสวนของเจาพนักงานสอบสวนตํารวจนํ้าและพึ่งพา
เจาพนักงานสอบสวนตํารวจนํ้าประจําทุกสถานีทั่วประเทศ เพื่อความสงบสุขของประชาชนในสังคมไทย 
 4. ปญหาความผิดตอเน่ืองเห็นควรใหมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายในกฎกระทรวงแบงสวนราชการเปนกองบังคับ
การหรือสวนราชการอยางอ่ืนในสํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2552 และในพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2552 ใหเพิ่มอํานาจการสอบสวนของเจาพนักงานตํารวจนํ้าและเขตอํานาจการสอบสวนรับผิดชอบหรือ
เขตพื้นที่การปกครองของสวนราชการใหสอดคลองกัน และกรณีที่เก่ียวกับการสอบสวนคดีอาญาของกองบังคับการตํารวจนํ้า 
ดังน้ี การใชอํานาจรัฐตามหลักกฎหมายมหาชนของเจาพนักงานตํารวจหนวยงานบางประเภทและแนวคิดในการกําหนดกอง
กํากับการสอบสวนในกองบังคับการตํารวจนํ้า ใหมีพนักงานสอบสวนของสถานีตํารวจนํ้าทุกสถานี ใหมีอํานาจหนาที่บังคับ
บัญชาตามสายงานขึ้นตรงกับกองกํากับการสอบสวนในกองบังคับการตํารวจนํ้า ดังน้ี การใชอํานาจและหนาที่ในการสอบสวน
คดีอาญาของเจาพนักงานสอบสวนของเจาพนักงานตํารวจบางประเภทจะตองมีกฎหมายใหอํานาจและหนาที่ไว และกฎหมาย
น้ันจะตองเปนกฎหมายที่บัญญัติโดยประชาชนหรือโดยตัวแทนของประชาชน ในการใหอํานาจและหนาที่ดังกลาวเพื่ อให
ผูปกครองใชอํานาจตามกฎหมายน้ัน ในการทําหนาที่ใหเปนไปตามเจตนารมณของประชาชนที่บัญญัติไวในกฎหมาย คือใหเจา
พนักงานตํารวจหนวยงานบางประเภทมีอํานาจและหนาที่ สืบสวน สอบสวน ปองกันปราบปรามจับกุมผูกระทําความผิดอาญา
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอ่ืน ๆ การใชอํานาจและหนาที่ตามหลักกฎหมายมหาชนของ
ผูปกครองไมเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมายแลว กฎหมายมหาชนก็ยังมีบทบัญญัติถึงกระบวนการควบคุมการใชอํานาจ
น้ันดวยในการใชอํานาจและหนาที่ของรัฐของหนวยงานของรัฐและของเจาหนาที่ของรัฐน้ัน จะตองเปนไปตามเจตนารมณของ
กฎหมายและเพื่อประโยชนและเปนไปตามความตองการของประชาชนสวนใหญเปนสําคัญ ซ่ึงหลักการดังกลาวคือหลักการ
ของระบอบประชาธิปไตย 
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ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสงคนงาน 
ไปทํางานในตางประเทศ ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 

Legal Problems Concerning the Overseas Recruitment Businesses According 
to the Recruitment and Job Seekers Protection Act, B.E. 2528 (1985) 

สิทธิชัย พูลผล 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

บทคัดยอ 

จากการศึกษาพบวา การตีความถอยคําตามกฎหมายของศาลฎีกาเปนไปในทิศทางที่เปนคุณแกกลุมบุคคลที่ตองการ
แสวงหาผลประโยชนจากคนหางานที่จะเดินทางไปตางประเทศ โดยการหลอกลวง จูงใจ หรือกระทําดวยประการใดเพื่อให
ไดมาซ่ึงทรัพยสินจากคนหางาน ซ่ึงการตีความของศาลฎีกา ในมาตรา 4 นิยามความหมายของคําวา “จัดหางาน” มาตรา 30 
วรรคแรก และมาตรา 31 วรรคแรก สงผลกระทบทําใหคนหางานที่ถูกหลอกลวงใหเดินทางไปทํางานในตางประเทศไมไดรับ
ความคุมครองเทาที่ควร นอกจากน้ี กลุมบุคคลดังกลาวยังอาศัยชองวางของกฎหมายกระทําผิดและไมสามารถเอาผิดได หรือ
เอาผิดไดยาก โดยการทําขอตกลงกับคนหางานซ่ึงเปนการแสดงเจตนาอยางเปดเผยวาตนไมไดหลอกลวง ปดบัง จึงไมถือเปน
การหลอกลวง ตามมาตรา 91 ตรี รวมถึงปญหาในเรื่องของบทลงโทษที่มีอัตราโทษต่ําเกินไปและอํานาจหนาที่ของพนักงาน
อัยการในการเรียกคืน หรือใชราคาทรัพยที่สูญเสียไปเน่ืองจากการกระทําผิดแทนผูเสียหาย 

จากการศึกษาเห็นวา ควรแกไขพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 ในมาตรา 31 และเพิ่มเติม
บทบัญญัติในมาตรา 30 วรรคสาม และมาตรา 91 ตรี วรรคสอง รวมถึงควรกําหนดอัตราโทษที่สูงขึ้นและเพิ่มอํานาจให
พนักงานอัยการสามารถเรียกคืน หรือใชราคาทรัพยแทนผูเสียหาย เพื่อใหกฎหมายสามารถคุมครองคนหางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุมไมเปดชองวางใหบุคคลใดอาศัยกฎหมายเพื่อกระทําความผิดได 
คําสําคัญ: การหลอกลวงคนหางาน, คนหางาน, ธุรกิจสงคนงานไปทํางานตางประเทศ 

Abstract 

The purpose of this research is to study legal problems concerning the overseas recruitment 
businesses according to the Recruitment and Job Seekers Protection Act, B.E. 2528(1985).  

From the study, it was found that interpretation of the law by  the Supreme Court was in the 
direction which was beneficial to groups of persons who wanted to exploit or seek for benefit from job 
seekers intending to work abroad by deceiving, persuading or acting by any means to acquire money or 
properties from job seekers. The interpretation of the law by the Supreme Court in Section 4 defined the 
meaning of the word “job seeking”, in Section 30; paragraph one and Section 31; paragraph one affected 
and made job seekers who were deceived for going to work abroad, not to be protected as appropriate. 
Furthermore, such group of persons used gaps in the law to commit offences. They were condoned, or it 
was difficult to deprecate them because they made agreements with job seekers and this was shown that 
they did not deceive or conceal anything. It was not considered as deceiving, under Section 91 Tres. This 
included problems of penalty with too low punishment rate and authority and duty of public prosecutors 
to revoke or claim for compensation for the loss from persons who broke the law. 

From the study, in order to protect job seekers effectively and intensively from deceits and 
exploitations by overseas recruitment agencies or persons who want to use gaps in the law to commit 
offences, it was recommended that the Recruitment and Job Seekers Protection Act, B.E. 2528 (1985) 
should be amended in Section 31. There should be adding the provisions in Section 30; paragraph three 
and Section 91 Tres; paragraph two as well as there should be determination of penalty with higher 
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punishment rate and adding authority and duty of public prosecutors to be able to revoke or claim for 
compensation for the loss from persons who broke the law instead of injured persons. 
Keywords: Deceit, Job Seekers, Overseas Recruitment Business 

บทนํา   

          ประเทศไทย แมจะมีการพัฒนาประเทศมาอยางตอเน่ืองตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน แตก็ยังไมไดทําใหประเทศไทยจัดอยู
ในประเทศที่นานาอารยประเทศ เรียกวาประเทศที่พัฒนาแลว ซ่ึงประชากรสวนใหญของประเทศโดยเฉพาะในตางจังหวัด 
ประกอบอาชีพ เกษตรกร ทํานา  ทําไร เปนตน ซ่ึงอาชีพเหลาน้ีโดยมากแลวผลกําไรที่ไดมีนอย และหากบางปที่ทํานาน้ัน เกิด
ฝนแลง หรือนํ้าทวม ซ่ึงถือเปน  ภัยธรรมชาติ ก็คงตองประสบปญหาขาดทุนบางรายตองเปนหน้ีเปนสิน เน่ืองจากตองไปกูเงิน
เพื่อนํามาลงทุน จนบางคนตองไปประกอบอาชีพเปนลูกจางโดยไดรับเงินเดือนเปนรายเดือน อีกทั้งปรากฏวา  คาจางแรงงาน
ภายในประเทศก็มีอัตราที่ต่ํามากเม่ือเทียบกับประเทศที่พัฒนาแลว เชน ประเทศสิงคโปร มาเลเซีย  เปนตน ทําใหชีวิตความ
เปนอยู ฐานะครอบครัวของคนไทยที่ประสบปญหาดังกลาวอยูในสถานการณที่ลําบาก บางครอบครัวตองประสบกับเปนปญหา
หน้ีสิน จึงมีการแกปญหาดวยวิธีการตางๆ บางคนตองเขามาหางานทําในกรุงเทพ และวิธีที่คนเหลาน้ีเห็นวา เปนทางเลือกที่ดี 
ที่จะทําใหชีวิตความเปนอยูดีขึ้น น่ันก็คือการเดินทางไปทํางานในตางประเทศ ซ่ึงการเดินทางไปทํางานในตางประเทศ อยูใน
ความสนใจของแรงงานไทยจํานวนมาก เน่ืองจากมีรายไดสูงคุมคาที่จะเดินทางไปทํางานเพื่อยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัวใหมีฐานะดีขึ้น และยังสงผลใหเศรษฐกิจ ของประเทศไทยโดยรวมดีขึ้นดวย จนเกิดคานิยมของแรงงานไทยที่จะ
เดินทางไปทํางานในตางประเทศในจํานวนที่มากขึ้น 

ดังน้ัน รัฐในฐานะผูปกครองจึงตองมีมาตรการออกมาใชบังคับภายในสังคม เพื่อมาชวยคุมครองแรงงานไทยที่มีความ
ประสงคจะเดินทางไปทํางานในตางประเทศ จึงมีการตราพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 ขึ้น และ
มีการแกไขเพิ่มเติม โดย พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 และ พระราชบัญญัติจัดหา
งานและคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544  แตพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 น้ี ยังมี
ปญหาทางกฎหมายในความผิดเก่ียวกับการจัดหางานใหคนหางานเดินทางไปทํางานในตางประเทศ อีกหลายประการ อาทิ  
ปญหาการตีความคําวา การประกอบธุรกิจจัดหางาน  เน่ืองจากความผิดฐานจัดหางานโดยไมไดรับอนุญาตตามมาตรา 30  
แหงพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคุมงาน พ.ศ.2528 น้ัน  คําวา จัดหางาน  ตามมาตราดังกลาวตองอยูภายใตนิยาม
คําวา จัดหางานตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติดังกลาวเชนกัน  ซ่ึงหมายถึง  ประกอบธุรกิจจัดหางานใหคนหางาน หรือหา
ลูกจางใหแกนายจางโดยจะเรียก หรือรับคาบริการตอบแทน หรือไมก็ตาม และใหหมายความรวมถึง การเรียกเงิน หรือ
ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใด เพื่อจัดหางานใหคนหางานจึงมีปญหาวา หากผูกระทําความผิดมิไดประกอบธุรกิจจัดหางาน  
แตทําเปนครั้งคราว  โดยมีอาชีพหลักอ่ืนอยูแลว (ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ,2552: 160)  จะมีความผิดฐานจัดหางานโดยไมไดรับ
อนุญาตตามมาตรา 30  น้ีหรือไม  ซ่ึงหากตีความวาตองมีการประกอบธุรกิจจึงมีความผิด  ก็จะเปดโอกาสใหคนที่มีงานประจํา
อยูแลว  หารายไดพิเศษ โดยการเปนผูจัดหางานเพื่อสงคนหางานไปทํางานในตางประเทศโดยไมไดรับอนุญาต รอดพนจาก
ความผิดฐานจัดหางานโดยไมไดรับอนุญาต  ซ่ึงจะสงผลใหคนหางานไดรับความเดือดรอน  ซ่ึงถาเปนเชนที่กลาวมาน้ี  ก็จะไม
สอดคลองกับเจตนารมณในการตราพระราชบัญญัตจัิดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528  ที่ตราขึ้นโดยมีจุดมุงหมายที่
จะใหความคุมครองคนหางานที่มีความประสงคที่จะเดินทางไปทํางานในตางประเทศ  

ตอมาเน่ืองจากพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528  ไดกําหนดใหผูที่ขออนุญาตจัดหางานเพื่อ
ไปทํางานในตางประเทศตองเปน นิติบุคคลประเภทบริษัท จํากัด  หรือบริษัทมหาชน จํากัด   ทําใหเม่ือมีขอพิพาทเกิดขึ้นใน
ศาล  ศาลฎีกาของไทยจึงตัดสินคดีความไปในทํานองที่วาผูที่จะกระทําผิด  ไดน้ันจะตองเปนนิติบุคคล  ซ่ึงถาเปนบุคคล
ธรรมดา ไมเคยไดรับอนุญาตใหจัดหางานใหคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศและ ไมไดจดทะเบียนเปนลูกจาง  หรือ
ตัวแทนจัดหางานของบริษัทจัดหางาน การกระทําของจําเลยจึงไมตองดวยคําจํากัดความของ คําวา “จัดหางาน” ซ่ึงถากรณี
เปนดังน้ี จะทําใหผูจัดหางานที่เปนบุคคลธรรมดา ซ่ึงมีเปนจํานวนมากในปจจุบันที่ไมไดรับอนุญาตใหจัดหางานจากรัฐที่มี
ความประสงคจะจัดหางาน โดยไมเสียคาธรรมเนียมจากรัฐ จัดหางานเพื่อใหคนหางานเดินทางไปทํางานในตางประเทศ ไมมี
ความผิดตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ซ่ึงจะทําใหผูจัดหางานดังกลาวที่มีเพิ่มจํานวนมากขึ้น ไมเกรงกลัว
ความผิด  เพราะแมจะมีการรองทุกขและดําเนินคดีกันในชั้นศาล  สุดทายแลวศาลก็ตองยกฟอง ทั้งน้ีก็โดยอาศัยบรรทัดฐาน
จากคําพิพากษาศาลฎีกาที่เคยตัดสินไว ทําใหมีการอาศัยชองวางทางกฎหมายดังกลาว ในการหลอกลวงประชาชน และเปนมห
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เรื่องที่รัฐควบคุมไดยาก เน่ืองจากอยูนอกเหนือการตรวจสอบ นอกจากน้ันปญหาสําคัญคือ การกระทําที่เปนความผิดฐาน
หลอกลวงคนหางานไปทํางานในตางประเทศ  ตองมีองคประกอบความผิดคือ ผูจัดหางานตองหลอกลวงผูหางานวา  สามารถ
หางาน หรือสามารถสงไปฝกงานในตางประเทศได  และการหลอกลวงทําใหไดไปซ่ึงทรัพยสิน หรือเงิน หรือประโยชนอ่ืนใด
จากผูถูกหลอกลวง ดังน้ันกรณีดังกลาวน้ีตองเปนกรณีที่ผูจัดหางานจะตองไมสามารถจัดหางานใหแกคนหางานไปทํางานใน
ตางประเทศไดสําเร็จ เน่ืองจาก ถามีการจัดหางานไดเปนผลสําเร็จก็จะไมถือเปนการหลอกลวง  แตอาจเปน ความผิด ฐาน
จัดหางานใหคนหางานไปทํางานในตางประเทศโดยไมไดรับอนุญาต   ดังน้ัน  จึงทําใหเกิดชองวางของกฎหมาย กรณีการจัดสง
คนหางานไปทํางานในตางประเทศโดยไมไดรับอนุญาตและการหลอกลวงคนหางาน  หากวามีการทําขอตกลง  (ทวีเกียรติ  มี
นะกนิษฐ,2553: 66) ไวลวงหนา ระหวางผูจัดหางานกับคนหางานทํานองวา  การจัดสงคนหางานไปทํางานในตางประเทศน้ัน 
ไมชอบดวยกฎหมาย  และเม่ือไปทํางานแลวจะไมไดงานทํา  หรืออาจถูกจับกุมได  หากแตคนหางานสมัครใจที่จะเดินทางไป
ตางประเทศเอง  และตอมา คนหางานเดินทางไปตางประเทศ  ภายใตขอตกลงที่ทํากันขึ้นดังกลาว ผูจัดหางานไมดําเนินการ
เพื่อใหผูหางานไดงานทํา  หรือถูกเจาหนาที่ของประเทศน้ัน ๆ จับกุม  การกระทําของ ผูจัดหางานยอมไมมีความผิด ฐานจัดหา
งานใหคนหางานไปทํางานตางประเทศโดยไมไดรับอนุญาต   เน่ืองจากผูจัดหางานไมสามารถจัดหางานไดจริง  เพราะเม่ือ
คนหางานเดินทางไปถึงตางประเทศและไมไดทํางานตามขอตกลง  ทําใหผูหางาน ถูกเจาหนาที่ของประเทศน้ัน ๆ จับกุม จึงถือ
ไมไดวา มีการจัดหางานอยางแทจริง  และการกระทําของผูจัดหางานก็ไมมีความผิดฐานหลอกลวงคนหางานไปทํางานใน
ตางประเทศ  ความผิดฐานฉอโกงหรือความผิดฐานฉอโกงประชาชน  ตามประมวลกฎหมายอาญา  เน่ืองจากไมมีเจตนา
หลอกลวงคนหางาน  เพราะผูจัดหางานไดชี้แจงใหคนหางานทราบแลวเก่ียวกับการเดินทางไปทํางานในตางประเทศแลววา 
เปนการจัดหางานที่ไมชอบดวยกฎหมายไมผานกระทรวงแรงงาน  เดินทางโดยผิดกฎหมายและไมสามารถยืนยันไดวา จะมี
งานทําหรือไม  ซ่ึงคนหางานสมัครใจ ที่จะเดินทางไปหางานในตางประเทศเองไมแตกตาง กับการเดินทางไปหางานทําดวย
ตนเอง  จึงถือวาผูจัดหางานไมมีเจตนาหลอกลวงคนหางาน การกระทําของผูจัดหางานจึงไมเปนความผิด ฐานหลอกลวง
คนหางานไปทํางานในตางประเทศ  ความผิดฐานฉอโกง หรือแมกระทั่งความผิดฐานฉอโกงประชาชนแลวแตกรณี เพราะขาด
องคประกอบความผิดในเรื่องเจตนาหลอกลวงคนหางาน และโดยเหตุที่ขอตกลงของผูจัดหางานกับคนหางานดังกลาว ไมมี
วัตถุประสงคเปนการตองหามชัดแจงโดยกฎหมาย หรือเปนการพนวิสัย หรือขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน จึงไมเปนโมฆะ   (ชาคริต กูมานะชัย,2557: 5) ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 150 ทั้งความผิด 
ฐานหลอกลวงคนหางานไปทํางานในตางประเทศ กับความผิดฐานจัดหางานใหคนไปทํางานในตางประเทศโดยไมไดรับอนุญาต 
มีลักษณะการกระทําผิดที่รายแรงกวากัน แตกฎหมายกลับกําหนดโทษจําคุก และโทษปรับไวเทากัน ทั้งยังมีอัตราโทษที่ต่ํามาก  
( จําคุกตั้งแตสามปถึงสิบป  หรอืปรับตั้งแตหกหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจําทําปรับ) ทําใหผูที่มีความประสงคจะกระทํา
ความผิด ตามกฎหมาย มาตราดังกลาวไมเกรงกลัวบทลงโทษ เพราะเห็นวาคุมคากับการที่จะกระทําความผิด จึงนาจะกําหนด
โทษ ตาม พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 มาตรา 91 ตรี ใหหนักวาโทษตามพระราชบัญญัติจัดหา
งานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 มาตรา 30  และประการสุดทาย ปญหาที่เก่ียวกับความผิด ฐานหลอกลวงคนหางานไป
ทํางานในตางประเทศ   ผูที่ถูกหลอกลวงน้ันตองสูญเสียทรัพยสินจากการถูกหลอกลวงดังกลาวน้ัน จะเห็นวาความผิดฐานน้ี มี
องคประกอบความผิดเหมือนกันกับองคประกอบความผิดฐานฉอโกงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 341 ซ่ึงความผิดฐาน
ฉอโกงน้ี ถาผูเสียหายสูญเสียทรัพยสินไปเน่ืองจากการกระทําผิดฐานดังกลาว เม่ือพนักงานอัยการฟอง ผูตองหาในความผิด
ฐานฉอโกงเปนจําเลยแลว ก็มีสิทธิเรียกใหจําเลยน้ันคืนทรัพย หรือใชราคาทรัพยที่ผูเสียหายสูญเสียไปเน่ืองจากการกระทําผิด
ฐานดังกลาวได แตตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 ไมมีบทบัญญัติใหอํานาจ พนักงานอัยการ
ในสวนน้ีไว  หากพนักงานอัยการจะเรียกทรัพยคืนแทนผูเสียหาย ก็ตองฟองจําเลยในความผิดฐานฉอโกง ซ่ึงเปนความผิดกรรม
เดียว กับความผิด ฐานหลอกลวงคนหางานไปทํางานในตางประเทศ  ซ่ึงโดยเหตุที่ความผิด ฐานฉอโกง เปนความผิดที่ยอม
ความได มีอายุความเพียงสามเดือน นับแตรูเรื่องความผิดและรูตัวผูกระทําผิด   (เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์,2553: 40) หาก
ความผิดฐานฉอโกง ขาดอายุความไปเสียแลว พนักงานอัยการยอมไมอาจเรียกทรัพยน้ันคืนใหผูเสียหายได จึงเกิดความไมเปน
ธรรมกับผูเสียหาย ดังน้ันจึงควรมีมาตรการบังคับใชเพื่อใหพนักงานอัยการเรียกทรัพย หรือราคาที่ผูเสียหายสูญเสียไปแทน
ผูเสียหายโดยไมตองฟองผูกระทําความผิดฐานฉอโกงตามประมวลกฎหมายอาญา 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายที่เก่ียวของกับความผิดฐานหลอกลวงคนหางานไปทํางานในตางประเทศ 
2. เพื่อศึกษาวิเคราะหปญหาทางกฎหมายและอุปสรรคเก่ียวกับความผิดฐานหลอกลวงคนหางานไปทํางานใน

ตางประเทศ กับความผิดที่เก่ียวของเชื่อมโยงกัน 
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางแกไขเก่ียวกับปญหาทางกฎหมายในความผิดฐานหลอกลวงคนหางานไปทํางานใน

ตางประเทศกับความผิดอ่ืนที่เชื่อมโยงกัน 

วิธีดําเนินการวิจัย 

ผูทําวิจัย ทําการคนควาวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยคนควาขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ เชน 
หนังสือ ตํารา วารสารกฎหมาย บทความ เอกสารราชการ คําพิพากษาศาลฎีกา วิทยานิพนธ หนังสือพิมพรวมถึงขอมูลทาง
อิเล็กทรอนิกสตางๆที่ปรากฏอยูบนเครือขายอินเตอรเน็ต  

ผลการวิจัย 

         1. ปญหาการตีความกฎหมายคําวา “จัดหางาน” ตามกฎหมายวาดวยการจัดหางานและคุมครองคนหางาน  
         พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2544 มีเจตนารมณที่มุง
คุมครองคนหางานที่จะเดินทางไปทํางานตางประเทศ เปนหลักสําคัญ ทําใหการตีความถอยคําตางๆ ในตัวบทกฎหมายจําตอง
ตีความไปใหเปนคุณ เพื่อคุมครองคนที่จะเดินทางไปทํางานในตางประเทศ สมดังเจตนารมณของกฎหมาย (สุเมธ จานประดับ, 
2553: 93)    

ปญหาคือ การตีความถอยคําตาม พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน  พ.ศ.2528  ไปในทางที่ไมเปนคุณ
กับคนหางานซํ้าเติมคนหางานซ่ึงเปนการตีความของศาลฎีกา ตามคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 6466/2547 ซ่ึงมีสาระสําคัญวา การ
ที่จะเปนผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 มาตรา 4 วรรคหน่ึง, 30 วรรคหน่ึง 
และ มาตรา 31 วรรคหน่ึง ไดตองเปนผูประกอบธุรกิจจัดหางานกอน จําเลยเปนบุคคลธรรมดา ไมเคยไดรับอนุญาตใหจัดหา
งานใหคนหางานเดินทางเพื่อไปทํางานในตางประเทศและไมไดจดทะเบียนเปนลูกจาง หรือตัวแทนจัดหางานของบริษัทจัดหา
งานแตอยางใด ดังน้ัน การกระทําของจําเลยจึงไมตองดวยคําวา “จัดหางาน” 

จะเห็นไดวาการที่ศาลฎีกา  ตีความเชนน้ัน ทําใหคนหางานที่จะเดินทางไปทํางานในตางประเทศไมไดรับความคุมครอง
เทาที่ควร และเม่ือไปดู บทนิยาม  มาตรา 4  ของพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 คําวา “จัดหา
งาน” หมายความวา ประกอบธุรกิจจัดหางานใหแกคนหางาน หรือหาลูกจางใหแกนายจาง โดยจะเรียก หรือรับคาบริการตอบ
แทน หรือไมก็ตาม และใหหมายรวมถึงการเรียกเงิน หรือทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดเพื่อจัดหางานใหแกคนหางาน ซ่ึง
สาเหตุที่ศาลฎีกาตีความวา การจะเปนผูกระทําความผิดตาม พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 
มาตรา 4 วรรคหน่ึง,30 วรรคหน่ึง และ 31วรรคหน่ึง ไดน้ัน ตองเปนผูประกอบธุรกิจจัดหางานกอน ผูศึกษาเห็นวา  อาจเปน
เพราะศาลฎีกาไปยึดติดกับนิยามศัพท ของคําวา ประกอบธุรกิจ มากเกินไปซ่ึงการตีความเพื่อบังคับใช พระราชบัญญัติจัดหา
งานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 ตองตีความไปในทางที่เปนประโยชนกับคนหางานเปนหลัก เพื่อปองกันมิใหคนหางานที่
จะเดินทางไปทํางานในตางประเทศ  ถูกเอาเปรียบ ถูกหลองลวงไดงายขึ้นอันจะสงผลกระทบตอคนหางานอีกเปนจํานวนมาก
และกระทบตอระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 
           2. ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการสงคนหางานไปทํางานในตางประเทศของนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา          
สืบเน่ืองจาก พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางานพ.ศ.2528 มาตรา 31 ที่บัญญัติวา ผูขออนุญาตจัดหางานเพื่อไป
ทํางานในตางประเทศตองเปนบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด เม่ือตัวบทกฎหมายบัญญัติเชนน้ี ทําใหผูที่ขออนุญาต
จัดหางานเพื่อสงคนหางานไปทํางานในตางประเทศน้ันจะมีเพียงนิติบุคคลเทาน้ัน บุคคลธรรมดาจึงไมสามารถขออนุญาตจัดหา
คนงานเพื่อไปทํางานในตางประเทศได ดังน้ันเม่ือมีบุคคลใดซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาไปจัดหางานใหคนหางานที่ประสงคจะ
เดินทางไปทํางานในตางประเทศ แลวเกิดเปนกรณีพิพาทเปนคดีขึ้นมาจึงมีการตีความของศาลฎีกาตามคําพิพากษาของศาล
ฎีกาวา การที่จะเปนผูกระทําความผิดตาม พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางานพ.ศ.2528 มาตรา 4 วรรคหน่ึง 
,30 วรรคหน่ึง และ 31 วรรคหน่ึง ไดตองเปนผูประกอบธุรกิจจัดหางาน จําเลยเปน “บุคคลธรรมดา” ไมเคยไดรับอนุญาตใหมห
าว
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายที่เก่ียวของกับความผิดฐานหลอกลวงคนหางานไปทํางานในตางประเทศ 
2. เพื่อศึกษาวิเคราะหปญหาทางกฎหมายและอุปสรรคเก่ียวกับความผิดฐานหลอกลวงคนหางานไปทํางานใน

ตางประเทศ กับความผิดที่เก่ียวของเชื่อมโยงกัน 
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางแกไขเก่ียวกับปญหาทางกฎหมายในความผิดฐานหลอกลวงคนหางานไปทํางานใน

ตางประเทศกับความผิดอ่ืนที่เชื่อมโยงกัน 

วิธีดําเนินการวิจัย 

ผูทําวิจัย ทําการคนควาวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยคนควาขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ เชน 
หนังสือ ตํารา วารสารกฎหมาย บทความ เอกสารราชการ คําพิพากษาศาลฎีกา วิทยานิพนธ หนังสือพิมพรวมถึงขอมูลทาง
อิเล็กทรอนิกสตางๆที่ปรากฏอยูบนเครือขายอินเตอรเน็ต  

ผลการวิจัย 

         1. ปญหาการตีความกฎหมายคําวา “จัดหางาน” ตามกฎหมายวาดวยการจัดหางานและคุมครองคนหางาน  
         พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2544 มีเจตนารมณที่มุง
คุมครองคนหางานที่จะเดินทางไปทํางานตางประเทศ เปนหลักสําคัญ ทําใหการตีความถอยคําตางๆ ในตัวบทกฎหมายจําตอง
ตีความไปใหเปนคุณ เพื่อคุมครองคนที่จะเดินทางไปทํางานในตางประเทศ สมดังเจตนารมณของกฎหมาย (สุเมธ จานประดับ, 
2553: 93)    

ปญหาคือ การตีความถอยคําตาม พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน  พ.ศ.2528  ไปในทางที่ไมเปนคุณ
กับคนหางานซํ้าเติมคนหางานซ่ึงเปนการตีความของศาลฎีกา ตามคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 6466/2547 ซ่ึงมีสาระสําคัญวา การ
ที่จะเปนผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 มาตรา 4 วรรคหน่ึง, 30 วรรคหน่ึง 
และ มาตรา 31 วรรคหน่ึง ไดตองเปนผูประกอบธุรกิจจัดหางานกอน จําเลยเปนบุคคลธรรมดา ไมเคยไดรับอนุญาตใหจัดหา
งานใหคนหางานเดินทางเพื่อไปทํางานในตางประเทศและไมไดจดทะเบียนเปนลูกจาง หรือตัวแทนจัดหางานของบริษัทจัดหา
งานแตอยางใด ดังน้ัน การกระทําของจําเลยจึงไมตองดวยคําวา “จัดหางาน” 

จะเห็นไดวาการที่ศาลฎีกา  ตีความเชนน้ัน ทําใหคนหางานที่จะเดินทางไปทํางานในตางประเทศไมไดรับความคุมครอง
เทาที่ควร และเม่ือไปดู บทนิยาม  มาตรา 4  ของพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 คําวา “จัดหา
งาน” หมายความวา ประกอบธุรกิจจัดหางานใหแกคนหางาน หรือหาลูกจางใหแกนายจาง โดยจะเรียก หรือรับคาบริการตอบ
แทน หรือไมก็ตาม และใหหมายรวมถึงการเรียกเงิน หรือทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดเพื่อจัดหางานใหแกคนหางาน ซ่ึง
สาเหตุที่ศาลฎีกาตีความวา การจะเปนผูกระทําความผิดตาม พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 
มาตรา 4 วรรคหน่ึง,30 วรรคหน่ึง และ 31วรรคหน่ึง ไดน้ัน ตองเปนผูประกอบธุรกิจจัดหางานกอน ผูศึกษาเห็นวา  อาจเปน
เพราะศาลฎีกาไปยึดติดกับนิยามศัพท ของคําวา ประกอบธุรกิจ มากเกินไปซ่ึงการตีความเพื่อบังคับใช พระราชบัญญัติจัดหา
งานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 ตองตีความไปในทางที่เปนประโยชนกับคนหางานเปนหลัก เพื่อปองกันมิใหคนหางานที่
จะเดินทางไปทํางานในตางประเทศ  ถูกเอาเปรียบ ถูกหลองลวงไดงายขึ้นอันจะสงผลกระทบตอคนหางานอีกเปนจํานวนมาก
และกระทบตอระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 
           2. ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการสงคนหางานไปทํางานในตางประเทศของนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา          
สืบเน่ืองจาก พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางานพ.ศ.2528 มาตรา 31 ที่บัญญัติวา ผูขออนุญาตจัดหางานเพื่อไป
ทํางานในตางประเทศตองเปนบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด เม่ือตัวบทกฎหมายบัญญัติเชนน้ี ทําใหผูที่ขออนุญาต
จัดหางานเพื่อสงคนหางานไปทํางานในตางประเทศน้ันจะมีเพียงนิติบุคคลเทาน้ัน บุคคลธรรมดาจึงไมสามารถขออนุญาตจัดหา
คนงานเพื่อไปทํางานในตางประเทศได ดังน้ันเม่ือมีบุคคลใดซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาไปจัดหางานใหคนหางานที่ประสงคจะ
เดินทางไปทํางานในตางประเทศ แลวเกิดเปนกรณีพิพาทเปนคดีขึ้นมาจึงมีการตีความของศาลฎีกาตามคําพิพากษาของศาล
ฎีกาวา การที่จะเปนผูกระทําความผิดตาม พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางานพ.ศ.2528 มาตรา 4 วรรคหน่ึง 
,30 วรรคหน่ึง และ 31 วรรคหน่ึง ไดตองเปนผูประกอบธุรกิจจัดหางาน จําเลยเปน “บุคคลธรรมดา” ไมเคยไดรับอนุญาตให
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จัดหางานใหคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศ และไมไดจดทะเบียนเปนลูกจาง หรือตัวแทนจัดหางานของบริษัทจัดหา
งานแตอยางใด  ดังน้ันการกระทําของจําเลยจึงไมตองดวยคําวา “จัดหางาน”  

เม่ือเปนเชนน้ีทําใหผูที่จะกระทําความผิดตาม มาตรา 30 และมาตรา 31 ไดน้ัน จะจํากัดอยูเพียงนิติบุคคลที่เปนบริษัท 
จํากัด หรือบริษัทมหาชน จํากัด เทาน้ันหรือไม  ซ่ึงผูศึกษาเห็นวา  การที่กฎหมายบัญญัติเชนน้ี ทําใหผูจัดหางานที่เปนบุคคล
ธรรมดา อาศัยชองวางกฎหมายสวนน้ี  หลอกลวงคนหางานที่จะเดินทางไปทํางานในตางประเทศ วาสามารถหางานใน
ตางประเทศใหทําได โดยที่ตนเองไมไดไปจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย ไมวาจะเปนบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชน
จํากัด  เม่ือมีคนหางานหลงเชื่อตามที่ถูกหลอกลวงวา สามารถหางานในตางประเทศใหทําได  ซ่ึงปญหาในสวนน้ี คือ ถาหากวา 
ผูจัดหางานที่เปนนิติบุคคลหลอกลวงคนหางานวาสามารถสงคนหางานไปทํางานตางประเทศได  ไดรับอนุญาตจากรัฐบาลแลว  
การที่นิติบุคคลเหลาน้ี จัดสงคนหางานไปทํางานในตางประเทศ ยอมอยูในการควบคุมดูแล และตรวจสอบของรัฐ หากมีการ
หลอกลวงคนหางาน รัฐก็สามารถที่จะดําเนินคดีตามกฎหมายกับนิติบุคลเหลาน้ีไดโดยงาย แตหาก ผูจัดหางานที่ไมไดรับ
อนุญาตจากรัฐเปนบุคคลธรรมดา กระทําการจัดหางานใหคนที่ประสงคจะเดินทางไปทํางานในตางประเทศ เชนน้ีจะเห็นไดวา 
เม่ือกฎหมายไมไดเปดชองใหบุคคลธรรมดา ขออนุญาตจัดหางานใหคนหางานเดินทางไปทํางานในตางประเทศได บุคคล
ธรรมดาที่จัดหางานเชนน้ันยอมกระทําการขัดตอกฎหมาย  เปนผูจัดหางานที่กระทําไปโดยไมไดขออนุญาตจากรัฐ ซ่ึงอาจมี
การทํางานกันเปนขบวนการไมเสียคาธรรมเนียมใหแกทางราชการ  มาทําการหลอกลวงคนหางานที่ตองการเดินทางไปทํางาน
ในตางประเทศ วาตนไดรับอนุญาตใหจัดหางานจากทางราชการแลว  และเม่ือมีคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 6466/2547 วินิจฉัยวา 
การจะเปนผูกระทําผิดตาม พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 มาตรา 4 วรรคหน่ึง, 30 วรรคหน่ึง 
และ มาตรา 31 วรรคหน่ึง ไดจะตองประกอบธุรกิจจัดหางานกอน จําเลยเปนบุคคลธรรมดาไมเคยไดรับอนุญาตใหจัดหางาน
ใหคนหางานเพื่อไปทํางานในตางประเทศและไมไดจดทะเบียนเปนลูกจาง หรือตัวแทนจัดหางานของบริษัทจัดหางานแตอยาง
ใด  การกระทําของจําเลยจึงไมตองดวยคําจํากัดความของคําวา “จัดหางาน” ทําใหผูจัดหางานที่ไมไดรับอนุญาตจากรัฐที่มีอยู
เปนจํานวนมาก อาศัยชองวางทางกฎหมาย ไปหลอกลวงคนหางานเชนที่กลาวมาแลว ทําใหการกระทําดังกลาวไมเป น
ความผิดตาม พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 มาตรา 4 วรรคหน่ึง, 30 วรรคหน่ึง และ มาตรา 31 
วรรคหน่ึง แตอาจเปนความผิดฐานฉอโกงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341  ซ่ึงเปน ความผิดอันยอมความได  สุดทาย
เม่ือเปนเชนน้ีผูจัดหางานที่ไมไดรับอนุญาตจากรัฐ จะเพิ่มจํานวนมากขึ้น ประชาชนที่มีความตองการจะเดินทางไปทํางานใน
ตางประเทศจะไดรับความเดือดรอนและรัฐสูญเสียรายได จากคาธรรมเนียมที่ควรจะได 

3. ปญหาการทําขอตกลงยกเวนความรับผิดของผูจัดหางาน 
ปญหาน้ีเปนชองวางทางกฎหมายที่อาจกอใหเกิดชองทางแกผูจัดหางานที่ไมไดรับอนุญาตจากรัฐในการกระทําผิด ฐาน

หลอกลวงคนหางานไปทํางานในตางประเทศ 
จากการที่ผูศึกษาไดศึกษาปญหาดังกลาวมาแลวพบวา ในปจจุบัน มีผูจัดหางานที่ไมไดรับอนุญาตจากรัฐในการสง

คนหางานไปทํางานในตางประเทศเพิ่มจํานวนมากขึ้น เน่ืองจากพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองหางาน พ.ศ.2528  ยังมี
ชองวางของกฎหมายอยูกลาวคือ ผูจัดหางานที่หวังประโยชนจากคนหางานที่จะเดินทางไปทํางานในตางประเทศจะใชวิธีการ
แสวงหาผลประโยชน โดยการตกลงกับคนหางาน โดยมีการทําขอตกลงกันไวลวงหนา ระหวาง ผูจัดหางานกับคนหางาน 
ทํานองวา” การจัดสงคนหางานไปทํางานในตางประเทศน้ันไมชอบดวยกฎหมาย  และเม่ือเดินทางไปแลวอาจไมไดทํางาน 
หรืออาจถูกเจาหนาที่บานเมืองของประเทศน้ันๆ  จับกุมได” และภายใตขอตกลง (ชนาธิป ชินะนาวิน,2555: 102) ในลักษณะ
เชนน้ี  เปนการแสดงเจตนาอยางเปดเผยของผูจัดหางานน้ันแลว ไมมีการปดบังโดยบอกใหคนหางานที่จะเดินทางไปทํางาน
ตางประเทศทราบแลวจึงถือวา ไมมีการหลอกลวงจากผูจัดหางาน เพราะ เม่ือผูศึกษา ดูองคประกอบความผิด ฐานหลอกลวง
คนหางานไปทํางานในตางประเทศ ตาม พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 มาตรา 91 ตรี พบวา ผู
จัดหางานจะตอง ”หลอกลวง” วาสามารถหางาน หรือสามารถสงไปฝกงานในตางประเทศได และ การหลอกลวงทําใหไดไปซ่ึง
เงิน หรือทรัพยสินหรือประโยชน จากผูถูกหลอกลวง  ดังน้ัน  ผูจัดหางานจะตองไมสามารถจัดหางานใหแกคนหางานไปทํางาน
ในตางประเทศไดสําเร็จ  เน่ืองจาก หากมีการจัดหางานไดเปนผลสําเร็จจะไมถือวาเปนการหลอกลวง หากไมมีการหลอกลวง
คนหางานจะไมเปนความผิดฐานหลอกลวงคนหางานไปทํางานในตางประเทศ เม่ือเปนเชนน้ีทําใหนายหนาที่ไปตกลงกับ
คนหางานตามขอตกลงดังกลาวขางตน  แลวมีการสงคนหางานไปตางประเทศ และคนหางานสามารถไดทํางานตามที่ตนเอง
ตองการ หรือไมไดงานทําตามที่ตนเองตองการ แลวถูกเจาหนาที่ของประเทศน้ันจับกุมดําเนินคดี จนกระทั่งถูกสงตัวกลับ
ประเทศ  จะเห็นไดวา กรณีไมมีการหลอกลวงคนหางาน เน่ืองจากมีการทําขอตกลงกันไวลวงหนาแลว  จึงทําใหการกระทํามห
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เชนน้ีของนายหนาไมครบองคประกอบความผิด ฐานหลอกลวงคนหางานไปทํางานในตางประเทศ และถึงแมวา  คนหางานที่
เดินทางไปตางประเทศ จะไมไดทํางานตามที่ตกลงกับนายหนาตามขอตกลงที่ทํากันไวก็ยอมไมมีความผิดฐานจัดหางานให
คนหางานไปทํางานในตางประเทศโดยไมไดรับอนุญาต  ซ่ึงเปนไปตามแนวคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1162/2550  ที่สรุปไดวา  
โจทกบรรยายฟองตอนแรกวา จําเลยกับพวกรวมกันประกอบธุรกิจจัดหางานใหคนหางานเพื่อไปทํางานตางประเทศ  โดยเรียก 
หรือรับเงินคาบริการจากคนหางานเปนการตอบแทนโดยไมไดรับอนุญาตจากนายทะเบียนจัดหางานกลาง  แตโจทกบรรยาย
ฟองตอนหลังวา  จําเลยกับพวก  หลอกลวงผูเสียหายทั้งสองวา จําเลยกับพวกสามารถหางานและสงคนหางานรวมทั้ ง
ผูเสียหายไปทํางานที่ตางประเทศ  โดยจะไดรับคาจางสูงอันเปนความเท็จความจริง จําเลยกับพวกไมสามารถหางาน และ
จัดสงผูเสียหายทั้งสองไปทํางานที่ตางประเทศได  เหตุใหผูเสียหายทั้งสองหลงเชื่อ และจายเงินจํานวนหน่ึงใหจําเลยกับพวก  
เปนการยืนยันขอเท็จจริงอยูในตัววา จําเลยไมมีเจตนาจัดหางานใหแกผูเสียหายทั้งสอง เพียงแตอางการประกอบธุรกิจการ
จัดหางานเปนการหลอกลวงเพื่อใหไดเงินคาบริการจากผูเสียหายทั้งสอง  การกระทําของจําเลยจึงไมเปนความผิด ฐานจัดหา
งานใหคนหางานไปทํางานในตางประเทศโดยไมไดรับอนุญาต  และ จากการที่ผูศึกษา ไดศึกษาปญหาดังกลาวแลวผูศึกษาเห็น
วา มีขอที่ควรนํามาพิจารณา อีกประการหน่ึง คือ การที่คนหางานกับผูจัดหางานที่ไมไดรับอนุญาตจากรัฐมาทําขอตกลงกัน
ตามกรณีขางตน การตกลงดังกลาวเปนการตกลงของบุคคลตั้งแตสองฝายขึ้นไปจึงเกิดเปนสัญญาขึ้นมา ทั้งสองฝายจึงเปน
คูสัญญา ปญหาวาสัญญาดังกลาว ขัดตอประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 150 หรือไม คือมีวัตถุประสงคเปนการ
ตองหามชัดแจงโดยกฎหมาย เปนการพนวิสัย หรือขัดตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ซ่ึงจะมีผลทําให
สัญญาดังกลาวตกเปนโมฆะกรรม กลาวคือสัญญาน้ัน ไมมีผลทางกฎหมายแตประการใด  ผูมีสวนไดเสียคนหน่ึงคนใดจะกลาว
อางความเปนโมฆะ เพื่อไมผูกพันตามสัญญาน้ันก็ได  (วรวุฒิ เทพทอง,2550: 7) ตรงสวนน้ี ผูศึกษาเห็นวา แมพระราชบัญญัติ
จัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 มาตรา 31 จะบัญญัติให ผูขออนุญาตจากรัฐเพื่อจัดสงคนหางานไปทํางานใน
ตางประเทศตองเปนนิติบุคคล ประเภทบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด เทาน้ัน ก็ตาม แตการที่นายหนาไปทําสัญญา
ดังกลาวกับคนหางานน้ัน วัตถุประสงคของสัญญาน้ันก็คือ การสงคนหางานไปทํางานในตางประเทศ ซ่ึงวัตถุประสงคเชนน้ี 
ยอมไมขัดตอกฎหมายโดยชัดแจงแตประการใด ซ่ึงไมเหมือนกับสัญญาวาจางไปฆาคน หรือวาจางใหผู อ่ืนนํายาเสพติดไป
จําหนาย  เชนน้ียอมขัดตอกฎหมายโดยชัดแจง และสัญญาดังกลาวก็ไมเปนการพนวิสัย เพราะการจัดสงคนหางานไปทํางานใน
ตางประเทศน้ันยอมอยูในวิสัยของคนทั่วไป ที่จะทําได ถาหากไดปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายในเรื่องน้ันๆ อยางถูกตอง
ครบถวนแลว และสัญญาดังกลาวก็ยอมไมขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ผูศึกษาเห็นวา สัญญา
ดังกลาวยอมไมตกเปนโมฆะใชบังคับไดระหวางคูสัญญา  

ดังน้ัน การที่ผูจัดหางานทําขอตกลงกับคนหางานไวลวงหนาวา การสงคนหางานไปทํางานในตางประเทศน้ันไมชอบ
ดวยกฎหมาย คนหางานยินยอมที่จะเดินทางไปเองแลวตอมาไดเดินทางไปตางประเทศแลวไมไดงานทําน้ัน เม่ือการกระทํา
ดังกลาวไมเปนความผิด ฐานจัดหางานใหคนหางานไปทํางานในตางประเทศโดยไมไดรับอนุญาต  และไมเปนความผิด ฐาน
หลอกลวงคนหางานไปทํางานในตางประเทศ  ตามที่ผูศึกษา ไดวิเคราะหมาแลวขางตนน้ัน จะกอใหเกิดปญหาและผลเสียอยาง
รายแรงตอระบบการจัดหางานในประเทศไทยหลายประการ  อาทิ ทําใหผูจัดหางานที่ไมไดรับอนุญาตจากรัฐมีแนวทางที่จะทํา
สัญญาจัดหางานกับคนหางานเพื่อใหผูจัดหางาน ที่ไมสามารถสงคนหางานไปทํางานได จะไมมีความผิด ฐานหลอกลวง
คนหางานไปทํางานในตางประเทศ  ทั้งยังจะทําให  ผูจัดหางานที่ไมไดรับอนุญาตจากรัฐดังกลาว  เพิ่มจํานวนมากขึ้นทําให
คนหางานถูกหลอกลวงมากขึ้น  และไมสามารถนําผูกระทําความผิดมาลงโทษไดเพราะชองวางของกฎหมาย  อันสงผลเสียหาย
แกเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ  และยังจะกอใหเกิดความไมมีมาตรฐานของกฎหมาย  เน่ืองจากหากผูจัดหางานที่
ไมไดรับอนุญาตจากรัฐ จัดสงคนหางานไปทํางานไดตามสัญญาจัดหางานจริง  ผูจัดหางานดังกลาวจะไมมีความผิดตาม
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 มาตรา 30  เพราะไมมีเจตนาจัดหางาน แตหากไมสามารถจัดหา
งานใหคนหางานไดตามที่ไดทําขอตกลงกันไว ก็จะไมมีความผิดตาม  พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.
2528  มาตรา 91 ตรี เน่ืองจากไมมีการหลอกลวงคนหางาน เพราะไดมีการทําสัญญากับคนหางานตามที่ไดวิเคราะหไวแลว
ดังกลาว                                                                                                                                                                         

4. ปญหาอัตราโทษ การกําหนดอัตราโทษไวต่ําเกินไป ไมเหมาะสมกับลักษณะของการกระทําความผิด ในประเด็นน้ี 
ผูศึกษาเห็นวาปจจุบัน  ความผิดฐานหลอกลวงคนหางานไปทํางานในตางประเทศ  มีอัตราโทษที่ยังต่ําอยูมาก  คือ ระวางโทษ
จําคุกตั้งแตสามปถึงสิบป หรือปรับตั้งแตหกหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ซ่ึงอัตราโทษเทากับผูที่กระทํา
ความผิด ฐานจัดหางานใหคนหางานไปทํางานในตางประเทศโดยไมไดรับอนุญาต ซ่ึงในกรณีน้ี ผูศึกษาเห็นวา ความผิดเก่ียวกับมห
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เชนน้ีของนายหนาไมครบองคประกอบความผิด ฐานหลอกลวงคนหางานไปทํางานในตางประเทศ และถึงแมวา  คนหางานที่
เดินทางไปตางประเทศ จะไมไดทํางานตามที่ตกลงกับนายหนาตามขอตกลงที่ทํากันไวก็ยอมไมมีความผิดฐานจัดหางานให
คนหางานไปทํางานในตางประเทศโดยไมไดรับอนุญาต  ซ่ึงเปนไปตามแนวคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1162/2550  ที่สรุปไดวา  
โจทกบรรยายฟองตอนแรกวา จําเลยกับพวกรวมกันประกอบธุรกิจจัดหางานใหคนหางานเพื่อไปทํางานตางประเทศ  โดยเรียก 
หรือรับเงินคาบริการจากคนหางานเปนการตอบแทนโดยไมไดรับอนุญาตจากนายทะเบียนจัดหางานกลาง  แตโจทกบรรยาย
ฟองตอนหลังวา  จําเลยกับพวก  หลอกลวงผูเสียหายทั้งสองวา จําเลยกับพวกสามารถหางานและสงคนหางานรวมทั้ ง
ผูเสียหายไปทํางานที่ตางประเทศ  โดยจะไดรับคาจางสูงอันเปนความเท็จความจริง จําเลยกับพวกไมสามารถหางาน และ
จัดสงผูเสียหายทั้งสองไปทํางานที่ตางประเทศได  เหตุใหผูเสียหายทั้งสองหลงเชื่อ และจายเงินจํานวนหน่ึงใหจําเลยกับพวก  
เปนการยืนยันขอเท็จจริงอยูในตัววา จําเลยไมมีเจตนาจัดหางานใหแกผูเสียหายทั้งสอง เพียงแตอางการประกอบธุรกิจการ
จัดหางานเปนการหลอกลวงเพื่อใหไดเงินคาบริการจากผูเสียหายทั้งสอง  การกระทําของจําเลยจึงไมเปนความผิด ฐานจัดหา
งานใหคนหางานไปทํางานในตางประเทศโดยไมไดรับอนุญาต  และ จากการที่ผูศึกษา ไดศึกษาปญหาดังกลาวแลวผูศึกษาเห็น
วา มีขอที่ควรนํามาพิจารณา อีกประการหน่ึง คือ การที่คนหางานกับผูจัดหางานที่ไมไดรับอนุญาตจากรัฐมาทําขอตกลงกัน
ตามกรณีขางตน การตกลงดังกลาวเปนการตกลงของบุคคลตั้งแตสองฝายขึ้นไปจึงเกิดเปนสัญญาขึ้นมา ทั้งสองฝายจึงเปน
คูสัญญา ปญหาวาสัญญาดังกลาว ขัดตอประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 150 หรือไม คือมีวัตถุประสงคเปนการ
ตองหามชัดแจงโดยกฎหมาย เปนการพนวิสัย หรือขัดตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ซ่ึงจะมีผลทําให
สัญญาดังกลาวตกเปนโมฆะกรรม กลาวคือสัญญาน้ัน ไมมีผลทางกฎหมายแตประการใด  ผูมีสวนไดเสียคนหน่ึงคนใดจะกลาว
อางความเปนโมฆะ เพื่อไมผูกพันตามสัญญาน้ันก็ได  (วรวุฒิ เทพทอง,2550: 7) ตรงสวนน้ี ผูศึกษาเห็นวา แมพระราชบัญญัติ
จัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 มาตรา 31 จะบัญญัติให ผูขออนุญาตจากรัฐเพื่อจัดสงคนหางานไปทํางานใน
ตางประเทศตองเปนนิติบุคคล ประเภทบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด เทาน้ัน ก็ตาม แตการที่นายหนาไปทําสัญญา
ดังกลาวกับคนหางานน้ัน วัตถุประสงคของสัญญาน้ันก็คือ การสงคนหางานไปทํางานในตางประเทศ ซ่ึงวัตถุประสงคเชนน้ี 
ยอมไมขัดตอกฎหมายโดยชัดแจงแตประการใด ซ่ึงไมเหมือนกับสัญญาวาจางไปฆาคน หรือวาจางใหผู อ่ืนนํายาเสพติดไป
จําหนาย  เชนน้ียอมขัดตอกฎหมายโดยชัดแจง และสัญญาดังกลาวก็ไมเปนการพนวิสัย เพราะการจัดสงคนหางานไปทํางานใน
ตางประเทศน้ันยอมอยูในวิสัยของคนทั่วไป ที่จะทําได ถาหากไดปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายในเรื่องน้ันๆ อยางถูกตอง
ครบถวนแลว และสัญญาดังกลาวก็ยอมไมขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ผูศึกษาเห็นวา สัญญา
ดังกลาวยอมไมตกเปนโมฆะใชบังคับไดระหวางคูสัญญา  

ดังน้ัน การที่ผูจัดหางานทําขอตกลงกับคนหางานไวลวงหนาวา การสงคนหางานไปทํางานในตางประเทศน้ันไมชอบ
ดวยกฎหมาย คนหางานยินยอมที่จะเดินทางไปเองแลวตอมาไดเดินทางไปตางประเทศแลวไมไดงานทําน้ัน เม่ือการกระทํา
ดังกลาวไมเปนความผิด ฐานจัดหางานใหคนหางานไปทํางานในตางประเทศโดยไมไดรับอนุญาต  และไมเปนความผิด ฐาน
หลอกลวงคนหางานไปทํางานในตางประเทศ  ตามที่ผูศึกษา ไดวิเคราะหมาแลวขางตนน้ัน จะกอใหเกิดปญหาและผลเสียอยาง
รายแรงตอระบบการจัดหางานในประเทศไทยหลายประการ  อาทิ ทําใหผูจัดหางานที่ไมไดรับอนุญาตจากรัฐมีแนวทางที่จะทํา
สัญญาจัดหางานกับคนหางานเพื่อใหผูจัดหางาน ที่ไมสามารถสงคนหางานไปทํางานได จะไมมีความผิด ฐานหลอกลวง
คนหางานไปทํางานในตางประเทศ  ทั้งยังจะทําให  ผูจัดหางานที่ไมไดรับอนุญาตจากรัฐดังกลาว  เพิ่มจํานวนมากขึ้นทําให
คนหางานถูกหลอกลวงมากขึ้น  และไมสามารถนําผูกระทําความผิดมาลงโทษไดเพราะชองวางของกฎหมาย  อันสงผลเสียหาย
แกเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ  และยังจะกอใหเกิดความไมมีมาตรฐานของกฎหมาย  เน่ืองจากหากผูจัดหางานที่
ไมไดรับอนุญาตจากรัฐ จัดสงคนหางานไปทํางานไดตามสัญญาจัดหางานจริง  ผูจัดหางานดังกลาวจะไมมีความผิดตาม
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 มาตรา 30  เพราะไมมีเจตนาจัดหางาน แตหากไมสามารถจัดหา
งานใหคนหางานไดตามที่ไดทําขอตกลงกันไว ก็จะไมมีความผิดตาม  พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.
2528  มาตรา 91 ตรี เน่ืองจากไมมีการหลอกลวงคนหางาน เพราะไดมีการทําสัญญากับคนหางานตามที่ไดวิเคราะหไวแลว
ดังกลาว                                                                                                                                                                         

4. ปญหาอัตราโทษ การกําหนดอัตราโทษไวต่ําเกินไป ไมเหมาะสมกับลักษณะของการกระทําความผิด ในประเด็นน้ี 
ผูศึกษาเห็นวาปจจุบัน  ความผิดฐานหลอกลวงคนหางานไปทํางานในตางประเทศ  มีอัตราโทษที่ยังต่ําอยูมาก  คือ ระวางโทษ
จําคุกตั้งแตสามปถึงสิบป หรือปรับตั้งแตหกหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ซ่ึงอัตราโทษเทากับผูที่กระทํา
ความผิด ฐานจัดหางานใหคนหางานไปทํางานในตางประเทศโดยไมไดรับอนุญาต ซ่ึงในกรณีน้ี ผูศึกษาเห็นวา ความผิดเก่ียวกับ
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การหลอกลวงคนหางานไปทํางานในตางประเทศน้ัน  ถือวาเปนความผิดที่มีความชั่วรายอยูในตัวเอง เปนอาชญากรรมที่มี
รูปแบบที่ชั่วรายและผิดศีลธรรม (Mala inse) โดยมีการไปใชกลอุบายหลอกลวงคนหางาน  (ชนาธิป ชินะนาวิน,2555: 108) 
           ผูศึกษาเห็นวา เปนการกระทําที่ควรลงโทษใหหนักกวาผูฝาฝน พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน 
พ.ศ.2528 มาตรา 30 อันสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจและสังคมในวงกวาง เพราะอาจมีคนเสียหายจากการกระทําลักษณะ
น้ีเปนจํานวนมากแตกลับมีโทษไมหนัก ทําใหนายหนาที่กระทําการเชนน้ีไมเกรงกลัวและกลาที่จะกระทําผิดตอกฎหมาย ถา
หากปลอยใหเปนเชนน้ีตอไปคนหางานที่อยากจะเดินทางไปทํางานในตางประเทศ ก็จะตกเปนเหยื่อและถูกเอารัดเอาเปรียบ
เพิ่มจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ จึงควรบัญญัติกฎหมายใหความผิดฐานหลอกลวงคนหางาน ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและ
คุมครองคนหางานมาตรา 91 ตรี มีอัตราโทษสูงกวาเดิม                                                                      

5. ปญหาอํานาจของเจาพนักงาน ในการเรียกทรัพยสินคืน แทนผูเสียหาย ซ่ึงเก่ียวกับอํานาจในการเรียกทรัพยสินคืน 
แทนผูเสียหาย  ผูศึกษามองไปที่อํานาจของพนักงานอัยการ ในกรณีการเรียกให จําเลยคืน หรือชดใชเงินคืนแกผูเสียหาย ใน
ความผิดฐานหลอกลวงคนหางานไปทํางานในตางประเทศ  เพราะผลการศึกษาพบวาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 43 ไมไดใหอํานาจพนักงานอัยการเรียกใหจําเลยคืน หรือชดใชเงินคืนแกผูเสียหาย ในความผิดฐานหลอกลวงคนหางาน
ไปทํางานในตางประเทศ  ซ่ึงหากพนักงานอัยการจะเรียกใหจําเลยคืน หรือใชเงินคืนใหแกผูเสียหายไดน้ัน ตองฟองจําเลยใน
ความผิดฐานฉอโกง (ชนาธิป ชินะนาวิน,2555: 93) ตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 341  ซ่ึงเปนความผิดฐานหน่ึงตาม 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 43 มาดวย  ซ่ึงเม่ือศึกษาจากองคประกอบความผิด ตาม พระราชบัญญัติ
จัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528  มาตรา 91 ตรี กับความผิดฐานฉอโกงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 
น้ัน พบวาตองมี การหลอกลวง โดยเจตนาทุจริต และการหลอกลวงน้ันไดมาซ่ึง ทรัพยสิน จากผูถูกหลองลวง หรือบุคคลที่สาม  
(เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์,2550: 197) โดยความผิดสองฐานน้ีมีองคประกอบความผิดเหมือนกัน  เพียงแตเปนกฎหมายคนละ
ฉบับเทาน้ัน แลวเหตุใดเม่ือพนักงานอัยการฟองคดีตาม พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528  มาตรา
91 ตรี เพียงบทเดียวจึงไมอาจเรียกราคา หรือเรียกเงินคืน แทนผูเสียหายได  ซ่ึงส่ิงที่ตองคํานึงถึงคือ ความผิดฐานฉอโกงตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 เปนกฎหมายที่เปนความผิดตอสวนตัวซ่ึงมีอายุความ การรองทุกขดําเนินคดีเพียงสาม
เดือนนับแตรูเรื่องความผิด และรูตัวผูกระทําผิดซ่ึงตามปญหาที่เกิดขึ้นจริงน้ัน เม่ือคนหางานที่ไดรับความเสียหายรูตัววาตนเอง
ถูกหลอกลวง ซ่ึงในขณะน้ันยังอาจอยูที่ตางประเทศ ยังไมไดกลับมาประเทศไทย ซ่ึงกวาจะไดกลับมาอาจหมดอายุความอาญา
ไปแลว ทําใหไมสามารถฟองคดีอาญา ในความผิดฐานฉอโกง ได แตถาหากใหพนักงานอัยการมีอํานาจ เรียกทรัพยสินที่สูญเสีย
ไป เน่ืองจากการกระทําความผิดคืนแทนผูเสียหาย ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 มาตรา 
91 ได ยอมเปนการเพิ่มกฎหมายเพื่อคุมครองผูเสียหายเพิ่มขึ้น 

สรุปและอภิปรายผล 

จากการที่ไดศึกษามาแลวขางตน จะเห็นไดวาปญหาการหลอกลวงคนหางานไปทํางานในตางประเทศน้ัน เปนปญหาที่
มีความสําคัญ สรางความเดือดรอนใหกับกลุมคนผูใชแรงงาน ไมแตเฉพาะตัวผูใชแรงงานเองแตยังรวมถึงพอแม พี่นอง บุคคล
ในครอบครัว เพราะหากกลุมคนผูใชแรงงาน ซ่ึงประสงคจะเดินทางไปทํางานในตางประเทศ ถูกผูจัดหางานที่ไมไดรับอนุญาต
จากรัฐ  หลอกลวงโดยไมสามารถที่จะจัดสงคนหางานเหลาน้ันไปทํางานในตางประเทศได หรือแมจัดสงไปไดก็ไมมีงานให
คนหางานเหลาน้ันทํา ซ่ึงจะเห็นวาคนหางานที่มีความประสงคจะเดินทางไปทํางานในตางประเทศน้ัน สวนมากจะเปนกลุมคน
ที่มีฐานะยากจน การที่จะหาเงินมาเปนคาใชจายในการเดินทางไปทํางานในตางประเทศน้ัน ตองไปกูยืมเงิน  หรือไม บางคนก็
นําทรัพยสินที่มีอยูไปเปนหลักประกัน แลวนําเงินมาเปนคาใชจาย ดังน้ันเม่ือเกิดปญหาการหลอกลวงคนหางาน ก็จะทําให
ไมไดงานทํา ซ่ึงก็จะไมมีเงินไปชําระหน้ีที่กูยืมมา  ทรัพยสินที่นําไปเปนหลักประกันก็ตองถูกเจาหน้ียึดเพื่อชําระหน้ี ซ่ึงผูจัดหา
งานที่ไมไดรับอนุญาตจากรัฐ และจัดสงคนหางานไปทํางานในตางประเทศมีอยูเปนจํานวนมาก โดยที่บุคคลเหลาน้ีจะอาศัย
ชองวางของกฎหมายที่ควบคุมดูแล ในการหาผลประโยชน และใหตนรอดพนจากความผิดที่กฎหมายบัญญัติไว  ดังน้ัน 
กระบวนการในการบังคับใชกฎหมาย ตองมีความละเอียดรอบคอบมีความเปนธรรม คํานึงถึงเจตนารมณในการตรากฎหมาย 
เพื่อคุมครองคนหางานที่จะเดินทางไปทํางานในตางประเทศเปนสําคัญ ยิ่งกวาถอยคําสํานวน ตัวอักษร รวมถึงคําพิพากษาศาล
ฎีกา และหากเห็นวาตัวบทกฎหมายในมาตราใด ไมเหมาะสม ใชบังคับแลวจะกอใหเกิดความไมเปนธรรม ก็ควรมีการแกไข 
หรือเพิ่มเติมเพื่อกอใหเกิดความเปนธรรมกับบุคคลที่กฎหมายตองการคุมครอง รวมไปถึงการตีความกฎหมาย จะตองไม
ตีความไปในทางที่ไมเปนคุณกับคนหางาน กฎหมายตองการคุมครองคนเหลาน้ี  ดังที่ไดกลาวมาแลววา กฎหมายที่ใชบังคับมห
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เพื่อคุมครองคนหางานที่จะเดินทางไปทํางานในตางประเทศ  ซ่ึงก็คือ พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.
2528  ที่มุงคุมครองคนหางานที่จะเดินทางไปทํางานในตางประเทศ ยังมีชองวางทางกฎหมาย  ทําใหนายหนาที่ไมได รับ
อนุญาตจากรัฐ มีชองทางกระทําความผิดโดยที่ตนเองรอดพนจากการถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย  

ขอเสนอแนะ 

1. การตีความคําวา “จัดหางาน” พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองแรงงาน พ.ศ.2528 มาตรา 30 ตองตีความไป
ในแนวทางที่เปนประโยชนกับคนหางาน ซ่ึงจะสอดคลองกับเจตนารมณของ พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน 
พ.ศ.2528 ที่มุงคุมครองคนงานโดยการใหมีการขออนุญาตจัดหางาน โดยไมคํานึงวา  ผูจัดหางานน้ันจะจัดหางานโดยมีการ
ประกอบธุรกิจ หรือจัดหางานเปนครั้งคราว  ดังน้ัน ความผิดฐานจัดหาคนโดยไมไดรับอนุญาต จึงตองตีความวา  ผูใดจัดหา
งานโดยไมไดรับใบอนุญาต  จะตองมีความผิดไมวาจะทําการจัดหางาน โดยมีลักษณะเปนการประกอบธุรกิจ หรือไมก็ตาม 

2. ควรมีการแกไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 มาตรา 31 ในสวนของบุคคลที่
จะขออนุญาตจัดหางานใหคนหางานไปทํางานในตางประเทศ ไมควรจํากัดอยูเฉพาะบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด 
เทาน้ัน แตควรบัญญัติให หมายความรวมถึง บุคคลทุกประเภท เชน ควรใชคําวา “บุคคลใด ๆ” แทนคําวา” บริษัทจํากัด หรือ
บริษัทมหาชน จํากัด “  

3. ควรบัญญัติ กฎหมายใหสามารถดําเนินคดีกับผูจัดหางานที่ไมไดรับอนุญาตจากรัฐในการจัดสงคนหางานไปทํางาน
ในตางประเทศ ไดงายและครอบคลุมมากขึ้น โดยเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 มาตรา 
30 วรรคสาม วา “การกระทําตาม วรรคแรกหมายความรวมถึง การชักชวน หลอกลวง ขมขู ใช สนับสนุน หรือกระทําดวย
ประการใดๆ เพื่อใหคนหางานไปทํางานในตางประเทศดวย” และ ควรเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครอง
คนหางาน พ.ศ.2528 มาตรา 91 ตรี วรรคสองวา “การหลวกลวงตามวรรคแรก ใหหมายความรวมถึง การตกลง การทํา
สัญญา ชักชวน สนับสนุน หรือกระทําดวยประการใดๆ เพื่อใหไดมาซ่ึงทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากผูอ่ืน” 

4. ควรบัญญัติใหความผิดฐานหลอกลวงคนหางาน ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 
มาตรา 91 ตรี มีอัตราโทษสูงกวาเดิม เชน ระวางโทษจําคุกตั้งแตส่ีปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตหน่ึงแสนบาทถึงส่ีแสนบาท และ
หากจําเลยตองการใหศาลรอการลงโทษจําคุก จําเลยตองใหการรับสารภาพ เพื่อใหศาลลดโทษจําคุกใหเหลือต่ํากวาสามป 

5. ควรบัญญัติใหพนักงานอัยการ มีสิทธิเรียกใหจําเลยคืน หรือชดใชเงินคืนแกผูเสียหายในความผิด ฐานหลอกลวง
คนหางานไปทํางานในตางประเทศ ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 มาตรา  91 ตรี ดวย  

เอกสารอางอิง 
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เพื่อคุมครองคนหางานที่จะเดินทางไปทํางานในตางประเทศ  ซ่ึงก็คือ พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.
2528  ที่มุงคุมครองคนหางานที่จะเดินทางไปทํางานในตางประเทศ ยังมีชองวางทางกฎหมาย  ทําใหนายหนาที่ไมได รับ
อนุญาตจากรัฐ มีชองทางกระทําความผิดโดยที่ตนเองรอดพนจากการถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย  

ขอเสนอแนะ 

1. การตีความคําวา “จัดหางาน” พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองแรงงาน พ.ศ.2528 มาตรา 30 ตองตีความไป
ในแนวทางที่เปนประโยชนกับคนหางาน ซ่ึงจะสอดคลองกับเจตนารมณของ พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน 
พ.ศ.2528 ที่มุงคุมครองคนงานโดยการใหมีการขออนุญาตจัดหางาน โดยไมคํานึงวา  ผูจัดหางานน้ันจะจัดหางานโดยมีการ
ประกอบธุรกิจ หรือจัดหางานเปนครั้งคราว  ดังน้ัน ความผิดฐานจัดหาคนโดยไมไดรับอนุญาต จึงตองตีความวา  ผูใดจัดหา
งานโดยไมไดรับใบอนุญาต  จะตองมีความผิดไมวาจะทําการจัดหางาน โดยมีลักษณะเปนการประกอบธุรกิจ หรือไมก็ตาม 

2. ควรมีการแกไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 มาตรา 31 ในสวนของบุคคลที่
จะขออนุญาตจัดหางานใหคนหางานไปทํางานในตางประเทศ ไมควรจํากัดอยูเฉพาะบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด 
เทาน้ัน แตควรบัญญัติให หมายความรวมถึง บุคคลทุกประเภท เชน ควรใชคําวา “บุคคลใด ๆ” แทนคําวา” บริษัทจํากัด หรือ
บริษัทมหาชน จํากัด “  

3. ควรบัญญัติ กฎหมายใหสามารถดําเนินคดีกับผูจัดหางานที่ไมไดรับอนุญาตจากรัฐในการจัดสงคนหางานไปทํางาน
ในตางประเทศ ไดงายและครอบคลุมมากขึ้น โดยเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 มาตรา 
30 วรรคสาม วา “การกระทําตาม วรรคแรกหมายความรวมถึง การชักชวน หลอกลวง ขมขู ใช สนับสนุน หรือกระทําดวย
ประการใดๆ เพื่อใหคนหางานไปทํางานในตางประเทศดวย” และ ควรเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครอง
คนหางาน พ.ศ.2528 มาตรา 91 ตรี วรรคสองวา “การหลวกลวงตามวรรคแรก ใหหมายความรวมถึง การตกลง การทํา
สัญญา ชักชวน สนับสนุน หรือกระทําดวยประการใดๆ เพื่อใหไดมาซ่ึงทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากผูอ่ืน” 

4. ควรบัญญัติใหความผิดฐานหลอกลวงคนหางาน ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 
มาตรา 91 ตรี มีอัตราโทษสูงกวาเดิม เชน ระวางโทษจําคุกตั้งแตส่ีปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตหน่ึงแสนบาทถึงส่ีแสนบาท และ
หากจําเลยตองการใหศาลรอการลงโทษจําคุก จําเลยตองใหการรับสารภาพ เพื่อใหศาลลดโทษจําคุกใหเหลือต่ํากวาสามป 

5. ควรบัญญัติใหพนักงานอัยการ มีสิทธิเรียกใหจําเลยคืน หรือชดใชเงินคืนแกผูเสียหายในความผิด ฐานหลอกลวง
คนหางานไปทํางานในตางประเทศ ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 มาตรา  91 ตรี ดวย  
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ประสิทธิภาพการสื่อสารของผูนําทองถ่ิน กรณีศึกษา โครงการเสวนากลยุทธรูปแบบ 
การสื่อสารขับเคลื่อนความเขมแข็งสายใยรักครั้งที่ 5  

ชุมชนบานน้ํารัก เทศบาลตําบลทาหลวง อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุร ี 
The  Efficient  Communication of  Local  Leaders form the  case  study of 

“The  talk  of  the  Strategy of  Communication Modes Strong Thoning  the  
Love  of  Family No. 5 at Nam-Rak Community. Thaluang  Subdistrict  

Municipality, Makham District in Chanthaburi 
อภิวรรณ  ศิรินันทนา 

สาขาวิชาเทศศาสตร  คณะนิเทศศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดยอ 

การศึกษาประสิทธิภาพการส่ือสารของผูนําทองถิ่น กรณีศึกษา  โครงการเสวนากลยุทธรูปแบบการส่ือสารขับเคล่ือน
ความเขมแข็งสายใยรักครั้งที่ 5 ชุมชนบานนํ้ารัก เทศบาลตําบลทาหลวง อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาประสิทธิภาพการส่ือสารและศึกษาแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพการส่ือสารของผูนําทองถิ่นกับการสรางความเข็มแข็ง
ของชุมชนกรณีศึกษา โครงการเสวนากลยุทธรูปแบบการส่ือสารขับเคล่ือนความเขมแข็งสายใยรัก ครั้งที่ 5 ชุมชนบานนํ้ารัก 
เทศบาลตําบลทาหลวง อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ ครอบครัวที่เขารวม โครงการสายใย
รักแหงครอบครัว (ความรักจากครอบครัว มอบใหแดเด็กๆ) ครั้งที่ 4 วันที่ 4 สิงหาคม 2557 ณ ชุมชนวัดนํ้ารัก (ประชานํ้ารัก) 
เทศบาลตําบลทาหลวง อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี จากจํานวน 30 เพิ่มเปน 100 คน  ผลการศึกษาพบวา  ประสิทธิภาพ
การส่ือสารของผูนําทองถิ่น กรณีศึกษา โครงการเสวนากลยุทธรูปแบบการส่ือสารขับเคล่ือนความเขมแข็งสายใยรักครั้งที่ 5 
ชุมชนบานนํ้ารัก เทศบาลตําบลทาหลวง อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ดานคุณภาพของส่ือหรือ คุณภาพของผูสงสาร พบวา 
ประชาชนสวนใหญ ไดรับขอมูลขาวสารจากผูนําทองถิ่นโดยมีการส่ือสารระหวางบุคคล สวนทัศนคติตอการรับขอมูล ขาวสาร 
พบวา ทัศนคติของประชาชนมีผลตอการใหความสนใจในการรับฟงขาวสารไดมาก สวนแนวทาง พบวา ผูนําทองถิ่นตองพูดให
อยูในกรอบเน้ือหาสาระ และตองใชคําพูดที่เปนภาษา แบบไมเปนทางการ ผูฟงจะไดเขาใจงาย   
คําสําคัญ: ประสิทธิภาพ, การส่ือสาร, ผูนําทองถิ่น 

Abstract 

The research aimed to study the efficient communication and the way to develop the local 
leaders’ communication order to strengthen the community. The sample were 100 people from the 
families which attended “The 4th of Sai-Yai-Rak of Family” campaign creal love from family on August 4, 
2015 at Nam-rak community, Tha-Luang subdistrict municipality. Makham district in Chanthaburi. The 
results  showed  that  the  efficient communication of  local  leaders from the  case study of  “The  talk 
of the strategy  of  communication  modes  strengthening the  love  of  family No. 5 at  Nam-Rak 
Community , Tha-Luany  subdistrict municipality, Makham  district in Chanthsburi in the  quality of  media  
aspect  of  the  quality of  speakers  was  that  most  people  received  new and information from  their  
local  leaders  with  their  interpersonal  communication. The people’s attitude affected to their interest 
in (hearing) receiving news. Moreover, the  local  leaders  need to  communication in the proper  content  
and  use  easy  words  to  understand. 

Effective communication with local leaders. Case Study the project associates format 
communication strategy propels relationship strength loves 5 times the water-loving community. 
Municipality of Port Royal Chanthaburi Province. Aimed to study the development of effective and 
efficient communication, communication, communication with local leaders, strengthening of community มห
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case studies. The love of family ties (Love of Family Bestowed upon children) 4 water-loving community. 
Municipality of Port Royal Chanthaburi Province. The samples used in this study are a family that 
attended. The love of family ties (Love of Family Bestowed upon children) 4 th March 9 th 2556 monastic 
community and love. (Public water loving) Ban Tha Luang Chanthaburi Province,30 families. The results 
showed that the Effective communication with local leaders to strengthen community ties, love of family 
case study. (Love of Family Bestowed upon children) 4 water-loving community. Municipality of Port 
Royal Chanthaburi Province. The quality of the media or The quality of the messenger found most 
individuals . Received information from local leaders with interpersonal communication. The attitude to 
new information that affects the attitude of people interested in hearing more news of the approach 
found that local leaders need to speak to the frame material. And must use the words in a language . No 
formal The audience will understand 
Keywords: efficiency, communications, local leaders. 

บทนํา 

ดวยสายพระเนตรอันยาวไกล ของพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศม์ิ พระวรชายาฯ ในสมเด็จพระบรม    
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงเล็งเห็นวาสถาบันครอบครัวอบอุนจะเปนรากฐานในการพัฒนาและกอเกิดสังคมสงบที่
รมเย็นนาอยูในอนาคต จึงทรงขยายงานจากโครงการสายใยรักจากแมสูลูกเปน “โครงการสายใยรักแหงครอบครัวฯ” โดยไดรับ
พระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับโครงการสายใยรักแหงครอบครัวฯ ไวใน
พระราชูปถัมภ เปนที่ทราบกันดีวา พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศม์ิฯ ไดทรงปฏิบัติหนาที่แรกของความเปนแมดวยการ
ถวายพระกษีรธาราแดพระโอรสตั้งแตเม่ือแรกประสูติ ดวยทรงสนพระทัยศึกษาเรื่องการเล้ียงลูกดวยนมแมอยางจริงจังกอนจะ
มีพระประสูติกาล เน่ืองจากทรงเห็นวานมแมมีประโยชนตอพัฒนาการทางรางกายและจิตใจตอลูก ดังที่เคยประทานสัมภาษณ
ไวในหนังสือจดหมายขาว คือ สายใย ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2548 ซ่ึงจัดทําโดยศูนยนมแมแหงประเทศไทยวา ตั้งใจแต
แรกวาถาไมมีปญหาอะไรจะเล้ียงลูกดวยนมแมใหนานที่สุดเทาที่จะเปนไปไดเพราะทราบจากการอานหนังสือ จากคุณหมอและ
ส่ือตางๆ วาการเล้ียงลูกดวยนมแม มีประโยชนตอพัฒนาการทางรางกายและจิตใจของลูกมากที่สุด อยากใหลูกแข็งแรง และมี
สุขภาพดี ที่สําคัญที่สุดการเล้ียงลูกดวยนํ้านมแมอยางเดียวในระยะเกือบ 6 เดือนแรก เปนการใหภูมิคุมกันโรคใหแกลูก 
เน่ืองจากในนํ้านมแมชวยสรางภูมิคุมกันเก่ียวกับโรคทางเดินหายใจ และโรคทางเดินอาหารไดเปนอยางดี ซึ ่งเห็นไดอยาง
ชัดเจน คือ พระองคทีไมเคยมีอาการทองเสีย และอาการภูมิแพตางๆ เลย ในระยะที่เสวยนมแมอยางเดียวในชวง 6 เดือนแรก 

ทั้งน้ี ทรงมีพระประณิธานในการสรางเสริมสถาบันครอบครัวและแกไขปญหาเยาวชน โดยทรงเห็นวาเปนปญหาที่
แกไขไดยาก จะตองเริ่มแกไขที่สถาบันครอบครัวดวยการใหความอบอุนแกเด็กตั้งแตแมเริ่มตั้งครรภจนกระทั่งคลอด "โครงการ
สายใยรักแหงครอบครัว" จึงกําเนิดขึ้นดวยพระประณิธาน ดังกลาว ขาพเจาขอกลาวถึงประณิธานเก่ียวกับโครงการสายใยรักฯ 
ซ่ึงในเบื้องตนเกิดมาจากความตองการของขาพเจาที่อยากจะดูแลปญหาเยาวชนที่ไมมีอนาคต หรือพวกเรรอนจรจัด ขาพเจา
ตระหนักดีวาปญหาเหลาน้ีแกไขไดยาก คือตองแกไขที่สถาบันครอบครัวซ่ึงเปนตนเหตุโดยการใหความอบอุนแกเด็กตั้งแตแม
เริ่มตั้งครรภจนคลอด และเด็กไดรับการเล้ียงดูอยางถูกตองซ่ึงความอบอุนของครอบครัวจะทําใหเด็กอยูในสภาพแวดลอมที่ดีมี
สุขภาพจิตที่ดี อันเปนพื้นฐานสําคัญที่จะติดตัวเด็กไปในอนาคต จากพระประณิธานดังกลาวน้ีทําใหพระเจา วรวงศเธอ 
พระองคเจาศรีรัศม์ิฯ ทรงตั้งพระทัย แนวแนในการปฏิบัติพระภารกิจอันเก่ียวเน่ืองกับการใหความสําคัญตอการเล้ียงดูบุตร 
การสรางความรักความผูกพันในครอบครัว ตลอดจนทรงสงเสริมการพัฒนาเด็กและครอบครัว โดยที่ผานมาไดทรงตั้งโครงการ
สายใยรักแหงครอบครัว ณ ศาลามิตราภิรมย วังศุโขทัย ทรงปฏิบัติพระภารกิจที่ศูนยนมแม ศูนยอนามัยที่ 10 จังหวัดเชียงใหม 
ที่โรงพยาบาลพระปกเกลา จังหวัดจันทบุรี และโรงพยาบาลวชิระ กรุงเทพมหานคร ฯลฯ 

การขับเคล่ือนการดําเนินงานโครงการสายใยรักแหงครอบครัวไดจัดขึ้นในทองถิ่นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยซ่ึง
จะประกอบดวยหนวยงาน สถาบัน ทั้งภาครัฐและเอกชนทําหนาที่เปนส่ือกลาง ประสานงานไปยังกลุมสมาชิกครอบครัวของ
ทองถิ่นมีโอกาสเขารวม เพื่อรับทราบวิธีการปฏิบัติตนรวมถึงสรางความเข็มแข็งภายในครอบครัว เน่ืองจากครอบครัวเปน
สถาบันสังคมแรกเริ่มที่มีความสําคัญที่สุด เพราะเปนสถาบันพื้นฐานที่กอเกิดการรวมตัวของบุคคลที่มีความรัก ความผูกพันกัน 
มีปฏิสัมพันธกันชวยเหลือเก้ือกูล สําหรับโครงการสายใยรักแหงครอบครัว ที่คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎ        มห
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case studies. The love of family ties (Love of Family Bestowed upon children) 4 water-loving community. 
Municipality of Port Royal Chanthaburi Province. The samples used in this study are a family that 
attended. The love of family ties (Love of Family Bestowed upon children) 4 th March 9 th 2556 monastic 
community and love. (Public water loving) Ban Tha Luang Chanthaburi Province,30 families. The results 
showed that the Effective communication with local leaders to strengthen community ties, love of family 
case study. (Love of Family Bestowed upon children) 4 water-loving community. Municipality of Port 
Royal Chanthaburi Province. The quality of the media or The quality of the messenger found most 
individuals . Received information from local leaders with interpersonal communication. The attitude to 
new information that affects the attitude of people interested in hearing more news of the approach 
found that local leaders need to speak to the frame material. And must use the words in a language . No 
formal The audience will understand 
Keywords: efficiency, communications, local leaders. 

บทนํา 

ดวยสายพระเนตรอันยาวไกล ของพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศม์ิ พระวรชายาฯ ในสมเด็จพระบรม    
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงเล็งเห็นวาสถาบันครอบครัวอบอุนจะเปนรากฐานในการพัฒนาและกอเกิดสังคมสงบที่
รมเย็นนาอยูในอนาคต จึงทรงขยายงานจากโครงการสายใยรักจากแมสูลูกเปน “โครงการสายใยรักแหงครอบครัวฯ” โดยไดรับ
พระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับโครงการสายใยรักแหงครอบครัวฯ ไวใน
พระราชูปถัมภ เปนที่ทราบกันดีวา พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศม์ิฯ ไดทรงปฏิบัติหนาที่แรกของความเปนแมดวยการ
ถวายพระกษีรธาราแดพระโอรสตั้งแตเม่ือแรกประสูติ ดวยทรงสนพระทัยศึกษาเรื่องการเล้ียงลูกดวยนมแมอยางจริงจังกอนจะ
มีพระประสูติกาล เน่ืองจากทรงเห็นวานมแมมีประโยชนตอพัฒนาการทางรางกายและจิตใจตอลูก ดังที่เคยประทานสัมภาษณ
ไวในหนังสือจดหมายขาว คือ สายใย ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2548 ซ่ึงจัดทําโดยศูนยนมแมแหงประเทศไทยวา ตั้งใจแต
แรกวาถาไมมีปญหาอะไรจะเล้ียงลูกดวยนมแมใหนานที่สุดเทาที่จะเปนไปไดเพราะทราบจากการอานหนังสือ จากคุณหมอและ
ส่ือตางๆ วาการเล้ียงลูกดวยนมแม มีประโยชนตอพัฒนาการทางรางกายและจิตใจของลูกมากที่สุด อยากใหลูกแข็งแรง และมี
สุขภาพดี ที่สําคัญที่สุดการเล้ียงลูกดวยนํ้านมแมอยางเดียวในระยะเกือบ 6 เดือนแรก เปนการใหภูมิคุมกันโรคใหแกลูก 
เน่ืองจากในนํ้านมแมชวยสรางภูมิคุมกันเก่ียวกับโรคทางเดินหายใจ และโรคทางเดินอาหารไดเปนอยางดี ซึ ่งเห็นไดอยาง
ชัดเจน คือ พระองคทีไมเคยมีอาการทองเสีย และอาการภูมิแพตางๆ เลย ในระยะที่เสวยนมแมอยางเดียวในชวง 6 เดือนแรก 

ทั้งน้ี ทรงมีพระประณิธานในการสรางเสริมสถาบันครอบครัวและแกไขปญหาเยาวชน โดยทรงเห็นวาเปนปญหาที่
แกไขไดยาก จะตองเริ่มแกไขที่สถาบันครอบครัวดวยการใหความอบอุนแกเด็กตั้งแตแมเริ่มตั้งครรภจนกระทั่งคลอด "โครงการ
สายใยรักแหงครอบครัว" จึงกําเนิดขึ้นดวยพระประณิธาน ดังกลาว ขาพเจาขอกลาวถึงประณิธานเก่ียวกับโครงการสายใยรักฯ 
ซ่ึงในเบื้องตนเกิดมาจากความตองการของขาพเจาที่อยากจะดูแลปญหาเยาวชนที่ไมมีอนาคต หรือพวกเรรอนจรจัด ขาพเจา
ตระหนักดีวาปญหาเหลาน้ีแกไขไดยาก คือตองแกไขที่สถาบันครอบครัวซ่ึงเปนตนเหตุโดยการใหความอบอุนแกเด็กตั้งแตแม
เริ่มตั้งครรภจนคลอด และเด็กไดรับการเล้ียงดูอยางถูกตองซ่ึงความอบอุนของครอบครัวจะทําใหเด็กอยูในสภาพแวดลอมที่ดีมี
สุขภาพจิตที่ดี อันเปนพื้นฐานสําคัญที่จะติดตัวเด็กไปในอนาคต จากพระประณิธานดังกลาวน้ีทําใหพระเจา วรวงศเธอ 
พระองคเจาศรีรัศม์ิฯ ทรงตั้งพระทัย แนวแนในการปฏิบัติพระภารกิจอันเก่ียวเน่ืองกับการใหความสําคัญตอการเล้ียงดูบุตร 
การสรางความรักความผูกพันในครอบครัว ตลอดจนทรงสงเสริมการพัฒนาเด็กและครอบครัว โดยที่ผานมาไดทรงตั้งโครงการ
สายใยรักแหงครอบครัว ณ ศาลามิตราภิรมย วังศุโขทัย ทรงปฏิบัติพระภารกิจที่ศูนยนมแม ศูนยอนามัยที่ 10 จังหวัดเชียงใหม 
ที่โรงพยาบาลพระปกเกลา จังหวัดจันทบุรี และโรงพยาบาลวชิระ กรุงเทพมหานคร ฯลฯ 

การขับเคล่ือนการดําเนินงานโครงการสายใยรักแหงครอบครัวไดจัดขึ้นในทองถิ่นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยซ่ึง
จะประกอบดวยหนวยงาน สถาบัน ทั้งภาครัฐและเอกชนทําหนาที่เปนส่ือกลาง ประสานงานไปยังกลุมสมาชิกครอบครัวของ
ทองถิ่นมีโอกาสเขารวม เพื่อรับทราบวิธีการปฏิบัติตนรวมถึงสรางความเข็มแข็งภายในครอบครัว เน่ืองจากครอบครัวเปน
สถาบันสังคมแรกเริ่มที่มีความสําคัญที่สุด เพราะเปนสถาบันพื้นฐานที่กอเกิดการรวมตัวของบุคคลที่มีความรัก ความผูกพันกัน 
มีปฏิสัมพันธกันชวยเหลือเก้ือกูล สําหรับโครงการสายใยรักแหงครอบครัว ที่คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎ        
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รําไพพรรณี ไดถือดําเนินการขึ้นน้ันในครั้งน้ีเปนครั้งที่ 5 ภายใตแนวคิดการจัดกิจกรรมคือ โครงการเสวนากลยุทธรูปแบบการ
ส่ือสารขับเคล่ือนความเขมแข็งสายใยรัก พื้นที่กลุมเปาหมายคือ ครอบครัวชุมชนบานนํ้ารักเทศบาลทาหลวง และหนวยงานที่
เก่ียวของภายในจังหวัดจันทบุรี จํานวน 100 คน จัดทําขึ้นในวันที่ 9 มีนาคม 2558 ณ ชุมชนบานนํ้ารัก ตําบลทาหลวง อําเภอ
มะขาม จังหวัดจันทบุรี กิจกรรมประกอบดวย เสาวนารูปแบบการส่ือสารเพื่อหาแนวทางขับเคล่ือนความเขมแข็งโครงการ
สายใยรักแหงครอบครัว การวิเคราะห SWOT ของโครงการ การแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณตรงของผูที่เขาโครงการ ครั้ง
ที่ 4 สิงหาคม 2557 ที่ผานมา พรอมทั้งนําผลจากโครงการมาบูรณาการการเรียนการสอน รายวิชาหลักการส่ือสารการตลาด 
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการวิจัยสาขานิเทศศาสตร ทั้งน้ีจะมีการนําเสนอผลงานและเผยแพรระดับชาติภายหลังส้ินสุด
โครงการตอไป (มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี, 2557) 

ทั้งน้ีไดนําผลการสํารวจความพึงพอใจการเขารวมโครงการของกลุมเปาหมายมาตอยอดองคความรูเพื่อสรางสรรค
ผลงานวิจัย โดยผูวิจัยไดนําประเด็นดานขอเสนอแนะมาทําการสังเคราะห สําหรับการศึกษาวิจัย ชื่อหัวขอวิ จัยเรื่อง 
“ประสิทธิภาพการส่ือสารของผูนําทองถิ่นกับการสรางความเข็มแข็งของชุมชน กรณีศึกษา โครงการสายใยรักแหงครอบครัว 
(ความรักจากครอบครัว มอบใหแดเด็กๆ) ครั้งที่ 4 ชุมชนบานนํ้ารักเทศบาลทาหลวง จังหวัดจันทบุรี”เน่ืองสืบจากผลขอเสนอ
ที่กลุมเปาหมายมีความคิดเห็นวา การปฏิบัติงานของโครงการจะสําเร็จไดน้ันตองอาศัยส่ือบุคคลทําหนาที่การส่ือสารที่มี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะผูนําทองถิ่น ตําแหนงผูใหญบาน ตองแสดงบทบาทที่ดีในการส่ือสาร การเขารวมกิจกรรมโครงการ 
เปนตน ดังน้ัน การที่ผูนําทองถิ่นมีความสามารถทางการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพจะเปนกลไกที่สําคัญตอการการสรางความเข็ม
แข็งของชุมชน และสงผลให โครงการสายใยรักแหงครอบครัวที่จะจัดขึ้นในครั้งตอๆ ไปมีความเปนรูปธรรมที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 
สมาชิกในชุมชนไดนอมนําหลักการของโครงการเพื่อสรางครอบครัวที่เปนสุขแบบยั่งยืนสืบไป  

วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการส่ือสารของผูนําทองถิ่น กรณีศึกษา  โครงการเสวนากลยุทธรูปแบบการส่ือสาร
ขับเคล่ือนความเขมแข็งสายใยรักครั้งที่ 5 ชุมชนบานนํ้ารัก เทศบาลตําบลทาหลวง อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุร ี 
 2. เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพการส่ือสารของผูนําทองถิน่ กรณีศึกษา  โครงการเสวนากลยุทธรูปแบบการ
ส่ือสารขับเคล่ือนความเขมแข็งสายใยรักครั้งที่ 5 ชุมชนบานนํ้ารัก เทศบาลตําบลทาหลวง อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุร ี 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ี มุงศึกษาการศึกษาเรื่องประสิทธิภาพการส่ือสารของผูนําทองถิ่น กรณีศึกษา โครงการเสวนากลยุทธ
รูปแบบการส่ือสารขับเคล่ือนความเขมแข็งสายใยรักครั้งที่ 5 ชุมชนบานนํ้ารัก เทศบาลตําบลทาหลวง อําเภอมะขาม จังหวัด
จันทบุรี เปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใชวิธีการสัมภาษณแนวลึกเปนหลัก กลุมเปาหมาย คือ ครอบครัวที่เขารวม โครงการสายใย
รักแหงครอบครัว ครั้งที่ 5 จํานวน 30 ครอบครัว ในการศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยไดแบงวิธีการดําเนินการวิจัยออกเปน 2 สวน คือ 

1. การคนควาจากเอกสาร (Documentary Research) เพื่อใหทราบถึงประสิทธิภาพการส่ือสาร ผูนําทองถิ่น ซ่ึง
เปนการคนควาจากเอกสารชั้นรอง (Secondary data) เชน หนังสือวิชาการ และวิทยานิพนธเก่ียวกับประสิทธิภาพการ
ส่ือสารและผูนําทองถิ่น 

2. การเก็บขอมูลจากกลุมเปาหมาย (Field Research) เพื่อใหไดขอมูลเก่ียวกับประสิทธิภาพการส่ือสารของผูนํา
ทองถิ่น กรณีศึกษา โครงการเสวนากลยุทธรูปแบบการส่ือสารขับเคล่ือนความเขมแข็งสายใยรักครั้งที่ 5 ชุมชนบานนํ้ารัก 
เทศบาลตําบลทาหลวง อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี การบันทึกขอมูล ในการวิจัยภาคสนามวิจัยมีแนวคําถามในการ
สัมภาษณโดยในขณะที่สัมภาษณจะทําการบันทึกขอมูลในสมุดบันทึกประกอบกับใชเครื่องบันทึกเสียงชวยในการบันทึกขอมูล 
จากน้ันนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณในแตละวันมาทําการสรุปและจัดหมวดหมูของคําตอบ 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล 
1. ตัวผูวิจัยเปนผูรวบรวมและวิเคราะหขอมูลดวยตนเอง 
2. โทรศัพทสําหรับบันทึกเสียง 
3. แบบบันทึกภาคสนาม 
4. แนวคําถามสําหรับสัมภาษณเชิงลึก   
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณกลุมเปาหมาย ซ่ึงแบงเปน 2 ประเภท คือ มห
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การประชุมวิชาการวิจัยรำาไพพรรณี ครั้งที่ 9, “การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2558
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การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (Informal Interview) โดยเปนการพูดคุย ตามโอกาสและความเหมาะสม ซ่ึง
ผูวิจัยใชการสัมภาษณประเภทน้ีในชวงของการสรางความสัมพันธกับกลุมเปาหมาย และการเก็บขอมูลทั่วไป 

การสัมภาษณแบบเจาะลึก (Indepth Interview) โดยเปนการสัมภาษณโดยที่ผูวิจัยจะมีแนวคําถาม (Interview 
guide) เพื่อเปนแนวทางในการสัมภาษณเพื่อใหไดขอมูลครบถวนและตรงตามที่ตองการศึกษา 

การวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอขอมูล ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณจะถูกนํามาบันทึกในลักษณะบรรยาย เพื่อ
นํามาวิเคราะหใหเห็นถึงประสิทธิภาพการส่ือสารของผูนําทองถิ่น กรณีศึกษา โครงการเสวนากลยุทธรูปแบบการส่ือสาร
ขับเคล่ือนความเขมแข็งสายใยรักครั้งที่ 5 ชุมชนบานนํ้ารัก เทศบาลตําบลทาหลวง อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ซ่ึงการ
วิเคราะหจะใชวิธีการดังน้ี 

1. การวิเคราะหโดยการจําแนกขอมูล (typological Analysis) คือ การจําแนกขอมูลเปนชนิดๆ  ซ่ึงหลังจากที่ได
ขอมูลมาแลว ผูวิจัยจะทําการวิจัยแบงชนิดขอมูลเปนหัวขอตามความเหมาะสม แลวจะพิจารณาความสัมพันธของขอมูลชนิด
ตางๆ ที่แบงไว  เพื่อนําไปสูการวิเคราะหเปรียบเทียบแบบอุปนัย 

2. การวิเคราะหเปรียบเทียบแบบอุปนัย (Induction Analysis) เปนวิธีตีความสรางขอสรุปจากปรากฏการณที่เปน
รูปธรรมหรือปรากฏการณที่มองเห็น โดยนําขอมูลที่ไดมาสรางขอสรุปเชิงนามธรรม 

ผลการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการส่ือสารของผูนําทองถิ่น กรณีศึกษา  โครงการเสวนากลยุทธรูปแบบการส่ือสาร
ขับเคล่ือนความเขมแข็งสายใยรักครั้งที่ 5 ชุมชนบานนํ้ารัก เทศบาลตําบลทาหลวง อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการส่ือสารของผูนําทองถิ่น กรณีศึกษา  โครงการเสวนากลยุทธรูปแบบการส่ือสาร
ขับเคล่ือนความเขมแข็งสายใยรักครั้งที่ 5 ชุมชนบานนํ้ารัก เทศบาลตําบลทาหลวง อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ผูวิจัยได
ดําเนินการลงพื้นที่เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ และการสัมภาษณแบบเจาะลึกเพื่อใหไดมาซ่ึง
ขอเท็จจริงจากประชาชนผูรับขาวสารโดยตรง ในเขตชุมชนบานนํ้ารัก ทั้งน้ี เม่ือผูวิจัยไดลงไปในพื้นที่จริงแลว จึงไดทราบวา
ประชาชนไดเผชิญกับปญญาของการติดตอส่ือสารมาอยางเน่ินนาน และมีความตองการใหมีการปรับปรุงแกไขอยางจริงจังแต
เม่ือไมไดรับความสนใจในการแกไขปญหา จึงคลายกับวาเปนปญหาเรื้อรัง และไมมีทางเยียวยาไดเลย เม่ือมีการนําเอาเรื่อง
ประสิทธิภาพมาพูดคุยสนทนากัน ในการใหสัมภาษณ และการสนทนากลุมยอย จึงทําใหประชาชนไดมีโอกาสเปดใจ ใส
ขอคิดเห็นกันอยางเต็มที่ ซ่ึงผูวิจัยเห็นวา แทที่จริงแลว การบริหารจัดการใหมีระบบการติดตอส่ือสารที่มีประสิทธิภาพน้ัน ไมได
มีความซับซอนมากมาย จนเปนสาเหตุใหผูนําชุมชนบานนํ้ารักกับปญหา กลับจะชวยสงเสริมใหประชาชนในเขตชุมชนบานนํ้า
รัก มีความรูกวางไกล ติดตอขาวสารบานเมืองไดทันเหตุการณ ปฏิบัติตนและเตรียมตัวไดอยางถูกตอง ซ่ึงทั้งหมดทั้งมวลจะ
ชวยสงผลใหการส่ือสารเปนไปโดยรวดเร็ว แตดูเสมือนวา ผูนําทองถิ่นจะไมไดมองมาถึงในจุดน้ี จึงทําใหไมมีการแกไข เยียวยา 
และไดปลอยใหเปนระบบการส่ือสารที่ดอยประสิทธิภาพเรื้อรังนานมาจนถึงทุกวันน้ี 

ผูวิจัยขอสรุปผลการวิจัยออกเปนขอ ตามดาน ไดดังน้ี 
1. ประสิทธิภาพการส่ือสารของผูนําทองถิ่น กรณีศึกษา  โครงการเสวนากลยุทธรูปแบบการส่ือสารขับเคล่ือนความ

เขมแข็งสายใยรักครั้งที่ 5 ชุมชนบานนํ้ารัก เทศบาลตําบลทาหลวง อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 
1.1 ดานคุณภาพของส่ือหรือ คุณภาพของผูสงสาร 

   1.1.1 ประชาชนสวนใหญไดรับขอมูลขาวสารจากผูนําชมชนโดยการส่ือสารระหวางบุคคล 
1.1.2 ประชาชนมีความพอใจในการส่ือสารภายในเขตชุมชนบานนํ้ารักคอนขางนอย และ

ตองการใหมีการปรับปรุง แกไข  
   1.1.3 ผูนําทองถิ่นยังขาดการเตรียมตัว กอนการนําเสนอขอมูลทําใหเกิดความผิดพลาดบิดเบือน
ไปจากความจริง 
   1.1.4 ประชาชนเห็นวาหากมีการเพิ่มชองทางการนําเสนอขาวสาร จะชวยทําใหประชาชนไดรับ
ขาวสารไดทั่วถึง และชัดเจนยิ่งขึ้น 

1.2 ทัศนคติตอการรับขอมูล ขาวสาร 
   1.2.1 ทัศนคติของประชาชนมีผลตอความสนใจในการรับฟงขาวสารจากผูนําทองถิ่นมาก 
   1.2.2 ประชาชนเห็นวาในชุมชนบานนํ้ารัก มีการส่ือสารยังไมทั่วถึงและมีขอบกพรอง อยูมาก มห
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   1.2.3 ประชาชนมีความตองการใหเพิ่มชองทางในการส่ือสารขึ้นอีก เพื่อความทั่วถึง และเปน
การคุณภาพของการส่ือสาร 

2. แนวทางพัฒนาประสิทธิภาพการส่ือสารของผูนําทองถิ่น กรณีศึกษา  โครงการเสวนากลยุทธรูปแบบการส่ือสาร
ขับเคล่ือนความเขมแข็งสายใยรักครั้งที่ 5 ชุมชนบานนํ้ารัก เทศบาลตําบลทาหลวง อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุร ี
  2.1 ผูนําทองถิ่นควรมีการกล่ันกรองขาวใหดีกอนที่จะนํามาอธิบายใหกับชาวบาน เพื่อที่จะลดปญหาใน
การเขาไมเขาได จะสรางความเขาใจที่ตรงกัน 

2.2 ผูนําทองถิ่นมีผลตอการรับฟงมาก ดังน้ันจะตองพูดใหอยูในกรอบเน้ือหาสาระ และก็ตองใชคําพูดที่
เปนภาษาพูด แบบไมเปนทางการ ผูฟงจะไดเขาใจงาย  

2.3 ผูนําทองถิ่นก็ตองมารวมโครงการดวย ไมใชบอกแตชาวบานวาจะมา แตไมยอมมารวมโครงการฯ ทํา
ใหผูนําไมนาเชื่อถือ ครั้งตอไปก็จะไมมีใครเชื่อถือ 

สรุปและอภิปรายผล 

ประสิทธิภาพการส่ือสารของผูนําทองถิ่น กรณีศึกษา  โครงการเสวนากลยุทธรูปแบบการส่ือสารขับเคล่ือนความ
เขมแข็งสายใยรักครั้งที่ 5 ชุมชนบานนํ้ารัก เทศบาลตําบลทาหลวง อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ดานคุณภาพของส่ือหรือ 
คุณภาพของผูสงสาร ประชาชนสวนใหญไดรับขอมูลขาวสารจากผูนําชมชนโดยการส่ือสารระหวางบุคคลและการส่ือสาร
ภายในเขตชุมชนบานนํ้ารักคอนขางนอย  ผูนําทองถิ่นยังขาดการเตรียมตัว กอนการนําเสนอขอมูลทําใหเกิดความผิดพลาด
บิดเบือนไปจากความจริง  สอดคลองกับงานวิจัยของ สามารถ ตรัยศิลานันท (2551) ไดทําวิจัยเรื่อง ศึกษาแนวทางพัฒนา
ประสิทธิภาพการส่ือสารกับประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหินดาดอําเภอหวยแถลงจังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบวา 
ผูบริหารของเทศบาลตําบลหินดาดใหความสําคัญในดานการจัดการเก่ียวกับติดตอส่ือสารกับประชาชนในเขตเทศบาลใหมี
ประสิทธิภาพคอนขางนอย การส่ือสารที่มีใชอยูจึงไมเปนระบบประชาชนจึงมีความพึงพอใจในการส่ือสารคอนขางนอยอีกทั้งมี
การนําเสนอขาวสารคลาดเคล่ือนบิดเบือนจากความเปนจริง มีการเอนเอียงไมอยูบนพื้นฐานของความเปนกลางทางการเมือง
ของทองถิ่นสงผลใหเกิดความไมนาเชื่อถือในขาวสารทัศนคติตอการรับขอมูล ขาวสาร ทัศนคติของประชาชนมีผลตอความ
สนใจในการรับฟงขาวสารจากผูนําทองถิ่นมาก 

ทัศนคติต อการร ับขอมูล ข าวสาร ประชาชนเห ็นวาในชุมชนบานนํ้ารัก มีการสื่อสารย ังไม ทั ่วถ ึงและมี
ขอบกพรอง อยูมาก ประชาชนมีความตองการใหเพิ่มชองทางในการส่ือสารขึ้นอีก เพื่อความทั่วถึง และเปนการคุณภาพของ
การส่ือสาร สอดคลองกับงานวิจัยของ พจนารถ ศรีแดง (2550) ไดทําวิจัยเรื่อง ศึกษาเรื่องอุปสรรคการติดตอส่ือสารภายใน
องคกร : ศึกษาเฉพาะกรณี บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร เอเชีย จํากัด ผลการศึกษาพบวา ขณะมีอธิบายหรือพูดคุยเพื่อน
รวมงานไมสนใจในส่ิงที่อีกฝายกําลังพูด และสอดคลองกับงานวิจัยของ วิโรจน สุริยะวิจิตรวงศ (2545) ไดทําวิจัยเรื่องศึกษา
เรื่องปญหาอุปสรรคการติดตอส่ือสารภายในองคการขนาดใหญ : ศึกษาเฉพาะกรณีบริษัท ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จํากัด 
ปญหาและอุปสรรคของการติดตอส่ือสารภายในองคการขนาดใหญจากบนลงลาง และจากลางขึ้นบนเกิดจากทักษะในการ
ติดตอส่ือสาร ความรู ทัศนคติ ของผูสงขอมูลขาวสารและผูรับขอมูลขาวสาร  

แนวทางพัฒนาประสิทธิภาพการส่ือสารของผูนําทองถิ่น กรณีศึกษา โครงการเสวนากลยุทธรูปแบบการส่ือสาร
ขับเคล่ือนความเขมแข็งสายใยรักครั้งที่ 5 ชุมชนบานนํ้ารัก เทศบาลตําบลทาหลวง อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ผูนําทองถิ่น
ควรมีการกล่ันกรองขาวใหดีกอนที่จะนํามาอธิบายใหกับชาวบาน เพื่อที่จะลดปญหาในการเขาไมเขาได จะสรางความเขาใจที่
ตรงกัน ผูนําทองถิ่นมีผลตอการรับฟงมาก ดังน้ันจะตองพดูใหอยูในกรอบเน้ือหาสาระ และก็ตองใชคําพูดที่เปนภาษาพูด แบบ
ไมเปนทางการ ผูฟงจะไดเขาใจงาย  ผูนําทองถิ่นก็ตองมารวมโครงการดวย ไมใชบอกแตชาวบานวาจะมา แตไมยอมมารวม
โครงการฯ ทําใหผูนําไมนาเชื่อถือ ครั้งตอไปก็จะไมมีใครเชื่อถือ สอดคลองกับงานวิจัยของ จันทรทิพย  ปาละนันทน (2545) ไดทํา
วิจัยเรื่อง ความสามารถทางการส่ือสารของผูนําชุมชน กลวิธีการส่ือสารที่เอ้ือตอการนําไปสูการเปนผูนําชุมชนที่ประสบ
ความสําเร็จไดแกกลวิธีการรับและการถายทอดสารกลวิธีการรับสารมี 4 ประการคือ1) การใชหลัก "สุจิปุลิ" 2) การใชหลักการ
เรียนรู 3) การใชหลักเหรียญสองดาน/มองตางมุมและ4) การใชหลัก "หูตากวางไกล" สวนกลวิธีการถายทอดสารน้ันพบวาแบง
ออกไดเปน 3 ชวงคือชวงชี้ปญหาสรางความสนใจจูงใจรวมพัฒนา ประกอบดวยการส่ือสารเพื่อการเรียนรูการสรางการมีสวน
รวมการดูงานสัมผัสของจริงการส่ือสารกับการจัดการและการยึดม่ันความดีชวงไดรับการยอมรับประกอบดวยการวิเคราะห
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ผูรับสาร : ผูรับสารตางกันส่ือสารตางกันการใชขอมูลถูกตองพรอมแหลงอางอิงการส่ือสารผานอวัจนะสารการขยายกลุมงาน
เคล่ือนไหวและเติบโตการวางเปนกลางไขความขัดแยงและการประเมินผลพัฒนาตนเอง 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

1) งานวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการส่ือสารของผูนําทองถิ่น กรณีศึกษา  โครงการเสวนากลยุทธรูปแบบการส่ือสาร
ขับเคล่ือนความเขมแข็งสายใยรักครั้งที่ 5 ชุมชนบานนํ้ารัก เทศบาลตําบลทาหลวง อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี” น้ี ได
ชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของส่ือบุคคล และความสําคัญของความสามารถทางการส่ือสารในการระดมพลังการพัฒนาชุมชน 
หากแตงานวิจัยน้ีเปนงานวิจัยชิ้นแรกที่ทําการศึกษาประสิทธิภาพการส่ือสารของผูนําทองถิ่น และศึกษากลุมตัวอยางเพียง
ชุมชนเดียว ดังน้ันหากไดมีการศึกษาขยายไปถึงผูนําทองถิ่นชุมชนอ่ืน ๆ จะชวยทําใหงานวิจัยเก่ียวกับส่ือบุคคลไดขอสรุปที่เปน
องคความรูในระดับกวางตอไป 

2) ควรมีการศึกษาวิจัยในมิติดานการส่ือสารเพื่อการพัฒนาชุมชนใหมากขึ้น เพื่อกระจายความรูเหลาน้ีใหเปน
ประโยชนตอส่ือบุคคลที่กําลังทํางานพัฒนาชุมชนอยู    
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สามารถ  ตรัยศิลานันท. 2551. แนวทางพัฒนาประสิทธิภาพการส่ือสารกับประชาชนในเขตเทศบาล ตําบลหินดาด  
อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา. รายงานการศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต  
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ผูรับสาร : ผูรับสารตางกันส่ือสารตางกันการใชขอมูลถูกตองพรอมแหลงอางอิงการส่ือสารผานอวัจนะสารการขยายกลุมงาน
เคล่ือนไหวและเติบโตการวางเปนกลางไขความขัดแยงและการประเมินผลพัฒนาตนเอง 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

1) งานวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการส่ือสารของผูนําทองถิ่น กรณีศึกษา  โครงการเสวนากลยุทธรูปแบบการส่ือสาร
ขับเคล่ือนความเขมแข็งสายใยรักครั้งที่ 5 ชุมชนบานนํ้ารัก เทศบาลตําบลทาหลวง อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี” น้ี ได
ชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของส่ือบุคคล และความสําคัญของความสามารถทางการส่ือสารในการระดมพลังการพัฒนาชุมชน 
หากแตงานวิจัยน้ีเปนงานวิจัยชิ้นแรกที่ทําการศึกษาประสิทธิภาพการส่ือสารของผูนําทองถิ่น และศึกษากลุมตัวอยางเพียง
ชุมชนเดียว ดังน้ันหากไดมีการศึกษาขยายไปถึงผูนําทองถิ่นชุมชนอ่ืน ๆ จะชวยทําใหงานวิจัยเก่ียวกับส่ือบุคคลไดขอสรุปที่เปน
องคความรูในระดับกวางตอไป 

2) ควรมีการศึกษาวิจัยในมิติดานการส่ือสารเพื่อการพัฒนาชุมชนใหมากขึ้น เพื่อกระจายความรูเหลาน้ีใหเปน
ประโยชนตอส่ือบุคคลที่กําลังทํางานพัฒนาชุมชนอยู    

เอกสารอางอิง 

จันทรทิพย  ปาละนันทน. 2545. ความสามารถทางการส่ือสารของผูนําชุมชน. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต.  
สาขานิเทศศาสตรพัฒนาการ. ภาควิชาการประชาสัมพันธ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  

พจนารถ  ศรีแดง. 2550. อุปสรรคการติดตอส่ือสารภายในองคกร : ศึกษาเฉพาะกรณี บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร  
 เอเชีย จํากัด. รายงานการศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น  
 วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน.  
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี. 2557. รายงานผลการดําเนินงานโครงการสายใยรักแหงครอบครัว (ความรักจาก 

ครอบครัว มอบใหแดเด็ก) คร้ังที่ 4 บูรณาการกับการวิจัย วันที่ 9 มีนาคม 2557 ณ ชุมชนวัดน้ํารัก  
(ประชาน้ํารัก) เทศบาลทาหลวง อ.มะขาม จ.จันทบุรี. 

วิโรจน  สุริยะวิจิตรวงศ. 2545. ปญหาอุปสรรคการติดตอส่ือสารภายในองคการขนาดใหญ : ศึกษาเฉพาะกรณี 
บริษัท ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จํากัด. รัฐประศาศนศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารทั่วไป, บัณฑิต 
วิทยาลัย, มหาวิทยาลัยบูรพา. 

สามารถ  ตรัยศิลานันท. 2551. แนวทางพัฒนาประสิทธิภาพการส่ือสารกับประชาชนในเขตเทศบาล ตําบลหินดาด  
อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา. รายงานการศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

41 

 

คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน 
ในองคการบริหารสวนตําบล ในเขตอําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง 

Quality of Work life of Personnel Working for the Sub-district Administration 
Organization of Wang Chan District in Rayong Province 

นภา จันทรตรี, เอกชัย กิจเกศาเจริญ, วงธรรม สรณะ, ราตรี พิงกุศล 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองคการบริหาร
สวนตําบล ในเขตอําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง 2) เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองคการ
บริหารสวนตําบล ในเขตอําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง จําแนกตามขอมูลทั่วไปของบุคลากรและปจจัยการทํางาน 

ประชากรในการศึกษาครั้งน้ี  คือบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนตําบล  ในเขตอําเภอวังจันทร  จังหวัด
ระยองทุกคน  จํานวน  121 คน โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ไดแก คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (percentage) คาเฉล่ีย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
 ผลการวิจัยพบวาบุคลากรมีอายุเฉล่ีย 31.09 ป  การศึกษาในระดับปริญญาตรีเปนสวนใหญรอยละ 49.6 โดยมีอัตรา
เงินเดือนเฉล่ีย 8,681.07 และสวนใหญเปนพนักงานจางรอยละ 52.9 บุคลากรมีความคิดเห็นตอปจจัยการทํางานภาพรวมอยู
ในระดับมาก และมีระดับคุณภาพชีวิตโดยรวมอยูในระดับสูง   
 ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียระหวางตัวแปร 
 1. คุณภาพชีวิตการทํางานในภาพรวมของบุคลากรจําแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา อัตราเงินเดือน และสายงานที่
ปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง   
 2. คุณภาพชีวิตการทํางานภาพรวมจําแนกตามปจจัยการทํางานดานลักษณะงาน พบวา บุคลากรที่มีความคิดเห็นตอ
ปจจัยการทํางานดานลักษณะงานในระดับสูง  มีคุณภาพชีวิตการทํางานสูงกวาผูที่มีความคิดเห็นตอปจจัยการทํางานดาน
ลักษณะงานในระดับต่ํา 
 3. คุณภาพชีวิตการทํางานภาพรวมจําแนกตามปจจัยการทํางานดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน พบวา  บุคลากร
ที่มีความคิดเห็นตอปจจัยการทํางานดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานในระดับสูงมีคุณภาพชีวิตการทํางานสูงกวาผูที่มีความ
คิดเห็นตอปจจัยการทํางานดานความสัมพันธ  กับเพื่อนรวมงานในระดับต่ํา 
 4. คุณภาพชีวิตการทํางานภาพรวมจําแนกตามปจจัยการทํางานดานสภาพแวดลอมการทํางานพบวา  บุคลากรที่มี
ความคิดเห็นตอปจจัยการทํางานดานสภาพแวดลอมการทํางานในระดับสูง  มีคุณภาพชีวิตการทํางานสูงกวาผูที่มีความคิดเห็น
ตอปจจัยการทํางานดานสภาพแวดลอมการทํางานในระดับต่ํา 
คําสําคัญ : คุณภาพชีวิตการทํางาน, บุคลากร, องคการบริหารสวนตําบล 

Abstract 

The main purposes of this research study were: 1) to investigate quality of work life of the 
personnel who work for the Sub-district Administration Organization of Wang Chan district in Rayong 
Province; and 2) to compare quality of work life categorize by the personnel’s background information 
and factors related to work. 
 The population of this study included 121 personnel or staffs who work for the Sub-district 
Administrative Organizations of Wang Chan District in Rayong Province. The research instrument used for 
data collection was a questionnaire constructed by the researchers. The statistical methods used in data 
analysis were frequency, percentage, mean, and standard deviation. 
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For the personnel’s background information, the results showed that the average age of the 
personnel or staffs was 31.09 years old, and 49.60 percent personnel or staffs have a bachelor’s degree. 
the average monthly income was 8,681.07 baht. 52.90 percent personnel or staffs were temporary 
employees. 

The overall personnel’s opinion towards factors related to their work performance was 
considered to be at a high level. 

 The overall personnel’s quality of work life considered to be at a high level.  
In addition, the following results were obtained from the comparison of mean scores between 

the variables. 
1. The quality of work life classified by age, education level, monthly income and work functions 

was at a moderate level  
2. The quality of work life classified by work characteristics, the personnel with the opinion 

towards work characteristics showed at a high level have more quality of work life than the personnel 
with the opinion towards work characteristics showed at a low level.  

3. The quality of life classified by colleague relationships, the personnel with the opinion towards 
colleague relationships showed at a high level have more quality of work life than the personnel with the 
opinion towards colleague relationships showed at a low level. 

4. The quality of life classified by working environment, the personnel with the opinion towards 
working environment showed at a high level have more quality of work life than the personnel with the 
opinion towards working environment showed at a low level. 
Keywords: Quality of Work life, Personnel, Sub-district Administration Organization 

บทนํา 

 การพัฒนาประเทศสงผลตอการเปล่ียนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมตาง ๆ ของประเทศ  
จึงเปนสาเหตุใหวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยเปล่ียนแปลงตามไปดวย  โดยการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ  ตั้งแตฉบับที่ 8  (พ.ศ.2540 – 2544) น้ันมีเปาหมาย เพื่อทําใหคนในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไมวาจะเปน
ประชาชนทั่วไป รวมถึงบุคลากรในองคกรตางๆทั้งภาครัฐและเอกชน ถาบุคลากรเหลาน้ีมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี ยอม
สงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการปฏิบัติงาน เพื่อใหองคกรบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว 
 ดังน้ันจึงถือไดวามนุษยเปนทรัพยากรที่สําคัญในการพัฒนาประเทศใหมีความเจริญกาวหนา อาจกลาวไดวา ถา
ประเทศไมพัฒนาทรัพยากรมนุษยก็จะไมสามารถพัฒนาอยางอ่ืนได การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนกระบวนการเพิ่มความรู
ความชํานาญ พัฒนาคนใหมีศักยภาพ และขีดความสามารถ เพื่อใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วของกระแส
โลกาภิวัฒน รวมทั้งยังเปนการสรางความไดเปรียบดานทรัพยากรมนุษย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันประเทศตอไป 
 องคการบริหารสวนตําบล  ถือเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ที่มีบทบาทในการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนใหมีความอยูดีกินดี บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลจึงถือเปนตัวกลางของรัฐในการขับเคล่ือนนโยบายตางๆ 
ของรัฐไปสูประชาชน  หากบุคลากรเหลาน้ีมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดียอมสงผลตอการปฏิบัติตามนโยบายของร ัฐใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด  ดังน้ันคุณภาพชีวิตการทํางาน  จึงเปนเรื่องที่มีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล  
ลูกจางประจํา  พนักงานจางประกอบดวยพนักงานจางตามภารกิจ  และพนักงานจางทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบล  โดย
ผูบริหารควรใหความสนใจคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานเหลาน้ี  ซ่ึงถือเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุดขององคการบริหาร
สวนตําบล  ที่จะพัฒนาการบริหารการจัดการเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จากเหตุผล
ดังที่กลาวมาขางตน  ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองคการ
บริหารสวนตําบล ในเขตอําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง เพื่อนําผลการวิจัยที่ไดมาใชเปนแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนตําบล ในเขตอําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง และเพื่อเสริมสราง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรตอไป มห
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For the personnel’s background information, the results showed that the average age of the 
personnel or staffs was 31.09 years old, and 49.60 percent personnel or staffs have a bachelor’s degree. 
the average monthly income was 8,681.07 baht. 52.90 percent personnel or staffs were temporary 
employees. 

The overall personnel’s opinion towards factors related to their work performance was 
considered to be at a high level. 

 The overall personnel’s quality of work life considered to be at a high level.  
In addition, the following results were obtained from the comparison of mean scores between 

the variables. 
1. The quality of work life classified by age, education level, monthly income and work functions 

was at a moderate level  
2. The quality of work life classified by work characteristics, the personnel with the opinion 

towards work characteristics showed at a high level have more quality of work life than the personnel 
with the opinion towards work characteristics showed at a low level.  

3. The quality of life classified by colleague relationships, the personnel with the opinion towards 
colleague relationships showed at a high level have more quality of work life than the personnel with the 
opinion towards colleague relationships showed at a low level. 

4. The quality of life classified by working environment, the personnel with the opinion towards 
working environment showed at a high level have more quality of work life than the personnel with the 
opinion towards working environment showed at a low level. 
Keywords: Quality of Work life, Personnel, Sub-district Administration Organization 

บทนํา 

 การพัฒนาประเทศสงผลตอการเปล่ียนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมตาง ๆ ของประเทศ  
จึงเปนสาเหตุใหวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยเปล่ียนแปลงตามไปดวย  โดยการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ  ตั้งแตฉบับที่ 8  (พ.ศ.2540 – 2544) น้ันมีเปาหมาย เพื่อทําใหคนในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไมวาจะเปน
ประชาชนทั่วไป รวมถึงบุคลากรในองคกรตางๆทั้งภาครัฐและเอกชน ถาบุคลากรเหลาน้ีมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี ยอม
สงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการปฏิบัติงาน เพื่อใหองคกรบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว 
 ดังน้ันจึงถือไดวามนุษยเปนทรัพยากรที่สําคัญในการพัฒนาประเทศใหมีความเจริญกาวหนา อาจกลาวไดวา ถา
ประเทศไมพัฒนาทรัพยากรมนุษยก็จะไมสามารถพัฒนาอยางอ่ืนได การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนกระบวนการเพิ่มความรู
ความชํานาญ พัฒนาคนใหมีศักยภาพ และขีดความสามารถ เพื่อใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วของกระแส
โลกาภิวัฒน รวมทั้งยังเปนการสรางความไดเปรียบดานทรัพยากรมนุษย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันประเทศตอไป 
 องคการบริหารสวนตําบล  ถือเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ที่มีบทบาทในการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนใหมีความอยูดีกินดี บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลจึงถือเปนตัวกลางของรัฐในการขับเคล่ือนนโยบายตางๆ 
ของรัฐไปสูประชาชน  หากบุคลากรเหลาน้ีมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดียอมสงผลตอการปฏิบัติตามนโยบายของร ัฐใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด  ดังน้ันคุณภาพชีวิตการทํางาน  จึงเปนเรื่องที่มีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล  
ลูกจางประจํา  พนักงานจางประกอบดวยพนักงานจางตามภารกิจ  และพนักงานจางทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบล  โดย
ผูบริหารควรใหความสนใจคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานเหลาน้ี  ซ่ึงถือเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุดขององคการบริหาร
สวนตําบล  ที่จะพัฒนาการบริหารการจัดการเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จากเหตุผล
ดังที่กลาวมาขางตน  ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองคการ
บริหารสวนตําบล ในเขตอําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง เพื่อนําผลการวิจัยที่ไดมาใชเปนแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนตําบล ในเขตอําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง และเพื่อเสริมสราง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1.  เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนตําบล  ในเขตอําเภอวัง
จันทร  จังหวัดระยอง 

2.  เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนตําบล ในเขตอําเภอวังจันทร  
จังหวัดระยอง จําแนกตามขอมูลทั่วไปของบุคลากร และปจจัยการทํางาน 

วัสดุอุปกรณและวิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี  คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนตําบล ในเขตอําเภอวังจันทร  
จังหวัดระยองทั้งส้ิน  4 แหง ไดแก องคการบริหารสวนตําบลชุมแสง 22 คน องคการบริหารสวนตําบลวังจันทร 36 คน 
องคการบริหารสวนตําบลพลงตาเอ่ียม 32 คน และองคการบริหารสวนตําบลปายุบใน 31 คน รวมทั้งส้ิน 121 คน  โดยผูวิจัย
ใชแบบสอบถามประกอบดวยคําถาม 3 สวน ดังน้ี สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของบุคลากร ไดแก ระดับการศึกษา สายงานที่ปฏิบัติ 
อายุ และอัตราเงินเดือน สวนที่ 2 เปนขอคําถามเก่ียวกับปจจัยดานการทํางาน โดยแบงเปนดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 
ดานลักษณะงาน และดานสภาพแวดลอมในการทํางาน และสวนที่  3  เปนแบบวัดคุณภาพชีวิตในการทํางาน  โดยมีลักษณะ
เปนมาตรประเมินรวมคา (Summated Rating  Scale) ซ่ึงประกอบดวยองคประกอบของคุณภาพชีวิตในการทํางานของ
บุคลากร  8 ดาน ของ ฮิวส และ คัมม่ิง  (Huse & Cumming, 1985:235 -238 อางถึงใน สุพจน  งามสงา, 2550: 9 -12) 
แบงเปนดานคาตอบแทนที่เพียงพอและเปนธรรม ดานสภาพแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ดานการไดรับโอกาส
พัฒนาความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน ดานการสงเสริมความเจริญเติบโตและความม่ันคงในหนาที่การงาน ดานการมี
สวนรวมและการไดรับการยอมรับจากหนวยงาน ดานความมีระเบียบกฎเกณฑและการไดรับความเปนธรรมในการปฏิบัติงาน 
ดานความสมดุลของชีวิตสวนตนกับชีวิตในการทํางาน และดานความสัมพันธระหวางงานที่ปฏิบัติกับสังคมในชุมชน เปน
เครื่องมือในการเก็บขอมูลจากทุกหนวยประชากร และสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถี่ (Frequency)  คารอยละ  
(percentage) คาเฉล่ีย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ผลการวิจัย 

 1.ขอมูลลักษณะสวนบุคคลพบวาบุคลากรมีอายุเฉล่ีย 31.09 ป  โดยสวนใหญมีอายุอยูในชวง 31 ปขึ้นไป รอยละ 
50.4  และมีการศึกษาในระดับปริญญาตรีเปนสวนใหญรอยละ 49.6 โดยมีอัตราเงินเดือนเฉล่ีย 8,681.07 บาท สวนใหญมี
อัตราเงินเดือนอยูในชวง 8,001 – 10,000 บาท รอยละ 45.5  และสวนใหญเปนพนักงานจางรอยละ 52.9  
 2. บุคลากรมีความคิดเห็นตอปจจัยการทํางานภาพรวมอยูในระดับมาก  โดยลําดับที่ 1 คือ ดานความสัมพันธกับ
เพื่อนรวมงาน  รองลงมาคือดานลักษณะงานและดานสภาพแวดลอมการทํางานตามลําดบั 

3.บุคลากรมีระดับคุณภาพชีวิตโดยรวมอยูในระดับสูง โดยลําดับที่ 1 คือ ดานการมีสวนรวมและการไดรับการ
ยอมรับจากหนวยงานอยูในระดับสูง รองลงมาคือดานความสัมพันธระหวางงานที่ปฏิบัติกับสังคมในชุมชนอยูในระดับสูง และ
ดานสภาพแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยอยูในระดับสูงตามลําดับ 

4. ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรจําแนกตามขอมูลสวนบุคคลและปจจัย
การทํางาน พบวา 
 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณภาพชีวิตการทํางานจําแนกตามอายุ  พบวาคุณภาพชีวิตการทํางานใน
ภาพรวมของบุคลากรอยูในระดับปานกลางทั้งสามชวงอายุ  โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียตามชวงอายุจากมากไปนอย  ดังน้ี  ลําดับที่ 
1 คือ ชวงอายุ 20-25 ป ลําดับที่ 2  คือชวงอายุ 26-30 ป และอายุ 31 ปขึ้นไปตามลําดับ   
 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คุณภาพชีวิตการทํางานจําแนกตามระดับการศึกษา  พบวา คุณภาพชีวิตการ
ทํางานในภาพรวมของบุคลากรอยูในระดับปานกลาง  ทุกระดับการศึกษา  โดยลําดับที่ 1 คือระดับการศึกษาปริญญาโท 
รองลงมาคือบุคลากรที่มีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี และระดับปริญญาตรีตามลําดับ   
 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณภาพชีวิตการทํางานจําแนกตามอัตราเงินเดือนพบวา คุณภาพชีวิตการทํางาน
ในภาพรวมของบุคลากรอยูในระดับปานกลางทั้งสามระดับอัตราเงินเดือน  โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียตามอัตราเงินเดือนจากมาก
ไปนอย  คือ อัตราเงินเดือนระหวาง 8,001-10,000  บาท ลําดับที่ 2  คืออัตราเงินเดือนระหวาง  5,000 – 8,000 บาท และ
อัตราเงินเดือน  10,000 บาทขึ้นไปตามลําดับ   มห
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 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณภาพชีวิตการทํางานจําแนกตามสายงานที่ปฏิบัติ  พบวาคุณภาพชีวิตการ
ทํางานในภาพรวมของบุคลากรอยูในระดับปานกลางทั้งสามประเภทสายงานที่ปฏิบัติ  โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียตามสายงามที่
ปฏิบัติจากมากไปนอย ดังน้ี ลําดับที่ 1  คือ  พนักงานจาง รองลงมาคือ ลูกจางประจํา และพนักงานสวนตําบลตามลําดับ   
 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณภาพชีวิตการทํางานจําแนกตามปจจัยการทํางานดานลักษณะงานพบวา
บุคลากรที่มีความคิดเห็นตอปจจัยการทํางานดานลักษณะงานอยูในระดับสูงมีคุณภาพชีวิตการทํางานภาพรวมอยูในระดับปาน
กลาง สวนบุคลากรที่มีความคิดเห็นตอปจจัยการทํางานดานลักษณะงานอยูในระดับต่ํามีคุณภาพชีวิตการทํางานภาพรวมอยูใน
ระดับต่ํา  
 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณภาพชีวิตการทํางานจําแนกตามปจจัยการทํางานดานความสัมพันธกับเพื่อน
รวมงาน  พบวาบุคลากรที่มีความคิดเห็นตอปจจัยการทํางานดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานอยูในระดับสูง  มีคุณภาพชีวิต
การทํางานภาพรวมอยูในระดับปานกลาง สวนบุคลากรที่มีระดับความคิดเห็นตอปจจัยการทํางานดานความสัมพันธกับเพื่อน
รวมงานระดับต่ํามีคุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับต่ํา  
 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณภาพชีวิตการทํางานจําแนกตามปจจัยการทํางานดานสภาพแวดลอมการ
ทํางาน  พบวา บุคลากรที่มีความคิดเห็นตอปจจัยการทํางานดานสภาพแวดลอมการทํางานอยูในระดับสูง  มีคุณภาพชีวิตการ
ทํางานภาพรวมอยูในระดับปานกลาง สวนผูที่มีความคิดเห็นตอปจจัยการทํางานดานสภาพแวดลอมการทํางานอยูในระดับต่ํา  
มีคุณภาพชีวิตการทํางานภาพรวมอยูในระดับต่ํา  

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 คุณภาพชีวิตการทํางานภาพรวมจําแนกตามอายุของบุคลากรอยูในระดับปานกลาง ทั้ง 3 ชวงอายุ  สอดคลองกับ
งานวิจัยของคงชีพ ตันตระวาณิชย (2543, บทคัดยอ)  ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานและเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิต
ของนายทหารชั้นประทวนในสังกัดกรมทหารราบที ่1 มหาดเล็กรักษาพระองค รวมทั้ง วไลพร เจริญพร (2546, บทคัดยอ)  ได
ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานที่ทํางานเปนกะในระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา บริษัท  ไทยไวรแอนดเคเบิ้ลเซอรวิส
เซส จํากัด,รัตติยา ศุภจิตกุลชัย (2546, บทคัดยอ)  ไดศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานปฏิบัติการในโรงงาน
อุตสาหกรรม กรณีศึกษาบริษัทไทยคิวควูาอินดัสทรีสจํากัด, ณัฐเดช  จันทรางศุ (2547, บทคัดยอ) ไดศึกษาคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของกําลังพลกองดุริยางคทหารบก และปวันรัตน ตนานนท (2550, บทคัดยอ) ศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของ
เจาหนาที่ศาลยุติธรรมในจังหวัดเชียงใหม ที่พบวาอายุไมมีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางาน อาจเน่ืองมาจากบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ในองคการบริหารสวนตําบล ในเขตอําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง สวนใหญมีอายุใกลเคียงกัน และมีความสัมพันธในลักษณะ
ไมเปนทางการสูง ทําใหมีความเอ้ืออาทรฉันทพี่นองในการทํางานรวมกัน 
 คุณภาพชีวิตการทํางานภาพรวมจําแนกตามระดับการศึกษาอยูในระดับปานกลางทั้ง 3 กลุม สอดคลองกับงานวิจัย
ของคงชีพ  ตันตระวาณิชย (2543, บทคัดยอ)  ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานและเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตของ
นายทหารชั้นประทวนในสังกัดกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค รวมทั้ง วไลพร เจริญพร (2546,บทคัดยอ) ไดศึกษา
คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานที่ทํางานเปนกะในระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา บริษัท ไทยไวรแอนดเคเบิ้ลเซอรวิสเซส 
จํากัด ,รัตติยา ศุภจิตกุลชัย (2546, บทคัดยอ) ไดศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานปฏิบัติการในโรงงาน
อุตสาหกรรม กรณีศึกษาบริษัทไทยคิวควูาอินดัสทรีสจํากัด, ณัฐเดช  จันทรางศุ (2547, บทคัดยอ) ไดศึกษาคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของกําลังพลกองดุริยางคทหารบก และพรนิภา พงศพัฒนกิจโชติ (2547, บทคัดยอ) ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของ
ขาราชการกรมการจัดหางานในสวนกลาง ที่พบวาระดับการศึกษาไมมีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางาน อาจเน่ืองมาจากบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนตําบล ในเขตอําเภอวังจันทร จังหวัดระยองสวนใหญมีระดับการศึกษาไมแตกตางกันมาก 
อีกทั้งผูที่มีโอกาสปรับระดับการศึกษาใหสูงขึ้น ไมไดสงผลตอการปรับตําแหนงหรือฐานเงินเดือนมากนัก 
 คุณภาพชีวิตการทํางานภาพรวมจําแนกตามอัตราเงินเดือนอยูในระดับปานกลางทั้ง 3 กลุม สอดคลองกับงานวิจัย
ของคงชีพ  ตันตระวาณิชย  (2543, บทคัดยอ) ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานและเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตของ
นายทหารชั้นประทวนในสังกัดกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค, ปวันรัตน  ตนานนท (2550, บทคัดยอ) ศึกษา
คุณภาพชีวิตในการทํางานของเจาหนาที่ศาลยุติธรรมในจังหวัดเชียงใหม และนงลักษณ  พูลทรัพย (2549, บทคัดยอ) ศึกษา
คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรโรงพยาบาลคายนวมินทราชินี ที่พบวาอัตราเงินเดือนไมมีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางาน 
อาจเน่ืองมาจากสวนใหญของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนตําบล  ในเขตอําเภอวังจันทร  จังหวัดระยองเปนผูที่มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี



การประชุมวิชาการวิจัยรำาไพพรรณี ครั้งที่ 9, “การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2558

13345 

 

มีภูมิลําเนาอยูในพื้นที่ และพื้นฐานครอบครัวจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือการทําสวนยางทําใหบุคลากรมีรายไดเสริมจาก
การทําสวนยาง ดังน้ันคุณภาพชีวิตจึงไมแตกตางกันเทาที่ควร 
 คุณภาพชีวิตการทํางานภาพรวมจําแนกตามสายงานที่ปฏิบัติอยูในระดับปานกลางทั้ง 3 กลุม สอดคลองกับ
งานวิจัยของคงชีพ  ตันตระวาณิชย (2543, บทคัดยอ) ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานและเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิต
ของนายทหารชั้นประทวนในสังกัดกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค ที่พบวาสายงานที่ปฏิบัติไมมีผลตอคุณภาพชีวิต
การทํางาน อาจเน่ืองมาจากบุคลากรที่ปฏบิัติงานในองคการบริหารสวนตําบล ในเขตอําเภอวังจันทร  จังหวัดระยองสวนใหญ
เปนพนักงานจาง ซ่ึงมีสัญญาจาง 4ป และมักจะเปนคนในพื้นที่ ทําใหบุคลากรรูสึกเปนกันเองในการทํางาน การลาออกหรือ
การประเมินใหออกกอนครบสัญญาจางจึงมักไมคอยเกิดขึ้น 
 คุณภาพชีวิตการทํางานภาพรวมจําแนกตามปจจัยการทํางานดานลักษณะงาน พบวา บุคลากรที่มีความคิดเห็นตอ
ปจจัยการทํางานดานลักษณะงานในระดับสูง  มีคุณภาพชีวิตการทํางานสูงกวาผูที่มีความคิดเห็นตอปจจัยการทํางานดาน
ลักษณะงานในระดับต่ํา สอดคลองกับงานวิจัยของจินตนา สมพงศ (2547, บทคัดยอ) ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของ
ขาราชการตํารวจชั้นประทวนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต, ถวัลย  บุญภักดี (2548,บทคัดยอ) ไดศึกษาคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานของขาราชการตํารวจชั้นประทวน: ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี, 
พรนิภา  พงศพัฒนกิจโชติ (2547,บทคัดยอ)  ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการกรมการจัดหางานในสวนกลาง และ
สุธาสินี ทวีสมบัติ  (2549, บทคัดยอ)  ไดศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรแผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลศูนย
เชียงรายประชานุเคราะห  อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ที่พบวาปจจัยการทํางานดานลักษณะงานมีผลตอคุณภาพชีวิตการ
ทํางาน อาจเน่ืองมาจากผูที่เห็นวางานที่ตนทํามีความนาสนใจ ทาทายความสามารถ และตรงกับความรูความสามารถของตน 
จะมีความพยายามที่จะพัฒนาตนเองตลอดเวลา และมีความรูสึกที่ดีตองานตนเองรับผิดชอบอยู 
 คุณภาพชีวิตการทํางานภาพรวมจําแนกตามปจจัยการทํางานดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน พบวา  บุคลากรที่
มีความคิดเห็นตอปจจัยการทํางานดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานในระดับสูงมีคุณภาพชีวิตการทํางาน สูงกวาผูที่มีความ
คิดเห็นตอปจจัยการทํางานดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานในระดับต่ํา สอดคลองกับงานวิจัยของจินตนา  สมพงศ (2547, 
บทคัดยอ)  ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจชั้นประทวนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต, ถวัลย บุญภักดี 
(2548,บทคัดยอ) ไดศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการตํารวจช้ันประทวน: ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีตํารวจภูธร
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี, พรนิภา พงศพัฒนกิจโชติ (2547,บทคัดยอ)  ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของ
ขาราชการกรมการจัดหางานในสวนกลาง และสุธาสินี ทวีสมบัติ  (2549, บทคัดยอ) ไดศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของ
บุคลากรแผนกศัลยกรรม  โรงพยาบาลศูนยเชียงรายประชานุเคราะห  อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ที่พบวาปจจัยการทํางาน
ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานมีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางาน อาจเน่ืองมาจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานสวนใหญเปนผูที่มี
ภูมิลําเนาอยูในพื้นที ่ทําใหความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานเปนลักษณะฉันทพี่นอง คือระบบอุปถัมภสูง สงผลใหมีความรูสึกเปน
มิตร อีกทั้งองคการบริหารสวนตําบลมักจัดกิจกรรมกีฬา สันทนาการรวมกันระหวางพนักงาน สงผลใหเกิดทัศนคติที่ดีตอเพื่อน
รวมงาน และตองานที่ตนปฏิบัติอยู 
 คุณภาพชีวิตการทํางานภาพรวมจําแนกตามปจจัยการทํางานดานสภาพแวดลอมการทํางานพบวา บุคลากรที่มีความ
คิดเห็นตอปจจัยการทํางานดานสภาพแวดลอมการทํางานในระดับสูง  มีคุณภาพชีวิตการทํางานสูงกวาผูที่มีความคิดเห็นตอ
ปจจัยการทํางานดานสภาพแวดลอมการทํางานในระดับต่ํา สอดคลองกับงานวิจัยของจินตนา  สมพงศ (2547, บทคัดยอ)  
ศึกษาคุณภาพชี วิตการทํางานของขาราชการตํารวจชั้นประทวนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ,  ถ วัลย  บุญภักดี 
(2548,บทคัดยอ) ไดศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการตํารวจช้ันประทวน: ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีตํารวจภูธร
อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี, พรนิภา พงศพัฒนกิจโชติ (2547,บทคัดยอ)  ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางาน
ของขาราชการกรมการจัดหางานในสวนกลาง และสุธาสินี ทวีสมบัติ (2549, บทคัดยอ)  ไดศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของ
บุคลากรแผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลศูนยเชียงรายประชานุเคราะห  อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ที่พบวาปจจัยการทํางาน
ดานสภาพแวดลอมการทํางานมีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางาน อาจเน่ืองมาจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสภาพแวดลอมที่ดี มี
แสงสวาง มีอุปกรณอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานครบครัน นาจะมีความรูสึกกระตือรือรนในการทํางานมากกวา ความ
ขัดของใจ หรืออึดอัดในการทํางานนอยกวาผูที่มีความคิดเห็นตอปจจัยการทํางานดานสภาพแวดลอมการทํางานในระดับต่ํา 
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ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 1.  รัฐบาลควรมีนโยบายปรับขึ้นอัตราเงินเดือนใหมีความสอดคลองกับคาครองชีพในปจจุบัน 
2.  องคการบริหารสวนตําบลควรมีการกําหนดนโยบายในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให
ตรงกับความตองการของบุคลากรเพื่อสงเสริมการพัฒนางานตอไป 

ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 1.  ควรมีการสํารวจความตองการในการอบรมหรือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อนําขอมูลที่
ไดไปใชในการกําหนดแผนปฏิบัติการประจําป 
2. ควรมีการจัดกิจกรรมนันทนาการรวมกันระหวางองคกรกับองคกรภายนอก หรือชุมชนเพื่อ 
สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางพนักงาน และระหวางพนักงานกับชุมชน 
3. ควรมีการจัดทําโครงการ Cleaning Day เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดลอมของสถานที่
ทํางาน อันจะเปนการสงเสริมคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรใหดีขึ้น 

ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ 1. ควรมีการศึกษาประเด็นดานอ่ืน เพื่อใหเกิดความครอบคลุม เชนสุขภาพจิตของบุคลากร เปนตน 
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ปจจัยที่มีผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

Factors Affecting Employees’ Stressness in Working Operation 
of Welgrow Industraial Estate in Chachoengsao Province 

ประทีป โพธิ์เกษม 
สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอรด 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงปจจัยสวนบุคคล เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอความเครียดในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน อันไดแกปจจัยสวนบุคคล และปจจัยในการปฏิบัติงานที่มีผลกระทบตอการทํางานของพนักงานในนิคม
อุตสาหกรรมเวลโกรว จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมไปถึงขอเสนอแนะและแนวในการแกปญหาเพื่อประโยชนสําหรับการนิคมแหง
ประเทศไทยและนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว     

วิธีดําเนินการวิจัยโดยการใชแบบสอบถาม เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากพนักงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยจะสํารวจเฉพาะพนักงานทํางานดานอุตสาหกรรมยาง พลาสติก และหนังเทียม มีจํานวนบริษัท 31 บริษัท 
จากที่มีรวมทั้งหมด 169 บริษัท ไดกลุมตัวอยาง 421 คน โดยสถิติที่ใชในการวิเคราะหครั้งน้ี ไดแก การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิง
พรรณนา และการวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงอนุมาน โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ใช
ทดสอบความแตกตางที่มีตัวแปรมากกวา 2 กลุม แลวจึงทดสอบความแตกตางระหวางกลุมดวยวิธีการ LSD ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05และใชการวิเคราะหแบบสมการถดถอยเชิงพหุเชิงคูณ (Multiple Regression Analysis) ใชวิเคราะหหา
ความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 กลุม 

ผลการวิจัยพบวา พนักงานสวนใหญในนิคม อุตสาหกรรมเวลโกรว จังหวัดฉะเชิงเทรา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ตําแหนงงาน ฝายปฏิบัติหนาที่ รายไดตอเดือน ที่แตกตางกันมีความเครียดของพนักงานแตกตาง
กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปจจัยในการปฏิบัติงานดานลักษณะงาน ดานความกาวหนาในงาน ดาน
บทบาทในการทํางาน ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน มีความสัมพันธกับความเครียดของพนักงาน ดานจิตใจ รางกาย และ
พฤติกรรม อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
คําสําคัญ: ปจจัยที่มีผลตอความเครียด, นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว, พนักงาน 

Abstract 

This research aimed to study the individual factors influencing the employees’ work stress; the 
individual factors and the operating factors influencing the employees’ work at Wellgrow Industrial Estate 
in Chachoengsao province including the suggestion and the solution guidelines for the beneficial of 
Industrial Estate Authority of Thailand and Welgrow Industrial Estate. 
…………  The research procedure was conducted by applying the questionnaire as the tool of data 
collection of the employees working in the industrial factory. The survey particularly focused on 421 
workers working in rubber industry, plastic industry and leatherette industry for the target group, 31 
companies from the total of 169 companies. The statistical analysis applied was; the descriptive statistics 
and the inferential statistics. The specific One-Way ANOVA was selected to examine the exceeding two 
variable differences following by the LSD analysis 0.05 of the statistical significance level (for the 
intergroup differences) The multiple regression analysis for the relation between the two variables was 
applied afterwards. …………………………………………………………………………...   …………………… 
 The research result revealed that the most of the employees’ individual factors influencing their 
stress in Wellgrow Industrial Estate were related to the differences of working period, positions dutie and 
salarie at 0.05 of the statistical significance level. Besides, work types, work advancement, functional roles, มห
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working environment were also related to the mental, the body and the behavior of the employees’ 
stress at 0.05 of the statistical significance level. 
Keywords: stress factor, Wellgrow Industrial Estate, employee 

บทนํา 

ปจจุบันประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงและพัฒนาดานเทคโนโลยี และวิทยาศาสตรไปอยางรวดเร็ว สงผลใหสภาพ
ความเปนอยูของประชากรในประเทศมีการเปล่ียนแปลงมากขึ้น การทํางานในองคกรในปจจุบัน ลวนตองเผชิญกับการ
เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วหลายดาน ทั้งทางดานสังคม การเมือง เทคโนโลยี การแขงขัน และส่ิงตางๆในการดําเนินชีวิต 
ตลอดจนการเปล่ียนแปลงรูปแบบการทํางานที่ตองทํางานหลากหลาย และปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น ทําใหพนักงานบริษัทตอง
เผชิญกับความเครียด ความเครียดนําไปสูความเหน่ือยลาเน่ืองจากสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่ไมแนนอนในการทํางาน จึงเปน
สาเหตุใหเกิดความเครียด ซ่ึงเรียกกันวา “ความเหน่ือยลาหมดไฟ” และความเครียดสวนมากมีความละเอียดออน เชน ปริมาณ
งานที่เพิ่มมากขึ้นไดรับงานที่ทาทายมากกวาความสามารถ รวมถึงมีความขัดแยงกับเพื่อนรวมงาน สภาพแวดลอมที่ไม
เอ้ืออํานวยในการทํางาน (James Manktelow, 2552)  
 จาการสอบถามบุคลากรที่มีความนาเชื่อถือในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว จังหวัดฉะเชิงเทรา ถึงปญหาที่กลาวมา
ขางตน พบวาหลายปที่ผานมามีพนักงาน ลาออก รวมถึงการขอลาหยุด ลาปวย และมีปญหาระหวางเพื่อนรวมงาน จากงานที่
ทําในอัตราที่เพิ่มขึ้นอยางตอเน่ืองทุกปโดยมีอัตราการลาออกของพนักงานดานอุตสาหกรรม ในป 2556 อยูที่รอยละ 14 (การ
นิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย, 2556) และ กอใหเกิดพฤติกรรมที่เปนลบตอตนเอง และคนรอบขาง ซ่ึงจะสงผลตอ
ประสิทธิภาพการทํางานที่ลดลง ซ่ึงกอใหเกิดผลเสียกับตนเอง และองคกรในอนาคตภายหนาได 

ดังน้ันผูวิจัยมีความสนใจที่จะทําการศึกษาปจจัยในการปฏิบัติงานที่มีอิทธิพลตอความเครียดของพนักงาน ในนิคม
อุตสาหกรรมเวลโกรว จังหวัดฉะเชิงเทราโดยศึกษาจากปจจัยสวนบุคคล และปจจัยในการปฏิบัติงาน เพื่อใชเปนแนวทางนําไป
ปรับปรุง และแกไขปจจัยในการปฏิบัติงาน เพื่อเปนแนวทางการเผชิญความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน และสามารถปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายอยางมีความสุข 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ตําแหนงงาน 
ฝายปฏิบัติหนาที่ รายไดตอเดือน และสุขภาพกับความเครียดของพนักงาน ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงาน ดานลักษณะงาน ดานความกาวหนา ดาน
บทบาทในการทํางาน ดานสัมพันธกับหนางานดานสัมพันธภาพกับเพื่อนรวมงาน และดานสภาพแวดลอมในการทํางาน กับ
ความเครียดของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ขอบเขตการวิจัย 

ขอบเขตเน้ือหาในการวิจัยครั้งน้ีมุงศึกษาปจจัยที่คาดวาจะมีอิทธิพลตอความเครียด ในการปฏิบัติงานของพนักงาน ที่
ปฏิบัติงานอยูในโรงงานอุตสาหกรรมเวลโกรว จังหวัดฉะเชิงเทราและมีโรงงานจํานวน 31 บริษัท ที่ประกอบกิจการดาน
อุตสาหกรรมยาง พลาสติก และหนังเทียม ซ่ึงผูวิจัยไดเห็นวาบริษัทที่ประกอบกิจการดานอุตสาหกรรมยานยนตดังกลาวมี
จํานวนมากกวา ธุรกิจกิจการอุตสาหกรรมดานอ่ืนๆและทําการกําหนดตัวแปรที่ใชในงานวิจัย ดังน้ี 

1. ตัวแปรอิสระ 
1.1 ปจจัยสวนบุคคล ไดแกเพศอายุสถานภาพระดับการศึกษาระยะเวลาในการปฏิบัติงานตําแหนงงาน 

ฝายปฏิบัติหนาที่รายไดตอเดือนสุขภาพ 
1.2 ปจจัยในการปฏิบัติงาน ไดแกลักษณะงานความกาวหนาในงานบทบาทในการทํางานความสัมพันธกับ 

หัวหนางานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานสภาพแวดลอมในการทํางาน 
2. ตัวแปรตาม 

2.1 ความเครียดของพนักงานในการปฏิบัติงาน ในโรงงานอุตสาหกรรมเวลโกรว ไดแกดานจิตใจดาน 
รางกายดานพฤติกรรม 
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สมมติฐานการวิจัย 
1. ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ตําแหนงงานฝาย

ปฏิบัติหนาที่ รายไดตอเดือน และสุขภาพที่แตกตางกันจึงทําใหพนักงานที่ปฏิบัติงาน ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา มีระดับความเครียดที่แตกตางกัน 

2. ปจจัยในการปฏิบัติงาน ไดแก ลักษณะงาน ความกาวหนาในงาน บทบาทในการทํางาน ความสัมพันธกับหัวหนา
งาน ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน และสภาพแวดลอมในการทํางาน ของพนักงานที่ปฏิบัติงานในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความสัมพันธกับความเครียดของพนักงาน 

วิธีดําเนินการวิจัย 

วิธีดําเนินการวิจัยโดยการใชแบบสอบถาม เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากพนักงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยจะสํารวจเฉพาะพนักงานทํางานดานอุตสาหกรรมยาง พลาสติก และหนังเทียม ซ่ึงมีจํานวนบริษัท 31 บริษัท 
จากที่มีรวมทั้งหมด 169 บริษัท ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว จํานวนพนักงานที่ทํางานใน 31 บริษัท มีจํานวนพนักงาน 
8,919 คน เม่ือคํานวณสูตรทราบประชากรของ Taro Yamane โดยหาขนาดกลุมจัวอยางที่คาความเช่ือม่ัน 95% และ
ความคลาดเคล่ือน 5% (Yamane, 1973) และไดสํารองกลุมตัวอยางเพื่อปองกันความสูญเสีย 10% จึงไดขนาดกลุมตัวอยาง
เทากับ 421 คน โดยสถิติที่ใชในการวิเคราะหครั้งน้ี ไดแก การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะหโดยใชสถิติ
เชิงอนุมาน โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)ใชทดสอบความแตกตางที่มีตัวแปรมากกวา 2 
กลุม แลวจึงทดสอบความแตกตางระหวางกลุมดวยวิธีการ LSD ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05และใชการวิเคราะหแบบ
สมการถดถอยเชิงพหุเชิงคูณ (Multiple Regression Analysis) ใชวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 กลุม 

ผลการวิจัย 

สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของพนักงานขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จากผล
การศึกษาในครั้งน้ี พบวา พนักงานสวนใหญในนิคม อุตสาหกรรมเวลโกรว จังหวัดฉะเชิงเทรา เปนเพศชาย อายุ 20-30 ป 
สถานภาพโสด ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. ระยะเวลาในการปฏิบัติงานนอยกวา 3 ป ตําแหนงงาน
พนักงานทั่วไป ฝาปฏิบัติหนาที่ฝายผลิต รายไดตอเดือน ต่ํากวาหรือเทียบเทา 15,000 บาทสุขภาพแข็งแรง ปกติ 

สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลปจจัยในการปฏิบัติงาน 
1. ดานลักษณะงาน พนักงานสวนใหญมีระดับปฏิบัติงานที่ไดรับดานลักษณะงานโดยภาพรวมระดับปฏิบัติงานที่

ไดรับอยูในระดับปานกลางเม่ือพิจารณา พบวา งานที่ทํามีความเรงดวนทําใหงานประจํามีความลาชา มีระดับนัยสําคัญมาก
เปนอันดับ 1 รองลงมา คือ งานที่ทําปริมาณมากเกินไปและงานที่ทํามีความยุงยากและซับซอนเกินไป 

2. ดานความกาวหนาในงาน พนักงานสวนใหญมีระดับปฏิบัติงานที่ไดรับความกาวหนาในงาน โดยเฉพาะระดับ
ปฏิบัติงานที่ไดรับอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณา พบวางานที่ทําอยูไดรับการสนับสนุนพัฒนาความรู เชน การอบรม มี
ระดับนัยสําคัญมากเปนอันดับ 1 รองลงมา คือ งานที่ทําอยูปจจุบันสงเสริมใหทานไดรับความรูเพิ่มเติม และมีการสอนงานและ
ใหขอมูลงานที่เหมาะสม 

3. ดานบทบาทในการทํางาน พนักงานสวนใหญมีระดับปฏิบัติงานที่ไดรับดานบทบาทในการทํางาน โดยภาพรวม
ระดับปฏิบัติงานที่ไดรับอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา พบวา พนักงานไดรับงานหลายอยางในเวลาเดียวกัน มีระดับนัยสําคัญ
เปนอันดับ 1 รองลงมา คือ หัวหนางานของทานมีความคาดหวังสูงจากการปฏิบัติงานของทานและงานที่ไดรับมอบหมายมี
ขอมูลไมเพียงพอ ทําใหภาระงานเพิ่มขึ้น 

4. ดานความสัมพันธกับหัวหนางาน พนักงานสวนใหญมีระดับปฏิบัติงานที่ไดรับดานสัมพันธกับหัวหนางาน โดย
ภาพรวมระดับปฏิบัติงานที่ไดรับอยูในระดับปานกลางเม่ือพิจารณา พบวาหัวหนางานมีความเปนกันเองกับพนักงาน มีระดับ
นัยสําคัญเปนอันดับ 1 รองลงมา คือหัวหนางานยินดีรับฟงความคิดเห็นของทาน  

5. ดานสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน พนักงานสวนใหญมีระดับปฏิบัติงานที่ไดรับดานสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน โดย
ภาพรวมระดับปฏิบัติงานที่ไดรับอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา พบวา พนักงานสามารถทํางานรวมกับเพื่อนรวมงานไดเปน
อยางดี รองลงมา คือ เม่ือทานเกิดปญหาในการทํางาน เพื่อนรวมงานใหความชวยเหลือทานเปนอยางดี และทานเปนที่ยอมรับ
ของเพื่อนรวมงาน มห
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6. ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน พนักงานสวนใหญมีระดับปฏิบัติงานที่ไดรับสภาพแวดลอมในการทํางาน โดย
ภาพรวมระดับปฏิบัติงานที่ไดรับอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา พบวาแสงสวางบริเวณที่ทํางานมีความเหมาะสม รองลงมา คือ 
การจัดการสถานที่ทํางานสะดวกตอการปฏิบัติงาน และมีอุปกรณสํานักงานเพียงพอตอความตองการ 

7. ภาพรวมปจจัยในการปฏิบัติงาน พนักงานสวนใหญมีระดับปฏิบัติงานที่ไดรับ โดยภาพรวมระดับปฏิบัติงานที่ไดรับ
อยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณา พบวา ปจจัยในการปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน มีระดับความสําคัญอยู
ในระดับมาก รองลงมา คือ ปจจัยในการปฏิบัติงานดานสภาพแวดลอมในการทํางาน มีระดับความสําคัญอยูในระดับมาก และ
ปจจัยในการปฏิบัติงานดานบทบาทในการทํางาน มีระดับความสําคัญอยูในระดับมาก 

สวนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความเครียดที่ไดรับจากการปฏิบัติงาน 
1. ความเครียดของพนักงาน ดานจิตใจ พบวาพนักงานสวนใหญมีความเครียดของพนักงานดานจิตใจ โดยภาพรวม 

ความเครียดของพนักงานอยูในระดับนอย เม่ือพิจารณาพบวา ปจจัยอันดับ 1 คือ มีความเบื่อหนายความเครียดของพนักงาน 
อยูในระดับปานกลาง รองลงมา คือ รูสึกฟุงซาน ฉุนเฉียว โกรธงาย ความเครียดของพนักงานอยูในระดับปานกลาง และขาด
สมาธิในการทํางาน ความเครียดของพนักงานอยูในระดับนอย 

2. ความเครียดของพนักงาน ดานรางกาย พบวาพนักงานสวนใหญมีความเครียดของพนักงานดานรางกาย โดย
ภาพรวมความเครียดของพนักงานอยูในระดับนอยที่สุด เม่ือพิจารณา พบวา ปจจัยอันดับ 1 คือ มีอาการปวดศีรษะขางเดียว 
ความเครียดของพนักงานอยูในระดับนอย รองลงมา คือ มีอาการนอนไมหลับเสมอ ความเครียดของพนักงานอยูในระดับนอย 
และมีอาการเบื่ออาหาร ความเครียดของพนักงานอยูในระดับนอย 

3. ความเครียดของพนักงานดานพฤติกรรมพบวาพนักงานสวนใหญมีความเครียดของพนักงานดานพฤติกรรม โดย
ภาพรวมความเครียดของพนักงานอยูในระดับนอย เม่ือพิจารณา พบวา ปจจัยอันดับ 1 คือ ตื่นเตนงายกับเหตุการณที่ไม
คุนเคย ความเครียดของพนักงานอยูในระดับปานกลาง รองลงมา คือ มีการใชจายเงินมากเกินควร ความเครียดของพนักงาน
อยูในระดับปานกลาง และการขากงานบอยๆ ความเครียดของพนักงานอยูในระดับนอย 

ภาพรวมความเครียดของพนักงาน พบวาพนักงานสวนใหญมีความเครียดของพนักงานโดยภาพรวม ความเครียดของ
พนักงานอยูในระดับนอยเม่ือพิจารณา พบวา ปจจัยอันดับ 1 คือ ความเครียดของพนักงานดานจิตใจ ความเครียดของ
พนักงานอยูในระดับนอย รองลงมา คือ ความเครียดของพนักงานดานพฤติกรรม ความเครียดของพนักงานอยูในระดับนอย 
และความเครียดของพนักงานดานรางกาย ความเครียดของพนักงานอยูในระดับนอยที่สุด 

สรุปและอภิปรายผล 

 จากการศึกษาปจจัยที่ผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงาน ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว จังหวัด
ฉะเชิงเทราสามารถนํามาอภิปรายผลไดดังน้ี 
 ขอมูลปจจัยสวนบุคคลพนักงานสวนใหญในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว จังหวัดฉะเชิงเทรา เปนเพศชาย อายุ 20-30
ป สถานภาพโสด ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. ระยะเวลาในการปฏิบัติงานนอยกวา 3 ป ตําแหนงงาน
พนักงานทั่วไป ฝาปฏิบัติหนาที่ฝายผลิต รายไดตอเดือน ต่ํากวาหรือเทียบเทา 15,000 บาทสุขภาพแข็งแรง ปกติ ผลของระดับ
ความเครียดของพนักงาน พบวาพนักงานมีความเครียดในระดับนอย โดยมีเพศชายมีความเครียดมากกวาเพศหญิง ซ่ึงการวิจัย
สอดคลองกับผลวิจัยของ สิทธา เศรษฐสิทธ์ิปรีดา(2553) ไดศึกษา ปจจัยที่สงผลตอความเครียดของพนักงาน : กรณีศึกษา
โรงพยาบาลบีแครเมดิคอลเซ็นเตอรกรุงเทพฯ ผลการวิจัยพบวา ผลของระดับความเครียดของพนักงานพบวาพนักงานมี
ความเครียดในระดับต่ํา พนักงานสวนใหญเปนเพศหญิง โดยมีอายุระหวาง 20-30 ป เปนพนักงานที่มีตําแหนงงานอยูฝายการ
พยาบาล อายงุานระหวาง 1-5 ป และมีรายไดตอเดือนประมาณ 20,000-30,000 บาท 

ปจจัยในการปฏิบัติงาน 
1. ดานลักษณะงาน โดยพนักงานสวนใหญมีระดับปฏิบัติที่ไดรับอยูในระดับปานกลาง งานที่ทํามีความเรงดวนทําให

งานประจํามีความลาชา รองลงมางานที่ทํามีปริมาณมากเกินไป และงานที่ทํามีความยุงยากและซับซอนเกินไป ซ่ึงสอดคลอง
กับผลวิจัยของ ญานิภา จันทรบํารุง ปจจัยในการปฏิบัติงานที่มีความสัมพันธกับความเครียดของพนักงาน : กรณีศึกษา บริษัท 
บางกอกกลาส จํากัด (2555) ที่กลาววา ลักษณะงานซ่ึงสวนใหญไดรับงานที่ทํามีปริมาณมากจนเกินไป และมีความเรงดวนใน
งานที่ทําจนเกิดความลาชาตามมาภายหลัง แตผลของความเครียดของพนักงานอยูในระดับนอย เน่ืองจากมีเพื่อนรวมงานที่ดี 
และใหการชวยเหลือในยามที่เกิดปญหาในการปฏิบัติงาน มห
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6. ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน พนักงานสวนใหญมีระดับปฏิบัติงานที่ไดรับสภาพแวดลอมในการทํางาน โดย
ภาพรวมระดับปฏิบัติงานที่ไดรับอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา พบวาแสงสวางบริเวณที่ทํางานมีความเหมาะสม รองลงมา คือ 
การจัดการสถานที่ทํางานสะดวกตอการปฏิบัติงาน และมีอุปกรณสํานักงานเพียงพอตอความตองการ 

7. ภาพรวมปจจัยในการปฏิบัติงาน พนักงานสวนใหญมีระดับปฏิบัติงานที่ไดรับ โดยภาพรวมระดับปฏิบัติงานที่ไดรับ
อยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณา พบวา ปจจัยในการปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน มีระดับความสําคัญอยู
ในระดับมาก รองลงมา คือ ปจจัยในการปฏิบัติงานดานสภาพแวดลอมในการทํางาน มีระดับความสําคัญอยูในระดับมาก และ
ปจจัยในการปฏิบัติงานดานบทบาทในการทํางาน มีระดับความสําคัญอยูในระดับมาก 

สวนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความเครียดที่ไดรับจากการปฏิบัติงาน 
1. ความเครียดของพนักงาน ดานจิตใจ พบวาพนักงานสวนใหญมีความเครียดของพนักงานดานจิตใจ โดยภาพรวม 

ความเครียดของพนักงานอยูในระดับนอย เม่ือพิจารณาพบวา ปจจัยอันดับ 1 คือ มีความเบื่อหนายความเครียดของพนักงาน 
อยูในระดับปานกลาง รองลงมา คือ รูสึกฟุงซาน ฉุนเฉียว โกรธงาย ความเครียดของพนักงานอยูในระดับปานกลาง และขาด
สมาธิในการทํางาน ความเครียดของพนักงานอยูในระดับนอย 

2. ความเครียดของพนักงาน ดานรางกาย พบวาพนักงานสวนใหญมีความเครียดของพนักงานดานรางกาย โดย
ภาพรวมความเครียดของพนักงานอยูในระดับนอยที่สุด เม่ือพิจารณา พบวา ปจจัยอันดับ 1 คือ มีอาการปวดศีรษะขางเดียว 
ความเครียดของพนักงานอยูในระดับนอย รองลงมา คือ มีอาการนอนไมหลับเสมอ ความเครียดของพนักงานอยูในระดับนอย 
และมีอาการเบื่ออาหาร ความเครียดของพนักงานอยูในระดับนอย 

3. ความเครียดของพนักงานดานพฤติกรรมพบวาพนักงานสวนใหญมีความเครียดของพนักงานดานพฤติกรรม โดย
ภาพรวมความเครียดของพนักงานอยูในระดับนอย เม่ือพิจารณา พบวา ปจจัยอันดับ 1 คือ ตื่นเตนงายกับเหตุการณที่ไม
คุนเคย ความเครียดของพนักงานอยูในระดับปานกลาง รองลงมา คือ มีการใชจายเงินมากเกินควร ความเครียดของพนักงาน
อยูในระดับปานกลาง และการขากงานบอยๆ ความเครียดของพนักงานอยูในระดับนอย 

ภาพรวมความเครียดของพนักงาน พบวาพนักงานสวนใหญมีความเครียดของพนักงานโดยภาพรวม ความเครียดของ
พนักงานอยูในระดับนอยเม่ือพิจารณา พบวา ปจจัยอันดับ 1 คือ ความเครียดของพนักงานดานจิตใจ ความเครียดของ
พนักงานอยูในระดับนอย รองลงมา คือ ความเครียดของพนักงานดานพฤติกรรม ความเครียดของพนักงานอยูในระดับนอย 
และความเครียดของพนักงานดานรางกาย ความเครียดของพนักงานอยูในระดับนอยที่สุด 

สรุปและอภิปรายผล 

 จากการศึกษาปจจัยที่ผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงาน ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว จังหวัด
ฉะเชิงเทราสามารถนํามาอภิปรายผลไดดังน้ี 
 ขอมูลปจจัยสวนบุคคลพนักงานสวนใหญในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว จังหวัดฉะเชิงเทรา เปนเพศชาย อายุ 20-30
ป สถานภาพโสด ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. ระยะเวลาในการปฏิบัติงานนอยกวา 3 ป ตําแหนงงาน
พนักงานทั่วไป ฝาปฏิบัติหนาที่ฝายผลิต รายไดตอเดือน ต่ํากวาหรือเทียบเทา 15,000 บาทสุขภาพแข็งแรง ปกติ ผลของระดับ
ความเครียดของพนักงาน พบวาพนักงานมีความเครียดในระดับนอย โดยมีเพศชายมีความเครียดมากกวาเพศหญิง ซ่ึงการวิจัย
สอดคลองกับผลวิจัยของ สิทธา เศรษฐสิทธ์ิปรีดา(2553) ไดศึกษา ปจจัยที่สงผลตอความเครียดของพนักงาน : กรณีศึกษา
โรงพยาบาลบีแครเมดิคอลเซ็นเตอรกรุงเทพฯ ผลการวิจัยพบวา ผลของระดับความเครียดของพนักงานพบวาพนักงานมี
ความเครียดในระดับต่ํา พนักงานสวนใหญเปนเพศหญิง โดยมีอายุระหวาง 20-30 ป เปนพนักงานที่มีตําแหนงงานอยูฝายการ
พยาบาล อายงุานระหวาง 1-5 ป และมีรายไดตอเดือนประมาณ 20,000-30,000 บาท 

ปจจัยในการปฏิบัติงาน 
1. ดานลักษณะงาน โดยพนักงานสวนใหญมีระดับปฏิบัติที่ไดรับอยูในระดับปานกลาง งานที่ทํามีความเรงดวนทําให

งานประจํามีความลาชา รองลงมางานที่ทํามีปริมาณมากเกินไป และงานที่ทํามีความยุงยากและซับซอนเกินไป ซ่ึงสอดคลอง
กับผลวิจัยของ ญานิภา จันทรบํารุง ปจจัยในการปฏิบัติงานที่มีความสัมพันธกับความเครียดของพนักงาน : กรณีศึกษา บริษัท 
บางกอกกลาส จํากัด (2555) ที่กลาววา ลักษณะงานซ่ึงสวนใหญไดรับงานที่ทํามีปริมาณมากจนเกินไป และมีความเรงดวนใน
งานที่ทําจนเกิดความลาชาตามมาภายหลัง แตผลของความเครียดของพนักงานอยูในระดับนอย เน่ืองจากมีเพื่อนรวมงานที่ดี 
และใหการชวยเหลือในยามที่เกิดปญหาในการปฏิบัติงาน 
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2. ดานความกาวหนางาน โดยพนักงานสวนใหญระดับปฏิบัติงานที่ไดรับอยูในระดับปานกลาง งานที่ทําไดรับการ
สนับสนุนพัฒนาความรู เชน การอบรม การศึกษาตอ รองลงมางานที่ทําอยูปจจุบันสงเสริมใหทานไดรับความรูเพิ่มเติม และมี
การสอนงานและใหขอมูลงานที่เหมาะสม ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ปุณญนุช ถนอมกลอม (2555) ปจจัยที่สงเสริมขวัญ
และกําลังใจของการปฏิบัติงานในอาชีพขาราชการของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลตํารวจ ที่กลาววา เพื่อใหเกิด
ความกาวหนาในการทํางาน ผูบริหารโรงพยาบาลตํารวจควรมีการสนับสนุนความกาวหนาในการทํางานดานอ่ืนๆ เชน การ
สนับสนุนทุนการวิจัย การสนับสนุนการศึกษา การสนับสนุนใหเกิดการสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ ในองคกร เปนตน เพื่อเปน
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานอีกทางหน่ึง 

3. ดานบทบาทในการทํางาน โดยพนักงานสวนใหญระดับปฏิบัติงานที่ไดรับอยูในระดับมาก งานที่ทําไดรับงานหลาย
อยางในเวลาเดียวกัน รองลงมาหัวหนามีความคาดหวังจากการปฏิบัติงานของทานสูงมากจนเกินไป ซ่ึงสอดคลองกับผลวิจัย
ของ เจริญศรี วิสุทธิเนตรสกุล (2553) ศึกษาความสัมพันธระหวางความเครียดและพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของพนักงาน
อํานวยสินเชื่อสังกัดสํางานธุรกิจขนาดกลางนครหลวง บมจ.ธนาคารกรุงไทย ปจจัยที่กอใหเกิดความเครียดใหกับพนักงาน
อํานวยสินเชื่อ กอใหเกิดความเครียดในระดับมาก ไดกลาวไววา “ฉันตองรีบเรงแขงกับเวลาเพื่อใหทันกําหนด” ตองใหทันตอ
เวลาเพื่ออํานวยความสะดวกแกลูกคาผูมาขอกูมากที่สุด จึงสรางความเครียดใหกับพนักงานอํานวยสินเชื่อ 

4. ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน โดยพนักงานสวนใหญระดับปฏิบัติงานที่ไดอยูในระดับมากสถานที่ทํางานมีแสง
สวางเพียงพอ และมีความเหมาะสม รองลงมา การจัดการสถานที่ทํางานสะดวกตอการปฏิบัติงาน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของ ปวิตรา ลาภละมูล (2557) ความเครียดภายในองคกรที่มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
บริษัท อ.เทค.คอมมูนิเคชั่น จํากัด กลาววา ในขอพื้นที่ใชสอยสําหรับปฏิบัติการไมเพียงพอ และอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงาน
ไมเพียงพอตอความตองการ ถาพนักงานมีความคิดเห็นตอองคกร ในดานสภาพแวดลอมในการทํางานเพิ่มขึ้น ก็จะ มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ในดานคุณภาพนอยลดลงเล็กนอย   

ขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
1. ขอมูลปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันมีความเครียดของพนักงานแตกตางกัน โดยผลการวิจัย พบวาพนักงานที่

ปฏิบัติงานในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว ที่มีอายุแตกตางกัน มีความเครียดของพนักงานแตกตางกัน เปนไปตามสมมติฐาน ซ่ึง
การศึกษาครั้งน้ีสอดคลองกับผลการวิจัยของ สุมารินทร เจริญสวัสดิ์ (2550) สาเหตุและผลของความเครียดในการปฏิบัติงาน
ของบุคคลากร โรงพยาบาลผลิตบัณฑิตแพทย ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ผลการวิจัยพบวาโรงพยาบาลผลิตบัณฑิตแพทย ใน
สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีอายุแตกตางกันมีสาเหตุของความเครียดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

พนักงานที่ปฏิบัติงานในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกตางกัน มีความเครียดของ
พนักงานแตกตางกัน เปนไปตามสมมติฐานซ่ึงการศึกษาครั้งน้ีสอดคลองกับผลการวิจัยของฐาปนี วังกานนท (2556) ปจจัยดาน
การทํางานที่มีอิทธิตอความเครียดของพนักงาน : กรณีศึกษา บริษัท แอมพลาสอินดัสตรี พนักงานที่ทํางานมาระยะเวลานาน
สวนใหญจะมีอายุมาก จะมีประสบการณในการทํางานสูงกวาพนักงานที่มีระยะเวลาในการทํางานนอยกวา และเม่ือตองเผชิญ
กับความกดดันในการทํางานจะสามารถรับมือกับสถานการณกดดันตางๆไดดีกวา 
 พนักงานที่ปฏิบัติงานในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว ที่มีตําแหนงงานแตกตางกัน มีความเครียดของพนักงานแตกตาง
กัน เปนไปตามสมมติฐานซ่ึงการศึกษาครั้งน้ีไมสอดคลองกับผลการวิจัยของผลงานวิจัยพบวาชิดชนก นาชัยเวช (2554) 
ความสัมพันธระหวางความเครียดและผลที่ตามมาของความเครียดของพนักงานสายทรัพยากรบุคคล บริษัท การบินไทย จํากัด 
(มหาชน) พนักงานสายทรัพยากรบุคคลที่มีตําแหนงงานตางกัน มีผลที่ตามมาของความเครียดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
 พนักงานที่ปฏิบัติงานในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว ที่มีฝายปฏิบัติงานและหนาที่ปฏิบัติงานแตกตางกัน มี
ความเครียดของพนักงานแตกตางกัน เปนไปตามสมมติฐานซ่ึงการศึกษาครั้งน้ีสอดคลองกับผลการวิจัยของ ธัญรดา จิตสุรผล 
(2553) แรงจูงใจ ความเครียด และพฤติกรรมการทํางานของพนักงาน บริษัทประกันวินาศภัย ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลงานวิจัยพบวา พนักงานฝายวิชาการ มีพฤติกรรมการทํางานดานปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ ในระดับสูงกวาพนักงานฝาย
ประกันภัย จึงทําใหพนักงานในบริษัทประกันวินาศภัยที่อยูตามฝายตางๆ มีพฤติกรรมการทํางานดานปฏิบัติตามระเบียบ
ขอบังคับ มักไมคอยปฏิบัติตามระเบียบ เพราะตองออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ดวย ซ่ึงตางจากฝายบัญชี/การเงิน หรือฝาย
วิชาการ ที่ปฏิบัติแตภายในสถานที่เทาน้ัน  
 พนักงานที่ปฏิบัติงานในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว ที่มีรายไดตอเดือนแตกตางกัน มีความเครียดของพนักงาน
แตกตางกัน เปนไปตามสมมติฐาน ซ่ึงการศึกษาครั้งน้ีไมสอดคลองกับผลการวิจัยของเศรษฐพงษนวะมะรัตน (2550) การศึกษามห
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ความเครียดของกําลังพลกรมวิทยาศาสตรทหารบก ผลการวิจับพบวากําลังพลกลุมที่มีรายไดต่ํามีระดับความเครียดสูงกวา
กําลังพลกลุมรายไดสูง อยางมีนัยสําคัญ จากการดํารงชีวิตประจําวันเรื่องครอบครัวและการเงิน มีอาการเครียดทางกายและ
จิตใจออกในดานอาการเครียดทุกระบบ 

2. ปจจัยในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับผลของความเครียด โดยผลการวิจัย พบวา ปจจัยในการปฏิบัติงานดาน
ลักษณะงานมีความสัมพันธกับความเครียดของพนักงาน ซ่ึงเปนตามสมมติฐาน ซ่ึงการศึกษาครั้งน้ีสอดคลองกับผลการวิจัยของ 
นริศรา วงคเลย (2551) กลาวคือ การรับรูเก่ียวกับลักษณงานที่ปฏิบัติ ความเส่ียงของงาน ความยากงายของงาน ปริมาณงานที่
รับผิดชอบ บุคลากรในเรือนจํากลางเชียงใหมตองปฏิบัติงานในการดูผูตองขังเพิ่มจํานวนมากขึ้น และสถานที่รองรับยังคับแคบ 
สัดสวนเจาหนาที่ในการดูแลผูตองขังก็ไมเพียงพอจึงตองมีการทํางานลวงเวลา อีกทั้งตองทํางานแขงกับเวลาในชวงที่ญาติมา
เยี่ยมผูตองขังจํานวนมาก และงานมีความจําเจ ซํ้าซาก นาเบื่อ จึงสงผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

ปจจัยในการปฏิบัติงานดานความกาวหนางานมีความสัมพันธกับความเครียดของพนักงาน ซ่ึงเปนตามสมมติฐาน ซ่ึง
การศึกษาครั้งน้ีสอดคลองกับผลการวิจัยของ พินนะรัฐ รัตนภัทโชค (2544) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความเครียดและความสัมพันธ
ระหวางความเครียดกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานสินเชื่อ : ศึกษากรณีธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สํานักงาน
ใหญ พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความเครียด ไดแก ความกาวหนาในการทํางาน ปริมาณงาน เงินเดือน นโยบายองคกร 
ลักษณะงาน ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน อัตรากําลัง การประเมินผลงาน และความ
รับผิดชอบในงาน และพบวาความเครียดมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงาน 

ปจจัยในการปฏิบัติงานดานบทบาทในการทํางานมีความสัมพันธกับความเครียดของพนักงาน ซ่ึงเปนตามสมมติฐาน 
ซ่ึงการศึกษาครั้งน้ีสอดคลองกับผลการวิจัยของ เรณู สุขฤกษกิจ (2554) ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
บุคลากร ในบริษัททาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ถาบุคลากรพอใจระเบียบกฏ ขอบังคับ ในการปฏิบัติงาน พอใจในงานที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย การกําหนดนโยบายที่ใชในการบริหาร การแบงบทบาทหนาที่รับผิดชอบมีความชัดเจน และถาปจจัย
เหลาน้ีมีมากขึ้นจะทําใหความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเพิ่มขึ้น  

ปจจัยในการปฏิบัติงานดานสภาพแวดลอมในการทํางานมีความสัมพันธกับความเครียดของพนักงาน ซ่ึงเปนตาม
สมมติฐาน ซ่ึงการศึกษาครั้งน้ีสอดคลองกับผลการวิจัยของ ชัชวาลย มีสกุล (2540) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความเครียดของ
พนักงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ กลาววา สภาพแวดลอมที่ทํางานที่แตกตางกันของสงผลตอ
ความเครียดของพนักงานในโรงงานแตกตางกัน โดยพิจารณารวมทั้งอุตสาหกรรม พบวา สภาพแวดลอมทางชีวภาพ และระบบ
ความปลอดภัยของเครื่องจักร มีอิทธิพลอาจกอใหเกิดความเครียด เชน เกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน ไมมีระบบความปลอดภัย
ของเครื่องจักรในการทํางาน เปนตน  

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

 จากผลการศึกษา ปจจัยที่มีผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ครั้งน้ี ผูวิจัยจึงขอเสนอความคิดเห็นและขอเสนอแนะ เพื่อใหผูที่มีความเก่ียวของ นําไปใชประโยชนเพื่อเปน
แนวทางในการแกไข ปรับปรุง และปองกันไมใหเกิดความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

1. ดานลักษณะงาน ผูที่มีความเก่ียวของในการตัดสินใจควรมีการพิจารณากําหนดขอบเขตของงานใหมีความ
เหมาะสมกับพนักงาน เชน งานที่ทํามีความเรงดวนมากเกินไปทําใหงานประจําที่ทําอยูมีความลาชารวมไปถึงการทํางานนอก
เวลามากเกินไปจนไมมีเวลาพักผอนอีกดวย ปริมาณงานที่ทํามีมากเกินไป และลดขั้นตอนความยุงยากและซับซอนในงาน เปน
ตน จะชวยใหพนักงานลดความเครียดในดานลักษณะงาน 

2. ดานความกาวหนาในงานผูที่มีความเก่ียวของในการตัดสินใจควรมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาความรู เชน การ
อบรม การศึกษาเรียนตอ และงานที่ทําอยูปจจุบันตองมีการสงเสริมใหพนักงานไดความรูเพิ่มเติม จะชวยใหพนักงานลด
ความเครียดในดานความกาวหนาในงาน 

3. ดานบทบาทในการทํางานผูที่มีความเก่ียวของในการตัดสินใจควรใหขอมูลที่เพียงพอกับการมอบหมายงานในแต
ละครั้ง และแบงแยกหนาที่ใหแตละบุคคลอยางชัดเจน เปนตน ซ่ึงจะชวยใหพนักงานลดความเครียดในดานบทบาทหนาที่ใน
การทํางาน 
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ความเครียดของกําลังพลกรมวิทยาศาสตรทหารบก ผลการวิจับพบวากําลังพลกลุมที่มีรายไดต่ํามีระดับความเครียดสูงกวา
กําลังพลกลุมรายไดสูง อยางมีนัยสําคัญ จากการดํารงชีวิตประจําวันเรื่องครอบครัวและการเงิน มีอาการเครียดทางกายและ
จิตใจออกในดานอาการเครียดทุกระบบ 

2. ปจจัยในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับผลของความเครียด โดยผลการวิจัย พบวา ปจจัยในการปฏิบัติงานดาน
ลักษณะงานมีความสัมพันธกับความเครียดของพนักงาน ซ่ึงเปนตามสมมติฐาน ซ่ึงการศึกษาครั้งน้ีสอดคลองกับผลการวิจัยของ 
นริศรา วงคเลย (2551) กลาวคือ การรับรูเก่ียวกับลักษณงานที่ปฏิบัติ ความเส่ียงของงาน ความยากงายของงาน ปริมาณงานที่
รับผิดชอบ บุคลากรในเรือนจํากลางเชียงใหมตองปฏิบัติงานในการดูผูตองขังเพิ่มจํานวนมากขึ้น และสถานที่รองรับยังคับแคบ 
สัดสวนเจาหนาที่ในการดูแลผูตองขังก็ไมเพียงพอจึงตองมีการทํางานลวงเวลา อีกทั้งตองทํางานแขงกับเวลาในชวงที่ญาติมา
เยี่ยมผูตองขังจํานวนมาก และงานมีความจําเจ ซํ้าซาก นาเบื่อ จึงสงผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

ปจจัยในการปฏิบัติงานดานความกาวหนางานมีความสัมพันธกับความเครียดของพนักงาน ซ่ึงเปนตามสมมติฐาน ซ่ึง
การศึกษาครั้งน้ีสอดคลองกับผลการวิจัยของ พินนะรัฐ รัตนภัทโชค (2544) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความเครียดและความสัมพันธ
ระหวางความเครียดกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานสินเชื่อ : ศึกษากรณีธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สํานักงาน
ใหญ พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความเครียด ไดแก ความกาวหนาในการทํางาน ปริมาณงาน เงินเดือน นโยบายองคกร 
ลักษณะงาน ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน อัตรากําลัง การประเมินผลงาน และความ
รับผิดชอบในงาน และพบวาความเครียดมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงาน 

ปจจัยในการปฏิบัติงานดานบทบาทในการทํางานมีความสัมพันธกับความเครียดของพนักงาน ซ่ึงเปนตามสมมติฐาน 
ซ่ึงการศึกษาครั้งน้ีสอดคลองกับผลการวิจัยของ เรณู สุขฤกษกิจ (2554) ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
บุคลากร ในบริษัททาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ถาบุคลากรพอใจระเบียบกฏ ขอบังคับ ในการปฏิบัติงาน พอใจในงานที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย การกําหนดนโยบายที่ใชในการบริหาร การแบงบทบาทหนาที่รับผิดชอบมีความชัดเจน และถาปจจัย
เหลาน้ีมีมากขึ้นจะทําใหความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเพิ่มขึ้น  

ปจจัยในการปฏิบัติงานดานสภาพแวดลอมในการทํางานมีความสัมพันธกับความเครียดของพนักงาน ซ่ึงเปนตาม
สมมติฐาน ซ่ึงการศึกษาครั้งน้ีสอดคลองกับผลการวิจัยของ ชัชวาลย มีสกุล (2540) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความเครียดของ
พนักงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ กลาววา สภาพแวดลอมที่ทํางานที่แตกตางกันของสงผลตอ
ความเครียดของพนักงานในโรงงานแตกตางกัน โดยพิจารณารวมทั้งอุตสาหกรรม พบวา สภาพแวดลอมทางชีวภาพ และระบบ
ความปลอดภัยของเครื่องจักร มีอิทธิพลอาจกอใหเกิดความเครียด เชน เกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน ไมมีระบบความปลอดภัย
ของเครื่องจักรในการทํางาน เปนตน  

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

 จากผลการศึกษา ปจจัยที่มีผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ครั้งน้ี ผูวิจัยจึงขอเสนอความคิดเห็นและขอเสนอแนะ เพื่อใหผูที่มีความเก่ียวของ นําไปใชประโยชนเพื่อเปน
แนวทางในการแกไข ปรับปรุง และปองกันไมใหเกิดความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

1. ดานลักษณะงาน ผูที่มีความเก่ียวของในการตัดสินใจควรมีการพิจารณากําหนดขอบเขตของงานใหมีความ
เหมาะสมกับพนักงาน เชน งานที่ทํามีความเรงดวนมากเกินไปทําใหงานประจําที่ทําอยูมีความลาชารวมไปถึงการทํางานนอก
เวลามากเกินไปจนไมมีเวลาพักผอนอีกดวย ปริมาณงานที่ทํามีมากเกินไป และลดขั้นตอนความยุงยากและซับซอนในงาน เปน
ตน จะชวยใหพนักงานลดความเครียดในดานลักษณะงาน 

2. ดานความกาวหนาในงานผูที่มีความเก่ียวของในการตัดสินใจควรมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาความรู เชน การ
อบรม การศึกษาเรียนตอ และงานที่ทําอยูปจจุบันตองมีการสงเสริมใหพนักงานไดความรูเพิ่มเติม จะชวยใหพนักงานลด
ความเครียดในดานความกาวหนาในงาน 

3. ดานบทบาทในการทํางานผูที่มีความเก่ียวของในการตัดสินใจควรใหขอมูลที่เพียงพอกับการมอบหมายงานในแต
ละครั้ง และแบงแยกหนาที่ใหแตละบุคคลอยางชัดเจน เปนตน ซ่ึงจะชวยใหพนักงานลดความเครียดในดานบทบาทหนาที่ใน
การทํางาน 
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4. ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ผูที่มีความเก่ียวของในการตัดสินใจควรมีการปรับปรุงสถานที่ทํางาน ใหมีแสง
สวางเพียงพอ สะอาด สะดวก เรียบรอยอยูเสมอ และอุปกรณสํานักงานที่เพียงพอใหมีความเหมาะสมกับสถานที่ทํางาน ซ่ึงจะ
ชวยใหพนักงานลดความเครียดในดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 
ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ศึกษาปจจัยที่มีผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เพื่อนํามาเปรียบเทียบ 
และนํามาประยุกตใชใหเกิดประโยชนสูงสุดกับองคกรรัฐและเอกชน 

2. ควรศึกษาถึงปจจัยในดานอ่ืนๆ ที่มีผลตอความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อที่จะทราบถึงปจจัย
เหลาน้ัน แลวนํามาเปนแนวทางในการจัดการ แกไข ปรับปรุง กับองคกรอยางเปนระบบ 
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ชู : วาทกรรมการแสดงออกผานเพลงลุกทุง 
Adulterer: Discourse Through Folk songs 

วุฒินันท สุพร, อุดมลักษณ ระพีแสง 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดยอ 

  บทความน้ีมีวัตถุประสงค 3 ประการ  คือ 1) เพื่อศึกษาวาทกรรมการส่ือความหมายในบทเพลงลูกทุง 2) เพื่อศึกษา
ส่ิงประกอบสรางวาทกรรมคําวา ชู  ที่สะทอนผานบทเพลงลูกทุง 3) เพื่อศึกษาการใชพื้นที่ในการยอมรับคําวา ชู ในเพลงลูกทุง
อยางไร การศึกษาครั้งน้ีเก็บขอมูลวาทกรรมที่ปรากฏในบทเพลงลูกทุงและลูกทุงหมอลําที่มีเน้ือหาสาระที่สอถึงคําวาชู ในชวง  
ป  2550  - 2557  โดยใชแนวคิดวาทกรรม (Discourse) การวิเคราะหวาทกรรม (Discourse Analysis) มาเปนแนวทาง
การศึกษา ผลการศึกษาสรุปได ดังน้ี  บทเพลงนําเสนอเรื่องราวของผูหญิงและผูชายที่มีความคิด ความปรารถนาและความ
ตองการทางเพศเปนประเด็นหลัก โดยพยามแหวกกรอบจารีตคานิยมของสังคมที่เปนตัวกําหนดพฤติกรรม ถายทอดนําเสนอ
ผานบทเพลงดวยการใชเรื่องเพศสภาพ สถานภาพของคนที่เปนชูในสังคม  ตลอดจนวัฒนธรรมและบรรทัดฐานทางสังคมที่
คอยควบคุมพฤติกรรมบุคคลเหลาน้ีอยู เรื่อง ชู ที่ถูกนําเสนอผานบทเพลงจึงเปนการผลิตซํ้าความคิดเพื่อแสดงคุณคาใหกับ
บุคคลที่ขึ้นชื่อวาเปน ชู   
คําสําคัญ: ชู, วาทกรรม, เพศสภาพ, เพลงลูกทุง   

Abstract 

The objectives of this article were as follow; 1) to examine discourse analysis of folk song,         
2) to examine the construction of discourse terms ‘Chóo (paramour)’ reflected via folk songs,                  
3) to examine how to use of recognition space terms ‘Chóo (paramour)’ in folk song. This study colledled  
the  discourse  data had  appeared in folk songs and Thai Isan folk songs which composed of Chóo – 
oriented content in the period of 2007 – 2014 by using concepts of discourse and discourse analysis as 
guidelines. The result showed that these songs presented a story of one man and one woman who had 
sexual conception, ambition, and desire as main concerns. They tried to break a tradition and value 
frames set up by the society. It was communicated through songs by using sexuality, status of Chóo 
(paramour) person in the society as well as culture and social norm which control over this type of 
people. Therefore, the issue of Chóo (paramour) presented via the songs was just a reproduction of idea 
to reflect the value of the a person who was labeled as Chóo (paramour).  
Keywords: Chóo (paramour), Discourse, Sexuality, Folk song. 

บทนํา 

 การศึกษาเพลงลูกทุงที่ผานมา นักวิจัยสวนมากจะมุงศึกษาเน้ือหาของเพลงและภาพสะทอนสังคมไทยในเพลงลูกทุง  
โดยงานวิจัยยุคแรกจะเริ่มเปนการศึกษาเก่ียวกับบทบาทของเพลงลูกทุงในดานภาษาและสังคม  ภาพสะทอนและความเปนอยู
ของคนในสังคม การศึกษาเก่ียวภาพสะทอนของสังคม ที่ปรากฏในเพลงลูกทุงเปนอีกประเด็นหน่ึงที่มีสนใจศึกษาอยาง
กวางขวาง เน่ืองจากเพลงลูกทุงมีจังหวะทวงทํานองที่ไพเราะฟงงาย และเน้ือหาของเพลงยังสะทอนภาพของสังคม        
เขาถึงการดําเนินชีวิตของคนในสังคมยุคปจจุบันไดเปนอยางดี  
  มิเชล ฟูโกต ( Michel  Foucault) ไดใหความหมายของวาทกรรมวา  หมายถึงกระบวนการสรางความหมายโดย
ภาษาและสัญลักษณตางๆ ที่ดํารงอยูในสังคม ประกอบกันเปนความรูความเขาใจในเรื่องหน่ึงๆ ซ่ึงสงผลตอการกําหนดวาอะไร
คือความรู ความจริงและอะไรไมใช วาทกรรมเปนส่ิงที่ถูกสรางขึ้นโดยสังคมทัง้โดยกลุมที่ครองอํานาจและกลุมที่ตอตานอํานาจ  
จัดเปนเทคโนโลยีทางอํานาจที่ถูกใชทั้งการเก็บกดปดก้ันและจัดระเบียบวิถีชีวิตของคนในสังคม แตในอีกดานหน่ึงก็ถูกใชเพื่อ
ตอตานอํานาจ  (Counter discourse) ตอตานระเบียบที่วาทกรรมหลักครอบงําอยู แมในปริมณฑลของวาทกรรมจะดูซับซอน
เก่ียวพันและสับสนแตสําหรับชุด ของวาทกรรมแตละชุดที่ปรากฏออกมาจะมีลักษณะที่ “แสดงถึงระบบและกระบวนการในมห
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การสราง/ผลิต (constitute) เอกลักษณ (identity) และความหมาย (significance) ใหกับสรรพส่ิงตาง ๆ ในสังคมไมวาจะ
เปนความรู ความจริง อํานาจ หรือตัวตนของเราเอง”(ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร, 2542: 90)   
  กลาวโดยสรุปแลวความคิดเก่ียวกับเรื่องวาทกรรมของมิเชลล  ฟูโกต  นอกจากจะเปนเรื่องที่มากกวาภาษา       
คําพูดหรือการตีความแลว ยังเปนเรื่องของอํานาจและความรุนแรงที่แสดงออกมาในรูปของภาคปฏิบัติการจริงของวาทกรรม   
(Discursive Practices) ในสังคม หรือที่ฟูโกต กลาวไวในปาฐกถานําในงานเขียนเรื่อง “The order of discourse” วา “ใน
ทุกทุกสังคมการผลิตวาทกรรมจะถูกควบคุม คัดสรร จัดระบบและแจกจายภายใตกฎเกณฑชุดหน่ึง ซ่ึงมีหนาที่พลิกแพลง
เพื่อใหเรามองไมเห็นอํานาจและอันตราย รวมตลอดถึงความนาเกลียด  นาสะพรึงกลัวของวาทกรรม เพื่อใหวาทกรรมดังกลาว
ดํารงความเหนือกวา/ความเปนเจาในสังคม สําหรับสังคมปจจุบันของเรา กฎเกณฑที่รูจักกันดีคือการกีดกัน การเก็บกด/ปดก้ัน
ในรูปแบบ  ที่เราคุนชินอยางมากน่ันคือ การหาม” (ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร, 2542 : 25) 
  ดังน้ันวาทกรรมจึงหมายถึงชุดความรู ความคิด ที่ถูกประกอบสรางขึ้นจากบริบทของสังคมและวัฒนธรรมผานภาษา
และสัญลักษณจากกลุมที่มีอํานาจและตอตานอํานาจ โดยมีระบบและกระบวนในการใหความรูความจริงของส่ิงตางๆ  ไดแก  
การสรางวาทกรรม  วาทกรรมที่กอใหเกิดอัตลักษณ และการสรางความหมาย การวิเคราะหวาทกรรมจึงตอง “กระทําผาน
การศึกษาและสืบคนถึงกระบวนการ ขั้นตอน ลําดับเหตุการณ และรายละเอียดปลีกยอยของการสรางเอกลักษณและ
ความหมายใหกับสรรพส่ิงในสังคมทีห่อหุมเราไวในรูปของวาทกรรม ตลอดจนภาคปฏิบัติการของวาทกรรม” (ไชยรัตน เจริญ
สินโอฬาร, 2542: 97 - 98) 
  เพลงลูกทุงหรือลูกทุงหมอลําเปนวรรณกรรมที่สะทอนภาพสังคมและวัฒนธรรมในแตละยุคสมัย เพราะนักประพันธ
เพลงยอมใชประสบการณชีวิตของตนในสังคมนําเสนอเน้ือหาใน  บทเพลงซ่ึงมีเรื่องราวชีวิตของมนุษยและสังคมอัน
หลากหลาย หน่ึงในเรื่องราวที่เปนกระแสตอการวิพากษวิจารณคูสังคมไทยในลักษณะที่ไมดีหรือเปนปญหาคือ เพลงที่สอถึงคํา
วา ชู ในสังคมไทยผานคําเรียกชื่อเพลงที่หลากหลายไดแก แฟนเก็บ แฟนนอย ผัวเขา เมียเขา ฯลฯ ดังน้ันผูศึกษาจึงสนใจวาท
กรรมการส่ือความหมายในบทเพลงลูกทุงที่เก่ียวของหรือมีนัยสอแสดงถึงคําวา  ชู 

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

1.   เพื่อศึกษาวาทกรรมการส่ือความหมายในบทเพลงลูกทุง 
   2.   เพื่อศึกษาส่ิงประกอบสรางวาทกรรม คําวา ชู ที่สะทอนผานบทเพลงลูกทุง  
   3.   เพื่อศึกษาการใชพื้นที่ในการยอมรับ คําวา ชู ในเพลงลูกทุงอยางไร 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 งานวิจัยน้ีเปนการศึกษาวิเคราะหเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ซ่ึงเปนงานวิจัยทางภาษาศาสตรที่ใชขอมูล
ทางวรรณกรรมประเภทเพลงลูกทุง   โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ชู : วาทกรรมการส่ือความหมายในบทเพลงลูกทุง  ภายใต
กรอบแนวคิดเรื่อง วาทกรรม (discourse) การวิเคราะหวาทกรรม (Discourse Analysis)  โดยการเก็บขอมูลจากเพลงลูกทุง 
และเพลงลูกทุงอีสาน ที่มีเน้ือหาสาระที่สอถึงคําวาชู ในชวง  ป  2550  - 2557 อาทิ เพลงแฟนเก็บ เพลงแฟนนอย เพลงผัว
เขา  เพลงเมียเขา  เพลงมักเมียเขา  ฯลฯ   

ผลการวิจัย 

  การศึกษาเรื่อง  ชู : วาทกรรมการแสดงออกผานเพลงลุกทุง  เปนการศึกษาวิเคราะหเชิงคุณภาพ (Qualitative 
research) โดยการเก็บขอมูลจากเพลงลูกทุง และเพลงลูกทุงหมอลํา ที่มีเน้ือหาสาระที่สอถึงคําวาชู ในชวง ป 2550 - 2557   
ผลการศึกษาสรุปไดดังน้ี 
1. วาทกรรมการส่ือความหมายในบทเพลงลูกทุง 
  บทเพลงกับพื้นที่ในการนําเสนอปฏิกิริยาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  ชู  หมายถึง  การลวงประเวณีของชายหรือหญิงที่มีเมียหรือสามีอยูแลวไปรวมประเวณีกับหญิงหรือชายอ่ืน  
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2542) ผูใดไดชื่อวาเปนชูจะถูกมองในแงลบวาไมดีในสังคมไทยถือวาผิดศีลธรรม ทําใหการแสดงออกของ
ผูเปนชูมักจะหลบๆ ซอนๆ เพราะกลัวบุคคลโดยทั่วไปพบเจอแลวเกิดความเสียหายแกตนและครอบครัว แตในพื้นที่ของบท
เพลงลูกทุงและลูกทุงหมอลําปรากฏเน้ือหาที่มีนัยสอแสดงถึงคําวา ชู  ไดแกเพลง แฟนเก็บ ตําแหนงแทนคือแฟนนอย  มักผัวมห
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การสราง/ผลิต (constitute) เอกลักษณ (identity) และความหมาย (significance) ใหกับสรรพส่ิงตาง ๆ ในสังคมไมวาจะ
เปนความรู ความจริง อํานาจ หรือตัวตนของเราเอง”(ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร, 2542: 90)   
  กลาวโดยสรุปแลวความคิดเก่ียวกับเรื่องวาทกรรมของมิเชลล  ฟูโกต  นอกจากจะเปนเรื่องที่มากกวาภาษา       
คําพูดหรือการตีความแลว ยังเปนเรื่องของอํานาจและความรุนแรงที่แสดงออกมาในรูปของภาคปฏิบัติการจริงของวาทกรรม   
(Discursive Practices) ในสังคม หรือที่ฟูโกต กลาวไวในปาฐกถานําในงานเขียนเรื่อง “The order of discourse” วา “ใน
ทุกทุกสังคมการผลิตวาทกรรมจะถูกควบคุม คัดสรร จัดระบบและแจกจายภายใตกฎเกณฑชุดหน่ึง ซ่ึงมีหนาที่พลิกแพลง
เพื่อใหเรามองไมเห็นอํานาจและอันตราย รวมตลอดถึงความนาเกลียด  นาสะพรึงกลัวของวาทกรรม เพื่อใหวาทกรรมดังกลาว
ดํารงความเหนือกวา/ความเปนเจาในสังคม สําหรับสังคมปจจุบันของเรา กฎเกณฑที่รูจักกันดีคือการกีดกัน การเก็บกด/ปดก้ัน
ในรูปแบบ  ที่เราคุนชินอยางมากน่ันคือ การหาม” (ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร, 2542 : 25) 
  ดังน้ันวาทกรรมจึงหมายถึงชุดความรู ความคิด ที่ถูกประกอบสรางขึ้นจากบริบทของสังคมและวัฒนธรรมผานภาษา
และสัญลักษณจากกลุมที่มีอํานาจและตอตานอํานาจ โดยมีระบบและกระบวนในการใหความรูความจริงของส่ิงตางๆ  ไดแก  
การสรางวาทกรรม  วาทกรรมที่กอใหเกิดอัตลักษณ และการสรางความหมาย การวิเคราะหวาทกรรมจึงตอง “กระทําผาน
การศึกษาและสืบคนถึงกระบวนการ ขั้นตอน ลําดับเหตุการณ และรายละเอียดปลีกยอยของการสรางเอกลักษณและ
ความหมายใหกับสรรพส่ิงในสังคมทีห่อหุมเราไวในรูปของวาทกรรม ตลอดจนภาคปฏิบัติการของวาทกรรม” (ไชยรัตน เจริญ
สินโอฬาร, 2542: 97 - 98) 
  เพลงลูกทุงหรือลูกทุงหมอลําเปนวรรณกรรมที่สะทอนภาพสังคมและวัฒนธรรมในแตละยุคสมัย เพราะนักประพันธ
เพลงยอมใชประสบการณชีวิตของตนในสังคมนําเสนอเน้ือหาใน  บทเพลงซ่ึงมีเรื่องราวชีวิตของมนุษยและสังคมอัน
หลากหลาย หน่ึงในเรื่องราวที่เปนกระแสตอการวิพากษวิจารณคูสังคมไทยในลักษณะที่ไมดีหรือเปนปญหาคือ เพลงที่สอถึงคํา
วา ชู ในสังคมไทยผานคําเรียกชื่อเพลงที่หลากหลายไดแก แฟนเก็บ แฟนนอย ผัวเขา เมียเขา ฯลฯ ดังน้ันผูศึกษาจึงสนใจวาท
กรรมการส่ือความหมายในบทเพลงลูกทุงที่เก่ียวของหรือมีนัยสอแสดงถึงคําวา  ชู 

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

1.   เพื่อศึกษาวาทกรรมการส่ือความหมายในบทเพลงลูกทุง 
   2.   เพื่อศึกษาส่ิงประกอบสรางวาทกรรม คําวา ชู ที่สะทอนผานบทเพลงลูกทุง  
   3.   เพื่อศึกษาการใชพื้นที่ในการยอมรับ คําวา ชู ในเพลงลูกทุงอยางไร 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 งานวิจัยน้ีเปนการศึกษาวิเคราะหเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ซ่ึงเปนงานวิจัยทางภาษาศาสตรที่ใชขอมูล
ทางวรรณกรรมประเภทเพลงลูกทุง   โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ชู : วาทกรรมการส่ือความหมายในบทเพลงลูกทุง  ภายใต
กรอบแนวคิดเรื่อง วาทกรรม (discourse) การวิเคราะหวาทกรรม (Discourse Analysis)  โดยการเก็บขอมูลจากเพลงลูกทุง 
และเพลงลูกทุงอีสาน ที่มีเน้ือหาสาระที่สอถึงคําวาชู ในชวง  ป  2550  - 2557 อาทิ เพลงแฟนเก็บ เพลงแฟนนอย เพลงผัว
เขา  เพลงเมียเขา  เพลงมักเมียเขา  ฯลฯ   

ผลการวิจัย 

  การศึกษาเรื่อง  ชู : วาทกรรมการแสดงออกผานเพลงลุกทุง  เปนการศึกษาวิเคราะหเชิงคุณภาพ (Qualitative 
research) โดยการเก็บขอมูลจากเพลงลูกทุง และเพลงลูกทุงหมอลํา ที่มีเน้ือหาสาระที่สอถึงคําวาชู ในชวง ป 2550 - 2557   
ผลการศึกษาสรุปไดดังน้ี 
1. วาทกรรมการส่ือความหมายในบทเพลงลูกทุง 
  บทเพลงกับพื้นที่ในการนําเสนอปฏิกิริยาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  ชู  หมายถึง  การลวงประเวณีของชายหรือหญิงที่มีเมียหรือสามีอยูแลวไปรวมประเวณีกับหญิงหรือชายอ่ืน  
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2542) ผูใดไดชื่อวาเปนชูจะถูกมองในแงลบวาไมดีในสังคมไทยถือวาผิดศีลธรรม ทําใหการแสดงออกของ
ผูเปนชูมักจะหลบๆ ซอนๆ เพราะกลัวบุคคลโดยทั่วไปพบเจอแลวเกิดความเสียหายแกตนและครอบครัว แตในพื้นที่ของบท
เพลงลูกทุงและลูกทุงหมอลําปรากฏเน้ือหาที่มีนัยสอแสดงถึงคําวา ชู  ไดแกเพลง แฟนเก็บ ตําแหนงแทนคือแฟนนอย  มักผัว
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เขา  ผัวเขาผูบาวขอย  ในใจอยากไดสอง  มักเมียเขา  อยากเปนแฟนเธอแทนเขา  ยอมปนตนงิ้ว  ขอจองในใจ  ชีวิตฉันขาด
เธอไมได  เพลงที่มีนัยสอแสดงถึงคําวา  ชู  มีการนําเสนอเน้ือหาทั้งเพลงของผูหญิงและเพลงของผูชาย  ดังน้ี 

1.  เพลงที่นําเสนอโดยผูหญิง คือ เพลงที่ผูหญิงขับรองดวยการถายทอดอารมณความรูสึกที่เจ็บปวดทุกข
ระทมจากการหลอกลวงของผูชาย ตัวอยาง 

“หัวใจพลันรวงโรย โอดโอยนํ้าตารวงริน เม่ือไดยิน หัวใจส้ินสลาย 
รูม๊ัยเขาเปนใคร คําถามที่ใครคนน้ัน เอยถึงแฟนฉัน ดั่งคมมีดนับพันมาทิ่มแทง 

เธอเรียกแทนไดซ้ึงกวาใครวาสามีตามกฎหมาย เธอบอกไว 
ฐานะของผูชาย คนที่ใจฉันเรียกแฟนน่ีเขามาหลอกลวงฉัน จากวันวานฉันครอง 
ตําแหนงแฟนเม่ือความจริงเริ่มแดง ตําแหนงแทนคือแฟนนอยทุกขระกําช้ําใจ 

ถูกใครเคามองเหยียดหยาม เจ็บเพราะการกระทําจากชายที่มีแตคําวาหลอกลวง” 
(ตําแหนงแทนคือแฟนนอย: หญิง ธิติกานต) 

      นอกจากน้ันพบวามีการนําเสนอความตองการของผูหญิงที่มีนัยสอแสดงวาเปน  ชู  กลาวคือตองการใหฝายชาย
มาหาและเห็นใจ  ตัวอยาง 

“วันไหนพี่วางๆ แวะมาบางหนอยเปนไรใหเห็นใจคนคอย ผูหวงหานํ้าอาย 
บขอหลายเดือนหน่ึงมาเพียงครั้งพอมีหวังไดหรือไป  

ถึงบเปนเมียใหญฉันมีตําแหนงนอย กะเมียอาย..แมนดังกันเดนอ.. นอชายเอย.... 
เห็นใจฉันบาง วางไหมสักวันขอเวลาใหฉัน ใหฉันบางไดไหม 

แวะมาเยี่ยมเยือน ใหเปนกําลังใจอยาตัดเยื่อใย ไปลับเหมือนไมกลับมา” 
(ฮักผัวเขา: ศิริพร อําไพพงษ) 

       หรือตัวอยางเพลงที่นําเสนอความตองการของฝายหญิงที่ปรารถนาอยากจะไดแฟนคนอ่ืน  เชน  เพลงผัวเขา         
ผูบาวขอย  ของนองใหม  เมืองชุมแพ   

“ผัวเขาแตเปนผูบาวขอย  เมียบอยูหนูก็จอบหลอยสบตากับผัวเพิ่น 
แกลงหยิกแกลงหยอกบอกฮักแลวอายก็เขิน  ชางนารักซะเหลือเกินหามใจ 
เอาไวบอยู  ยามวางตอนเมียอายบอยูบาน  สงสายตามาประสานซาบซาน 

ไปถึงหัวใจ  อยากใหอายฮูวานองน้ันคึดจ่ังใด  ใจมันฮอนพอปานไฟ 
สวนลึกในๆ ฮักอายอีหลี” 

(ผัวเขาผูบาวขอย  ของนองใหม  เมืองชุมแพ)   
        2.  เพลงที่นําเสนอโดยผูชาย คือ เพลงที่ถายทอดอารมณความรูสึกและความตองการของผูชายที่มีนัยสอ
แสดงวาเปน ชู เชน เพลงมักเมียเขา ของวีรพงษ วงศศิลป ที่ไดนําเสนอความทกุขความปรารถนาอยากไดแฟนคนอ่ืน ตัวอยาง 

“ละอุกพอตายบอายเวา แนวหลงมักเมียเขามันอุกเอาในใจพี่ 
หลานางเอยผัวเจามีอายบเวา สิขอเขาแมนปาหนามโอยคนงาม โอโอยนอโอยละนา 
โอยเดนาง ความฮักคนมันวนมาหาหมอง นอกใจเมียเจาของมาเทียวจองเมียเพิ่น 

หลานางเอยเจาผูสูงเจ้ินเทิ่น อยาเมินอายหนายซังใจ 
ตอตั้งหลงมักเมาเขีย โอยเมียเขาคนไทยสิแบงใจขอรวม” 

(มักเมียเขา  ของวีรพงษ  วงศศิลป)   
              นอกจากน้ันพบวามีบทเพลงที่ฝายชายตองการผูหญิงที่ มีสามีอยูแลว  ตัวอยาง  เพลงมักเมียเขา                    
บทเพลงของ  เกิดรักและชัยวุฒิ พรประถม 

“ผวาตื่นยืนมองจองจับใจ เมียใครเดินมาชักนาสน ปากคิ้วคางสวย 
สอางคนามนตาซนจนพี่แลตะลึง หมองหมนทนมาตั้งหลายป 

ไมมีสาวใดที่นาสน  ปากคิ้วคางสวยสอางคนาดึง 
พอรูซ้ึงวาเธอพึ่งเปนเมียเขา” 

(มักเมียเขา: เกิดรักและชัยวุฒิ พรประถม) มห
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   เม่ือวิเคราะหเน้ือหาของบทเพลงลูกทุงและลูกทงหมอลํา พบวาลักษณะการเปนชู มีลักษณะตางดังปรากฏผานเพลง  
มีดังน้ี 

1. เปนชูโดยไมรูตัว คือ ทั้งผูหญิงและผูชายตางถูกหลอกจากคนที่มีแฟนอยูแลว ตัวอยาง   

“ใครอยากจะเปนนอยใหคนเห็น มันมีเรื่องจําเปนดานครอบครัว 
วาหลวมตัวเปนเมียนอยก็ชาง  ที่ตกเปนนอยใชวานองงายปาน  เขามาทุกวัน 

จนวานองเชื่อใจ  พอเจอเมียใหญถึงรูวาเราเปนนอย” 
             (ผิดหรือที่เปนนอย: จินตหรา พูลลาภ) 

ละเธอมีผัวอยูแลว เปนหยังเฮ็ดใหชายหลง  บอกอายมาตามตรง บวาหยัง 
ดอกพอนอย  น่ีมาคอยตั๋วอาย บอกวาบมีไผจนโตอายน่ีหลงเซือ  ฮักเบิดใจบเหลือ 
จ่ังไดเห็นจ่ังไดฮู  มีผัวซอนกอนพี่ชาย ละจังแมนเฮ็ดใหอาย  ระทมทุกขหนอหงอย 

เหงา ฮักเมียเขาเบิดใจ  เฮ็ดจ๋ังไดสิลืมได 
(มักเมียเขา: ศรีจันทร วีศรี) 

2. เปนชูโดยรูตัว คือ ทั้งผูหญิงและผูชายรูวาอีกฝายมีแฟนอยูแลวแตก็ยังหลงรัก ตัวอยาง 

“อยาใหใครรูวาเราคบกัน  คือคําที่เธอน้ันย้ําเตือนฉันอยูเสมอ 
เธอบอกวางจากตัวจริง แลวเธอจะรีบมาเจอ รูไหมนํ้าตาฉันเออ  เม่ือเธอหันหลังจากลา 

ลามโซหัวใจฉันไวใชงาน  แตไมใหความสําคัญ  ยกยองออกหนาออกตา  เปนตุกตาคลายเหงา 
อยูหองเชาคอยเธอโทรมา  เม่ือเธอนึกอยากมาหา  ฉันจึงมีคาในฐานะแฟน 
แฟนเก็บ อยูแบบเจ็บๆ อยางคนเปนนอย  มีหนาที่คอยชวยเธอบรรเทา 

ยามเหงาออมแขนไมใชตัวจริง เปนไมไดแมแตตัวแทน 
แคคนที่เธอหลบแฟน แอบมาหาเวลาใจเฉา” 

(แฟนเก็บ: ตั๊กแตน ชลดา)  

“ขอเปนแกว ในหัวใจจักหวางหยังกะซาง ขอไปนอนแนบขางเปนผัวนอยแมคุณ 
บุญบาปฮายใหถือวามีกรรม  การกระทําของโตสิรับเอาเหมิดเก้ียง 

ขอเพียงใหโอยสมใจนําแหน  มักเมียเขาบไดเวาตองแยมันคาคางหวางคอ” 
            (มักเมียเขา: วีรพงษ วงศศิลป)   
  ถึงแมวาการนําเสนอเน้ือหาบทเพลงลูกทุงและลูกทุงหมอลําจะมุงสอแสดงถึงคําวา  ชู    เปนประเด็นหลัก  
แตผลการศึกษาพบวาผูประพันธมิไดนําเสนอในลักษณะที่เปนความเสนหาของหญิงชายอยางเดียว  ยังสอดแทรกผลที่เกิดขึ้น
จากการเปนชูซ่ึงมีกรอบของสังคมหรือจารีตประเพณีเปนตัวกําหนด  สามารถแบงได  ดังน้ี 

  1. การควบคุมทางสังคม เม่ือผูใดเลนชูมักจะถูกกระบวนการทางสังคมที่ไมเปนทางการเขาควบคุม ไดแก 
การถูกเหยียดหยาม การถูกประจาน ถูกกลาวหาวาไมถูกตอง ผูคน หาวาชั่ว ชาวบานดูถูกเยยหยัน ตัวอยาง  

“ถูกใครเคามองเหยียดหยาม เจ็บเพราะการกระทําจากชายที่มีแตคําวาหลอกลวง 
คนที่ฉันเรียกแฟนเธอเรียกแทนไดซ้ึงกวาใคร  วาสามีตามกฎหมาย 

เธอบอกไวฐานะของผูชาย  คนที่ใจฉันเรียกแฟนน่ีเขามาหลอกลวงฉัน” 
(ตําแหนงแทนคือแฟนนอย: หญิง ธิติกานต) 

“ฉันยอมหลวมตัวใครวาชั่วรักผัวชาวบาน  ทนอดกล้ันอยูอยางทรมาน 
ถูกประจานเมียนอยก็ยังคอยทน..หัวใจวุนยามนอนวาเหวหัวใจวุนยามนอนวาเหว 

อุกใจเด อุกวาเพินบนอนบานสิหนีขางอีกบนอ 
ไดแตรอรอรอรอรอไดแตรอรอแลวรอเลานอนรอผัวเขา มันแสน..กลุม...” 

(ฮักผัวเขา: ศิริพร อําไพพงษ) 
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“มันเหงาบมีสดชื่น มันเหงาบมีสดชื่นวันคืนบเปนตาอยู 
โตพี่ชายเปนเพียงแคซูยานชาวบานเพิ่นสิหยัน 

ตองจบกันละสัมพันธที่มี  วาอายน้ีมาสายเกินไป 
รักเพียงใดตองตัดใจจากเจาคิดถึงบเซาเมียเขาเอย... อยากลืมแท” 

(มักเมียเขา: ศรีจันทร วีศรี) 
2. การใชกรอบจารีตประเพณี ไดแก หาวาผิดฮีตคองซ่ึงเปนจารีตของชาวอีสานและผิดศีลธรรม ตัวอยาง 

“คิดไวในใจนองก็อยากไดทั้งสอง แตกลัวผิดฮีตผิดคองถูกคนมองวาบด ี
สิเลือกผูน้ันก็ยังเสียดายผูน้ี  ตัดใจบไดอีหลี  ฮักพี่สองคนเทากัน 

ชะดวงชะตาหยังหนอพาใหมารูจัก  ใหสองชายสุดที่รักมาเปนคูของฉัน” 
(ในใจอยากไดสอง: ดอกรัก ดวงมาลา) 

“กินแตเหลา แตเหลาเมามาเปนบาปวงดวงมาพอสํ่าน่ีไปหลงซูผูอ่ืนเขา 
สาวบเวาจ๊ักเปนหามันแนวได  คนจังไรคือผมมีบนอไทบาน 

เปนหยังบยานบยานคําเพิ่นสอนไวแหน  กาเมหามเลนชูเปนหยังหนอบจือจํา 
อยากแตลํ่านําตั้งแตเมียเขาวาสนคนเฮา.. ฮักเมียเขาบวายเวน” 

(มักเมียเขา: เกิดรักและชัยวุฒิ พรประถม) 

“อยากเปนแฟนเธอแทนเขา ฟาดินไดยินหรือเปลา 
เสียงใจเหงาๆ พร่ําวอนยามที่เราไดชิดใกล 

บอกใจใกลไปตองรีบถอยกอนพรมแดนศีลธรรมก้ันไว 
หามใจไมใหส่ันคลอนแมรักที่มาแทรกซอน” 

(อยากเปนแฟนเธอแทนเขา: ตั๊กแตน ชลดา) 
3. การใชกรอบทางวัฒนธรรม ไดแก ความเชื่อเรื่องเวรกรรม บุญบาป ตัวอยาง 

“กรรมของอายหรือเวรของเธอไดมาพอเพียงผาน 
กรรมของอายหรือเวรของเธอไดมาพอเพียงผาน 

ไดฮักกันซํ่าน่ีลารางฮักจร  คิดออนตอนนําแตเมียเขา 
หลงเมามัวฮักเธอเบิดแลว ใจเคยแปวบัดยามมาเห็นมาอุกคักแหน” 

(มักเมียเขา: ศรีจันทร วีศรี) 

“มาบใหแทนอนอดวงสิขอควงตอนสายวาพอใจแลว 
ขอเปนแกวในหัวใจจักหวางหยังกะซางขอไปนอนแนบขางเปนผัวนอยแมคุณ 

บุญบาปอายใหถือวามีกรรม การกระทําของโตสิรับเอาเหมิดเก้ียง  ขอเพียงใหโอยสมใจนําแหน” 
             (มักเมียเขา: วีระพงษ วงศศิลป) 
 
 2. ส่ิงประกอบสรางวาทกรรม คําวา ชู ที่สะทอนผานบทเพลงลูกทุง 
  วาทกรรมที่มีเน้ือหาสอนัยแสดงคําวา  ชู  ไดใชพื้นที่เพลงในการนําเสนอเน้ือหาซ่ึงมีส่ิงที่เปนตัวประกอบสรางใหวาท
กรรมน้ีเกิดขึ้น  โดยมีปจจัยตางๆ  ดังน้ี 
 2.1 การประกอบสรางดวยกรอบคิดเพศสภาพ จากบทเพลงที่นําเสนอพบวาไดนําเรื่องราวของผูหญิงและผูชาย       
ที่มีความคิด ความปรารถนาที่อยากจะไดแฟนคนอ่ืนมาเปนแฟนตน ซ่ึงเปนการนําเสนอพฤติกรรมทางเพศและทัศนคติ     
ทางเพศของมนุษยในสังคมผานบทเพลง 

2.2 สถานภาพทางสังคม ผูหญิงและผูชายที่ถูกนําเสนอวาเปนชู มีสถานภาพแตกตางกัน คือ สถานภาพของผูชายมี
ลักษณะที่เทาเทียมหรือสูงกวา เชนในบทเพลงมักเมียเขาพบวา ผูชายจะเปนฝายไปจีบหรือคิดกระทําเสนหาทางเพศตอฝาย
หญิงใหมาหลงรักตน ในขณะที่ผูหญิงมีสถานภาพเปนรอง กลาวคือ เปนผูถูกระทําใหหลงรักแลวถูกทอดทิ้ง หรือไมก็มีความ
เสนหาหรือปรารถนาชายที่มีฐานะหรือครอบครัวแลว มห
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2.3  ชองทางนําเสนอ เรื่องราวของหญิงหรือชายที่ไดชื่อวาเปนชู  ถือวาผิดศีลธรรมในสังคมไทย  เรื่องเหลาน้ีมักจะ
ถูกซอนเรนปดบังไมนําเสนอในที่สาธารณะ แตเม่ือมีส่ือหรือบทเพลงเขามา การนําเสนอเรื่องราวทางเพศของหญิง และชายที่
ขึ้นวาเปนชู  ก็ไดถูกนําเสนอผานบทเพลงซ่ึงเปนพื้นที่สาธารณะ  ผูคนสามารถรับฟงไดอยางเปดเผย  ทําใหเรื่องราวความเปน
ชูถูกผลิตขึ้นและผลิตซํ้าความคิดความปรารถนาทางเพศของหญิงและชาย วาทกรรมชูจึงมีอํานาจในการผลิตซํ้าความหมาย
ใหกับสังคม  อันสะทอนถึงรสนิยมของผูฟงและการนําเสนอความจริงของสังคม 

2.4 วัฒนธรรมและบรรทัดฐานสังคม ถึงแมวาผูประพันธบทเพลงที่ส่ือถึงวาทกรรมชูจะนําเสนอประเด็นทางเพศเปน
หลัก แตพบวามีการนําเสนอกระบวนการของสังคมที่คอยควบคุมบุคคลเหลาน้ีใหอยูในลักษณะที่ถูกที่ควรตามศีลธรรม ซ่ึง
อาจจะไมใชวัตถปุระสงคหลักในการนําเสนอ แตก็เปนส่ิงสะทอนใหเห็นคานิยมของคนในสังคมที่ยังมองบุคคลที่เปนชูวาไมดี 
3. วาทกรรมในบทเพลงกับการสรางคุณคาใหบุคคล 
  เ ม่ือคนที่ถูกวาเปนชู ไม มีพื้นที่ ในการนําเสนอตนเองดานความคิดความปรารถนาหรือพฤติกรรมทางเพศ             
การนําเสนอเน้ือหาเหลาน้ีผานบทเพลง  จึงเปนการนําเสนอความจริงของสังคมวายังมีบุคคล  เชนน้ีอยูและบุคคลเชนน้ีก็ยัง
ตองการที่จะแสดงออกถึงตัวตนใหคนอ่ืนไดรับรู  ซ่ึงการนําเสนอผานวาทกรรมชูอาจเปนลักษณะโดยตรงหรือโดยออมของ
เน้ือหาก็ตาม  แตก็เปนส่ิงยืนยันไดวาวาทกรรมน้ีมีการกอเกิดขึ้นและถูกผลิตซํ้าจนทําใหมองเห็นอํานาจของวาทกรรมที่มีตอ
รสนิยมของผูฟง  วาทกรรมชูจึงเปนเสมือนเครื่องฉายภาพแสดงความคิดของคนที่ถูกกลาวหาวาเปนชู  แสดงความปรารถนา
ของชายและหญิงที่ตองการความสุขทางเพศ  และแสดงอารมณของบุคคลเหลาน้ีในลักษณะที่นาเห็นใจ  เพราะเม่ือพิจารณา
เน้ือแลวพบวาบุคคลเหลาน้ีมักจะถูกหลอกลวง  ไมสมหวังในความรักความปรารถนา  เปนตน  ประเด็นการนําเสนอจึงเนนให
คนอ่ืนเห็นใจและเขาใจคนที่ถูกกลาวหาวาเปนชู  วาทกรรมชูจึงเปนการสรางความหมาย  ความจริงและสรางคุณคาใหกับ
บุคคลเหลาน้ี 

สรุปและอภิปรายผล 

  วาทกรรม “ชู” จึงเปนการส่ือความหมายอันแสดงถึงความจริงของสังคมไทยผานปฏิบัติการ วาทกรรมซ่ึงแฝงไวดวย
กฎเกณฑ  ทําใหเราไมสามารถมองเห็นความนาเกลียดความไมดีหรืออันตรายตางๆของวาทกรรมลักษณะเชนน้ี  เรียกวา  
อํานาจของวาทกรรม  การประกอบสรางบทเพลงที่สอแสดงถึงคําวาชูที่ปรากฏในสังคมเปนการผลิตซํ้าวาทกรรมเพื่อตอกย้ํา
แนวคิดเรื่อง  ชู  ที่ถูกปดก้ันในสังคม  ใหออกมาสูสังคมมากขึ้นโดยการสรางความเห็นใจผานบทเพลง เพราะวาผูที่ถูก        
ตราหนาวา  ชู  ยอมไมสิทธิเรียกรองส่ิงใด  จากสังคม  แตในบทเพลงสังคมไทยอาจถือวาเปนเรื่องไมจริงจังที่สามารถนําเสนอ
ได  ถึงแมวาวาทกรรม ชู  จะไมสามารถระบุวาเกิดขึ้นไดอยางไรใครสามารถผลิตสรางวาทกรรมน้ีขึ้นมากอนหรือมาหลัง      
แตก็สามารถวิเคราะหไดวาบทเพลงสรางขึ้นโดยนักประพันธเพลงที่อยูภายใตระบบการผลิตซ่ึงมีนายทุนและการตลาดที่
สอดคลองกับเศรษฐกิจ  ดังน้ันเพลงที่ส่ือออกมาจึงเชื่อมโยงใยไปถึงตนตอของผูผลิตสรางวาทกรรมซ่ึงสัมพันธกับสภาพสังคม
และเศรษฐกิจ  การผลิตวาทกรรมจึงตองพิจารณารสนิยมของผูบริโภคเพลงที่มีเน้ือหาเหลาน้ีและเงื่อนไขในการผลิตเปน
ตัวกําหนด 
 การศึกษาวาทกรรม “ชู” จึงเปนการส่ือความหมายอันแสดงถึงภาพสะทอนของสังคมไทย ซ่ึงสอดคลองกับผล
การศึกษาของ อรวรรณ  ชมดง (2556 : 171 - 172 )  ไดศึกษาวิเคราะหถึงรูปแบบความสัมพันธทางเพศระหวางชายและหญิง
และศึกษาคานิยมดานเพศวิถีที่สะทอนผานบทเพลงลูกทุง  สามารถบอกไดถึงรูปแบบความสัมพันธ ทางเพศระหวางชาย      
กับหญิง น้ัน สังคมไทยไดยึดถือเปนบรรทัดฐานเปนแนวปฏิบัติที่ถูกตองเหมาะสมกับสังคมไทยตั้งแตไดมีการตรากฎหมาย
ครอบครัวเก่ียวกับการสมรสขึ้นใชเปนขอกําหนดของรัฐไทย และยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ  จักรกริช  โพธ์ิศรี (2557 : 
205) ไดศึกษาเก่ียวกับการนําเสนอภาพแทนในเพลงลูกทุง  กลาววา  การนําเสนอภาพของกลุมรักรวมเพศชายในลักษณะของ
การตอสูเพื่อหาพื้นที่ในการแสดงตัวตน  การเรียกรองสิทธ์ิความเปนธรรม  และโศกนาฏกรรมความรักแลว  และยังขอความ
เปนธรรมจากสังคม  แตในขณะเดียวกันก็ยังคงความเปนแบบฉบับเดิมและยังคงยึดติดอยูกับความเชื่อที่วาเปนชนกลุมนอย 

จะเห็นไดวาการนําเสนอเพลงที่มีนัยสอถึงคําวา  ชู  ไดหยิบยกประเด็นเก่ียวกับชีวิตของกลุมคนที่มีลักษณะที่มีนัยสอ
ถึงการเปนชูและผิดประเวณี  การพยายามเรียกรองสิทธ์ิความเปนธรรมกับสังคมมากขึ้นโดยการสรางความเห็นใจผานบทเพลง  
โดยการนําเสนอใหเห็นภาพและเปนที่นาจดจําไปพรอมกับการจําเน้ือหาของเพลง  จึงไดรับความนิยมใหกลุมนักฟงเพลงเปน
อยางมาก   
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 1. การศึกษาครั้งน้ีเปนเพียงการศึกษาวาทกรรมที่มีนัยสอถึงคําวา ชู ที่สะทอนผานออกมาจากบทเพลงลูกทุง      
หมอลํา ซ่ึงจะทําใหเห็นภาพสะทอนจากมุมมองเพียงดานเดียวเทาน้ัน การศึกษาครั้งตอไปควรศึกษาเปรียบเทียบกับเพลง 
ประเภทอ่ืนๆ เชน เพลงเพื่อชีวิต เพื่อใหไดทราบวามีความเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร 

2.  การศึกษาครั้งน้ีเปนเพียงการศึกษาวาทกรรมที่มีนัยสอถึงคําวา ชู ที่สะทอนผานออกมาจากบทเพลงลูกทุงใน
ชวงเวลา ป พ.ศ. 2550 – 2555 เทาน้ัน ควรมีขยายขอบเขตระยะเวลาในการเก็บรวมรวมขอมูลเพลง เพื่อใหไดทราบวามี
คานิยมดานเพศวิถีที่สะทอนผานบทเพลงเหลาน้ันหรือไม อยางไรบาง  

เอกสารอางอิง 

ไชยรัตน  เจริญสินโอฬาร. 2542. วาทกรรมการพัฒนา: อํานาจ ความรู ความจริง เอกลักษณ และความเปนอื่น.   
   กรุงเทพฯ : วิภาษา. 
ราชบัณฑิตยสถาน. 2546. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพมหานคร : นานมีบุคสพับลิเคชั่นส ,   
อรวรรณ ชมดง. 2556. ภาพสะทอนคานิยมดานเพศวิถีในบทเพลงลูกทุงไทยที่เผยแพรในชวงป พ.ศ.2545 -  
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การศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมเพลงกลอมลูกในสังคมจังหวัดจันทบุร ี
A Comparison Study of Local Cultural in Children Rhymes  

of Chanthaburi Province 
นวรัตน นักเสียง 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดยอ 

งานวิจัยเรื่อง  การศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมเพลงกลอมลูกในสังคมจังหวัดจันทบุรี  จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค 
เพื่อศึกษาบทบาทของวัฒนธรรมเพลงกลอมลูก  ความสัมพันธกับวิถีชีวิตชาวบาน และเพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะทางดนตรี 
โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และใชแนวทางการศึกษาทางมานุษยดุริยางควิทยาในการเก็บขอมูล และการวิเคราะหขอมูล  
ผลการวิจัยพบวา 

เพลงกลอมลูกในจังหวัดจันทบุรีนอกจากจะมีบทบาทสําคัญในการใชรองกลอมลูก การสรางความสัมพันธและสาน
สายใยภายในครอบครัวการสรางความเพลิดเพลินและผอนคลายความเครียดการส่ือสารกับชาวบาน การเสริมพัฒนาการเด็ก
การพัฒนาสติปญญา และการขัดเกลาสังคมแลว  ยังมีเน้ือหาที่สะทอนในเชิงสังคม วัฒนธรรม ศาสนา และความเชื่อการขูให
เด็กกลัว การติดสินบนหรือการใหรางวัล และเน้ือหาที่สะทอนเก่ียวกับวรรณคดีไทย  นอกจากน้ันยังมีความสัมพันธกับวิถีชีวิต
ชาวบานเรื่องการเล้ียงดู อบรมส่ังสอนลูกการประกอบอาชีพ และการพึ่งพาอาศัยกันของชุมชน  สวนคุณลักษณะทางดนตรีใน
แตละสําเนียงภาษามีความคลายคลึงกัน  ทั้งในดานโครงสรางของทํานอง รูปรางของทํานองที่เปนรูปฟนปลา รูปคล่ืน และมี
ทิศทางการเคล่ือนที่ขึ้นลงตามเสียงของวรรณยุกตที่บังคับระดับเสียง  สวนรูปแบบจังหวะ หรือกระสวนจังหวะ พบวา จะมี
รูปแบบที่เหมือนกันในสําเนียงภาษาเดียวกันเทาน้ัน  หากสําเนียงภาษาตางกัน จะมีรูปแบบที่ตางกันออกไป. 
คําสําคัญ: เพลงกลอมลูก, วิถีชีวิตชาวบาน, คุณลักษณะทางดนตร ี

Abstract 

The research titled ‘A Comparison Study of Local Culture in Children Rhymes in Chanthaburi 
Province’ aimed to study the role of the lullaby and the relationship between the lullaby and the way of 
life of the local people and in order to compare the musical characteristics of the lullaby in Chanthaburi. 
The qualitative research method and the ethnomusicology concepts were applied to collect and analyze 
data. The research found that; 

Lullaby in Chanthaburi Province played an important role in singing lullabies, building relationship 
and bond within family, enjoying, relaxing, communicating with locals people, enhancing child 
development and development and intelligence, and socialization, then. provides content that resonates 
in society, culture, religion and faith. The fear frighten children. bribing or rewarding  and content that 
resonates with literature thailand. as well It also reflected its society, culture, religion and faith. It included 
child threat, bribery or reward, and Thai literature. Lullaby was also related to folkways in child raising and 
instructuring, jobs, community dependonce. The musical features were the same in each accent including 
melody from, the stope of zag melody and waving melody, and the up and down direction of tone with 
the tone marks control. Rhythmic patterns were alike in the same accont and were different in the different 
accent. 
Keyword: Children Rhymes, life of the local people, musical characteristics 

บทนํา 

ภาคตะวันออกของประเทศไทย  บริเวณจังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด (ตรี อมาตยกุล, 2500: 12) โดยเฉพาะจังหวัด
จันทบุรีมีชาวชองอาศัยอยูมากที่สุด (Webber, 1976: 24)  ชาวชอง ชาวญวน ชาวจีน  ชาวเขมร ชาวกุหลา เปนชนพื้นเมือง
ดั้งเดิมตั้งรกรากอยูที่เมืองจันทบุรีมาเน่ินนาน ปจจุบันเปนเพียงชนกลุมนอยที่ยังรวมตัวกันอยูตามอําเภอตาง ๆ มีเอกลักษณมห
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การศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมเพลงกลอมลูกในสังคมจังหวัดจันทบุร ี
A Comparison Study of Local Cultural in Children Rhymes  

of Chanthaburi Province 
นวรัตน นักเสียง 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดยอ 

งานวิจัยเรื่อง  การศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมเพลงกลอมลูกในสังคมจังหวัดจันทบุรี  จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค 
เพื่อศึกษาบทบาทของวัฒนธรรมเพลงกลอมลูก  ความสัมพันธกับวิถีชีวิตชาวบาน และเพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะทางดนตรี 
โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และใชแนวทางการศึกษาทางมานุษยดุริยางควิทยาในการเก็บขอมูล และการวิเคราะหขอมูล  
ผลการวิจัยพบวา 

เพลงกลอมลูกในจังหวัดจันทบุรีนอกจากจะมีบทบาทสําคัญในการใชรองกลอมลูก การสรางความสัมพันธและสาน
สายใยภายในครอบครัวการสรางความเพลิดเพลินและผอนคลายความเครียดการส่ือสารกับชาวบาน การเสริมพัฒนาการเด็ก
การพัฒนาสติปญญา และการขัดเกลาสังคมแลว  ยังมีเน้ือหาที่สะทอนในเชิงสังคม วัฒนธรรม ศาสนา และความเชื่อการขูให
เด็กกลัว การติดสินบนหรือการใหรางวัล และเน้ือหาที่สะทอนเก่ียวกับวรรณคดีไทย  นอกจากน้ันยังมีความสัมพันธกับวิถีชีวิต
ชาวบานเรื่องการเล้ียงดู อบรมส่ังสอนลูกการประกอบอาชีพ และการพึ่งพาอาศัยกันของชุมชน  สวนคุณลักษณะทางดนตรีใน
แตละสําเนียงภาษามีความคลายคลึงกัน  ทั้งในดานโครงสรางของทํานอง รูปรางของทํานองที่เปนรูปฟนปลา รูปคล่ืน และมี
ทิศทางการเคล่ือนที่ขึ้นลงตามเสียงของวรรณยุกตที่บังคับระดับเสียง  สวนรูปแบบจังหวะ หรือกระสวนจังหวะ พบวา จะมี
รูปแบบที่เหมือนกันในสําเนียงภาษาเดียวกันเทาน้ัน  หากสําเนียงภาษาตางกัน จะมีรูปแบบที่ตางกันออกไป. 
คําสําคัญ: เพลงกลอมลูก, วิถีชีวิตชาวบาน, คุณลักษณะทางดนตร ี

Abstract 

The research titled ‘A Comparison Study of Local Culture in Children Rhymes in Chanthaburi 
Province’ aimed to study the role of the lullaby and the relationship between the lullaby and the way of 
life of the local people and in order to compare the musical characteristics of the lullaby in Chanthaburi. 
The qualitative research method and the ethnomusicology concepts were applied to collect and analyze 
data. The research found that; 

Lullaby in Chanthaburi Province played an important role in singing lullabies, building relationship 
and bond within family, enjoying, relaxing, communicating with locals people, enhancing child 
development and development and intelligence, and socialization, then. provides content that resonates 
in society, culture, religion and faith. The fear frighten children. bribing or rewarding  and content that 
resonates with literature thailand. as well It also reflected its society, culture, religion and faith. It included 
child threat, bribery or reward, and Thai literature. Lullaby was also related to folkways in child raising and 
instructuring, jobs, community dependonce. The musical features were the same in each accent including 
melody from, the stope of zag melody and waving melody, and the up and down direction of tone with 
the tone marks control. Rhythmic patterns were alike in the same accont and were different in the different 
accent. 
Keyword: Children Rhymes, life of the local people, musical characteristics 

บทนํา 

ภาคตะวันออกของประเทศไทย  บริเวณจังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด (ตรี อมาตยกุล, 2500: 12) โดยเฉพาะจังหวัด
จันทบุรีมีชาวชองอาศัยอยูมากที่สุด (Webber, 1976: 24)  ชาวชอง ชาวญวน ชาวจีน  ชาวเขมร ชาวกุหลา เปนชนพื้นเมือง
ดั้งเดิมตั้งรกรากอยูที่เมืองจันทบุรีมาเน่ินนาน ปจจุบันเปนเพียงชนกลุมนอยที่ยังรวมตัวกันอยูตามอําเภอตาง ๆ มีเอกลักษณ
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เปนของตัวเอง  รวมทั้งชาวไทยที่ยายถิ่นฐานมาจากภาคอ่ืนๆ  ที่ยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีวัฒนธรรมหลายอยาง
ไว และยังคงปฏิบัติกันอยู  อันแสดงถึงความเคารพรัก และระลึกถึงบรรพบุรุษทีล่วงลับไปแลว  และวิถีชีวิตประจําวันของพวก
ชนเหลาน้ีมักมีดนตรีเขามาเก่ียวของอยูเสมอ เชน เพลงที่ใชในพิธีเกิด  เพลงที่ใชในพิธีบวช เพลงที่ใชในพิธีแตงงาน และเพลงที่
ใชในพิธีศพ เพลงรําวง เพลงเก่ียวขาว และเพลงกลอมลูก  เพลงเหลาน้ีถือเปนเพลงที่มีความสําคัญตอทุกกลุมชน 

สภาพสังคมของชนพื้นเมืองตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เปนสังคมที่พึ่งพาอาศัยกันและกัน  วัฒนธรรมความเชื่อตาง ๆ  
จึงไดถูกถายทอดมาสูชนรุนหลัง  ใชวิธีการสืบทอดกันแบบปากตอปาก หรือที่เรียกวา “มุขปาฐะ” โดยมีวิธีการถายทอด  ดังน้ี 

1. การถายทอดโดยตรงจากผูอาวุโส ไมวาจะเปน พอแม ปูยา ตายาย หรือพอเพลงแมเพลงในหมูบาน 
2. การถายทอดผานทางพิธีกรรม 
3. การถายทอดผานเพลงพื้นบาน และเพลงอ่ืนๆ 
ซ่ึงนับไดวาเปนมรดกตกทอดทางวัฒนธรรมอีกแขนงหน่ึง จากการศึกษาทําใหไดรับรูมรดกตกทอดทางวัฒนธรรม  

และชีวิตความเปนอยูของคนในแตละทองถิ่น  เชื่อมโยงความเขาใจระหวางคนรุนเกากับคนรุนใหม  ความรูที่ไดรับไมวาในเรื่อง
ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ คานิยม ฯลฯ  ลวนใหประโยชนในการศึกษาคนควาในวิชาอ่ืน ๆ ทุกแขนง เชน 
ประวัติศาสตร มานุษยวิทยา ฯลฯ  นับวาเปนรากฐานในการศึกษาคนควา เขาใจวิชาการอ่ืน ๆ โดยแทจริง ทั้งยังมีโอกาสได
อนุรักษมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติไปดวย (วันเนาว  ยูเด็น, 2525: 74) โดยที่แหลงการศึกษาไดแก ชุมชนทองถิ่น ซ่ึงได
ขอมูลหลักจากสถาบันครอบครัว  ซ่ึงมีแหลงกําเนิดของวิถีชีวิต และสังคมวัฒนธรรมของแตละชุมชนทองถิ่นอยางหลากหลาย  
ครอบครัวเปนสถาบันสังคมที่สําคัญที่สุด  เปนหนวยของสังคมที่มีความสัมพันธและความรวมมือกันอยางใกลชิด เปนสถาบันที่
มีความคงทนที่สุด และยังไมเคยปรากฏวาสังคมมนุษยใดไมมีสถาบันครอบครัวปรากฏอยู  เพราะมนุษยทุกคนจะตองอยูใน
สถาบันน้ี  เน่ืองจากเปนสังคมกลุมแรกที่เราจะตองเผชิญตั้งแตแรกเกิดจนเติบโตในครอบครัว (สุพัตรา สุภาพ, 2536: 35) และ
ครอบครัวเปนสถาบันพื้นฐานในการขัดเกลาทางสังคม (Socialization)  ซ่ึงมนุษยตั้งแตเกิดมาเปนทารก  จําเปนตองมีการขัด
เกลาทางสังคมโดยผานสถาบันครอบครัว พอแม ญาติพี่นอง จะเปนคนอบรมส่ังสอนทั้งทางตรงและทางออมแกเด็กจนเติบโต
เปนผูใหญ 
 จากการศึกษาความหลากหลายของวิถีชีวิต และสังคมวัฒนธรรมของสถาบันครอบครัว มีทั้งการศึกษาวิถีชีวิต สังคม
วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อตาง ๆ พบวา  การขับรองเพลงพื้นเมือง หรือเพลงพื้นบาน เชน เพลงกลอมลูกหรือเพลงกลอม
เด็ก  เปนกระบวนการหน่ึงในการขัดเกลาสังคมของสถาบันครอบครัว ซ่ึงลักษณะของเพลงพื้นบาน หรือเพลงพื้นเมือง เอนก 
นาวิกมูล(2527:77-93) อธิบายลักษณะของเพลงพื้นเมือง มีลักษณะ ดังน้ี  

1. มีความเรียบงาย เม่ือฟงแลวสามารถเขาใจไดทันที มีความเรียบงายทั้งถอยคํา การรอง และการเลน 
2. เนนความสนุกสนานเปนหลัก 
3. มีรูปแบบที่คลายคลึงกัน 
ลักษณะทั้งสามประการทําใหเพลงพื้นเมืองมีคุณคาในตัวเอง  กลายเปนมรดกทางวัฒนธรรม  และแสดงออกถึงวิถี

ชีวิตของชาวบานไดอยางชัดเจน รวมทั้งการมีคุณคาทางสังคม 
 การขับรองเพลงกลอมลูก  จึงเปนวิธีการขัดเกลาทางสังคมในสถาบันครอบครัวของไทยโดยการนําบทเพลงมากลอมให
ลูกนอนหลับอยางอ่ิมเอมใจ  ซ่ึงเพลงกลอมลูกจัดเปนคติชาวบานประเภทใชภาษาเปนส่ือ  มีการถายทอดจากปากตอปากมาแต
โบราณที่เรียกวา “มุขปาฐะ” มีลักษณะเปนวัฒนธรรมพื้นบานที่มีบทบาท และหนาที่แสดงเอกลักษณของแตละชุมชน         
(วชิราภรณ วรรณด,ี 2541: 56) ความสําคัญของเพลงกลอมลูกที่มีตอเด็ก คือ เด็กไดรับการขับกลอมดวยเสียงเพลง มีผลตอการ
พัฒนาความสามารถที่สูงสุดสําหรับเด็ก ทําใหเด็กมีความจําดี มีพัฒนาตามวัย บทเพลงกลอมเด็กมีจํานวนมาก เนนบทเพลงที่
ทํานองงาย ๆ เน้ือรองมีความหมาย มีความงามทางภาษา และมีคติเตือนใจแทรกอยู เม่ือเด็กไดฟงเพลงที่แมรองกลอมแลวทําให
เขานอนหลับอยางสนิทอยางมีความสุข เด็กมีความรูสึกวาแมเปนนักรองที่ดีที่สุดสําหรับลูก (นิรันดร ภักดี, 2541: 31) 
 การขับรองเพลงกลอมลูก เริ่มจากแมอุมทารกใสลงในเปล เหไกวชา ๆ แลวรองเพลงกลอม จนลูกหลับตั้งแตเปนเด็ก 
บทเพลงกลอมเด็กซ่ึงเปนเพลงของชาวบาน  ไดซึมซาบทวงทํานองและอารมณของความรักความเอ็นดูสูตัวเด็ก  ดวยบทเพลงขับ
รองที่จดจําสืบทอดกันมา  มีคุณคาตอเด็กมาก และเพลงเหลาน้ีทําใหเขานอนหลับอยางมีความสุข (เอนก นาวิกมูล, 2527:  99) 
 จังหวัดจันทบุรีเปนจังหวัดที่มีความสําคัญมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน มีลักษณะทางธรรมชาติเปนที่ราบลุมติดชายฝง
ทะเล  กอใหเกิดความหลากหลายทั้งพันธุพืช และพันธุสัตว อุดมสมบูรณดวย ไรนา สวนผลไม กุง หอย ปู ปลา ฯลฯ  และผืน
ปาที่อุดมสมบูรณของภาคตะวันออก  ประชากรมีกลุมชาติพันธุหลายกลุม เชน ชาวชอง ชาวญวน ชาวจีน ชาวเขมร ชาวกุหลา มห
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เปนชนพื้นเมืองดั้งเดิม ตั้งรกรากอยูที่เมืองจันทบุรีมาเน่ินนาน ฯลฯ ที่มีการผสมผสานกลมกลืนทางวัฒนธรรมไดอยางดี  
จังหวัดจันทบุรีจึงมีความสัมพันธทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทั้งวัฒนธรรมขาว วัฒนธรรมเกษตรกรรม  และวัฒนธรรมทาง
ทะเล  กอใหเกิดวิถีชีวิตที่หลากหลายแตกตางกันไป  ประชากรนับถือทั้งศาสนาพุทธ ศาสนาขงจ๊ือ และศาสนาคริตส         
จากความสัมพันธที่หลากหลายตาง ๆ เกิดวิถีชีวิตที่หลากหลายควบคูกันไป  การศึกษาเพลงกลอมลูกในจังหวัดจันทบุรี  ที่อยู
ทามกลางการผสมผสานทางวัฒนธรรมอยางหลากหลายของกลุมชาติพันธุ วิถีชีวิต ความเชื่อ ประเพณี และศาสนา          
ยอมเกิดอัตลักษณเฉพาะของคนในทองถิ่นที่เปนลักษณะเฉพาะตน  สรางความสัมพันธภายในครอบครัวใหแนนแฟน  เปน
หลักในกระบวนการขัดเกลาทางสังคม  ทําใหภาพรวมของชุมชนทองถิ่นมีความเขมแข็ง  สรางความสัมพันธอันดีภายในชุมชน 
และสังคมของจังหวัดจันทบุร ี

วัตถุประสงคของการวิจัย 

        1. เพื่อศึกษาบทบาทของวัฒนธรรมเพลงกลอมลูกในจังหวัดจันทบุร ี
        2. เพื่อศึกษาความสัมพันธของเพลงกลอมลูกกับวิถีชีวิตชาวบาน ในสังคมจังหวัดจันทบุร ี
        3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะทางดนตรีของเพลงกลอมลูกจังหวัดจันทบุรี   

อุปกรณและวิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง  การศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมเพลงกลอมลูกในสังคมจังหวัดจันทบุรี ผูวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Approach) โดยอาศัยการศึกษาคนควาทางมานุษยดุริยางควิทยา (Ethnomusicology) ซ่ึงเปนวิธีวิธีที่
เหมาะสมตรงกับจุดมุงหมายของการศึกษาคนควา  ดวยการศึกษาคนควารวบรวมขอมูลจากงานวิจัย เอกสาร ตํารา หนังสือ
ทางวิชาการ (Documentary Research) ที่เก่ียวของ และการศึกษารวบรวมขอมูลภาคสนาม (Field Research) เปนหลัก  มี
การบันทึก แจกแจงและการศึกษาวิเคราะหขอมูล โดยกําหนดขอบขายของการศึกษาภาษาของบทเพลง ดวยวิธีการสังเกต 
การสัมภาษณ การบันทึกเสียงดวยเครื่องบันทึกเสียง และกลองวีดีทัศน รวมทั้งบันทึกการแสดงจริงเพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง  
จากน้ันจึงนําขอมูลทั้งหมดที่ไดรวบรวมไวมาศึกษา เรียบเรียงขอมูล  เปนรายงานการวิจัยในรูปแบบการศึกษาแบบพรรณนา 
เพื่อนําเสนอผลการศึกษา เปนลําดับ  ซ่ึงผูวิจัยไดกําหนดแนวทางวิธีการดําเนินการศึกษาคนควาตามขั้นตอนดังน้ี   
    1. การกําหนดแหลงขอมูล 
       1.1 แหลงขอมูล 
 ขอมูลและแหลงขอมูลจําแนกออกไดเปน 2 ระดับไดแก ขอมูลปฐมภูมิและขอมูลทุติยภูมิ 

ขอมูลปฐมภูมิ  แยกสวนที่จะศึกษาไดเปนขอมูลเก่ียวกับสภาพทั่วไปของชุมชน ไดแก ลักษณะที่ตั้ง ประวัติความ
เปนมา ประชากร ทรัพยากรธรรมชาติ การประกอบอาชีพ ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตความเปนอยูตลอดจน
วัฒนธรรมตาง ๆ โดยจะใชวิธีการสํารวจ สังเกต สัมภาษณจากชุมชน ผูที่เก่ียวของ และเอกสาร และขอมูลเก่ียวกับ
คุณลักษณะทางดานภาษา ไดแก  เน้ือรอง  ลักษณะทางสังคม  และวัฒนธรรมที่ปรากฏในเน้ือรอง ขอมูลในสวนน้ีจะใชวิธีการ
บันทึกเสียง บันทึกภาพ และสัมภาษณจากชาวบาน ภูมิปญญา และผูอาวุโส 
 ขอมูลทุติยภูมิ ไดจากการศึกษาคนควา รวบรวมเอกสารและงานวิจัยตาง ๆ ไดแก ประวัติ สถิติ แผนภูมิเก่ียวกับ
ทองถิ่น บทความ วรรณกรรม เอกสาร วารสาร รายงานการวิจัย  วิทยานิพนธ ตํารา หนังสือทางวิชาการอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ  
โดยผูวิจัยศึกษาคนควาจากแหลงตาง ๆ  
       1.2 การเลือกพื้นที่ในการเก็บขอมูล 

การเลือกพื้นที่ในการศึกษา  การศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาที่ผูวิจัยจะศึกษาเพลงกลอมลูกที่ยังคงมีเหลืออยู ใน
จังหวัดจันทบุร ี โดยประชากรกลุมเปาหมายในการศึกษาในครั้งน้ีเปนประชาชนในชุมชนจังหวัดจันทบุรีทั้งหมด ไมจํากัดเพศ 
และความรู  แตมีชวงอายุตั้งแต 20 ป ขึ้นไป โดยผูวิจัยไดแบงกลุมประชากรที่ศึกษาไว 6 กลุมคือ 
 1) กลุมชาติพันธุชอง 
    2) กลุมชาติพันธุญวน 
    3) กลุมชาติพันธุจีน 
   4) กลุมชาติพันธุเขมร 
   5) กลุมชาติพันธุกุหลา มห
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เปนชนพื้นเมืองดั้งเดิม ตั้งรกรากอยูที่เมืองจันทบุรีมาเน่ินนาน ฯลฯ ที่มีการผสมผสานกลมกลืนทางวัฒนธรรมไดอยางดี  
จังหวัดจันทบุรีจึงมีความสัมพันธทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทั้งวัฒนธรรมขาว วัฒนธรรมเกษตรกรรม  และวัฒนธรรมทาง
ทะเล  กอใหเกิดวิถีชีวิตที่หลากหลายแตกตางกันไป  ประชากรนับถือทั้งศาสนาพุทธ ศาสนาขงจ๊ือ และศาสนาคริตส         
จากความสัมพันธที่หลากหลายตาง ๆ เกิดวิถีชีวิตที่หลากหลายควบคูกันไป  การศึกษาเพลงกลอมลูกในจังหวัดจันทบุรี  ที่อยู
ทามกลางการผสมผสานทางวัฒนธรรมอยางหลากหลายของกลุมชาติพันธุ วิถีชีวิต ความเชื่อ ประเพณี และศาสนา          
ยอมเกิดอัตลักษณเฉพาะของคนในทองถิ่นที่เปนลักษณะเฉพาะตน  สรางความสัมพันธภายในครอบครัวใหแนนแฟน  เปน
หลักในกระบวนการขัดเกลาทางสังคม  ทําใหภาพรวมของชุมชนทองถิ่นมีความเขมแข็ง  สรางความสัมพันธอันดีภายในชุมชน 
และสังคมของจังหวัดจันทบุร ี

วัตถุประสงคของการวิจัย 

        1. เพื่อศึกษาบทบาทของวัฒนธรรมเพลงกลอมลูกในจังหวัดจันทบุร ี
        2. เพื่อศึกษาความสัมพันธของเพลงกลอมลูกกับวิถีชีวิตชาวบาน ในสังคมจังหวัดจันทบุร ี
        3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะทางดนตรีของเพลงกลอมลูกจังหวัดจันทบุรี   

อุปกรณและวิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง  การศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมเพลงกลอมลูกในสังคมจังหวัดจันทบุรี ผูวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Approach) โดยอาศัยการศึกษาคนควาทางมานุษยดุริยางควิทยา (Ethnomusicology) ซ่ึงเปนวิธีวิธีที่
เหมาะสมตรงกับจุดมุงหมายของการศึกษาคนควา  ดวยการศึกษาคนควารวบรวมขอมูลจากงานวิจัย เอกสาร ตํารา หนังสือ
ทางวิชาการ (Documentary Research) ที่เก่ียวของ และการศึกษารวบรวมขอมูลภาคสนาม (Field Research) เปนหลัก  มี
การบันทึก แจกแจงและการศึกษาวิเคราะหขอมูล โดยกําหนดขอบขายของการศึกษาภาษาของบทเพลง ดวยวิธีการสังเกต 
การสัมภาษณ การบันทึกเสียงดวยเครื่องบันทึกเสียง และกลองวีดีทัศน รวมทั้งบันทึกการแสดงจริงเพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง  
จากน้ันจึงนําขอมูลทั้งหมดที่ไดรวบรวมไวมาศึกษา เรียบเรียงขอมูล  เปนรายงานการวิจัยในรูปแบบการศึกษาแบบพรรณนา 
เพื่อนําเสนอผลการศึกษา เปนลําดับ  ซ่ึงผูวิจัยไดกําหนดแนวทางวิธีการดําเนินการศึกษาคนควาตามขั้นตอนดังน้ี   
    1. การกําหนดแหลงขอมูล 
       1.1 แหลงขอมูล 
 ขอมูลและแหลงขอมูลจําแนกออกไดเปน 2 ระดับไดแก ขอมูลปฐมภูมิและขอมูลทุติยภูมิ 

ขอมูลปฐมภูมิ  แยกสวนที่จะศึกษาไดเปนขอมูลเก่ียวกับสภาพทั่วไปของชุมชน ไดแก ลักษณะที่ตั้ง ประวัติความ
เปนมา ประชากร ทรัพยากรธรรมชาติ การประกอบอาชีพ ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตความเปนอยูตลอดจน
วัฒนธรรมตาง ๆ โดยจะใชวิธีการสํารวจ สังเกต สัมภาษณจากชุมชน ผูที่เก่ียวของ และเอกสาร และขอมูลเก่ียวกับ
คุณลักษณะทางดานภาษา ไดแก  เน้ือรอง  ลักษณะทางสังคม  และวัฒนธรรมที่ปรากฏในเน้ือรอง ขอมูลในสวนน้ีจะใชวิธีการ
บันทึกเสียง บันทึกภาพ และสัมภาษณจากชาวบาน ภูมิปญญา และผูอาวุโส 
 ขอมูลทุติยภูมิ ไดจากการศึกษาคนควา รวบรวมเอกสารและงานวิจัยตาง ๆ ไดแก ประวัติ สถิติ แผนภูมิเก่ียวกับ
ทองถิ่น บทความ วรรณกรรม เอกสาร วารสาร รายงานการวิจัย  วิทยานิพนธ ตํารา หนังสือทางวิชาการอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ  
โดยผูวิจัยศึกษาคนควาจากแหลงตาง ๆ  
       1.2 การเลือกพื้นที่ในการเก็บขอมูล 

การเลือกพื้นที่ในการศึกษา  การศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาที่ผูวิจัยจะศึกษาเพลงกลอมลูกที่ยังคงมีเหลืออยู ใน
จังหวัดจันทบุร ี โดยประชากรกลุมเปาหมายในการศึกษาในครั้งน้ีเปนประชาชนในชุมชนจังหวัดจันทบุรีทั้งหมด ไมจํากัดเพศ 
และความรู  แตมีชวงอายุตั้งแต 20 ป ขึ้นไป โดยผูวิจัยไดแบงกลุมประชากรที่ศึกษาไว 6 กลุมคือ 
 1) กลุมชาติพันธุชอง 
    2) กลุมชาติพันธุญวน 
    3) กลุมชาติพันธุจีน 
   4) กลุมชาติพันธุเขมร 
   5) กลุมชาติพันธุกุหลา 
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   6) กลุมคนไทยในพื้นถิ่น 
    2 การเก็บรวบรวม และบันทึกขอมูล 
       2.1 การศึกษาขอมูลเอกสาร (Documentary Research) เปนการศึกษาขอมูลจากเอกสารตาง ๆ จากสถาบัน องคกร
ทั้งภาครัฐและเอกชน ไดแก เอกสารการวิเคราะห ตําราวิชาการ งานวิจัย วารสาร ส่ิงตีพิมพตาง ๆ โดยมีการจัดแบงขอมูล
ออกเปน 2 สวน ดังน้ี 
 สวนที่  1 เปนขอมูลเก่ียวกับบริบทของจังหวัดจันทบุร ี
        สวนที่  2 เปนขอมูล และเน้ือหาที่ปรากฎในเน้ือรอง และภาษาที่ใช   
       2.2 การศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม  

1) จากการสังเกต (Observation) โดยใชการสังเกต 2 แบบคือ การสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant  
Observation) และการสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non–Participant Observation)   

2) จากการสัมภาษณ (Interview) โดยเลือกใชวิธีการสัมภาษณ 2 รูปแบบคือการสัมภาษณแบบเปนทางการ 
(Formal Interview) และการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (Informal Interview)  
อุปกรณและเคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 
 1.  อุปกรณในการจดบันทึก 
 2.  เครื่องบันทึกเสียง MP 3 
 3.  กลองถายวีดีโอระบบดิจิตอล 
 4.  กลองถายรูประบบดิจิตอล 
    3 การวิเคราะหขอมูล   
 การศึกษาวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยใชหลักการวิเคราะหทางมานุษยวิทยาสําหรับการ วิเคราะหขอมูลที่เปนบริบทตาง 
ๆ ที่เก่ียวของ  จะใชขอมูลที่ไดจากการเก็บขอมูลภาคสนามเปนหลัก ใชขอมูลที่ไดจากเอกสาร งานวิจัย  ตําราหนังสือวิชาการ  
เอกสารส่ิงพิมพตาง ๆ ที่เก่ียวของเปนขอมูลสนับสนุน  ซ่ึงผูวิจัยไดนําขอมูลที่ศึกษามาทั้งหมดมากําหนดประเด็นรายละเอียด
หัวขอในการวิเคราะหไวดังน้ี 

3.3.1 บทบาทของวัฒนธรรมเพลงกลอมลูกในจังหวัดจันทบุร ี
   3.3.2 ความสัมพันธของเพลงกลอมลูกกับวิถีชีวิตชาวบาน ในจังหวัดจันทบุร ี
        3.3.3 คุณลักษณะทางดนตรีของเพลงกลอมลูกจังหวัดจันทบุรี   
    4 การนําเสนอขอมูล 
 – เสนอผลรายงานการศึกษาวิจัยเปนรูปเลม แบบพรรณนาวิเคราะห 
 – เสนอผลรายงานการเก็บขอมูลเสียงเพลง เปนแผนซีดี 

สรุปและอภิปรายผล  

 งานวิจัยเรื่อง  การศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมเพลงกลอมลูกในสังคมจังหวัดจันทบุรี   จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค 
เพื่อศึกษาบทบาทของวัฒนธรรมเพลงกลอมลูกในจังหวัดจันทบุรี  ความสัมพันธของเพลงกลอมลูกกับวิถีชีวิตชาวบานในสังคม
จังหวัดจันทบุรี  และศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะทางดนตรีของเพลงกลอมลูกจังหวัดจันทบุรี  โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ และใชแนวทางการศึกษาทางมานุษยดุริยางควิทยาในการเก็บขอมูล และการวิเคราะหขอมูล  ผลการวิจัยพบวาเพลง
กลอมลูกจังหวัดจันทบุรี  แบงไดตามสําเนียงภาษาของกลุมชาติพันธุได 6 กลุม ดังน้ี 

1. เพลงกลอมลูกสําเนียงภาษาชอง 
ชาวชองยังมีวัฒนธรรมประเพณีที่เปนเอกลักษณของตนเอง การรองเพลงกลอมลูกก็เปนอีกวัฒนธรรมหน่ึงที่ชาวชอง

พยายามสืบสานไว แตในปจจุบันเริ่มสูญหายไป มีหลงเหลืออยูบางในตําบลคลองพลู อําเภอเขาคิชฌกูฏ และตําบลทับไทร 
อําเภอโปงนํ้ารอน  ที่ยังคงอนุรักษไวเพื่อการสืบสานและเผยแพร  แตเพลงอ่ืน ๆ ยังไดรับความนิยม และยังมีบทบาทตอ
วัฒนธรรมในสังคมชาวชองอยูมาก  ชาวบานบางคนนําเพลงอ่ืน ๆ น้ันมาใชรองเปนเพลงกลอมลูกกลอมหลาน ซ่ึงเดิมทีมีหนาที่
โดยตรงคือใชประกอบพิธีกรรมตาง ๆ ในดานความเชื่อ  ดานพิธีกรรม ดานวิถีชีวิตและสังคม ดานการเคารพ และเชื่อฟงผูใหญ 
และดานความสามัคค ีหนาที่ทางออมคือ เปนเครื่องบันเทิงใจ สรางความสนุกสนาน และยังเปนเครื่องสรางความสัมพันธใน
ครอบครัวและสังคมชาวชอง ใหมีความรูสึกรักและผูกพันกันและกันมากขึ้น  จากการเก็บขอมูลภาคสนาม  พบวาเพลงกลอมมห
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ลูกสําเนียงภาษาชองยังคงมีภูมิปญญาที่รวบรวมไดจํานวน 4 ทานรวม 16 บทเพลง เชน เพลงกลอมเคน เพลงไมจะกล็อบ 
เพลงเจาคานางร่ํา เพลงซองแมวซอง เปนตน 

2. เพลงกลอมลูกสําเนียงภาษาญวน 
ชาวญวนในจังหวัดจันทบุรี  ลวนแลวแตมีความสัมพันธกับศาสนา และความเชื่อ  โดยเฉพาะความเชื่อ ความศรัทธา

เก่ียวกับธรรมชาติ  วิถีชีวิตของชุมชนชาวญวนจึงดูเสมือนไดผสมผสานกลมกลืนกับคนไทยไปแลว  อยางไรก็ตาม ชุมชน   ชาว
ญวนยังคงรักษาความเปนชุมชนของตนเอาไวอยางเหนียวแนน  คบคาสมาคมเฉพาะคนญวนดวยกันเปนสวนใหญ ทําให
วัฒนธรรมการรองเพลงกลอมลูกของชาวญวนเริ่มจางหายไป  มีหลงเหลืออยูบางที่ชุมชนตลาดลาง อําเภอขลุง ที่ยังคงอนุรักษ
ไวเพื่อการสืบสาน จากการเก็บขอมูลภาคสนาม พบวาเพลงกลอมลูกสําเนียงภาษาญวน มีภูมิปญญาที่รวบรวมไดจํานวน 4 
ทานรวม 18 บทเพลง เชน  เพลงกอนจิม(นกคิดถึงแม)  เพลงบุบบั่น(ดอกลําแพน)  เพลงกอนโอยกอนคักเกวอาย(แมคิดถึงลูก)  
เพลงเจวเจวโชงเบนหมากลอง(หวงลูก) เพลงบาหยา(คนแก) เปนตน 

3.  เพลงกลอมลูกสําเนียงภาษาจีน 
คนจีนมีวัฒนธรรมที่แข็งแกรง  แตไมคอยมีการยืดหยุน  คนจีนจึงมีวัฒนธรรม ประเพณีที่เปนเอกลักษณของตนเอง

อยางเดนชัด  เม่ือผสมผสานกันระหวางวัฒนธรรมจีน-ไทย  จึงเปนวิถีการใชชีวิตแบบสมบูรณ  มีผลทําใหวัฒนธรรมเพลง  
กลอมลูกที่เปนสําเนียงจีนจึงเริ่มสูญหายตามไปดวย  ยังมีหลงเหลืออยูบางในอําเภอเมือง และอําเภอทาใหมเทาน้ัน   อีกทั้งคน
จีนใหความสําคัญตอครอบครัวมากที่สุด  แตละครอบครัวลวนแลวแตตองการสรางครอบครัวใหเปนปกแผน  จึงทํางานหามรุง
หามค่ํา อยางเต็มเวลา  ไมยอมเสียเวลาไปกับการเล้ียงดูลูกเพียงอยางเดียว เพลงกลอมลูกสําเนียงภาษาจีนจึงสามารถรวบรวม
ไดเพียง 3 ทาน รวม 8 บทเพลง เชน เพลงอองกิมกอง เพลงดอกเหมย เปนตน 

4.  เพลงกลอมลูกสําเนียงภาษาเขมร 
จังหวัดจันทบุรีมีชาวเขมรอพยพมาอาศัยตั้งรกรากในเขตอําเภอโปงนํ้ารอนเปนสวนใหญ  ปจจุบันยังมีผูใชภาษาเขมร

อยูบาง   จากการเก็บขอมูลภาคสนาม พบวา วัฒนธรรมที่เปนของเขมรเองเริ่มสูญหาย  แตยังมีการส่ือสารกันดวยภาษาเขมร 
และมีวัฒนธรรมหลงเหลืออยูบางที่บานแปลง  ตําบลหนองตาคง อําเภอโปงนํ้ารอน  โดยเฉพาะการรองเพลงภาษาเขมร รวม
ไปถึงการรองเพลงกลอมลูก  จากการศึกษาขอมูลภาคสนามพบวา เพลงกลอมลูกสําเนียงภาษาเขมรมีภูมิปญญาที่รวบรวมได
จํานวน 3 ทานรวม 9 บทเพลง เชน เพลงมโหรี เพลงตระปงเปย เพลงชมัวะโลมโกนอัดเดก เพลงชมัวะทาเมินเคินสลกขแม 
เปนตน 

5.  เพลงกลอมลูกสําเนียงภาษากุหลา 
กุหลา เปนกลุมชาตพิันธุที่มีความเชื่อ 2 เรื่องสําคัญคือ ความเชื่อในส่ิงเหนือธรรมชาติ  และความเชื่อเก่ียวกับวิถีชีวิต  

อันเปนความเชื่อที่เก่ียวของกับวัฒนธรรมที่มีมาแตโบราณ  โดยเฉพาะความเชื่อหลังการเกิด คือเม่ือแมคลอดบุตรมาแลว
จะตองมีขอปฏิบัติมากมาย ดังน้ันการรองเพลงกลอมลูกจึงเปนเรื่องที่สําคัญไมนอยเชนกัน จากการศึกษาขอมูลภาคสนาม  พบ
ชาวกุหลาที่อําเภอ  โปงนํ้ารอน และอําเภอเมืองอยูบาง แตวัฒนธรรมการรองเพลงกลอมลูกที่เปนของกุหลาเองเริ่มสูญหาย  
บางครอบครัวไมเคยมีเวลารองเพลงใหลูกฟง บางครอบครัวใชภาษาไทยรอง แตสําเนียงยังเปนของกุหลา บางครอบครัวใชทั้ง
ภาษา และสําเนียงที่เปนของไทยทั้งหมด  จากการเก็บขอมูล พบวา เพลงกลอมลูกสําเนียงภาษากุหลา มีภูมิปญญาที่ยังรองได 
จํานวน 2 ทานรวม 4 บทเพลง เชน เพลงนกกะเรียง เพลงลองโขง เปนตน 

6.  เพลงกลอมลูกสําเนียงภาษาไทยพื้นถิ่น 
ในจังหวัดจันทบุรีน้ัน  มีประชากรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยอพยพเขามาเพื่ออาศัยใชเปนที่ทํามาหากิน 

ประกอบอาชีพตาง ๆ เพื่อสรางฐานะและครอบครัว เม่ือเปนปกแผนดีแลวก็พากันกลับภูมิลําเนาเดิม  แตสวนใหญจะพากันตั้ง
รากฐานอยูอยางถาวร ไมคิดกลับถิ่นเดิม ลูกหลานจึงกลายเปนชาวจังหวัดจันทบุรีไปโดยปริยาย ดังน้ัน เพลงกลอมลูกใน
จังหวัดจันทบุรีจึงมีทั้งสําเนียงภาษาไทยพื้นถิ่นเดิม และสําเนียงภาษาไทยพื้นถิ่นของภาคตาง ๆ เน้ือรองและทํานองจะตางกัน
ไป มีชื่อเรียกหลายอยาง เชน ภาคเหนือเรียก “เพลงอ่ือลูก” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียก "เพลงนอนสาหลา" "นอนสาเดอ" 
ภาคกลางเรียก "เพลงกลอมเด็ก" "เพลงกลอมลูก" สวนภาคใตเรียก "เพลงชานอง"  "เพลงเปล" "เพลงนองนอน" และ "เพลง
รองเรือ"  ดังน้ันเพลงกลอมลูกสําเนียงภาษาไทยในพื้นถิ่น จึงมีลักษณะเปนวัฒนธรรมพื้นบานที่มีบทบาท และหนาที่แสดง
เอกลักษณของตนเองที่มาจากแตละภาค ดังน้ี 
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ลูกสําเนียงภาษาชองยังคงมีภูมิปญญาที่รวบรวมไดจํานวน 4 ทานรวม 16 บทเพลง เชน เพลงกลอมเคน เพลงไมจะกล็อบ 
เพลงเจาคานางร่ํา เพลงซองแมวซอง เปนตน 

2. เพลงกลอมลูกสําเนียงภาษาญวน 
ชาวญวนในจังหวัดจันทบุรี  ลวนแลวแตมีความสัมพันธกับศาสนา และความเชื่อ  โดยเฉพาะความเชื่อ ความศรัทธา

เก่ียวกับธรรมชาติ  วิถีชีวิตของชุมชนชาวญวนจึงดูเสมือนไดผสมผสานกลมกลืนกับคนไทยไปแลว  อยางไรก็ตาม ชุมชน   ชาว
ญวนยังคงรักษาความเปนชุมชนของตนเอาไวอยางเหนียวแนน  คบคาสมาคมเฉพาะคนญวนดวยกันเปนสวนใหญ ทําให
วัฒนธรรมการรองเพลงกลอมลูกของชาวญวนเริ่มจางหายไป  มีหลงเหลืออยูบางที่ชุมชนตลาดลาง อําเภอขลุง ที่ยังคงอนุรักษ
ไวเพื่อการสืบสาน จากการเก็บขอมูลภาคสนาม พบวาเพลงกลอมลูกสําเนียงภาษาญวน มีภูมิปญญาที่รวบรวมไดจํานวน 4 
ทานรวม 18 บทเพลง เชน  เพลงกอนจิม(นกคิดถึงแม)  เพลงบุบบั่น(ดอกลําแพน)  เพลงกอนโอยกอนคักเกวอาย(แมคิดถึงลูก)  
เพลงเจวเจวโชงเบนหมากลอง(หวงลูก) เพลงบาหยา(คนแก) เปนตน 

3.  เพลงกลอมลูกสําเนียงภาษาจีน 
คนจีนมีวัฒนธรรมที่แข็งแกรง  แตไมคอยมีการยืดหยุน  คนจีนจึงมีวัฒนธรรม ประเพณีที่เปนเอกลักษณของตนเอง

อยางเดนชัด  เม่ือผสมผสานกันระหวางวัฒนธรรมจีน-ไทย  จึงเปนวิถีการใชชีวิตแบบสมบูรณ  มีผลทําใหวัฒนธรรมเพลง  
กลอมลูกที่เปนสําเนียงจีนจึงเริ่มสูญหายตามไปดวย  ยังมีหลงเหลืออยูบางในอําเภอเมือง และอําเภอทาใหมเทาน้ัน   อีกทั้งคน
จีนใหความสําคัญตอครอบครัวมากที่สุด  แตละครอบครัวลวนแลวแตตองการสรางครอบครัวใหเปนปกแผน  จึงทํางานหามรุง
หามค่ํา อยางเต็มเวลา  ไมยอมเสียเวลาไปกับการเล้ียงดูลูกเพียงอยางเดียว เพลงกลอมลูกสําเนียงภาษาจีนจึงสามารถรวบรวม
ไดเพียง 3 ทาน รวม 8 บทเพลง เชน เพลงอองกิมกอง เพลงดอกเหมย เปนตน 

4.  เพลงกลอมลูกสําเนียงภาษาเขมร 
จังหวัดจันทบุรีมีชาวเขมรอพยพมาอาศัยตั้งรกรากในเขตอําเภอโปงนํ้ารอนเปนสวนใหญ  ปจจุบันยังมีผูใชภาษาเขมร

อยูบาง   จากการเก็บขอมูลภาคสนาม พบวา วัฒนธรรมที่เปนของเขมรเองเริ่มสูญหาย  แตยังมีการส่ือสารกันดวยภาษาเขมร 
และมีวัฒนธรรมหลงเหลืออยูบางที่บานแปลง  ตําบลหนองตาคง อําเภอโปงนํ้ารอน  โดยเฉพาะการรองเพลงภาษาเขมร รวม
ไปถึงการรองเพลงกลอมลูก  จากการศึกษาขอมูลภาคสนามพบวา เพลงกลอมลูกสําเนียงภาษาเขมรมีภูมิปญญาที่รวบรวมได
จํานวน 3 ทานรวม 9 บทเพลง เชน เพลงมโหรี เพลงตระปงเปย เพลงชมัวะโลมโกนอัดเดก เพลงชมัวะทาเมินเคินสลกขแม 
เปนตน 

5.  เพลงกลอมลูกสําเนียงภาษากุหลา 
กุหลา เปนกลุมชาตพิันธุที่มีความเชื่อ 2 เรื่องสําคัญคือ ความเชื่อในส่ิงเหนือธรรมชาติ  และความเชื่อเก่ียวกับวิถีชีวิต  

อันเปนความเชื่อที่เก่ียวของกับวัฒนธรรมที่มีมาแตโบราณ  โดยเฉพาะความเชื่อหลังการเกิด คือเม่ือแมคลอดบุตรมาแลว
จะตองมีขอปฏิบัติมากมาย ดังน้ันการรองเพลงกลอมลูกจึงเปนเรื่องที่สําคัญไมนอยเชนกัน จากการศึกษาขอมูลภาคสนาม  พบ
ชาวกุหลาที่อําเภอ  โปงนํ้ารอน และอําเภอเมืองอยูบาง แตวัฒนธรรมการรองเพลงกลอมลูกที่เปนของกุหลาเองเริ่มสูญหาย  
บางครอบครัวไมเคยมีเวลารองเพลงใหลูกฟง บางครอบครัวใชภาษาไทยรอง แตสําเนียงยังเปนของกุหลา บางครอบครัวใชทั้ง
ภาษา และสําเนียงที่เปนของไทยทั้งหมด  จากการเก็บขอมูล พบวา เพลงกลอมลูกสําเนียงภาษากุหลา มีภูมิปญญาที่ยังรองได 
จํานวน 2 ทานรวม 4 บทเพลง เชน เพลงนกกะเรียง เพลงลองโขง เปนตน 

6.  เพลงกลอมลูกสําเนียงภาษาไทยพื้นถิ่น 
ในจังหวัดจันทบุรีน้ัน  มีประชากรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยอพยพเขามาเพื่ออาศัยใชเปนที่ทํามาหากิน 

ประกอบอาชีพตาง ๆ เพื่อสรางฐานะและครอบครัว เม่ือเปนปกแผนดีแลวก็พากันกลับภูมิลําเนาเดิม  แตสวนใหญจะพากันตั้ง
รากฐานอยูอยางถาวร ไมคิดกลับถิ่นเดิม ลูกหลานจึงกลายเปนชาวจังหวัดจันทบุรีไปโดยปริยาย ดังน้ัน เพลงกลอมลูกใน
จังหวัดจันทบุรีจึงมีทั้งสําเนียงภาษาไทยพื้นถิ่นเดิม และสําเนียงภาษาไทยพื้นถิ่นของภาคตาง ๆ เน้ือรองและทํานองจะตางกัน
ไป มีชื่อเรียกหลายอยาง เชน ภาคเหนือเรียก “เพลงอ่ือลูก” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียก "เพลงนอนสาหลา" "นอนสาเดอ" 
ภาคกลางเรียก "เพลงกลอมเด็ก" "เพลงกลอมลูก" สวนภาคใตเรียก "เพลงชานอง"  "เพลงเปล" "เพลงนองนอน" และ "เพลง
รองเรือ"  ดังน้ันเพลงกลอมลูกสําเนียงภาษาไทยในพื้นถิ่น จึงมีลักษณะเปนวัฒนธรรมพื้นบานที่มีบทบาท และหนาที่แสดง
เอกลักษณของตนเองที่มาจากแตละภาค ดังน้ี 
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จังหวัดจันทบุรีมีเพลงกลอมลูกที่เปนอีกวัฒนธรรมหน่ึงที่ไดรับการสืบทอดมายาวนาน  แตเม่ือสภาวะสังคมเปล่ียนไป 
เศรษฐกิจเปล่ียนไป สภาวะครอบครัวก็เปล่ียนไปดวย  เพลงกลอมลูกจึงเริ่มเส่ือมความนิยม   จากการเก็บขอมูลภาคสนาม 
พบวา เพลงกลอมลูกสําเนียงภาษาไทยพื้นถิ่นเดิมของจังหวัดจันทบุรี  มีภูมิปญญาที่รวบรวมไดจํานวน 3 ทานรวม 11 บท
เพลง เชน เพลงโปนเปน เพลงรุงกินนํ้า เพลงทิ้งทาม เพลงนกกาเหวา เพลงนกเขา และเพลงนกขม้ิน เปนตน 
        6.2 เพลงกลอมลูกสําเนียงภาษาไทยพื้นถิ่นภาคกลาง 

เพลงกลอมลูกสําเนียงภาษาไทยพื้นบานภาคกลาง  เปนบทเพลงที่มีแพรหลายทั่วไปในทุกภูมิภาค  เน่ืองจากเปน
วัฒนธรรมที่มีความเปนกลาง ทั้งทางดานภาษาและสําเนียง  แมแตชาวบานที่เปนกลุมชาติพันธุอ่ืน ๆ เชน ชาวเขมร และลาว  
ก็สามารถรองเพลงสําเนียงภาษาไทยภาคกลางได  เพลงกลอมลูกภาคกลางจึงเปนที่รูจักแพรหลาย  และมีการบันทึกไวเปน
หลักฐานมากกวาเพลงกลอมเด็กภาคอ่ืน ๆ  จากการศึกษาขอมูลภาคสนาม พบวา เพลงกลอมลูกสําเนียงภาษาไทยพื้นถิ่นภาค
กลางในจังหวัดจันทบุรีมีภูมิปญญาที่รวบรวมไดจํานวน 3 ทานรวม 20 บทเพลง เชน เพลงนกกาเหวา เพลงนกเอ้ียง เพลงนก
ขม้ิน และเพลงโยกเยก เปนตน 
     6.3 เพลงกลอมลูกสําเนียงภาษาไทยพื้นถิ่นภาคอีสาน  

เพลงกลอมลูกสําเนียงภาษาพื้นถิ่นภาคอีสาน  เปนบทเพลงจากชาวบานภาคอีสานในแถบจังหวัดตาง ๆ ที่ไดอพยพ
มาอาศัยทํากินอยูในจังหวัดจันทบุรี การอาศัยอยูรวมกันชาวบานยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีของตนทั้งภาษาพูด วิถีชีวิต 
และวัฒนธรรมประเพณีตาง ๆ รวมทั้งมีการผสมผสานทางวัฒนธรรมกับชาวบานจากจังหวัดอ่ืน ๆ จากการศึกษาขอมูล
ภาคสนามพบวา เพลงกลอมลูกสําเนียงภาษาไทยพื้นถิ่นภาคอีสานในจังหวัดจันทบุรีมีภูมิปญญาที่รวบรวมไดจํานวน 2 ทาน
รวม 4 บทเพลงไดแก เพลงนอนสาหลา เพลงกลอมลูกยังวัยเยาว เพลงแมไปทํางาน และเพลงปูนอยหนีบขา เปนตน 

    6.4 เพลงกลอมลูกสําเนียงภาษาไทยพื้นถิ่นภาคใต 
เพลงกลอมลูกสําเนียงภาษาพื้นถิ่นภาคใต  เปนบทเพลงจากชาวบานภาคใตที่ไดอพยพมาอาศัยทํากินอยูในจังหวัด

จันทบุรี  จึงมีการผสมผสานทางวัฒนธรรมกับชาวบานในจังหวัดจันทบุรี  รวมทั้งจังหวัดอ่ืน ๆ  จากการศึกษาขอมูลภาคสนาม
พบวา เพลงกลอมลูกสําเนียงภาษาไทยพื้นถิ่นภาคใตในจังหวัดจันทบุรีมีภูมิปญญาที่รวบรวมไดเพียงทานเดียว รวม 3 บทเพลง 
ไดแก เพลงไกเถื่อนเพลงหัวมัน และเพลงพระอภัย เปนตน 
บทบาทของวัฒนธรรมเพลงกลอมลูกในจังหวัดจันทบุรี สรุปไดดังนี้ 

1. บทบาทในการใชรองกลอมลูก 
การรองเพลงกลอมลูกเปนวัตถุประสงคหลัก เน่ืองจากแมตองการใหลูกหลับเร็วขึ้น หลับนานมากขึ้น  เม่ือแมรอง

เพลงกลอมลูกแลว ลูกฟงดวยความเพลิดเพลิน  มีความรูสึกวาไดรับการดูแลอยางอบอุน  มีแมดูแลอยางใกลชิดตลอดเวลา  
เม่ือนําลูกลงนอนเปล ไกวชา ๆ ทําใหลูกนอนหลับสนิท นอนหลับนาน  เพลงกลอมลูกจึงมีบทบาทหนาที่ในการกลอมเปนหลัก 

2. บทบาทในการสรางความสัมพันธ และสานสายใยภายในครอบครัว 
เพลงกลอมลูกมีบทบาทสําคัญในการเชื่อมความสัมพันธระหวางแม–ลูก และสมาชิกของครอบครัว ในขณะที่แมปอน

นมลูกดวยนมแมเอง ลูกไดรับทั้งอาหารกาย และอาหารใจ คือ ทั้งการโอบอุมที่นุมนวล และไกวใหลูกนอนหลับอยางมีความสุข  
การรองเพลงกลอมลูกที่ไพเราะ  ทําใหสายสัมพันธของแมลูกกระชับแนบแนนกันมากขึ้น เม่ือลูกหลับแมอุมลูกลงเปลนอน  จับ
สายเปลไกวเปนจังหวะชา ๆ พรอมทั้งรองเพลงกลอมลูก เปนความผูกพันที่เปนส่ิงเชื่อมใจ และเปนสายใยรักของ “แม-ลูก” 
และสมาชิกทุกคนในครอบครัว  ซ่ึงความสัมพันธดังกลาว เปนปจจัยสําคัญของพัฒนาการทางดานอารมณ และทางดานสังคม
ของเด็กตอไปในอนาคต 

3. บทบาทดานการสรางความเพลิดเพลิน และผอนคลายความเครียด 
บทบาทของเพลงกลอมลูกในการสรางความเพลิดเพลิน และชวยใหผอนคลายความเครียดของแมและลูก เม่ือลูก

รองไห แมดูแลปลอบโยน และรองเพลงกลอมลูก พรอมทั้งไกวเปล หรืออุมใหลูกอยูในวงแขน เหกลอมดวยทํานองเพลงที่
ออนหวาน อัตราจังหวะชา ๆ ทําใหลูกรูสึกสบาย เพลิดเพลิน ไมเครียด และหยุดรองไหได  ฝายแมเม่ือลูกหยุดรองก็เกิดความ
สบายใจ ไมเกิดความเครียดขึ้นในขณะเล้ียงดูลูก การรองเพลงกลอมลูกจึงเปนการชวยใหแมรูสึกสบายใจ  เปนการผอนคลาย
ความเครียดของตนเอง และผอนคลายความเครียดใหลูก 

4. บทบาทในการส่ือสารกับชาวบาน 
สังคมในชนบทเปนสังคมแหงการพึ่งพาอาศัยกัน  ชาวบานมีการส่ือสารกันดวยภาษาถิ่นของตนเอง  โดยไมตองพึ่งพา

ส่ือส่ิงพิมพหรือโทรสารตาง ๆ การสงสารตาง ๆ ผานส่ือของชาวบาน คือภาษาพูดที่สามารถเขาใจ และรับทราบกันโดยตรง  มห
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สําหรับเพลงกลอมลูกเปนการสงสาร หรือการส่ือสารทางหน่ึง โดยเปนการส่ือสารทั่วไปไมเฉพาะเจาะจงผูรับ และผูสงสารหรือ
ผูที่รองเพลงกลอมลูกไมจําเปนตองอยูในสถานะของผูนําในการอบรมความรูแกชาวบานก็ได 

5.  บทบาทในการเสริมพัฒนาการเด็ก 
เพลงกลอมลูกมีบทบาทในการเสริมพัฒนาการเด็กในหลาย ๆ ดาน เชน พัฒนาการทางดานรางกาย พัฒนาการ

ทางดานอารมณ  พัฒนาการทางดานภาษา และพัฒนาการทางดานการไดยิน พัฒนาการทางดานรางกาย คือ เม่ือแมรองเพลง
กลอมลูกแลวลูกพยายามออกเสียงเลียนแบบ มีการขยับแขนขา และเคล่ือนไหวรางกายลักษณะตางๆ เปนการกระตุนประสาท
สวนตาง ๆ ของรางกายใหทํางานสัมพันธกัน สวนพัฒนาการทางดานอารมณ  คือทําใหมีอารมณแจมใสเบิกบาน  เม่ือลูกตื่นมา 
มีอารมณดี มีพัฒนาการทางดานอารมณที่ดีจนเติบโตเปนผูใหญ และพัฒนาการทางดานภาษาเกิดจากการเล้ียงลูกที่อยูใน
สภาพแวดลอมที่ดี  การพูดคุยในขณะที่แมเล้ียงลูกและมีกิจกรรมตาง ๆ กับลูก รวมทั้งการรองเพลงกลอมลูกเปนการกระตุน
พัฒนาการทางภาษาของลูก พัฒนาการทางภาษาเกิดจากการเลียนแบบบุคคลภายในครอบครัว โดยเฉพาะ“แม” ที่ มี
ปฏิสัมพันธกับลูกอยูตลอดเวลา การสัมผัสกันอยางอบอุน การพูดจาออนโยน และการรองเพลงกลอมลูก เม่ือแมรองเพลง
กลอม ลูกมักพยายามเลียน เสียงรองที่ไดยินจากแม โดยพยายามขยับปากเพื่อเลียนเสียงจากการรองเพลงกลอมลูกของแม จึง
เปนการพัฒนาศักยภาพในดานภาษาใหกับลูกตั้งแตวัยทารก จนถึงวัยที่สามารถใชภาษาพูดสําหรับการส่ือสารในชีวิตประจําวัน 

พัฒนาการทางดานการไดยินมีพัฒนาการจากการเล้ียงดูลูก คือการพูดคุยหยอกลอกับลูก การรองเพลงเด็ก การเปด
เพลงคลาสสิกเบา ๆ และการรองเพลงกลอมลูกเพื่อกลอมใหลูกนอนดวยเพลงที่ มีความละเอียด มีการใชภาษางายๆ มี
ความหมาย มีทํานองงาย ๆ และเปนเพลงของแมที่ตั้งใจรองเพื่อกลอมลูก เพลงกลอมลูกจึงเปนสวนหน่ึงสําหรับการกระตุน
พัฒนาการของหู เพื่อที่ระบบประสาทในเรื่องเก่ียวกับการไดยินมีการพัฒนา และมีความสําคัญตอการกระตุนพัฒนาการของลูก    

6.  บทบาทในการพัฒนาสติปญญา 
พัฒนาการของสมอง  เปนพัฒนาการที่สําคัญในการพัฒนาเด็ก  เพราะมนุษยมีศูนยบัญชาการทุกอยางอยูที่สมอง   

ทั้งการเรียนรู ความเขาใจตนเอง การเขาใจผูอ่ืน ฯลฯ การกระตุนลักษณะตาง ๆ เชน การกระตุนดวยการเลน การรองเพลง 
การฟงเพลง ฯลฯ ทําใหสมองเด็กไดรับการพัฒนาอยางสูงสุด การรองเพลงกลอมลูกทําใหไดอยูในส่ิงแวดลอมที่มีการกระตุน
ระบบประสาททุกสวน ทั้งการไดยิน การมอง และการสัมผัสที่ออนโยน  ทําใหสมองของเด็กมีการพัฒนา 

 มีผูศึกษาเรื่องดนตรีที่สามารถเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู  คือ เม่ือเราฟงเพลงที่มีอัตราจังหวะ 1 เคาะ  
(Beat) ตอวินาท ี( = 60) หัวใจจะปรับการเตนใหเขากับจังหวะน้ันโดยอัตโนมัติ ทําใหรางกายผอนคลาย สมองมีการปลอย
คล่ืนความถี่อัลฟา และธีตามากขึ้น เปนสภาวะที่มนุษยเราเปดรับส่ิงตาง ๆ ไดอยางนาอัศจรรย และสามารถเรียนรูไดอยาง
รวดเร็ว 

7.  บทบาทในการขัดเกลาทางสังคม 
การขัดเกลาทางสังคม เปนกระบวนการหน่ึงที่ทําใหคนในสังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข  โดยเริ่มจากครอบครัว  

พอแมไดอบรมส่ังสอน และเล้ียงดูลูกใหเปนคนดีในสังคม   เพลงกลอมลูกในจังหวัดจันทบุรีมีเน้ือหาที่เปนการอบรมส่ังสอนลูก 
เชน เรื่องความกตัญู การทํามาหากิน การปฏิบัติตัวตามครรลองครองธรรม การแบงปน  รวมทั้งการปฏิบัติ และมีความ
ศรัทธาตอองคศาสดาของศาสนา  
ความสัมพันธของเพลงกลอมลูกกับวิถีชีวิตชาวบานในสังคมจังหวัดจันทบุรี  สรุปไดดังนี้ 

จากการศึกษาวิเคราะห  ความสัมพันธของเพลงกลอมลูกกับวิถีชีวิตชาวบานในสังคมจังหวัดจันทบุรี  โดยผูวิจัย
วิเคราะห 2 ประเด็น คือ เน้ือรองเพลงกลอมลูกที่สะทอนเน้ือหาลักษณะ ตาง ๆ และความสัมพันธของเพลงกลอมลูกกับวิถี
ชีวิตชาวบาน สรุปไดดังน้ี 

1. สะทอนสังคม 
เพลงกลอมลูกจังหวัดจันทบุรี แบงเปน 6 ประเภท คือ เพลงกลอมลูกสําเนียงภาษาชอง ภาษาญวน ภาษาจีน ภาษา

เขมร ภาษากุหลา และภาษาไทยในพื้นถิ่น เพลงกลอมลูกทั้ง 6 สําเนียงภาษา มีเน้ือหาที่สะทอนใหเห็นสังคม ดังน้ี 
      1.1 เน้ือหาที่สะทอนในเชิงสังคม 

จากการวิเคราะหเน้ือหาเพลงกลอมลูกในสังคมจังหวัดจันทบุรี พบวา มีการสะทอนภาพของเน้ือหาบทเพลงในเชิง
สังคม เชน สภาพทรัพยากรและส่ิงแวดลอม คือการพรรณนาถึงสัตว พืชพรรณไมตาง ๆ รวมทั้งระบบเศรษฐกิจ สภาพความ
เปนอยู และการทํามาหากิน สภาพทรัพยากรส่ิงแวดลอม เปนส่ิงที่เก่ียวกับธรรมชาติ และวิถีชีวิตประจําวัน จึงถูกนํามาเปน
เน้ือหาหลักในบทเพลงแตละเพลง   มห
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สําหรับเพลงกลอมลูกเปนการสงสาร หรือการส่ือสารทางหน่ึง โดยเปนการส่ือสารทั่วไปไมเฉพาะเจาะจงผูรับ และผูสงสารหรือ
ผูที่รองเพลงกลอมลูกไมจําเปนตองอยูในสถานะของผูนําในการอบรมความรูแกชาวบานก็ได 

5.  บทบาทในการเสริมพัฒนาการเด็ก 
เพลงกลอมลูกมีบทบาทในการเสริมพัฒนาการเด็กในหลาย ๆ ดาน เชน พัฒนาการทางดานรางกาย พัฒนาการ

ทางดานอารมณ  พัฒนาการทางดานภาษา และพัฒนาการทางดานการไดยิน พัฒนาการทางดานรางกาย คือ เม่ือแมรองเพลง
กลอมลูกแลวลูกพยายามออกเสียงเลียนแบบ มีการขยับแขนขา และเคล่ือนไหวรางกายลักษณะตางๆ เปนการกระตุนประสาท
สวนตาง ๆ ของรางกายใหทํางานสัมพันธกัน สวนพัฒนาการทางดานอารมณ  คือทําใหมีอารมณแจมใสเบิกบาน  เม่ือลูกตื่นมา 
มีอารมณดี มีพัฒนาการทางดานอารมณที่ดีจนเติบโตเปนผูใหญ และพัฒนาการทางดานภาษาเกิดจากการเล้ียงลูกที่อยูใน
สภาพแวดลอมที่ดี  การพูดคุยในขณะที่แมเล้ียงลูกและมีกิจกรรมตาง ๆ กับลูก รวมทั้งการรองเพลงกลอมลูกเปนการกระตุน
พัฒนาการทางภาษาของลูก พัฒนาการทางภาษาเกิดจากการเลียนแบบบุคคลภายในครอบครัว โดยเฉพาะ“แม” ที่ มี
ปฏิสัมพันธกับลูกอยูตลอดเวลา การสัมผัสกันอยางอบอุน การพูดจาออนโยน และการรองเพลงกลอมลูก เม่ือแมรองเพลง
กลอม ลูกมักพยายามเลียน เสียงรองที่ไดยินจากแม โดยพยายามขยับปากเพื่อเลียนเสียงจากการรองเพลงกลอมลูกของแม จึง
เปนการพัฒนาศักยภาพในดานภาษาใหกับลูกตั้งแตวัยทารก จนถึงวัยที่สามารถใชภาษาพูดสําหรับการส่ือสารในชีวิตประจําวัน 

พัฒนาการทางดานการไดยินมีพัฒนาการจากการเล้ียงดูลูก คือการพูดคุยหยอกลอกับลูก การรองเพลงเด็ก การเปด
เพลงคลาสสิกเบา ๆ และการรองเพลงกลอมลูกเพื่อกลอมใหลูกนอนดวยเพลงที่ มีความละเอียด มีการใชภาษางายๆ มี
ความหมาย มีทํานองงาย ๆ และเปนเพลงของแมที่ตั้งใจรองเพื่อกลอมลูก เพลงกลอมลูกจึงเปนสวนหน่ึงสําหรับการกระตุน
พัฒนาการของหู เพื่อที่ระบบประสาทในเรื่องเก่ียวกับการไดยินมีการพัฒนา และมีความสําคัญตอการกระตุนพัฒนาการของลูก    

6.  บทบาทในการพัฒนาสติปญญา 
พัฒนาการของสมอง  เปนพัฒนาการที่สําคัญในการพัฒนาเด็ก  เพราะมนุษยมีศูนยบัญชาการทุกอยางอยูที่สมอง   

ทั้งการเรียนรู ความเขาใจตนเอง การเขาใจผูอ่ืน ฯลฯ การกระตุนลักษณะตาง ๆ เชน การกระตุนดวยการเลน การรองเพลง 
การฟงเพลง ฯลฯ ทําใหสมองเด็กไดรับการพัฒนาอยางสูงสุด การรองเพลงกลอมลูกทําใหไดอยูในส่ิงแวดลอมที่มีการกระตุน
ระบบประสาททุกสวน ทั้งการไดยิน การมอง และการสัมผัสที่ออนโยน  ทําใหสมองของเด็กมีการพัฒนา 

 มีผูศึกษาเรื่องดนตรีที่สามารถเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู  คือ เม่ือเราฟงเพลงที่มีอัตราจังหวะ 1 เคาะ  
(Beat) ตอวินาท ี( = 60) หัวใจจะปรับการเตนใหเขากับจังหวะน้ันโดยอัตโนมัติ ทําใหรางกายผอนคลาย สมองมีการปลอย
คล่ืนความถี่อัลฟา และธีตามากขึ้น เปนสภาวะที่มนุษยเราเปดรับส่ิงตาง ๆ ไดอยางนาอัศจรรย และสามารถเรียนรูไดอยาง
รวดเร็ว 

7.  บทบาทในการขัดเกลาทางสังคม 
การขัดเกลาทางสังคม เปนกระบวนการหน่ึงที่ทําใหคนในสังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข  โดยเริ่มจากครอบครัว  

พอแมไดอบรมส่ังสอน และเล้ียงดูลูกใหเปนคนดีในสังคม   เพลงกลอมลูกในจังหวัดจันทบุรีมีเน้ือหาที่เปนการอบรมส่ังสอนลูก 
เชน เรื่องความกตัญู การทํามาหากิน การปฏิบัติตัวตามครรลองครองธรรม การแบงปน  รวมทั้งการปฏิบัติ และมีความ
ศรัทธาตอองคศาสดาของศาสนา  
ความสัมพันธของเพลงกลอมลูกกับวิถีชีวิตชาวบานในสังคมจังหวัดจันทบุรี  สรุปไดดังนี้ 

จากการศึกษาวิเคราะห  ความสัมพันธของเพลงกลอมลูกกับวิถีชีวิตชาวบานในสังคมจังหวัดจันทบุรี  โดยผูวิจัย
วิเคราะห 2 ประเด็น คือ เน้ือรองเพลงกลอมลูกที่สะทอนเน้ือหาลักษณะ ตาง ๆ และความสัมพันธของเพลงกลอมลูกกับวิถี
ชีวิตชาวบาน สรุปไดดังน้ี 

1. สะทอนสังคม 
เพลงกลอมลูกจังหวัดจันทบุรี แบงเปน 6 ประเภท คือ เพลงกลอมลูกสําเนียงภาษาชอง ภาษาญวน ภาษาจีน ภาษา

เขมร ภาษากุหลา และภาษาไทยในพื้นถิ่น เพลงกลอมลูกทั้ง 6 สําเนียงภาษา มีเน้ือหาที่สะทอนใหเห็นสังคม ดังน้ี 
      1.1 เน้ือหาที่สะทอนในเชิงสังคม 

จากการวิเคราะหเน้ือหาเพลงกลอมลูกในสังคมจังหวัดจันทบุรี พบวา มีการสะทอนภาพของเน้ือหาบทเพลงในเชิง
สังคม เชน สภาพทรัพยากรและส่ิงแวดลอม คือการพรรณนาถึงสัตว พืชพรรณไมตาง ๆ รวมทั้งระบบเศรษฐกิจ สภาพความ
เปนอยู และการทํามาหากิน สภาพทรัพยากรส่ิงแวดลอม เปนส่ิงที่เก่ียวกับธรรมชาติ และวิถีชีวิตประจําวัน จึงถูกนํามาเปน
เน้ือหาหลักในบทเพลงแตละเพลง   
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       1.2 เน้ือหาที่สะทอนภาพทางวัฒนธรรม ศาสนา และความเช่ือ 
         บทเพลงกลอมลูกที่ มีเน้ือหาเก่ียวกับวัฒนธรรม โดยเฉพาะการดําเนินชีวิตของชาวบานในชุมชน          

การแสดงออกถึงวิถีชีวิตเก่ียวกับการดํารงชีวิต เชน การทํางาน การประกอบอาชีพ  การทําอาหาร ฯลฯ เชน การปลูกขาวโพด 
การปลูกพืชชนิดอ่ืน ๆ การตํานํ้าพริก การแกง การหมกไข หมกปลา  ซ่ึงการทําอาหารเปนภูมิปญญาชาวบาน และมีการ     
สืบทอดตอกันมา รวมถึงการนับถือศาสนาพุทธ ที่มีความเชื่อในเรื่องของเวรกรรม ใครทําส่ิงไหนไวยอมไดรับอยางน้ัน เน้ือเพลง
กลอมลูกเพลงนกกาเหวามีการแทรกเน้ือหาเก่ียวกับเวรกรรม ซ่ึงเปนความเชื่อของชาวพุทธทั่วไป มีการนําคําสอน หรือ
หลักการปฏิบัติใหมีความเคารพตอองคศาสดามาเปนเพลงกลอมลูก   

       1.3 เน้ือหาที่สะทอนเก่ียวกับการขูใหเด็กกลัว 
บทเพลงกลอมลูกที่มีเน้ือหาในลักษณะของการขู หรือ การหลอกใหลูกรูสึกกลัว เชน  กลัวตุกแก กลัวแมว ฯลฯ  

เปนความตองการของแม หรือคนเล้ียง ที่ตองการใหลูกนอนหลับเร็ว ๆ เพื่อจะไดทํางานตอ เชน ทําอาหาร ทํางานบาน เตรียม
กิจกรรมตาง ๆ ไวใหลูก ฯลฯ เม่ือลูกนอนหลับจึงจะสามารถไปทํางานได  ดังน้ันบางครั้งการรองเพลงกลอมลูกที่มีเน้ือหาใน
ทํานองการขู จึงมีหนาที่ที่ชัดเจน คือ เพื่อใหลูกนอนหลับเร็วขึ้น เชน เพลงตุกแก เปนตน 

      1.4 เน้ือหาที่สะทอนเก่ียวกับการติดสินบน หรือการใหรางวัล 
บทเพลงที่มีเน้ือหาในลักษณะของการติดสินบนหรือการใหรางวัล  เปนการหลอกลอใหเด็กดีใจวาจะไดของตามที่ผู

เปนแม หรือ ยา-ยายรองกลอม เม่ือเด็กยอมหลับตามคํารองกลอม ตื่นมาแลวจะไดรับรางวัล เชน จะไดไปเดินเที่ยว ไดกินขนม 
ไดกินปลา ไดเลน เปนการสรางแรงจูงใจใหลูกนอนเร็วขึ้น 

       1.5 เน้ือหาที่สะทอนเก่ียวกับวรรณคดีไทย 
เน้ือเพลงกลอมลูกที่ผูกเปนเรื่องราวจากวรรณกรรม หรือนิทาน จากการศึกษาขอมูลภาคสนาม  พบวา มีบทเพลง

กลอมลูกที่เปนเรื่องราวเหมือนการเลาเรื่องคือ จากวรรณคดีเรื่อง พระอภัยมณี เปนตน 
2. ความสัมพันธกับวิถีชีวิตชาวบาน 
เพลงกลอมลูกในจังหวัดจันทบุรี  มีความสัมพันธกับวิถีชีวิตชาวบาน โดยสะทอนอยูในเน้ือรองที่แสดงใหเห็นถึงวิถี

ชีวิตตาง ๆ คือ วิถีชีวิตในการเล้ียงดูและการอบรมส่ังสอนลูก วิถีชีวิตในการประกอบอาชีพ และวิถีชีวิตในการทํามาหากิน  
สรุปไดดังน้ี 

     2.1 วิถีชีวิตในการเล้ียงดู และการอบรมส่ังสอนลูก 
การเล้ียงดูลูกเปนวิถีชีวิตที่ชาวบานทุกคนตองทํา และเปนส่ิงที่สําคัญที่สุด พอแมตองดูแล และเล้ียงดูลูกใหเติบโต

เปนผูใหญที่ดี เปนคนดีของสังคมในอนาคต จากการวิเคราะหพบวา มีทั้งบทเพลงที่มีเน้ือหากลาวถึงบทบาทของพอแมโดยตรง 
และการใชสัตวตาง ๆ แทนบทบาทของพอและแม เชน เพลงนกกาเหวา  เปนบทเพลงที่แสดงความรัก ความหวงใยของแมกา
ที่มีตอลูก ถึงแมวาจะไมใชลูกตนเอง ยังคอยปอนขาวปอนนํ้า  ชวยสอนใหบิน  สะทอนกับชีวิตของคนคือ เม่ือพอแมไมไดเล้ียง
ลูก ฝากใหปูยาตายาย หรือพี่เล้ียงดูแลแทน ยอมเกิดความรัก ความผูกพันขึ้น เปนวิถีชีวิตที่เปนความผูกพันระหวางกัน   

    2.2 วิถีชีวิตในการประกอบอาชีพ 
การประกอบอาชีพในสังคมจังหวัดจันทบุรีมีหลากหลายอาชีพ  เน้ือหาในบทเพลงกลอมลูกที่สะทอนถึงความสัมพันธ

กับวิถีชีวิตในการประกอบอาชีพ คือ อาชีพเกษตรกร ชาวนา ชาวไร  เปนอาชีพหลักของชาวบานในสังคมชนบท โดยเฉพาะ
การทํานาปลูกขาวเปนหนาที่ของทุกคนในครอบครัว มีความสัมพันธกับเพลงกลอมลูก เม่ือพอแม ไปไร ไปนา  สวนใหญจะไป
เก็บผัก จับปลา มาไวทําเปนกับขาวสําหรับลูก ๆ และทําลักษณะน้ีทุกวัน จึงนํามารองเปนเพลงกลอมลูก ใหลูกไดซึมซับวิถีชีวิต
ความเปนอยูของครอบครัว และสืบทอดมาจนถึงปจจุบัน 

    2.3 วิถีชีวิตแบบพึ่งพาอาศัยกันของชุมชน 
การอาศัยอยูรวมกันของชาวบานในสังคมชนบท เปนชุมชนในใหญหมูบาน  ชาวบานอยูอาศัยกันแบบพี่กับนอง เวลา

มีขาวสารก็จะกระจายขาวไดทั่วถึงกันอยางรวดเร็ว หรือเวลามีงานบุญตาง ๆ ในหมูบานชาวบานตางรวมแรงรวมใจชวยกัน
ทํางานน้ัน ๆ จนเสร็จเรียบรอย วิถีชีวิตแบบการพึ่งพาอาศัยกันของชาวบานมีความสัมพันธกับเพลงกลอมลูก ที่สะทอนภาพ
ของการพึ่งพาอาศัยกันของญาติพี่นอง และชาวบานในหมูบาน เชน การประกอบอาหารของแตละครอบครัว เม่ือมีจํานวนมาก
พอที่จะแบงปนเพื่อนบาน ก็จะแบงบันกันในชุมชนหรือในละแวกหมูบานอยูเสมอ  
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คุณลักษณะทางดนตรี 
จากการวิเคราะหและเปรียบเทียบคุณลักษณะทางดนตรีของเพลงกลอมลูกในจังหวัดจันทบุรี  มีคุณลักษณะที่

แตกตางกันไป  สรุปไดดังน้ี 
1. ทํานอง (Melody) 

       1.1 โครงสรางของทํานอง (Melodic Structure) 
  - พิสัย (Range) การวิเคราะหพิสัยของแนวดําเนินทํานองผูวิจัย แบงเปน 6 ประเภท ตามสําเนียงภาษา
ของเพลงกลอมลูกในสังคมและวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี พบวาทั้ง 6 สําเนียงภาษา มีพิสัยของแนวดําเนินทํานองที่แคบที่สุด 
คือตั้งแต ขั้นคู Per.3th ขั้นคู Per.4thขั้นคู Per.5th ถึงขั้นคูที่กวางที่สุด คือประมาณขั้นคู Per.8th รวมทั้งขั้นคูอ่ืน ๆ คือขั้นคู 
min.6th และขั้นคู min.7th    

1.2 รูปแบบของทํานอง (Melodic Contour) และทิศทางการเคล่ือนที่ (Melodic progression)   
  จากการวิเคราะหคุณลักษณะของรูปรางทํานอง และทิศทางการเคล่ือนที่ของเพลงกลอมลูกในจังหวัด
จันทบุรีตามสําเนียงภาษา พบวา มีลักษณะที่ใกลเคียงกันเกือบทั้งหมด คือมีรูปรางเปนรูปฟนปลา เปนรูปคล่ืน  สวนที่มีความ
แตกตางกันออกไปบางคือ ทิศทางการเคล่ือนที่ขึ้น-ลงสลับกันในระดับเสียงของกลุมเสียงแตละเพลง มีการเคล่ือนที่อยูในระยะ
พิสัยของแนวดําเนินทํานอง  และมีการเคล่ือนที่ขึ้น–ลงตามการออกเสียงของวรรณยุกตที่บังคับระดับเสียงของเพลงน้ัน ๆ  

2. กลุมเสียง (Mode) 
จากการวิเคราะหคุณลักษณะของกลุมเสียง  ของเพลงกลอมลูกในจังหวัดจันทบุรีตามสําเนียงภาษาพบวา  มี มีทั้ง

โครงสรางระยะหางของเสียงเทากัน และมีโครงสรางระยะหางของเสียงไมเทากัน ซ่ึงแตละสําเนียงภาษาก็จะมีรูปแบบที่พบ
มากที่สุดเปนลักษณะเดนเฉพาะตัวตามสําเนียงภาษา  

3. จังหวะ (Rhythm) การวิเคราะหลีลาจังหวะของเพลงกลอมลูก มีคุณลักษณะ ดังน้ี 
       3.1 อัตราจังหวะ (Meter)  
จากการวิเคราะหอัตราจังหวะของเพลงกลอมลูกสําเนียงภาษาเขมร สําเนียงภาษาจีน สําเนียงภาษาญวน  สําเนียง

ภาษากุหลา สําเนียงภาษาไทยในพื้นถิ่นเดิม และสําเนียงภาษาไทยในพื้นถิ่นภาคกลาง พบวา ไมมีการเนนอัตราจังหวะที่ชัดเจน  
เปนลักษณะจังหวะอิสระ (Free Rhythmic) ไมมีชีพจรจังหวะที่แนนอน (Free time) และไมสามารถเขียนเครื่องหมายอัตรา
จังหวะ  และไมสามารถแบงเปนหองเพลงที่แนนอนได  และเพลงกลอมลูกสําเนียงภาษาไทยพื้นถิ่นภาคอีสาน สําเนียงภาษา
ชอง และสําเนียงภาษาไทยในพื้นถิ่นภาภาคอีสสาน มีอัตราจังหวะที่มีชีพจรจังหวะที่ชัดเจนมากขึ้น  คลาย ๆ อัตราจังหวะเซ้ิง
บั้งไฟของภาคอีสาน  แตยังมีอัตราจังหวะไมแนนอน  เปนลักษณะจังหวะที่อิสระ สวนเพลงกลอมลูกสําเนียงภาษาไทยพื้นถิ่น
ภาคใต  มีอัตราจังหวะ คอนขางชัดเจน มีชีพจรจังหวะคลายอัตราจังหวะ 4/4 แตก็ยังไมคงที่  จึงไมสามารถกําหนดอัตรา
จังหวะที่แนนอนได   

     3.2 อัตราความเร็ว (Tempo) 
จากการวิเคราะหอัตราความเร็วของเพลงกลอมลูกสําเนียงภาษาชอง  เปนเพลงที่มีอัตราความเร็วที่ชามาก – เร็ว

ปานกลางแบบสบาย ๆ ไมเรงรีบ, เพลงกลอมลูกสําเนียงภาษาญวนมีอัตราความเร็วที่คอนขางชา และอัตราความเร็วปานกลาง
อยางสบาย ๆ ไมเรงรีบ, เพลงกลอมลูกสําเนียงภาษาจีนมีอัตราความเร็วที่คอนขางชา และชามาก, เพลงกลอมลูกสําเนียง
ภาษาเขมรมีอัตราความเร็วที่คอนขางชาและชามาก,  เพลงกลอมลูกสําเนียงภาษากุหลามีอัตราความเร็วที่ชาและปานกลาง 
แบบสบาย ๆ ไมเรงรีบ, เพลงกลอมลูกสําเนียงภาษาไทยพื้นถิ่นเดิมมีอัตราความเร็วที่ชาชามาก, เพลงกลอมลูกสําเนียง
ภาษาไทยพื้นถิ่นภาคกลางมีอัตราความเร็วที่แตกตางกันไป คือ ชามาก ชาที่สุด คอนขางชา ชาแตเร็วกวา Larghetto, เพลง
กลอมลูกสําเนียงภาษาไทยพื้นถิ่นภาคอีสานมีอัตราความเร็วที่ชาและคอนขางชา สวนเพลงกลอมลูกสําเนียงภาษาไทยพื้นถิ่น
ภาคใต พบวา เปนบทเพลงที่มีอัตราความเร็วในระดับชาและปานกลาง แบบสบาย ๆ ไมเรงรีบ   

       3.3 รูปแบบจังหวะ หรือกระสวนจังหวะ (Rhythmic Pattern)  
จากการวิเคราะหคุณลักษณะของรูปแบบจังหวะ หรือกระสวนจังหวะ เพลงกลอมลูกสําเนียงภาษาชองจํานวน 16 

เพลง พบวา มีรูปแบบเพลง 95 รูปแบบ  โดยที่รูปแบบที่มีการใชมากที่สุดคือรูปแบบ S1 แสดงวารปูแบบ S1 เปนรูปแบบหลัก 
หรือเปนลักษณะเดนของเพลงกลอมลูกสําเนียงภาษาชอง, เพลงกลอมลูกสําเนียงภาษาญวน จํานวน 18 เพลง มีรูปแบบ 49 
รูปแบบ  โดยที่รูปแบบที่มีการใชมากที่สุดคือรูปแบบ G ที่เปนลักษณะเดน, เพลงกลอมลูกสําเนียงภาษาจีนจํานวน 8 เพลง มี
รูปแบบ 59 รูปแบบ  โดยที่รูปแบบที่มีการใชมากที่สุดคือรูปแบบ X  ที่เปนลักษณะเดน, เพลงกลอมลูกสําเนียงภาษาเขมรมห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี



การประชุมวิชาการวิจัยรำาไพพรรณี ครั้งที่ 9, “การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2558

15970 

 

คุณลักษณะทางดนตรี 
จากการวิเคราะหและเปรียบเทียบคุณลักษณะทางดนตรีของเพลงกลอมลูกในจังหวัดจันทบุรี  มีคุณลักษณะที่

แตกตางกันไป  สรุปไดดังน้ี 
1. ทํานอง (Melody) 

       1.1 โครงสรางของทํานอง (Melodic Structure) 
  - พิสัย (Range) การวิเคราะหพิสัยของแนวดําเนินทํานองผูวิจัย แบงเปน 6 ประเภท ตามสําเนียงภาษา
ของเพลงกลอมลูกในสังคมและวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี พบวาทั้ง 6 สําเนียงภาษา มีพิสัยของแนวดําเนินทํานองที่แคบที่สุด 
คือตั้งแต ขั้นคู Per.3th ขั้นคู Per.4thขั้นคู Per.5th ถึงขั้นคูที่กวางที่สุด คือประมาณขั้นคู Per.8th รวมทั้งขั้นคูอ่ืน ๆ คือขั้นคู 
min.6th และขั้นคู min.7th    

1.2 รูปแบบของทํานอง (Melodic Contour) และทิศทางการเคล่ือนที่ (Melodic progression)   
  จากการวิเคราะหคุณลักษณะของรูปรางทํานอง และทิศทางการเคล่ือนที่ของเพลงกลอมลูกในจังหวัด
จันทบุรีตามสําเนียงภาษา พบวา มีลักษณะที่ใกลเคียงกันเกือบทั้งหมด คือมีรูปรางเปนรูปฟนปลา เปนรูปคล่ืน  สวนที่มีความ
แตกตางกันออกไปบางคือ ทิศทางการเคล่ือนที่ขึ้น-ลงสลับกันในระดับเสียงของกลุมเสียงแตละเพลง มีการเคล่ือนที่อยูในระยะ
พิสัยของแนวดําเนินทํานอง  และมีการเคล่ือนที่ขึ้น–ลงตามการออกเสียงของวรรณยุกตที่บังคับระดับเสียงของเพลงน้ัน ๆ  

2. กลุมเสียง (Mode) 
จากการวิเคราะหคุณลักษณะของกลุมเสียง  ของเพลงกลอมลูกในจังหวัดจันทบุรีตามสําเนียงภาษาพบวา  มี มีทั้ง

โครงสรางระยะหางของเสียงเทากัน และมีโครงสรางระยะหางของเสียงไมเทากัน ซ่ึงแตละสําเนียงภาษาก็จะมีรูปแบบที่พบ
มากที่สุดเปนลักษณะเดนเฉพาะตัวตามสําเนียงภาษา  

3. จังหวะ (Rhythm) การวิเคราะหลีลาจังหวะของเพลงกลอมลูก มีคุณลักษณะ ดังน้ี 
       3.1 อัตราจังหวะ (Meter)  
จากการวิเคราะหอัตราจังหวะของเพลงกลอมลูกสําเนียงภาษาเขมร สําเนียงภาษาจีน สําเนียงภาษาญวน  สําเนียง

ภาษากุหลา สําเนียงภาษาไทยในพื้นถิ่นเดิม และสําเนียงภาษาไทยในพื้นถิ่นภาคกลาง พบวา ไมมีการเนนอัตราจังหวะที่ชัดเจน  
เปนลักษณะจังหวะอิสระ (Free Rhythmic) ไมมีชีพจรจังหวะที่แนนอน (Free time) และไมสามารถเขียนเครื่องหมายอัตรา
จังหวะ  และไมสามารถแบงเปนหองเพลงที่แนนอนได  และเพลงกลอมลูกสําเนียงภาษาไทยพื้นถิ่นภาคอีสาน สําเนียงภาษา
ชอง และสําเนียงภาษาไทยในพื้นถิ่นภาภาคอีสสาน มีอัตราจังหวะที่มีชีพจรจังหวะที่ชัดเจนมากขึ้น  คลาย ๆ อัตราจังหวะเซ้ิง
บั้งไฟของภาคอีสาน  แตยังมีอัตราจังหวะไมแนนอน  เปนลักษณะจังหวะที่อิสระ สวนเพลงกลอมลูกสําเนียงภาษาไทยพื้นถิ่น
ภาคใต  มีอัตราจังหวะ คอนขางชัดเจน มีชีพจรจังหวะคลายอัตราจังหวะ 4/4 แตก็ยังไมคงที่  จึงไมสามารถกําหนดอัตรา
จังหวะที่แนนอนได   

     3.2 อัตราความเร็ว (Tempo) 
จากการวิเคราะหอัตราความเร็วของเพลงกลอมลูกสําเนียงภาษาชอง  เปนเพลงที่มีอัตราความเร็วที่ชามาก – เร็ว

ปานกลางแบบสบาย ๆ ไมเรงรีบ, เพลงกลอมลูกสําเนียงภาษาญวนมีอัตราความเร็วที่คอนขางชา และอัตราความเร็วปานกลาง
อยางสบาย ๆ ไมเรงรีบ, เพลงกลอมลูกสําเนียงภาษาจีนมีอัตราความเร็วที่คอนขางชา และชามาก, เพลงกลอมลูกสําเนียง
ภาษาเขมรมีอัตราความเร็วที่คอนขางชาและชามาก,  เพลงกลอมลูกสําเนียงภาษากุหลามีอัตราความเร็วที่ชาและปานกลาง 
แบบสบาย ๆ ไมเรงรีบ, เพลงกลอมลูกสําเนียงภาษาไทยพื้นถิ่นเดิมมีอัตราความเร็วที่ชาชามาก, เพลงกลอมลูกสําเนียง
ภาษาไทยพื้นถิ่นภาคกลางมีอัตราความเร็วที่แตกตางกันไป คือ ชามาก ชาที่สุด คอนขางชา ชาแตเร็วกวา Larghetto, เพลง
กลอมลูกสําเนียงภาษาไทยพื้นถิ่นภาคอีสานมีอัตราความเร็วที่ชาและคอนขางชา สวนเพลงกลอมลูกสําเนียงภาษาไทยพื้นถิ่น
ภาคใต พบวา เปนบทเพลงที่มีอัตราความเร็วในระดับชาและปานกลาง แบบสบาย ๆ ไมเรงรีบ   

       3.3 รูปแบบจังหวะ หรือกระสวนจังหวะ (Rhythmic Pattern)  
จากการวิเคราะหคุณลักษณะของรูปแบบจังหวะ หรือกระสวนจังหวะ เพลงกลอมลูกสําเนียงภาษาชองจํานวน 16 

เพลง พบวา มีรูปแบบเพลง 95 รูปแบบ  โดยที่รูปแบบที่มีการใชมากที่สุดคือรูปแบบ S1 แสดงวารปูแบบ S1 เปนรูปแบบหลัก 
หรือเปนลักษณะเดนของเพลงกลอมลูกสําเนียงภาษาชอง, เพลงกลอมลูกสําเนียงภาษาญวน จํานวน 18 เพลง มีรูปแบบ 49 
รูปแบบ  โดยที่รูปแบบที่มีการใชมากที่สุดคือรูปแบบ G ที่เปนลักษณะเดน, เพลงกลอมลูกสําเนียงภาษาจีนจํานวน 8 เพลง มี
รูปแบบ 59 รูปแบบ  โดยที่รูปแบบที่มีการใชมากที่สุดคือรูปแบบ X  ที่เปนลักษณะเดน, เพลงกลอมลูกสําเนียงภาษาเขมร

71 

 

จํานวน 9 เพลง  พบวา มีรูปแบบ 121 รูปแบบ  โดยที่รูปแบบที่มีการใชมากที่สุดคือรูปแบบ B ที่เปนลักษณะเดน, เพลงกลอม
ลูกสําเนียงภาษากุหลาจํานวน 6 เพลง มีรูปแบบ 56 รูปแบบ  โดยมีรูปแบบที่หลากหลายไมซํ้ากัน แสดงวาเพลงกลอมลูก
สําเนียงภาษากุหลาไมมีรูปแบบหลักและรูปแบบที่เปนลักษณะเดน และเพลงกลอมลูกสําเนียงภาษาพื้นถิ่นจํานวน 32 เพลง  มี
รูปแบบ 116 รูปแบบ โดยที่รูปแบบที่มีการใชมากที่สุดคือรูปแบบ B ที่เปนลักษณะเดน  
 จากการวิเคราะหคุณลักษณะของรูปแบบจังหวะ หรือกระสวนจังหวะ ของเพลงกลอมลูกในจังหวัดจันทบุรี  พบวา มี
ทั้งเหมือนและแตกตางกันปะปนกันไปในแตละสําเนียง  

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

จากการศึกษาและวิจัยวัฒนธรรมเพลงกลอมลูกในสังคมจังหวัดจันทบุรีครั้งน้ี  พบวา ไดขอมูลทางดานภาษาในแตละ
กลุมชาติพันธุพอสมควร ทําใหทราบความเปนมาของเพลงกลอมลูกในรูปแบบ และลักษณะที่มีทั้งความเหมือน ความแตกตาง 
และความผสมกลมกลืนเขาดวยกัน รวมทั้งไดทราบความแตกตางของคุณลักษณะดานดนตรี  ประเด็นที่นาสนใจสําหรับการ
ทํางานวิจัยครั้งตอไป คือ การศึกษาวัฒนธรรมเพลงกลอมลูกของประเทศในกลุมภาคพื้นเอเชียอาคเนย  โดยมีการบันทึกโนต
อยางเต็มรูปแบบ เนนเรื่องของภาษา โครงสรางทํานอง  พิสัย และรูปราง รวมทั้งเรื่องของจังหวะ  โดยนําขอมูลที่ศึกษาแลวน้ี
ไปเปนขอมูลพื้นฐานเบื้องตน 
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
Influenced factors related to customer behavior particularly 

On Clean Food industry In Bangkok 
นิชา  เศรษฐอนันต 

สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอรด 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาแนวความคิดของผูบริโภคที่มีตออาหารเพื่อสุขภาพหรืออาหารที่มีการปรุง
แตงนอยในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกซ้ือหรือรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ และได
ศึกษาปจจัยที่เก่ียวของที่สงผลตอกระบวนการตัดสินใจของผูบริโภคไดแก ปจจัยสวนผสมทางการตลาด  ปจจัยทางดานสังคม
และปจจัยทางดานจิตวิทยา  
 วิธีดําเนินการวิจัย เครื่องมือที่ใชในครั้งน้ีคือ สุมกลุมตัวอยางตามสะดวก (Convenience Sampling) ซ่ึงกลุม
ตัวอยางเปนผูบริโภคที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอนจึงใชสูตรของCochran, 1977 
จํานวน 400 คน สถิติทีใชในการวิเคราะห ไดแก การแจกแจง ความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตาฐาน สถิติ F-test 
การวิเคราะหความแปรปรวนวิเคราะหความแปรปรวนใชสถิติ One-Way ANOVA 
 ผลการวิจัยพบวาประชากรรุนใหมในเขตกรุงเทพมหานครมีความสนใจซ้ือผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพในระดับมาก 
โดยที่กลุมที่ยังไมเคยลองรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพมากอนก็ยังใหความสนใจที่อยากจะหันมารับประทานอาหารเพื่อ
สุขภาพในระดับมาก ในเรื่องของสวนประสมทางการตลาดสัมพันธกับความสนใจเลือกซ้ืออาหารสุขภาพในทุกๆดานไมวาจะ
เปนดานผลิตภัณฑ  ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด  ดานบุคลากร ดานกระบวนการ  
และดานกายภาพ 
คําสําคัญ : อาหารเพื่อสุขภาพ 

Abstract 

The objectives of this study were examined of consumers towards the concept of the consumer. 
Clean food restaurant in Bangkok. To study user behavior consumers in buying or eating clean. And the 
factors associated with delivery. The decision also affects consumers. The marketing mix factors, cultural 
factors and demographic30 factors. Research Methodology: The sample consisted of research 
methodology the instruments used in the study was a questionnaire by asking a sample of the new 
generation or youth worker in Bangkok. 

 A total of 400persons and data analyzed by a computer program used for statistics analysis. The 
statistics used were frequency, percentage, mean, standard deviation and variance Research finding were 
as follows: population of young people in Bangkok. Interested 3 eating clean food. And among those who 
have not tried to eat clean. First, it has an interest or the substitution of new 4ideas and transforms. In 
terms of the marketing mix is associated with attention, wholesome food, clean. The following 5 
products, pricing, distribution channels. Promotion, marketing, personnel, processes and physical 
Keywords:  Clean Food  

บทนํา 

 ปจจัย 4 หรือ ปจจัยขั้นพื้นฐานที่สําคัญของมนุษยไดแก อาหาร ที่อยูอาศัย และยารักษาโรคซ่ึงปจจัยทั้งหมดคือ
พื้นฐานการดํารงชีวิตของมนุษยหรือสามารถสรุปไดวามนุษยจะสามารถอยูรอดไดตองมีอาหารมาหลอเล้ียงรางกายทําใหมี
สุขภาพที่สมบูรณมีพลังงานในการดําเนินชีวิต ชวยในการเจริญเติบโตและซอมแซมสวนที่สึกหรอของรางกาย (วิไลภรณ        
ใชพาณิชยตระกูล,2552)นอกจากน้ีความกาวหนาทางเทคโนโลยี การแพทยและวิทยาศาสตรทําใหขั้นตอนการดําเนินชีวิตของ
มนุษยมีความสะดวกสบาย แตในทางตรงกันขามความกาวหนาทางเทคโนโลยีกอใหเกิดมลพิษทางสภาพแวดลอม เชน การมห
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ขยายตัวของอาคารหรืออุตสาหกรรมตางๆ จนทําใหเกิดสาเหตุทั้งตอมลพิษและรุกลามไปถึงโรคภัยไขเจ็บตางๆของมนุษยและ
ที่นาเปนหวงมากที่สุดคือดานอาหารการกินเพราะยิ่งมีวัฒนาการที่เพิ่มขึ้นอาหารที่ถูกปรุงแตงดวยวัตถุดิบดัดแปลงตางๆก็เพิ่ม
มากขึ้นเพื่อเปนการดึงดูดผูบริโภคซ่ึงสาเหตุของโรค เชน มะเร็งเปนอันดับ หน่ึงมีสถิติติดตอกัน 5 ปตอเน่ืองมีผูเสียชีวิต
ประมาณปละ 50,000 คนหรือเฉล่ียชั่วโมงละ6 คน โรคหัวใจและหลอดเลือด ไขมันในเลือดสูง เปนตน (สุขภาพไทย,2558) 
 ดังน้ันทุกหนวยงานเริ่มใหความสนใจในเรื่องสุขภาพและอาหารการกินมากขึ้นโดยมีการรณรงคตางๆเพื่อชักจูงให
ผูบริโภคตระหนักถึงปญหาของโรคภัยไขเจ็บและสรางแรงจูงในการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชนและหลีกเล่ียงการปรุง
แตงใหนอยที่สุด เชน "โครงการคนไทยไรพุง" ของสํานักโภชนาการ กรมอนามัย เปนตนประเทศไทยพบวาจํานวนผูที่มีนํ้าหนัก
เกินกวามาตรฐานหรือสถิติคนอวนมีจํานวนสูงขึ้นอยางตอเน่ืองดังน้ันภาครัฐไดทําการรณรงคอยางจริงภายใตโครงการ "คน
ไทยไรพุง" และ สังคมไทย"ออนหวาน" ถือวาเปนการรณรงคที่ไดผล คนไทยเริ่มใหความสนใจและหันมาใสใจการบริโภครวมทั้ง
การออกกําลังกายเพิ่มมากขึ้นจากในอดีตโดยวัดไดจากมูลคาตลาดทางดานอาหารและเครื่องดื่มประเภท Health and 
Wellness  ที่มีตัวเลขการเติบโต 9% ตอป ในระยะเวลา 5 ปที่ผานมาและในอนาคตคาดวาจะมีการขยายโตอยางตอเน่ืองอยูที่
เกือบ 2 แสนลานบาทใน 3 ปขางหนา หรือประมาณ 27% จากมูลคาตลาด ณ.ปจจุบัน  

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาถึงขอมูลรวมไปถึงพฤติกรรมของผูบริโภคในการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพของคนไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกทานอาหารเพื่อสุขภาพของคนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อประเมินความตองการของผูบริโภคแกผูประกอบการธุรกิจรานอาหารเพื่อสุขภาพ 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ไดแก กลุมคนวัยทํางานที่สนใจเรื่องการรักษาสุขภาพโดยอาศัยอยูในเขต
กรุงเทพมหานครกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางเปน 400 คน เครื่องมือในการวิจัย ศึกษาหัวขอเรื่องตามวัตถุประสงคที่
ตองการศึกษาขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของเพื่อเปนขอมูลในการจัดทําแบบสอบถาม กําหนดคําถามใหครอบคลุม
ขอบเขตเน้ือหาที่ตองการ 

ศึกษาวิจัย สรางแบบสอบถามโดยใชขอมูลเอกสารที่ไดศึกษาคนควา เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของรวมทั้งศึกษา
หัวขอเรื่องวิจัยที่ตองการศึกษา ตลอดจนขอคําแนะนําเพื่อใหแบบสอบถามครอบคลุมเน้ือหาและมีความสมบูรณโดยทําการ
ปรึกษาอาจารยที่ปรึกษา หาคา IOC ของผูเชี่ยวชาญ โดยการใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถามในการวิจัย IOC คือ คา
ความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม หรือคาสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคหรือเน้ือหา (IOC: Index of Item 
Objective Congruence) และใหผูเชี่ยวชาญตั้งแต 3 คนขึ้นไปทําการตรวจสอบ โดยใหเกณฑการพิจารณาขอคําถามดังน้ี 

   +1 ถาแนนใจวาคําถามสามารถวัดไดตามวัตถุประสงค 
   0 ถาไมแนนใจวาคําถามสามารถวัดไดตามวัตถุประสงค 

   - 1 ถาแนนใจวาคําถามวัดไมไดตามวัตถุประสงค 
ผลการหาคาความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม IOC เทากับ 0.09 

 การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหงานวิจัยโดยการนําแบบสอบถามจํานวน  400 ชุด ที่ผานการตรวจสอบความถูกตองและความ 

สมบูรณของคําถามแลวนํามาคํานวณผลทางสถิติโดยผานโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชวิเคราะหทางสถิติ ดังน้ี 
หัวขอที่ 1 วิเคราะหขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถาม โดยการหาคารอยละ คาความถี่ 
หัวขอที่ 2 วิเคราะหขอมูลปจจัยที่สงผลตอผูบริโภค โดยการหาคารอยละและความถี่  
หัวขอที่ 3 วิเคราะหสวนประสมทางการตลาด โดยการหาคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

โดยในหัวขอที่ 3 เปนการวัดคาตัวแปรโดยการสรางคําถามเปนแบบประเมินคา (Rating Scale) โดยใช 5 ระดับ (Liker Scale) 
แบงออกเปน 5 ระดับ คือ 
   นอยที่สุด  1    คะแนน 
   นอย  2    คะแนน มห
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   ปานกลาง  3     คะแนน 
   มาก  4     คะแนน 
   มากที่สุด             5     คะแนน 
โดยคะแนนในแตละระดับจะอยูในรูปของคะแนนของคาเฉล่ียโดยการแบงคํานวณชวงกวางระหวางชั้นไดดังน้ี 
    อัตราภาคชั้น   =   คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด 
    จํานวนชั้น       =   5   -   1 
          5 
               = 0.08 
  สามารถแปลคาไดดังน้ี 
  ระดับ 5 คะแนนเฉล่ีย 4.21-5.00 ปจจัยที่มีผลมากที่สุด 
  ระดับ 4 คะแนนเฉล่ีย 3.41-4.20 ปจจัยที่มีผลมาก 
  ระดับ 3 คะแนนเฉล่ีย 2.61-3.40 ปจจัยที่มีผลปานกลาง 
  ระดับ 2 คะแนนเฉล่ีย 1.81-2.60 ปจจัยที่มีผลนอย 
  ระดับ 1 คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.80 ปจจัยที่มีผลนอยที่สุด 

ผลการวิจัย 
สวนท1ีการวิเคราะหขอมูลลักษณะประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศ หญิง 

จํานวน 233 คน คิดเปนรอยละ 58.3 เพศชาย มีจํานวน167 คน คิดเปนรอยละ 41.8 กลุมตัวอยางสวนใหญอายุ 20-35 ป 
จํานวน 247 คน คิด เปนรอยละ 61.8 รองลงมา36-50 ป จํานวน109 คนคิดเปนรอยละ27.365ปขึ้นไปจํานวน19 คนคิดเปน
รอยละ 4.8 51-65 ป จํานวน 15 คน คิด เปนรอยละ 3.8 และต่ํา กวา 20 ป จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 2.5 ตามลําดับ 
กลุมตัวอยางสวนใหญสถานภาพสมรสเปนโสด จํานวน 253คน คิดเปน รอยละ 63.3 รองลงมาสมรส จํานวน 147 คน คิดเปน
รอยละ 36.8 ตามลําดับ กลุมตัวอยางประกอบอาชีพรับจางมากทีสุดจํานวน 173 คน คิด เปน รอยละ 43.3 รองลงมา 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 137 คน คิดเปนรอยละ 34.3 พนักงาน บริษัทเอกชนจํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 7.3 อ่ืนๆ 
จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 4 นักเรียน/ นักศึกษา จํานวน 15 คน คิด เปนรอยละ 3.8 คาขาย/เจาของกิจการสวนตัว 
จํานวน 14 คนคิดเปน รอยละ 3.5 ขาราชการจํานวน 9 คนคิดเปนรอยละ2.3และแมบานจํานวน7คนคิดเปนรอยละ 1.8  กลุม
ตัวอยางสวนใหญระดับการศึกษา ปริญญาตรี จํานวน 266 คิดเปนรอยละ 66.5 รองลงมาปริญญาโท จํานวน 95 คน คิด เปน
รอยละ 23.8 อาชีวะ/อนุปริญญา จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 6.3 และมัธยมศึกษาจํานวน 14 คนคิดเปนรอยละ 3.5 กลุม
ตัวอยางสวนใหญศาสนา จํานวน 358 คน คิด เปนรอยละ 89.5 รองลงมา คริสต จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ7.5 และ
อิสลาม จํานวน 12 คน คิด เปนรอยละ 3.0 ตามลําดับ กลุมตัวอยางสวนใหญมีรายได มากกวา 40,000 บาท/เดือนจํานวน 
139 คน คิด เปนรอยละ 34.8 รองลงมา 20,001-30,000 บาท/เดือน จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 25.8  30,001-40,000
บาท/เดือนจํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 22 และ 10,001-20,000 บาท/เดือนจํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ17.5  
 สวนที่2 การวิเคราะหขอมูลปจจัยที่ สงผลตอพฤติกรรมผูบริโภคปจจัยทางดานสังคมของผูตอบแบบสอบถาม 
จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความถี่ในการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพตามรานอาหารเพื่อสุขภาพ 
 กลุมตัวอยางสวนใหญดูแลสุขภาพจํานวน230คนคิดเปนรอยละ57.5 รองลงมาอยูในชวงลดนํ้าหนัก/ควบคุมอาหาร
จํานวน 126 คนคิดเปนรอยละ 31.5 รสชาติดีจํานวน 23 คนคิดเปนรอยละ 5.8 บรรยากาศดีตกแตงรานสวยงามคิดเปนรอย
ละ 3.5 และราคา ถูกจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 1.8 ตามลําดบั สวนที่ 3 คาเฉล่ียสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับปจจัยที่
สงผลตอพฤติกรรมผูบริโภคปจจัย ทางดานสังคมผูบริโภคที่มีเพศตางกัน มีความถี่ในการรับประทานอาหารเพื ่อสุขภาพใน
รานอาหารเพื่อสุขภาพตางกันอยางมีนัยสําคัญที่สถิติที่ ระดับ 0.05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานผลการทดสอบความสัมพันธ
ระหวางปจจัยดานผลิตภัณฑ(Product) กับเหตุผลในการเลือกรับประทานอาหารคลีน  
 การทดสอบเหตุผลในการเลือกรับประทานที่แตกตางกัน สงผลใหปจจัยหลักทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจ 7 ps 
แตกตางกัน ในดานผลิตภัณฑ (Product) ดานราคา (Price) ดานการจัดจําหนาย (Place) ดานสงเสริมการตลาด (Promotion) 
ดานบุคลากร (People) ดานกระบวนการ (Process) ดานกายภาพ (Physical Evidence) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 เพศตางกันมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพตามรานอาหารเพื่อสุขภาพ ตางกัน สอดคลองกับงานวิจัย (วงศกร 
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2553) ไดทําการศึกษาเรื่อง"ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชบริการ รานอาหารเวียดนาม” ไดผลสรุปวาความสัมพันธระหวางเพศกับ
จุดประสงคในการใชบริการ 

สรุปและอภิปรายผล 

เพศ ตางกันมีพฤติกรรมผูบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพตามรานอาหารเพื่อสุขภาพตางกันสอดคลองกับงานวิจัยวงศกร 
คําเพิ่ม (2553) ไดทําการศึกษาเรื่อง "ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชบริการรานอาหารเวียดนาม" ไดผลสรุปวา ความสัมพันธ
ระหวางเพศกับจุดประสงคในการไปใชบริการเพศก็มีความแตกตางกันโดยจุดประสงคในการไปใชบริการ 
 อายุ ตางกันมีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคตางกันในดาน ความถี่ในการรับประทานตางกัน สอดคลองกับงานวิจัย     
ประวิลดา วิกรัยพัฒน (2556) ไดทําการศึกษา "ปจจัยที่ มีผลตอคาใชจายการบริโภคอาหารนอกบานของครัวเรือนใน
กรุงเทพมหานคร" ไดผลสรุปวา ผลกระทบในเชิงลบคืออาย ุ
      สถานภาพ ตางกันมีพฤติกรรมผูบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพตามรานอาหารเพื่อสุขภาพตางกันเน่ืองจากคนที่มี
สถานภาพไมสมรสจะใหความสนใจเรื่องสุขภาพ และอาหารมากวาคนที่มีสถานภาพสมรสแลว 
 ระดับการศึกษา ตางกันมีพฤติกรรมผูบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพตามรานอาหารเพื่อสุขภาพตางกันเน่ืองจากการวิจับ
พบวากลุมตัวอยางที่มีความรูมากจะใหความสําคัญกับเรื่องอาหารและสุขภาพมากกวาระดับความรูต่ํากวา 
 รายได ตางกันมีพฤติกรรมผูบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพตามรานอาหารเพื่อสุขภาพตางกันสอดคลองกับงานวิจัย 
อรุโณทัย ใจนะโม (2552) ไดทําการศึกษา "ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกรับประทานอาหารมังสาวิรัติของผูบริโภคในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม" ไดผลสรุปดังน้ี ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจบริโภคอาหารมังสาวิรัติ มีดังน้ี คือ ปจจัยทางดานรายได 
พบวา รายไดมีสวนทําใหผูบริโภคตัดสินใจบริโภคมากที่สุด รองลงมาคือ ตองการประหยัดเงินเลยหันมาบริโภคอาหามังสาวิรัติ 
และภาวะทางเศรษฐกิจมีผลทําใหเกิดการตัดสินใจบริโภค  
  อาชีพ ตางกันมีพฤติกรรมผูบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพตามรานอาหารเพื่อสุขภาพตางกันสอดคลองกับงานวิจัย     
อําพล นววงศเสถียร (2557) ไดทําการศึกษา "พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริโภคในรานคาออนไลน" ไดสรุปผลวาปจจัย
ทางดานจิตวิทยามีผลตอการตัดสินใจซ้ือของออนไลน เพราะกลุมลูกคาเปาหมายที่อยูในชวงวัยรุนถึงวัยทํางานไดทําให
สอดคลองกับพฤติกรรมกลุมเปาหมายเพื่อใหลูกคาไดรับความสะดวกสบายมากที่สุด 
 ศาสนา ตางกันมีพฤตกิรรมผูบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพตามรานอาหารเพื่อสุขภาพตางกันเน่ืองจากการเก็บขอมูลครั้ง
น้ีดําเนินการเก็บเฉพาะในเขตกรุงเทพทําใหศาสนาสวนใหญจึงเปนกลุมศาสนาพุทธเปนหลัก 
 ปจจัยทางสังคม สงผลทําใหพฤติกรรมผูบริโภคแตกตางกันสอดคลองกับงานวิจัยศุภวัชร ยิ่งยง (2555) ได
ทําการศึกษาเรื่อง "ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือผลิตภัณฑดูแลผิวสําหรับผูชาย” ไดผลสรุปวาปจจัยทางดานสังคมในการ
เลือกซ้ือผลิตภัณฑดูแลผิวมาจากผูปกครองซ่ึงมีพฤติกรรมการใชอยูแลวจึงมีการเลือกซ้ือใหกับบุตรหลานเปนตน 
            ปจจัยทางจิตวิทยาสงผลทําใหพฤติกรรมผูบริโภคแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ ศุภวัชร ยิ่งยง (2555) ได
ทําการศึกษาเรื่อง "ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือผลิตภัณฑดูแลผิวสําหรับผูชาย" ไดผลสรุปวาและปจจัยทางดานจิตวิทยา
สืบเน่ืองมาจากผูบริโภคไดใหความสําคัญในเรื่องการสงเสริมการขายจึงสอดคลองใหมีผลตอพฤติกรรมความรูสึกนึกคิดในการ
ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑไดเร็วขึ้น 
 ดานผลิตภัณฑตางกันมีพฤติกรรมผูบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพตามรานอาหารเพื่อสุขภาพตางกัน สอดคลองกับ
งานวิจัยของอรุโณทัย ใจนะโม (2552) ไดทําการศึกษา "ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกรับประทานอาหารมังสาวิรัติของ
ผูบริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม" ไดผลสรุปดังน้ี ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจบริโภคอาหารมังสาวิรัติ มีดังน้ี คือ 7psโดย
แบงเปนปจจัยทางดานตัวผลิตภัณฑ ความสะอาดและปลอดสารพิษและยังสอดคลองกับ นภารัตน วัฒนา (2554) ได
ทําการศึกษา "ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจบริโภคอาหารประเภทสลัดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี" ไดผลสรุปวา 
ผูบริโภคนิยมและใหความสําคัญกับความสดสะอาดของสลัดดังน้ันเองสรุปไดวาสําคัญกับปจจัยทางดานผลิตภัณฑเปนอยาง
มาก 
    ดานราคาตางกันมีพฤติกรรมผูบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพตามรานอาหารเพื่อสุขภาพตางกันสอดคลองกับงานวิจัย
ของอรุโณทัย ใจนะโม (2552) ไดทําการศึกษา "ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกรับประทานอาหารมังสาวิรัติของผูบริโภคในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม" ไดผลสรุปดังน้ีการเปรียบเทียบราคากับคุณภาพมีผลตอการตัดสินใจ สอดคลองกับงานวิจัยของนภา
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รัตน วัฒนา (2554) ไดทําการศึกษา "ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจบริโภคอาหารประเภทสลัดของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี" ไดผลสรุปวา ผูบริโภคไดใหความสําคัญกับดานราคาเปนอยางมาก 
   ดานการจัดจําหนายตางกันมีพฤติกรรมผูบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพตามรานอาหารเพื่อสุขภาพตางกันสอดคลองกับ
งานวิจัยของธีรวีร วราธรไพบูลย (2557) ไดทําการศึกษา "พฤติกรรมการบริโภคอาหารนิยมบริโภคกับอาหารเพื่อสุขภาพ" 
ไดผลสรุปวา ผูบริโภคมีพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพประเภทผักและผลไมและมักจะซ้ือจากรานในหางสรรพสินคา
และรานสะดวกซ้ือ 
 ดานการสงเสริมการตลาดตางกันมีพฤติกรรมผูบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพตามรานอาหารเพื่อสุขภาพตางกัน
สอดคลองกับงานวิจัยของศุภวัชร ยิ่งยง (2555) ไดทําการศึกษาเรื่อง "ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือผลิตภัณฑดูแลผิว
สําหรับผูชาย” ไดผลสรุปวา การเลือกซ้ือผลิตภัณฑดูแลผิวสําหรับผูชายน้ันมีการวิจัยวาปจจัยในเรื่อง 7ps โดยใหความสําคัญ
กับปจจัยดานการสงเสริมการขายโดยการลดแลกแจกแถม 
      ดานบุคคลากรตางกันมีพฤติกรรมผูบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพตามรานอาหารเพื่อสุขภาพตางกันสอดคลองกับ
งานวิจัยของวงศกร คําเพิ่ม (2553) ไดทําการศึกษาเรื่อง "ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชบริการรานอาหารเวียดนาม" ไดผลสรุปวา 
แหลงขอมูลขาวสารที่ผูบริโภคทราบน้ันมาจากเพื่อนและคนรูจัก 
        ดานกระบวนการตางกันมีพฤติกรรมผูบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพตามรานอาหารเพื่อสุขภาพตางกันสอดคลองกับ
งานวิจัยของอําพล นววงศเสถียร(2557)ไดทําการศึกษา "พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริโภคในรานคาออนไลน" ไดสรุปผลวา
ปจจัยทางดานจิตวิทยามีผลตอการตัดสินใจซ้ือของออนไลนเพราะเน่ืองจากการตกแตงเว็ปไซตสามารถดึงดูดกลุมลูกคา
เปาหมายที่อยูในชวงวัยรุนถึงวัยทํางานไดทําใหสอดคลองกับพฤติกรรมกลุมเปาหมายเพื่อใหลูกคาไดรับความสะดวกสบายมาก
ที่สุด 
 ดานกายภาพตางกันมีพฤติกรรมผูบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพตามรานอาหารเพื่อสุขภาพตางกันสอดคลองกับงานวิจัย
ของอําพล นววงศเสถียร (2557) ไดทําการศึกษา "พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริโภคในรานคาออนไลน" ไดสรุปผลวาการ
เลือกซ้ือสินคาที่งายไมซับซอน รวมไปถึงขั้นตอนการส่ังซ้ือก็งายดาวนโหลดรวดเร็วไมยุงยากและสามารถดึงดูดกลุมลูกคา
เปาหมายเพื่อใหลูกคาไดรับความสะดวกสบายมากที่สุด 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 1. ศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคหลังการซ้ือ ผลิตภัณฑอาหารคลีน 
 2. ศึกษาการสงเสริมการตลาด (Promotion Mix) ของธุรกิจอาหารคลีนในชองทางecommerce  
 3. เน่ืองจากขอจํากัดการวิจัยครั้งน้ีคือศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครเทาน้ัน ดังน้ันเองการศึกษาดานอาหารเพื่อ
สุขภาพตอไปควรมีการเปรียบเทียบกับจังหวัดที่มีขนดใกลเคียง เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ เปนตน เพื่อศึกษาวาผลมีความ
แตกตางหรือสอดคลองกันหรือไม เพื่อประโยชนในการวางแผนการทําตลาดอาหารเพื่อสุขภาพ 
 4. อุปสรรคในการวิจัยครั้งน้ีคือการแสดงรายการอาหารคลีนใหกับผูตอบแบบสอบถามไดทราบ เพราะบางครั้ง
ผูบริโภคยังไมเขาใจวา อะไรคือ อาหารเพื่อสุขภาพ หรือบางครั้งตนเองไดบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพโดยไมรูตัว ดังน้ันเองการ
วิจัยครั้งตอไปควรจําแนกประเภท อาหารเพื่อสุขภาพ ใหมีความชัดเจนมากกวาน้ี ควรมีภาพประกอบอาหารเปนตน 
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รัตน วัฒนา (2554) ไดทําการศึกษา "ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจบริโภคอาหารประเภทสลัดของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี" ไดผลสรุปวา ผูบริโภคไดใหความสําคัญกับดานราคาเปนอยางมาก 
   ดานการจัดจําหนายตางกันมีพฤติกรรมผูบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพตามรานอาหารเพื่อสุขภาพตางกันสอดคลองกับ
งานวิจัยของธีรวีร วราธรไพบูลย (2557) ไดทําการศึกษา "พฤติกรรมการบริโภคอาหารนิยมบริโภคกับอาหารเพื่อสุขภาพ" 
ไดผลสรุปวา ผูบริโภคมีพฤติกรรมการเลือกซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพประเภทผักและผลไมและมักจะซ้ือจากรานในหางสรรพสินคา
และรานสะดวกซ้ือ 
 ดานการสงเสริมการตลาดตางกันมีพฤติกรรมผูบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพตามรานอาหารเพื่อสุขภาพตางกัน
สอดคลองกับงานวิจัยของศุภวัชร ยิ่งยง (2555) ไดทําการศึกษาเรื่อง "ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือผลิตภัณฑดูแลผิว
สําหรับผูชาย” ไดผลสรุปวา การเลือกซ้ือผลิตภัณฑดูแลผิวสําหรับผูชายน้ันมีการวิจัยวาปจจัยในเรื่อง 7ps โดยใหความสําคัญ
กับปจจัยดานการสงเสริมการขายโดยการลดแลกแจกแถม 
      ดานบุคคลากรตางกันมีพฤติกรรมผูบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพตามรานอาหารเพื่อสุขภาพตางกันสอดคลองกับ
งานวิจัยของวงศกร คําเพิ่ม (2553) ไดทําการศึกษาเรื่อง "ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชบริการรานอาหารเวียดนาม" ไดผลสรุปวา 
แหลงขอมูลขาวสารที่ผูบริโภคทราบน้ันมาจากเพื่อนและคนรูจัก 
        ดานกระบวนการตางกันมีพฤติกรรมผูบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพตามรานอาหารเพื่อสุขภาพตางกันสอดคลองกับ
งานวิจัยของอําพล นววงศเสถียร(2557)ไดทําการศึกษา "พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริโภคในรานคาออนไลน" ไดสรุปผลวา
ปจจัยทางดานจิตวิทยามีผลตอการตัดสินใจซ้ือของออนไลนเพราะเน่ืองจากการตกแตงเว็ปไซตสามารถดึงดูดกลุมลูกคา
เปาหมายที่อยูในชวงวัยรุนถึงวัยทํางานไดทําใหสอดคลองกับพฤติกรรมกลุมเปาหมายเพื่อใหลูกคาไดรับความสะดวกสบายมาก
ที่สุด 
 ดานกายภาพตางกันมีพฤติกรรมผูบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพตามรานอาหารเพื่อสุขภาพตางกันสอดคลองกับงานวิจัย
ของอําพล นววงศเสถียร (2557) ไดทําการศึกษา "พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริโภคในรานคาออนไลน" ไดสรุปผลวาการ
เลือกซ้ือสินคาที่งายไมซับซอน รวมไปถึงขั้นตอนการส่ังซ้ือก็งายดาวนโหลดรวดเร็วไมยุงยากและสามารถดึงดูดกลุมลูกคา
เปาหมายเพื่อใหลูกคาไดรับความสะดวกสบายมากที่สุด 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 1. ศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคหลังการซ้ือ ผลิตภัณฑอาหารคลีน 
 2. ศึกษาการสงเสริมการตลาด (Promotion Mix) ของธุรกิจอาหารคลีนในชองทางecommerce  
 3. เน่ืองจากขอจํากัดการวิจัยครั้งน้ีคือศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครเทาน้ัน ดังน้ันเองการศึกษาดานอาหารเพื่อ
สุขภาพตอไปควรมีการเปรียบเทียบกับจังหวัดที่มีขนดใกลเคียง เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ เปนตน เพื่อศึกษาวาผลมีความ
แตกตางหรือสอดคลองกันหรือไม เพื่อประโยชนในการวางแผนการทําตลาดอาหารเพื่อสุขภาพ 
 4. อุปสรรคในการวิจัยครั้งน้ีคือการแสดงรายการอาหารคลีนใหกับผูตอบแบบสอบถามไดทราบ เพราะบางครั้ง
ผูบริโภคยังไมเขาใจวา อะไรคือ อาหารเพื่อสุขภาพ หรือบางครั้งตนเองไดบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพโดยไมรูตัว ดังน้ันเองการ
วิจัยครั้งตอไปควรจําแนกประเภท อาหารเพื่อสุขภาพ ใหมีความชัดเจนมากกวาน้ี ควรมีภาพประกอบอาหารเปนตน 

เอกสารอางอิง 
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ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะระบบสารสนเทศทางการบัญชีกับคุณภาพกําไร 
ในโรงงานอุตสาหกรรม : กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 

Relationship between Characteristics of Accounting Information System and Earnings 
Quality of Industrial Factories: A Case Study of Lat Krabang Industrial Estate 

รุงรัศมี  ดีปราศัย 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

บทคัดยอ 

การคนควาอิสระครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) คุณลักษณะระบบสารสนเทศทางการบัญชี 2) คุณภาพกําไร และ 
3) ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะระบบสารสนเทศทางการบัญชีกับคุณภาพกําไรของโรงงานอุตสาหกรรม: กรณีศึกษา นิคม
อุตสาหกรรมลาดกระบัง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ โรงงานอุตสาหกรรม เขตนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังที่จดทะเบียนเปน
บริษัทจํานวน 155 บริษัท โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการศึกษา สอบถามพนักงานบัญชีบริษัทโรงงานอุตสาหกรรม 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว และการวิเคราะห คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีลักษณะของอุตสาหกรรมเปนอุตสาหกรรมยานยนต ระยะเวลาในการ
ดําเนินธุรกิจมากกวา 10 ป ทุนจดทะเบียนมากกวา 8 ลานบาท จํานวนพนักงานนอยกวา 200 คน ใหความสําคัญเก่ียวกับ
คุณลักษณะระบบสารสนเทศทางการบัญชีโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ไดแก ดานความครบถวน ดานตรวจสอบความถูกตอง
ได และดานความทันตอเวลา ตามลําดับ คุณภาพกําไรโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ไดแก ดานความโปรงใสในหลักการบัญชี 
ดานสัญญาณเตือนภัย และดานอุตสาหกรรม ตามลําดับ และพบวาคุณลักษณะระบบสารสนเทศทางการบัญชีกับคุณภาพกําไร
มีความสัมพันธกันทางบวกในระดับสูง หมายถึง โรงงานอุตสาหกรรมเขตนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังที่ใหความสําคัญเก่ียวกับ
คุณลักษณะระบบสารสนเทศทางการบัญชีสูง คุณภาพกําไรของบริษัทจะสูงตามไปดวย 
คําสําคัญ :  ระบบสารสนเทศทางการบัญช ีคุณภาพกําไร 

Abstract 

 The independent study was carried out to investigate 1) the characteristics of accounting 
information system, 2) the earnings quality and 3) the relationship between the characteristics of 
accounting information system and the earnings quality of the industrial factories: a case study of Lat 
Krabang Industrial Estate. 
 The sample used in the study comprised 155 industrial factories which were the registered 
companies in Lat Krabang Industrial Estate.  The data were collected from the accountants of the 
factories through the application of questionnaire and were analyzed using Frequency, Percentage, Mean, 
Standard Deviation, One-way ANOVA, and Pearson Correlation Coefficient at 0.05 level of significance. 
 The study results revealed that the majority of the samples were the automotive industries 
which had more than 10 years of business operation with more than 8 million baht of authorized capital, 
had less than 200 employees, gave importance on the overall characteristics of accounting information 
system at the highest level with respect to the completeness aspect, the accurate aspect, and the 
timeliness aspect respectively.  The overall earnings quality in the aspects of transparency in the 
accounting procedures, warning signal, and industry were at the high level.  It was found that the 
characteristics of accounting information system and the earnings quality had a high level of positive 
relationship, and this meant that the industrial factories in Lat Krabang Industrial Estate that gave high 

รุ่งรัศมี  ดีปราศัย , จุฑาทิพย์  สองเมือง
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ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะระบบสารสนเทศทางการบัญชีกับคุณภาพกําไร 
ในโรงงานอุตสาหกรรม : กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 

Relationship between Characteristics of Accounting Information System and Earnings 
Quality of Industrial Factories: A Case Study of Lat Krabang Industrial Estate 

รุงรัศมี  ดีปราศัย 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

บทคัดยอ 

การคนควาอิสระครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) คุณลักษณะระบบสารสนเทศทางการบัญชี 2) คุณภาพกําไร และ 
3) ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะระบบสารสนเทศทางการบัญชีกับคุณภาพกําไรของโรงงานอุตสาหกรรม: กรณีศึกษา นิคม
อุตสาหกรรมลาดกระบัง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ โรงงานอุตสาหกรรม เขตนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังที่จดทะเบียนเปน
บริษัทจํานวน 155 บริษัท โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการศึกษา สอบถามพนักงานบัญชีบริษัทโรงงานอุตสาหกรรม 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว และการวิเคราะห คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีลักษณะของอุตสาหกรรมเปนอุตสาหกรรมยานยนต ระยะเวลาในการ
ดําเนินธุรกิจมากกวา 10 ป ทุนจดทะเบียนมากกวา 8 ลานบาท จํานวนพนักงานนอยกวา 200 คน ใหความสําคัญเก่ียวกับ
คุณลักษณะระบบสารสนเทศทางการบัญชีโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ไดแก ดานความครบถวน ดานตรวจสอบความถูกตอง
ได และดานความทันตอเวลา ตามลําดับ คุณภาพกําไรโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ไดแก ดานความโปรงใสในหลักการบัญชี 
ดานสัญญาณเตือนภัย และดานอุตสาหกรรม ตามลําดับ และพบวาคุณลักษณะระบบสารสนเทศทางการบัญชีกับคุณภาพกําไร
มีความสัมพันธกันทางบวกในระดับสูง หมายถึง โรงงานอุตสาหกรรมเขตนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังที่ใหความสําคัญเก่ียวกับ
คุณลักษณะระบบสารสนเทศทางการบัญชีสูง คุณภาพกําไรของบริษัทจะสูงตามไปดวย 
คําสําคัญ :  ระบบสารสนเทศทางการบัญช ีคุณภาพกําไร 

Abstract 

 The independent study was carried out to investigate 1) the characteristics of accounting 
information system, 2) the earnings quality and 3) the relationship between the characteristics of 
accounting information system and the earnings quality of the industrial factories: a case study of Lat 
Krabang Industrial Estate. 
 The sample used in the study comprised 155 industrial factories which were the registered 
companies in Lat Krabang Industrial Estate.  The data were collected from the accountants of the 
factories through the application of questionnaire and were analyzed using Frequency, Percentage, Mean, 
Standard Deviation, One-way ANOVA, and Pearson Correlation Coefficient at 0.05 level of significance. 
 The study results revealed that the majority of the samples were the automotive industries 
which had more than 10 years of business operation with more than 8 million baht of authorized capital, 
had less than 200 employees, gave importance on the overall characteristics of accounting information 
system at the highest level with respect to the completeness aspect, the accurate aspect, and the 
timeliness aspect respectively.  The overall earnings quality in the aspects of transparency in the 
accounting procedures, warning signal, and industry were at the high level.  It was found that the 
characteristics of accounting information system and the earnings quality had a high level of positive 
relationship, and this meant that the industrial factories in Lat Krabang Industrial Estate that gave high 
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importance on the characteristics of accounting information system would have the high earnings quality 
for the companies. 
Keywords: accounting information system, earnings quality 

บทนํา 

ปจจุบันการแขงขันทางธุรกิจมีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อย ๆ ประกอบกับการเพิ่มขึ้น เปล่ียนแปลงของนวัตกรรม เทคโนโลยี 
ระบบปฏิบัติไดมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง ประสิทธิภาพในการบริหาร และความม่ันคงขององคกรจึงขึ้นอยูกับนวัตกรรมและ
ระบบปฏิบัติการ โดยสวนใหญการบริหารจัดการองคกรสมัยใหมมีการนําระบบปฏิบัติการเขามาใช เพื่อชวยในการขับเคล่ือน 
ดําเนินธุรกิจ และใหขอมูลประกอบการตดัสินใจที่ถูกตอง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สงผลใหองคกรมีโอกาสในการแขงขัน
ทางธุรกิจสูงขึ้น 
 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี เปนอีกหน่ึงระบบที่ผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญและนํามาใชกันอยางลนหลามใน
ปจจุบัน เพื่อชวยใหองคกรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานที่ดี  และมีประโยชนตอบุคคลภายใน 
บุคคลภายนอก และมีสวนชวยในการตัดสินใจ นอกจากน้ี ยังชวยลดระยะเวลาการทํางานใหกับพนักงาน และจําจดขอมูลตาง 
ๆ ของกิจการไดอยางครบถวน ถูกตอง กําไรเปนขอมูลทางบัญชีรายการหน่ึงในงบการเงินที่สะทอนถึงมูลคาของกิจการ ซ่ึง
กิจการที่มีกําไรแตกตางกันจะมีมูลคาของกิจการแตกตางกัน จึงเปนการบงบอกถึงความสําคัญของกําไรในดานความเก่ียวของ
กับมูลคาของกิจการ กําไรจึงเปนขอมูลที่ใชสรุปผลการดําเนินงานของกิจการในรอบระยะเวลาหน่ึง เชน รายป รายไตรมาส ที่
ชวยใหผูใชงบการเงินสามารถประเมินผลการบริหารงานของฝายบริหาร ความสามารถในการสรางกําไรของกิจการ กระแสเงิน
สดในอนาคต และใชประกอบการตัดสินใจลงทุน จึงพิจารณาไดวา กําไร คือ คาประมาณของกําไรทางเศรษฐกิจ ซ่ึงเก่ียวของ
กับกระแสเงินสดที่ไดรับ หากกําไรในงบการเงินเปนกําไรที่มีคุณภาพ จะสะทอนใหเห็นกระแสเงินสดของกิจการไดอยางแทจริง 
(วรศักดิ์ ทุมมานนท, 2543) ไดกลาววาความสามารถในการทํากําไรที่ดีน้ันจะตองใหกระแสเงินสดที่ดี เม่ือไดพิจารณางบ
กระแสเงินสดไปพรอม ๆ กับงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หากกิจการมีกระแสเงินสดจากการ
ดําเนินงานติดลบตอเน่ืองกันเปนระยะเวลาหลาย ๆ ป ขณะที่มีกําไรมาโดยตลอด ยอมเปนสัญญาณเตือนภัยใหเห็นวากิจการ
จะประสบกับปญหาการขาดสภาพคลองทางการเงิน  
 ดังน้ัน ระบบปฏิบัติการทางการบัญชีจึงมีสวนรวมในการตัดสินใจทางธุรกิจ ซ่ึงความครบถวน ถูกตอง และมี
ประสิทธิภาพน้ันขึ้นอยูกับคุณภาพของสารสนเทศที่ไดรับ แตจากการที่แนวโนมของธุรกิจในยุคปจจุบันน้ันมีโครงสรางองคกรที่
สลับซับซอนและมีสาขาหรือหนวยงานที่กระจายแยกกันไปตามภูมิภาคตาง ๆ มากยิ่งขึ้นทําใหปญหาตาง ๆ ในการเก็บ
รวบรวมขอมูล การประมวลผลและการส่ือสารเพื่อแลกเปล่ียนขอมูลน้ันเพิ่มมากยิ่งขึ้นตามไปดวย และคุณภาพกําไรจึงเปนส่ิง
ที่นักวิเคราะหควรใหความสําคัญเพื่อใหสามารถพยากรณกําไรและมูลคาของกิจการไดใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุด 
ผูวิจัยจึงสนใจทําการวิจัยเก่ียวกับความสัมพันธระหวางคุณลักษณะระบบสารสนเทศทางการบัญชีกับคุณภาพกําไร 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะระบบสารสนเทศทางการบัญชีของโรงงานอุตสาหกรรม 
2. เพื่อศึกษาคุณภาพกําไรของโรงงานอุตสาหกรรม 

       3. เพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางคุณลักษณะระบบสารสนเทศทางการบัญชีกับคุณภาพกําไรของโรงงาน
อุตสาหกรรม 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ี มุงศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะระบบสารสนเทศทางการบัญชีและคุณภาพกําไรในโรงงาน
อุตสาหกรรม : กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กลุมตัวอยางคือ ผูจัดการฝายบัญชีของโรงงานอุตสาหกรรม เขตนิคม
อุตสาหกรรมลาดกระบัง จํานวน 155 โรงงาน 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม แบงเปน 3 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 เปนแบบตรวจสอบรายการเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย ตําแหนงงาน 
ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ ทุนจดทะเบียน และจํานวนพนักงาน มห
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ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับคุณลักษณะระบบสารสนเทศทางการบัญชี 5 ดาน ไดแก ดานความเชื่อถือได ดาน
ตรวจสอบความถูกตองได (ทิพวรรณ  หลอสุวรรณรัตน, 2545 น.  12-15) ดานความครบถวน ดานความทันตอเวลา (แนง
นอย  ใจออนนอม, 2542, น.  347) และดานความเก่ียวของกับการตัดสินใจ (ประภาวดี  สืบสนธ, 2543, น.  7-8) มีลักษณะ
เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.81-0.92 

ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับคุณภาพกําไร 5 ดาน ไดแก ดานสัญญาณเตือนภัย (วรศักดิ์  ทุมมานนท, 2549) 
ดานอุตสาหกรรม (วรศักดิ์  ทุมมานนท, 2543, น.  113-114) ดานฐานะทางการเงิน (วรศักดิ์  ทุมมานนท, 2543, น.  113-
115) ดานความโปรงใสในหลักการบัญชี (วรศักดิ์  ทุมมานนท, 2543, น.  116) และดานกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (บุษกร  ศรี
กุลวรรณ, 2546, น.  116) มีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ มีคาอํานาจ
จําแนกอยูระหวาง 0.80-0.92 และมีคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 0.94 

การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยใชวิธีแจกแบบสอบถามใหแกผูจัดการฝายบัญชีของโรงงานอุตสาหกรรม เขตนิคม
อุตสาหกรรมลาดกระบัง พรอมทั้งขอใหสงแบบสอบถามกลับคืน โดยไดแบบสอบถามสมบูรณกลับคืนจํานวน 155 ชุด จาก
โรงงานอุตสาหกรรมจํานวนทั้งส้ิน 155 โรงงาน คิดเปนรอยละ 100 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และมีเกณฑการแปล
คาคะแนนเฉล่ีย เปนมาตราสวนการประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับตามวิธีของลิเครท (Likert Scale) ไดแก คาเฉล่ีย
ระหวาง 1.00-1.80 หมายถึง ระดับนอยที่สุด คาเฉล่ียระหวาง 1.81-2.60 หมายถึง ระดับนอย คาเฉล่ียระหวาง 2.61-3.40 
หมายถึง ระดับปานกลาง คาเฉล่ียระหวาง 3.41-4.20 หมายถึง ระดับมาก และคาเฉล่ียระหวาง 4.21-5.00 หมายถึง ระดับ
มากที่สุด การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน 

ผลการวิจัย 

1.  พนักงานสวนใหญดํารงตําแหนงผูจัดการฝายบัญชี (รอยละ 53.55) ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจของบริษัท
มากกวา 10 ป รอยละ 76.80 มีทุนจดทะเบียนมากกวา 8 ลานบาท รอยละ 72.90 พนักงานบริษัทนอยกวา 200 คน รอยละ 
58.70 และประกอบธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมยานยนต รอยละ 18.07 

2.  ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัยขอ 1 พบวาคุณลักษณะระบบสารสนเทศทางการบัญชี โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมากที่สุด พิจารณาเปนรายดานสวนใหญอยูในระดับมากที่สุด เรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ไดแก ดานความ
ครบถวน ดานตรวจสอบความถูกตองได ดานความทันตอเวลา ดานความเชื่อถือได และดานความเก่ียวของกับการตัดสินใจ 
ตามลําดับ ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 คาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลความหมาย และการจัดลําดับของคุณลักษณะระบบสารสนเทศ 
             ทางการบัญชีในภาพรวม 

คุณลักษณะระบบสารสนเทศทางการบัญชี x̄  S.D. ระดับ ลําดับที่ 

1.  ดานความเชื่อถือได 
2.  ดานตรวจสอบความถูกตองได 
3.  ดานความครบถวน 
4.  ดานความทันตอเวลา 
5.  ดานความเก่ียวของกับการตัดสินใจ 

4.25 
4.32 
4.37 
4.29 
4.07 

0.50 
0.49 
0.43 
0.53 
0.59 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

มาก 

4 
2 
1 
3 
5 

คาเฉล่ียรวม 4.28 0.42 มากที่สุด  
 

 3.  ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัยขอ 2 พบวาคุณภาพกําไร ในภาพรวมอยูในระดับมาก พิจารณาเปนราย
ดานสวนใหญอยูในระดับมากเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ไดแก ดานความโปรงใสในหลักการบัญชี ดานสัญญาณ
เตือนภัย ดานอุตสาหกรรม ดานฐานะการเงิน และดานกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ตามลําดับ ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 คาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลความหมาย และการจัดลําดับของคุณภาพกําไรในภาพรวม 

คุณภาพกําไร x̄  S.D. ระดับ ลําดับที่ 

1.  ดานสัญญาณเตือนภัย 
2.  ดานอุตสาหกรรม 
3.  ดานฐานะทางการเงิน 
4.  ดานความโปรงใสในหลักการบัญชี 
5.  ดานกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

3.97 
3.95 
3.93 
4.24 
3.90 

0.64 
0.65 
0.54 
0.47 
0.58 

มาก 
มาก 
มาก 

มากที่สุด 
มาก 

2 
3 
4 
1 
5 

ภาพรวม 4.00 0.49 มาก  

 
 4.  ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัยขอ 3 พบวาคุณลักษณะระบบสารสนเทศทางการบัญชีมีความสัมพันธ
ทางบวกกับคุณภาพกําไร หมายถึง โรงงานอุตสาหกรรมเขตนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังที่ใหความสําคัญเก่ียวกับคุณลักษณะ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชีสูง คุณภาพกําไรของบริษัทจะสูงตามไปดวย ดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะระบบสารสนเทศและคุณภาพกําไรในโรงงาน               
             อุตสาหกรรม กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 

คุณลักษณะระบบสารสนเทศทางการบัญชี คุณภาพกําไร (r) 
1.  ดานความเชื่อถือได 0.59** 
2.  ดานตรวจสอบความถูกตองได 0.55** 
3.  ดานความครบถวน 0.67** 
4.  ดานความทันเวลา 0.67** 
5.  ดานความเก่ียวของกับการตัดสินใจ 0.70** 

**p > .01 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

1.  นักบัญชีมีทัศนคติเก่ียวกับคุณลักษณะระบบสารสนเทศทางการบัญชี ดานความครบถวน ดานตรวจสอบความ
ถูกตองได ดานความทันตอเวลา และดานความเชื่อถือได อยูในระดับมากที่สุด เน่ืองจาก การประกอบธุรกิจหรือการดําเนิน
ธุรกิจใหประสบผลสําเร็จไดในสภาวะที่มีการแขงขันสูงในปจจุบัน จําเปนอยางยิ่งที่ผูประกอบการหรือผูบริหารจะตองไดรับ
ขอมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ กอใหเกิดการตัดสินใจ วางแผน และควบคุมการดําเนินงานไดดียิ่งขึ้น สามารถนําพา
ธุรกิจไปสูความไดเปรียบ และแสวงหาโอกาสทางธุรกิจไดดีกวา ดังน้ัน การบริหารงานแบบใหมจะใหความสําคัญกับระบบ
ขอมูลสารสนเทศมากขึ้น เพราะหากกิจการมีระบบสารสเทศที่ดีก็จะทําใหสามารถใหขอมูลในการตัดสินใจที่รวดเร็ว ถูกตอง
และมีประสิทธิภาพมากกวา ซ่ึงสงผลใหกิจการมีโอกาสอยูรอดได สอดคลองกับงานวิจัยของประภาวดี  สืบสนธ 2543 : 12-13 
สรุปไดวาสารสนเทศ ที่ดีตองมีคุณลักษณะครบทั้ง 4 ดาน คือ ดานเวลา (ทันเวลา และทันสมัย) ดานเน้ือหา (ถูกตอง สมบูรณ 
ยึดหยุน นาเชื่อถือ ตรงกับ ความตองการ และตรวจสอบได) ดานรูปแบบ (ชัดเจน กะทัดรัด งาย รูปแบบการนําเสนอ 
ประหยัด แปลก) และดาน กระบวนการ (เขาถึงได และปลอดภัย)  

2.  ทัศนคติเก่ียวกับคุณภาพกําไร ดานความโปรงใสในหลักการบัญชี อยูในระดับมากที่สุด สอดคลองกับบทความวร
ศักดิ์ ทุมมานนท, 2543: 116 กําไรจะตองเปนตัวเลขที่สามารถเขาใจได (Basis Understandability) ในการรายงานทาง
การเงินและวิเคราะหไดอยางตรงไปตรงมามากกวากิจการที่เสนอรายงานทางการเงินที่เขาใจไดยาก กลาวคือ หากมีกิจการสอง
แหงซ่ึงมีตัวเลขที่ผานมาประมาณการกําไรเทากันทุกประการ ผูลงทุนจะใหมูลคาหลักทรัพยของกิจการที่มีกระแสกําไรที่ชวยให
สามารถวิเคราะหไดอยางตรงไปตรงมาและใหขอมูลเก่ียวกับผลการดําเนินงานที่ไมซับซอนสูงกวาหลักทรัพยของกิจการที่มี
กระแสกําไรที่ยากเกินกวาที่ผูลงทุนจะสามารถเขาใจได ดานสัญญาณเตือนภัย ดานอุตสาหกรรม ดานฐานะทางการเงิน และ
ดานกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อยูในระดับมาก เน่ืองจากปจจุบันคุณภาพกําไรไดเขามามีบทบาทในการใชเปนเครื่องมือในการ
ประเมินความเส่ียงของหลักทรัพย และเปนเครื่องมือในการคนหาสัญญาณเตือนภัยของตัวเลขทางบัญชีที่กิจการจัดทําขึ้นที่
สามารถใชในการประเมินผลการดําเนินงานและการวางแผนสําหรับอนาคต ซ่ึงเปนส่ิงจําเปนสําหรับนักบัญชีที่จะตองแสดงมห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี



การประชุมวิชาการวิจัยรำาไพพรรณี ครั้งที่ 9, “การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2558

170 82 

 

ขอมูลของคุณภาพกําไรที่ถูกตองและเชื่อถือได สอดคลองกับบทความ วรศักดิ์  ทุมมานนท, 2549 กลาวคือ ผูวิเคราะหจะตอง
ใหความสําคัญกับการวิเคราะหคุณภาพกําไรก็คือ การคนหาสัญญาณเตือนภัยซ่ึงเปนการบงช้ีการเปล่ียนแปลงตางๆ ของ
กิจการที่จะเกิดขึ้นตามมาซ่ึงอาจยังไมไดมีการสะทอนเขาไปในราคาหลักทรัพยของกิจการน้ันหรือไมสามารถมองเห็นไดอยาง
ชัดเจนจากตัววัดผลการดําเนินการหรือตัววัดฐานะการเงินที่สําคัญ 
 3.  ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะระบบสารสนเทศทางการบัญชีกับคุณภาพกําไรของโรงงานอุตสาหกรรม 
กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง พบวา ความสัมพันธคุณลักษณะระบบสารสนเทศทางการบัญชีกับคุณภาพกําไรมี
ความสัมพันธกันทางบวกในระดับสูง หมายถึง บริษัทเขตนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังที่ใหความสําคัญเก่ียวกับคุณลักษณะระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีสูง คุณภาพกําไรของบริษัทจะสูงตามไปดวย สอดคลองกับงานวิจัยของฐิติพร วรฤทธ์ิ (2550) ทําการ
วิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางคุณภาพของระบบสารสนเทศทางการบัญชี ความไดเปรียบทางการแขงขัน และความสําเร็จใจ
การดําเนินงาน เพื่อเปนแนวทาง ขอมูล ขอสนเทศ หลักการในการประเมิน ปรับปรุง และเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของธุรกิจ 
ผลการวิจัยพบวา คุณภาพระบบสารสนเทศทางบัญชี และความไดเปรียบทางการแขงขันมีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวก
กับความสําเร็จในการดําเนินงานของธุรกิจ SMEs และสอดคลองกับยิ่งลักษณ  เขมโชติกูร (2552) ทําการวิจัยเรื่อง ผลกระทบ
ของแนวทางการใชระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่มีตอผลการดําเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอําเภอ
เมืองเชียงใหม เพื่อศึกษาผลกระทบของแนวทางการใชระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่มีตอผลการดําเนินงานของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม ในอําเภอเมืองเชียงใหม ผลการศึกษา พบวากลุมที่มีแนวทางการใชระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่
ดีจะมีผลการดําเนินงานที่ดีกวากลุมที่มีแนวทางการใชระบบสารสนเทศที่นอยกวา ซ่ึงคาเฉล่ียของผลการดําเนินงานจะดีขึ้น ถา
มีการจัดการแนวทางการใชระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่ด ี

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

1.  ผูบริหารควรใหความตระหนักและสงเสริมใหมีการพัฒนาคุณภาพระบบสารสนเทศทางการบัญชี เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันในการดําเนินงานขององคกรใหทันตอการเปล่ียนแปลงของสภาพทาง
เศรษฐกิจในปจจุบัน 
 2.  ผูบริหารและหนวยงานที่เก่ียวของควรสงเสริมใหธุรกิจจัดทําระบบสารสนเทศทางการบัญชีอยางจริงจังและ
ตอเน่ือง โดยอาจมีการสงเสริมหรือจัดอบรมทางดานการจัดทําบัญชี เพื่อเปนการกระตุนใหผูประกอบการใหความรวมมือและ
เห็นความสําคัญของระบบบัญชีภายในองคกร เพื่อใหผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
 3.  นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังควรมีขอมูลของกลุมบริษัท โดยจัดทําชุดของขอมูลจัดเก็บที่นิคมอุตสาหกรรม
ลาดกระบัง เพื่อเปนประโยชนตอการบริหารงานในระดับประเทศ 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

1) ศึกษาปญหาและอุปสรรคในการใชระบบสารสนเทศทางการบัญชี  
 2) ศึกษาดานผลกระทบของคุณลักษณะระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่มีตอผูจัดทําบัญชี 
 3) ศึกษาดานการเปรียบเทียบความคิดเห็นและการยอมรับของผูจัดทําบัญชีระหวางการทําบัญชีดวยมือกับการทํา
บัญชีดวยคอมพิวเตอร 

เอกสารอางอิง 

ฐิติพร วรฤทธ์ิ. 2550. ความสัมพันธระหวางคุณภาพของระบบสารสนเทศทางการบัญชี ความไดเปรียบ 
ทางการแขงขัน และความสําเร็จในการดําเนินงาน.  วิทยานิพนธ บัญชีมหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน. 2545. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (พิมพครั้งที ่2). กรุงเทพฯ:  
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การประชุมวิชาการวิจัยรำาไพพรรณี ครั้งที่ 9, “การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2558
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ขอมูลของคุณภาพกําไรที่ถูกตองและเชื่อถือได สอดคลองกับบทความ วรศักดิ์  ทุมมานนท, 2549 กลาวคือ ผูวิเคราะหจะตอง
ใหความสําคัญกับการวิเคราะหคุณภาพกําไรก็คือ การคนหาสัญญาณเตือนภัยซ่ึงเปนการบงชี้การเปล่ียนแปลงตางๆ ของ
กิจการที่จะเกิดขึ้นตามมาซ่ึงอาจยังไมไดมีการสะทอนเขาไปในราคาหลักทรัพยของกิจการน้ันหรือไมสามารถมองเห็นไดอยาง
ชัดเจนจากตัววัดผลการดําเนินการหรือตัววัดฐานะการเงินที่สําคัญ 
 3.  ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะระบบสารสนเทศทางการบัญชีกับคุณภาพกําไรของโรงงานอุตสาหกรรม 
กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง พบวา ความสัมพันธคุณลักษณะระบบสารสนเทศทางการบัญชีกับคุณภาพกําไรมี
ความสัมพันธกันทางบวกในระดับสูง หมายถึง บริษัทเขตนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังที่ใหความสําคัญเก่ียวกับคุณลักษณะระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีสูง คุณภาพกําไรของบริษัทจะสูงตามไปดวย สอดคลองกับงานวิจัยของฐิติพร วรฤทธ์ิ (2550) ทําการ
วิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางคุณภาพของระบบสารสนเทศทางการบัญชี ความไดเปรียบทางการแขงขัน และความสําเร็จใจ
การดําเนินงาน เพื่อเปนแนวทาง ขอมูล ขอสนเทศ หลักการในการประเมิน ปรับปรุง และเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของธุรกิจ 
ผลการวิจัยพบวา คุณภาพระบบสารสนเทศทางบัญชี และความไดเปรียบทางการแขงขันมีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวก
กับความสําเร็จในการดําเนินงานของธุรกิจ SMEs และสอดคลองกับยิ่งลักษณ  เขมโชติกูร (2552) ทําการวิจัยเรื่อง ผลกระทบ
ของแนวทางการใชระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่มีตอผลการดําเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอําเภอ
เมืองเชียงใหม เพื่อศึกษาผลกระทบของแนวทางการใชระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่มีตอผลการดําเนินงานของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม ในอําเภอเมืองเชียงใหม ผลการศึกษา พบวากลุมที่มีแนวทางการใชระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่
ดีจะมีผลการดําเนินงานที่ดีกวากลุมที่มีแนวทางการใชระบบสารสนเทศที่นอยกวา ซ่ึงคาเฉล่ียของผลการดําเนินงานจะดีขึ้น ถา
มีการจัดการแนวทางการใชระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่ด ี

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

1.  ผูบริหารควรใหความตระหนักและสงเสริมใหมีการพัฒนาคุณภาพระบบสารสนเทศทางการบัญชี  เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันในการดําเนินงานขององคกรใหทันตอการเปล่ียนแปลงของสภาพทาง
เศรษฐกิจในปจจุบัน 
 2.  ผูบริหารและหนวยงานที่เก่ียวของควรสงเสริมใหธุรกิจจัดทําระบบสารสนเทศทางการบัญชีอยางจริงจังและ
ตอเน่ือง โดยอาจมีการสงเสริมหรือจัดอบรมทางดานการจัดทําบัญชี เพื่อเปนการกระตุนใหผูประกอบการใหความรวมมือและ
เห็นความสําคัญของระบบบัญชีภายในองคกร เพื่อใหผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
 3.  นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังควรมีขอมูลของกลุมบริษัท โดยจัดทําชุดของขอมูลจัดเก็บที่นิคมอุตสาหกรรม
ลาดกระบัง เพื่อเปนประโยชนตอการบริหารงานในระดับประเทศ 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

1) ศึกษาปญหาและอุปสรรคในการใชระบบสารสนเทศทางการบัญชี  
 2) ศึกษาดานผลกระทบของคุณลักษณะระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่มีตอผูจัดทําบัญชี 
 3) ศึกษาดานการเปรียบเทียบความคิดเห็นและการยอมรับของผูจัดทําบัญชีระหวางการทําบัญชีดวยมือกับการทํา
บัญชีดวยคอมพิวเตอร 

เอกสารอางอิง 

ฐิติพร วรฤทธ์ิ. 2550. ความสัมพันธระหวางคุณภาพของระบบสารสนเทศทางการบัญชี ความไดเปรียบ 
ทางการแขงขัน และความสําเร็จในการดําเนินงาน.  วิทยานิพนธ บัญชีมหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน. 2545. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (พิมพครั้งที ่2). กรุงเทพฯ:  
เอส แอนด จี กราฟฟค. 
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บุษกร  ศรีกุลวลวรรณ. 2546. คุณภาพกําไร: กรณีศึกษาของบริษัทจดทะเบียนในกลุมพลังงาน.   
(การศึกษาคนควาดวยตนเอง ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร). 
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ประภาวดี สืบสนธ์ิ. 2543. สารสนเทศในบริบทสังคม. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย 
ยิ่งลักษณ  เขมโชติกูร. 2552. ผลกระทบของแนวทางการใชระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่มีตอผลการ 

ดําเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอําเภอเมืองเชียงใหม.  การคนควาอิสระ  
บัญชีมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
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ปจจัยที่สงผลตอแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราสากล (FOREX)  
ของนักลงทุนรายยอยในประเทศไทย 

Factor Influencing Consumer’ Tendency in Investment Decision on Foreign 
Exchange market (Forex) of Retail Investors in Thailand 

พิมลพรรณ บุญรอด 
สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอรด 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดแลกเปล่ียนเงินตราสากล 
(Forex) ของนักลงทุนทั่วไปในประเทศไทย โดยศึกษาลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายไดเฉล่ียตอเดือน ประสบการณการลงทุนในในตลาดแลกเปล่ียนเงินตราสากล ความรูความเขาใจพื้นฐาน เก่ียวกับตลาด
แลกเปล่ียนเงินตราสากล (Forex) ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจลงทุน ประกอบดวย ปจจัยทั่วไปเก่ียวกับการลงทุน ปจจัย
เก่ียวกับตลาด Forex ปจจัยภายในและ ปจจัยภายนอกโดยรวม ที่สงผลตอแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในตลาดแลกเปล่ียน
เงินตราสากล (Forex) ของนักลงทุนทั่วไปในประเทศไทย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีคือ นักลงทุนที่เปนสมาชิกของสังคมออนไลน ที่เปดสอนหรือใหความรูเก่ียวกับการ
ลงทุนในตลาดแลกเปล่ียนเงินตราสากล (Forex) ที่อาศัยอยูในประเทศไทย ซ่ึงมีขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน โดยใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาความถี่ คารอยละ คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิติที่ใชทดสอบสมมุติฐานคือ สถิติการทดสอบคาที การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว สถิติสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน 
 จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย อายุระหวาง อายุ 20-29ป มีสถานภาพโสด ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี รายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001-40,000 บาท อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีประสบการณการลงทุน 
1-5 ป มีความรูความเขาใจระดับมากที่สุด ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจลงทุน ประกอบดวย ปจจัยภายในโดยรวม ปจจัย 
ภายนอกโดยรวม ของนักลงทุนรายยอยพิจารณาเปนรายดาน อยูในระดับสําคัญมาก และผลการทดสอบสมมุติฐานพบวา 
ปจจัยที่สงผลตอแนวโนมการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนรายยอยคือ ความรูความเขาใจพื้นฐานเก่ียวกับตลาดแลกเปล่ียน
เงินตราสากล สวนลักษณะสวนบุคคลและปจจัยภายในและภายนอก ไมมีผลตอการตัดสินใจลงทุน 
คําสําคัญ: ตลาดแลกเปล่ียนเงินตราสากล, นักลงทุนรายยอย 

Abstract 

 This research aimed to study factors influencing consumer’s decision on investing in foreign 
exchange market (Forex) of retail investors in Thailand. The study included demographic data classified by 
gender, age, marital status, education level, average monthly income, career and experience in foreign 
exchange market; basic knowledge of foreign exchange market; Factors affecting investment decision 
included general factors, Forex condition, internal and external factors affecting consumers’ tendency in 
Forex investment of retail investors in Thailand 
 The sample size in this research was 400 retail investors of foreign exchange market in Thailand. 
Questionnaires were the tool for data gathering. Statistics for data analysis were frequency, percentage, 
standard deviation. Statistics for hypotheses testing were T test and One - way analysis of Variance and 
Pearson correlation coefficient. 
 The results of this research were as follows: Most retail investors of foreign exchange market in 
Thailand were male, aging between 20 and 29 years old, single, graduated bachelor’s degree level, earning 
average monthly income up to 10,001-40,000 baht, employees and having experience on investment 
between 1 and 5 years. Most samples have cognitive of foreign exchange at high levels. Factors influencing มห
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retail investor’ investment decision consisted of overall internal and external factors at high level. Results of 
hypotheses testing were as follows: Factor Affecting the investment decisions of investors was basic 
knowledge about international exchange markets demographic data. There were no effects on investment 
decision from the demographic data, internal and external factors. 
Keywords: foreign exchange market, Retail Investors  

บทนํา 

 ในปจจุบันผูคนที่เกิดในยุค เจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) หรือ ยุค Millennials ซ่ึงไดแกคนที่เกิดอยูในชวงป 
พ.ศ. 2523–2540 มีแนวคิดเรื่องการทํางานที่เปล่ียนแปลงจากผูคนในยุค  เบบี้บูมเมอร (Baby Boomer) เปนอยางมาก 
กลาวคือ กลุมผูคนในยุค เบบี้บูมเมอร น้ันมีความอดทนสูง ทุมเทใหกับการทํางานและองคกรเปนอยางมาก และมีนิสัยการใช
จายที่คอนขางประหยัด อดออม แตเม่ือมาถึงยุคของคนใน เจเนอเรชั่นวาย คนในยุคน้ีเกิดมาพรอมกับเทคโนโลยี สามารถทํา
อะไรหลายๆส่ิงไดในเวลาเดียวกัน รวมถึงมีความอดทนต่ําในการทํางานที่ตนเองไมชอบ ดังน้ันคนกลุมน้ีจึงมักมองหาอาชีพที่
อิสระ ไมยึดติดกับองคกร และสามารถใหผลตอบแทนที่สูงเม่ือเทียบกับแรงที่ลงไป และอาชีพที่สามารถตอบโจทยของคนในยุค
เจเนอเรชั่นวาย  ไดก็คือ นักลงทุน (Investor) 

Foreign Exchange Market คือ ตลาดแลกเปล่ียนเงินตราสากล เรียกโดยยอวา FOREX ตลาด ฟอเรกซ เปนตลาด
ที่ทําการเปรียบเทียบคาเงินระหวาง 2 สกุลยกตัวอยาง เงินปอนดอังกฤษ กับ เงิน เยน ญ่ีปุน (GBP VS JPY) กลาวคือถานัก
ลงทุนคาดคะเนวาในอนาคต คาเงิน เยน ของญ่ีปุน (JPY) จะออนคาลงเม่ือเทียบกับคาเงิน ปอนด ของอังกฤษ (GBP) นักลงทุน
ก็สามารถซ้ือ คาเงิน ปอนด ของอังกฤษเก็บไว และสามารถขายไดในอนาคตและในทางกลับกัน ถานักลงทุนคาดคะเนวาใน
อนาคต คาเงิน ปอนด ของอังกฤษ จะออนคาลงเม่ือเทียบกับคาเงิน เยน ของญ่ีปุน นักลงทุนก็สามารถซ้ือเงิน คาเงิน เยน ของ
ญ่ีปุนเก็บไว และสามารถขายไดในอนาคตเชนกัน ซ่ึงตางกับการซ้ือขายในตลาดหุน ที่สามารถทํากําไรไดในเฉพาะขาขึ้นเพียง
อยางเดียว เพราะในตลาดแลกเปล่ียนเงินตราสากล เปนการเปรียบเทียบคาสกุลเงินเปนคู จึงสามารถทํากําไรไดทั้งในสภาวะ
ขาขึ้น และ ขาลงน่ันเอง และอีกส่ิงหน่ึงที่ทําการลงทุนในตลาดแลกเปล่ียนเงินตราสากล ดึงดูดนักลงทุนรายยอยไดคือ ใชเงิน
ลงทุนเริ่มตนที่ต่ํา แตสามารถทํากําไรไดสูง โดยการใช Leverage จากโบรกเกอรเขามาชวย ซ่ึงในสวนน้ีกเปนดาบสองคมของ
นักลงทุนรายยอย เพราะสามารถทําใหศูนยเสียเงินทุนไดในเวลาที่รวดเร็ว 

วัตถุประสงคการวิจัย   

1. เพื่อศึกษาลักษณะบุคคลที่สงผลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดแลกเปล่ียนเงินตราสากล (Forex) ไดแก เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน รวมถึงประสบการณในการลงทุน ของนักลงทุนทั่วไปในประเทศไทย 

2. เพื่อศึกษาความรูความเขาใจพื้นฐาน เก่ียวกับตลาดแลกเปล่ียนเงินตราสากล (Forex) ที่สงผลตอแนวโนมการ
ตัดสินใจลงทุนในตลาดแลกเปล่ียนเงินตราสากล (Forex) ของนักลงทุนทั่วไปในประเทศไทย 

3. เพื่อศึกษาปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ที่สงผลตอแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในตลาดแลกเปล่ียนเงินตรา
สากล (Forex) ของนักลงทุนทั่วไปในประเทศไทย 

วิธีดําเนินการวิจัย   

การวิจัยครั้งน้ี  มุงศึกษาเก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดแลกเปล่ียนเงินตราสากล ของนักลงทุน
รายยอยในประเทศไทย โดยจะใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการสํารวจกลุมตัวอยาง และกลุมตัวอยางคือ นักลงทุนที่เปน
สมาชิกของสังคมออนไลน ที่เปดสอนหรือใหความรูเก่ียวกับการลงทุนในตลาดแลกเปล่ียนเงินตราสากล (Forex) ที่อาศัยอยูใน
ประเทศไทย จํานวน 400 คน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม โดยแบงโครงคําถามออกเปน  4  สวนดังน้ี 
สวนที่ 1 เปนคําถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ

รายไดเฉล่ียตอเดือน ขอคําถามแบบคําถามปลายปด (Close-end question)  
สวนที่ 2 เปนคําถามเก่ียวกับความรูความเขาใจขั้นพื้นฐานเก่ียวกับการลงทุนในตลาดแลกเปล่ียนเงินตราสากล มีขอ

คําถามแบบคําถามปลายปด (Close-end question) แบบสองตัวเลือก (Two way question) จํานวน 10 ขอ ตองการ
คําตอบวา “ใช” 6 ขอ คือ ขอ 1 ขอ 2 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 7 ขอ 10 และตองการคําตอบวา “ไมใช” 4 ขอ 3 ขอ 6 ขอ 8 ขอ 9 มห
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สวนที่ 3 เปนคําถามเก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดแลกเปล่ียนเงินตราสากล แบงเปน 2 สวน 
คือปจจัยภายใน 5 ขอ และปจจัยภายนอก 4 ขอ 

สวนที่ 4 เปนคําถามเก่ียวกับแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในตลาดแลกเปล่ียนเงินตราสากล ของนักลงทุนรายยอยใน
ประเทศไทย มีคําถามทั้งหมด 4 ขอ  

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาความถี่ คารอยละ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใชทดสอบสมมุติฐานคือ สถิติ
การทดสอบคาที การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว สถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธอยางงายของเพียรสันและมีเกณฑการ
แปลคาเฉล่ีย ไดแก คาเฉล่ียระหวาง 4.25 – 5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สุด คาเฉล่ียระหวาง 3.41 – 4.20 
หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก คาเฉล่ียระหวาง 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง คาเฉล่ียระหวาง 1.81 
– 2.60 หมายถึง ระดับความคิดเห็นนอย และ คาเฉล่ียระหวาง 1.00 – 1.80หมายถึง ระดับความคิดเห็นนอยที่สุด 

ผลการวิจัย 

 1.  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย อายุระหวาง อายุ 20-29ป มีสถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญา
ตรี รายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001-40,000 บาท อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีประสบการณการลงทุน 1-5 ป 

2. ผูตอบแบบสอบถาม มีความรูความเขาใจระดับมากที่สุด มีจํานวน 203 คน คิดเปนรอยละ 50.75 รองลงมามี
ความรูความเขาใจระดับมาก มีจํานวน 141 คน คิดเปนรอยละ 35.25 มีความรูความเขาใจระดับปานกลาง มีจํานวน 45 คน 
คิดเปนรอยละ 11.25 มีความรูความเขาใจระดับนอย มีจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 2.5 และมีความรูความเขาใจระดับนอย
ที่สุด มีจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.25 

3. ดานปจจัยภายในโดยรวม อยูในระดับสําคัญมาก โดยมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 4.08 ซ่ึงเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา 
มีนักลงทุนกลุมตัวอยางที่ลงทุนในตลาดแลกเปล่ียนเงินตราสากล (Forex)  ของนักลงทุนรายยอยในประเทศไทย อยูในระดับ
ใหความสําคัญมากที่สุด 2 ขอคืออัตราผลตอบแทนที่ไดรับสูง ใชเงินลงทุนนอยเม่ือเทียบกับตลาดทุนอ่ืน โดยมีคาเฉล่ีย 4.55 
รองลงมาคือ มีการคิดสถานะ (กําไร/ขาดทุน) ทุกวัน โดยมีคาเฉล่ียอยูที่ 4.55 และนักลงทุนกลุมตัวอยางที่ลงทุนในตลาด
แลกเปล่ียนเงินตราสากล (Forex)  ของนักลงทุนรายยอยในประเทศไทย อยูในระดับใหความสําคัญมากจํานวน 3 ขอคือ 
ความเส่ียงที่รับไดจากการลงทุนในตลาด Forex โดยมีคาเฉล่ีย 4.02 รองลงมาคือ มีรูปแบบ  กฎเกณฑ  ระเบียบปฏิบัติที่เปน
มาตรฐาน โดยมีคาเฉล่ีย 4.02 และการกระจายความเส่ียงจากตราสารทางการเงินที่ลงทุนอยูแลว โดยมีคาเฉล่ีย 3.52 
ตามลําดับ 

ดานปจจัยภายนอกโดยรวม อยูในระดับสําคัญมาก  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.81 ซ่ึงเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาทุก
ขอ มีนักลงทุนกลุมตัวอยางที่ลงทุนในตลาดแลกเปล่ียนเงินตราสากล (Forex)  ของนักลงทุนรายยอยในประเทศไทย อยูใน
ระดับใหความสําคัญมาก ไดแก วิธีเปดบัญชี สามารถทําไดงายผานทางเวปไซด รวมถึงการทําธุรกรรมฝาก ถอนเงิน ดําเนินการ
ไดตลอด 24 ชั่วโมง และทําไดดวยตนเอง โดยมีคาเฉล่ีย 4.20 รองลงมาคือ ไดรับขอมูลขาวสารจากส่ือโฆษณาตางๆ และทาง
เว็บไซด  ตลอดจนคําแนะนําจากโบรกเกอร โดยมีคาเฉล่ีย 3.78 ภาวะเศรษฐกิจทั้งในและตางประเทศ เสถียรภาพของตลาด
การเงิน ตลาดทุนรวมถึงวิกฤติการณทางการเงิน โดยมีคาเฉล่ีย 3.71 และ ทิศทางการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตาม
นโยบายของรัฐบาล ถาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่ําการลงทุนใน Forex ก็จะสูงเน่ืองจากมีผลตอบแทนสูงกวาการนําฝากธนาคาร 
โดยมีคาเฉล่ีย 3.56 ตามลําดับ 

4. แนวโนมการตัดสินใจลงทุนในตลาดแลกเปล่ียนเงินตราสากล (Forex) ของนักลงทุนรายยอยในประเทศไทยเม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา สวนใหญผูตอบแบบสอบถามมีระดับแนวโนมการตัดสินใจลงทุน ขอในอนาคตวาจะลงทุนใน 
ตลาดแลกเปล่ียนเงินตราสากลระหวางประเทศ เพิ่มเติม โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.13 รองลงมาไดแก ชองทางการซ้ือ-ขายและ
ฝาก-ถอนเงินผานอินเตอรเน็ต ที่สามารถทําไดดวยตัวเองและเปดใหบริการตลอด24 ช่ัวโมง สามารถอํานวยความสะดวก นัก
ลงทุนมีแนวโนมระดับสะดวก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.03 ขอในอนาคต ถาผลการลงทุนของทานไมเปนไปตามที่คาดหวัง ทาน
ยังคงมีความคิดที่จะลงทุนในตลาดแลกเปล่ียนเงินตราสากล นักลงทุนมีแนวโนมระดับลงทุน โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.99 และ
ทานจะแนะนําใหผูอ่ืนลงทุนใน ตลาดแลกเปล่ียนเงินตราสากลระหวางประเทศ นักลงทุนมีแนวโนมระดับแนะนํา ใหผูอ่ืน
ลงทุน โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.78 ตามลําดับ 

5.การวิเคราะหขอมูลเพื่อการทดสอบสมมุติฐาน 
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สมมุติฐานที่ 1: นักลงทุนที่มีลักษณะสวนบุคคลที่แตกตาง ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายรับเฉล่ีย
ตอเดือน อาชีพ แตกตางกัน มีผลตอแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในตลาดแลกเปล่ียนเงินตราสากล (FOREX) ที่แตกตางกัน  

พบวา เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดเฉล่ียตอเดือน และประสบการณในการลงทุน ไมมีผลตอการ
ตัดสินใจลงทุนในตลาดแลกเปล่ียนเงินตราสากล (FOREX) ของนักลงทุนรายยอยในประเทศไทยในขอ คาดวาจะลงทุนในตลาด
แลกเปล่ียนเงินตราสากลระหวางประเทศ เพิ่มเติม ขอแนะนําใหผูอ่ืนลงทุนในตลาดแลกเปล่ียนเงินตราสากลระหวางประเทศ 
ขอในความสะดวกของชองทางการซ้ือ-ขายและฝาก-ถอนเงินผานอินเตอรเน็ต ที่สามารถทําไดดวยตัวเองและเปดใหบริการ
ตลอด24 ชั่วโมงและขอในอนาคต คาดวาจะลงทนุในตลาดแลกเปล่ียนเงินตราสากล ถาผลการลงทุนไมเปนไปตามที่คาดหวัง 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และพบวาอาชีพที่แตกตางกันน้ันมีผลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดแลกเปล่ียนเงินตรา
สากล (FOREX) ของนักลงทุนรายยอยในประเทศไทยในขอ แนะนําใหผูอ่ืนลงทุนใน ตลาดแลกเปล่ียนเงินตราสากลระหวาง
ประเทศ และขอในความสะดวกของชองทางการซ้ือ-ขายและฝาก-ถอนเงินผานอินเตอรเน็ต ที่สามารถทําไดดวยตัวเองและเปด
ใหบริการตลอด24 ชั่วโมง มีผลตอแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในตลาดแลกเปล่ียนเงินตราสากล (Forex) ของนักลงทุนรายยอย
ในประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมุติฐานที่ 2: ระดับความรู ความเขาใจพื้นฐาน ในตลาดแลกเปล่ียนเงินตราสากล (Forex) ที่แตกตางกัน มีผลตอ
แนวโนมการตัดสินใจลงทุนในตลาดแลกเปล่ียนเงินตราสากล (FOREX) ของนักลงทุนรายยอยในประเทศไทย ที่แตกตางกัน 

พบวา ระดับความรู ความเขาใจพื้นฐาน ในตลาดแลกเปล่ียนเงินตราสากล (Forex) ของนักลงทุนรายยอยในประเทศ
ไทย ที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดแลกเปล่ียนเงินตราสากล (FOREX) ในขอ อนาคต คาดวาจะลงทุนใน
ตลาดแลกเปล่ียนเงินตราสากลระหวางประเทศ เพิ่มเติม ขอในความสะดวกของชองทางการซ้ือ-ขายและฝาก-ถอนเงินผาน
อินเตอรเน็ต ที่สามารถทําไดดวยตัวเองและเปดใหบริการตลอด24 ชั่วโมงและขอในอนาคต คาดวาจะลงทุนในตลาด
แลกเปล่ียนเงินตราสากล ถาผลการลงทุนไมเปนไปตามที่คาดหวัง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และพบวาระดับ
ความรู ความเขาใจพื้นฐาน ในตลาดแลกเปล่ียนเงินตราสากล (Forex) ของนักลงทุนรายยอยในประเทศไทย ที่แตกตางกันไมมี
ผลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดแลกเปล่ียนเงินตราสากล (FOREX) ของนักลงทุนรายยอยในประเทศไทยในขอแนะนําใหผูอ่ืน
ลงทุนในตลาดแลกเปล่ียนเงินตราสากลระหวางประเทศ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมุติฐานที่ 3: ปจจัยทั้งภายในและภายนอก สงผลตอแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในตลาดแลกเปล่ียนเงินตราสากล 
(FOREX) ของนักลงทุนรายยอยในประเทศไทย 
 พบวาปจจัยภายในโดยรวมและปจจัยภายนอกโดยรวม ไมมีความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในตลาด
แลกเปล่ียนเงินตราสากล (FOREX) ในขอ คาดวาจะลงทุนในตลาดแลกเปล่ียนเงินตราสากลระหวางประเทศ เพิ่มเติม 
ขอแนะนําใหผูอ่ืนลงทุนในตลาดแลกเปล่ียนเงินตราสากลระหวางประเทศ ขอในความสะดวกของชองทางการซ้ือ-ขายและ
ฝาก-ถอนเงินผานอินเตอรเน็ต ที่สามารถทําไดดวยตัวเองและเปดใหบริการตลอด24 ช่ัวโมงและขอในอนาคต คาดวาจะลงทุน
ในตลาดแลกเปล่ียนเงินตราสากล ถาผลการลงทุนไมเปนไปตามที่คาดหวัง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
อภิปรายผลการวิจัยคนควา 
 จากผลการวิเคราะหขอมูล เก่ียวกับแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในตลาดแลกเปล่ียนเงินตราสากล (Forex) ของนัก
ลงทุนรายยอยในประเทศไทย มีประเด็นสําคัญที่สามารถนํามาอภิปลายผลตามสมมุติฐานไดดังน้ี 
 1. จากการศึกษาลักษณะสวนบุคคลที่แตกตางของนักลงทุนรายยอย ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
รายรับเฉล่ียตอเดือน อาชีพ แตกตางกัน พบวาไมมีผลตอแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในตลาดแลกเปล่ียนเงินตราสากล 
(FOREX) ของนักลงทุนรายยอยในประเทศไทย ซ่ึงขัดแยงกับงานวิจัยของ พนมพร อคัรชยานนัต (2556) ที่ไดศึกษาเรื่อง 
“พฤติกรรมและปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในตราสารทางการเงิน” พบวา อายุ รายได และการศึกษา มีผลตอ
รูปแบบการลงทุนของนักลงทุน และนักลงทุนมีแนวโนมที่จะลงทุนในตราสารทางการเงินเพิ่มขึ้นเม่ือรายได เพิ่มขึ้น และเม่ือ
ตองการผลตอบแทนสูงจะลงทุนในสินทรัพยที่มีความเส่ียงสูงโดยมักจะตัดสินใจลงทุนดวยตนเอง ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากความ
แตกตางของกลุม ตัวอยางที่ใชในการศึกษา 

2. จากการศึกษาระดับความรูความเขาใจพื้นฐานเก่ียวกับตลาดแลกเปล่ียนเงินตราสากล (Forex) ของนักลงทุนราย
ยอยในประเทศไทย พบวา มีผลตอแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในตลาดแลกเปล่ียนเงินตราสากล (FOREX) ของนักลงทุนราย
ยอยในประเทศไทย ทั้งในดานของการลงทุนเพิ่มขึ้นในอนาคต การฝากและถอนเอง รวมถึงยืนยันที่จะทําการลงทุนในตลาด
แลกเปล่ียนเงินตราสากล (FOREX) ถึงแมผลของการลงทุนจะไมเปนไปตามที่คาดหวัง แตระดับความรูความเขาใจพื้นฐานมห
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เก่ียวกับตลาดแลกเปล่ียนเงินตราสากล (Forex) ไมมีผลตอการแนะนําผูอ่ืนเขามาลงทุนในตลาดแลกเปล่ียนเงินตรา ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ชุรีพร ศรีสนิท (2553) ที่ไดศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม
หุนระยะยาว ของลูกคา บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร” พบวา ความรูความเขาใจ
เก่ียวกับการซ้ือขายหลักทรัพยผานบริษัทหลักทรัพยของ นักลงทุนทั่วไปที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการ
บริษัทหลักทรัพยของนักลงทุน ที่แตกตางกัน เน่ืองมาจากเม่ือนักลงทุนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการซ้ือขายหลักทรัพยผาน 
บริษัทหลักทรัพยของนักลงทุนดีขึ้น ทําใหทัศนคติที่ดีขึ้น รวมถึงสอดคลองกับงานวิจัยของ พนมพร อคัรชยานนัต (2556) ที่ได
ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมและปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในตราสารทางการเงิน” พบวา ปจจุบันนักลงทุนมองวา
ตนเองมีความเชื่อม่ันในการลงทุน  และมีความรูความ เขาใจเก่ียวกับการลงทุนอยูในระดับมาก และสวนใหญจะตัดสินใจลงทุน
ดวย ตนเองเปนหลัก ทําใหมีการกระจายการลงทุนที่มีความหลายมากขึ้น โดยตราสารทุนและกองทุน เปนตราสารที่นักลงทุน
เลือกลงทุนมากทีสุ่ด เน่ืองจาก เหตุผลเรื่องผลตอบแทนที่สูงกวาเงินฝากและสามารถชนะเงินเฟอไดและมี ความสะดวกในการ
ซ้ือขาย และ การมีขอมูลขาวสารที่เพียงพอ  สวนตราสารหน้ีนักลงทุนมองวาใหผลตอบแทนที่คอนขางต่ําและระยะเวลาลงทุน
คอนขางนาน และตราสารอนุพันธนักลงทุนมีความกังวลเรื่องความเส่ียง ความรูความ เขาใจที่ไมเพียงพอเน่ืองจากเปนตลาดที่
คอนขางใหม ทําใหนักลงทุนสนใจ ลงทุนยังคอนขางนอย ดังน้ันผลประโยชนจากงานวิจัยฉบับน้ี 

3. จากการศึกษาดานปจจัยในและปจจัยภายนอกโดยรวม พบวาไมมีผลตอแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในตลาด
แลกเปล่ียนเงินตราสากล (FOREX) ของนักลงทุนรายยอยในประเทศไทย ซ่ึงขัดแยงกับงานวิจัยของ พนมพร อคัรชยานนัต 
(2556) ที่ไดศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมและปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในตราสารทางการเงิน” พบวา นักลงทุนสวน
ใหญใหความสําคัญกับปจจัยภายนอก เชน ขอมูลขาวสารที่  ไดรับเก่ียวกับการลงทุน เรื่องเศรษฐกิจภายนอกและ
ภายในประเทศ ความม่ันคงทางการเมือง และสังคมวัฒนธรรม อยูในระดับมาก โดยนักลงทุนจะมีโอกาสตัดสินใจลงทุนเพิ่มขึ้น  
เม่ือไดรับขอมูลมากขึ้น  เศรษฐกิจเติบโต การเมืองม่ันคง และสังคมแวดลอมมีการลงทุนเพิ่มขึ้น ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากความ
แตกตางของกลุม ตัวอยางที่ใชในการศึกษา 

ขอเสนอแนะในการนําผลงานวิจัยไปใช 

 1. ดานลักษณะสวนบุคคล 
 จากการทําวิจัย พบวาลักษณะสวนบุคคล ไมมีผลตอแนวโนมที่ตัดสินใจเขามาลงทุนในตลาดแลกเปล่ียนเงินตรา
สากล ของนักลงทุนรายยอยในประเทศไทย ดังน้ันการวางแผนการตลาดสําหรับขยายฐานลูกคาในประเทศไทย ของโบรกเกอร
ตางประเทศที่เปดใหบริการในประเทศ  จึงควรทําการตลาดโดยรวม และไมระบุเฉพาะเจาะจงกลุมใดกลุมหน่ึง ควรมุงเนนไปที่
ปจจัยทางดานอ่ืนแทน  
 2. ระดับความรูความเขาใจ 
 จากการทําวิจัย พบวานักลงทุนรายยอยสวนใหญ มีความรูความเขาใจพื้นฐานเก่ียวกับตลาดแลกเปล่ียนเงินตรา
สากล ในระดับที่สูงมาก รวมถึงยังมีผลตอการตัดสินใจเขามาลงทุนในตลาดแลกเปล่ียนเงินตราสากลอีกดวย ดังน้ันการวางแผน
การตลาดสําหรับขยายฐานลูกคาในประเทศไทย ของโบรกเกอรตางประเทศที่เปดใหบริการในประเทศ  จึงควรมุงเนนให
ความรูใหมๆ และความรูพื้นฐานที่จําเปน รวมถึงชองทางการใหบริการฝาก-ถอน แกนักลงทุนตลอดเวลา 
 3. ปจจัยภายในโดยรวมและปจจัยภายนอกโดยรวม 
 จากการทําวิจัย พบวา ปจจัยภายในโดยรวมและปจจัยภายนอกโดยรวมไมมีผลตอแนวโนมที่ตัดสินใจเขามาลงทุนใน
ตลาดแลกเปล่ียนเงินตราสากล ของนักลงทุนรายยอยในประเทศไทย ดังน้ัน การวางแผนการตลาดสําหรับขยายฐานลูกคาใน
ประเทศไทย ของโบรกเกอรตางประเทศที่เปดใหบริการในประเทศ  จึงไมควรมุงเนน ในดานน้ีมากเกินไป แตควรมีขาวสาร
ทั่วไป เพื่อใหนักลงทุนทราบถึงสถานการณ เศรษฐกิจของโลก อยูตลอดเวลา 
 สรุปทั้ง 3 สมมติฐาน ส่ิงที่สงผลตอแนวโนมที่ตัดสินใจเขามาลงทุนในตลาดแลกเปล่ียนเงินตราสากล ของนักลงทุน
รายยอยในประเทศไทยมากที่สุด คือระดับความรูความเขาใจพื้นฐาน และนักลงทุนรายยอยอาจเปนใครก็ไดทั้ง เพศชาย-หญิง, 
โสดหรือแตงงานแลว, หรืออาจเปนวัยรุน วัยทํางาน หรือวัยชราก็ได เปนตน รวมถึง ปจจัยภายในและภายนอกไมใชส่ิงสําคัญที่
นักลงทุนพิจารณาสําหรับตัดสินใจลงทุนในตลาดแลกเปล่ียนเงินตราสากล เพราะฉะน้ันส่ิงสําคัญที่โบรคเกอรควรให
ความสําคัญมากที่สุด คือการใหความรูความเขาใจ แกนักลงทุนใหมๆ ใหมากขึ้น เพื่อขยายฐานลูกคาในประเทศไทย 
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 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรทําการวิจัยเปรียบเทียบปจจัยที่สงผลตอแนวโนมการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนรายยอย ในกลุมจํากัดที่เล็ก
กวาในประเทศไทย เชน นักลงทุนรายยอยในภูมิภาคตางๆ เพิ่มเติม จะทําใหรูถึง ปจจัยที่สงผลตอแนวโนมการตัดสินใจลงทุน
ของนักลงทุนไดครบถวน เพื่อจะไดนํามาวางแผนขยายฐานลูกคา ที่จะเขามาลงทุนในตลาดแลกเปล่ียนเงินตราสากลตอไป 
 2. ควรทําการศึกษาปจจัยที่สงผลตอแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในตลาดแลกเปล่ียนเงินตราสากล ในกลุมนักลงทุนที่
ยังไมเคยลงทุน เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชในการวางแผนขยายฐานลูกคา ตอไป 
 3. ในการศึกษาครั้งตอไป อาจจะนํากรอบแนวคิดเก่ียวกับปจจัยที่สงผลตอแนวโนมการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน
รายยอย ไปใช เพิ่มเติม แกไข หรืออาจนําทฤษฎีบุคคลอ่ืนๆ มาเปนแบบจําลองในการศึกษา เพื่อใหทราบ และเปนประโยชน
ตอไป 
 4. ควรศึกษาวิจัยกลยุทธในการแขงขันทางการตลาด เพื่อทําใหนักลงทุนรายยอย ตัดสินใจลงทุนในตลาดแลกเปล่ียน
เงินตราสากลเพิ่มมากขึ้น 
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ปจจัยที่มีผลตอการสั่งซ้ือเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผนนําเขาจากประเทศจีน 
ของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอรด ประจําปการศึกษา 2557 

Factors for Purchasing Decision on the Metal Sheet Processing Machine 
Imported from China of Stamford International University in 2014 

ทักษกร หม่ืนโสภา 
สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอรด 

บทคัดยอ 

 วัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตร จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ (ประเภทธุรกิจ) 
รายไดเฉล่ียตอเดือนของกิจการ และสถานภาพที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผนจากประเทศ
จีนเพื่อศึกษาสวนประสมทางการตลาด ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผนนําเขาจากประเทศ
จีน เพื่อศึกษาความแตกตางระหวางคานิยมกับการตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผนนําเขาจากประเทศจีน 
และเพื่อศึกษาหาเหตุผลที่ผูประกอบการใชในส่ังซ้ือเครื่องจักรแปรรูปนําเขาจากประเทศจีน ผูศึกษารวบรวมแบบสอบถามที่
สมบูรณจากกลุมตัวอยางไดจํานวน 239 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลใชคารอยละ คาเฉล่ีย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และทดสอบสมมติฐานทางสถิติดวย ANOVA ดวยวิธี Independent Simple t-test และวิธี f-test 
 ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 30-40 ป มีสถานภาพโสด มีการศึกษา
ปริญญาตรี มีอาชีพเปนวิศวกร มีรายไดกิจการเฉล่ียตอประหวาง 1,000,000 -10,000,000 บาท ธุรกิจขนาดกลาง ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีอายุตางกัน มีสถานภาพตางกัน มีระดับการศึกษาตางกัน มีอาชีพ (ตําแหนง) 
ตางกัน มีความคิดเห็นตอการส่ังซ้ือเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผนนําเขาจากประเทศจีน โดยรวมแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เน่ืองจากปจจัยผูขายภาพรวมอยูระดับนอยสวนใหญใหความสําคัญประสิทธิภาพในการทํางาน 
ประมวลผลไดแมนยํา และตอบสนองการทํางานซับซอนไดดี สําหรับปจจัยผูซ้ือภาพรวมอยูระดับมากสวนใหญใหความสําคัญ
งบประมาณมีความสําคัญในการซ้ือเครื่องจักรแตละครั้งและสําหรับปจจัยที่มีผลตอการส่ังซ้ือเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะ
แผนนําเขาจากประเทศจีนในภาพรวมอยูระดับมากสวนใหญใหความสําคัญคุณภาพมีผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องจักรประเภท
แปรรูปโลหะแผน 
คําสําคัญ: แผนโลหะ 

Abstract 
             The purposes of  this research were to study demography distinguished by gender,age,education, 
career,business monthly revenue and the factors that leads to purchasing decision on buying the metal 
sheet processing machine imported from China. to study  marketing mix and the difference between 
values and that decision making  influence the entrepreneurs on purchasing the metal sheet processing 
machine from China.and to study  the entrepreneur’s reasons on buying this machine from China. The 
sample were 239 people.The statistical methods used in this research were percentage,average,deviation 
and ANOVA hypothesis independent simple T-Test and F-Test 
           The test result showed that most sampling group was single male at the age of 30-40 with 
bachelors degree of Engineering Faculty,They were the owners of the medium-sized companies with the 
revenue from one million to ten million baht. This hypothesis found that this sampling group had variable 
age,status, education and careers.Their opinnions on buying this machine from China were different wile 
statistical significance at 0.05 due to the low level of the overall external factors.Most owners emphasizes 
on the work effectiveness,accurate result and well responsive to the complex jobs.For internal 
factors,most of them  still emphasized more on the budget.and the factors leading  to buy the metal 
sheet processing machine from China were Quality at high level. 
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ปจจัยที่มีผลตอการสั่งซ้ือเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผนนําเขาจากประเทศจีน 
ของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอรด ประจําปการศึกษา 2557 

Factors for Purchasing Decision on the Metal Sheet Processing Machine 
Imported from China of Stamford International University in 2014 

ทักษกร หม่ืนโสภา 
สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอรด 

บทคัดยอ 

 วัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตร จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ (ประเภทธุรกิจ) 
รายไดเฉล่ียตอเดือนของกิจการ และสถานภาพที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผนจากประเทศ
จีนเพื่อศึกษาสวนประสมทางการตลาด ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผนนําเขาจากประเทศ
จีน เพื่อศึกษาความแตกตางระหวางคานิยมกับการตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผนนําเขาจากประเทศจีน 
และเพื่อศึกษาหาเหตุผลที่ผูประกอบการใชในส่ังซ้ือเครื่องจักรแปรรูปนําเขาจากประเทศจีน ผูศึกษารวบรวมแบบสอบถามที่
สมบูรณจากกลุมตัวอยางไดจํานวน 239 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลใชคารอยละ คาเฉล่ีย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และทดสอบสมมติฐานทางสถิติดวย ANOVA ดวยวิธี Independent Simple t-test และวิธี f-test 
 ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 30-40 ป มีสถานภาพโสด มีการศึกษา
ปริญญาตรี มีอาชีพเปนวิศวกร มีรายไดกิจการเฉล่ียตอประหวาง 1,000,000 -10,000,000 บาท ธุรกิจขนาดกลาง ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีอายุตางกัน มีสถานภาพตางกัน มีระดับการศึกษาตางกัน มีอาชีพ (ตําแหนง) 
ตางกัน มีความคิดเห็นตอการส่ังซ้ือเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผนนําเขาจากประเทศจีน โดยรวมแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เน่ืองจากปจจัยผูขายภาพรวมอยูระดับนอยสวนใหญใหความสําคัญประสิทธิภาพในการทํางาน 
ประมวลผลไดแมนยํา และตอบสนองการทํางานซับซอนไดดี สําหรับปจจัยผูซ้ือภาพรวมอยูระดับมากสวนใหญใหความสําคัญ
งบประมาณมีความสําคัญในการซ้ือเครื่องจักรแตละครั้งและสําหรับปจจัยที่มีผลตอการส่ังซ้ือเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะ
แผนนําเขาจากประเทศจีนในภาพรวมอยูระดับมากสวนใหญใหความสําคัญคุณภาพมีผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องจักรประเภท
แปรรูปโลหะแผน 
คําสําคัญ: แผนโลหะ 

Abstract 
             The purposes of  this research were to study demography distinguished by gender,age,education, 
career,business monthly revenue and the factors that leads to purchasing decision on buying the metal 
sheet processing machine imported from China. to study  marketing mix and the difference between 
values and that decision making  influence the entrepreneurs on purchasing the metal sheet processing 
machine from China.and to study  the entrepreneur’s reasons on buying this machine from China. The 
sample were 239 people.The statistical methods used in this research were percentage,average,deviation 
and ANOVA hypothesis independent simple T-Test and F-Test 
           The test result showed that most sampling group was single male at the age of 30-40 with 
bachelors degree of Engineering Faculty,They were the owners of the medium-sized companies with the 
revenue from one million to ten million baht. This hypothesis found that this sampling group had variable 
age,status, education and careers.Their opinnions on buying this machine from China were different wile 
statistical significance at 0.05 due to the low level of the overall external factors.Most owners emphasizes 
on the work effectiveness,accurate result and well responsive to the complex jobs.For internal 
factors,most of them  still emphasized more on the budget.and the factors leading  to buy the metal 
sheet processing machine from China were Quality at high level. 
Keywords: metal sheet 
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บทนํา 

 เครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผน เปนปจจัยที่สําคัญในการเสริมสรางความม่ันคงใหผูประกอบการ และ 
อุตสาหกรรมพื้นฐานหลักของประเทศ เชน อุตสาหกรรมกอสราง อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรม
อาหารและเครื่องเย็น เปนตน ประเทศไทยเปนประเทศที่กําลังพัฒนา ยังตองอาศัยนําเขาเครื่องจักรแปรรูปโลหะแผนจาก
ตางประเทศ เชนประเทศอิตาลี ญ่ีปุน เยอรมัน ไตหวัน จีน เปนตน สาเหตุที่ไทยยังตองนําเขาเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะ
แผนจากประเทศตางๆ เพราะอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผนของไทยยังไมมีศักยภาพเพียงพอใน
การผลิตเครื่องจักร และยังไมสามารถใชเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอรในการผลิตและดวยขีดความสามารถที่จํากัด สงผลให
ไมสามารถผลิตชิ้นสวนที่แมนยํา เพียงพอที่จะใชในการผลิตเครื่องจักรแปรรูปโลหะแผนหลายประเภทได ดังน้ันประเทศไทยจึง
ตองพึ่งพาการนําเขาเครื่องจักรแปรรูปโลหะแผนจากตางประเทศเปนหลัก เชน เครื่องตัด เครื่องพับ เครื่องเจาะ เครื่องเลเซอร 
เครื่อง ซีเอ็นซี  
          CNC คือเครื่องจักรที่ทันสมัย โดยเฉพาะเครื่องจักรแปรรูปงานโลหะแผน ที่สามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับงานโดย
เครื่องจักรสวนใหญจะนําเขาจากยุโรป เชน สเปน อิตาลี โปรตุเกส ตุรกี ญ่ีปุน เยอรมัน จีน ในการผลิตช้ินงานที่มีลักษณะ
ซับซอนผลิตยาก CNC สามารถแปรรูปงานดวยเทคนิค โดยเฉพาะงานที่เนนคุณภาพและตองการความละเอียดและความ
แมนยําสูงในการผลิต สําหรับกระบวนการผลิตตองชวยลูกคาลดคาใชจาย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันอยางมี
ประสิทธิภาพ  
           ดวยเทคโนโลยีที่แขงขันกันตลอด ทําใหผูผลิตนําเทคโนโลยีตางๆมาใชในเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผน การ
ทํางานใหงายขึ้น ประหยัดไฟ พลังงาน ลดความซํ้าซอนของการทํางาน นวัตกรรมใหมๆ ส่ิงเหลาน้ี สามารถสรางโอกาสในการ
สรางตลาดใหมๆ ใหกับผูผลิตไดเปนอยางมาก ทําใหผูประกอบการประหยัดตนทุนในการผลิต การใชงานของเครื่องจักรมี
ประสิทธ์ิภาพ และสรางกําไรใหกับองคกรไดเปนอยางดี แนวโนมการขยายตัวของงภาคอุตสาหกรรมและการแขงขันในการ
ผลิตภัณฑ ทําใหความตองการกระบวนการผลิตอัตโนมัติเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกระบวนการที่ใชเทคโนโลยีสมัยใหม เปนผล
ตอชิ้น เครื่องจักรกลที่ใชผลิตชิ้นสวน อุปกรณตางๆในภาคอุตสาหกรรมจึงจําเปนตองเปนเครื่องมือที่มีระบบส่ังการทํางานที่
สอดคลองกับความตองการดังกลาว  
           การทํางานของเครื่องจักรกลทั่วไปจําเปนตองชางควบคุมเครื่องที่มีความชํานาญสูง เพื่อปฏิบัติงานในกระบวนการที่มี
ความสมารถ ความนาเชื่อถือ และความยืดหยุนที่สูงขึ้น ชางควบคุมเครื่องมีหนาที่ในการควบคุมแทนจับยึดช้ินงาน ใหเคล่ือนที่
เขาหาใบมีดและกัดตามรูปทรงที่ไดจากการออกแบบไว ซ่ึงการทํางานในลักษณะน้ีชางควบคุมตองตรวจสอบช้ินงาน ตําแหนง
และความลึกของใบมีดอยูตลอดเวลา 
              จะเห็นไดวาการควบคุมเครื่องจักรกลโดยใชชางควบคุมน้ันเกิดปญหาและความยุงยากมากมาย อีกทั้งชางยังตองมี
ความชํานาญสูง  จึงไดมีการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อใชในการควบคุมการทํางานของเครื่องจักรกล ซ่ึงเทคโนโลยีดังกลาวคือ การ
ใชคอมพิวเตอรชวยส่ังงานระบบคําควบคุมเชิงตัวเลข( Computerized Numerical Control) หรือที่เรียกวา เครื่อง CNC 
Machine 
         จีนเปนคูคาที่สําคัญของไทยมาโดยตลอด โดยในป 2555 น้ัน จีนเปนประเทศคูคาอันดับ 2 ของไทย รองจากญ่ีปุน โดย
เปนตลาดสงออก อันดับที่ 1 และเปนแหลงนําเขาอันดับที่ 2 ของไทย ในขณะที่ไทยเปนคูคาลําดับที่ 13 ของจีน โดยเปนตลาด
สงออกลําดับที่ 17 และแหลงนําเขาลําดับที่ 13 ของจีน          
        จากปจจัยและเหตุผลขางตน ตลาดเครื่องจักรแปรูปโลหะแผนยังคงเจริญเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ ในสภาวะเศรษฐกิจชะลอ
ตัว แตผูประกอบการก็ยังหาเทคโนโลยีใหมๆ เขามาเพื่อลดตนทุน ลดคาใชจาย การสรางกําไรของสถานประกอบการ ผูวิจัย
เปนผูประกอบการที่ใชเครื่องจักรแปรรูปโลหะแผน และในอนาคตสนใจทําธุรกิจนําเขาเครื่องจักรจากตางประเทศ จึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาปจจัยที่มีผลตอการส่ังซ้ือเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผนนําเขาจากประเทศจีน เพื่อเปนบทสรุปของการ
ตัดสินใจซ้ือและการทําธุรกิจในอนาคต ซ่ึงผลในการศึกษาน้ีจะเปนประโยชนตอการนํามาปรับปรุงคุณภาพดานตางๆของ
ประเทศจีน สรางความเชื่อม่ันใหตัวแทนจําหนาย ผูประกอบการหรือผูมีอํานาจในการส่ังซ้ือ และพัฒนาธุรกิจสงผลใหธุรกิจ
ของบริษัทประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้น 
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วัตถุประสงคการวิจัย  

          1. เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตร จําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ (ตําแหนงงาน) 
รายไดกิจการตอป และขนาดของธุรกิจ มีผลตอการส่ังซ้ือเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผนนําเขาจากประเทศจีน 
          2.  เพื่อศึกษาปจจัยผูขาย เชน คุณภาพ ราคา เทคโนโลยี ประสิทธิภาพ ชองทางการเลือกซ้ือ และ การบริการหลัง
การขาย มีผลตอการส่ังซ้ือเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผนนําเขาจากประเทศจีน  
          3.  เพื่อศึกษาปจจัยผูซ้ือ เชน งบประมาณ ขนาดของธุรกิจ ระยะการคืนทุน หรือจุดคุมทุน ความเชื่อม่ัน และบุคคลที่
มีสวนชวยตัดสินใจ มีผลตอการส่ังซ้ือเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผนนําเขาจากประเทศจีน 
         4.   เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการส่ังซ้ือเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผนนําเขาจากประเทศจีน 

วิธีการดําเนินการวิจัย  

         งานศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการส่ังซ้ือเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผนนําเขาจากประเทศจีน ใชวิธีการ
สํารวจ (Survey Research) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaires) เปนเครื่องมือในเก็บรวบรวมขอมูลการศึกษาวิจัย ผู
ศึกษาวิจัยไดกําหนดวิธีดําเนินการวิจัย ดังน้ี 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
         1.ประชากรที่ศึกษาวิจัย คือ เปนบริษัทที่จดทะเบียนพาณิชยประเทศไทย โดยการวิจัยจะใชขอมูลในกลุมอุตสาหกรรม
เครื่องจักร ซ่ึงมีจํานวนทั้งหมด 635 บริษัท (ขอมูล: สถิติสะสมจํานวนโรงงานที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ (เปด
ดําเนินการ) ตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 จําแนกรายหมวดอุตสาหกรรมที่สําคัญ ตามจํานวน ณ ส้ินป 2555)  
         กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของทาโร ยามาเน  Taro Yamane.1973:125 ที่ไดพัฒนาสูตรคํานวณหาขนาด
กลุมตัวอยาง มีระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ความคลาดเคล่ือน .05 ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 245 ตัวอยาง  
         สําหรับเครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม (Questionnaires) เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล แบงออกเปน 4 สวน 
รวมจํานวน 25 ขอ ดังน้ี 
         สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 7 ขอ ไดแก เพศ อายุ    สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 
(ตําแหนงงาน) รายไดกิจการเฉล่ียตอป และขนาดของธุรกิจ โดยขอคําถามเปนลักษณะเลือกตอบหรือตรวจสอบรายการ 
(Cheek List) 
          สวนที่ 2 ปจจัยผูขายที่มีผลตอการส่ังซ้ือเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผนนําเขาจากประเทศจีน จํานวน 6 ขอ  
           สวนที่ 3 ปจจัยผูซ้ือที่มีผลตอการส่ังซ้ือเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผนนําเขาจาก ประเทศจีน จํานวน 5 ขอ  
           สวนที่ 4 ปจจัยที่มีผลตอการส่ังซ้ือเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผนนําเขาจากประเทศจีน จํานวน 7 ขอ 
        ลักษณะของแบบสอบถามสวนที่ 2 สวนที่ 3 และสวนที่ 4 จะเปนขอความซ่ึงผูตอบจะประเมินความคิดเห็นของตนเอง 
ตามมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด ถาเปนคําถาม
ประเภทสอดคลองก็ใหคะแนน 5 4 3 2 1 ตามลําดับ สวนคําถามในเชิงปฏิเสธก็ใหคะแนนกลับกันคือ 1 2 3 4 5 ตามลําดับ  

สรุปผลการวิจัย  

 1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 30-40 ป มีสถานภาพโสด มี
การศึกษาปริญญาตร ีมีอาชีพเปนวิศวกร มีรายไดกิจการเฉล่ียตอประหวาง 1,000,000 -10,000,000 บาท ธุรกิจขนาดกลาง 
 2. ปจจัยผูขายมีผลตอการส่ังซ้ือเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผนนําเขาจากประเทศจีน พบวา ในภาพรวมอยู
ระดับนอย สวนใหญใหความสําคัญจากมากไปหานอย ไดแก ประสิทธิภาพในการทํางาน ประมวลผลไดแมนยํา และตอบสนอง
การทํางานซับซอนไดดี รองลงมา คุณภาพเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผนนําเขาจากประเทศจีนวัตถุดิบใชเกรดดี มีความ
แข็งแรง ทนทานตอการใชงาน ราคามีความสมเหตุสมผลตอประเภทเครื่องจักรน้ันๆ การบริการหลังการขายมีรับประกันอยาง
นอย 1 ป และจัดเปล่ียนอะไหลใหฟรี เทคโนโลยี และฟงชั่นตางๆมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง และงายตอการใชงาน และ
ชองทางการหาขอมูลและจัดซ้ืองายตอการเลือกซ้ือ 
 3. ปจจัยผูซ้ือมีผลตอการส่ังซ้ือเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผนนําเขาจากประเทศจีน พบวา ในภาพรวมอยู
ระดับมาก สวนใหญใหความสําคัญจากมากไปหานอย ไดแก งบประมาณมีความสําคัญในการซ้ือเครื่องจักรแตละครั ้ง 
รองลงมา ขนาดของธุรกิจจะเลือกใชเครื่องจักรตามลักษณะงานและความเหมาะสมกับงานน้ันๆ เครื่องจักรประเภทแปรรูปมห
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วัตถุประสงคการวิจัย  

          1. เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตร จําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ (ตําแหนงงาน) 
รายไดกิจการตอป และขนาดของธุรกิจ มีผลตอการส่ังซ้ือเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผนนําเขาจากประเทศจีน 
          2.  เพื่อศึกษาปจจัยผูขาย เชน คุณภาพ ราคา เทคโนโลยี ประสิทธิภาพ ชองทางการเลือกซ้ือ และ การบริการหลัง
การขาย มีผลตอการส่ังซ้ือเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผนนําเขาจากประเทศจีน  
          3.  เพื่อศึกษาปจจัยผูซ้ือ เชน งบประมาณ ขนาดของธุรกิจ ระยะการคืนทุน หรือจุดคุมทุน ความเชื่อม่ัน และบุคคลที่
มีสวนชวยตัดสินใจ มีผลตอการส่ังซ้ือเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผนนําเขาจากประเทศจีน 
         4.   เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการส่ังซ้ือเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผนนําเขาจากประเทศจีน 

วิธีการดําเนินการวิจัย  

         งานศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการส่ังซ้ือเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผนนําเขาจากประเทศจีน ใชวิธีการ
สํารวจ (Survey Research) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaires) เปนเครื่องมือในเก็บรวบรวมขอมูลการศึกษาวิจัย ผู
ศึกษาวิจัยไดกําหนดวิธีดําเนินการวิจัย ดังน้ี 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
         1.ประชากรที่ศึกษาวิจัย คือ เปนบริษัทที่จดทะเบียนพาณิชยประเทศไทย โดยการวิจัยจะใชขอมูลในกลุมอุตสาหกรรม
เครื่องจักร ซ่ึงมีจํานวนทั้งหมด 635 บริษัท (ขอมูล: สถิติสะสมจํานวนโรงงานที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ (เปด
ดําเนินการ) ตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 จําแนกรายหมวดอุตสาหกรรมที่สําคัญ ตามจํานวน ณ ส้ินป 2555)  
         กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของทาโร ยามาเน  Taro Yamane.1973:125 ที่ไดพัฒนาสูตรคํานวณหาขนาด
กลุมตัวอยาง มีระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ความคลาดเคล่ือน .05 ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 245 ตัวอยาง  
         สําหรับเครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม (Questionnaires) เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล แบงออกเปน 4 สวน 
รวมจํานวน 25 ขอ ดังน้ี 
         สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 7 ขอ ไดแก เพศ อายุ    สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 
(ตําแหนงงาน) รายไดกิจการเฉล่ียตอป และขนาดของธุรกิจ โดยขอคําถามเปนลักษณะเลือกตอบหรือตรวจสอบรายการ 
(Cheek List) 
          สวนที่ 2 ปจจัยผูขายที่มีผลตอการส่ังซ้ือเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผนนําเขาจากประเทศจีน จํานวน 6 ขอ  
           สวนที่ 3 ปจจัยผูซ้ือที่มีผลตอการส่ังซ้ือเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผนนําเขาจาก ประเทศจีน จํานวน 5 ขอ  
           สวนที่ 4 ปจจัยที่มีผลตอการส่ังซ้ือเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผนนําเขาจากประเทศจีน จํานวน 7 ขอ 
        ลักษณะของแบบสอบถามสวนที่ 2 สวนที่ 3 และสวนที่ 4 จะเปนขอความซ่ึงผูตอบจะประเมินความคิดเห็นของตนเอง 
ตามมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด ถาเปนคําถาม
ประเภทสอดคลองก็ใหคะแนน 5 4 3 2 1 ตามลําดับ สวนคําถามในเชิงปฏิเสธก็ใหคะแนนกลับกันคือ 1 2 3 4 5 ตามลําดับ  

สรุปผลการวิจัย  

 1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 30-40 ป มีสถานภาพโสด มี
การศึกษาปริญญาตร ีมีอาชีพเปนวิศวกร มีรายไดกิจการเฉล่ียตอประหวาง 1,000,000 -10,000,000 บาท ธุรกิจขนาดกลาง 
 2. ปจจัยผูขายมีผลตอการส่ังซ้ือเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผนนําเขาจากประเทศจีน พบวา ในภาพรวมอยู
ระดับนอย สวนใหญใหความสําคัญจากมากไปหานอย ไดแก ประสิทธิภาพในการทํางาน ประมวลผลไดแมนยํา และตอบสนอง
การทํางานซับซอนไดดี รองลงมา คุณภาพเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผนนําเขาจากประเทศจีนวัตถุดิบใชเกรดดี มีความ
แข็งแรง ทนทานตอการใชงาน ราคามีความสมเหตุสมผลตอประเภทเครื่องจักรน้ันๆ การบริการหลังการขายมีรับประกันอยาง
นอย 1 ป และจัดเปล่ียนอะไหลใหฟรี เทคโนโลยี และฟงชั่นตางๆมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง และงายตอการใชงาน และ
ชองทางการหาขอมูลและจัดซ้ืองายตอการเลือกซ้ือ 
 3. ปจจัยผูซ้ือมีผลตอการส่ังซ้ือเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผนนําเขาจากประเทศจีน พบวา ในภาพรวมอยู
ระดับมาก สวนใหญใหความสําคัญจากมากไปหานอย ไดแก งบประมาณมีความสําคัญในการซ้ือเครื่องจักรแตละครั ้ง 
รองลงมา ขนาดของธุรกิจจะเลือกใชเครื่องจักรตามลักษณะงานและความเหมาะสมกับงานน้ันๆ เครื่องจักรประเภทแปรรูป
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โลหะแผนจากประเทศจีนมีการคืนทุนที่เร็วกวาประเทศอ่ืนๆ ในการซ้ือเครื่องจักรแตละครั้ง บุคคลตางๆ เชน เพื่อน หุนสวน 
ภรรยา คนในครอบครัว มีความสําคัญในการชวยตัดสินใจเสมอ และผูประกอบการมีความเชื่อม่ันเครื่องจักรประเภทแปรรูป
โลหะแผนนําเขาจากประเทศจีน 
 4. ปจจัยที่มีผลตอการส่ังซ้ือเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผนนําเขาจากประเทศจีน พบวา ในภาพรวมอยูระดับ
มาก สวนใหญใหความสําคัญจากมากไปหานอย ไดแก คุณภาพมีผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผน 
รองลงมา งบประมาณมีผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผน ระยะการคืนทุนหรือจุดคุมทุนมีผลตอการ
ตัดสินใจส่ังซ้ือเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผน บริการหลังการขายมีผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะ
แผน เทคโนโลยีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผน ราคามีผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องจักรประเภท
แปรรูปโลหะแผน และขนาดของธุรกิจมีผลตอการตัดสินใจส่ังซ้ือเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผน  
อภิปรายผล 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการส่ังซ้ือเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผนนําเขาจากประเทศจีน มีประเด็น
สําคัญนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 
 1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 30-40 ป มีสถานภาพโสด มี
การศึกษาปริญญาตร ีมีอาชีพเปนวิศวกร มีรายไดกิจการเฉล่ียตอประหวาง 1,000,000 -10,000,000 บาท ธุรกิจขนาดกลาง 
ในขณะที่ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีอายุตางกัน มีสถานภาพตางกัน มีระดับการศึกษาตางกัน มี
อาชีพ (ตําแหนง) ตางกัน มีความคิดเห็นตอการส่ังซ้ือเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผนนําเขาจากประเทศจีน โดยรวม
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับงานวิจัยของ ภาวิณี คูทวีทรัพย 2556  ไดทําการศึกษาวิจัย
เรื่อง  แรงจูงใจในการเลือกซ้ือเครื่องจักรกลหนักมือสองจากประเทศญ่ีปุนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ผลการศึกษาสรุปไดวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 31-40 ป มีสถานภาพสมรส การศึกษาอยูในระดับ
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว มีรายไดมากกวา 50, 000 บาท และผลการสมมุติฐานพบวา ปจจัยสวนบุคคลดาน
สถานภาพ และรายไดที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอแรงจูงใจในการเลือกซ้ือเครื่องจักรกลหนักมือสองจากประเทศญ่ีปุน 
 2. ปจจัยผูขายที่มีผลตอการส่ังซ้ือเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผนนําเขาจากประเทศจีน พบวา ในภาพรวมอยู
ระดับนอย สวนใหญใหความสําคัญประสิทธิภาพในการทํางาน ประมวลผลไดแมนยํา และตอบสนองการทํางานซับซอนไดดี 
รองลงมา คุณภาพเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผนนําเขาจากประเทศจีนวัตถุดิบใชเกรดดี มีความแข็งแรง ทนทานตอการ
ใชงาน ราคามีความสมเหตุสมผลตอประเภทเครื่องจักรน้ันๆ การบริการหลังการขายมีรับประกันอยางนอย 1 ป และจัดเปล่ียน
อะไหลใหฟรี เทคโนโลยี และฟงชั่นตางๆมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง และงายตอการใชงาน และชองทางการหาขอมูลและจัดซ้ือ
งายตอการเลือกซ้ือ สอดคลองกับงานวิจัยของ ภาวิณี คูทวีทรัพย 2556  ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง  แรงจูงใจในการเลือกซ้ือ
เครื่องจักรกลหนักมือสองจากประเทศญ่ีปุนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาสรุป พบวา  
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอแรงจูงใจในการเลือกซ้ือเครื่องจักรกลหนักมือสองจากประเทศญ่ีปุนมากที่สุดไดแก 
ดานราคา รองลงมา ดานผลิตภัณฑ ดานสถานที่ และดานการสงเสริมการตลาด  ในขณะที่  พฤติกรรมผูบริโภคที่ มีผลตอ
แรงจูงใจในการเลือกซ้ือเครื่องจักรกลหนักมือสอง พบวา สวนใหญเลือกซ้ือเครื่องจักรกลหนักมือสองที่มีตนกําเนิดจากประเทศ
ญ่ีปุน โดยตองการยี่หอ Komatsu มากที่สุด ในระดับราคามากกวา 700,001 บาทขึ้นไป โดยมีอายุการใชงานนาน 5 ป ส่ิงที่
ตองการจากรานจําหนาย คือ บริการหลังการขาย และมีชางซอมเครื่องเปนผูที่แนะนําใหซ้ือ และแรงจูงใจในการเลือกซ้ือ
เครื่องจักรกลหนักมือสองจากประเทศญ่ีปุนมากที่สุดไดแก สินคามีความคุมคาเหมาะสมกับราคา รองลงมา มีความพึงพอใจใน
สินคาน้ี และอันดับสุดทายไดแก อยากแนะนําใหบุคคลอ่ืนใชสินคาน้ี 
 3. ปจจัยผูซ้ือที่มีผลตอการส่ังซ้ือเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผนนําเขาจากประเทศจีน พบวา ในภาพรวมอยู
ระดับมาก สวนใหญใหความสําคัญงบประมาณมีความสําคัญในการซ้ือเครื่องจักรแตละครั้ง รองลงมา ขนาดของธุรกิจจะ
เลือกใชเครื่องจักรตามลักษณะงานและความเหมาะสมกับงานน้ันๆ เครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผนจากประเทศจีนมีการ
คืนทุนที่เร็วกวาประเทศอ่ืนๆ ในการซ้ือเครื่องจักรแตละครั้ง บุคคลตางๆ เชน เพื่อน หุนสวน ภรรยา คนในครอบครัว มี
ความสําคัญในการชวยตัดสินใจเสมอ และผูประกอบการมีความเชื่อม่ันเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผนนําเขาจากประเทศ
จีน สอดคลองกับงานวิจัยของ วัชระ  ยี่สุนเทศ 2556 ผลการศึกษาพบวา อุตสาหกรรมแมพิมพไทยมีความสามารถในการ
แขงขันเชิงเปรียบเทียบนอยกวาประเทศสําคัญอ่ืนๆแตมีแนวโนมดีขึ้นอยางตอเน่ือง มีอัตราการขยายตัวตามมาตรการ
เปล่ียนแปลงของ GDP ของประเทศ และสอดคลองกับอัตราการเปล่ียนแปลงของอุตสาหกรรมตอเน่ืองผลการวิเคราะหมห
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ความสัมพันธของปจจัยกับความสามารถในการแขงขัน พบวา รูปแบบดานวัฒนธรรม ที่เจาของกิจการเปดดําเนินการเพราะ
เห็นเปนชองทางธุรกิจ พื้นฐานการดําเนินกิจการไมไดมาจากผูที่เปนผูชํานาญการ และมีพฤติกรรมการบริหารจัดการของ
ผูประกอบการเปนแบบครอบครัว ผูประกอบการมีอํานาจเด็ดขาด และมักจะทําทุกเรื่องเพียงคนเดียว ไมคอยมีการกระจาย
งาน ที่สําคัญลูกคากลุมเปาหมายเปนกลุมที่ไมตองการเทคโนโลยีที่สูงมากนัก และผลิตสินคาที่มีราคาไมสูงมาก มักมีความ
ผิดพลาดในการใชกลยุทธการใชราคาเปนเครื่องมือในการทําตลาด ทําใหไมมีกําไรเหลือมากพอที่จะนํามาใชในการลงทุนดาน
เครื่องจักร และการพัฒนาดานอ่ืนๆ 
 4. ปจจัยที่มีผลตอการส่ังซ้ือเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผนนําเขาจากประเทศจีน พบวา ในภาพรวมอยูระดับ
มาก สวนใหญใหความสําคัญคุณภาพมีผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผน รองลงมา งบประมาณมีผลตอ
การตัดสินใจซ้ือเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผน ระยะการคืนทุนหรือจุดคุมทุนมีผลตอการตัดสินใจส่ังซ้ือเครื่องจักรประเภท
แปรรูปโลหะแผน บริการหลังการขายมีผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผน เทคโนโลยีมีผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผน ราคามีผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผน และขนาด
ของธุรกิจมีผลตอการตัดสินใจส่ังซ้ือเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผน สอดคลองกับงานวิจัยของ ภาวิณี คูทวีทรัพย 2556  ได
ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการเลือกซ้ือเครื่องจักรกลหนักมือสองจากประเทศญ่ีปุนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ผลการศึกษาสรุปไดวา  เครื่องจักรกลหนักมือสองจากประเทศญ่ีปุนที่ใชงานอยูสวนใหญเปนประเภทรถขุด และ
เปนยี่หอ Komatsu  ซ่ึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอแรงจูงใจในการเลือกซ้ือเครื่องจักรกลหนักมือสองจากประเทศ
ญ่ีปุนมากที่สุดไดแก ดานราคา รองลงมา ดานผลิตภัณฑ ดานสถานที่ และดานการสงเสริมการตลาด  ในขณะที่  พฤติกรรม
ผูบริโภคที่มีผลตอแรงจูงใจในการเลือกซ้ือเครื่องจักรกลหนักมือสอง พบวา สวนใหญเลือกซ้ือเครื่องจักรกลหนักมือสองที่มีตน
กําเนิดจากประเทศญ่ีปุน โดยตองการยี่หอ Komatsu มากที่สุด ในระดับราคามากกวา 700,001 บาทขึ้นไป โดยมีอายุการใชงาน
นาน 5 ป ส่ิงที่ตองการจากรานจําหนาย คือ บริการหลังการขาย และมีชางซอมเครื่องเปนผูที่แนะนําใหซ้ือ และแรงจูงใจในการ
เลือกซ้ือเครื่องจักรกลหนักมือสองจากประเทศญ่ีปุนมากที่สุดไดแก สินคามีความคุมคาเหมาะสมกับราคา รองลงมา มีความพึง
พอใจในสินคาน้ี และอันดับสุดทายไดแก อยากแนะนําใหบุคคลอ่ืนใชสินคาน้ี 

 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 1. ควรมีการศึกษาความคาดหวังที่มีตอประสิทธิภาพในการทํางานเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผนนําเขาจาก
ประเทศจีน 
 2.ควรมีการศึกษางบประมาณที่มีผลตอการส่ังซ้ือเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผนนําเขาจากประเทศจีน 
 3. ควรมีการศึกษาการประเมินผลตอการส่ังซ้ือเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผนนําเขาจากประเทศจีน 
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ความสัมพันธของปจจัยกับความสามารถในการแขงขัน พบวา รูปแบบดานวัฒนธรรม ที่เจาของกิจการเปดดําเนินการเพราะ
เห็นเปนชองทางธุรกิจ พื้นฐานการดําเนินกิจการไมไดมาจากผูที่เปนผูชํานาญการ และมีพฤติกรรมการบริหารจัดการของ
ผูประกอบการเปนแบบครอบครัว ผูประกอบการมีอํานาจเด็ดขาด และมักจะทําทุกเรื่องเพียงคนเดียว ไมคอยมีการกระจาย
งาน ที่สําคัญลูกคากลุมเปาหมายเปนกลุมที่ไมตองการเทคโนโลยีที่สูงมากนัก และผลิตสินคาที่มีราคาไมสูงมาก มักมีความ
ผิดพลาดในการใชกลยุทธการใชราคาเปนเครื่องมือในการทําตลาด ทําใหไมมีกําไรเหลือมากพอที่จะนํามาใชในการลงทุนดาน
เครื่องจักร และการพัฒนาดานอ่ืนๆ 
 4. ปจจัยที่มีผลตอการส่ังซ้ือเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผนนําเขาจากประเทศจีน พบวา ในภาพรวมอยูระดับ
มาก สวนใหญใหความสําคัญคุณภาพมีผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผน รองลงมา งบประมาณมีผลตอ
การตัดสินใจซ้ือเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผน ระยะการคืนทุนหรือจุดคุมทุนมีผลตอการตัดสินใจส่ังซ้ือเครื่องจักรประเภท
แปรรูปโลหะแผน บริการหลังการขายมีผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผน เทคโนโลยีมีผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผน ราคามีผลตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผน และขนาด
ของธุรกิจมีผลตอการตัดสินใจส่ังซ้ือเครื่องจักรประเภทแปรรูปโลหะแผน สอดคลองกับงานวิจัยของ ภาวิณี คูทวีทรัพย 2556  ได
ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการเลือกซ้ือเครื่องจักรกลหนักมือสองจากประเทศญ่ีปุนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ผลการศึกษาสรุปไดวา  เครื่องจักรกลหนักมือสองจากประเทศญ่ีปุนที่ใชงานอยูสวนใหญเปนประเภทรถขุด และ
เปนยี่หอ Komatsu  ซ่ึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอแรงจูงใจในการเลือกซ้ือเครื่องจักรกลหนักมือสองจากประเทศ
ญ่ีปุนมากที่สุดไดแก ดานราคา รองลงมา ดานผลิตภัณฑ ดานสถานที่ และดานการสงเสริมการตลาด  ในขณะที่  พฤติกรรม
ผูบริโภคที่มีผลตอแรงจูงใจในการเลือกซ้ือเครื่องจักรกลหนักมือสอง พบวา สวนใหญเลือกซ้ือเครื่องจักรกลหนักมือสองที่มีตน
กําเนิดจากประเทศญ่ีปุน โดยตองการยี่หอ Komatsu มากที่สุด ในระดับราคามากกวา 700,001 บาทขึ้นไป โดยมีอายุการใชงาน
นาน 5 ป ส่ิงที่ตองการจากรานจําหนาย คือ บริการหลังการขาย และมีชางซอมเครื่องเปนผูที่แนะนําใหซ้ือ และแรงจูงใจในการ
เลือกซ้ือเครื่องจักรกลหนักมือสองจากประเทศญ่ีปุนมากที่สุดไดแก สินคามีความคุมคาเหมาะสมกับราคา รองลงมา มีความพึง
พอใจในสินคาน้ี และอันดับสุดทายไดแก อยากแนะนําใหบุคคลอ่ืนใชสินคาน้ี 
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การตัดสินใจของผูประกอบการในการเลือกใชบริการดานโลจิสติกส 
Entrepreneur’s Decision on Logistics Service Application. 

หฤทชญา นวกิจรังสรรค 
สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอรด 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการตัดสินใจของผูประกอบการ ที่ใชบริการจากผูประกอบการธุรกิจบริการ
ดานโลจิสติกสและเพื่อเปนแนวทางศึกษาการพัฒนา และปรับปรุงประสิทธิภาพของผูประกอบการธุรกิจบริการดานโลจิสติกส
เพื่อรองรับความตองการของลูกคาซ่ึงเปนผูประกอบการ  
 วิธีดําเนินการวิจัย กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี คือ ผูประกอบกิจการ โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง 
400 ราย โดยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยาง  โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความแตกตางใชการทดสอบคา F-test การ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance : ANOVA) และการวิเคราะหความสัมพันธของเพียร
สัน สําหรับการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรปูวิเคราะหแบบสอบถาม 
 ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะองคกรที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการดานโลจิสติกสของ
ผูประกอบการที่ตางกัน ปจจัยสวนประสมทางการตลาด มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการดานโลจิสติกสของผูประกอบการ
ที่ตางกัน ความคิดเห็นในปจจัยตาง ๆ มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกใชบริการดานโลจิสติกสของผูประกอบการตางกัน 
คําสําคัญ:  ผูประกอบการ ใชบริการโลจิสติกสปจจัยการตลาด บริการที่มีประสิทธิภาพ 

Abstract 

  The objectives of the study were to investigate the entrepreneur’s decision on the logistics service 
application, and to find out the guideline of improvement and devilment efficiency of logistics service 
entrepreneur to serve the need of the customers. 
 The research methodology consisted of 400 entrepreneurs which were selected as random 
sampling. The questionnaire was the instrument of the study for collecting data. The percentage, mean, 
standard deviation, F-test, one way ANOVA and Pearson correlation coefficient were used as the statistical 
analysis.  
 The result of the study found that the different character of organization effected to the different 
entrepreneur’s decision on logistics service application. The marketing mixed factor effected to the different 
entrepreneur’s decision on logistics service application. The opinion in various factors related to the 
different entrepreneur’s decision on logistics service application. 
Keywords: entrepreneur, logistics service application, Marketing factors, efficiency service. 

บทนํา 

 เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงสถาวะการณทางเศรษฐกิจ และราคาสินคาปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงราคานํ้ามัน ซ่ึงเปนปจจัย
สําคัญของตนทุนการผลิต ซ่ึงมีผลกระทบตอธุรกิจอยางมาก ทั้งน้ีผูผลิตตองการลดความเส่ียงในเรื่องความซับซอนในการ
ดําเนินธุรกิจ ไมวาจะเปนทั้งการผลิต การขนสง การดําเนินพิธีการศุลกากร เน่ืองจากธุรกิจหลายรายไมมีความเชี่ยวชาญ
ทางดานน้ี จึงตองการลดตนทุนที่จะตองดําเนินการเอง ซ่ึงอาจเปนเรื่องยากหากไมมีความชํานาญพอ จึงตองการลดความเส่ียง 
ดังน้ันธุรกิจจึงหาวิธีการลดตนทุนของตนเองเพื่อกําไรสูงสุดของธุรกิจ จึงหันมาใชบริการจากธุรกิจผูใหบริการโลจิสติกสแบบ
ครบวงจร 
 ศูนยวิจัยโลจิสติกสมหาวิทยาลัยหอการคาไทย (2549) กลาววา ธุรกิจการใหบริการโลจิสติกสไดมีการพัฒนามา
จากการจัดการสงสินคาเปนหลัก ซ่ึงเปนการจัดการเก่ียวกับการขนสงสินคาใหกับลูกคาเพียงอยางเดียว ตอมาไดมีการขยาย
กิจการมาเปนบริการจัดการคลังสินคา การบริการกระจายสินคา การบริการบรรทุกขนสินคา รวมถึงการขนสงสินคาระหวางมห
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ประเทศ ตอมาธุรกิจโลจิสติกสไดขยาย และมีการเพิ่มขั้นตอนกอนการผลิต ซ่ึงประกอบดวย การจัดหาวัตถุดิบ และการจัดเก็บ
สินคาในคลังสินคา รวมไปถึงการจัดการหวงโซอุปทานทั้งระบบ โดยรวมผูที่เก่ียวของกับการผลิต และการกระจายสินคา
ทั้งหมด เชน ผูขาย ผูผลิต ผูคา และผูจัดจําหนายสินคา และนอกจากน้ี ยังมีการขยายตัวทางธุรกิจโดยมีบริษัทขามชาติขนาด
ใหญที่ใหบริการธุรกิจโลจิสติกสแบบครบวงจร หรือที่เรียกวา Third Party Logistics ซ่ึงทําหนาที่เปนตัวกลางระหวางผูซ้ือ
สินคา และผูขายสินคา คอยทําหนาที่ประสานงานที่เก่ียวของกับโลจิสติกสเขาดวยกัน มีกระบวนการในการวางแผน การจัด
สายงาน และการควบคุมกิจกรรมตาง ๆ เพื่ออํานวยความสะดวกในการจัดการไหลของสินคา โดยเริ่มจากการจัดหาวัตถุดิบ 
กระบวนการจัดซ้ือจัดจาง  การบริหารจัดการสินคาคงคลัง การตรวจนับสินคา การจัดเก็บ การบรรจุหีบหอ การติดฉลากหรือ
ปายสินคา การจัดสงสินคา รวมถึงการกระจายสินคา การดําเนินพิธีการกรมศุล ทาเรือ จนกระทั่งสงของออกไปยังประเทศ
ลูกคา หรือผูบริโภค ทั้งน้ีเพื่อใหคาใชจายโดยรวมในการกระจายสินคาที่เกิดขึ้นต่ําที่สุด โดยกิจกรรมหลักของการบริการโลจิ
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 1. ผูประกอบการมีการพัฒนาในดานการบริหารจัดการโลจิสติกสที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น เน่ืองจากแรงกดดัน และการ
แขงขันทางเศรษฐกิจ ทําใหผูประกอบการเองจําเปนตองพัฒนาตนเองใหสามารถแขงขันกับคูแขงได แตการพัฒนาจะเห็นได
ชัดเจนในภาคอุตสาหกรรมเทาน้ัน ภาคการเกษตรยังพัฒนานอย  
 2. ระบบโลจิสติกสของประเทศไทยยังอยูในระดับพื้นฐาน หรือเรียกวาโลจิสติกสระดับขนสง สวนใหญยังเปนการ
พัฒนาโครงสรางระดับพื้นฐานทางกายภาพ ซ่ึงยังคงตองใหความสําคัญเพิ่มเติมในสวนของแผนธุรกิจ ที่จะใชประโยชนจาก
ระบบโครงสรางพื้นฐานดังกลาว เพื่อจะชวยใหสามารถในการพัฒนาไดอยางแทจริง มีปญหาในการพัฒนาระบบราง และขาด
การปรับปรุงระบบการขนสงทางนํ้า และทางชายฝงทะเลอยางจริงจัง จึงทําใหการพัฒนาการขนสงตอเน่ืองหลายรูปแบบซ่ึงไม
เห็นผลเปนรูปธรรม 
 3. ธุรกิจ LSPs ของประเทศไทย สวนใหญขาดการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ขาดแหลงเงินทุน ทําใหลักษณะ
การใหบริการไมครบวงจร เม่ือเจอสภาวะการแขงขันที่รุนแรง เน่ืองจากอนุญาตใหผูประกอบการสัญชาติอาเซียน สามารถถือ
หุนไดอยางนอยรอยละ 70 ในบริษัทของประเทศไทย ตามเงื่อนไขการเปดเสรีภาคบริการของ AEC น่ันเอง 
 4. ขาดการใหความสําคัญตอการปรับแกกฎหมายที่เก่ียวของ ใหเอ้ือตอการประกอบธุรกิจของภาคเอกชน และการ
นําเขา การสงออก รวมถึงขาดการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง นอกจากน้ียังขาดการพัฒนาในหลาย ๆ ดานที่จะอํานายความ
สะดวกในทางการคา ในดานความรูของบุคลากร ดานงบประมาณสนับสนุน 
 5. หนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ไดจัดการฝกอบรมอยางตอเน่ือง แตการพัฒนากําลังคนในภาพรวมที่ผานมาเพิ่ม
ในดานปริมาณมากกวาดานคุณภาพ ขาดแรงงานที่มีคุณภาพที่สามารถปฏิบัติงานไดจริง ทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับ
หัวหนางาน ขาดประสิทธิภาพในการประยุกตใชผลงานวิจัย เพื่อนําไปใชประโยชนในภาคธุรกิจ และสนับสนุนการกําหนด
นโยบายของทางภาครัฐ 

โดยสรุปพบวาการดําเนินการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศไทยกาวไปสูทิศทางที่ถูกตอง แตยังไมสามารถ
ผลักดันใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรมไดอยางครบถวนตามที่เคยตั้งเปาหมายไว ภารกิจการพัฒนาระบบโลจิสติกสยังตองถือเปน
วาระสําคัญของประเทศที่จําเปนตองไดรับการผลักดันอยางตอเน่ืองใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ เพื่อเปนเครื่องมือสําคัญในการยกระดับ
ขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจทุกสาขา 

ผูวิจัยเห็นวาปจจุบันประเทศไทยทางรัฐบาลมีแนวโนมวางแผนปรับปรุงพัฒนาประเทศไทย และมีนโยบายสงเสริมให
ประเทศไทยเปนศูนยกลางดานโลจิสติกสเพื่อใหประเทศไทยไดพัฒนาและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลให
ประเทศไทยเปนผูนําทางดานโลจิสติกสอยางแทจริง และสามารถใหประเทศเพื่อนบาน ไมเพียงแคลาว พมา กัมพูชา เวียดนาม 
สิงคโปร มาเลเซีย ซ่ึงมีพื้นที่ใกลเคียงกับประเทศไทยมากที่สุด ทั้งน้ียังจะขยายธุรกิจโลจิสติกสไปยังประเทศตาง ๆ ในกลุม 
AEC ที่ทําธุรกิจกับประเทศไทย และประเทศอ่ืน ๆ ไดใชบริการโลจิสติกสของเรามากยิ่งขึ้น จึงสนใจที่จะศึกษาการตัดสินใจ
เลือกใชบริการ ซ่ึงผลที่ไดจากการวิจัยจะเปนขอมูลที่เปนประโยชนตอผูประกอบการดานโลจิสติกสหรือผูที่เก่ียวของ และ
สามารถวางแผนการดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป 

วัตถุประสงคการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของผูประกอบการใชบริการจากผูประกอบการธุรกิจบริการดานโลจิสติกส 
2. เพื่อศึกษาการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของผูประกอบการธุรกิจบริการดานโลจิสติกสเพื่อรองรับความ

ตองการของลูกคาซ่ึงเปนผูประกอบการ มีการพัฒนาในดานการบริหารจัดการโลจิสติกสที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น  
3. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่แตกตางที่ใชบริการจากผูประกอบการธุรกิจบริการดานโลจิสติกส 
4. เพื่อทราบความคิดเห็นในการบริการที่ถูกตอง รวดเร็ว และมีความเชี่ยวชาญในการใหบริการ 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  
1. ประโยชนเพื่อเผยแพรความรูเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกใชบริการโลจิสติกส 
2. ประโยชนเพื่อคนหากลุมผูประกอบการ และความตองการใชบริการดานโลจิสติกส 
3. ประโยชนตอผูประกอบการดานโลจิสติกสเพื่อใหผูประกอบการสามารถนําขอมูลที่ไดจากงานวิจัย ไปใชในการ

ปรับปรุงพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาได  
4. ประโยชนเพื่อใหทราบถึงการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจดานโลจิสติกสและนําไปปรับเปล่ียนแผนการพัฒนา      

โลจิสติกสอยางยั่งยืน สามารถเปนศูนยและเปนผูนําดานโลจิสติกสในกลุมประเทศอาเซียน มห
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สมมติฐาน 
การศึกษาวิจัยครั้งน้ี โดยมีสมมติฐานดังน้ี  
1. คุณลักษณะองคกรที่แตกตางกัน ไมมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการดานโลจิสติกสของผูประกอบที่ตางกัน  
2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่แตกตางกัน ไมมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการดานโลจิสติกสของผูประกอบ

ที่ตางกัน  
3.ปจจัยดานความคิดเห็นในการบริการที่ถูกตอง ความรวดเร็วทันสมัย และความเช่ียวชาญที่แตกตางกัน ไมมี

ความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกใชบริการดานโลจิสติกสของผูประกอบที่ตางกัน 
ขอบเขตการวิจัย  
  การศึกษาวิจัยน้ี เปนการศึกษาเฉพาะการใหบริการที่ผูประกอบการไดรับความพึงพอใจ และเลือกใชบริการจาก
ผูประกอบการโลจิสติกสของประเทศไทย ซ่ึงมีขอจํากัดในการวิจัย ดังน้ี  

1. ขอจํากัดดานผูประกอบการ ซ่ึงงานวิจัยน้ีตองการศึกษาความพึงพอใจของผูประกอบการบริการ และผูผลิต 
(โรงงานอุตสาหกรรม) และผูประกอบการคาสงและคาปลีกตาง ๆ ทั้งหมด 400 กลุมตัวอยาง แทนจํานวนประชากร
ผูประกอบการ ซ่ึงจะเปนการกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง Disproportional Sample  

2. ขอจํากัดดานวิธีการเก็บขอมูล เน่ืองจากสถานที่ที่ตองเก็บรวบรวมขอมูลมีหลายพื้นที่ ผูวิจัยจึงจํากัดการเดินทาง
ไปเก็บขอมูลยังสถานที่จริงที่มีผูประกอบการจํานวนมาก และสงแบบสอบถามทางออนไลน อยางเชน นิคมอุตสาหกรรมตาง ๆ 
เชน นิคมอุตสาหกรรมใน จังหวัดปทุมธานี นิคมอุตสาหกรรมใน จังหวัดชลบุรี นิคมอุตสาหกรรมใน จังหวัดอยุธยา และ
กรุงเทพมหานคร และนอกจากสถานที่หลัก ๆ ดังกลาวแลว ก็ยังสงแบบสอบถามไปยังจังหวัดตาง ๆ เชน สมุทรปราการ 
สมุทรสาคร นนทบุรี นครปฐม ฉะเชิงเทรา ระยอง ปราจีนบุรี นครราชสีมา ตาก เชียงใหม เปนตน  
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลในการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลโดยวิธีดังน้ี 
1. ในสวนของ (Multiple choice) หาคาสถิติพื้นฐาน ซ่ึงไดแก คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) 

ใชสําหรับอธิบายคุณลักษณะขององคกร ไดแก รายไดตอเดือน ขนาดขององคกร และคุณลักษณะขององคกร รวมถึงปจจัย
สวนประสมทางการตลาด ในดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการขาย บุคลากร ลักษณะทาง
กายภาพ และกระบวนการ 

2. ในสวนของ Likert Scale หาคาสถิติพื้นฐาน ซ่ึงไดแก คาเฉล่ียเลขคณิต (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) หรือ (Standard Deviation) ใชสําหรับอธิบายความคิดเห็นในปจจัยตาง ๆการใหบริการที่ถูกตอง รวดเร็วทันสมัย มี
ความเชี่ยวชาญ และการตัดสินใจเลือกใชบริการดาน โลจิสติกสของผูประกอบการ 

3. ทดสอบสมมติฐานดวยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (Independent F-test One way ANOVA) 
ใชสําหรับทดสอบความแตกตางระหวางการตัดสินใจเลือกใชบริการดานโลจิสติกสของผูประกอบการ กับคุณลักษณะของ
องคกร และใชสําหรับทดสอบความแตกตางระหวางการตัดสินใจเลือกใชบริการดานโลจิสติกสของผูประกอบการ กับสวน
ประสมทางการตลาดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4. การวิเคราะหความสัมพันธโดยใชคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) เพื่อหาคาความสัมพันธและทิศทางของความสัมพันธของตัวแปรที่มีมาตรวัดแบบอันตรภาค 
(Interval Scale) กําหนดคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเกณฑของระดับความสัมพันธระหวางความคิดเห็นในปจจัย
ตาง ๆการใหบริการที่ถูกตอง รวดเร็วทันสมัย มีความเช่ียวชาญ และการตัดสินใจเลือกใชบริการดานโลจิสติกสของ
ผูประกอบการ 

การทดสอบเครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปทดสอบหาคาความเที่ยงตรง และหาคาความเชื่อม่ัน ดังน้ี 
1. การหาคาความเที่ยงตรง (Validity) หาคาสัมประสิทธิแอลฟา (Alpha-coefficient) โดยนําแบบสอบถามที่ผูวิจัย

สรางขึ้นจากการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนขอมูลตาง ๆ ที่เก่ียวของไปเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูทรง
คุณวุติ เพื่อตรวจสอบความถูกตองเที่ยงตรงของคําถามในแตละขอ วาตรงตามจุดมุงหมายของการศึกษาครั้งน้ีหรือไม และ
หลังจากน้ันก็นํามาแกไขปรับรุง เพื่อดําเนินการขึ้นตอไป    
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สมมติฐาน 
การศึกษาวิจัยครั้งน้ี โดยมีสมมติฐานดังน้ี  
1. คุณลักษณะองคกรที่แตกตางกัน ไมมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการดานโลจิสติกสของผูประกอบที่ตางกัน  
2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่แตกตางกัน ไมมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการดานโลจิสติกสของผูประกอบ

ที่ตางกัน  
3.ปจจัยดานความคิดเห็นในการบริการที่ถูกตอง ความรวดเร็วทันสมัย และความเชี่ยวชาญที่แตกตางกัน ไมมี

ความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกใชบริการดานโลจิสติกสของผูประกอบที่ตางกัน 
ขอบเขตการวิจัย  
  การศึกษาวิจัยน้ี เปนการศึกษาเฉพาะการใหบริการที่ผูประกอบการไดรับความพึงพอใจ และเลือกใชบริการจาก
ผูประกอบการโลจิสติกสของประเทศไทย ซ่ึงมีขอจํากัดในการวิจัย ดังน้ี  

1. ขอจํากัดดานผูประกอบการ ซ่ึงงานวิจัยน้ีตองการศึกษาความพึงพอใจของผูประกอบการบริการ และผูผลิต 
(โรงงานอุตสาหกรรม) และผูประกอบการคาสงและคาปลีกตาง ๆ ทั้งหมด 400 กลุมตัวอยาง แทนจํานวนประชากร
ผูประกอบการ ซ่ึงจะเปนการกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง Disproportional Sample  

2. ขอจํากัดดานวิธีการเก็บขอมูล เน่ืองจากสถานที่ที่ตองเก็บรวบรวมขอมูลมีหลายพื้นที่ ผูวิจัยจึงจํากัดการเดินทาง
ไปเก็บขอมูลยังสถานที่จริงที่มีผูประกอบการจํานวนมาก และสงแบบสอบถามทางออนไลน อยางเชน นิคมอุตสาหกรรมตาง ๆ 
เชน นิคมอุตสาหกรรมใน จังหวัดปทุมธานี นิคมอุตสาหกรรมใน จังหวัดชลบุรี นิคมอุตสาหกรรมใน จังหวัดอยุธยา และ
กรุงเทพมหานคร และนอกจากสถานที่หลัก ๆ ดังกลาวแลว ก็ยังสงแบบสอบถามไปยังจังหวัดตาง ๆ เชน สมุทรปราการ 
สมุทรสาคร นนทบุรี นครปฐม ฉะเชิงเทรา ระยอง ปราจีนบุรี นครราชสีมา ตาก เชียงใหม เปนตน  
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลในการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลโดยวิธีดังน้ี 
1. ในสวนของ (Multiple choice) หาคาสถิติพื้นฐาน ซ่ึงไดแก คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) 

ใชสําหรับอธิบายคุณลักษณะขององคกร ไดแก รายไดตอเดือน ขนาดขององคกร และคุณลักษณะขององคกร รวมถึงปจจัย
สวนประสมทางการตลาด ในดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการขาย บุคลากร ลักษณะทาง
กายภาพ และกระบวนการ 

2. ในสวนของ Likert Scale หาคาสถิติพื้นฐาน ซ่ึงไดแก คาเฉล่ียเลขคณิต (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) หรือ (Standard Deviation) ใชสําหรับอธิบายความคิดเห็นในปจจัยตาง ๆการใหบริการที่ถูกตอง รวดเร็วทันสมัย มี
ความเชี่ยวชาญ และการตัดสินใจเลือกใชบริการดาน โลจิสติกสของผูประกอบการ 

3. ทดสอบสมมติฐานดวยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (Independent F-test One way ANOVA) 
ใชสําหรับทดสอบความแตกตางระหวางการตัดสินใจเลือกใชบริการดานโลจิสติกสของผูประกอบการ กับคุณลักษณะของ
องคกร และใชสําหรับทดสอบความแตกตางระหวางการตัดสินใจเลือกใชบริการดานโลจิสติกสของผูประกอบการ กับสวน
ประสมทางการตลาดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4. การวิเคราะหความสัมพันธโดยใชคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) เพื่อหาคาความสัมพันธและทิศทางของความสัมพันธของตัวแปรที่มีมาตรวัดแบบอันตรภาค 
(Interval Scale) กําหนดคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเกณฑของระดับความสัมพันธระหวางความคิดเห็นในปจจัย
ตาง ๆการใหบริการที่ถูกตอง รวดเร็วทันสมัย มีความเช่ียวชาญ และการตัดสินใจเลือกใชบริการดานโลจิสติกสของ
ผูประกอบการ 

การทดสอบเครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปทดสอบหาคาความเที่ยงตรง และหาคาความเชื่อม่ัน ดังน้ี 
1. การหาคาความเที่ยงตรง (Validity) หาคาสัมประสิทธิแอลฟา (Alpha-coefficient) โดยนําแบบสอบถามที่ผูวิจัย

สรางขึ้นจากการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนขอมูลตาง ๆ ที่เก่ียวของไปเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูทรง
คุณวุติ เพื่อตรวจสอบความถูกตองเที่ยงตรงของคําถามในแตละขอ วาตรงตามจุดมุงหมายของการศึกษาครั้งน้ีหรือไม และ
หลังจากน้ันก็นํามาแกไขปรับรุง เพื่อดําเนินการขึ้นตอไป    
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2. การหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปทําการทดสอบ (Try out) กับกลุมตัวอยางใน
จังหวัดตาง ๆ จํานวน 40 ชุด จากน้ันนําแบบสอบถามมาวิเคราะหหาคาความเช่ือม่ันของมาตรวัดแบบสอบถาม โดยใชสูตร
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach) เพื่อหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ .708  

การศึกษาวิจัยครั้งน้ี โดยมีสมมติฐานดังน้ี  
1. คุณลักษณะองคกรที่แตกตางกัน ไมมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการดานโลจิสติกสของผูประกอบที่ตางกัน  
2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่แตกตางกัน ไมมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการดานโลจิสติกสของผูประกอบ

ที่ตางกัน  
3. ปจจัยดานความคิดเห็นในการบริการที่ถูกตอง ความรวดเร็วทันสมัย และความเช่ียวชาญที่แตกตางกัน ไมมี

ความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกใชบริการดานโลจิสติกสของผูประกอบที่ตางกัน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย จํานวน 400 
คน วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะดังน้ี 

สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยในครั้งน้ี ทําใหทราบถึงปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของผูประกอบการที่ใชบริการจากผูประกอบการดาน  
โลจิสติกสและผูใหบริการโลจิสติกสสามารถศึกษาการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพ ใหบริการที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น จะได
สามารถรองรับความตองการของลูกคา  และทราบถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่แตกตางกันของการใชบริการโลจิสติกส
อีกทั้งยังทราบความคิดเห็นในการบริการที่ถูกตอง รวดเร็ว และมีความเชี่ยวชาญในการใหบริการมีผลประกอบการตอเดือนอยู
ในชวงต่ํากวา 5,000,000 บาท มีจํานวนพนักงานมากกวา 300 คน เปนธุรกิจประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ใชบริการขนสง
ภายในประเทศ ใชบริการขนสงสินคาทางบก ใชบริการดานขนสง พิจารณาเลือกใชบริการเน่ืองจากราคาและบริการ ใชบริการ
ตอเดือนมากกวา 150,000 บาท เลือกใชโลจิสติกสจากส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ ไดรับสวนลดจากการใชบริการหลาย ๆ 
อยาง มองเรื่องคุณภาพของพนักงานดานความถูกตองในการทํางาน มีอุปกรณที่ มีสภาพใหมพรอมใชงานตลอดเวลา 
กระบวนการใหบริการรวดเร็วทันเวลา กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญของการตัดสินใจเลือกในระดับที่มากที่สุดเปน
ลําดับแรกคือ ดานความรวดเร็ว รองลงมาคือ ดานความถูกตอง ตามดวยดานความเชี่ยวชาญ กลุมตัวอยางสวนใหญใหคะแนน
ของการตัดสินใจเลือกในระดับที่มากที่สุดเปนลําดับแรกคือ ดานคุณภาพของผูใหบริการโลจิสติกสรองลงมาคือ ดานราคา ตาม
ดวย ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และอ่ืน ๆ และดานความหลากหลายในการใหบริการตามลําดับ 

จากสมมติฐานการวิจัย สามารถสรุปผลการวิจัย ไดดังน้ี  
คุณลักษณะองคกรที่แตกตางกัน ไมมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการดานโลจิสติกสของผูประกอบที่ตางกัน 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ไดวาคุณลักษณะองคกรที่แตกตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการดาน โลจิสติกส
ของผูประกอบที่ตางกัน  

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่แตกตางกัน ไมมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการดานโลจิสติกสของผูประกอบที่
ตางกัน สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ไดวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธกับ การตัดสินใจเลือกใช
บริการดาน โลจิสติกสของผูประกอบการ 

ปจจัยดานความคิดเห็นในการบริการที่ถูกตอง ความรวดเร็วทันสมัย และความเช่ียวชาญที่แตกตางกัน ไมมี
ความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกใชบริการดานโลจิสติกสของผูประกอบที่ตางกัน สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ไดวา
ความคิดเห็นในปจจัยตาง ๆ มีความสัมพันธกับการตดัสินใจเลือกใชบริการดานโลจิสติกสของผูประกอบการ 

อภิปรายผล 

 การศึกษาการตัดสินใจเลือกใชบริการดานโลจิสติกสของผูประกอบการ สรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 1. กลุมตัวอยางสวน
ใหญ มีผลประกอบการตอเดือนอยูในชวงต่ํากวา 5,000,000 บาท จํานวน 169 ราย คิดเปนรอยละ 42.3 กลุมตัวอยางสวน
ใหญ มีจํานวนพนักงานมากกวา 300 คน จํานวน 136 ราย คิดเปนรอยละ 34 เปนธุรกิจประเภทโรงงานอุตสาหกรรม จํานวน 
201 ราย คิดเปนรอยละ 50.2 สวนใหญใชบริการขนสงภายในประเทศ จํานวน 256 ราย คิดเปนรอยละ 64.0 สวนใหญใช
บริการขนสงสินคาทางบก จํานวน 263 ราย คิดเปนรอยละ 65.8 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญใชบริการดานขนสง จํานวน 
186 ราย คิดเปนรอยละ 46.5 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญ พิจารณาเลือกใชบริการเน่ืองจากราคาและบริการ จํานวน 227 
ราย คิดเปนรอยละ 56.8 กลุมตัวอยางสวนใหญ ใชบริการตอเดือนมากกวา 150,000 บาท จํานวน 181 ราย คิดเปนรอยละ มห
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45.2 กลุมตัวอยางสวนใหญเลือกใชโลจิสติกสจากส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ จํานวน 166 ราย คิดเปนรอยละ 41.5ไดรับ
สวนลดจากการใชบริการหลาย ๆ อยาง จํานวน 250 ราย คิดเปนรอยละ 62.5 มองเรื่องคุณภาพของพนักงานดานความ
ถูกตองในการทํางาน 218 ราย คิดเปนรอยละ 54.5 กลุมตัวอยางสวนใหญ  เลือกโลจิสติกสที่มีอุปกรณที่มีสภาพใหมพรอมใช
งานตลอดเวลา จํานวน 293 ราย คิดเปนรอยละ 73.2 เลือกกระบวนการใหบริการรวดเร็วทันเวลา จํานวน 309 ราย คิดเปน
รอยละ 77.3 
 2. ความคิดเห็นในปจจัยในการใหบริการอยางถูกตอง รวดเร็วและมีความเชี่ยวชาญ เม่ือพิจารณาในภาพรวม พบวา 
กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญของการตัดสินใจเลือกในระดับที่มากที่สุดเปนลําดับแรกคือ ดานความรวดเร็ว รองลงมา
คือ ดานความถูกตอง ตามดวยดานความเชี่ยวชาญ  
 3. การตัดสินใจเลือกใชบริการโลจิสติกสเม่ือพิจารณาในภาพรวม พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใหคะแนนของการ
ตัดสินใจเลือกในระดับที่มากที่สุดเปนลําดับแรกคือ ดานคุณภาพของผูใหบริการโลจิสติกสรองลงมาคือ ดานราคา ตามดวย 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และอ่ืน ๆ และดานความหลากหลายในการใหบริการตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ สุธิดา 
เกษตรการุณย (2552) ไดศึกษาเรื่อง “ปจจัยการเลือกใชผูใหบริการภายนอกดานการใหบริการโลจิสติกสโดยบุคคลที่ 3 
ประเภทควบคุมอุณหภูมิในอุตสาหกรรมอาหาร” และสอดคลองกับแนวคิดของ กันตธมน สุขกระจาง และ ธราธร กูลภัทร    
นิรันดร. (2554) ไดทําการศึกษาเรื่อง “การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจในการคัดเลือกผูใหบริการขนสงของกลุมผู
สงออกผลิตภัณฑแปรรูปสัตวน้ํา โดยวิธีการวิเคราะหตามลําดับชั้น” 
 4. ความสัมพันธระหวางปจจัยดานความคิดเห็นในการบริการที่ถูกตอง ความรวดเร็วทันสมัย และความเชี่ยวชาญที่
แตกตางกัน มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกใชบริการดานโลจิสติกสของผูประกอบที่ตางกัน พบวา ปจจัยดานความ
คิดเห็นในการบริการที่ถูกตอง ความรวดเร็วทันสมัย และความเชี่ยวชาญที่แตกตางกัน มีความสัมพันธการตัดสินใจเลือกใช
บริการดานโลจิสติกสของผูประกอบการ  
 เม่ือพิจารณาระดับความสัมพันธพบวา ปจจัยดานความคิดเห็นในการบริการที่ถูกตอง ความรวดเร็วทันสมัย และ
ความเช่ียวชาญที่แตกตางกัน ในทิศทางเดียวกันโดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r) ระดับมากดังน้ี ความถูกตองในการ
ใหบริการ ความถูกตองของสินคาที่จัดสงมีคา ความรวดเร็วในการใหบริการ ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการดําเนินงาน การตรง
ตอเวลาในการขนสงสินคาและบริการ ความชํานาญในการใหบริการมีคาสัมประสิทธ์ิ คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r) ระดับนอย
ดังน้ี ความถูกตองของการดําเนินพิธีการศุลกากร ความเชี่ยวชาญในเรื่องภาษีศุลกากร ความเชี่ยวชาญดานสิทธิประโยชนตางๆ  

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
1. การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยเพื่อใหบริษัทโลจิสติกสไดนําผลสรุปที่ไดไปพัฒนาบริษัท เพื่อสามารถตอบสนองตอ

ความตองการของลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
2. การวิจัยครั้งน้ี ตองการใหหนวยงานของรัฐบาลที่เก่ียวของ เชน กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงประเทศไทย (สศช.) สํานักงบประมาณ กรมศุลกากร การทาเรือแหงประเทศ
ไทย หันมารวมมือกันแกไขและพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศไทยใหสามารถเปนศูนยกลางโลจิสติกสแหงอาเซียน 

3. การวิจัยครั้งน้ี ตองการใหรัฐบาลชวยสนับสนุนเรื่องโลจิสติกสใหแกบริษัท เชน ลดกระบวนการทํางาน และ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ใหบริษัทโลจิสติกสสามารถทํางานไดเร็วขึ้น ตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็วทันเวลา 

4. การวิจัยครั้งน้ี ตองการใหรัฐบาลเพิ่มแผนกระตุนการลงทุนดานโลจิสติกสใหมากขึ้น อยางเชน การลดภาษี หรือ
ปลอดภาษี นอกจากเปนการเพิ่มผูลงทุนแลว ยังสามารถลดตนทุนในการประกอบการอีกดวย 

5. การวิจัยครั้งน้ี ตองการใหรัฐบาลพัฒนาระบบการขนสง การคมนาคม สรางโครงขายถนน 4 เลน รถราง รถไฟฟา 
รถไฟ และทางเดินเรือทั้งในประเทศ และทาเรือระหวางประเทศ ผสมผสานกันในการขนสงหลายรูปแบบ มาเชื่อมโยงกัน  เพิ่ม
ความสะดวก เพื่อใหสินคาสงถึงมือผูบริโภคไดเร็วที่สุด และราคาคาขนสงถูกที่สุด 

6. การวิจัยครั้งน้ี ตองการใหรัฐบาลชวยควบคุมเรื่องราคานํ้ามัน ซ่ึงเปนตนทุนที่สําคัญในการดําเนินการ 
7. การวิจัยครั้งน้ี ตองการใหรัฐบาลพัฒนาบุคลากรในประเทศ เก่ียวกับเรื่องการพัฒนาศักยภาพดานภาษา ประเทศ

ไทยมีขอจํากัดดานทักษะการส่ือสาร ในขณะที่หลายประเทศในอาเซียน มีความเชี่ยวชาญดานภาษาอังกฤษเพื่อติดตอธุรกิจได
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ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
 เพื่อเปนการสงเสริมเพิ่มเติม และพัฒนาองคความรูใหกับการคนควาในดานการศึกษา และเพิ่มศักยภาพบุคลากร ให
มีความรู ความสามารถ มีมุมมองที่กวางไกลมากขึ้น ผูวิจัย การวิจัยครั้งตอไปดังน้ี 

1. การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ ในการเก็บรวบรวมขอมูล จากกลุม
ตัวอยางเพียงอยางเดียว ดังน้ันเพื่อใหไดขอมูลในเชิงลึกมากขึ้น ควรทําการวิจัยโดยการเจาะลึกกับตัวอยางแตละประเภทของ
การขนสง เชน การขนสงทางบก การขนสงทางนํ้า การขนสงทางอากาศ เปนตน หรือโดยสัมภาษณจากบริษัทโลจิสติกส
เพิ่มขึ้น  

2. การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุม
ตัวอยางที่เปนประชากรในบางจังหวัดเทาน้ันเชน จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดชลบุรี จังหวัด
นครราชสีมา กรุงเทพ และบางจังหวัดจะเปนสัดสวนนอย เชน จังหวัดรอยเอ็ด เชียงใหม สมุทรปราการ สมุทรสาคร และอ่ืน ๆ 
ซ่ึงอาจไมครอบคลุมในดานจํานวนกลุมตัวอยางที่นํามาสอบถาม ขยายขยายขอบเขตการวิจัยใหครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อให
ผลการวิจัยที่ใหขอมูลโดยรวมกระจายตามกลุมตาง ๆ อยางทั่วถึง 

เอกสารอางอิง 
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การพัฒนาระบบเครือขายคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงานเทศบาลตําบลเขาบายศรี  
อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุร ี

The Development of Computer Network System for Khaobaisri Municipality, 
Thamai District, Chantaburi Province 

ขนิษฐา สิทธิเทียมจันทร, ปรัชญา ใจสุทธิ, ทวีศักดิ์ สัมมา, วีระศักดิ์ ปรึกษา, วุฒิชัย สีหอม 
คณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดยอ 

 การวิจัยน้ีพัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบเครือขายคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงานเทศบาลตําบลเขา
บายศรี อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี ใหสามารถใชระบบคอมพิวเตอรในการบริการแกชุมชนในพื้นที่ได ซ่ึงกลุมตัวอยางที่ใช
ไดแก กลุมเจาหนาที่ศูนยการเรียนรู ICT ชุมชนเทศบาลตําบลเขาบายศรี กลุมผูบริหารสํานักงานเทศบาลตําบลเขาบายศรี 
และกลุมตัวแทนชุมชน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ และสถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉล่ีย คารอยละ และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบวา ระบบที่ไดนําไปใชกับเทศบาลตําบลเขาบายศรี สามารถใชงานแทนระบบเดิมไดอยางมี
ประสิทธิภาพการทํางานตรงตามความตองการผูใชสูงกวาระบบเดิม หนาที่ของระบบ และการใชงานของระบบเสถียรกวา
ระบบเดิมที่มีปญหาขัดของบอย เพราะการใชทรัพยากรของเครื่องแมขายที่สูง ซ่ึงบรรลุวัตถุประสงคของการวิจัยที่ไดตั้งไว  
คําสําคัญ : ระบบ เครือขาย คอมพิวเตอร 

Abstract 

 The objective of this research was to develop of computer network system for Khaobaisri 
Municipality, Thamai District, Chantaburi Province which can using the computer system for the service 
area. The sample consisted an employee group of Khaobaisri Municipality, a management group of 
Khaobaisri Municipality and a group of people in the community, The instrument was a 5 rating scale 
questionnaire the statistics used were mean, percentage and standard deviation. 
 The results showed that the development of the system performed higher efficiency than the 
old one. The new server was higher so the new system was more stable. 
Keywords: System Network Computer 

บทนํา 

 แนวความคิดในการพัฒนาระบบเครือขายคอมพิวเตอรและถายทอดเทคโนโลยีสําหรับ สํานักงานเทศบาล
ตําบลเขาบายศรี อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี เหตุทางศูนยการเรียนรู ICT ชุมชนเทศบาลตําบลเขาบายศรี (2557)  ไดมี
ปญหาเรื่องการใชงานซอฟตแวรที่หองปฏิบัติการเครือขายทองถิ่นอยางตอเน่ือง (โอภาส เอ่ืยมสิริวงศ, 2552 : 38) ทําใหการ
บริการประชาชนประสบปญหาบางครั้งตองหยุดใหบริการหลายวัน ประกอบกับเจาหนาที่ศูนยการเรียนรู ICT ชุมชนเทศบาล
ตําบลเขาบายศรี ขาดความรูและความเขาใจดานสารสนเทศและซอฟตแวรที่ใชงาน  ทําใหการปฏิบัติงานประสบปญหา  ทาง
เทศบาลตําบลเขาบายศรีไดฃอความอนุเคราะหคณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี ซ่ึงเปนมหาวิทยาลัยในทองถิ่นเขาชวยดําเนินการแกไขปญหาระบบแลน (สมเกียรติ รุงเรืองลดา, 2551 : 30-39) และ
พัฒนาซอฟตแวรของศูนยการเรียนรู ICT เพื่อใหสามารถใชปฏิบัติงานไดอยางตอเน่ือง  จะเปนประโยชนแกประชาชนที่เขามา
ใชบริการของศูนยการเรียนรู ICT ชุมชนเทศบาลตําบลเขาบายศรี ซ่ึงสอดคลองตามแผนยุทธศาสตร พ.ศ. 2558-2563 
เทศบาลตําบลเขาบายศรี 
    ดังน้ันทีมผูวิจัยไดเสนอโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบเครือขายคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงานเทศบาล
ตําบลเขาบายศรี อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี เพื่อการพัฒนาซอฟตแวรในการแกไขปญหาและถายทอดความรูทางดาน
เทคโนโลยีแกชุมชนขึ้น และเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาเปนชุมชนตนแบบตอไป มห
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพื่อพัฒนาระบบเครือขายคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงานเทศบาลตําบลเขาบายศรี อําเภอทาใหม จังหวัด
จันทบุรี 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การเลือกกลุมตัวอยางสําหรับการวิจัยครั้งน้ีใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 16 คน โดยแบงกลุม
ตัวอยางออกเปนประเภทตาง ๆ ไดแก กลุมเจาหนาที่ศูนยการเรียนรู ICT ชุมชนเทศบาลตําบลเขาบายศรี จํานวน 2 คน กลุม
ผูบริหารสํานักงานเทศบาลตําบลเขาบายศรี จํานวน 2 คน และกลุมตัวแทนชุมชน โดยชุมชนละ 1 คนจากหมูบานทั้งหมด 12 
หมูบาน จํานวน 12 คน จัดทําแบบสอบถามเพื่อเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชแบบสอบถามปลายปดแบบ
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) จากน้ันทําการเก็บขอมูลเพิ่มเติมจากกลุมตัวอยางดวยการสัมภาษณ สนทนา 
และการสังเกต ดังภาพที่ 1 เม่ือไดความตองการแลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและออกแบบระบบเพื่อใชในการพัฒนาระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรแกเทศบาลเขาบายศรี เ ม่ือไดระบบแลวจึงนําไปทดลองใชงานโดยการติดตั้งซอรฟแวรบน
ระบบปฏิบัติการวินโดว ทดสอบใชงานและใหเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลเขาบายศรีไดรวมทดสอบดวย เม่ือเกิดขอผิดพลาด
นอยสุดแลวจึงทําการติดตั้งระบบใหมทุก ๆ เครื่องคอมพิวเตอร พรอมสํารองระบบเดิมไวใหคนละพื้นที่จัดเก็บ ซ่ึงเม่ือใหลองใช
งานระบบใหมไประยะแรกทางทีมผูวิจัยเก็บรวบรวมขอบกพรองมาเพื่อปรับปรุง พรอมไดทําคูมือในการใชระบบไว และไดจัด
อบรมการใชงานใหกับเจาหนาที่ บคุลากรที่เก่ียวของ และผูแทนชุมชน 

   
  ภาพที่ 1 การเก็บรวบรวมขอมูลจากผูใชงาน 

ผลการวิจัย 
 กอนการติดตั้งระบบใหมน้ันทางทีมผูวิจัยไดสํารองขอมูลของระบบเดิมไวในพื้นที่จัดเก็บคนละพื้นที่ของฮารดดิสก 
หรือคนละไดรฟ (จตุชัย แพงจันทร และอนุโชต วุฒิพรพงษ, 2555 : 424) โดยใชชื่อไฟล Recovery ที่มีขนาดพื้นที่จัดเก็บ
ขอมูลประมาณ 100 กิกะไบต  จากน้ันไดทดสอบระบบกับเครื่องลูกขาย 1 เครื่องเพื่อติดตั้งและปรับคาโปรแกรมตางๆ ให
สมบูรณ และที่เครื่องแมขายไดติดตั้งโปรแกรมในการจัดการและควบคุมเครื่องลูกขายจํานวน 20 เครื่อง เม่ือทดสอบโปรแกรม
การติดตอระหวางเครื่องแมขาย (กอกิจ วีระอาชากุล, 2553 : 253-415) และเครื่องลูกขายจํานวน 1 เครื่อง ไดปกติแลว  
จากน้ันทําสําเนาไฟลระบบปฏิบัติการเครื่องลูกขายเครื่องแรกไวเพื่อใชกับเครื่องลูกขายอ่ืนๆ ที่เหลืออีกจํานวน 19 เครื่อง และ
ติดตั้งระบบใหมทั้งหมด ดังภาพที่ 2 จากน้ันทดสอบระบบโดยใหเจาหนาที่และผูดูแลระบบของสํานักงานเทศบาลตําบลเขา
บายศรีไดมีสวนรวมในการทดสอบโปรแกรมดวยพรอมตอบขอซักถามระหวางทดลองใชงานโปรแกรมกอนการใชงานจริง 
ระหวางการทดสอบระบบทีมผูวิจัยไดใหนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอรมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน โดย
แบงทีมงานออกตามลักษณะของงาน เชน จัดเก็บและรวบรวมขอมูล บันทึกภาพ ตอบขอซักถาม และชวยติดตั้ ง
ระบบปฏิบัติการพรอมโปรแกรมใชงานตางๆ เปนตน อีกสวนหน่ึงของทีมนักศึกษาชวยงานวิจัยดานขอมูลสนับสนุน 

 
ภาพที่ 2 ติดตั้งระบบเครื่องแมขายและเครื่องลูกขาย มห
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 ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบโดยผูใชระบบ ดานความสามารถทํางานตามความตองการผูใช พบวา
ความสามารถของระบบในการอํานวยความสะดวกอยูในระดับดี และผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผูใชระบบยัง
พบวาความสามารถของระบบในการนําเสนอขอมูล ความสามารถของระบบในการใหบริการขอมูล ความสามารถของระบบใน
การเรียกใชงานฟงกชัน ความสามารถของระบบในการคนหาขอมูลตามเงื่อนไข ความสามารถของระบบในการแสดงรายงาน
ขอมูลที่ และความสามารถของระบบในการใหบริการ อยูในระดับดีมาก คาเฉล่ียโดยรวม เทากับ 4.77 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
มีคาเทากับ 0.48 แสดงวาระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพโดยผูใชระบบ  ดานความสามารถทํางานตามความตองการผูใชอยู
ในระดับดีมาก 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ ดานหนาที่ของระบบ พบวาผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ
ดานหนาที่ของระบบ  ความถูกตองของการจัดการรายงานผลการดําเนินการ อยูในระดับดี และผลการประเมินประสิทธิภาพ
ของระบบโดยผูใชระบบยังพบวาความถูกตองของการจัดการขอมูลพื้นฐาน ความถูกตองของการจัดการการทํางานเครื่องลูก
ขาย ความถูกตองของการจัดการการทํางานเครื่องแมขาย ความถูกตองในการคนหาขอมูลตามเงื่อนไข ความถูกตองในการ
ทํางานของระบบโดยรวม อยูในระดับดีมาก คาเฉล่ียโดยรวม เทากับ 4.78 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 0.44 แสดงวา
ระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพโดยผูใชระบบ ดานหนาที่ของระบบอยูในระดับดีมาก 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ ดานการใชงานของระบบ พบวาผลการประเมินความพึงพอใจของผูใช
ระบบดานการใชงานของระบบความเหมาะสมในการนําเสนอดานกราฟก อยูในระดับดี และพบวาความงายในการใชงาน
ระบบ ความงายในการเรียกใชงานฟงกชัน ความชัดเจนของภาพที่แสดงผลบนหนาจอ ความเหมาะสมในการใชขนาดตัวอักษร 
ความเหมาะสมของการใชรูปแบบอักษร ความเหมาะสมในการใชพื้นหลัง ความเหมาะสมของการใชถอยคําบนจอภาพซ่ึง
สามารถ ความเหมาะสมของตําแหนงชองการปอนขอมูล ความเหมาะสมของคําแนะนําการใชงานระบบ อยูในระดับดีมาก 
คาเฉล่ียโดยรวม เทากับ 4.73 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 0.56 แสดงวาระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพโดยผูใช
ระบบ ดานการใชงานของระบบอยูในระดับดีมาก 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบดานประสิทธิภาพของระบบ พบวาผลการประเมินความพึงพอใจของผูใช
ระบบดานประสิทธิภาพของระบบ ความเร็วในการออกรายงาน อยูในระดับดี และพบวาความเร็วในการทํางานของโปรแกรม
ในภาพรวม ความเร็วในการแสดงผล และระบบสามารถแจงเตือนขอความเม่ือเกิดขอผิดพลาดใน อยูในระดับดีมาก คาเฉล่ีย
โดยรวม เทากับ 4.63 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 0.60 แสดงวาระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพโดยผูใชระบบ ดาน
ประสิทธิภาพของระบบอยูในระดับดีมาก 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ ดานความปลอดภัย พบวาผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ
ดานความปลอดภัย มีความเหมาะสมในการแบงระดับผูใช ความถูกตองในการใชงานของผูใชแตละระดับ และพบวาความ
เหมาะสมในการกําหนดรหัสและรหัสผาน อยูในระดับดีมาก คาเฉล่ียโดยรวม เทากับ 4.81 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 
0.49 แสดงวาระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพโดยผูใชระบบ ดานความปลอดภัยอยูในระดับดีมาก 

สรุปและอภิปรายผล 

 จากการเขาพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ เพื่อนํามาใชในการวิจัยพบวาสาเหตุสวนหน่ึงคือองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และองคการบริหารสวนตําบล ยังขาดแคลนทรัพยากรบุคคลในการดูแลระบบเครือขายคอมพิวเตอร และระบบ
สารสนเทศสําหรับสํานักงานอยูจํานวนมาก แตทั้งน้ีเพื่อการพัฒนาสูประชาคมอาเซียน บุคลากรและเจาหนาที่ประจํา
หนวยงานเองไดมีการพัฒนาตนเองดวยการศึกษาเรียนรูระบบเครือขายคอมพิวเตอรดวยทางหน่ึงแตขาดผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ในการเขาไปพื้นที่เพื่อแนะนําขอมูลที่ถูกตองและตอบสนองกับความตองการ ซ่ึงทางทีมผูวิจัยไดมีการบูรณาการสูรายวิชา
ปฏิบัติการดูแลและบริหารระบบเครือขายของหลักสูตรเทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอร ไดนํานักศึกษาสวนหน่ึงเขารวมศึกษา
ปญหา แกไขและปฏิบัติการจริงกับระบบงานเครื่องแมขายและเครื่องลูกขาย ซ่ึงระบบใหมสามารถทํางานไดอย างมี
ประสิทธิภาพกวาระบบเดิม เพราะระบบเดิมใชทรัพยากรคอมพิวเตอรในการทํางานคอนขางสูงจึงทําใหเกิดปญหาการลมของ
เครื่องบริการ จากน้ันนําปญหาที่พบกับสถานการณจริงมาปรับแกไขกับการเรียนในชั้นเรียนเพื่อใหเกิดประสบการณเรียนรูและ
พัฒนาตอไป 
 ดังน้ันเม่ือทางทีมผูวิจัยไดลงพื้นที่นําระบบเครือขายคอมพิวเตอรพรอมความรูดานเทคโนโลยีไปเผยแพรและถายทอด
องคความรูที่ไดจากการวิจัย ทําใหเกิดผลสัมฤทธ์ิดังผลสํารวจความพึงพอใจของผูใชระบบมีคาเฉล่ียโดยรวมคิดเปน 4.64 มีมห
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สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.48 คิดเปนรอยละ 92.73 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ชรียพร ภูมา. (2543) ไดศึกษาความ
คาดหวังและความพึงพอใจในการใชประโยชนจากเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อโรงเรียนไทย (School Net) ซ่ึงผลการวิจัยพบวา
นักเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครมีความคาดหวังและความพึงพอใจในการใชประโยชนทั้งในปจจุบันและอนาคต
ดานการศึกษาที่มีตอโครงการเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อโรงเรียนไทย คืออยากใหมีการเรียนการสอนโดยใชคอมพิวเตอรและ
อินเทอรเน็ตทุกวิชาเพื่อใหไดขอมูลที่กวางขวาง ไดรับรูส่ิงใหมๆ ที่ยังๆ ไมรูในการเรียนรายวิชาตางๆ มากที่สุด  

ขอเสนอแนะ 

 เม่ือนําเทคโนโลยีไปใชกับชุมชน โดยเทคโนโลยีน้ันเปนเรื่องที่อาจจะยากสําหรับผูใช ควรมีการนําเสนอในลักษณะที่
เขาถึงผูใชและผูรับรูขอมูลขาวสารแบบงาย เชน การสรางการตูนแอนนิเมชั่น การพัฒนาระบบที่มีการออกรายงานโดยงาย 
และเมนูการใชงานของระบบไมควรมีความซับซอน เปนตน 

เอกสารอางอิง 

กอกิจ วีระอาชากุล. 2553. Guide & Practice Network Administration. นนทบุรี : ไอดีซี. หนา 253-415. 
จตุชัย แพงจันทรและอนุโชต วุฒิพรพงษ. 2555. เจาะระบบเน็ตเวิรค 3nd Edition. นนทบุรี : ไอดีซี. หนา 421-426. 
ชรียพร ภูมา. 2543. ความคาดหวังและความพึงพอใจในการใชประโยชนจากเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อโรงเรียนไทย  

(SchoolNet) เพื่อพัฒนาการศึกษาและเรียนรูของนักเรียน มัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพฯ.  วิทยานิพนธ 
วารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่ือสารมวลชน คณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
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โอภาส เอ่ืยมสิริวงศ. 2552. เครือขายคอมพิวเตอรและการส่ือสาร (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม). กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.  
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การพัฒนาโปรแกรมประยุกต 
เพื่อการสื่อสารองคกรบนสมารทโฟน ผานระบบฐานขอมูลกลาง 

The Development of Applied Program for Corporate Communications  
on Smart Phone through the Central Database 

ณัฐกาญจน พึ่งเกิด, วิชาญ ทุมทอง 
คณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดยอ 
 วัตถุประสงคของงานวิจัยน้ี เพื่อพัฒนาโปรแกรมประยุกตเพื่อการส่ือสารองคกรบนสมารทโฟน ผานระบบฐานขอมูล
กลาง ซ่ึงเปนการประยุกตใชเทคโนโลยีและนําเสนอสารสนเทศในรูปแบบของแอพพลิเคชั่น เพื่อใหสามารถแสดงผลไดในทุก ๆ 
อุปกรณ และสามารถแสดงผลไดหลากหลายระบบปฏิบัติการทั้งบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส และแอนดรอยส   
 แอพพลิเคชั่นที่พัฒนาคณะผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะห และออกแบบระบบงาน โดยใชระบบฐานขอมูลกลาง 
เพื่อใหแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นสามารถเชื่อมตอผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร จากการทดสอบประสิทธิภาพของระบบโดย
แบงผูประเมินออกเปน 2 กลุมหลัก ไดแกผูเชี่ยวชาญดานเทคนิควิธีการ และผูใชงานระบบที่พัฒนา จากการประเมินของ
ผูเช่ียวชาญดานเทคนิควิธีการโดยใชวิธีการทดสอบแบบแบลคบ็อกซ (black box testing) พบวา ประสิทธิภาพของระบบที่
พัฒนามีคาเฉล่ียเทากับ 4.41 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ 0.29 และจากการประเมินของผูใชงานระบบพบวา 
ประสิทธิภาพของระบบที่พัฒนามีคาเฉล่ียเท ากับ 4.30 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาเท ากับ 0.35 ดังน้ันจึงสรุปไดวา
แอพพลิเคชั่นที่พัฒนามีประสิทธิภาพโดยรวมอยูในระดับดี   
คําสําคัญ : โปรแกรมประยุกต, ส่ือสารองคกร, สมารทโฟน, ฐานขอมูลกลาง 

Abstract 
 The research aimed to develop a program to apply for communication on smart phones through 
the central database. This application was applied from technology and information presentation that 
could be displayed in both systems, IOS and Android.  
 The application was analyzed and designed by using central database system and connecting via 
the computer network. The efficiency of the system was tested by 2 groups for testers, the experts and 
general users. The experts tested the system by the black box testing and found that the system mean 
was 4.41 and the standard deviation was 0.29, the general users found the mean was 4.30 and standard 
deviation was 0.35. The results showed that the efficiency of the system was at a good level.   
Keywords: applied program, corporate communications, smart phone, central database 

บทนํา 

ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีบทบาทตอชีวิตประจําเปนอยางมากทั้งทางตรงและทางออม เทคโนโลยีที่
สําคัญไดแก เทคโนโลยีคอมพิวเตอรที่ทําใหอุปกรณคอมพิวเตอรมีขนาดเล็กลง ประมวลผลไดเร็วขึ้น ราคาถูกลง สามารถเปน
เจาของไดงาย รวมไปถึงเทคโนโลยีที่เก่ียวของกับการส่ือสารโทรคมนาคมในปจจุบันที่เพิ่มขีดความสามารถในการติดตอ
แลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร ทําใหผูใชงานสามารถเชื่อมตอกันไดทั้งองคกร และทั่วโลก อุปกรณคอมพิวเตอรที่เปนที่นิยมใน
ปจจุบัน เชน สมารทโฟน แท็บเล็ต ทําใหผูใชงานภายในองคกร เขาถึงสารสนเทศไดงาย สะดวก รวดเร็ว และเขาถึงไดทุกที่ทุก
เวลา ไมจํากัดเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา และเปนอุปกรณที่สามารถนําไปประยุกตใชงานไดหลากหลายรูปแบบ 
 การส่ือสารนับเปนเครื่องมือสําคัญในการดํารงชีวิตประจําวัน ในการสรางความเขาใจอันดีตอกัน การแจงผู อ่ืนให
รับทราบและเขาใจถึงเจตนา ความตองการปญหา ความคิด ความรูสึก ความเขาใจ แนวคิด ทาทีความเห็นดวย ไม เห็นดวย 
การอธิบายในดานภาพรวม รายละเอียด วัตถุประสงคเหตุผลเปาหมายและผลงาน การนัดหมาย ตอรองทางธุรกิจ และเรื่องอ่ืน 
ๆ ทุกเรื่อง จึงไมเปนที่ตองสงสัยวา ผูบริหารจัดการ และผูนําน้ันจําตองตระหนักถึงความสําคัญและบทบาทของการส่ือสารใน
ฐานะที่เปน ดัชนีบงชี้ที่สําคัญประการหน่ึงของความสําเร็จขององคกร ความตระหนัก และความเขาใจถึงความสําคัญของมห
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บทบาทและกลไกในการส่ือสารน้ันชวยทําใหผู บริหารจัดการสามารถบริหารจัดการ และนําองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพสูง
ยิ่งขึ้น  (home.dsd.go.th, 2557) 
 แตการส่ือสารที่ดอยคุณภาพน้ันเปนปญหาและอุปสรรคในการส่ือสารองคกรในปจจุบัน ทําใหเกิดความเสียหายขาด
โอกาสในการเขาถึงขอมูลของบุคลากรในองคกร จากปญหาการแจงขอมูล ติดตอส่ือสารภายในองคกร ทําใหผูวิจัยจึงมีแนวคิด
ที่จะพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนสมารทโฟนเพื่อการส่ือสารองคกรผานระบบฐานขอมูลกลาง โดยการนําเอาขอดีของ
เทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบัน ความรวดเร็วของเทคโนโลยีการส่ือสารและการโทรคมนาคม มาประยุกตใชงานผานระบบ
ฐานขอมูลกลาง เพื่อนําเสนอขอมูลผานอุปกรณเคล่ือนที ่

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 วัตถุประสงคของงานวิจัย คณะผูวิจัยแบงออกเปน 6 วัตถุประสงค ดังน้ี 
 1. เพื่อพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนสมารทโฟนเพื่อการส่ือสารองคกรผานระบบฐานขอมูลกลาง 
 2. เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลกลางในการส่ือสารองคกร 
 3. เพื่อพัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อการส่ือสารองคกร 
 4. เพื่อใหหนวยงานทั้งภายใน และภายนอกทราบขอมูลขาวสารกิจกรรมขององคกรผานระบบอิเล็กทรอนิกส 
 5. เพื่อใหบุคลากร นิสิต นักศึกษา คณาจารย เขาถึงกิจกรรมที่ตรงกันผานแอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟน  
 6. เพื่อประเมินประสิทธิภาพการทํางานของระบบที่พัฒนาขึ้น 
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย คณะผูวิจัยไดแบงขั้นตอนออกเปน 9 ขั้นตอน ดังน้ี 
 1. ศึกษาขอมูลที่เก่ียวของ ไดศึกษาขอมูลขององคกรจากเว็บไซตภายใน ทั้งเว็บไซตของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี หนวยงานภายใน และเว็บไซตของคณะตาง ๆ เพื่อรวบรวมขอมูลที่จําเปนตอการพัฒนาระบบ เชน ขอมูลข าว
ประชาสัมพันธ กิจกรรมนักศึกษา งานวิชาการ งานวิจัย ขาวทุนการศึกษา ประกวดราคา อบรมสัมนา การรับสมัครงาน หรือ 
ขอมูลการรับสมัครนักศึกษา เปนตน  
 หลังจากเก็บขอมูลรายละเอียดหัวขอของขอมูลที่จะนําเสนอในระบบเรียบรอยแลว คณะผูวิจัยไดดําเนินการศึกษา
ขอมูลเก่ียวกับเทคโนโลยีที่เก่ียวของกับการพัฒนาแอพพลิเคชั่น รวมไปถึงระบบฐานขอมูลที่มีอยูในปจจุบัน เพื่อใหไดระบบที่มี
ความทันสมัย และใชงานเทคโนโลยีใหม ซ่ึงประกอบไปดวย ภาษาเอชทีเอ็มแอล 5 (html5) ภาษาซีเอสเอส 3 (css3) 
ภาษาสวิฟท (swift) ภาษาพีเอชพี (php) ระบบฐานขอมูลมายเอสคิวแอล (mysql) รวมไปถึงเฟรมเวิรคใหมที่มีอยูในปจจุบัน 
เชน เอแจ็กซ (ajax) เจคิวรี่ (jquery) ยี-เฟรมเวิรค (YII-framewoerk) บูทแทรป 3 (boostrap3) และบูทแฟลท ยูไอ 
(bootflat UI) เปนตน ซ่ึงรูปแบบการทํางานเบื้องตนของระบบ ดังภาพที่ 1 

 

 

 
ภาพที่ 1 รูปแบบการทํางานเบื้องตนของระบบ 

 
 2. วิเคราะหความตองการของระบบ จากการเก็บรวบรวมขอมูลรวมไปถึงเทคโนโลยีที่จําเปนในการพัฒนา
แอพพลิเคชั่น คณะผูวิจัยไดดําเนินการนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหความตองการของระบบเบื้องตน ซ่ึงการวิเคราะหฐานขอมูล
เพื่อจัดเก็บขอมูลทั้งหมดประกอบไปดวย 5 ตารางหลัก ไดแก ตาราง enews จัดเก็บขอมูลขาวกิจกรรม ตาราง news_group 
จัดเก็บหมวดหมูขาวกิจกรรม ตาราง rbru_dep จัดเก็บขอมูลหนวยงาน ตาราง gallery จัดเก็บขอมูลแกลลอรี่ภาพกิจกรรมมห
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ตาราง relation เก็บความสัมพันธของขาวกับหมวดหมูอ่ืน และ ตาราง administrator จัดเก็บขอมูลของผูดูแลระบบสําหรับ
บริหารจัดการขอมูล ดังภาพที่ 2 ที่แสดงถึงการออกแบบฐานขอมูล และวิเคราะหความสัมพันธของขอมูลแตละตาราง 

 
ภาพที่ 2 การออกแบบระบบฐานขอมูล 

 
 3. พัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง จากการออกแบบระบบฐานขอมูล คณะผูวิจัยเลือกใชฐานขอมูลมายเอสคิวแอล 
เน่ืองจากเปนระบบฐานขอมูลที่เรียกใชงานไดงาย เปนที่นิยมในปจจุบัน และมหาวิทยาลัยมีทรัพยากรเครื่องแมขายที่รองรับ
ฐานขอมูลมายเอสคิวแอลอยางมีประสิทธิภาพอยูแลว และไดสรางฐานขอมูลชื่อวา rbru_news ซ่ึงภายในฐานขอมูลประกอบ
ไปดวยตารางขอมูลจํานวน 6 ตาราง ดังภาพที่ 3 

 
ภาพที่ 3 ตารางขอมูลในฐานขอมูล rbru_news 

 
 4. ออกแบบสวนประสานงาน จากความตองการระบบ การออกแบบสวนประสานงานกับผูใชงานจะตองรองรับการ
แสดงผลบนขนาดหนาจอของอุปกรณที่มีขนาดแตกตางกัน ทั้งบนหนาจอคอมพิวเตอร โนตบก หรืออุปกรณเคล่ือนที่ เชน 
แท็บเล็ต สมารทโฟน รวมทั้งใหระบบสามารถรองรับการแสดงผลบนระบบปฏิบัติการที่แตกตางกัน ทั้งวินโดว ไอโอเอส แอน
ดรอยส หรือระบบปฏิบัติการอ่ืน ๆ เปนตน  
 5. พัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อการส่ือสารองคกร คณะผูวิจัยไดดําเนินการเว็บพัฒาแอพลิเคชั่นเพื่อใหสามารถ
แสดงผลขอมูลขาวกิจกรรมตามหัวขอตาง ๆ ตามที่ไดจัดแบงไว ซ่ึงขอมูลทั้งหมดภายในระบบสามารถทําการบริหารจัดการ 
เพิ่ม ลบ หรือแกไขขอมูลไดผานทางระบบเครือขายอินเทอรเน็ต โดยการล็อกอินเขาไปใชงานของผูดูแลระบบ ซ่ึงจะตองมีชื่อ
ผูใช และรหัสผาน เพื่อยืนยันสิทธ์ิในการใชงานระบบ และรักษาความปลอดภัยของขอมูล นอกจากน้ันระบบยังสามารถทําการ
คนหาขอมูล โดยใชคําคน คําสําคัญ หรือ คนหาขอมูลตามหมวดหมูที่ตองการ เปนตน ตัวอยางหนาจอเว็บแอพพลิเคชั่นของ
ระบบ ดังภาพที่ 4 
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ตาราง relation เก็บความสัมพันธของขาวกับหมวดหมูอ่ืน และ ตาราง administrator จัดเก็บขอมูลของผูดูแลระบบสําหรับ
บริหารจัดการขอมูล ดังภาพที่ 2 ที่แสดงถึงการออกแบบฐานขอมูล และวิเคราะหความสัมพันธของขอมูลแตละตาราง 

 
ภาพที่ 2 การออกแบบระบบฐานขอมูล 

 
 3. พัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง จากการออกแบบระบบฐานขอมูล คณะผูวิจัยเลือกใชฐานขอมูลมายเอสคิวแอล 
เน่ืองจากเปนระบบฐานขอมูลที่เรียกใชงานไดงาย เปนที่นิยมในปจจุบัน และมหาวิทยาลัยมีทรัพยากรเครื่องแมขายที่รองรับ
ฐานขอมูลมายเอสคิวแอลอยางมีประสิทธิภาพอยูแลว และไดสรางฐานขอมูลชื่อวา rbru_news ซ่ึงภายในฐานขอมูลประกอบ
ไปดวยตารางขอมูลจํานวน 6 ตาราง ดังภาพที่ 3 

 
ภาพที่ 3 ตารางขอมูลในฐานขอมูล rbru_news 

 
 4. ออกแบบสวนประสานงาน จากความตองการระบบ การออกแบบสวนประสานงานกับผูใชงานจะตองรองรับการ
แสดงผลบนขนาดหนาจอของอุปกรณที่มีขนาดแตกตางกัน ทั้งบนหนาจอคอมพิวเตอร โนตบก หรืออุปกรณเคล่ือนที่ เชน 
แท็บเล็ต สมารทโฟน รวมทั้งใหระบบสามารถรองรับการแสดงผลบนระบบปฏิบัติการที่แตกตางกัน ทั้งวินโดว ไอโอเอส แอน
ดรอยส หรือระบบปฏิบัติการอ่ืน ๆ เปนตน  
 5. พัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อการส่ือสารองคกร คณะผูวิจัยไดดําเนินการเว็บพัฒาแอพลิเคชั่นเพื่อใหสามารถ
แสดงผลขอมูลขาวกิจกรรมตามหัวขอตาง ๆ ตามที่ไดจัดแบงไว ซ่ึงขอมูลทั้งหมดภายในระบบสามารถทําการบริหารจัดการ 
เพิ่ม ลบ หรือแกไขขอมูลไดผานทางระบบเครือขายอินเทอรเน็ต โดยการล็อกอินเขาไปใชงานของผูดูแลระบบ ซ่ึงจะตองมีช่ือ
ผูใช และรหัสผาน เพื่อยืนยันสิทธ์ิในการใชงานระบบ และรักษาความปลอดภัยของขอมูล นอกจากน้ันระบบยังสามารถทําการ
คนหาขอมูล โดยใชคําคน คําสําคัญ หรือ คนหาขอมูลตามหมวดหมูที่ตองการ เปนตน ตัวอยางหนาจอเว็บแอพพลิเคชั่นของ
ระบบ ดังภาพที่ 4 

8 

 

 โดยเลือกพัฒนาโดยใชภาษาเอชทีเอ็มแอล เวอรชั่น 5 ตกแตงรูปแบบการแสดงผลโดยใชภาษาซีเอสเอส  
เวอรชั่น 3 ซ่ึงเปนภาษาพื้นฐานในการพัฒนาส่ือมัลติมีเดีย เพื่อนําเสนอและแลกเปล่ียนสารสนเทศบนระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ต (วิชาญ ทุมทอง, 2557) ใชระบบฐานขอมูลมายเอสคิวแอล และภาษาพีเอชพีในการเชื่อมตอระบบฐานขอมูล 

 
 

ภาพที่ 4 หนาจอเว็บแอพพลิเคชั่นระบบ 
  คณะผูวิจัยไดเลือกใชเฟลมเวิรคบูทแทรป 3 ซ่ึงเปน เฟลมเวิรคสําหรับการแสดงผลหนาเว็บไซตที่สามารถ
ปรับเปล่ียนขนาดหนาจอไดแบบอัตโนมัติโดยไมตองพัฒนาหนาระบบใหม ทําใหสามารถพัฒนาระบบเพื่อใหรองรับการ
แสดงผลบนหนาจอที่มีขนาดแตกตางกันไดอยางสวยงาม (getbootstrap.com, 2557) 
 6.พัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการส่ือสารองคกรบนสมารทโฟน ดวยในปจจุบันผูใชงานโดยทั่วไปนิยมเขาถึงขอมูลโดยใช
อุปกรณเคล่ือนที่ในการแสดงผลขอมูลทั้งสมารทโฟน หรือ แท็บเล็ต ซ่ึงระบบปฏิบัติการหลักของอุปกรณขนาดเล็กน้ีไดแก ไอ
โอเอส ซ่ึงเปนระบบปฏิบัติการของบริษัทแอปเปล ที่ใชงานบนอุปกรณไอโฟน หรือ ไอแพด เปนตน และ ระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยส ซ่ึงเปนระบบปฏิบัติการของบริษัทกูเก้ิล ซ่ึงเปดใหใชงานไดฟรี และติดตั้งบนอุปกรณโดยทั่วไป  

 
ภาพที่ 5 หนาจอแอพพลิเคชั่นระบบบนสมารทโฟน 

 
  คณะผูวิจัยเลือกพัฒนาระบบใหอยูในรูปแบบแอพพลิเคชั่น เพื่อใหสามารถเลือกติดตั้งและใชงานไดงาย สะดวก
ตอการเรียกใชผานอุปกรณเคล่ือนที่ ทําใหผูใชงานสามารถเขาถึงขอมูลไดทุกที่ ทุกเวลา และเปนการสื่อสารขอมูลจากองคกร
ไปยังผูใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ตัวอยางหนาจอแอพพิลเคชั่นบนสมารทโฟนแบรนดตาง ๆ ดังภาพที่ 5 และตัวอยาง
หนาจอแอพพลิเคชั่นบนแท็บเล็ต ดังภาพที่ 6 
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ภาพที่ 6 หนาจอแอพพลิเคชั่นระบบบนแท็บเล็ต 

 7. ทดสอบใชงานระบบเบื้องตนและปรับปรุงแกไขระบบ หลังจากพัฒนาระบบเรียบรอยแลว คณะผูวิจัยไดเลือกผู
ทดสอบระบบเบื้องตน ทั้งผูเชี่ยวชาญดานเทคนิควิธีการ ดานระบบฐานขอมูล ดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และผูใชงานทั่วไป
รวมใชงาน และรับความคิดเห็นเพื่อหาขอผิดพลาดในตัวระบบ และนําคําแนะนํามาใชในการปรับปรุงระบบเพื่อใหตรงตาม
ความตองการของผูใชงานมากที่สุด  
 8. ทดสอบประสิทธิภาพของระบบ การทดสอบประสิทธิภาพระบบคณะผูวิจัยเลือกใชวิธีทดสอบโดยใชแบบสอบถาม
โดยแบงกลุมผูทดสอบประสิทธิภาพระบบออกเปน 2 กลุม ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิควิธีการจํานวน 3 ทาน และผูใชงาน
ระบบจํานวน 56 คน ซ่ึงผูเชี่ยวชาญใชวิธีการทดสอบแบบแบล็คบอกซ (black box) ซ่ึงเปนการทดสอบแบบเปดรหัสคําส่ัง
โปรแกรมเพื่อใหตรวจสอบประสิทธิภาพในเชิงลึก สวนผูใชงานระบบคณะผูวิจัยไดเจาะจงกลุมตัวอยางเพื่อดาวนโหลดติดตั้ง
และทดสอบระบบ จากน้ันใหทําแบบสอบถามเพื่อวัดประสิทธิภาพของระบบที่พัฒนาขึ้น  โดยใชมาตรอันดับ (rating scale) 
เชิงคุณภาพ 5 ระดับ ซ่ึงการวัดประสิทธิภาพแบงออกเปน 4 กลุม ไดแก 
  8.1 ดานความตองการของระบบ (functional Requirement test) เปนการประเมินประสิทธิภาพของระบบ
เก่ียวกับการทํางานเพื่อใหตรงตามความตองการของผูใชงาน 
  8.2  ดานหนาที่การทํางาน (function test) เปนการประเมินประสิทธิภาพของระบบเก่ียวกับการทํางานของ
ระบบที่มีความถูกตอง สามารถทํางานไดตามหนาที่ หรือตามเงื่อนไขที่กําหนดให 
  8.3 ดานการใชงาน (usability test) เปนการประเมินประสิทธิภาพของระบบเก่ียวของกับความเร็วในการ
เรียกขอมูลขึ้นมาแสดงผล ความงาย สะดวกตอผูใช 
  8.4 ดานความปลอดภัยของระบบ (security test) เปนการทดสอบประสิทธิภาพของระบบเก่ียวของกับความ
ปลอดภัยของระบบ ปองกันการลบขอมูล หรือ แกไขขอมูลโดยไมไดรับอนุญาต เปนตน 
 9. วิเคราะหขอมูลทางสถิติและสรุปผลการดําเนินงาน หลังจากเก็บรวมรวมผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ
เรียบรอยแลว คณะผู วิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ซ่ึงสถิติที่ ใชในการวิจัยไดแก การหาคาเฉ ล่ียเลขคณิต  
(mean: X ) เพื่อหาคาเฉล่ียของระดับประสิทธิภาพของระบบ และการวัดการกระจายของขอมูลโดยใชคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation: SD) ซ่ึงเปนสถิติเชิงพรรณา โดยวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม Microsoft Office Excel  

ผลการวิจัย 

 ผลการดําเนินการวิจัย มีรายละเอียดดังน้ี 
 1. ผลการพัฒนาระบบ คณะผูวิจัยไดดําเนินการวิจัย วิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาระบบตามความตองการระบบที่
เก็บรวบรวม ซ่ึงไดดําเนินการสรางฐานขอมูลกลางมายเอสคิวแอล และติดตั้งบนเครื่องแมขาย เพื่อใหผูใชงานสามารถเช่ือมตอ 
เรียกใชขอมูล เพิ่ม ลบ หรือ แกไขขอมูลได ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ซ่ึงระบบที่พัฒนาประกอบไปดวย 
  1.1 เว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อการส่ือสารองคกร ซ่ึงทําใหผูใชงานสามารถเชื่อมตอกับระบบฐานขอมูล เพื่อเรียก
ขอมูลขาวกิจกรรมขององคกร ผานทางหนาจอเว็บบราวเซอร ซ่ึงผูดูแลระบบสามารถเลือกเพิ่มขอมูล ลบ หรือ แกไขขอมูลขาวมห
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กิจกรรม รวมไปถึงแกไขหมวดหมูขอมูลไดตามความตองการ ทําใหสามารถบริหารจัดการขอมูลไดงาย มีความยืดหยุนในการ
ใชงานระบบ และสะดวกรวดเร็ว  
  1.2 แอพพลิเคชั่นเพื่อการส่ือสารองคกรบนสมารทโฟน คณะผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อให
รองรับการแสดงผลบนอุปกรณที่มีขนาดหนาจอแตกตางกัน รวมไปถึงการแสดงผลบนระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย ทั้ง
สมารทโฟน แท็บเล็ต ระบปฏิบัติการไอโอเอส หรือ แอนดรอยส เปนตน ทําใหผูใชงานสามารถเขาถึงขอมูลไดงายผานทาง
อุปกรณเคล่ือนที่ และองคกรสามารถแจงเตือนขอมูล ขาวสาร กิจกรรประชาสัมพันธไดงาย  
 2.ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผูเชี่ยวชาญดานเทคนิควิธีการ การประเมินประสิทธิภาพใชวิธีการ
ทดสอบแบบแบลคบ็อกซ (black box testing) ซ่ึงใชแบบสอบถามในการประเมินประสิทธิภาพจากผูเช่ียวชาญดานเทคนิค
วิธีการจํานวน 3 ทาน โดยใชเกณฑการประเมินแบบ 5 ระดับ คือ 5 (ดีมาก), 4 (ดี), 3 (ปานกลาง), 2 (นอย) และ 1 (นอยมาก) 
ประเมินทั้งหมด 4 ดาน ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1   

ตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผูเชี่ยวชาญดานเทคนิควิธีการ 
ดานที่ประเมิน ระดับประสิทธิภาพ 

X  SD ความหมาย 
ดานความตองการของระบบ (functional Requirement test) 4.36 0.39 ดี 
ดานหนาที่การทํางาน (function test) 4.64 0.34 ดีมาก 
ดานการใชงาน (usability test) 4.23 0.22 ดี 
ดานความปลอดภัยของระบบ (security test) 4.17 0.19 ดี 

รวม 4.41 0.29 ดี 
 
 3.  ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผูใชงานทั่วไป เปนการประเมินโดยกลุมผูที่ดาวนโหลดแอพพลิเคชั่น
และทดสอบการใชงานระบบผานทางหนาจอเว็บบราวเซอร แท็บเล็ต และสมารทโฟน ซ่ึงคณะผูวิจัยไดเลือกกลุมตัวอยางแบบ
เจาะจงจํานวน 56 คน โดยใชเกณฑการประเมินแบบ 5 ระดับเชนเดียวกันกับผูเชี่ยวชาญดานเทคนิควิธีการ ผลการประเมินดัง
ตารางที่ 2   

ตารางที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผูใชงานทั่วไป 
ดานที่ประเมิน ระดับประสิทธิภาพ 

X  SD ความหมาย 
ดานความตองการของระบบ (functional Requirement test) 4.37 0.14 ดี 
ดานหนาที่การทํางาน (function test) 4.74 0.39 ดีมาก 
ดานการใชงาน (usability test) 4.28 0.48 ดี 
ดานความปลอดภัยของระบบ (security test) 4.26 0.44 ดี 

รวม 4.30 0.35 ดี 

สรุปและอภิปรายผล 

 1.สรุปผลการวิจัย  
  1.1.  สรุปผลจากการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผูเช่ียวชาญทั้งหมด 4 ดาน ซ่ึงประเมินแบบ
แบลคบ็อกซ คาเฉล่ียรวม ( X ) เทากับ 4.41 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เทากับ 0.29 ซ่ึงสรุปวาประสิทธิภาพของระบบ
ที่พัฒนาขึ้นที่ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญอยูในระดับ ดี  
  1.2 สรุปผลจากการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผูใชงานทั่วไปทั้งหมด 4 ดาน คาเฉล่ียรวม ( X ) 
เทากับ 4.30 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เทากับ 0.35 ซ่ึงสรุปวาประสิทธิภาพของระบบที่พัฒนาขึ้นที่ประเมินโดย
ผูใชงานทั่วไปอยูในระดับ ด ี 
 2.อภิปรายผลการวิจัย 
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 ระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อใชสําหรับส่ือสารขอมูลในองคกรผานระบบฐานขอมูลกลาง ในรูปแบบของแอพพลิเคชั่นเพื่อให
สามารถรองรับการแสดงผลที่หลากหลายอุปกรณ และแสดงผลไดในทุก ๆ ระบบปฏิบัติการ ทําใหระบบที่พัฒนาขึ้นมีความ
ยืดหยุนในการใชงาน ทําใหเกิดการส่ือสารในองคกรอยางเปนอันหน่ึงอันเดียวกันอยางเปนระบบ   
 จากการประเมินประสิทธิภาพทั้งของผูเชี่ยวชาญดานเทคนิควิธีการ และจากผูใชงานทั่วไป จะเห็นไดวาผลการ
ประเมินอยูในระดับดี ซ่ึงแสดงใหเห็นวาระบบที่พัฒนาขึ้นน้ี สามารถตอบสนองความตองการของผูใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และสามารถนําไปประยุกตใชงานภายในองคกรไดเปนอยางด ีสอดคลองกับ  
 กรณิการ ชูตระกูลธรรม (2555) ไดพัฒนาโปรแกรมเลนดนตรีไทยบนแท็บเล็ตระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ซ่ึงผูใช
สามารถเลนพรอมกับเสียงเครืองประกอบจังหวะ มีโนตเพลงดนตรีไทยที่ผูใชงานสามารถฟงเพลงตัวอยางไดและประวัติของ
เครืองดนตรีแตละชนิด จากการประเมินความพึงพอใจของโปรแกรมของผูเชี่ยวชาญและผูใชงาน พบวาอยูในระดับมาก  
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การศึกษาเครื่องกายภาพบําบัดขอเขา 
Continuous Passive Motion Study 

ประกาศิต ตันติอลงการ, ธันวา เสาวพันธุ, อนุชา ศรียางนอก และ ศิริวัฒน หงสทอง 

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีไดทําการศึกษาเครื่องกายภาพบําบัดขอเขาเน่ืองจากมีคนไขที่ผาตัดขอเขาจํานวนมาก หลังการผาตัดคนไข
จําเปนตองไดรับการกายภาพขอเขาเพื่อใหสามารถกลับสูสภาพปกติโดยเร็ว งานวิจัยน้ีเลือกแบบแผนการทดลองประเภท Pre-
experiment design แบบ One short case study วัตถุประสงคของงานวิจัยน้ีคือ 1) เพื่อสรางเครื่องกายภาพบําบัดขอเขา 
2) เพื่อศึกษาสมรรถนะของเครื่องกายภาพบําบัดขอเขาดานตางๆ เชน ปรับระยะเวลาในการทํางานของเครื่อง ปรับความเร็ว
ในการงอที่มุมตางๆ ตอนาท ีการทดลองใชเครื่องกายภาพบําบัดขอเขาที่มุมตางๆ เปนตน และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
เครื่องกายภาพบําบัดขอเขา    

ผลการวิจัยพบวา 1) เครื่องกายภาพบําบัดขอเขามีความกวาง 10.5 น้ิว และยาว 29.5 น้ิว โครงสรางทําจาก สแตน
เลสขนาด 5 หุน เครื่องรับคําส่ังการทํางานจากแปนกดเพื่อสงขอมูลใหกับไมโครคอนโทรลเลอร Arduino UNO R3 
ประมวลผลในการทํางานเพื่อควบคุมมอเตอรผานทางบอรดขับมอเตอรแบบ H-Bridge รุน SE-HB40-1 มีปุมหยุดฉุกเฉินเพื่อ
ส่ังใหเครื่องหยุดทํางานทนัทีทันใด 2) เครื่องสามารถตั้งระยะเวลาในการทํางานไดตั้งแต 5-120 นาที ความเร็วในการเคล่ือนที่
เพื่อยืดและงอไดตั้งแต 60-120 องศาตอนาที เครื่องสามารถควบคุมใหงอขอเขาไดตั้งแต 0-120 องศา 3) ไดนําเครื่อง
กายภาพบําบัดขอเขาใหนักกายบําบัดซ่ึงเปนกลุมตัวอยางจํานวน 5 คน จากศูนยสิรินธรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพการแพทย
แหงชาต ิผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมมีคาเฉล่ีย 4.67 ซ่ึงอยูในเกณฑระดับมากที่สุด  
คําสําคัญ : เครื่องกายภาพบําบัดขอเขา ไมโครคอนโทรลเลอร มอเตอร  

Abstract 

This research was study the Continuous Passive Motion (CPM) machine as there is a large number 
of patients who admitted for knee operations and, in the post-operation, they require the treatments of 
physical therapy in order to quickly restore their motion effectiveness. The research has employed the 
experiment pattern of Pre-experiment design with one short case study. The research objectives are as 
follows: 1) to develop and create the CPM machine, 2) to study the performance offered by the CPM 
machine in various aspects such as the adjustable operating duration, the adjustable speed of stretching 
and bending per minute, implementing the machine on physical therapy, and 3) to study the satisfactory 
level in using the machine. 

The results showed that: 1) the CPM machine was constructed from 5/8 inches stainless steel 
with a dimension of 10.5x29.5 square inches. The machine received instructions from a control panel and 
sent them to the Arduino UNO R3 microcontroller which processed the instructions to control the motors 
via the drives H-Bridge model SE-HB40-1. There was an emergency stop button to stop the machine as 
required by a user. 2) There was a duration adjustable function that can be set to operate the machine 
from 5-120 minutes, the speed of stretching and bending can also be adjusted from 60-120 degrees per 
minute and the angles of stretching and bending can also be adjusted from 0-120 degrees. 3) The 
machine has been deployed and tested by a sample of 5 individuals from Sirindhorn National Center of 
Health Restoration and the results showed the overall satisfaction level with the average value of 4.67 
which is at the highest level.   
Key words: Continuous Passive Motion, Microcontroller, Motor. Microcontroller, Motor.มห
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บทนํา 

เน่ืองจากในปจจุบันประเทศไทยมีคนไขที่เขารับการผาตัดขอเขามากขึ้น ทั้งอุบัติเหตุ โรคเอ็นอักเสบ และขอเขา
เส่ือมจากสาเหตุตางๆ เชนการเปนโรคอวนทําใหขอเขารับนํ้าหนักมากกวาปกติ การเลนกีฬาหรือทํางานหนักมาก เปนตน การ
รักษาโดยการผาตัดขอเขาหรือการผาตัดใสขอเขาเทียม ในปจจุบันคนไขไมเพียงแตตองการหายขาดแตยังคาดหวังใหสามารถ
หายกลับสูสภาพปกติโดยเร็วและทํางานไดดีเหมือนเดิม (อาร ีตนาวลี, 2553) 
 จากสภาพปญหาและความตองการใชที่เพิ่มขึ้นเพื่อใหผูปวยสามารถฟนสภาพและทํากิจกรรมตางๆ ในชีวิตประจําวัน
ไดดีและรวดเร็วขึ้น อยางไรก็ตามหลังการผาตัดผูปวยควรไดรับการพักฟนที่ดีดวยจึงจะทําไหผลการรักษาประสบความสําเร็จ
ตามเปาหมาย (นลินทิพย ตํานานทอง, 2543) เครื่องชวยการเคล่ือนไหวขอเขาอยางตอเน่ืองสําหรับผูใหญหรือเครื่อง CPM 
สําหรับกายภาพบําบัดการนําเขาจากตางประเทศมีราคาที่แพงมากประมาณ 200,000-300,000 บาท (จิดาภา รัตนโรจนพันธุ, 
2555) 
 นายแพทยสุรวิทย คนสมบูรณ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข เปดเผยวาปจจุบันประเทศไทยไดกาวเขาสู
สังคมผูสูงอายุและมีแนวโนมวาผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ปขึ้นไปจะเพิ่มจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ ในปพ .ศ.2553 ประเทศไทยมี
ประชากรผูสูงอายุจํานวน 7.5 ลานคน คิดเปนรอยละ 11.3 ของประชากรทั้งหมดและจากสถิติของผูปวยโรคกระดูกและขอใน
ประเทศไทยของมูลนิธิโรคขอ พบวาในปพ.ศ.2549 ประเทศไทยมีผูปวยโรคขอเขาเส่ือมกวา 6 ลานคน และมีแนวโนมที่จะ
เพิ่มขึ้นอีกทุกๆ ป โดยในอดีตโรคขอเขาเส่ือมสวนใหญจะพบในผูสูงอายุแตปจจุบันน้ีพบในอายุนอยลง ในกลุมที่มีอายุนอยกวา 
45 ป ผูชายจะเปนโรคน้ีมากกวาผูหญิง ในกลุมอายุมากกวา 45 ป ผูหญิงจะเปนมากกวาผูชาย และยังพบอีกวาทั้งชายและ
หญิงที่มีอายุ 75 ปขึ้นไปจะปวยเปนโรคขอเขาเส่ือมมากกวารอยละ 80-90 ทั้งน้ีเน่ืองจากมีปจจัยเส่ียงและปจจัยเสริมหลายๆ 
อยางประกอบกัน เชน อวน อายุมาก การน่ังยองๆ การน่ังพับเพียบบอยๆ และนานๆ กระทําติดตอกันเปนเวลาหลายป หรือ
การไดรับบาดเจ็บที่บริเวณขอเขา เปนตน (มูลนิธิโรคขอในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี, 
2556) 
 จากปญหาดังกลาวคณะผูวิจัยจึงเห็นวาในปจจุบันมีผูปวยจากโรคขอเขาเปนจํานวนมากและเครื่องกายภาพบําบัดที่
นําเขาจากตางประเทศมีราคาแพงมาก จึงสรางเครื่องกายภาพบําบัดขอเขาเพื่อลดตนทุนในการซ้ือเครื่องจากตางประเทศทําให
ผูปวยสามารถเขาถึงการใชงานเครื่องไดงายขึ้นและเปนการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยไทย 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อสรางเครื่องกายภาพบําบัดขอเขา 
2. เพื่อศึกษาสมรรถนะของเครื่องกายภาพบําบัดขอเขาดานตางๆ เชน ปรับระยะเวลาในการทํางานของเครื่องปรับ

ความเร็วในการงอที่มุมตางๆ ตอนาท ีการทดลองใชเครื่องกายภาพบําบัดขอเขาที่มุมตางๆ เปนตน 
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจการใชงานของเครื่องกายภาพบําบัดขอเขา 

อุปกรณและวิธีดําเนินการวิจัย 

หลักการทํางานของระบบ 
จากภาพที่ 1 เครื่องกายภาพบําบัดขอเขามีการทํางานดังน้ี ไมโครคอนโทรลเลอรรับขอมูลจากผูใชผานอุปกรณ

ปุมกด (คียแพด) ไมโครคอนโทรลเลอรจะควบคุมการทํางานดวยโปรแกรมภาษาซี (อรพัน ประวัติบริสุทธ์ิ, 2552) เพื่อทําการ
ประมวลผลและสงคําส่ังไปใหบอรดขับมอเตอรไฟฟากระแสตรงขณะเดยีวกันจะสงขอมูลไปแสดงผลที่จอ LCD เพื่อแสดงเวลา 
องศา และความเร็วในการทํางาน (จิดาภา รัตนโรจนพันธุ, 2555) โดยปุมกดสามารถรับขอมูลจากผูใชโดยกําหนด SET TIME 
สามารถตั้งเวลาการทํางานได 5–120 นาที SET DEGREES สามารถตั้งองศาการทํางานได 15–120 องศา SET SPEED 
สามารถตั้งความเร็วในการทํางานได 60–120 องศา/นาที ภาคตางๆ รับแรงดันไฟฟากระแสตรงจากแหลงจายไฟฟา
กระแสตรงขนาด 12 โวลต ภาพที่ 2 และ ภาพที่ 3 แสดงขนาดของเครื่องกายภาพบําบัดขอเขาดานบนและดานขาง 
ตามลําดับ ภาพที่ 4 คือเครื่องกายภาพบําบัดขอเขาที่เสร็จสมบูร และภาพที่ 5 คือปุมหยุดฉุกเฉินกรณีที่ผูปวยเจ็บปวดหรือมี
ความจําเปนตองหยุดการทํางานของเครื่อง 
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ภาพที่ 1 แผนภาพบล็อกขั้นตอนการทํางานของระบบ 

 

   
                    ภาพที่ 2 ขนาดดานบน                                                ภาพที่ 3 ขนาดดานขาง 

    
                            ภาพที ่4 เครื่องกายภาพบําบัดขอเขา                                 ภาพที่ 5 ปุมหยุดฉุกเฉิน 
 

บอรดไมโครคอนโทรลเลอร Arduino UNO R3 
          บอรดไมโครคอนโทรลเลอร Arduino UNO R3 เปนบอรดไมโครคอนโทรลเลอรที่ใช ATmega328 เปน MCU หลัก
ซ่ึงตัวน้ีจะมีขา Digital 14 ขา อินพุต/เอาตพุต สามารถทําเปน PWM ไดถึง 6 ขาและมีขาอินพุตแบบแอนะลอก    ไดอีก 6 ขา 
ทํางานที่ความถี่ 16 MHz มี USB Connector และ Power Jack DC ดังภาพที่ 6 (การใชงาน ARDUINO UNO R3, 2558) 
บอรดขับมอเตอรไฟฟากระแสตรงแบบ H-Bridge รุน SE-HB40-1 

บอรดขับมอเตอรไฟฟากระแสตรงแบบ H-Bridge รุน SE-HB40-1 ดังภาพที่ 7 ซ่ึงใชเพาเวอรมอสเฟทเบอร 
IRF4905 จํานวน 2 ตัวและเบอร IRF2807 จํานวน 2 ตัวเปนตัวขับมอเตอรที่ใชขับเคล่ือนเครื่องกายภาพขอเขา โดยรับ
สัญญาณอินพุตมาจากไมโครคอนโทรลเลอรจํานวน 3 บิต ไดแก EN/PWM, IN1และ IN2 โดยที่ IN1, IN2 ซ่ึงสงสัญญาณ Low 
หรือ High ออกมาจะทําหนาที่ควบคุมทิศทางการหมุนของมอเตอร (Circuit Shops, 2558)  
มอเตอรไฟฟากระแสตรง 

ทําหนาที่ขับเคล่ือนเครื่องกายภาพบําบัดขอเขา ถาตองการใหเครื่องเคล่ือนที่แบบยืดออกมอเตอรจะตองเคล่ือนที่ตาม
เข็มนาฬิกาโดยรับสัญญาณแรงดันไฟฟากระแสตรงทางดานซีกบวก (High) ในทางกลับกันถาตองการใหเครื่อง เคล่ือนที่แบบ
หดเขามอเตอรจะตองเคล่ือนที่กลับทางคือทวนเข็มนาฬิกาโดยรับสัญญาณแรงดันไฟฟากระแสตรงทางดานซีกลบ (Low) จาก
บอรดขับมอเตอรไฟฟากระแสตรง (วิโรจน วานิชกิจ, 2546) 

 

INPUT 
รับขอมูลจากคียแพด 

ไมโครคอนโทรลเลอร 
Arduino UNO R3 

จอแสดงผล 
LCD 20X4 

บอรดขับมอเตอร มอเตอร 
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               ภาพที ่6 บอรดไมโครคอนโทรลเลอร                        ภาพที่ 7 บอรดขับมอเตอรไฟฟากระแสตรง           

 

                    
      ภาพที่ 8 มอเตอรไฟฟากระแสตรง                            ภาพที่ 9 จอแสดงผล LCD 

จอแสดงผล LCD 

จอแสดงผล LCD ดังภาพที่ 9 ใชในการแสดงผลแบบ 4 บรรทัดดังน้ี บรรทัดแรกขอความบอกใหตั้งระบบเครื่อง

กายภาพบําบัดขอเขา (SET UP CPM) บรรทัดที่ 2 ใหตั้งเวลาในการทํางาน (SET TIME) บรรทัดที่ 3 ใหตั้งองศาการงอเขา 

(SET DEGREES) และบรรทัดที่ 4 ใหตั้งความเร็วเปนองศาตอนาที (SET SPEED) (ชัยวัฒน และ ณัฎฐพล, 2554) 
ประเภทของแบบแผนการทดลอง 

การวิจัยน้ีเลือกแบบแผนการทดลองประเภท Pre-experiment design แบบ One shot case study การเลือก

กลุมตัวอยางที่ศึกษาใชวิธี Non-randomized (ยุทธ ไกยวรรธ, 2554) ซ่ึงเปนนักกายภาพบําบัด ศูนยสิรินทรเพื่อการฟนฟู

สมรรถภาพการแพทยแหงชาติ กระทรวงสาธารณะสุข  

สรางเคร่ืองมือในการประเมินความพึงพอใจ  
 จัดทําแบบการประเมินความพึงพอใจเครื่องกายภาพบําบัดขอเขา แบบประเมินมีจํานวน 10 ขอ ระดับความคิดเห็น
แบงเปน 5 ระดับคือ 5 หมายถึง มากที่สุด 4 หมายถึง มาก 3 หมายถึงปานกลาง 2 หมายถึง นอย และ 1 หมายถึง นอยที่สุด 
เม่ือมีผูประเมินมากกวาหน่ึงคน ระดับการประเมินจะพิจารณาดังน้ี  

คาเฉล่ียระหวาง 4.51-5.00 หมายถึง มากที่สุด           

คาเฉล่ียระหวาง 3.51-4.50 หมายถึง มาก 

คาเฉล่ียระหวาง 2.51-3.50 หมายถึง ปานกลาง 

คาเฉล่ียระหวาง 1.51-2.50 หมายถึง นอย 

คาเฉล่ียระหวาง 0.00-1.50 หมายถึง นอยที่สุด (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553) 

ตอนที่ 2 เปนขอเสนอแนะและความคิดเห็นในการพัฒนา 

ผลการวิจัย 

 
ภาพที่ 10 ปุมกดหรือคียแพด มห
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               ภาพที ่6 บอรดไมโครคอนโทรลเลอร                        ภาพที่ 7 บอรดขับมอเตอรไฟฟากระแสตรง           

 

                    
      ภาพที่ 8 มอเตอรไฟฟากระแสตรง                            ภาพที่ 9 จอแสดงผล LCD 

จอแสดงผล LCD 

จอแสดงผล LCD ดังภาพที่ 9 ใชในการแสดงผลแบบ 4 บรรทัดดังน้ี บรรทัดแรกขอความบอกใหตั้งระบบเครื่อง

กายภาพบําบัดขอเขา (SET UP CPM) บรรทัดที่ 2 ใหตั้งเวลาในการทํางาน (SET TIME) บรรทัดที่ 3 ใหตั้งองศาการงอเขา 

(SET DEGREES) และบรรทัดที่ 4 ใหตั้งความเร็วเปนองศาตอนาที (SET SPEED) (ชัยวัฒน และ ณัฎฐพล, 2554) 
ประเภทของแบบแผนการทดลอง 

การวิจัยน้ีเลือกแบบแผนการทดลองประเภท Pre-experiment design แบบ One shot case study การเลือก

กลุมตัวอยางที่ศึกษาใชวิธี Non-randomized (ยุทธ ไกยวรรธ, 2554) ซ่ึงเปนนักกายภาพบําบัด ศูนยสิรินทรเพื่อการฟนฟู

สมรรถภาพการแพทยแหงชาติ กระทรวงสาธารณะสุข  

สรางเคร่ืองมือในการประเมินความพึงพอใจ  
 จัดทําแบบการประเมินความพึงพอใจเครื่องกายภาพบําบัดขอเขา แบบประเมินมีจํานวน 10 ขอ ระดับความคิดเห็น
แบงเปน 5 ระดับคือ 5 หมายถึง มากที่สุด 4 หมายถึง มาก 3 หมายถึงปานกลาง 2 หมายถึง นอย และ 1 หมายถึง นอยที่สุด 
เม่ือมีผูประเมินมากกวาหน่ึงคน ระดับการประเมินจะพิจารณาดังน้ี  

คาเฉล่ียระหวาง 4.51-5.00 หมายถึง มากที่สุด           

คาเฉล่ียระหวาง 3.51-4.50 หมายถึง มาก 

คาเฉล่ียระหวาง 2.51-3.50 หมายถึง ปานกลาง 

คาเฉล่ียระหวาง 1.51-2.50 หมายถึง นอย 

คาเฉล่ียระหวาง 0.00-1.50 หมายถึง นอยที่สุด (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553) 

ตอนที่ 2 เปนขอเสนอแนะและความคิดเห็นในการพัฒนา 

ผลการวิจัย 

 
ภาพที่ 10 ปุมกดหรือคียแพด 

16 

 

ผลการทดลองปรับระยะเวลาในการทํางานของเคร่ือง 
 ภาพที่ 10 คือปุมกดหรือคียแพดของเครื่องกายภาพบําบัดขอเขา สามารถปรับระยะเวลาในการทํางานไดตั้งแตครั้ง
ละ 5 นาทีจนถึง 2 ชั่วโมง โดยการกดปุมเพิ่มเวลา (B) หรือปุมลดเวลา (C) การกดแตละครั้งเวลาจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง 5 นาที 
เชน ถาตองการกายภาพนาน 30 นาทีใหกดปุม B จํานวน 6 ครั้ง ถาตองการลดเหลือ 20 นาทีก็กดปุม C จํานวน 2 ครั้ง เปน
ตน แลวกดปุม # เพื่อตกลง คาเวลาจะแสดงบนจอ LCD เปนจํานวนนาทีที่เครื่องจะทํางาน ผลการทดลองดวยการกดปุม
ประเภทตางๆ จํานวน 10 ครั้งไมพบขอผิดพลาดใดๆ  
ผลการทดลองปรับความเร็วในการงอที่มุมตางๆ ตอนาที 
 เครื่องกายภาพบําบัดขอเขาสามารถปรับความเร็วในการงอเขาที่มุมตางๆ ได 3 ระดับความเร็วคือ ปุมหมายเลข 1, 2 
และ 3 แลวกดปุม # เพื่อตกลง มอเตอรจะขับใหเครื่องกายภาพบําบัดขอเขาเคล่ือนที่ดวยความเร็ว 60, 90 และ 120 องศา/
นาที ตามลําดับ คาความเร็วจะแสดงเปนตัวเลข 1, 2 และ 3 บนจอ LCD ผลการทดลองดวยการกดปุมหมายเลข 1, 2 และ 3 
หมายเลขละจํานวน 10 ครั้งไมพบขอผิดพลาดใดๆ 
ผลการทดลองกดปุมหยุดฉุกเฉิน 

ในขณะทีเ่ครื่องกายภาพบําบัดขอเขากําลังทํางานอยูแลวไมวาในโหมดใดๆ แลวผูปวยเกิดความเจ็บปวดในขณะที่ทํา
การกายภาพอยูหรือตองการหยุดฉุกเฉินกอนที่การทํางานแบบอัตโนมัติจะจบตามเวลา สามารถกดปุมฉุกเฉินเพื่อหยุดการ
ทํางานของเครื่องไดทันที ผลการทดลองดวยการกดปุมฉุกเฉินจํานวน 10 ครั้งเครื่องกายภาพบําบัดขอเขาหยุดการทํางานทันที
ทุกครั้ง 
ผลการทดลองใชเคร่ืองกายภาพบําบัดขอเขาที่มุมตางๆ 
 เครื่องกายภาพบําบัดขอเขาสามารถปรับมุมตางๆ ได 8 ระดับความเร็วคือปุมหมายเลข 1-8 แตละระดับหางกัน 15 
องศา ดังน้ี หมายเลข 1 คือ 15 องศา หมายเลข 2 คือ 30 องศา หมายเลข 3 คือ 45 องศา หมายเลข 4 คือ 60 องศา 
หมายเลข 5 คือ 75 องศา หมายเลข 6 คือ 90 องศา หมายเลข 7 คือ 105 องศาและหมายเลข 8 คือ 120 องศา เม่ือเลือกมุม
แลวกดปุม # เพื่อตกลง ในการทดลองใชเครื่องกายภาพบําบัดขอเขาที่มุม 0-120 องศา ไดทําการปรับมุมเพิ่มครั้งละ 30 องศา 
ดังภาพที่ 11-20 

     
              ภาพที ่11 การทํางานที่ 0 องศา                          ภาพที่ 12 คามุมที่ 0 องศาอานจากสเกลวัดมุม 

     
                 ภาพที่ 13 การทํางานที่ 30 องศา                     ภาพที่ 14 คามุมที่ 30 องศาอานจากสเกลวัดมุม 

     
                 ภาพที ่15 การทํางานที่ 60 องศา                     ภาพที่ 16 คามุมที่ 60 องศาอานจากสเกลวัดมุม 
 มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี



การประชุมวิชาการวิจัยรำาไพพรรณี ครั้งที่ 9, “การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2558

206 17 

 

     
               ภาพที่ 17 การทํางานที่ 90 องศา                       ภาพที่ 18 คามุมที่ 90 องศาอานจากสเกลวัดมุม 

     
              ภาพที ่19 การทํางานที่ 120 องศา                     ภาพที่ 20 คามุมที่ 120 องศาอานจากสเกลวัดมุม 
   

ผลการประเมินความพึงพอใจของเคร่ืองกายภาพบําบัดขอเขา 
กลุมตัวอยางจํานวน 5 คนซ่ึงเปนนักกายภาพบําบัด ศูนยสิรินธรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพการแพทยแหงชาติ   ได

ทดสอบดวยการใชงานเครื่องกายภาพบําบัดขอเขา ภาพที่ 21 และภาพที่ 22 เปนบางสวนของกลุมตัวอยาง ผลการประเมิน
ความพึงพอใจ คะแนนเฉล่ียสูงสุดมีสองขอคือตัวเครื่องมีความปลอดภัยในขณะใชงานและเครื่องสามารถชวยในการทํา
กายภาพบําบัดไดมาก (5.00) ต่ําสุดคือตัวเครื่องมีความกระทัดรัดสะดวกตอการเคล่ือนยาย (4.40) ความพึงพอใจโดยรวมของ
เครื่องกายภาพบําบัดขอเขามีคาเฉล่ีย 4.67 อยูในเกณฑระดับมากที่สุด (สุทิติและวิไลรัตน, 2553) 

ตอนที่ 2 ขอเสนอแนะ สรุปไดดังน้ี 
เครื่องสามารถทํางานไดตามองศาที่นักกายภาพกําหนด ใชงานไดจริง  มีประสิทธิภาพใกลเคียงกับเครื่องที่นําเขาจาก

ตางประเทศ สามารถลดตนทุนในการทํากายภาพได สามารถตอบสนองความตองการในการทํากายภาพบําบัดขอเขาและยัง
สามารถชวยลดการทํางานของนักกายภาพบําบัดได 

 

  

  ภาพที่ 21 การประเมินโดยนักกายภาพที่มุม 0 องศา         ภาพที่ 22 การประเมินโดยนักกายภาพที่มุม 120 องศา                                     

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 นักกายภาพบําบัดไดสรุปและอภิปรายผลมุมองศาตางๆ ของเครื่องกายภาพบําบัดขอเขา สรุปไดดังตารางที่ 1 
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               ภาพที่ 17 การทํางานที่ 90 องศา                       ภาพที่ 18 คามุมที่ 90 องศาอานจากสเกลวัดมุม 

     
              ภาพที่ 19 การทํางานที่ 120 องศา                     ภาพที่ 20 คามุมที่ 120 องศาอานจากสเกลวัดมุม 
   

ผลการประเมินความพึงพอใจของเคร่ืองกายภาพบําบัดขอเขา 
กลุมตัวอยางจํานวน 5 คนซ่ึงเปนนักกายภาพบําบัด ศูนยสิรินธรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพการแพทยแหงชาติ   ได

ทดสอบดวยการใชงานเครื่องกายภาพบําบัดขอเขา ภาพที่ 21 และภาพที่ 22 เปนบางสวนของกลุมตัวอยาง ผลการประเมิน
ความพึงพอใจ คะแนนเฉล่ียสูงสุดมีสองขอคือตัวเครื่องมีความปลอดภัยในขณะใชงานและเครื่องสามารถชวยในการทํา
กายภาพบําบัดไดมาก (5.00) ต่ําสุดคือตัวเครื่องมีความกระทัดรัดสะดวกตอการเคล่ือนยาย (4.40) ความพึงพอใจโดยรวมของ
เครื่องกายภาพบําบัดขอเขามีคาเฉล่ีย 4.67 อยูในเกณฑระดับมากที่สุด (สุทิติและวิไลรัตน, 2553) 

ตอนที่ 2 ขอเสนอแนะ สรุปไดดังน้ี 
เครื่องสามารถทํางานไดตามองศาที่นักกายภาพกําหนด ใชงานไดจริง  มีประสิทธิภาพใกลเคียงกับเครื่องที่นําเขาจาก

ตางประเทศ สามารถลดตนทุนในการทํากายภาพได สามารถตอบสนองความตองการในการทํากายภาพบําบัดขอเขาและยัง
สามารถชวยลดการทํางานของนักกายภาพบําบัดได 

 

  

  ภาพที่ 21 การประเมินโดยนักกายภาพที่มุม 0 องศา         ภาพที่ 22 การประเมินโดยนักกายภาพที่มุม 120 องศา                                     

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 นักกายภาพบําบัดไดสรุปและอภิปรายผลมุมองศาตางๆ ของเครื่องกายภาพบําบัดขอเขา สรุปไดดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 องศาการใชงานกับลักษณะการใชสําหรับกายภาพขอเขา 
องศา ลักษณะการใชเพื่อกายภาพขอเขา 

0 เปนองศาเริ่มตนของเครื่องทุกครั้งกอนทํากายภาพบําบัดขอเขา 

30 เหมาะกับผูปวยหลังการผาตัดมาประมาณ 2-3 วัน เปนมุมที่ยังไมมาก
นัก เน่ืองจากผูปวยอาจจะเกิดอาการบาดเจ็บได  

60 ใชมุมน้ีหลังจากการผาตัดประมาณ 5 วัน ขึ้นอยูกับอาการของผูปวย
เพราะสามารถเพิ่มพิสัยการงอเขาไดเพิ่มขึ้นทําวันละประมาน 20-30 
นาท ี

90 ใชมุมน้ีหรือมากกวาก็ได จะใชในการทํากายภาพในวันที่ 7 ขึ้นอยูกับ
อาการของผูปวยและนักกายภาพบําบัดกําหนด ทํากายภาพบําบัดวันละ 
20-30 นาท ี

120 ใชมุมน้ีในการทํากายภาพหลังจากวันที่ 7 ขึ้นอยูกับอาการของผูปวยและ
นักกายภาพบําบัดกําหนด ทํากายภาพบําบัดวันละ 20-30 นาท ี

 

 เครื่องกายภาพบําบัดขอเขาที่สรางขึ้นสามารถทํางานไดเทียบเทาเครื่องที่นําเขาจากตางประเทศซ่ึงมีราคาสูงถึง 
200,000 - 300,000 บาท แตเครื่องกายภาพบําบัดที่ทําการสรางและพัฒนาขึ้นมีตนทุนประมาณ 10,000 บาททําใหสามารถ
ลดงบประมาณในการจัดซ้ือไดประมาณ 20-30 เทาเม่ือเทียบกับเครื่องที่นําเขาจากตางประเทศ สามารถยืดและงอได 0-120 
องศา สามารถตั้งเวลาการทํางานได 5-120 นาที และสามารถปรับความเร็วการทํางานได 60-120 องศาตอนาที ความพึง
พอใจโดยรวมของเครื่องกายภาพบําบัดขอเขามีคาเฉล่ีย 4.67 อยูในเกณฑระดับมากที่สุด สามารถตอบสนองความตองการใน
การทํากายภาพบําบัดขอเขา อีกทั้งยังสามารถนําไปใชประโยชนกับผูปวยที่ตองทําการบําบัดขอเขาหลังจากการผาตัดหรือผูที่
เปนอัมพฤกษ อัมพาต โดยใชองศาและเวลาที่แตกตางกันตามที่นักกายภาพบําบัดกําหนดซ่ึงขึ้นอยูกับผูปวยแตละคน  

ขอเสนอแนะ 

 1. ควรทําใหนํ้าหนักของเครื่องลดลงเพื่อใหสะดวกตอการใชงานมากขึ้น 
2. ควรเพิ่มแบตเตอรีในการใชงานใหเปนแบบไรสายเพื่อสามารถใชงานไดสะดวกในสถานที่ตาง 
3. ควรเปล่ียนระบบปุมควบคุมและหนาจอแสดงผลใหทันสมัย สวยงาม 
4. ผูปวยที่เปนอัมพฤกษ อัมพาต สามารถใชงานไดดวยตัวเองโดยทําตามองศาที่นักกายภาพบําบัดกําหนด 
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การนวดเทาดวยตนเอง เพื่อลดอาการเทาชา ในผูปวยเบาหวาน ตามหลักการแพทยแผนไทย 
Self - foot Massage for relieving pain in Diabetic patients according to  

Thai Traditional Medicine 
บุษบา  ยินดีสุข, ศุภะลักษณ ฟกคํา, อดุลย วิริยเวชกุล, วิชัย โชควิวัฒน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยก่ึงทดลอง มีวัตถุประสงค คือ (1) ศึกษาการนวดเทาดวยตนเอง เพื่อลดอาการเทาชา ใน

ผูปวยเบาหวาน ชนิด ที่ 2 (2) เปรียบเทียบผลกอนและหลังการนวดเทาดวยตนเอง โดยมีกลุมตัวอยางเปนผูปวยเบาหวาน ชนิด
ที่ 2 ซ่ึงมีการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 37 ราย ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแกว ระหวางเดือน เมษายน 2558 – 
ตุลาคม  2558  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามขอมูลทั่วไป แบบสอบถามขอมูลเก่ียวกับการเจ็บปวย แบบสอบถาม
ขอมูลความรู เจตคติ พฤติกรรมเก่ียวกับโรคเบาหวานและการนวดเทาดวยตนเอง แบบประเมินขอมูลการตรวจเทา โมโนฟลา
เมนท (Monofilament) ขนาด 10 กรัม กอนและหลังการนวดเทาดวยตนเอง โดยพยาบาลวิชาชีพ  กลุมตัวอยางมีการนวดเทา
ดวยตนเอง 9 ทา ทุกวัน วันละ1 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที เปนเวลา 8 สัปดาห จากน้ันทําการวิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติพรรณนา 
คือ คาเฉล่ีย, รอยละ และคาต่ําสุด-สูงสุด (พิสัย) และ คาสถิติเชิงอนุมาน  Paired  Sample T – test  

 ผลการวิจัย พบวา หลังการนวดเทาดวยตนเองมีจุดชาลดลง โดยมีคากอนเฉล่ีย 5.78 จุด คาหลังเฉล่ีย 3.19 จุด 
นอกจากน้ี ผลการเปรียบเทียบกอนการนวดเทาดวยตนเอง และหลังการนวดเทาดวยตนเอง พบวามีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.001) จากผลการศึกษาจึงควรมีการสงเสริมใหมีการนวดเทาในผูปวยเบาหวานอยางตอเน่ือง 
เพื่อปองกันการเกิดแผลที่เทาในอนาคตตอไป 
คําสําคัญ : การแพทยแผนไทย, การนวดเทาดวยตนเอง, อาการเทาชา, โรคเบาหวานชนิดที่ 2, โมโนฟลาเมนท   

Abstract 

 This research was conducted as a quasi-experimental research with objectives as follow: 1) to 
study self - foot massage in order to relieve the pain  for type 2 diabetic patients, 2) to make comparisons 
of results obtained from before and after self - foot massage treatment. The samples included 37 type 2 
diabetic  sufferers who were specifically selected from Sa Kaeo Crown Prince Hospital during the period of 
April 2015 to October 2015. The research tools included general questionnaire forms, specific symptom - 
related questionaire forms, Knowledge, attitude, behavior, and diabetic and self - foot massage related 
questionnaire forms, the evaluation forms regarding the foot examination using 10 grams of Monofilament 
before and after the massage by professional nurses. The samples performed self – feet massage in 9 
postures once on daily basis which would last 30 minutes esch time for a period of 8 weeks. Analyzing 
data by statistical values such as the mean average, the percentage, the minima and maxima (range), and 
the inferential, paired, and Sample T – test.  

The research found that 1) after performing the self - foot massage there was a reduction of 
numbness in which there were average of 5.78 points before, and 3.19 points after, this was dramatically 
reduced, 2) results from the comparison of self - foot massage that helps reduce the numbness had 
statistic significance value, p-value < 0.001.  lt is recommended that there must be a campaign that 
encourages the self - foot massage to be continually performed on the diabetic patients and in order to 
prevent the wound occurred on the feet in the future. 
Keywords: Thai traditional medicine, self-foot massage, foot numbness, diabetic type 2 
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บทนํา 

จากรายงานสถิติสุขภาพทั่วโลก ป พ.ศ. 2555 พบวา 1 ใน 10 ของประชาชนในวัยผูใหญเปนโรคเบาหวาน ซ่ึง
โรคเบาหวานจัดเปนโรคเรื้อรังที่เปนปญหาสําคัญ โดยในปจจุบันพบผูปวยโรคเบาหวานทั่วโลกถึง 371 ลานคน และประมาณ 
280 ลานคน เปนผูที่มีความเส่ียงตอโรคเบาหวาน คาด วาใน ป พ .ศ. 2573 จะมีผูปวยโรคเบาหวาน ถึง 500 ลานคน 
โรคเบาหวาน และภาวะแทรกซอนที่เกิดขึ้นเปนส่ิงที่ สามารถปองกัน และควบคุมได สําหรับประเทศไทยป 2555 พบ
ผูเสียชีวิตจากโรคเบาหวานทั้งหมด 7,749 ราย หรือเฉล่ียวันละ 22 คน คิดเปนอัตราตาย ดวยโรคเบาหวาน 12.06  ตอ
ประชากร 1 แสน คน การสํารวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยโดยการตรวจรางกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-2552 
พบวา ความชุกของโรคเบาหวานในประชากรไทย อายุ 15 ป ขึ้นไป มีอัตรารอยละ 6.9 ประชากรจํานวน 3,185,639 คน โดย 
ผูหญิงมีความเส่ียงสูงกวาในผูชาย พบอัตรารอยละ 7.7 และ 6 ตามลําดับ และความเส่ียงเพิ่มขึ้นตามอายุ โดยในกลุมอายุ 15-
29 ป จะมีอัตราเส่ียงรอยละ 0.6 ความเส่ียงขึ้นสูงสุด สวนในกลุมอายุ 60-69 ป จะมีอัตราเส่ียงถึง รอยละ16.7 โรคเบาหวาน
เปนโรคที่ไมสามารถรักษาใหหายขาดได ผลกระทบที่สําคัญของโรคเบาหวาน คือ เกิดภาวะแทรกซอนตาง ๆ เชน 
ภาวะแทรกซอนทางสายตา (Diabetic retinopathy), ภาวะแทรกซอนทางไต (Diabetic nephropathy), ภาวะแทรกซอน
ทางระบบประสาท (Diabetic neuropathy), โรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronary vascular disease), โรคหลอดเลือดสมอง 
(Cerebrovascular disease), โรคของหลอดเลือดสวนปลาย (Peripheral vascular disease), แผลเรื้อรังจากเบาหวาน 
(Diabetic ulcer)  และภาวะแทรกซอนทางระบบประสาท (Diabetic neuropathy) หากหลอดเลือดเล็ก ๆ ที่มาเล้ียง
เสนประสาทบริเวณปลายมือปลายเทาเกิดพยาธิสภาพ  และสงผลใหเกิดความรูสึกชาไปจนถึงสูญเสียความรูสึก ซ่ึงมักพบมาก
ในผูปวยที่อายุมากกวา 40 ปขึ้นไป หรือเปนเบาหวานมานานกวา 10 ป สําหรับความชุกของภาวะแทรกซอนที่เทาในผูปวย
เบาหวาน พบวามีประมาณรอยละ 20-30 โดยพบโรคเสนเลือดแดงสวนปลายอุดตันรอยละ 3-8 ความชุกของการตัดเทาหรือ
ขาประมาณรอยละ 0.5-2 (สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยี ทางการแพทย กรมการแพทย, 2556) 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแกว มีผูมารับบริการโรคเบาหวาน ป 2554 จํานวน 547 คน ป 2555 จํานวน 
3,721 คน ป 2556 จํานวน 4,106 คน และ ป 2557 มีผูรับมาบริการดวยโรคเบาหวาน จํานวน 3,925 คน จากขอมูลพบวา มี
ภาวะโรคแทรกซอน จากอาการเทาชา รอยละ 40 ของผูปวยโรคเบาหวาน จึงถือวาเปนปญหาสําคัญในการรักษาของ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแกว (ศูนยขอมูล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแกว, 2557) 

ผูวิจัยตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลกลุมผูปวยโรคเบาหวานที่มีอาการเทาชา จึงไดคิดคนการนวดเทาดวย
ตนเอง เพื่อลดอาการเทาชา ในผูปวยเบาหวาน มาใชในการดูแลรักษาผูปวยน้ัน ทําใหการรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้ง
ยังเพิ่มทางเลือกใหกับผูปวยในการรักษา สามารถดูแลตนเองไดอยางเหมาะสม  ทั้งน้ีเพื่อใหสามารถนําผลการศึกษาไปเปน
แนวทางในการนวดเทาดวยตนเอง เพื่อลดอาการเทาชา และปองกันการเกิดแผลในผูปวยเบาหวานตอไป 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาการนวดเทาดวยตนเอง เพื่อลดอาการเทาชา ในผูปวยเบาหวาน ชนิดที่ 2 
2. เพื่อเปรียบเทียบผลกอนและหลังการนวดเทาดวยตนเอง เพื่อลดอาการเทาชาในผูปวยเบาหวาน ชนิดที่ 2 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi – experimental research design) มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการ
นวดเทาดวยตนเอง เพื่อลดอาการเทาชา และเพื่อเปรียบเทียบผลกอนและหลังการนวดเทาดวยตนเอง เพื่อลดอาการเทาชา 
กลุมตัวอยางเปนผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 โดยการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 37 ราย ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
สระแกว ระหวางเดือน เมษายน 2558 – ตุลาคม 2558   
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม แบงเปน 4 ตอน 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เชน เพศ อายุ สถานภาพสวนบุคคล ระดับการศึกษา อาชีพ รายได
เฉล่ียตอเดือน   

ตอนที่ 2 ขอมูลเก่ียวกับการเจ็บปวยของผูตอบแบบสอบถาม เชน โรคประจําตัวนอกจากเบาหวาน ระยะเวลาของ
การเปนโรคเบาหวาน ระดับนํ้าตาล ความดันโลหิต  มห
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บทนํา 

จากรายงานสถิติสุขภาพทั่วโลก ป พ.ศ. 2555 พบวา 1 ใน 10 ของประชาชนในวัยผูใหญเปนโรคเบาหวาน ซ่ึง
โรคเบาหวานจัดเปนโรคเรื้อรังที่เปนปญหาสําคัญ โดยในปจจุบันพบผูปวยโรคเบาหวานทั่วโลกถึง 371 ลานคน และประมาณ 
280 ลานคน เปนผูที่มีความเส่ียงตอโรคเบาหวาน คาด วาใน ป พ .ศ. 2573 จะมีผูปวยโรคเบาหวาน ถึง 500 ลานคน 
โรคเบาหวาน และภาวะแทรกซอนที่เกิดขึ้นเปนส่ิงที่ สามารถปองกัน และควบคุมได สําหรับประเทศไทยป 2555 พบ
ผูเสียชีวิตจากโรคเบาหวานทั้งหมด 7,749 ราย หรือเฉล่ียวันละ 22 คน คิดเปนอัตราตาย ดวยโรคเบาหวาน 12.06  ตอ
ประชากร 1 แสน คน การสํารวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยโดยการตรวจรางกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-2552 
พบวา ความชุกของโรคเบาหวานในประชากรไทย อายุ 15 ป ขึ้นไป มีอัตรารอยละ 6.9 ประชากรจํานวน 3,185,639 คน โดย 
ผูหญิงมีความเส่ียงสูงกวาในผูชาย พบอัตรารอยละ 7.7 และ 6 ตามลําดับ และความเส่ียงเพิ่มขึ้นตามอายุ โดยในกลุมอายุ 15-
29 ป จะมีอัตราเส่ียงรอยละ 0.6 ความเส่ียงขึ้นสูงสุด สวนในกลุมอายุ 60-69 ป จะมีอัตราเส่ียงถึง รอยละ16.7 โรคเบาหวาน
เปนโรคที่ไมสามารถรักษาใหหายขาดได ผลกระทบที่สําคัญของโรคเบาหวาน คือ เกิดภาวะแทรกซอนตาง ๆ เชน 
ภาวะแทรกซอนทางสายตา (Diabetic retinopathy), ภาวะแทรกซอนทางไต (Diabetic nephropathy), ภาวะแทรกซอน
ทางระบบประสาท (Diabetic neuropathy), โรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronary vascular disease), โรคหลอดเลือดสมอง 
(Cerebrovascular disease), โรคของหลอดเลือดสวนปลาย (Peripheral vascular disease), แผลเรื้อรังจากเบาหวาน 
(Diabetic ulcer)  และภาวะแทรกซอนทางระบบประสาท (Diabetic neuropathy) หากหลอดเลือดเล็ก ๆ ที่มาเล้ียง
เสนประสาทบริเวณปลายมือปลายเทาเกิดพยาธิสภาพ  และสงผลใหเกิดความรูสึกชาไปจนถึงสูญเสียความรูสึก ซ่ึงมักพบมาก
ในผูปวยที่อายุมากกวา 40 ปขึ้นไป หรือเปนเบาหวานมานานกวา 10 ป สําหรับความชุกของภาวะแทรกซอนที่เทาในผูปวย
เบาหวาน พบวามีประมาณรอยละ 20-30 โดยพบโรคเสนเลือดแดงสวนปลายอุดตันรอยละ 3-8 ความชุกของการตัดเทาหรือ
ขาประมาณรอยละ 0.5-2 (สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยี ทางการแพทย กรมการแพทย, 2556) 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแกว มีผูมารับบริการโรคเบาหวาน ป 2554 จํานวน 547 คน ป 2555 จํานวน 
3,721 คน ป 2556 จํานวน 4,106 คน และ ป 2557 มีผูรับมาบริการดวยโรคเบาหวาน จํานวน 3,925 คน จากขอมูลพบวา มี
ภาวะโรคแทรกซอน จากอาการเทาชา รอยละ 40 ของผูปวยโรคเบาหวาน จึงถือวาเปนปญหาสําคัญในการรักษาของ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแกว (ศูนยขอมูล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแกว, 2557) 

ผูวิจัยตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลกลุมผูปวยโรคเบาหวานที่มีอาการเทาชา จึงไดคิดคนการนวดเทาดวย
ตนเอง เพื่อลดอาการเทาชา ในผูปวยเบาหวาน มาใชในการดูแลรักษาผูปวยน้ัน ทําใหการรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้ง
ยังเพิ่มทางเลือกใหกับผูปวยในการรักษา สามารถดูแลตนเองไดอยางเหมาะสม  ทั้งน้ีเพื่อใหสามารถนําผลการศึกษาไปเปน
แนวทางในการนวดเทาดวยตนเอง เพื่อลดอาการเทาชา และปองกันการเกิดแผลในผูปวยเบาหวานตอไป 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาการนวดเทาดวยตนเอง เพื่อลดอาการเทาชา ในผูปวยเบาหวาน ชนิดที่ 2 
2. เพื่อเปรียบเทียบผลกอนและหลังการนวดเทาดวยตนเอง เพื่อลดอาการเทาชาในผูปวยเบาหวาน ชนิดที่ 2 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi – experimental research design) มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการ
นวดเทาดวยตนเอง เพื่อลดอาการเทาชา และเพื่อเปรียบเทียบผลกอนและหลังการนวดเทาดวยตนเอง เพื่อลดอาการเทาชา 
กลุมตัวอยางเปนผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 โดยการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 37 ราย ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
สระแกว ระหวางเดือน เมษายน 2558 – ตุลาคม 2558   
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม แบงเปน 4 ตอน 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เชน เพศ อายุ สถานภาพสวนบุคคล ระดับการศึกษา อาชีพ รายได
เฉล่ียตอเดือน   

ตอนที่ 2 ขอมูลเก่ียวกับการเจ็บปวยของผูตอบแบบสอบถาม เชน โรคประจําตัวนอกจากเบาหวาน ระยะเวลาของ
การเปนโรคเบาหวาน ระดับนํ้าตาล ความดันโลหิต  
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ตอนที่ 3 ขอมูลความรูเก่ียวกับโรคเบาหวานและการนวดเทาดวยตนเอง แบบตอบถูก และ ตอบผิด จํานวน 10 ขอ 
ขอมูลเจตคติเก่ียวกับโรคเบาหวานและการนวดเทาดวยตนเอง แบบสอบถามมาตรสวนประมาณ คา 4 ระดับ จํานวน 10 ขอ 
แปรผล 1.00 – 1.75 ระดับ เห็นดวยนอยที่สุด 1.76 – 2.50 ระดับ เห็นดวยนอย 2.51 – 3.25 ระดับ เห็นดวยมาก 3.26 – 
4.00 ระดับ เห็นดวยมากที่สุด ขอมูลพฤติกรรมเก่ียวกับโรคเบาหวานและการนวดเทาดวยตนเอง แบบสอบถามมาตรสวน
ประมาณคา 3 ระดับ จํานวน 10 ขอ แปรผล  1.00 – 1.66  ประจํา 1.67 – 2.33 ครั้งคราว  2.34 – 3.00  ไมเคย   

ตอนที่ 4 ขอมูลการประเมินการตรวจเทา โมโนฟลาเมนท (Monofilament) ขนาด 10 กรัม กอนและหลังการนวด
เทาดวยตนเอง โดยพยาบาลวิชาชีพ  กลุมตัวอยางนวดเทาดวยตนเอง 9 ทา ทุกวัน วันละ1 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที เปนเวลา 8 
สัปดาห  
สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉล่ีย, รอยละ และคาต่ําสุด-สูงสุด (พิสัย) และคาสถิติเชิงอนุมาน Paired Sample T– test   

ผลการวิจัย 
 กลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 64.8 รองลงมาเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 
35.1 พบวาอายุ 60 - 69 ป รอยละ 43.2  รองลงมาคือ อายุ 70 - 79 ป คิดเปนรอยละ  29.7  อายุ 50 - 59 ป คิดเปนรอย
ละ 21.6 เปนอันดับสุดทาย  สถานภาพสมรส รอยละ 94.5 รองลงมา คือสถานภาพ หมาย/ หยาราง/ แยกทาง คิดเปนรอยละ 
5.4  สวนใหญสําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนตน คิดเปนรอยละ 70.2 รองลงมา คือ ไมไดรับการศึกษา คิดเปนรอย
ละ 18.9 และสําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลาย, มัธยมศึกษาตอนปลาย, ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 2.7 เปน
อันดับสุดทาย  อาชีพสวนใหญรับจาง คิดเปนรอยละ 40.6  รองลงมาคือ เกษตรกรรม คิดเปนรอยละ 32.4 และมีอาชีพ
แมบาน คิดเปนรอยละ 16.2 เปนอันดับสุดทาย  สวนใหญรายไดตอเดือน นอยกวาหรือเทากับ 4,000 บาท คิดเปนรอยละ 
45.9 รองลงมาคือ ไมมีรายได คิดเปนรอยละ 32.4 และรายไดตอเดือน 4,001 – 5,000 บาท คิดเปนรอยละ 13.5 เปนลําดับ
สุดทาย ดังตารางที่ 1 
 
 
ตารางที่ 1  จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล (n= 37) 

สถานภาพสวนบุคคล            จํานวน  รอยละ 
เพศ   
 ชาย 13 35.1 
 หญิง 24 64.9 
อายุ    
 40 - 49 ป 2  5.4 
 50 - 59 ป 8 21.6 
 60 - 69 ป 16 43.2 
 70 – 79 ป 11 29.7 
สถานภาพสวนบุคคล   
 สมรส 35 94.5 
 หมาย/หยาราง/แยกทาง 2   5.4 
ระดับการศึกษา   
 ไมไดรับการศึกษา  7 18.9 
 ประถมศึกษาตอนตน  26 70.2 
 ประถมศึกษาตอนปลาย 2 5. 4 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย 1 2.7 
 ปริญญาตรี 1 2.7 
อาชีพ   
 ขาราชการ/ลูกจางประจํา 0 0.0 
 ธุรกิจสวนตัว 1 2.7 มห
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 ตารางที่ 1 (ตอ)   
 สถานภาพสวนบุคคล            จํานวน  รอยละ 
 แมบาน 6           16.2   
 เกษตรกรรม 12           32.4 
 พนักงานรัฐวิสาหกิจ 0 0.0 
 รับจาง   15           40.6 
 นักเรียน/นักศึกษา 0  0.0 
 อ่ืนๆ 3  8.1 
รายไดเฉล่ียตอเดือน   
 ไมมีรายได 12           32.4 
 นอยกวาหรือเทากับ 4,000 17           45.9 
 4,001 – 5,000 5           13.5 
 5,001 – 8,000 1  2.7 
 8,001 – 10,000 0  0.0 
 10,001 – 15,000 2  5.4 
 มากกวา 15,000 บาท 0  0.0 

กลุมตัวอยางมีโรคประจําตัวนอกจากโรคเบาหวาน คือ โรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง คิดเปนรอยละ 40.5  
รองลงมาคือ โรคไขมันในเลือดสูง  คิดเปนรอยละ  16.2 และโรคความดันโลหิตสูง คิดเปนรอยละ 13.5 เปนอันดับสุดทาย 
ระยะเวลาของการเปนโรคเบาหวาน นอยกวา 5 ป  รอยละ 54.0 รองลงมาคือ 6-10 ป คิดเปนรอยละ 13.5 และ 11-15,16-
20 ป คิดเปนรอยละ 10.8 เปนอันดับสุดทาย  ระดับนํ้าตาลในเลือดครั้งลาสุด 111-120 mg% คิดเปนรอยละ 27.0  รองลงมา
คือ 121 - 130 mg%คิดเปนรอยละ 16.2 และมีระดับนํ้าตาลในเลือดครั้งลาสุด 161-170 mg%  คิดเปนรอยละ 10.8 เปน
อันดับสุดทาย ระดับความดันโลหิต Systolic เฉล่ีย 121.8 mmHg  Diastolic เฉล่ีย 71.1 mmHg ดังตารางที่ 2  
 
ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม เก่ียวกับการเจ็บปวย  (n= 37) 

                 การเจ็บปวย          จํานวน  รอยละ 
โรคประจําตัวนอกจากเบาหวาน   

 กระเพาะอาหาร 2   5.4 
 ไขมันในเลือดสูง 6 16.2 
 ความดันโลหิตสูง 5 13.5 
 ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง 15 40.5 
 ความดันโลหิตสูง ภูมิแพ  ไขมันในเลือดสูง 2    5.4 
โรคประจําตัวนอกจากเบาหวาน   

 ภูมิแพ 1    2.7 
 ไมมีโรคอ่ืนแทรก 6 16.2 
ระยะเวลาของการเปนโรคเบาหวาน   
 นอยกวาหรือเทากับ  5 20 54.0 
 6-10 5 13.5 
 11-15 4 10.8 
 16-20 4 10.8 
 21-25 0   0.0 
 26-30 3   8.1 
 31-35 1   2.7 
 นอยกวาหรือเทากับ  5 20 54.0 มห
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 ตารางที่ 1 (ตอ)   
 สถานภาพสวนบุคคล            จํานวน  รอยละ 
 แมบาน 6           16.2   
 เกษตรกรรม 12           32.4 
 พนักงานรัฐวิสาหกิจ 0 0.0 
 รับจาง   15           40.6 
 นักเรียน/นักศึกษา 0  0.0 
 อ่ืนๆ 3  8.1 
รายไดเฉล่ียตอเดือน   
 ไมมีรายได 12           32.4 
 นอยกวาหรือเทากับ 4,000 17           45.9 
 4,001 – 5,000 5           13.5 
 5,001 – 8,000 1  2.7 
 8,001 – 10,000 0  0.0 
 10,001 – 15,000 2  5.4 
 มากกวา 15,000 บาท 0  0.0 

กลุมตัวอยางมีโรคประจําตัวนอกจากโรคเบาหวาน คือ โรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง คิดเปนรอยละ 40.5  
รองลงมาคือ โรคไขมันในเลือดสูง  คิดเปนรอยละ  16.2 และโรคความดันโลหิตสูง คิดเปนรอยละ 13.5 เปนอันดับสุดทาย 
ระยะเวลาของการเปนโรคเบาหวาน นอยกวา 5 ป  รอยละ 54.0 รองลงมาคือ 6-10 ป คิดเปนรอยละ 13.5 และ 11-15,16-
20 ป คิดเปนรอยละ 10.8 เปนอันดับสุดทาย  ระดับนํ้าตาลในเลือดครั้งลาสุด 111-120 mg% คิดเปนรอยละ 27.0  รองลงมา
คือ 121 - 130 mg%คิดเปนรอยละ 16.2 และมีระดับนํ้าตาลในเลือดครั้งลาสุด 161-170 mg%  คิดเปนรอยละ 10.8 เปน
อันดับสุดทาย ระดับความดันโลหิต Systolic เฉล่ีย 121.8 mmHg  Diastolic เฉล่ีย 71.1 mmHg ดังตารางที่ 2  
 
ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม เก่ียวกับการเจ็บปวย  (n= 37) 

                 การเจ็บปวย          จํานวน  รอยละ 
โรคประจําตัวนอกจากเบาหวาน   

 กระเพาะอาหาร 2   5.4 
 ไขมันในเลือดสูง 6 16.2 
 ความดันโลหิตสูง 5 13.5 
 ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง 15 40.5 
 ความดันโลหิตสูง ภูมิแพ  ไขมันในเลือดสูง 2    5.4 
โรคประจําตัวนอกจากเบาหวาน   

 ภูมิแพ 1    2.7 
 ไมมีโรคอ่ืนแทรก 6 16.2 
ระยะเวลาของการเปนโรคเบาหวาน   
 นอยกวาหรือเทากับ  5 20 54.0 
 6-10 5 13.5 
 11-15 4 10.8 
 16-20 4 10.8 
 21-25 0   0.0 
 26-30 3   8.1 
 31-35 1   2.7 
 นอยกวาหรือเทากับ  5 20 54.0 
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ตารางที่ 2 (ตอ)   
                 การเจ็บปวย          จํานวน  รอยละ 
ระดับนํ้าตาล   
 ≤ 100 2  5.4 
 101-110 3  8.1 
 111-120 10 27.0 
 121-130 6 16.2 
 131-140 3   8.1 
 141-150 2   5.4 
 151-160 3   8.1 
 161-170 4 10.8 
 171-180 1   2.7 
 181-190 1   2.7 
 191-200 1   2.7 
 201-210 1   2.7 
ความดันโลหิต   
 Systolic  สูงสุด  144 
  ตําสุด   98 
  คาเฉล่ีย          121.8 
  Diastolic สูงสุด   88 
  ตําสุด   55 
  คาเฉล่ีย 71.1 

กลุมตัวอยางมีความรูเก่ียวกับโรคเบาหวานและการนวดเทาดวยตนเอง โรคเบาหวานเกิดจากตับออนทํางานผิดปกติ 
ตอบถูก คิดเปนรอยละ 97.3 อาการโรคเบาหวานคือ ปสสาวะบอย ตอบถูก คิดเปนรอยละ 100  คนอวนเส่ียงตอการเปน
เบาหวาน ตอบถูก คิดเปนรอยละ 97.3 ภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวานคือปลายประสาทที่เทาเส่ือม ตอบถูก คิดเปนรอยละ 
100  ออกกําลังกายสมํ่าเสมอสามารถควบคุมระดับนํ้าตาลได ตอบถูก คิดเปนรอยละ 100  การนวดเทา ชวยกระตุนการ
ไหลเวียนโลหิตได ตอบถูก คิดเปนรอยละ 100  มีไขสูง กระดูกหัก ไมสามารถนวดเทาได ตอบถูก คิดเปนรอยละ 100 การ
นวดเทาสามารถลดอาการปวดได ตอบถูก คิดเปนรอยละ 100  หลังกินอาหารอ่ิมใหม ๆ หามนวดเทา ตอบถูก คิดเปนรอยละ 
75.6 ขณะออนเพลียมาก ๆ หามนวดเทา ตอบถูก คิดเปนรอยละ 83.8  
 ผลคะแนนการประเมินความรูเก่ียวกับโรคเบาหวานและการนวดเทา จํานวน 37 คน พบวา คะแนนสูงสุด 10 
คะแนน คะแนนต่ําสุด 7 คะแนน เฉล่ีย 9.5 คะแนน ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม ความรูเก่ียวกับโรคเบาหวานและการนวดเทาดวยตนเอง (n= 37) 

                 ความรู ถูก ผิด จํานวนผูตอบถูก 

1.โรคเบาหวานเกิดจากตับออนทํางานผิดปกติ 36 
(97.3) 

1 
(2.7) 

36 
(97.3) 

2. อาการโรคเบาหวานคือ ปสสาวะบอย 37 
(100) 

0 37 
(100) 

3. คนอวนเส่ียงตอการเปนเบาหวาน 36 
(97.3) 

1 
(2.70 

36 
(97.3) 

4. ภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวานคือปลายประสาทที่
เทาเส่ือม 

37 
(100) 

0 37 
(100) 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 
                 ความรู ถูก ผิด จํานวนผูตอบถูก 

5. ออกกําลังกายสมํ่าเสมอสามารถควบคุมระดับนํ้าตาลได 37 
(100) 

0 37 
(100) 

6. การนวดเทา ชวยกระตุนการไหลเวียนโลหิตได 37 
(100) 

0 37 
(100) 

7. มีไขสูง กระดูกหัก ไมสามารถนวดเทาได 37 
(100) 

0 37 
(100) 

8. การนวดเทาสามารถลดอาการปวดได 37 
(100) 

0 37 
(100) 

9.หลังกินอาหารอ่ิมใหมๆ หามนวดเทา 28 
(75.6) 

9 
(24.3) 

28 
(75.6) 

10.ขณะออนเพลียมากๆ หามนวดเทา 31 
(83.7) 

6 
(16.2) 

31 
(83.8) 

 
กลุมตัวอยางมีเจตคติเก่ียวกับโรคเบาหวานและการนวดเทาดวยตนเอง ทานคิดวาใน 1 วัน คนเราจําเปนตองกิน

อาหารใหครบ 5 หมู พบวา เห็นดวยมาก คิดเปนรอยละ 51.4 คาเฉล่ีย 3.40 (S.D. =  0.64) การเติมเครื่องปรุงในอาหารทําให 
รสชาติอาหารดีขึ้น พบวา เห็นดวยนอย คิดเปนรอยละ 43.2  คาเฉล่ีย 2.32 (S.D. =  0.74) เน้ือสัตวติดมันเม่ือนํามาทําอาหาร
จะอรอยกวาเน้ือไมติดมัน พบวาเห็นดวยนอย คิดเปนรอยละ 35.1 คาเฉล่ีย 2.13 (S.D. =  1.03)  ผลไมจําพวก เงาะ ทุเรียน  
ลองกอง รสหวาน สามารถรับประทานไดทุกวัน พบวาเห็นดวยนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 54.0 คาเฉล่ีย 1.64 (S.D. =  0.78)  
การทํางานก็เหมือนกับการออกกําลังกาย พบวาเห็นดวยมาก คิดเปนรอยละ 40.5 คาเฉล่ีย 2.97 (S.D. =  0.83) การนวดเทา
ตอเน่ืองทําใหอาการเทาชาลดลง พบวาเห็นดวยมากที่สุด คิดเปนรอยละ 56.7 คาเฉล่ีย 3.56 (S.D. =  0.50) การนวดเทามี
ขั้นตอนที่ยุงยาก พบวาเห็นดวยนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 51.3 คาเฉล่ีย 1.70 (S.D. =  0.84)  การนวดเทาสามารถทําดวย
ตนเองได พบวา เห็นดวยมาก,เห็นดวยมากที่สุด คิดเปนรอยละ 48.6 คาเฉล่ีย 3.45 (S.D. =  0.55) การนวดเทาทําใหเกิด
อันตราย พบวา เห็นดวยนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 75.6 คาเฉล่ีย 1.29 (S.D. =  0.57) การนวดเทาเปนการอนุรักษภูมิปญญา
ไทย พบวา เห็นดวยมากที่สุด คิดเปนรอยละ 45.9 คาเฉล่ีย 3.27 (S.D. =  0.83) ดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 จํานวน รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ เจตคติ เก่ียวกับโรคเบาหวานและการนวดเทาดวยตนเอง 
(n= 37) 

เจตคต ิ เจตคติตอโรคเบาหวานและการนวดเทา x̄   
 

S.D แปรผล 
เห็นดวย
มากที่สุด 

(4) 

เห็นดวย
มาก 
(3) 

เห็นดวย
นอย 
(2) 

เห็นดวย
นอยที่สุด 

(1) 
1.ทานคิดวาใน 1 วัน 
คนเราจําเปนตองกิน
อาหารใหครบ 5 หมู 

17 
(45.9) 

19 
(51.4) 

0 1 
(2.7) 

3.40 .64 เห็นดวยมาก 
 

2.การเติมเครื่องปรุงใน
อาหารทําให รสชาติ
อาหารดีขึ้น 

1 
(2.7) 

15 
(40.5) 

16 
(43.2) 

5 
(13.5) 

2.32 .74 เห็นดวย 
นอย 

3.เน้ือสัตวติดมันเม่ือ
นํามาทําอาหารจะ 
อรอยกวาเน้ือไมติดมัน 

5 
(13.5) 

7 
(18.9) 

13 
(35.1) 

12 
(32.4) 

2.13 1.03 เห็นดวย 
นอย 

4.ผลไมจําพวก เงาะ 
ทุเรียน  ลองกอง รส
หวาน สามารถ
รับประทานไดทุกวัน 

0 7 
(18.9) 

10 
(27.0) 

20 
(54.0) 

1.64 .78 เห็นดวย
นอยที่สุด 

 

5.การทํางานก็
เหมือนกับการออก
กําลังกาย 

11 
(29.7) 

15 
(40.5) 

10 
(27.0) 

1 
(2.7) 

2.97 .83 เห็นดวยมาก 
 

6.การนวดเทาตอเน่ือง
ทําใหอาการชาเทา
ลดลง 

21 
(56.7) 

16 
(43.2) 

0 0 3.56 .50 เห็นดวยมาก
ที่สุด 

 
7.การนวดเทามีขั้นตอน
ที่ยุงยาก 

1 
(2.7) 

6 
(16.2) 

11 
(29.7) 

19 
(51.3) 

1.70 .84 เห็นดวย
นอยที่สุด 

8.การนวดเทาสามารถ
ทําดวยตนเองได 

18 
(48.6) 

18 
(48.6) 

1 
(2.7) 

0 3.45 .55 เห็นดวยมาก
,มากที่สุด 

9.การนวดเทาทําใหเกิด
อันตราย 

0 2 
(5.4) 

7 
(18.9) 

28 
(75.6) 

1.29 .57 เห็นดวย
นอยที่สุด 

10.การนวดเทาเปนการ
อนุรักษภูมิปญญาไทย 

17 
(45.9) 

15 
(40.5) 

3 
(8.1) 

2 
(5.4) 

3.27 .83 เห็นดวยมาก
ที่สุด 

กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมเก่ียวกับโรคเบาหวานและการนวดเทาดวยตนเอง กลุมตัวอยางรับประทานยารักษา
โรคเบาหวาน ประจํา คิดเปนรอยละ 100 คาเฉล่ีย 3.00 (S.D. =  0.00)  กลุมตัวอยางไปตามนัดของแพทย ประจํา คิดเปน
รอยละ 100 คาเฉล่ีย 3.00 (S.D. =  0.00) กลุมตัวอยางรับประทานอาหารรสหวาน เชน นํ้าอัดลม ผลไมหวานๆ ครั้งคราว คิด
เปนรอยละ 75.6 คาเฉล่ีย 2.02 (S.D. =  0.49)  กลุมตัวอยางรับประทานผัก ผลไมที่มีกากใย ประจํา คิดเปนรอยละ 59.46 
คาเฉล่ีย 2.56 (S.D. =  0.55) กลุมตัวอยางรับประทานเครื่องดื่มแอลกอฮอล เชน เหลา เบียร ไมเคย คิดเปนรอยละ 94.5 
รองลงมาคือ ประจํา, ครั้งคราว คิดเปนรอยละ 2.7 คาเฉล่ีย 1.08 (S.D. =  0.36)  กลุมตัวอยางสวมรองเทาขณะเดินภายใน
บานและนอกบาน ประจํา คิดเปนรอยละ 59.4 คาเฉล่ีย 2.56 (S.D. =  0.55)  กลุมตัวอยางออกกําลังกาย ครั้งคราว คิดเปน
รอยละ 56.7 คาเฉล่ีย 2.27 (S.D. =  0.60) กลุมตัวอยางทาโลชั่นที่เทาทั้งสองขาง ไมเคย คิดเปนรอยละ 78.3 คาเฉล่ีย 1.27 
(S.D. =  0.56)  กลุมตัวอยางมีการตรวจเทาดวยตนเอง ประจํา  คิดเปนรอยละ 37.8 คาเฉล่ีย 2.08 (S.D. =  0.82) กลุม
ตัวอยางนวดเทาดวยตนเอง  ไมเคย คิดเปนรอยละ 43.2 คาเฉล่ีย 1.83 (S.D. =  0.83) ดังตารางที่ 5 มห
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ตารางที่ 5 จํานวน รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมเก่ียวกับโรคเบาหวานและการนวดเทาดวย
ตนเอง (n = 37) 

พฤติกรรม                     การปฏิบัติ x̄  S.D แปรผล 

ประจํา 
(3) 

คร้ังคราว 
(2) 

ไมเคย 
(1) 

   

1.ทานรับประทานยารักษา
โรคเบาหวาน 

37 
(100) 

0 0 3.00 .00 ประจํา 
 

2.ทานไปตามนัดของแพทย 37 
(100) 

0 0 3.00 .00 ประจํา 
 

3.ทานรับประทานอาหารรส
หวาน เชน นํ้าอัดลม ผลไม
หวานๆ 

5 
(13.5) 

28 
(75.6) 

4 
(10.8) 

2.02 .49 ครั้งคราว 

4.ทานรับประทานผัก ผลไมที่มี
กากใย  

22 
(59.4) 

14 
(37.8) 

1 
(2.7) 

2.56 .55 ประจํา 

5.ทานรับประทานเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลเชน เหลา เบียร 

1 
(2.7) 

1 
(2.7) 

35 
(94.5) 

1.08 .36 ไมเคย 

6.ทานสวมรองเทาขณะเดิน
ภายในบานและนอกบาน 

22 
(59.4) 

14 
(37.8) 

1 
(2.7) 

2.56 .55 ประจํา 

7.ทานออกกําลังกาย 13 
(35.1) 

21 
(56.7) 

3 
(8.1) 

2.27 .60 ครั้งคราว 

8.ทานทาโลชั่นที่เทาทั้งสองขาง 2 
(5.4) 

6 
(16.2) 

29 
(78.3) 

1.27 .56 ไมเคย 
 

9. ทานตรวจเทาดวยตนเอง 14 
(37.8) 

12 
(32.4) 

11 
(29.7) 

2.08 .82 ประจํา 
 

10.ทานนวดเทาดวยตนเอง 10 
(27.0) 

11 
(29.7) 

16 
(43.2) 

1.83 .83 ไมเคย 

กลุมตัวอยางตรวจเทา โมโนฟลาเมนท (Monofilament) ขนาด 10 กรัม กอนและหลัง การนวดทาดวยตนเอง 
พบวา กอนการนวดเทา มีจุดที่ชา เทาซายและเทาขวา 214 จุด เฉล่ีย 5.78 จุด และหลังการนวดเทา จุดที่ชาทั้งเทาซายและ
เทาขวา 118 จุด  เฉล่ีย 3.19 จุด  ดังตารางที่ 6 

ตารางที่ 6 ผลการตรวจเทา โมโนฟลาเมนท (Monofilament) ขนาด 10 กรัม กอนและหลัง การนวดเทาดวยตนเอง 
 จํานวนจุดที่ชา กอนการนวดเทา จํานวนจุดที่ชา หลังการนวดเทา 

เทาซาย เทาขวา รวม เทาซาย เทาขวา รวม 
รวม 112 102 214 59 59 118 
เฉล่ีย 3.03 2.76 5.78 1.60 1.60 3.19 

กลุมตัวอยางมีอาการเทาชาเม่ือเปรียบเทียบระหวางกอนการนวดเทาและหลังการนวดเทามีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิต ิ ดังตารางที่ 7 

ตารางที่ 7 แสดงการเปรียบเทียบผลการนวดเทา (จํานวนจุดที่ชา) กอนและหลัง การนวดเทาดวยตนเอง 
การตรวจเทา n x̄  S.D t p-value 

กอนนวดเทา 37 5.78 1.64 6.65 0.000* 
หลังนวดเทา 37 3.19 2.51 

*p-value < 0.001   
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิจัย การนวดเทาดวยตนเอง เพื่อลดอาการเทาชาในผูปวยเบาหวาน ตามหลักแพทยแผนไทย พบวา ผูปวย

เบาหวานมีอาการเทาชาลดลง กอนการนวดเทา x̄ = 5.78 จุด ,S.D= 1.64 และหลังการนวดเทา x̄ =3.19 จุด ,S.D 2.51 และ
เปรียบเทียบผลกอนและหลังการนวดเทา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value <0.001) ซ่ึงเปนไปตาม
สมมุติฐาน การนวดเทาดวยตนเองในผูปวยเบาหวาน ชนิดที่ 2 สามารถลดอาการเทาชาได ผูวิจัยไดศึกษาและคนควาเก่ียวกับ
ประโยชนของการนวดเทาทั้งดานการสงเสริมสุขภาพ การปองกัน การรักษาและการฟนฟูสมรรถภาพ  ซ่ึงผลของการนวดเทา
ดวยตนเอง 9 ทา ทําใหเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตบริเวณเทาดียิ่งขึ้น เพิ่มการสูบฉีดเลือดโลหิตไปเล้ียงสวนตาง ๆของรางกาย
ไดดีขึ้น สงผลดีตอกลามเน้ือ ชวยลดอาการหดเกร็ง อาการปวดกลามเน้ือ สงผลตอผิวหนังโครงสรางที่เก่ียวของทําใหหลอด
เลือดเกิดการขยายตัว ผิวหนังไดรับสารอาหารและ อากาศที่มาพรอมกับเลือดไดมากขึ้น การไหลเวียนโลหิตดียิ่งขึ้น ทําให
อุณหภูมิผิวหนังเพิ่มสูงขึ้น เม่ือนวดผิวหนังของผูนวดจะอุนขึ้น สถาบันการแพทยแผนไทย คูมือการนวดไทย, (2542) จึงทําให
อาการเทาชาของผูปวยเบาหวานลดลง ซ่ึงสาเหตุอาการเทาชาของผูปวยเบาหวาน เกิดจากนํ้าตาลในเลือดสูงทําใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงทางเคมีในเลือดทําใหเสนประสาทนําไฟฟาไมดี และยังทําใหเกิดการทําลายหลอดเลือดที่ไปเล้ียงปลายประสาทที่
เทาไดไมดี จึงเปนสาเหตุของอาการเทาชาได จากผลการวิจัย การนวดเทาดวยตนเอง สามารถลดอาการเทาชาได ซ่ึงสอดคลอง
กับงานวิจัยของ รังสรรค หมองสรอย, (2551) ศึกษาผลของการนวดฝาเทาเพื่อลดอาการชาเทาในผูปวยเบาหวานที่ขึ้น
ทะเบียนรักษาที่โรงพยาบาลบานไผ จํานวน 96 ราย  ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางมีอาการเทาชาลดลง จากผลการวิจัย
ในครั้งน้ีสามารถลดอาการเทาชาของผูปวยเบาหวาน และอนาคตยังสามารถปองกันการเกิดแผลที่เทาได  เชนเดียวกันกับ 
ขนิษฐา ทุมา, (2550)  ศึกษาเก่ียวกับผลของการนวดเทาตอการลดอาการชาเทาทันทีในผูปวยเบาหวานชนิดไมพึ่งอินซูลิน โดย
ทําการศึกษาในผูปวยเบาหวานที่มีประวัติเปนเบาหวานระยะเวลานานจํานวน 33 คน ที่รักษาในคลินิกเบาหวานเปนประจําที่
โรงพยาบาลซําสูง พบวาหลังการนวดเทาเพียงครั้งเดียวอาการชาเทาลดลงกวากอนนวดเทาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  กรรณ
ภา ไชยประสิทธและจุรีย ธีรัชกุล, (2550)  การศึกษาเก่ียวกับผลการนวดฝาเทาดวยกะลาตอการบรรเทาอาการเทาชาในผูปวย
เบาหวานที่มารับบริการที่คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร พบวา กลุมตัวอยางมีการบรรเทาอาการเทาชา
หลังการ นวดฝาเทาดวยกะลา คิดเปนรอยละ 100   และ จิตตสกุล ศกุนะสิงห, (2555) ศึกษาเก่ียวกับประสิทธิผลของการ
นวดเทาในผูปวยเบาหวานที่มีอาการเทาชา พบวาประสิทธิผลของการนวดเทาในผูปวยเบาหวานที่มีอาการเทาชาในกลุม
ตัวอยางผูปวยเบาหวานที่มีอาการเทาชาและไมไดรับยาเพื่อลดอาการเทาชา ในกลุมเส่ียงปานกลาง  ซ่ึงมารับบริการใน
โรงพยาบาลรอยเอ็ด จํานวน 50 คน พบวากลุมทดลองมีอาการเทาชาลดลงทั้งเทาซายและเทาขวา โดยมีความแตกตางกัน
ระหวางกอนและหลังการนวดเทาอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(p < 0.05)  

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรมีการวิจัยที่มีกลุมควบคุม เพื่อใหผลการวิจัยมีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

 2. ควรมีการวิจัยเก่ียวกับการนวดเทาในกลุมผูปวยโรคอ่ืน ๆ เชน โรคความดันโลหิตสูง ในผูปวยอัมพฤกษ เปนตน 
รูปภาพข้ันตอนการนวดเทาดวยตนเอง 9 ทา 

การนวดเทาดวยตนเอง ซ่ึงสงผลโดยตรงตออวัยวะตางๆของรางกาย  ประกอบดวย 9 ทา โดยเริ่มนวดจากเทาขาง
ซายกอน .ใชเวลา 30 นาที ทุกวันเปนเวลา 8 สัปดาห ทําความสะอาดดวยแอลกอฮอลกอนทําการนวดเทาดวยตนเองทุกครั้ง 
ข้ันตอนการนวด 
ผูนวด นั่งบนเกาอี้หรือพื้น 
 ทาที่ 1 นวดเสนบนฝาเทา 5 เสน ใชน้ิวหัวแมมือกดลงบริเวณตอนกลางของสนเทา จากน้ันคอย ๆ กดไปตามแนวเสนแตละ
น้ิวจนครบหาเสน นํ้าหนัก 50 ปอนด ประมาณ 5-10 ครั้ง 
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ทาที่ 2 นวดขางเทาแนวน้ิวโปง ใชหัวแมมือขางขวานวดใตตาตุมขึ้นไปจนถึงน้ิวหัวแมเทา ใชฝามือวนลงมาขางเทาแนวน้ิวกอย 
จนถึงสนเทา นํ้าหนัก 50 ปอนด ประมาณ 5-10 ครั้ง  

 
 ทาที 3 นวดพับน้ิวเทาขึ้นลง ใชฝามือผูนวดบนโคนน้ิวเทาของผูรับการนวด แลวกุมน้ิวเทาทั้งหมดเอาไว แลวพับน้ิวเทาไปขาง
หลัง (ดันไปทางขอเทา) คางไวประมาณ 3 วินาที 
แลวดึงกลับมาดานหนา คางไวประมาณ 3 วินาที นํ้าหนัก 50 ปอนด ประมาณ 5-10 ครั้ง 

 
ทาที่ 4 นวดกระตุกน้ิวเทา วางน้ิวหัวแมมือผูนวดลงบนโคนน้ิวเทาเริ่มจากน้ิวโปง 
กระตุกน้ิวเทาทุกน้ิว นํ้าหนัก 50 ปอนด ประมาณ  5-10 ครั้ง 

 
ทาที่ 5 นวดแนวเอ็นรอยหวาย ใชหัวแมมือทั้ง2 ขาง เริ่มนวดจากขอเทาแนวเอ็นรอยหวายขึ้นมาจนถึงใตพับเขาขึ้น-ลง 
นํ้าหนัก 50 ปอนด ประมาณ 5-10 ครั้ง 
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 ทาที่ 6 นวดกดเสนเอ็นที่หลังเทาสวนบน ใชน้ิวหัวแมมือกดลงบนเสนเอ็นที่หลังเทาสวนบนเปนแนวโคง ไลจากน้ิวหัวแมเทาไป
จนถึงน้ิวกอย นํ้าหนัก 50 ปอนด ประมาณ 5-10 ครั้ง 

 
ทาที่ 7 นวดกดเสนเทาใชน้ิวหัวแมมือทั้งสองขางวางอยูบนหลังเทาจิกปลายน้ิวลงบนฝาเทาพรอม ๆ กัน ใหครบทัง้หาเสนบน
ฝาเทา นํ้าหนัก 50 ปอนด ประมาณ 5-10 ครั้ง 

 
ทาที่ 8  นวดหมุนขอเทา ใชมือจับขอเทาหลวมๆ ของตัวเอง สวนมืออีกขางหน่ึงจับปลายเทาไว หมุนปลายเทาเปนวงกลมตาม
เข็มนาฬิกา แลวหมุนทวนเข็มนาฬิกาทําสลับไปมา นํ้าหนัก 50 ปอนด ประมาณ 5-10 ครั้ง 

 
ทาที่ 9 นวดทุบสนเทาใชมือจับขอเทาหลวมๆ ของตัวเอง สวนมืออีกขางหน่ึงกํามือไวแลวทุบไปบนกลางฝาเทา นํ้าหนัก 50 
ปอนด ประมาณ 5-10 ครั้ง 

 
(กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก, 2553) 
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การพัฒนาผลิตภัณฑดูแลเสนผม “ตํารับงามเกศาวังสวนสุนันทา” 
Development of the Product “Hair Beauty Style of Suansunandha Palace” 

มัสลิกา ม่ันกําเนิด, ศุภะลักษณ ฟกคํา, ทรงฉัตร โตษยานนท, อดุลย วิริยเวชกุล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

บทคัดยอ 

การศึกษาเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑดูแลเสนผม “ตํารับงามเกศาวังสวนสุนันทา”มีวัตถุประสงคเพื่อ 1. ศึกษา
ประวัติความเปนมาของวังสวนสุนันทาเก่ียวกับการใชสมุนไพรไทยในการดูแลเสนผม เพื่อนํามาประยุกตใชในการพัฒนา
ผลิตภัณฑหยดทิพยสมุนไพรภายใตชื่อ “ตํารับงามเกศาวังสวนสุนันทา” ซ่ึงเปนผลิตภัณฑสําหรับดูแลเสนผม 2.เพื่อศึกษา
ประสิทธิผลของผลิตภัณฑหยดทิพยสมุนไพร “ตํารับงามเกศาวังสวนสุนันทา”ที่พัฒนาขึ้น และประกอบดวยเพศหญิงในชวง
อายุ  21-30 ป จํานวน 45 คน สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทมีรายไดครัวเรือนเดือนละ                
30,001- 40,000 บาท และนอยกวา 10,000 บาท ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล
กอนและหลังการทดสอบผลิตภัณฑสมุนไพร 13 ชนิด กลุมตัวอยางใหความพึงพอใจตอผลิตภัณฑอยูในระดับมาก ในเรื่อง 
กล่ิน สี ความหนืดของผลิตภัณฑ ใหคะแนนความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก โดยใหความสําคัญกับความนุมมากที่สุด 
รองลงมาไดแก ความเปนเน้ือเดียวของผลิตภัณฑรากผมแข็งแรง/ไมหลุดรวงงาย และความเงางามของเสนผม ตามลําดับ               
ไมพบวามีผลขางเคียงหรืออาการแพผลิตภัณฑ กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในการบริโภคและมีแนวโนมที่จะซ้ือผลิตภัณฑ อยู
ในระดับมาก (คาเฉล่ีย= 3.75) 
คําสําคัญ: ผลิตภัณฑหยดทิพยสมุนไพร “ตํารับงามเกศาวังสวนสุนันทา”  

Abstract 

The research aimed 1.) to study the history of Suansunandha Palace on the use of herbal hair 
care in Thailand as to apply the knowledge to develop a new product called herbal essence or 
“Yodthip” under the name "Hair Beauty Style of Suansunandha Palace”, 2) to evaluate the efficiency of 
herbal extract called “Hair Beauty Style of Suansunandha Palace”and  The representative sample of this 
research consisted of 90 graduate female employees aged 21-30 years old, with the monthly income 
ranging from 30,001 to 40,000 and under 10,000 baht. Questionnaire was used as a tool to collect pre-test 
and post-tests data for 13 herbal products combinations of herbal products. The results showed that 45 
subjects had an experience using the oil products for hair treatment. Subjects were significantly satisfied 
with the product A in all aspects such as scent, color and viscosity. Rating of Sample was at a great level 
with the emphasis on its tenderness, follow  by a product homogeneity, strong roots / easy fall control 
and shine of hair, respectively. No side effect or allergic reaction was found. The representative sample 
were satisfied with overall consumption and gave a strong indication to purchase product at a great level 
(mean= 3.75). 
Keywords: Yodthip, Hair Beauty Style of Suansunandha  Palace 

บทนํา 

ปจจุบันการใชผลิตภัณฑดูแลเสนผมและหนังศีรษะที่มีสารเคมีเปนองคประกอบเปนที่นิยมอยางแพรหลาย โดย
ผูบริโภคมักมองขามถึงผลเสียที่ตามมาหากมีการใชผลิตภัณฑที่มีสารเคมีเปนองคประกอบสะสมกันเปนระยะเวลานาน อาจ
กอใหเกิดภาวะตางๆที่เปนอันตรายตอเสนผมและหนังศีรษะรวมถึงภาวะการดูดซึมของสารเคมีตางๆเขาสูรางกายสวนอ่ืนๆอีก
ดวยเชน การทําลายโครงสรางเสนผมโดยเรงปฏิกิริยาออกซิเดชั่น รวมถึงสีสังเคราะหจําพวกสารตะก่ัวที่อาจตกคางไดงาย ทํา
ใหเกิดผมรวง ศีรษะลาน ตลอดจนอาจกอใหเกิดโรคมะเร็งหนังศีรษะได ดวยสาเหตุและผลดังกลาวปจจุบันจึงทําใหมีการคิดคน
นําเอาสมุนไพรพื้นบานที่มีสรรพคุณในการบํารุงเสนผมและหนังศีรษะมาใชแทนผลิตภัณฑที่มีสารเคมีเปนองคประกอบกัน
อยางแพรหลาย ผูวิจัยจึงมีความสนใจทําการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑสําหรับการดูแลทุกสภาพเสนผมและหนังศีรษะ โดยมห
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ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของจากตํารับการดูแลเสนผมและหนังศีรษะ (ศูนยขอมูลขาวสารดานวิทยาศาสตร อพวช .
2555)  จากประวัติวังสวนสุนันทา จากการทําการศึกษาประวัติความเปนมาของวังสวนสุนันทาเก่ียวกับการใชสมุนไพรในการ
ดูแลเสนผมและหนังศีรษะพบวามีการใชสมุนไพรโดยใชนํ้ามันมะพราวและนํ้ามันงา ใชในการดูแลเสนผมเพื่อทําใหเสนผม นุม
สลวยและสวยงาน จึงทําใหเกิดแนวความคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑเซรั่มสมุนไพรที่ใชในการดูแลเสนผมและหนังศีรษะขึ้นใน
นามของ “ตํารับงามเกศาสวนสุนันทา” เพื่อสรุปเปนองคความรูในการออกแบบและพัฒนาผลิตผลิตภัณฑ “ตํารับงามเกศาวัง
สวนสุนันทา”  

การศึกษาครั้งน้ีนักวิจัยไดคิดคนผลิตภัณฑใหมๆ โดยนําสมุนไพรตางๆ มาเปนสวนประกอบ ไดแก นํ้ามันมะพราว
นํ้ามันงากากงาดํา กวาวเครือขาวทองพันชั่งกะเม็งวานหางจระเข บอระเพ็ด พิกุล บุนนาค สารภี บัวหลวง มะลิ) และ
ทําการศึกษาการออกฤทธ์ิของผลิตภัณฑเพื่อใหไดผลิตภัณฑใหมที่แตกตางจากทองตลาดพรอมทั้งทดสอบประสิทธิผลและ
ความพึงพอใจของผูบริโภคทุกสภาพเสนผมและหนังศีรษะ 

วัตถุประสงค 

1. ศึกษาประวัติความเปนมาของวังสวนสุนันทาเก่ียวกับการใชสมุนไพรไทยในการดูแลเสนผม เพื่อนํามาประยุกตใช
ในการ พัฒนาผลิตภัณฑหยดทิพยสมุนไพรภายใตชื่อ “ตํารับงามเกศาวังสวนสุนันทา” ซ่ึงเปนผลิตภัณฑสําหรับดูแลเสนผม 
       2. ศึกษาประสิทธิผลของผลิตภัณฑหยดทิพยสมุนไพร “ตํารับงามเกศาวังสวนสุนันทา” ที่พัฒนาขึ้น 
นิยามศัพท 

1. รับงามเกศาวังสวนสุนันทาหมายถึง ผลิตภัณฑดูแลเสนผมและหนังศีรษะที่พัฒนาขึ้นจากการศึกษาและตอยอด
องคความรูภูมิปญญาสมุนไพรไทยในการดูแลเสนผมและหนังศีรษะจากวังสวนสุนันทา 
       2. สมุนไพร หมายถึง  ยาที่ไดจากพฤกษชาติสัตวหรือแรธาตุ ซ่ึงมิไดผสมปรุงหรือแปรสภาพ เชน พืชก็ยังเปนสวน
ของราก ลําตน ใบ ดอก ผล ฯลฯ ซ่ึงมิไดผานขั้นตอนการแปรรูปใด ๆ การพัฒนาผลิตภัณฑหมายถึงการพัฒนาผลิตภัณฑใหมที่
มีในทองตลาดใหมีความแตกตางไปจากเดิม 
       3. หยดทิพยสมุนไพร  หมายถึงผลิตภัณฑดูแลเสนผมและหนังศีรษะที่มีสวนประกอบของสมุนไพร 13 ชนิด ไดแก 
พิกุล บุนนาค  สารภี บัวหลวง กระดังงา กวาวเครือขาว นํ้ามันมะพราว นํ้ามันงา กากงาดํา ทองพันช่ัง บอระเพ็ด วานหาง
จระเข  และกระเม็ง หรือสารที่สกัดจากสมุนไพร หรือสารที่ไดจากธรรมชาติที่เขมขน 
ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 

1. การพัฒนาผลิตภัณฑดูแลเสนผม “ตํารับงามเกศาวังสวนสุนันทา”เพื่อตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคทุก
สภาพเสนผมใหมีสุขภาพดียิ่งขึ้น 

2. การพัฒนาผลิตภัณฑดูแลเสนผม “ตํารับงามเกศาสวนวังสุนันทา” ไดทดลองแลววามีประสิทธิภาพดีเปนที่ยอมรับ
จากผูบริโภค 
         3. เพื่อสืบทอดและตอยอดองคความรูภูมิปญญาเก่ียวกับการดูแลเสนผมและหนังศีรษะของวังสวนสุนันทา 
งานวิจัยที่เกี่ยวของ  

เพ็ญพา และคณะ.(2552). ไดทําการศึกษาการพัฒนาตํารับครีมหมักผมจากสมุนไพรที่มีคุณสมบัติในการดูแลเสนผม
และหนังศีรษะในทุกๆดาน เชน การลดผมรวง ลดรังแค ลดการคันหนังศีรษะ ปองกันผมขาวและยอมสีผม โดยจะเนนสารสกัด
จากสมุนไพร เพื่อหลีกเล่ียงการใชสารเคมีและสีสังเคราะหที่อาจสะสมและเปนผลเสียตอสุขภาพผมและหนังศีรษะ โดยเลือกใช
สมุนไพรซ่ึงมีคุณสมบัติในการยอมสีผม ไดแก กะเม็ง เทียนก่ิง มะขามปอม สะเดา และคราม ซ่ึงในการทดลองน้ีไดทําการสกัด
เองซ่ึงในการทดลองน้ีไดทําการสกัดเอง โดยใชนํ้าเปนตัวทําละลาย สําหรับสมุนไพรที่มีคุณสมบัติในการบํารุงเสนผมและหนัง
ศีรษะ ไดแก ขิง ชะเอมเทศ (ใชสารสกัดแอลกอฮอล) วางหางจระเข นํ้ามันงา จะใชสารสกัดสําเร็จรูป จากผลการทดลองการ
ยอมสีผมเบื้องตน หลังจากน้ันนําผลิตภัณฑไปใหอาสาสมัคร 20 คน ใชผลิตภัณฑ พบวา อาสาสมัครสวนใหญไมพอใจในกล่ิน 
(47.37%) พอใจในความเปนเน้ือเดียว (73.68%) พอใจในความหนืด (42.11%) พอใจในความเงางาม (47.27%) พอใจในดาน
การทําใหสีผมเขมขึ้น (52.3%) พอใจในดานการลดการหลุดรวงของเสนผม 73.68%) และโดยรวมแลวถือวาพอใจ (68.42%) 

ปารัณกุล ตั้งสุขฤทัย (2552). ไดทําการศึกษาชนิดของสมุนไพรไทยที่มีสรรพคุณในการดูแลเสนผม ภายใตชื่อ “ผม
สวยดวยสมุนไพรไทย” ประกอบดวยสมุนไพรนานาชนิดไดแก มะกรูด มะคําดีควาย วานหางจระเข อัญชัน นํ้ามันงา เปนตน 
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ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของจากตํารับการดูแลเสนผมและหนังศีรษะ (ศูนยขอมูลขาวสารดานวิทยาศาสตร อพวช .
2555)  จากประวัติวังสวนสุนันทา จากการทําการศึกษาประวัติความเปนมาของวังสวนสุนันทาเก่ียวกับการใชสมุนไพรในการ
ดูแลเสนผมและหนังศีรษะพบวามีการใชสมุนไพรโดยใชนํ้ามันมะพราวและนํ้ามันงา ใชในการดูแลเสนผมเพื่อทําใหเสนผม นุม
สลวยและสวยงาน จึงทําใหเกิดแนวความคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑเซรั่มสมุนไพรที่ใชในการดูแลเสนผมและหนังศีรษะขึ้นใน
นามของ “ตํารับงามเกศาสวนสุนันทา” เพื่อสรุปเปนองคความรูในการออกแบบและพัฒนาผลิตผลิตภัณฑ “ตํารับงามเกศาวัง
สวนสุนันทา”  

การศึกษาครั้งน้ีนักวิจัยไดคิดคนผลิตภัณฑใหมๆ โดยนําสมุนไพรตางๆ มาเปนสวนประกอบ ไดแก นํ้ามันมะพราว
นํ้ามันงากากงาดํา กวาวเครือขาวทองพันชั่งกะเม็งวานหางจระเข บอระเพ็ด พิกุล บุนนาค สารภี บัวหลวง มะลิ) และ
ทําการศึกษาการออกฤทธ์ิของผลิตภัณฑเพื่อใหไดผลิตภัณฑใหมที่แตกตางจากทองตลาดพรอมทั้งทดสอบประสิทธิผลและ
ความพึงพอใจของผูบริโภคทุกสภาพเสนผมและหนังศีรษะ 

วัตถุประสงค 

1. ศึกษาประวัติความเปนมาของวังสวนสุนันทาเก่ียวกับการใชสมุนไพรไทยในการดูแลเสนผม เพื่อนํามาประยุกตใช
ในการ พัฒนาผลิตภัณฑหยดทิพยสมุนไพรภายใตชื่อ “ตํารับงามเกศาวังสวนสุนันทา” ซ่ึงเปนผลิตภัณฑสําหรับดูแลเสนผม 
       2. ศึกษาประสิทธิผลของผลิตภัณฑหยดทิพยสมุนไพร “ตํารับงามเกศาวังสวนสุนันทา” ที่พัฒนาขึ้น 
นิยามศัพท 

1. รับงามเกศาวังสวนสุนันทาหมายถึง ผลิตภัณฑดูแลเสนผมและหนังศีรษะที่พัฒนาขึ้นจากการศึกษาและตอยอด
องคความรูภูมิปญญาสมุนไพรไทยในการดูแลเสนผมและหนังศีรษะจากวังสวนสุนันทา 
       2. สมุนไพร หมายถึง  ยาที่ไดจากพฤกษชาติสัตวหรือแรธาตุ ซ่ึงมิไดผสมปรุงหรือแปรสภาพ เชน พืชก็ยังเปนสวน
ของราก ลําตน ใบ ดอก ผล ฯลฯ ซ่ึงมิไดผานขั้นตอนการแปรรูปใด ๆ การพัฒนาผลิตภัณฑหมายถึงการพัฒนาผลิตภัณฑใหมที่
มีในทองตลาดใหมีความแตกตางไปจากเดิม 
       3. หยดทิพยสมุนไพร  หมายถึงผลิตภัณฑดูแลเสนผมและหนังศีรษะที่มีสวนประกอบของสมุนไพร 13 ชนิด ไดแก 
พิกุล บุนนาค  สารภี บัวหลวง กระดังงา กวาวเครือขาว นํ้ามันมะพราว นํ้ามันงา กากงาดํา ทองพันชั่ง บอระเพ็ด วานหาง
จระเข  และกระเม็ง หรือสารที่สกัดจากสมุนไพร หรือสารที่ไดจากธรรมชาติที่เขมขน 
ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 

1. การพัฒนาผลิตภัณฑดูแลเสนผม “ตํารับงามเกศาวังสวนสุนันทา”เพื่อตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคทุก
สภาพเสนผมใหมีสุขภาพดียิ่งขึ้น 

2. การพัฒนาผลิตภัณฑดูแลเสนผม “ตํารับงามเกศาสวนวังสุนันทา” ไดทดลองแลววามีประสิทธิภาพดีเปนที่ยอมรับ
จากผูบริโภค 
         3. เพื่อสืบทอดและตอยอดองคความรูภูมิปญญาเก่ียวกับการดูแลเสนผมและหนังศีรษะของวังสวนสุนันทา 
งานวิจัยที่เกี่ยวของ  

เพ็ญพา และคณะ.(2552). ไดทําการศึกษาการพัฒนาตํารับครีมหมักผมจากสมุนไพรที่มีคุณสมบัติในการดูแลเสนผม
และหนังศีรษะในทุกๆดาน เชน การลดผมรวง ลดรังแค ลดการคันหนังศีรษะ ปองกันผมขาวและยอมสีผม โดยจะเนนสารสกัด
จากสมุนไพร เพื่อหลีกเล่ียงการใชสารเคมีและสีสังเคราะหที่อาจสะสมและเปนผลเสียตอสุขภาพผมและหนังศีรษะ โดยเลือกใช
สมุนไพรซ่ึงมีคุณสมบัติในการยอมสีผม ไดแก กะเม็ง เทียนก่ิง มะขามปอม สะเดา และคราม ซ่ึงในการทดลองน้ีไดทําการสกัด
เองซ่ึงในการทดลองน้ีไดทําการสกัดเอง โดยใชนํ้าเปนตัวทําละลาย สําหรับสมุนไพรที่มีคุณสมบัติในการบํารุงเสนผมและหนัง
ศีรษะ ไดแก ขิง ชะเอมเทศ (ใชสารสกัดแอลกอฮอล) วางหางจระเข นํ้ามันงา จะใชสารสกัดสําเร็จรูป จากผลการทดลองการ
ยอมสีผมเบื้องตน หลังจากน้ันนําผลิตภัณฑไปใหอาสาสมัคร 20 คน ใชผลิตภัณฑ พบวา อาสาสมัครสวนใหญไมพอใจในกล่ิน 
(47.37%) พอใจในความเปนเน้ือเดียว (73.68%) พอใจในความหนืด (42.11%) พอใจในความเงางาม (47.27%) พอใจในดาน
การทําใหสีผมเขมขึ้น (52.3%) พอใจในดานการลดการหลุดรวงของเสนผม 73.68%) และโดยรวมแลวถือวาพอใจ (68.42%) 

ปารัณกุล ตั้งสุขฤทัย (2552). ไดทําการศึกษาชนิดของสมุนไพรไทยที่มีสรรพคุณในการดูแลเสนผม ภายใตช่ือ “ผม
สวยดวยสมุนไพรไทย” ประกอบดวยสมุนไพรนานาชนิดไดแก มะกรูด มะคําดีควาย วานหางจระเข อัญชัน นํ้ามันงา เปนตน 
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สุรพจน วงศใหญ .(2556). ไดทําการศึกษาพัฒนากวาวเครือขาวที่มีสรรพคุณชวยใหผิวเตงตึง ยังสามารถทําใหผมดก
ดําเปนเงางามไดเม่ือนํามาผสมกับนมแพะ  ซ่ึงมีแนวคิดจากการศึกษาภูมิปญญาไทยในการรักษาดูแลเสนผมที่มีมาแตโบราณ
ตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 คือมะกรูดและนํ้าซาวขาว เม่ือนํามาสระผมจะมีสรรพคุณรักษาเชื้อราบนหนังศีรษะ ชวยใหผมสะอาด 
ชุมชื่นเปนเงางาม กับนํ้าซาวขาวมีสรรพคุณดานสารอาหารบํารุงผมเปนอยางดี ทําใหผมนุมล่ืน ขจัดรังแค จึงเปนสูตรที่มีการ
ยอมรับวามีประสิทธิภาพมากที่สุด วิธีการคือนํา มะกรูดจํานวน 2 ผล ผลเผาไฟใหสุกจากน้ันจึงผาเอานํ้าออกมาผสมกับนํ้าซาว
ขาว ประมาณ1/2 ถวย และนําไปหมักผม ขั้นต่ําอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง จะทําใหผมน่ิมและสุขภาพผมดีขึ้น 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) .(2546). ไดทําการศึกษาสํารวจและรวบรวมพืช
สมุนไพร และแนวทางการใชประโยชนของสมุนไพร บอระเพ็ดพุงชาง สบูเลือด และขาวหลามดง มีฤทธ์ิตานออกซิเดชั่น ฤทธ์ิ
ตานเอนไซมไทโรซิเนสในกระบวนการเกิดฝา ฤทธ์ิยับยั้งจุลินทรียกอโรค ฤทธ์ิตานการอักเสบเฉียบพลัน การใชประโยชนจาก
พืชสมุนไพรเครื่องสําอางมีหลากหลายวิธี  รวมทั้งไดทําการสํารวจและรวบรวมพืชสมุนไพรและแนวทางการใชประโยชนของ
พืชสมุนไพร บอระเพ็ดพุงชาง สบูเลือด และขาวหลามดง มีฤทธ์ิตานออกซิเดชั่น ฤทธ์ิตานเอนไซมไทโรซิเนสในกระบวนการ
เกิดฝา ฤทธ์ิยับยั้งจุลินทรียกอโรค ฤทธ์ิตานการอักเสบเฉียบพลันการใชประโยชนจากพืชสมุนไพรเครื่องสําอางมีหลากหลายวิธี 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีเปนลักษณะการวิจัยเชิงก่ึงทดลอง (Quasi experimental research) การสุมตัวอยางเปนการสุม
ตัวอยางแบบกระจายปกติ (Normal  Distribution) เน่ืองจากไมทราบประชากรที่แทจริง โดยผูวิจัยไดทดสอบกับอาสาสมัคร 
จํานวนตัวอยาง 45 ตัวอยาง ซ่ึงทางสถิติสามารถยอมรับได เก็บขอมูลเชิงลึกของผูเชี่ยวชาญ ดานสมุนไพรไทยเก่ียวกับการ 
ดูแลบํารุงเสนผมจะใชแบบสอบถามก่ึงโครงสราง (Semi-structure questionnaire) ที่เตรียมไวเพื่อกําหนดแนวทางการ
สอบถามใหครอบคลุมและตรงประเด็น โดยเปนคําถาม ปลายเปดเพื่อการใหขอมูลที่ละเอียด และมีอุปกรณบันทึกเสียงและ
ภาพของขอมูลในการชวยรวบรวมขอมูล มีขั้นตอนการศึกษาดังน้ี  
            1. พัฒนาผลิตภัณฑหยดทิพยสมุนไพร “ตํารับงามเกศาวังสวนสุนันทา” สําหรับทุกสภาพเสนผมและหนังศีรษะโดย
ผานกระบวนการวิเคราะหจากหองทดลอง  
            2. ทดสอบผลิตภัณฑหยดทิพยสมุนไพรกับกลุมอาสาสมัครศูนยฝกประสบการณวิชาชีพแพทยแผนไทยประยุกต 
            3. ประเมินผลและสรุปผลความพึงพอใจจากกลุมอาสาสมัคร ใหกลุมอาสาสมัคร เพศหญิง อายุ 15 ปขึ้นไป จํานวน 
45  ตัวอยาง ประเมินผลความพึงพอใจในการใชผลิตภัณฑนํ้ามันบํารุงเสนผมหยดทิพยสมุนไพร เม่ือส้ินสุดการทดลอง 2 เดือน 
โดยใชระดับคะแนนความพึงพอใจรายละเอียดดังน้ี    
           เกณฑการแปลความหมายของขอมูล แบงเกณฑโดยใชคะแนนเฉล่ียเปนชวง  ดังน้ี 
            คาเฉล่ีย 4.50 – 5.00    แปลความวา     ชอบมากที่สุด 
            คาเฉล่ีย 3.50 – 4.49    แปลความวา      ชอบมาก 
            คาเฉล่ีย 2.50 – 3.49    แปลความวา      ชอบปานกลาง 
            คาเฉล่ีย 1.50 -  2.49    แปลความวา      ชอบนอย 
                          คาเฉล่ีย 1.00 - 1.49    แปลความวา       ชอบนอยที่สุด (ลิเคิรทสเกล (Likert Scale) 
            4. สรุปสูตรผลิตภัณฑ “ตํารับงามเกศาวังสวนสุนันทา” สําหรับดูแลทุกสภาพเสนผมและหนังศีรษะ 
            5. พัฒนาเปนผลิตภัณฑหยดทิพยสมุนไพรสําหรับการดูแลทุกสภาพเสนผมและหนังศีรษะในหองทดลอง  

     เปนการนําเอาขอมูลจากการทบทวนวรรณกรรมตางๆ มารวมกับการเก็บขอมูลจากผูเชี่ยวชาญดานสมุนไพรไทย
เก่ียวกับการดูแลบํารุงเสนผมเพื่อวิเคราะหและสรุปประเด็นสําคัญ คือ การกําหนดสมุนไพร ที่เปนสวนประกอบสําคัญ (Active 
ingredients) ปริมาณที่ใช (Dosage) และวิธีการปรุง (Process) เพื่อใหไดผลิตภัณฑสําเร็จรูปโดยมีสวนประกอบดัง               
ตารางที่ 1  
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การประชุมวิชาการวิจัยรำาไพพรรณี ครั้งที่ 9, “การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2558
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ตาราง 1 สวนประกอบของผลิตภัณฑบํารุงเสนผมนํ้ามันหยดทิพยบํารุงผม (Hair Balancing Oil) 

 สวนประกอบ ปริมาณ (กรัม) ปริมาณ (กรัม) 
1 นํ้ามันมะพราว 0.23 6.90 
2 นํ้ามันงา 0.17 0.10 
3 กากงาดํา (สารสกัด) 0.15 4.50 
4 สารสกัดกวาวเครือขาว 0.50 15.0 

5 สารสกัดทองพันชั่ง 0.20  6.00 
6 สารสกัดกะเม็ง 0.10   3.00 
7 สารสกัดวานหางจระเข 1.00 30.00 
8 สารสกัดเกสรทั้ง 5* 0.40 12.00 
9 สารสกัดบอระเพ็ด 0.10 3.00 
10 กลีเซอรีน 2.5 25.00 
11 Cremophor RH 40 5.5 165.00 
12 สารกันเสีย 2.3 69.00 
13 นํ้าหอม ylang 0.03 0.90 
14 ผง Carbopol 940 0.3 9.00 
15 Triethanolamine 0.3 9.00 
16 H2o  86.22 2,586.60 
 รวม 100.00 3,000.00 

*เกสรทั้ง 5 หมายถึง พิกุล บุนนาค สารภี บัวหลวง มะลิ  

ผลการวิจัย       

          กลุมตัวอยางผูทดสอบผลิตภัณฑ 45 คน (Hair Balancing Oil)   ที่เปนสมุนไพร 13 ชนิด ผลิตภัณฑบํารุงเสนผม
หยดทิพยสมุนไพร ประกอบดวย พิกุล บุนนาค สารภี บัวหลวง และมะลิ นํ้ามันมะพราว นํ้ามันงา วานหางจระเข (ผง) กะเม็ง 
(ตัวผู) กระดังงาไทย บอระเพ็ด กวาวเครือขาว ทองพันชาง กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงอยูในชวงอายุ 21-30 ป สวน
ใหญมีอาชีพเปนพนักงานพนักงานบริษัทจบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายไดครอบครัวตอเดือน 3, 0001-40,000บาท และ
นอยกวา 10,000 บาท  
          พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑนํ้ามันบํารุงเสนผมกลุมตัวอยาง ระบุวา เคยใชผลิตภัณฑบํารุงเสนผมทั้ง 45 คน  
วัตถุประสงคในการทดลองใช คือบํารุงรากผมใหแข็งแรง/ไมหลุดรวงงายยี่หอที่นิยมใชคือนํ้ามันมะกอกสมุนไพรจากธรรมชาติ 
ผลิตภัณฑอภัยภูเบศร เปนตน ราคาที่ ซ้ือผลิตภัณฑบํารุงเสนผมแตละครั้ง 101-150 บาท สวนใหญใช 3 ครั้งตอสัปดาห 
สถานที่ซ้ือผลิตภัณฑรานขายเครื่องสําอาง/รานอุปกรณทําผม ปจจัยในการซ้ือผลิตภัณฑบํารุงเสนผม คือการเห็นผล ลักษณะ
เสนผมและหนังศีรษะกอนการทดลองใชผลิตภัณฑนํ้ามันบํารุงเสนผมสวนใหญเสนผมเปนลักษณะเสนผมแหง มีปญหาเรื่องผม
แตกปลายและหนังศีรษะแหง (Dry scalp) มากที่สุด   ความพึงพอใจลักษณะเสนผมกอนการทดลองใชอยูในระดับปานกลาง 
ความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับ ปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ใหความสําคัญในเรื่องรากผมแข็งแรง/ไม หลุด
รวงงายมากที่สุด ความนุมของเสนผม และความเงางามของเสนผม ตามลําดับ    

ผลการทดสอบการใชผลิตภัณฑบํารุงเสนผม มีลักษณะการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใชวิธีวิจัยเชิง
สํารวจ (Survey Research) โดยการเลือกตัวอยางลูกคากลุมเปาหมายเพศหญิงที่มีอายุ 15 ป ขึ้นไป จํานวน 45 ตัวอยางโดย
นําผลิตภัณฑใหกลุมตัวอยางทําการทดลองใชเปนเวลารวม 8 สัปดาห ผลิตภัณฑหยดทิพยสมุนไพร (เปนผลิตภัณฑบํารุงเสน
ผมจากสมุนไพร 13 ชนิดที่เปนสารสกัดจากสมุนไพร ไดแก นํ้ามันมะพราวนํ้ามันงากากงาดํา กวาวเครือขาวทองพันชั่งกะเม็ง
วานหางจระเข บอระเพ็ด พิกุล บุนนาค สารภี บัวหลวง มะลิ) รายละเอียดดังตารางที ่2-5  
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ตาราง 1 สวนประกอบของผลิตภัณฑบํารุงเสนผมนํ้ามันหยดทิพยบํารุงผม (Hair Balancing Oil) 

 สวนประกอบ ปริมาณ (กรัม) ปริมาณ (กรัม) 
1 นํ้ามันมะพราว 0.23 6.90 
2 นํ้ามันงา 0.17 0.10 
3 กากงาดํา (สารสกัด) 0.15 4.50 
4 สารสกัดกวาวเครือขาว 0.50 15.0 

5 สารสกัดทองพันชั่ง 0.20  6.00 
6 สารสกัดกะเม็ง 0.10   3.00 
7 สารสกัดวานหางจระเข 1.00 30.00 
8 สารสกัดเกสรทั้ง 5* 0.40 12.00 
9 สารสกัดบอระเพ็ด 0.10 3.00 
10 กลีเซอรีน 2.5 25.00 
11 Cremophor RH 40 5.5 165.00 
12 สารกันเสีย 2.3 69.00 
13 นํ้าหอม ylang 0.03 0.90 
14 ผง Carbopol 940 0.3 9.00 
15 Triethanolamine 0.3 9.00 
16 H2o  86.22 2,586.60 
 รวม 100.00 3,000.00 

*เกสรทั้ง 5 หมายถึง พิกุล บุนนาค สารภี บัวหลวง มะลิ  

ผลการวิจัย       

          กลุมตัวอยางผูทดสอบผลิตภัณฑ 45 คน (Hair Balancing Oil)   ที่เปนสมุนไพร 13 ชนิด ผลิตภัณฑบํารุงเสนผม
หยดทิพยสมุนไพร ประกอบดวย พิกุล บุนนาค สารภี บัวหลวง และมะลิ นํ้ามันมะพราว นํ้ามันงา วานหางจระเข (ผง) กะเม็ง 
(ตัวผู) กระดังงาไทย บอระเพ็ด กวาวเครือขาว ทองพันชาง กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงอยูในชวงอายุ 21-30 ป สวน
ใหญมีอาชีพเปนพนักงานพนักงานบริษัทจบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายไดครอบครัวตอเดือน 3, 0001-40,000บาท และ
นอยกวา 10,000 บาท  
          พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑนํ้ามันบํารุงเสนผมกลุมตัวอยาง ระบุวา เคยใชผลิตภัณฑบํารุงเสนผมทั้ง 45 คน  
วัตถุประสงคในการทดลองใช คือบํารุงรากผมใหแข็งแรง/ไมหลุดรวงงายยี่หอที่นิยมใชคือนํ้ามันมะกอกสมุนไพรจากธรรมชาติ 
ผลิตภัณฑอภัยภูเบศร เปนตน ราคาที่ ซ้ือผลิตภัณฑบํารุงเสนผมแตละครั้ง 101-150 บาท สวนใหญใช 3 ครั้งตอสัปดาห 
สถานที่ซ้ือผลิตภัณฑรานขายเครื่องสําอาง/รานอุปกรณทําผม ปจจัยในการซ้ือผลิตภัณฑบํารุงเสนผม คือการเห็นผล ลักษณะ
เสนผมและหนังศีรษะกอนการทดลองใชผลิตภัณฑนํ้ามันบํารุงเสนผมสวนใหญเสนผมเปนลักษณะเสนผมแหง มีปญหาเรื่องผม
แตกปลายและหนังศีรษะแหง (Dry scalp) มากที่สุด   ความพึงพอใจลักษณะเสนผมกอนการทดลองใชอยูในระดับปานกลาง 
ความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับ ปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ใหความสําคัญในเรื่องรากผมแข็งแรง/ไม หลุด
รวงงายมากที่สุด ความนุมของเสนผม และความเงางามของเสนผม ตามลําดับ    

ผลการทดสอบการใชผลิตภัณฑบํารุงเสนผม มีลักษณะการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใชวิธีวิจัยเชิง
สํารวจ (Survey Research) โดยการเลือกตัวอยางลูกคากลุมเปาหมายเพศหญิงที่มีอายุ 15 ป ขึ้นไป จํานวน 45 ตัวอยางโดย
นําผลิตภัณฑใหกลุมตัวอยางทําการทดลองใชเปนเวลารวม 8 สัปดาห ผลิตภัณฑหยดทิพยสมุนไพร (เปนผลิตภัณฑบํารุงเสน
ผมจากสมุนไพร 13 ชนิดที่เปนสารสกัดจากสมุนไพร ไดแก นํ้ามันมะพราวนํ้ามันงากากงาดํา กวาวเครือขาวทองพันช่ังกะเม็ง
วานหางจระเข บอระเพ็ด พิกุล บุนนาค สารภี บัวหลวง มะลิ) รายละเอียดดังตารางที ่2-5  
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ตารางที่ 2 คาเฉล่ีย และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกลุมตัวอยางหลังทดลองใช 2 สัปดาห  

ลักษณะผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑหยดทิพยสมุนไพร   

     SD. ความหมาย 

ความเปนเน้ือเดียว 
ของผลิตภัณฑ 

 
3.91 

 
    0.633 

 
มาก 

รากผมแข็งแรง/ 
ไมหลุดรวงงาย    

3.82    0.490 
 

มาก 
ความนุมของเสนผม 3.78    0.599 มาก 
ความเงางามของ 
เสนผม  

 
3.62 

 
   0.576 

 
มาก 

ความพึงพอใจโดยรวม 3.64    0.645 มาก 

จากตารางที่ 2 พบวา กลุมตัวอยางใหระดับคะแนนผลิตภัณฑหยดทิพยสมุนไพร  มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใน
ระดับมาก (มีคาเฉล่ีย เทากับ 3.64) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญในดาน ความเปนเน้ือเดียว
ของผลิตภัณฑมากที่สุด (มีคาเฉล่ีย เทากับ 3.91) รองลงมา รากผมแข็งแรง/ไมหลุดรวงงาย (มีคาเฉล่ีย เทากับ 3.82) ความนุม
ของเสนผม   (มีคาเฉล่ีย เทากับ 3.78) และความเงางามของ เสนผม (มีคาเฉล่ีย เทากับ 3.62) ตามลําดับ  

ตารางที่ 3 คาเฉล่ีย และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกลุมตัวอยางหลังทดลองใช 4 สัปดาห  

ลักษณะผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑหยดทิพยสมุนไพร   

    SD. ความหมาย 

ความเปนเน้ือเดียว 
ของผลิตภัณฑ 

 
3.82 

 
   0.576 

 
มาก 

รากผมแข็งแรง/ 
ไมหลุดรวงงาย    

 
3.82 

 
   0.420 

 
มาก 

ความนุมของเสนผม 3.49    0.506 มาก 
ความเงางามของ 
เสนผม  

 
3.67 

 
   0.603 

 
มาก 

ความพึงพอใจโดยรวม 4.00    0.707 มาก 

จากตารางที่ 3 พบวา กลุมตัวอยางใหระดับคะแนนผลิตภัณฑหยดทิพยสมุนไพร ความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับ
มาก (มีคาเฉล่ียเทากับ 4.00) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญในดานความเปนเน้ือเดียวของ
ผลิตภัณฑมากที่สุด (มีคาเฉล่ีย เทากับ 3.82) รองลงมา รากผมแข็งแรง/ไมหลุดรวงงาย (มีคาเฉล่ีย เทากับ 3.78) ความเงางาม
ของเสนผม (มีคาเฉล่ีย เทากับ 3.67) และความนุมของเสนผม (มีคาเฉล่ียเทากับ 3.49) ตามลําดับ  

 ตารางที่ 4 คาเฉล่ีย และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกลุมตัวอยางหลังทดลองใช 6 สัปดาห  

ลักษณะผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑหยดทิพยสมุนไพร   

 SD. ความหมาย 

ความเปนเน้ือเดียว 
ของผลิตภัณฑ 

 
3.76 

 
  0.609 

 
มาก 

รากผมแข็งแรง/ 
ไมหลุดรวงงาย    

 
3.82 

 
   0.590 

 
มาก 

ความนุมของเสนผม 4.02    0.694 มาก 
ความเงางามของ 
เสนผม  

 
3.76 

 
   0.435 

 
มาก 

ความพึงพอใจโดยรวม 3.89    0.647 มาก มห
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จากตารางที่ 4  พบวา กลุมตัวอยางใหระดับคะแนนผลิตภัณฑหยดทิพยสมุนไพรมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับ
มาก (มีคาเฉล่ียเทากับ 3.89) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญในดานความนุมมากที่สุด (มีคาเฉล่ีย 
เทากับ 4.42) รองลงมา รากผมแข็งแรง/ไมหลุดรวงงาย (มีคาเฉล่ีย เทากับ 3.82) ความเงางามของเสนผม (มีคาเฉล่ีย เทากับ 
3.76) และความเงางามของเสนผม (มีคาเฉล่ียเทากับ 3.76)  

ตารางที่ 5 คาเฉล่ีย และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางหลังทดลองใชเปนเวลา 8 สัปดาห 

ลักษณะผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑหยดทิพยสมุนไพร   
�    SD. ความหมาย 

ความเปนเน้ือเดียว 
ของผลิตภัณฑ 

 
3.96 

 
   0.475 

 
มาก 

รากผมแข็งแรง/ 
ไมหลุดรวงงาย    

 
3.91 

 
   0.514 

 
มาก 

ความนุมของเสนผม 4.16    0.562 มาก 
ความเงางามของ 
เสนผม  

 
3.87 

 
   0.625 

 
มาก 

ความพึงพอใจโดยรวม     3.84        0.638 มาก 

จากตารางที่ 5 พบวา กลุมตัวอยางใหระดับคะแนนผลิตภัณฑหยดทิพยสมุนไพร มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับ
มาก (มีคาเฉล่ียเทากับ 3.84 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญในดานความนุมมากที่สุด (มีคาเฉล่ีย 
เทากับ 4.16) รองลงมา ความเปนเน้ือเดียวของผลิตภัณฑ (มีคาเฉล่ีย เทากับ 3.96) รากผมแข็งแรง/ไมหลุดรวงงาย (มีคาเฉล่ีย 
เทากับ 3.91) และความเงางามของเสนผม (มีคาเฉล่ียเทากับ 3.87) ตามลําดับ  

ความพึงพอใจโดยรวมในการบริโภค และแนวโนมที่จะซ้ือผลิตภัณฑนํ้ามันบํารุง เสนผม ของกลุมตัวอยางที่มี
แนวโนมที่จะซ้ือผลิตภัณฑนํ้ามันบํารุงเสนผม ผลิตภัณฑหยดทิพยสมุนไพร ในอนาคตอยูในระดับมาก ดานนุมของเสนผม 
ความเงาของเสนผม และความพึงพอใจโดยรวม ของผลิตภัณฑบํารุงเสนผมผลิตภัณฑหยดทิพยสมุนไพร ระหวางระยะเวลา
การทดลองใช 6 สัปดาห และ 8 สัปดาห กลุมตัวอยางมีระดับความ พึงพอใจไมแตกตางกัน ความพึงพอใจดานความเปนเน้ือ
เดียวกันของผลิตภัณฑของผลิตภัณฑบํารุงเสนผมผลิตภัณฑหยดทิพยสมุนไพร ระหวางระยะเวลาการทดลองใช 6 สัปดาหและ 
8 สัปดาห กลุมตัวอยางมีระดับความพึงพอใจแตกตางกัน 

สรุปและอภิปรายผล  

กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงอยู ในชวงอายุ 21-30 ปสวนใหญมีอาชีพเปนพนักงานพนักงานบริษัทจบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายไดครอบครัวตอเดือน 3,001-40,000 บาท และนอยกวา 10,000 บาท พฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภัณฑนํ้ามันบํารุงเสนผมกลุมตัวอยาง 45 คน ระบุวา   เคยใชผลิตภัณฑบํารุงเสนผมทั้ง 45 คน  วัตถุประสงคในการ
ทดลองใช คือบํารุงรากผมใหแข็งแรง/ไมหลุดรวงงายยี่หอที่นิยมใชคือนํ้ามันมะกอกสมุนไพรจากธรรมชาติ ผลิตภัณฑ                
อภัย ภูเบศร เปนตน  ราคาที่ซ้ือผลิตภัณฑบํารุงเสนผมแตละครั้ง 101-150 บาท สวนใหญใช  3 ครั้งตอสัปดาห สถานที่ซ้ือ
ผลิตภัณฑรานขายเครื่องสําอาง/รานอุปกรณทําผม ปจจัยในการซ้ือผลิตภัณฑบํารุงเสนผม คือการเห็นผล ลักษณะเสนผมและ
หนังศีรษะกอนการทดลองใชผลิตภัณฑนํ้ามันบํารุงเสนผมสวนใหญเสนผมเปนลักษณะเสนผมแหง มีปญหาเรื่องผมแตกปลาย
และหนังศีรษะแหง (Dry scalp) มากที่สุด    

ความพึงพอใจลักษณะเสนผมกอนการทดลองใชอยู ในระดับปานกลาง ความพึงพอใจโดยรวมอยู ในระดับ              
ปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ใหความสําคัญในเรื่องรากผมแข็งแรง/ไม หลุดรวงงายมากที่สุด ความนุมของเสนผม 
และความเงางามของเสนผม หลังการทดลองใชผลิตภัณฑบํารุงเสนผมผลิตภัณฑหยดทิพยสมุนไพร 2 สัปดาห พบวา กลุม
ตัวอยางใหระดับคะแนนผลิตภัณฑ ความพึงพอใจโดยรวมอยู ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา กลุมตัวอยางให
ความสําคัญในดาน ความเปนเน้ือเดียวของผลิตภัณฑมากที่สุด รองลงมา รากผมแข็งแรง/ไมหลุดรวงงาย  ความนุมของเสนผม 
และความเงางามของ เสนผม ตามลําดับ ผลิตภัณฑหยดทิพยสมุนไพรกลุมตัวอยางใหระดับคะแนนผลิตภัณฑความพึงพอใจ
โดยรวมอยู ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญในดานความเปนเน้ือเดียวของผลิตภัณฑ
มากที่สุด รองลงมา รากผมแข็งแรง/ไมหลุดรวงงาย ความเงางามของเสนผม และความนุมของเสนผม ตามลําดับ หลังการมห
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ทดลองใช  6 สัปดาห ผลิตภัณฑหยดทิพยสมุนไพร มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
กลุมตวัอยางใหความสําคัญในดานความนุมมากที่สุด รองลงมา รากผมแข็งแรง/ไมหลุดรวงงาย ความเงางามของเสนผม  และ
ความเงางามของเสนผม หลังการทดลองใช  8 สัปดาห ผลิตภัณฑหยดทิพยสมุนไพรมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก  
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญในดานความนุมมากที่สุด รองลงมา ความเปนเน้ือเดียวของ
ผลิตภัณฑ รากผมแข็งแรง/ไมหลุดรวงงาย และความเงางามของเสนผม ตามลําดับ ในอนาคตกลุมตัวอยางมีแนวโนมที่จะซ้ือ
ผลิตภัณฑหยดทิพยสมุนไพรอยูในระดับมาก 

จากการศึกษาความพึงพอใจผลิตภัณฑบํารุงเสนผมโดยการนําสมุนไพรหลากหลายชนิดมาสังเคราะห ไดแก พิกุล 
บุนนาค สารภี บัวหลวง กระดังงา กวาวเครือขาว นํ้ามันมะพราว นํ้ามันงา กากงาดํา ทองพันชั่ง บอระเพ็ด วานหางจระเข 
และกระเม็ง โดยสมุนไพรแตละชนิดมีสารบางตัวที่ทําใหเสนผมมีความชุมชื่น ทดสอบกับอาสาสมัคร 45 ราย ผลการทดลอง            
2 สัปดาหแรก พบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ในดานความเปนเน้ือเดียวกันของผลิตภัณฑ รากผมแข็งแรง/ไมหลุดรวง
งาย ความนุมของเสนผม และความเงางามของเสนผม การศึกษาครั้งน้ี สอดคลองกับงานวิจัยของเพ็ญพาและคณะ .(2550).  
ไดทําการศึกษาการพัฒนาตํารับครีมหมักผมจากสมุนไพรที่มีคุณสมบัติในการดูแลเสนผมและหนังศีรษะในทุกๆดาน เชน การ
ลดผมรวง ลดรังแค ลดการคันหนังศีรษะ ปองกันผมขาวและยอมสีผม โดยจะเนนสารสกัดจากสมุนไพร เพื่อหลีกเล่ียงการใช
สารเคมีและสีสังเคราะหที่อาจสะสมและเปนผลเสียตอสุขภาพผมและหนังศีรษะ โดยเลือกใชสมุนไพรซ่ึงมีคุณสมบัติในการ
ยอมสีผม ไดแก กะเม็ง เทียนก่ิง มะขามปอม สะเดา และคราม ซ่ึงในการทดลองน้ีไดทําการสกัดเอง โดยใชนํ้าเปนตัวทํา
ละลาย สําหรับสมุนไพรที่มีคุณสมบัติในการบํารุงเสนผมและหนังศีรษะ ไดแก ขิง ชะเอมเทศ (ใชสารสกัดแอลกอฮอล) วาน
หางจระเข นํ้ามันงา จะใชสารสกัดสําเร็จรูป จากผลการทดลองการยอมสีผมเบื้องตน หลังจากน้ันนําผลิตภัณฑ ไปให
อาสาสมัคร 20 คน ทดลองใช พบวา อาสาสมัครสวนใหญไมพอใจในกล่ิน (47.37%) แตพอใจในความเปนเน้ือเดียว (73.68%) 
พอใจในความหนืด (32.11%) พอใจในความเงางาม (37.27%) พอใจในดานการทําใหสีผมเขมขึ้น (52.63%) พอใจในดานการ
ลดการหลุดรวงของเสนผม (72.68%) และโดยรวมแลวถือวาพอใจ (68.42%) และงานวิจัยน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของ   
ดร. ปารัณกุล ตั้งสุขฤทัย .(2552). ไดทําการศึกษาชนิดของสมุนไพรไทยที่มีสรรพคุณในการดูแลเสนผม ภายใตชื่อ “ผมสวย
ดวยสมุนไพรไทย” ประกอบดวยสมุนไพรนานาชนิดไดแก มะกรูด มะคําดีควาย วานหางจระเข อัญชัน นํ้ามันงา เปนตน และ
ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ สุรพจน วงศใหญ .(2556). ไดทําการศึกษาพัฒนากวาวเครือขาวที่มีสรรพคุณชวยใหผิวเตงตึง           
ยังสามารถทําใหผมดกดําเปนเงางามไดเม่ือนํามาผสมกับนมแพะ   ซ่ึงมีแนวคิดจากการศึกษาภูมิปญญาไทยในการรักษาดูแล
เสนผมที่มีมาแตโบราณตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 คือมะกรูดและนํ้าซาวขาว เม่ือนํามาสระผมจะมีสรรพคุณรักษาเชื้อราบนหนัง
ศีรษะ ชวยใหผมสะอาด ชุมชื่นเปนเงางาม กับนํ้าซาวขาวมีสรรพคุณดานสารอาหารบํารุงผมเปนอยางดี ทําใหผมนุมล่ืน ขจัด
รังแค จึงเปนสูตรที่มีการยอมรับวามีประสิทธิภาพมากที่สุด วิธีการคือนํา มะกรูด จํานวน 2 ผล ผลเผาไฟใหสุกจากน้ันจึงผา
เอานํ้าออกมาผสมกับนํ้าซาวขาว ประมาณ 1/2 ถวย และนําไปหมักผม ขั้นต่ําอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง จะทําใหผมน่ิมและ
สุขภาพผมดีขึ้น  การเปรียบเทียบการทดลองใชผลิตภัณฑ สวนความพึงพอใจดานความนุมของเสนผม ความพึงพอใจโดยรวม
ของผลิตภัณฑบํารุงเสนผมผลิตภัณฑหยดทิพยสมุนไพรระหวางระยะเวลาการทดลองใช 2 สัปดาห และ 4 สัปดาห กลุม
ตัวอยางมีระดับความพึงพอใจแตกตางกัน ความพึงพอใจดานความนุมของเสนผม ของผลิตภัณฑบํารุงเสนผมผลิตภัณฑหยด
ทิพยสมุนไพร ระหวางระยะเวลาการทดลองใช 4 สัปดาหและ 6 สัปดาห กลุมตัวอยางมีระดับความพึงพอใจแตกตางกัน และ
ความพึงพอใจดานความเปนเน้ือเดียวกันของผลิตภัณฑบํารุงเสนผมผลิตภัณฑหยดทิพยสมุนไพร ระหวางระยะเวลาการทดลอง
ใช 6 สัปดาหและ 8 สัปดาห กลุมตัวอยางมีระดับความพึงพอใจแตกตางกัน อาจจะเปนเพราะลักษณะเสนผมแตละบุคคลมี
ความแตกตางกัน สงผลใหสมุนไพรที่ใชบางตัวอาจจะไมสามารถที่จะเขากับลักษณะเสนผมของแตละบุคคลได เน่ืองจากแตละ
บุคคลมีธาตุไมเหมือนกัน สอดคลองกับแนวคิดของตําราการแพทยแผนไทยเดิม (แพทยศาสตรสังเคราะห) กลาวใหทราบถึงใน
เรื่องของธาตุทั้ง 4 ไดแก ธาตุดิน ธาตุนํ้า ธาตุลม ธาตุไฟ   

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 
1. จากการนําผลิตภัณฑใหอาสาสมัคร จํานวน 45 รายไดทดสอบผลการการทดสอบผลิตภัณฑกลุมตัวอยางใหความ

พึงพอใจอยูในระดับมาก ในเรื่องความเปนเน้ือเดียวของผลิตภัณฑ ความแข็งแรง/ไมหลุดรวงงาย ความนุมของเสนผม และ
ความเงางามของเสนผม หนวยงานที่มีงบประมาณเพียงพอในการตอยอดเชน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ทํามห
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เก่ียวกับทางดานเภสัช นําผลที่ไดไปตอยอดใหกับผูที่สนใจ โดยถายทอดเทคโนโลยีใหกับผูที่สนใจตอไปในอนาคต เน่ืองจาก
เปนผลิตภัณฑที่ทําจากธรรมชาติไมทําลายส่ิงแวดลอม  

2.หนวยงานเอกชนที่ผลิตผลิตภัณฑสมุนไพร ควรนําผลิตภัณฑที่ไดไปตอยอด เน่ืองจากมีเครื่องจักรที่จะขยายฐาน
การผลิตภัณฑไดอยูแลว โดยการรวมมือกับนักวิจัยที่คิดคนผลิตภัณฑขึ้นมาโดยการศึกษาขอมูลทางดานการตลาดกอนวา 
ผลิตภัณฑบํารุงเสนผมที่ทําจากสมุนไพรมีมูลคาทางการตลาดเทาไร กลุมเปาหมายคือใคร เปนตน เพราะจากการทดสอบ
ผลิตภัณฑอาสาสมัครยอมรับในผลิตภัณฑได  

3. ผูวิจัยควรเสนองานวิจัยใหกับบริษัทที่สามารถตอยอดในเชิงพาณิชย ไดแกบริษัทที่มีฐานการผลิตที่ผลิตสมุนไพร
ตางๆ อยูแลวนําไปตอยอดเน่ืองจากบริษัทจะมีศักยภาพมากกวาบริษัทที่จะเริ่มลงทุนใหม ไมตองหาบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญเพิ่ม หาตนทุนเพิ่ม และอาจเปนอีกทางเลือกใหกับผูประกอบธุรกิจดานสมุนไพรอีกทางเลือกหน่ึง    
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป  

1. การศึกษาครั้งตอไปควรจะศึกษากลุมตัวอยางใหมีความหลากมากขึ้น เชน วัยรุน วันทํางาน วัยสูงอายุ ในจํานวน
เทาๆ กัน จะไดนํามากําหนดเปาหมายกลยุทธการตลาดตอไป 

2. การศึกษาครั้งตอไปกลุมตัวอยางที่ใชผลิตภัณฑจริงกับตัวเปรียบเทียบควรเปนกลุมตัวอยางเดียวกันจะไดนําขอมูล
มาเปรียบเทียบกันได และทําการขยายระยะเวลาการทดลองผลิตภัณฑออกไป เพื่อจะไดขอมูลที่ถูกตองและแมนยํามากขึ้น 

เอกสารอางอิง 
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เก่ียวกับทางดานเภสัช นําผลที่ไดไปตอยอดใหกับผูที่สนใจ โดยถายทอดเทคโนโลยีใหกับผูที่สนใจตอไปในอนาคต เน่ืองจาก
เปนผลิตภัณฑที่ทําจากธรรมชาติไมทําลายส่ิงแวดลอม  

2.หนวยงานเอกชนที่ผลิตผลิตภัณฑสมุนไพร ควรนําผลิตภัณฑที่ไดไปตอยอด เน่ืองจากมีเครื่องจักรที่จะขยายฐาน
การผลิตภัณฑไดอยูแลว โดยการรวมมือกับนักวิจัยที่คิดคนผลิตภัณฑขึ้นมาโดยการศึกษาขอมูลทางดานการตลาดกอนวา 
ผลิตภัณฑบํารุงเสนผมที่ทําจากสมุนไพรมีมูลคาทางการตลาดเทาไร กลุมเปาหมายคือใคร เปนตน เพราะจากการทดสอบ
ผลิตภัณฑอาสาสมัครยอมรับในผลิตภัณฑได  

3. ผูวิจัยควรเสนองานวิจัยใหกับบริษัทที่สามารถตอยอดในเชิงพาณิชย ไดแกบริษัทที่มีฐานการผลิตที่ผลิตสมุนไพร
ตางๆ อยูแลวนําไปตอยอดเน่ืองจากบริษัทจะมีศักยภาพมากกวาบริษัทที่จะเริ่มลงทุนใหม ไมตองหาบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญเพิ่ม หาตนทุนเพิ่ม และอาจเปนอีกทางเลือกใหกับผูประกอบธุรกิจดานสมุนไพรอีกทางเลือกหน่ึง    
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป  

1. การศึกษาครั้งตอไปควรจะศึกษากลุมตัวอยางใหมีความหลากมากขึ้น เชน วัยรุน วันทํางาน วัยสูงอายุ ในจํานวน
เทาๆ กัน จะไดนํามากําหนดเปาหมายกลยุทธการตลาดตอไป 

2. การศึกษาครั้งตอไปกลุมตัวอยางที่ใชผลิตภัณฑจริงกับตัวเปรียบเทียบควรเปนกลุมตัวอยางเดียวกันจะไดนําขอมูล
มาเปรียบเทียบกันได และทําการขยายระยะเวลาการทดลองผลิตภัณฑออกไป เพื่อจะไดขอมูลที่ถูกตองและแมนยํามากขึ้น 

เอกสารอางอิง 
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การพัฒนาศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาดานการอนุรักษภูมิปญญาผึ้งสายพันธุชันโรง  
ตําบลปถวี อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุร ี

Development of Environmental Education Center 
For Local of Wisdom Stingless Bee Conservation in Pattawee Subdistrict 

Makham District Chanthaburi Province 
เกียรติภูมิ  จันเต, สุนทรี  จีนธรรม, ปณณรภัส ถกลภักดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  

บทคัดยอ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานชนิด ลักษณะทางชีววิทยา ภูมิปญญาการเพาะเล้ียง การขยายพันธุ 
และการใชประโยชนจากผ้ึงสายพันธุชันโรงในพื้นที่ตําบลปถวี อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ศึกษาความตองการและแนวทาง 
การพัฒนาศูนยส่ิงแวดลอมศึกษาฯ ตลอดจนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูในศูนยส่ิงแวดลอมศึกษาดานการอนุรักษภูมิปญญาผ้ึง
สายพันธุชันโรงตําบลปถวี อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ใชการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed method) ทั้งวิจัยเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารเทศบาลตําบลปถวี ผูนําชุมชน ปราชญทองถิ่น ครูและบุคลากรทางการศึกษา เกษตรกรผู
เพาะเล้ียงผ้ึงสายพันธุชันโรง และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 รวมทั้งส้ิน 408 คน เครื่องมือที่ใชประกอบดวย แบบ
สัมภาษณ แบบบันทึกการสนทนากลุม แบบสอบถาม แบบทดสอบความรู แบบวัดเจตคติ และแบบวัดพฤติกรรม สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาที (t-test) และวิเคราะหความแปรปรวนรวมพหุคูณ 
(MANOVA) 
  ผลการวิจัยพบวา มีผ้ึงสายพันธุชันโรงในพื้นที่ตําบลปถวี อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี จํานวนทั้งส้ิน 4 ชนิด ไดแก 
Lepidotrigona terminate, Tetragonula pagdeni , Tetragonula fuscobalteata  และ Hypotrigona klossi   ลักษณะ
ทางชีววิทยาดานโครงสรางลําตัวมีขนาด 2.5 - 5.5 มิลลิเมตร ประกอบดวยสวนหัว อก และทอง ระยะการเจริญเติบโตเริ่มจาก
ระยะไข หนอน ดักแด และตัวเต็มวัย ใชเวลาทั้งส้ิน 40 วัน ผ้ึงสายพันธุชันโรงเปนแมลงสังคมมีวรรณะของประชากรภายในรัง 
ไดแก วรรณะผ้ึงนางพญา วรรณะผ้ึงตัวผู และวรรณะผ้ึงงาน ภูมิปญญาการเพาะเล้ียงและการขยายพันธุผ้ึงสายพันธุชันโรง 
ตองอาศัยหลักวิชาการทางชีววิทยา ระยะการเจริญเติบโต การดูแลรัง แหลงอาหาร การยายและแยกรัง จะชวยใหการ
เพาะเล้ียงประสบความสําเร็จ ภูมิปญญาการใชประโยชน ไดแก การใชเปนแมลงผสมเกสรใหแกพืชสวน นํ้าผ้ึงและไขผ้ึงนําไป
แปรรูปเปนสบู โลชั่นบํารุงผิว แชมพู ยาหมองไขผ้ึง กลุมตัวอยางตองการใหมีการจัดตั้งศูนยส่ิงแวดลอมศึกษาดานการอนุรักษ
ภูมิปญญาผ้ึงสายพันธุชันโรง ตําบลปถวี อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี รอยละ 100 และกลุมตัวอยางที่มีอายุ ระดับการศึกษา 
และสถานภาพตางกัน มีความตองการจัดตั้งศูนยส่ิงแวดลอมศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวน
แนวทางการพัฒนาศูนยส่ิงแวดลอมศึกษา ประกอบดวย 1) การสรางภาคีเครือขายเพื่อการมีสวนรวม 2) การมีโครงสรางการ
บริหารงาน 3) การพัฒนาสํานักงานและฐานการเรียนรูเพื่อบริการ 4) การจัดกลไกการประสานงาน การประชาสัมพันธ และ
งบประมาณ ผลการพัฒนาศูนยส่ิงแวดลอมศึกษามีการจัดทําอาคารสถานที่ ฐานการเรียนรูในชุมชน คูมือการเรียนรู บท
ปฏิบัติการ ส่ือ หลักสูตรการฝกอบรม “ชันโรงศึกษา” แผนงานและโครงการพัฒนาประจําป (2558 - 2559) และดําเนินการ
จัดการเรียนรูตามหลักสูตรการฝกอบรม พบวา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีคาเฉล่ียความรู เจตคติ และพฤติกรรม
การอนุรักษภูมิปญญาผ้ึงสายพันธุชันโรง หลังการอบรม ( x = 70.38) สูงกวากอนการอบรม ( x = 53.38) อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการเปรียบเทียบคะแนนดานความรู เจตคติ และพฤติกรรมการอนุรักษภูมิปญญาผึ้งสายพันธุชันโรง
ของนักเรียนเพศชายและเพศหญิงไมแตกตางกัน และสวนใหญมีความ พึงพอใจตอศูนยส่ิงแวดลอมศึกษาอยูในระดับมาก 
รอยละ 78.3 รองลงมาอยูในระดับปานกลาง รอยละ 21.7 
คําสําคัญ : ศูนยส่ิงแวดลอมศึกษา, ภูมิปญญาทองถิ่น, ผ้ึงสายพันธุชันโรง 
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 This Research had the objective to study species, biological characteristics, wisdom of raising, 
breeding and utilizing stingless bees in the area of Pattawee subdistrict, Makham district, Chanthaburi มห
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province and study the need and developing guideline of environment education center and the result of 
learning activities in environment education center on preserving local of wisdom Stingless bees in Pattawee 
subdistrict, Makham district, Chanthaburi province. The research method used was mixed method on both 
qualitative and quantitative research. The sample group included executive of Pattawee municipality, 
community leaders, teachers and educational personnel, agriculturists raising Stingless bees and students in 
Mathayom 3 in the total sample of 408 people. The tools used included interview form, record form, group 
discussion, questionnaire, test form, attitude form and behavioral form. The statistics used in analyzing the 
data included percentage, means, standard deviation, t-test and Multivariate Analysis of Variance (MANOVA).  
 The results showed that there were 4 different species of stingless bees including Lepidotrigona 
terminate , Tetragonula pagdeni , Tetragonula  fuscobalteata and Hypotrigona klossi. The wisdoms of 
raising and extending stingless bees should utilize (employ) biological principle, growing period, hive 
supervision, food source, separation or moving hive will help raise them successfully. The wisdom of using 
included using them as pollinating insects to plants, honey and bee wax transformed into soap, skin 
lotion, shampoo, bee wax balm. The sample group wanted to set up environment education center on 
preserving wisdom of stingless bees strain, Pattawee subdistrict, Makham district, Chanthaburi province for 
100% and the sample group with different age, educational level and status had different need of 
establishing environment study center differently with statistical significant of .05. As for the guideline of 
developing environment education center included 1) creating of participating parties 2) having work 
administrative structure  3) developing the office and learning basics of service 4) management the work 
coordination, publication and budget, development result of environment education center, making of 
buildings, community learning, learning manuals, operating chapters, media, training course of 
"Channarong Suksa", work plan and annual development structure (2015-2016) and operate learning 
management according to the training course. It is found that students in Mathayom 3 had the average of 
knowledge, attitude and tendency for preserving the wisdom of stingless bees after training ( x =70.38) 
higher than before training ( x =53.38) with statistical significant of .05. The comparison between males 
and females should have knowledge, attitude and preserving behavior of stingless bees that was 
indifferent and most of them were satisfied with the environment education center at a high level of 
78.3% and then the next result was at average level of 21.7%. 
Keyword: Environmental Education Center, Local of Wisdom, Stingless bees  

บทนํา 

 ความหลากหลายทางชีวภาพ นับเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญมีคุณคามาก นอกจากจะชวยใหมนุษยชาติ
สามารถดํารงชีวิตอยูไดแลวยังชวยเก้ือกูลใหส่ิงมีชีวิตบนโลกสามารถดํารงเผาพันธุอยูได ทรัพยากรธรรมชาติมีความสําคัญตอ
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอมตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ผูคนในอดีตไดรับประโยชนจากความ
หลากหลายทางชีวภาพเปนอยางมาก โดยเฉพาะความหลากหลายทางพันธุกรรมของผ้ึงสายพันธุชันโรง มีรายงานวามี
ประมาณ 400 ชนิด โดยพบในทวีปอเมริกามากกวา 300 ชนิด ทวีปเอเชีย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตพบ 60 ชนิด
(Sakagami, 2000) มีการรายงานชนิดของผ้ึงสายพันธุชันโรงที่พบในประเทศไทยจนถึงปจจุบันมีจํานวน 32 ชนิด (ธัชคณิน, 
2553) ผ้ึงสายพันธุชันโรงเปนผ้ึงธรรมชาติที่สําคัญของประเทศไทยมีสวนสําคัญในการสรางผืนปาอยางยั่งยืน เม่ือมีการตัดไม
ทําลายปา ยอมสงผลกระทบตอผ้ึงสายพันธุชันโรงปา จํานวนรังและประชากรยอมลดลง สงผลกระทบตอระบบนิเวศ ใน
ปจจุบันคนไทยรูจักผ้ึงสายพันธุชันโรงกันนอยมาก ดวยเหตุน้ีจึงทําใหผ้ึงสายพันธุชันโรงลดลงอยางรวดเร็วเน่ืองจากถูกทําลาย
โดยรูเทาไมถึงการณและไมเห็นความสําคัญและประโยชนของผ้ึงสายพันธุชันโรงอยางแทจริง (สมนึก, 2544)   
            แนวทางที่จะสามารถแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เพื่ออนุรักษไวซ่ึงความหลากหลายทางชีวภาพ
โดยเฉพาะผ้ึงสายพันธุชันโรงไดน้ันคือการทําใหผูใชทรัพยากรหรือประชาชนทุกคนไดมีความรูและความตระหนักถึงปญหามห
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province and study the need and developing guideline of environment education center and the result of 
learning activities in environment education center on preserving local of wisdom Stingless bees in Pattawee 
subdistrict, Makham district, Chanthaburi province. The research method used was mixed method on both 
qualitative and quantitative research. The sample group included executive of Pattawee municipality, 
community leaders, teachers and educational personnel, agriculturists raising Stingless bees and students in 
Mathayom 3 in the total sample of 408 people. The tools used included interview form, record form, group 
discussion, questionnaire, test form, attitude form and behavioral form. The statistics used in analyzing the 
data included percentage, means, standard deviation, t-test and Multivariate Analysis of Variance (MANOVA).  
 The results showed that there were 4 different species of stingless bees including Lepidotrigona 
terminate , Tetragonula pagdeni , Tetragonula  fuscobalteata and Hypotrigona klossi. The wisdoms of 
raising and extending stingless bees should utilize (employ) biological principle, growing period, hive 
supervision, food source, separation or moving hive will help raise them successfully. The wisdom of using 
included using them as pollinating insects to plants, honey and bee wax transformed into soap, skin 
lotion, shampoo, bee wax balm. The sample group wanted to set up environment education center on 
preserving wisdom of stingless bees strain, Pattawee subdistrict, Makham district, Chanthaburi province for 
100% and the sample group with different age, educational level and status had different need of 
establishing environment study center differently with statistical significant of .05. As for the guideline of 
developing environment education center included 1) creating of participating parties 2) having work 
administrative structure  3) developing the office and learning basics of service 4) management the work 
coordination, publication and budget, development result of environment education center, making of 
buildings, community learning, learning manuals, operating chapters, media, training course of 
"Channarong Suksa", work plan and annual development structure (2015-2016) and operate learning 
management according to the training course. It is found that students in Mathayom 3 had the average of 
knowledge, attitude and tendency for preserving the wisdom of stingless bees after training ( x =70.38) 
higher than before training ( x =53.38) with statistical significant of .05. The comparison between males 
and females should have knowledge, attitude and preserving behavior of stingless bees that was 
indifferent and most of them were satisfied with the environment education center at a high level of 
78.3% and then the next result was at average level of 21.7%. 
Keyword: Environmental Education Center, Local of Wisdom, Stingless bees  

บทนํา 

 ความหลากหลายทางชีวภาพ นับเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญมีคุณคามาก นอกจากจะชวยใหมนุษยชาติ
สามารถดํารงชีวิตอยูไดแลวยังชวยเก้ือกูลใหส่ิงมีชีวิตบนโลกสามารถดํารงเผาพันธุอยูได ทรัพยากรธรรมชาติมีความสําคัญตอ
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอมตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ผูคนในอดีตไดรับประโยชนจากความ
หลากหลายทางชีวภาพเปนอยางมาก โดยเฉพาะความหลากหลายทางพันธุกรรมของผ้ึงสายพันธุชันโรง มีรายงานวามี
ประมาณ 400 ชนิด โดยพบในทวีปอเมริกามากกวา 300 ชนิด ทวีปเอเชีย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตพบ 60 ชนิด
(Sakagami, 2000) มีการรายงานชนิดของผ้ึงสายพันธุชันโรงที่พบในประเทศไทยจนถึงปจจุบันมีจํานวน 32 ชนิด (ธัชคณิน, 
2553) ผ้ึงสายพันธุชันโรงเปนผ้ึงธรรมชาติที่สําคัญของประเทศไทยมีสวนสําคัญในการสรางผืนปาอยางยั่งยืน เม่ือมีการตัดไม
ทําลายปา ยอมสงผลกระทบตอผ้ึงสายพันธุชันโรงปา จํานวนรังและประชากรยอมลดลง สงผลกระทบตอระบบนิเวศ ใน
ปจจุบันคนไทยรูจักผ้ึงสายพันธุชันโรงกันนอยมาก ดวยเหตุน้ีจึงทําใหผ้ึงสายพันธุชันโรงลดลงอยางรวดเร็วเน่ืองจากถูกทําลาย
โดยรูเทาไมถึงการณและไมเห็นความสําคัญและประโยชนของผ้ึงสายพันธุชันโรงอยางแทจริง (สมนึก, 2544)   
            แนวทางที่จะสามารถแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เพื่ออนุรักษไวซ่ึงความหลากหลายทางชีวภาพ
โดยเฉพาะผ้ึงสายพันธุชันโรงไดน้ันคือการทําใหผูใชทรัพยากรหรือประชาชนทุกคนไดมีความรูและความตระหนักถึงปญหา
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ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ความสําคัญของผ้ึงสายพันธุชันโรงดวยการใหการศึกษา จึงจะทําใหการอนุรักษผ้ึงสาย
พันธุชันโรงมีประสิทธิภาพ (เกษม, 2553, สมนึก, 2544) ภายใตบรรยากาศที่เอ้ือตอการจัดกระบวนการตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 รัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและการสรางแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต แหลงขอมูล 
อยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) โดยเฉพาะศูนยส่ิงแวดลอมศึกษาซ่ึงเปนแหลงเรียนรูดาน
ส่ิงแวดลอมทั้งกายภาพชีวภาพ สังคม และวัฒนธรรม มีองคประกอบ ไดแก อาคารสถานที่ หองเรียนธรรมชาติ ส่ือการเรียนรู
บุคลากรที่มีความรูดานส่ิงแวดลอมศึกษา มีการสรางกระบวนการเรียนรู โดยมีจุดมุงหมายใหเกิดความรูความเขาใจ เจตคติ 
คานิยม และมีทักษะในการปกปองดูแลรักษาส่ิงแวดลอม ตลอดจนมีจิตสํานึกรักธรรมชาติ นอกจากน้ียังมีการพัฒนาบุคลากร
ดานส่ิงแวดลอมเพื่อใหสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ (เขาถึงไดจาก http://www.nesdb.go.th สืบคนเม่ือ วันที่ 
15 พฤษภาคม 2557)  
            ตําบลปถวี ตั้งอยูในเขตอําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมทําสวนผลไม 
ไดแก เงาะ ทุเรียน ลองกอง มังคุด ลําไย มีเกษตรกรนําผ้ึงสายพันธุชันโรงปามาเพาะเล้ียงในรังไมตั้งแตป พ.ศ. 2546 เพื่อ
ประโยชนในการผสมเกสรใหแกผลไมเพื่อเพิ่มผลผลิตและเก็บนํ้าผ้ึงสําหรับบริโภคในครัวเรือน ตอมามีการจัดตั้งกลุมเกษตรกร
ไดแก กลุมเพาะเล้ียงชันโรงปถวีหมูที่ 2และคลองขวางพัฒนาหมูที่ 9 มีการเพาะเล้ียง การเก็บนํ้าหวาน และการแปรรูป
ผลิตภัณฑผ้ึงสายพันธุชันโรงเปนหลัก อาศัยภูมิปญญาชาวบานในการสรางกลองลังใสผ้ึงจากวัสดุที่หาไดในทองถิ่นซ่ึงสามารถ
จําหนายได การขยายพันธุผ้ึงสายพันธุชันโรงดวยวิธีการแยกรังเล้ียงซ่ึงเปนภูมิปญญาของปราชญทองถิ่น การแปรรูปเปนผลิตภัณฑ 
ไดแก สบูกอน สบูเหลว ครีมบํารุงผิว ยาหมอง เปนตน (สัมภาษณ : รัฐไท, 2557) 
            ผลการศึกษาขอมูลเบื้องตนโดยการสัมภาษณเกษตรกรเพาะเล้ียงผ้ึงสายพันธุชันโรงพบวายังขาดการจัดระบบขอมูล 
การจัดสถานที่เรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู ส่ือ และอุปกรณการเรียนรูยังไมสมบูรณ ไมมีฐานการเรียนรูสําหรับผูสนใจเขามา
ศึกษาหรือถายทอดองคความรูเพื่อเพิ่มจํานวนผูเล้ียงผ้ึงสายพันธุชันโรง จึงสมควรอยางยิ่งที่จะพัฒนาใหเปนศูนยการเรียนรูที่มี
ความพรอมมากขึ้นเปนแหลงเรียนรูศึกษาดูงานจากหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนสถาบันการศึกษา (สัมภาษณ 
: อรัญ, 2557) 
            จากปรากฏการณปญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่ถูกทําลาย สงผลกระทบใหเกิดความสูญเสียทางความ
หลากหลายทางชีวภาพโดยเฉพาะผ้ึงสายพันธุชันโรง การขาดศูนยเรียนรูที่อาศัยชุมชนเปนฐานการเรียนรู ผูวิจัยจึงสนใจอยากรู 
(Curiosity)วาชนิด ลักษณะทางชีววิทยา และภูมิปญญาการเพาะเล้ียงผ้ึงสายพันธุชันโรงเปนอยางไร ลักษณะภูมิปญญาการใช
ประโยชนของผ้ึงสายพันธุชันโรงที่มีอยูในชุมชนเปนอยางไร มีแนวทางการพัฒนาศูนยส่ิงแวดลอมศึกษาดานการอนุรักษภูมิ
ปญญาผ้ึงสายพันธุชันโรงไดอยางไร ตลอดจนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูเปนอยางไรเม่ือมีการพัฒนาศูนยสิงแวดลอมศึกษา
เสร็จส้ินแลว ผูวิจัยในฐานะผูปฏิบัติงานในพื้นที่ เห็นความสําคัญของปญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ความ
หลากหลายทางชีวภาพที่ถูกทําลายโดยเฉพาะผ้ึงสายพันธุชันโรงที่จํานวนประชากรลดลงอยางตอเน่ืองแนวทางที่จะแกไข
ปญหาที่ดีที่สุดคือการใหการศึกษาแกประชาชนจึงไดศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาศูนยส่ิงแวดลอมศึกษาดานการอนุรักษภูมิปญญาผ้ึง
สายพันธุชันโรง ตําบลปถวี อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุร ี 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาชนิด ลักษณะทางชีววิทยา ภูมิปญญาดานการเพาะเล้ียง การขยายพันธุ และการใชประโยชนของผ้ึง
สายพันธุชันโรงที่เพาะเล้ียงในพื้นที่ตําบลปถวี อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุร ี
 2. เพื่อศึกษาความตองการและแนวทางการพัฒนาศูนยส่ิงแวดลอมศึกษาดานการอนุรักษภูมิปญญาผ้ึงสายพันธุ
ชันโรงตําบลปถวี อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุร ี
 3. เพื่อพัฒนาและศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูในศูนยส่ิงแวดลอมศึกษาดานการอนุรักษภูมิปญญาผ้ึงสายพันธุ
ชันโรงตําบลปถวี อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุร ี

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยน้ีเปนการวิจัยและพัฒนาศูนยส่ิงแวดลอมศึกษาดานการอนุรักษภูมิปญญาผ้ึงสายพันธุชันโรง โดยใชการวิจัย
แบบผสานวิธี (Mixed Method) ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Quantitative and Qualitative) ซ่ึงผูวิจัยแบง
ขั้นตอนในการศึกษาออกเปน 4 ระยะ ดังน้ี  มห
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  ระยะที่ 1 ศึกษาชนิด ลักษณะทางชีววิทยา ภูมิปญญาการเพาะเล้ียง การขยายพันธุ และการใชประโยชนจากผ้ึงสาย
พันธุชันโรง โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ประชากรที่ศึกษา ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานผ้ึงสายพันธุชันโรง 
ปราชญทองถิ่น เกษตรผู เพาะเล้ียงผ้ึงสายพันธุ ชันโรงหมูที่  2, หมูที่  9 ตําบลปถวี และเ ลือกกลุมตัวอยางแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 15 คน ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานผ้ึงสายพันธุชันโรง จํานวน 3 คน (ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.อัญชลี สวาสดิ์ธรรม, อาจารย ดร.สุมิตร คุณเจตน, อาจารย ชยุทกฤดิ นนทแกว) ปราชญทองถิ่น จํานวน 2 คน (นายรัฐไท 
พงศศักดิ์, นายวิสิทธ์ิ ธนูอาจ) และเกษตรกรผูเพาะเล้ียงชันโรง จํานวน 10 คน เครื่องมือที่ใชคือแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง 
วิเคราะหขอมูลเชิงเน้ือหา (Content Analysis) ระยะเวลาดําเนินการระหวางเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 
 ระยะที่  2 ศึกษาความตองการและแนวทางการพัฒนาศูนย สิ่ งแวดลอมศึกษาดานการอนุรักษภู มิ
ปญญาผ้ึงสายพันธุชันโรง ดังน้ี 
 2.1 ศึกษาความตองการในการจัดตั้งศูนยส่ิงแวดลอมศึกษาดานการอนุรักษภูมิปญญาผ้ึงสายพันธุชันโรง เครื่องมือที่
ใชคือแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงมีคาความเชื่อม่ัน 0.92 กลุมตัวอยางมีดังน้ี 
   2.1.1 ผูใหญบาน จํานวน 12 คน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปถวี จํานวน 11 คน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 15 คน ผูบริหารเทศบาลตําบลปถวี จํานวน 5 คน รวม 43 คน เลือกกลุมตัวอยางแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling)  
   2.1.2 เกษตรกรในพื้นที่ตําบลปถวี อําเภอมะขาม จังวัดจันทบุรี จํานวน 1,440 คน (สํานักงาน
เกษตรอําเภอมะขาม , 2558) หาขนาดกลุมตัวอยาง (Sample) ดวยตารางเครจซ่ีและมอรแกน ( เขาถึ งไดจาก
http://research.bu.ac.th/knowledge/kn46/Samplesize.pdf สืบคนเม่ือวันที่ 5 มกราคม 2558) ได 302 ตัวอยาง แลว
คํานวณหาขนาดตัวอยางของแตละหมูบานดวยการเทียบบัญญัติไตรยางค  และสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental 
Sampling) วิเคราะหขอมูลดวยคารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาที (t-test) ระยะเวลาดําเนินการระหวาง
เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 
 2.2  แนวทางการพัฒนาศูนยส่ิงแวดลอมศึกษาดานการอนุรักษภูมิปญญาผ้ึงสายพันธุชันโรง โดยการสนทนากลุม 
(Focus  Group Discussion) เครื่องมือที่ใชคือแบบบันทึกการสนทนากลุม ประชากรที่ศึกษา ไดแก ผูบริหารทองถิ่น สมาชิก
สภาทองถิ่น ผูนําชุมชน และเกษตรกรผูเพาะเล้ียงชันโรง ซ่ึงเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling)  จํานวน 
16 คน  กลุมที่ 1 ประกอบดวยเกษตรกรผูเพาะเล้ียงชันโรง หมูที่ 2 จํานวน 4 คน หมูที่ 9 จํานวน 4 คน รวมเปน 8 คน กลุม
ที่ 2 ประกอบดวยผูบริหารทองถิ่น จํานวน 2 คน สมาชิกสภาทองถิ่น จํานวน 2 คน และผูนําชุมชน จํานวน 4 คน รวมเปน 8 
คน วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) ระยะเวลาดําเนินการระหวางเดือนมกราคม 2558  
 ระยะที่ 3 ดําเนินการพัฒนาศูนยส่ิงแวดลอมศึกษาดานการอนุรักษภูมิปญญาผ้ึงสายพันธุชันโรง โดยใชกระบวนการมี
สวนรวมของทุกภาคสวน ทั้งหนวยงานราชการ ผูนําชุมชน เกษตรกร และนักวิจัย มีการปรับปรุงและพัฒนาสถานที่เปนอาคาร
จัดแสดงส่ือการเรียนรู พื้นที่จัดกิจกรรมและศึกษาดูงาน จัดทําหลักสูตรการฝกอบรม ผลิตส่ือการเรียนรู คูมือการเรียนรู ฐาน
การเรียนรู บทปฏิบัติการ แบบวัดความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม แบบสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการของศูนย
ส่ิงแวดลอมศึกษา ระยะเวลาดําเนินการระหวางเดือนกุมภาพันธ 2558 
 ระยะที่ 4 การฝกอบรม ประชากรที่ศึกษา ไดแก นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนบานหนองสลุด 
สํา นักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึกษา จันทบุ รี เ ขต  2 จํ านวน 104 คน  ซ่ึ ง เ ลือกกลุ มตั วอย างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 32 คน โดยจัดการฝกอบรมในศูนยส่ิงแวดลอม
ศึกษาฯ และฐานการเรียนรูซ่ึงเปนหองเรียนธรรมชาติ สรางกระบวนการเรียนรูส่ิงแวดลอมศึกษาใหแกกลุมตัวอยาง เครื่องมือ
ที่ใช ไดแก แบบทดสอบความรู แบบวัดเจตคติ แบบวัดพฤติกรรม และแบบสอบถามความพึงพอใจซ่ึงมีคาความเชื่อม่ัน 0.92 
วิเคราะหขอมูลดวยคารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหความแปรปรวนรวมพหุคูณ (MANCOVA) เขียน
รายงานการวิจัย ระยะเวลาดําเนินการระหวางเดือนกุมภาพันธ 2558 

ผลการวิจัย  

  จากการวิจัยเรื่องการพัฒนาศูนยส่ิงแวดลอมศึกษาดานการอนุรักษภูมิปญญาผ้ึงสายพันธุชันโรง ตําบลปถวี อําเภอ
มะขาม จังหวัดจันทบุรี ผลเปนดังน้ี 
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 1. การศึกษาชนิด ลักษณะทางชีววิทยาผ้ึงสายพันธุชันโรง ศึกษาโดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) กลุม
ตัวอยาง ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานผ้ึงสายพันธุชันโรง ปราชญทองถิ่น และเกษตรกรผูเพาะเล้ียงชันโรง พบวา  
   1.1 ผ้ึงสายพันธุชันโรงที่เพาะเล้ียงในพื้นที่ตําบลปถวี อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี มีทั้งหมด 4 ชนิด (สัมภาษณ 
: สุมิตร , รัฐไท, วิสิทธ์ิ, เดือนเพ็ญ, ประมวล, จูบ,  2557) ดังตารางที่  1 
 

ตารางที่ 1 แสดงชนิดชันโรงในพื้นที่ตําบลปถวี อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุร ี
ชนิดที ่ ช่ือเรียกทองถิ่น ช่ือวิทยาศาสตร ลักษณะเดน 

1 ชันโรงพันธุปากแตร Lepidotrigona terminate  ทางเขารังคลายปากแตร 
2 ชันโรงพันธุขนเงิน Tetragonula pagdeni  ดานขางอกมีขนสีเงิน 
3 ชันโรงพันธุขนเงินหลังลาย Tetragonula  fuscobalteata  ดานหลังมีลาย 
4 ชันโรงพันธุซุปเปอรจ๋ิว Hypotrigona klossi  มีขนาดลําตัวเล็กที่สุด 

  1.2 ลักษณะชีววิทยาผ้ึงสายพันธุชันโรง  
    1) โครงสรางลําตัวของชันโรง ประกอบดวย สวนหัว สวนอก และสวนทอง (สัมภาษณ : อัญชลี , 
สุมิตร, ชยุทกฤดิว, 2557)  สวนหัว (Head) ประกอบดวยตารวม 1 คู ตาเดี่ยว 3 ดวง หนวด 1 คู ฟนกราม 1 คู สวนซ่ีฟนมีไม
เทากันบางชนิดมีสองซ่ี บางชนิดมีซ่ีเดียว มีขนบริเวณตาเดี่ยวเปนขนแข็งและขนละเอียด (Hairs) ตามผิวหนังของสวนหัวมี
ตอมผิวหนังเกิดอยูตามผนังดานนอกของสวนหัว และที่อ่ืนๆ ของลําตัว สวนหัวมีความกวางพอๆ กับความกวางของสวนอก 
สวนอก (Thorax) สวนอกของผ้ึงสายพันธุชันโรงเจริญพัฒนาดีจะมีขนาดใหญ เปนลักษณะเดนของผ้ึงสายพันธุชันโรงทั่วไป อก
เปนที่กําเนิดของปก 2 คู ปกคูหนายื่นยาวออกไปนอกลําตัวคลุมสวนทองทั้งหมด และเปนที่กําเนิดของขาทั้งสามคู ขาคูหลัง
ยาวกวาความยาวของลําตัวเพื่อตวัดมารับชันผ้ึงที่ปากได และสวนทอง (Abdomen) มีตอมไขผ้ึง (Wax glands) กําเนิดอยูที่
ใตผิวหนังของสวนทองดานบน มีตอมนํ้าพิษแตไมมีนํ้าพิษ ที่สวนทองมีเหล็กไนแตไมพัฒนาหรือทําหนาที่เปนเหล็กไนไมได 
สวนทองของผ้ึงสายพันธุชันโรงมีขนาดเล็กทําใหกระเพาะนํ้าผ้ึงมีขนาดเล็กไปดวย  
   2) ระยะการเจริญเติบโตของผ้ึงสายพันธุชันโรง พบวา ระยะไข (Egg stage) ลักษณะไขยาว
ตั้งอยูบนอาหารเหลวขนที่ผ้ึงงานใสในถวยแลวจะปดถวยภายหลังผ้ึงนางพญาวางไขเสร็จจะมีสีเขม ไขก็เริ่มพัฒนาฟกเปนตัว
หนอน ใชระยะเวลาทั้งส้ิน 6.5 วัน ระยะหนอน (Larval stages) หลังจากไขฟกออกมาเปนตัวหนอนจะนอนงอเปนรูปตัวซีอยู
บนผิวอาหาร ครบ 24 ชั่วโมงจะลอกคราบโดยหยุดกินอาหาร ลอกคราบหลายครั้งและเขาดักแดภายในถวย ถวยตัวออนของ
หนอนระยะแรกจะมีสีเขมและคอยๆ มีสีจางลงเม่ือหนอนมีอายุมากขึ้น ใชระยะเวลาทั้งส้ิน 7 วัน  ระยะดักแด (Pupal 
stages) เปนระยะที่มีการเปล่ียนแปลงรูปรางจากไขที่ฟกออกมาเปนตัวหนอน จากน้ันตัวหนอนจะเปล่ียนรูปรางเปนดักแด มี
การเปล่ียนแปลงรูปรางเริ่มขึ้นแลวลําตัวแยกออกเปนสามสวนคือ หัว อก และทอง ใชเวลาในการพัฒนาที่ยาวนานมาก รวม
ทั้งส้ิน 26.5 วัน และระยะตัวเต็มวัย (Adult stage) เม่ือดักแดเจริญสมบูรณเต็มที่แลวก็กลายเปนตัวเต็มวัยดิ้นอยูในดักแด 
ตองการออกมาจากเซลลดักแดซ่ึงตองอาศัยผ้ึงงานภายนอกรังกัดผนังใหออกมารวมใชระยะเวลาทั้งส้ิน 40 วัน      
    3) วรรณะของชันโรง พบวา วรรณะผ้ึงนางพญา สวนหัวมีตารวม มีหนวด 1 คู ตาเดี่ยว 3 ตา 
ชวงทอง (Metasoma) ไมเปนรูปประมิด มีล้ินเปนงวงยาว ขา 3 คู ขาคูหนาและคูกลางคอนขางเล็ก ขาหลังเรียวไมแผแบน ไม
มีเหล็กใน มีหนาที่ในการวางไขและควบคุมรัง ไขของนางพญาจะมีขนาดใหญกวาไขของชันโรงงานจะถูกสรางขึ้นมาเปนระยะๆ 
โดยเฉพาะในชวงที่มีอาหารอุดมสมบูรณ เชน ฤดูดอกไมบาน วรรณะผ้ึงตัวผู มีจํานวนโครโมโซมชุดเดียว (n) มีจํานวนปลอง
หนวด 12 ปลอง มีตารวมใหญกวาผ้ึงงาน มีหนาที่ผสมพันธุกับผ้ึงนางพญาเพียงอยางเดียวเหมือน เม่ือผสมพันธุแลวจะตาย 
พอหมดฤดูผสมพันธุผ้ึงตัวผูที่ยังไมมีโอกาสผสมพันธุจะถูกผ้ึงงานปลอยใหอดตาย สามารถพบผ้ึงตัวผูปรากฏในรังเฉพาะฤดู
ผสมพันธุเทาน้ัน และวรรณะผ้ึงงาน เปนวรรณะที่มีมากที่สุดภายในรัง และมีหนาที่คือ เม่ือมีอายุนอยจะมีหนาที่ทําความ
สะอาดรัง สรางและซอมแซมรวงรัง เล้ียงดูตัวออน ปอนอาหารใหผ้ึงนางพญาและปองกันรักษารังตามลําดับ พออายุมากก็จะ
ทําหนาที่บินออกไปหาอาหารเพื่อนํามาเก็บสะสมไวภายในรัง 
   4) โครงสรางรังชันโรง 
   สรางรังในโพรงตนไมที่มีชีวิต (Living Tree Cavity) ตนไมน้ันเกิดเปนโพรงเพราะการผุพังตาม
ธรรมชาติ ชันโรงพวกน้ีมักอาศัยอยูในปาดิบชื้น หรือปาอุดมสมบูรณ สรางรังใตดินโดยอาศัยรังปลวกเการังมดหรือโพรงใตดินทํารัง 
(Underground nest of termite or Ant) ทําปลองเปนทอที่ปากทางเขารังโผลขึ้นมาเหนือพื้นดิน สรางรังในโพรงไมที่ไมมีมห
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ชีวิต (Log Cavity) เปนชันโรงที่พบไดทั่วไปทั้งในปา ในเมือง ในชนบท เปนชนิดที่ใกลชิดกับมนุษยมากที่สุด ปรับตัวไดดี มี
ความสามารถในการปองกันรัง มีพฤติกรรมที่กาวราว ดุ เปนชันโรงในกลุมตัวเล็ก (Trigona laeviceps) ชันโรงชนิดน้ีสามารถ
นํามาเล้ียงได สรางรังในโพรงเทียม (Artificial Cavity) เปนพวกชันโรงเมือง ที่เสาะหาโพรงที่เกิดจากมนุษย ทิ้งหรือวางไวเปน
เวลานาน ภาชนะชนิดตางๆ เหลาน้ันมีลักษณะเปนโพรงมืด เชน ไห กระบอกไมไผ ทอพีวีซี แกลลอน กลอง หีบ กระเปา เปน
ตน และสรางรังในลักษณะเปดโลง (Open Nest) โดยเขาไปแยงรังมดที่อาศัยทํารังในที่โลงตามก่ิงไม 
   5) แหลงอาหารของผ้ึงสายพันธุชันโรง  

     ผ้ึงสายพันธุชันโรงเปนสัตวจําพวกแมลงที่กินพืช (Herbivores) คือเกสรและนํ้าหวาน  สวนของ
พืชที่เปนอาหารคือดอกไมที่มีเกสรและนํ้าหวานเปนหลัก แตถารอบๆ รังไมมีเกสรและนํ้าหวาน ชันโรงตองการสารอาหาร
จําพวกแปงจากพืชที่ ไดจากยอดออน ใบออน ในฤดูฝน (ไมมีเกสรดอกไม )  พฤติกรรมเก็บชัน ผึ้ ง เปนพฤติกรรมที่
เดนชัดของผ้ึงสายพันธุชันโรงเพื่อนําไปผสมกับไขผ้ึงสรางเซลลวางไข(ถวย)โดยผสมกับไขผ้ึงที่ผลิตไดนอยและใชชันผ้ึงฆาเชื้อ
โรค อุดรอยรั่วรูรั่วภายในรังหรือใชหมกศัตรูในรังที่ขนไปทิ้งนอกรังไมไหวเพราะมีขนาดใหญเกินไป หรือสภาพภายในรังที่ไม
เรียบรอยมีสภาพเหมือนมีส่ิงแปลกปลอมอยูในรัง ทําใหตองเก็บชันผ้ึงเขารังทุกวันเหมือนเก็บเกสร ฉะน้ันการเพาะเล้ียงผ้ึงสาย
พันธุชันโรงนอกจากจะเล้ียงเอาไวเพื่อใชผสมเกสรดอกไมแลว ยังเล้ียงเพื่อเก็บชันผ้ึงไดอีกดวยเพราะชันผ้ึงมีสารที่เปน
ประโยชนตอมนุษยนํามาสกัดเปนยาหรืออ่ืน ๆ ได  

   6) ศัตรูของชันโรง 
   นกจะไปเกาะบริเวณดอกไมที่ผ้ึงสายพันธุชันโรงตอมทําใหงายตอการจับกิน มดจะรบกวนใน
ระยะที่มีการแยกขยายรังใหมๆ โดยจะเขาไปกินนํ้าหวานภายในรัง ทําใหชันโรงทิ้งรังหนีไป จ้ิงจกเกาะอยูบริเวณปากทางเขารัง 
เพื่อจับกินผ้ึงงานที่มีการบินเขา - ออก ตลอดเวลา  มวนแดงใชปากเจาะแทงดูดนํ้าเล้ียงของชันโรง โดยจะจับชันโรงที่ใกลๆ รัง 
ถาหากมีมากจะทําใหประชากรชันโรงลดนอยอยางเห็นไดชดั และหนอนแมลงวันจะทําลายในระยะที่เปนหนอนโดยเขาไปกัด
ถวยนํ้าหวานและกินนํ้าหวานของชันโรง หากมีมากจะทําใหชันโรงทิ้งรังได 
    1.3 การเพาะเล้ียงผ้ึงสายพันธุชันโรง 

    การเพาะเล้ียงผ้ึงสายพันธุชันโรง พบวา การเพาะเล้ียงผ้ึงสายพันธุชันโรงตองอาศัยหลักการทางวิชาการ
เก่ียวกับความรูทางชีววิทยา การพัฒนาเจริญเติบโต และการหาอาหาร จะชวยใหการเพาะเล้ียงประสบความสําเร็จ หลักการ
สําคัญในการเพาะเล้ียงผ้ึงสายพันธุชันโรงคือ (สัมภาษณ : สามารถ, 2557) 
    1) ผ้ึงสายพันธุชันโรงอยูกันเปนสังคมแบงหนาที่กันทํา ฉะน้ันจํานวนประชากรโดยเฉพาะผ้ึงงาน
สําคัญมาก รังจะมีประสิทธิภาพเม่ือมีจํานวนผ้ึงงานทํางานมาก เกิดความรวดเร็วทันตอเหตุการณ ทําใหทุกอยางเดินไปไดอยาง
รวดเร็ว 

   2) ผ้ึงสายพันธุชันโรงตองการอาหารเพื่อตัวเองและตัวออน อีกทั้งผ้ึงนางพญาตองการอาหารอยู
ตลอดเวลา อาหารมักไดมาจากเกสรดอกไมในรัศมีหากินไมเกิน 300 เมตร 

   3) สภาพอากาศที่รังตั้งอยู ตองไมรอนและอยูในที่มีรมเงาเพราะผ้ึงสายพันธุชันโรงควบคุม
อุณหภูมิในรังใหคงที่ไมได ดังน้ันอุณหภูมิในรังกับนอกรังจึงเกือบจะเทากัน 

   4) ตองหม่ันตรวจรังผ้ึงสายพันธุชันโรงดวยวาผ้ึงนางพญามีพฤติกรรมเปนอยางไร โดยเฉพาะ
อัตราการไขตองดี กลุมตัวออนจึงจะพัฒนาเพิ่มจํานวนมากขึ้น 

   5) การหาอาหาร ผ้ึงสายพันธุชันโรงมีพฤติกรรมการเก็บนํ้าผ้ึงและเกสรอยางเปนระบบตาม
วัตถุประสงคของการใชงาน คือการนําเกสรไปใชมากก็ตองเก็บเกสรมาก สวนนํ้าผ้ึงใชนอยกวาเกสรประมาณ 4 เทา ดังน้ันการ
หาแหลงอาหารควรมุงเนนดอกไมที่มีเกสรมาก 

   6) การปองกันรังผ้ึงสายพันธุชันโรงมีพฤติกรรมเขามากัดผูที่บุกรุกรังของมัน หรือเม่ือรัง
ส่ันสะเทือนผ้ึงสายพันธุชันโรงจะบินออกมาทันที หากไมจําเปนแลวไมตองเปดรังใหผ้ึงออกมานอกรัง มองผานแผนพลาสติกใส
ก็พอเห็นวาในรังมีสภาพเปนและที่สําคัญหามเคาะรังใหเกิดการส่ันสะเทือน 

    การเพาะเล้ียงผ้ึงสายพันธุชันโรงตองอาศัยหลักการทางวิชาการเก่ียวกับความรูทางชีววิทยา การ
พัฒนาเจริญเติบโต การดูแลรัง และแหลงอาหาร จะชวยใหการเพาะเล้ียงประสบความสําเร็จ  
    1.4 ภูมิปญญาการใชประโยชนจากผลผลิต และการแปรรูปผลผลิตของผ้ึงสายพันธุชันโรง พบวา 
การใชผ้ึงสายพันธุชันโรงเปนแมลงผสมเกสร การผลิตรังเพื่อจําหนายหรือใหเชารังผ้ึงสายพันธุชันโรง  การใชประโยชนจากมห
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นํ้าผ้ึงของผ้ึงสายพันธุชันโรงจัดเปนผลิตภัณฑผ้ึงที่มีความสําคัญ และนิยมบริโภคกันอยางกวางขวางทั่วโลก ชันผ้ึง (Propolis) 
เปนสารชนิดหน่ึงที่ผ้ึงสายพันธุชันโรงรวบรวมมาจากยางไมโดยเฉพาะยางที่เคลือบอยูบริเวณตาใบของตนไม โดยการนําไปอุด
ตามรอยโหว รอยแตก หรือสําหรับสรางชั้นปองกันภัย โดยการปดทับชันผ้ึงหลายชั้นโดยเฉพาะทางเขา - ออก ทําใหบริเวณน้ัน
เหนียวเหนอะหนะจึงปองกันการบุกรุกของศัตรูจากภายนอกได คุณสมบัติของชันผ้ึงพบวามีคุณสมบัติทางยาเชนกัน กลาวคือ
สามารถปองกันการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย รา และไวรัส การใชประโยชนจาก ชันผ้ึง เชน ผสมเครื่องสําอาง ทํายา
รักษาโรค ใชประกอบจัดสรางวัตถุมงคล และใชผลิตเครื่องดนตรี เชน แคน โหวด  เปนตน (สัมภาษณ : อัญชลี, 2557) 
   1.5 ภูมิปญญาการใชประโยชนจากการแปรรูปผลผลิตของผ้ึงสายพันธุชันโรง กลุมเพาะเล้ียงผ้ึง
สายพันธุชันโรง ตําบลปถวีไดดําเนินการรวมกับศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี (ผ้ึง) แปรรูปผลิตภัณฑ
ผ้ึงที่ไดจากการเล้ียงผ้ึง เชน นํ้าผ้ึง เกสรผ้ึง นมผ้ึง ชันผ้ึง และไขผ้ึง ในบางฤดูกาลผลผลิตที่ไดมีจํานวนมาก เกษตรกรจําหนาย
ไดในราคาที่ตกต่ํา การนําผลผลิตที่ไดจากการเล้ียงผ้ึงมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาของสินคาหรือผลิตภัณฑจึงเปนอีกหนทางหน่ึงที่
สามารถชวยเกษตรกรผูเล้ียงผ้ึงไดครบวงจร ผลิตภัณฑที่ไดจากการเล้ียงผ้ึงสามารถสรางมูลคาการตลาดไดเปนจํานวนมาก 
นอกจากน้ีผลิตภัณฑจากผ้ึงสายพันธุชันโรง เชน นํ้าผ้ึง ชันผ้ึง ผลิตภัณฑเหลาน้ีเม่ือนํามาแปรรูปสามารถเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ
ไดมากขึ้น เชน นํ้าผ้ึงสามารถนําไปแปรรูปเปนสินคาอุปโภคบริโภค เชน แชมพูสมุนไพรนํ้าผ้ึง สบูนํ้าผึ้ง เปนตน (สัมภาษณ :  
สุมิตร, 2557) 
    กลุมเพาะเล้ียงผ้ึงสายพันธุชันโรงหมูที่ 2 บานปถวี มีการรวมกลุมและนําผลิตภัณฑมาแปรรูปได 
6 ชนิด ไดแก สบูนํ้าผ้ึงชันโรง สบูเหลาวนํ้าผ้ึงชันโรง โลชั่นบํารุงผิวนํ้าผ้ึง ยาสีฟนสมุนไพรโปรโปลิส(ชันผ้ึง) แชมพูสมุนไพร
นํ้าผ้ึงชันโรง และยาหมองไขผ้ึง (สัมภาษณ : รัฐไท, 2557) 
 2. ความตองการจัดตั้งและแนวทางการพัฒนาศูนยส่ิงแวดลอมศึกษาดานการอนุรักษภูมิปญญาผ้ึงสายพันธุชันโรง 
พบวา 

2.1 ความตองการของประชาชนในการจัดตั้งศูนยส่ิงแวดลอมศึกษาดานการอนุรักษภูมิปญญาผ้ึงสายพันธุ
ชันโรง ตําบลปถวี อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุร ีพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 57.4 และเพศหญิง รอยละ 
42.6 อายุสวนใหญอยูในชวง 30 - 42 ป รอยละ 65.8 อายุเฉล่ีย 39.97 ป จบการศึกษาสวนใหญระดับประถมศึกษา รอยละ 
71.9 สถานภาพสวนใหญเปนเกษตรกร รอยละ 87.5 ความตองการใหมีการจัดตั้งศูนยส่ิงแวดลอมศึกษาดานการอนุรักษภูมิ
ปญญาผ้ึงสายพันธุชันโรง ตําบลปถวี อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี พบวามีความตองการ    รอยละ 100 

   2.2 ลักษณะของศูนยส่ิงแวดลอมศึกษาดานการอนุรักษภูมิปญญาผ้ึงสายพันธุชันโรง ตําบลปถวี อําเภอ
มะขาม จังหวัดจันทบุรี เม่ือแยกเปนรายขอ พบวา ตองการใหศูนยส่ิงแวดลอมศึกษาดานการอนุรักษภูมิปญญา   ผ้ึงสายพันธุ
ชันโรงเขาไปมีบทบาทสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่ ใหมีการฝกอบรมเก่ียวกับผ้ึงสายพันธุชันโรงเกิดขึ้นในตําบล 
ตองการใหเทศบาลตําบลปถวีสนับสนุนสถานที่ งบประมาณ และบุคลากร ใหแกศูนยส่ิงแวดลอมศึกษา อยางตอเน่ือง ใหศูนย
ส่ิงแวดลอมศึกษา จัดกระบวนการฝกอบรมโดยอาศัยฐานการเรียนรูในชมชนและจัดตามสภาพจริง และศูนยฝกอบรมดานผ้ึง
สายพันธุชันโรงที่อาศัยวิทยากรถายทอดองคความรูจากทองถิ่น  
   2.3 ผลการเปรียบเทียบลักษณะส วนบุคคลกับความตองการจัดตั้ งศูนย สิ่ งแวดลอมศึกษา
ดานการ อนุร ักษภูมิปญญาผ้ึงสายพันธุชันโรงตําบลปถวี อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี พบวา อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพ แตกตางกันมีความตองการจัดตั้งศูนยส่ิงแวดลอมศึกษาดานการอนุรักษภูมิปญญาผ้ึงสายพันธุชันโรง แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 3 แนวทางการพัฒนาศูนยส่ิงแวดลอมศึกษาดานการอนุรักษภูมิปญญาผ้ึงสายพันธุชันโรง ตําบลปถวี อําเภอมะขาม 
จังหวัดจันทบุรี ดังน้ี 

   3.1 แนวทางหลักการดําเนินงานของศูนยส่ิงแวดลอมศึกษาดานการอนุรักษภูมิปญญาผ้ึงสายพันธุชันโรง 
ตําบลปถวี อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ประกอบดวย  
   1) การสรางภาคีเครือขายเพื่อการมีสวนรวม เปนกระบวนการหรือวิธีการที่ทําใหบุคคลหรือกลุม
บุคคลเกิดการประสานสัมพันธเพื่อการมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู และอนุรักษภูมิปญญาชันโรงในชุมชนทองถิ่น การ
สรางภาคีเครือขายของศูนยส่ิงแวดลอมศึกษา เพื่อใหเกิดความรวมมือของทุกฝายจะตองประกอบดวย 1) องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 2) โรงเรียน 3) ผูเพาะเล้ียงชันโรง และ 4) ชุมชนหรือหมูบาน  
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   2) การมีโครงสรางการบริหารงาน จะตองมีการจัดโครงสรางการบริหารงานรูปแบบ
คณะกรรมการ และจัดแบงงานที่ชัดเจนเพื่อใหดําเนินการเปนไปตามวัตถุประสงคการจัดตั้ง ประกอบดวย คณะกรรมการที่
ปรึกษา คณะกรรมการดําเนินงาน คณะทํางานฝายส่ือ คณะทํางานฝายประสานงานและประชาสัมพันธ คณะทํางานฝายงาน
บริการ คณะกรรมการฝายงานฐานการเรียนรู 
   3) การพัฒนาสํานักงานและฐานการเรียนรูเพื่อบริการ พบวา สถานที่ของศูนยส่ิงแวดลอมศึกษา
จะตองประกอบดวย ศูนยส่ิงแวดลอมศึกษาซ่ึงตั้งอยู ณ เทศบาลตําบลปถวี และฐานการเรียนรูในชุมชนจํานวน 4 ฐานการ
เรียนรู  
   3.2 วัตถุประสงคการจัดตั้งศูนยส่ิงแวดลอมศึกษาดานการอนุรักษภูมิปญญาผ้ึงสายพันธุชันโรง ตําบลปถวี 
อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุร ีเพื่อเปนศูนยกลางในการถายทอดองคความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติเก่ียวกับการอนุรักษภูมิ
ปญญาผ้ึงสายพันธุชันโรง เปนแหลงใหบริการขอมูล ขาวสาร ส่ือ และอุปกรณ ศูนยประสานงานและประชาสัมพันธใหเกิด
ความรวมมือและการสนับสนุนของภาคีเครือขายทั้งภายในและภายนอกตําบล สงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
เพื่ออนุรักษภูมิปญญาผ้ึงสายพันธุชันโรงและเปนแหลงเรียนรูในชุมชน และสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรในชุมชนได
ถายทอดภูมิปญญาผ้ึงสายพันธุชันโรงแกผูสนใจทั่วไป  
  3.3 แนวทางจัดการองคประกอบศูนยส่ิงแวดลอมศึกษาดานการอนุรักษภูมิปญญาผ้ึงสายพันธุชันโรง ตําบล
ปถวี อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุร ีไดแก สภาพแวดลอม ทรัพยากร (บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ อาคารสถานที่ ภาคี
เครือขาย) กระบวนการ (การวางแผน โครงสรางการบริหารงาน การประสานงาน การติดตามประเมินผล การประชาสัมพันธ)   
  3.4 สถานที่ของศูนยส่ิงแวดลอมศึกษาดานการอนุรักษภูมิปญญาชันโรง ตําบลปถวี อําเภอมะขาม จังหวัด
จันทบุรีควรจัดตั้ง ณ อาคารของสํานักงานเทศบาลตําบลปถวี ซ่ึงจะเปนศูนยส่ิงแวดลอมศึกษาหลักในการดําเนินงานและ
ประสานงานระดับตําบล และควรจัดตั้งฐานการเรียนรูในชุมชน  
  4. ผลการพัฒนาศูนยส่ิงแวดลอมศึกษา โดยใชกระบวนการแบบมีสวนรวมของชุมชน มีการปรับปรุงและพัฒนา
หองภายในอาคารใหเปนพื้นที่จัดแสดงส่ือการเรียนรู พื้นที่จัดกิจกรรม จัดทําแผนการฝกอบรม ผลิตคูมือการเรียนรู ฐานการ
เรียนรู แบบวัดความรู ทัศนคติ พฤติกรรม แบบสอบถามความพึงพอใจการใหบริการศูนยส่ิงแวดลอมศึกษา ดังน้ี 
   4.1 การพัฒนาอาคารของสํานักงานเทศบาลตําบลปถวี ซ่ึงนายกเทศมนตรีตําบลปถวี ไดอนุมัติใหใช
บริเวณชั้นลางหอประชุมใหญ (หลังใหม) รวมกับกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอมเทศบาลตําบลปถวี อําเภอมะขาม จังหวัด
จันทบุรี ตลอดจนสนับสนุนตู ชั้นวาง โทรทัศน วีซีดี เครื่องโปรเจคเตอร คอมพิวเตอรตั้งโตะจํานวน 2 ชุด ซ่ึงจะเปนศูนย
ส่ิงแวดลอมศึกษาฯ หลักในการดําเนินงานและประสานงานทั้งตําบล การจัดวางผังหองสํานักงานเปนไปตามแนวทางการ
พัฒนาทุกประการ 
  4.2 ฐานการเรียน ไดแก ฐานความหลากหลายและชีววิทยาของผ้ึงสายพันธุชันโรง ฐานภูมิปญญาการใช
ประโยชนผ้ึงสายพันธุชันโรง ฐานแหลงที่อยูผ้ึงสายพันธุชันโรง และฐานการขยายพันธุและการอนุรักษผ้ึงสายพันธุชันโรง  
  4.3 การจัดทําคูมือการเรียนรูชันโรงศึกษา ประกอบดวย เน้ือหาเก่ียวกับชนิดและภูมิปญญาของผ้ึงสายพันธุ
ชันโรง ประกอบดวยเน้ือหาเก่ียวกับชื่อวิทยาศาสตร ลักษณะชีววิทยา นิเวศวิทยาสภาพแวดลอม ลักษณะแหลงที่อยูอาศัย 
(แหลงที่พบ) การเพาะเล้ียงและแยกขยายพันธุ การอนุรักษผ้ึงสายพันธุชันโรง ตลอดจนภูมิปญญาการใชประโยชนทั้งทางตรง
และทางออม  
  4.4 การจัดทําบทปฏิบัติการฐานการเรียนรูผ้ึงสายพันธุชันโรง ประกอบดวยฐานการเรียนรูในชุมชนจํานวน 
4 แหง เพื่อใหกลุมเปาหมายไดศึกษาเรียนรูเก่ียวกับผ้ึงสายพันธุชันโรงตั้งแตลักษณะชีววิทยา นิเวศวิทยาสภาพแวดลอม 
ลักษณะแหลงที่อยูอาศัย (แหลงที่พบ) การเพาะเล้ียงและขยายพันธุ การอนุรักษ ตลอดจนภูมิปญญาการใชประโยชนทั้ง
ทางตรงและทางออม โดยอาศัยการมองเห็น การสัมผัส การลงมือปฏิบัติจริง  
  4.5 การจัดทําแบบทดสอบความรู แบบวัดเจตคติ และแบบวัดพฤติกรรมการอนุรักษผ้ึงสายพันธุชันโรง
สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ตลอดจนแบบสอบถามความพึงพอใจศูนยส่ิงแวดลอมศึกษาเพื่อการอนุรักษภูมิ
ปญญาผ้ึงสายพันธุชันโรง 

  4.6 หลักสูตรการฝกอบรม “ชันโรงศึกษา” จํานวน 2 วัน 
  4.7 โครงการที่ไดรับการอนุมัติและนําไปสูการปฏิบัติจริงไดแก กิจกรรมการอบรมนักเรียนและนักศึกษาใน
พื้นที่ตําบลปถวี ภายใตโครงการ  ปอดชุมชน ปาชุมชน ประจําปงบประมาณ 2558 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหหนวยงานมห
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   2) การมีโครงสรางการบริหารงาน จะตองมีการจัดโครงสรางการบริหารงานรูปแบบ
คณะกรรมการ และจัดแบงงานที่ชัดเจนเพื่อใหดําเนินการเปนไปตามวัตถุประสงคการจัดตั้ง ประกอบดวย คณะกรรมการที่
ปรึกษา คณะกรรมการดําเนินงาน คณะทํางานฝายส่ือ คณะทํางานฝายประสานงานและประชาสัมพันธ คณะทํางานฝายงาน
บริการ คณะกรรมการฝายงานฐานการเรียนรู 
   3) การพัฒนาสํานักงานและฐานการเรียนรูเพื่อบริการ พบวา สถานที่ของศูนยส่ิงแวดลอมศึกษา
จะตองประกอบดวย ศูนยส่ิงแวดลอมศึกษาซ่ึงตั้งอยู ณ เทศบาลตําบลปถวี และฐานการเรียนรูในชุมชนจํานวน 4 ฐานการ
เรียนรู  
   3.2 วัตถุประสงคการจัดตั้งศูนยส่ิงแวดลอมศึกษาดานการอนุรักษภูมิปญญาผ้ึงสายพันธุชันโรง ตําบลปถวี 
อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุร ีเพื่อเปนศูนยกลางในการถายทอดองคความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติเก่ียวกับการอนุรักษภูมิ
ปญญาผ้ึงสายพันธุชันโรง เปนแหลงใหบริการขอมูล ขาวสาร ส่ือ และอุปกรณ ศูนยประสานงานและประชาสัมพันธใหเกิด
ความรวมมือและการสนับสนุนของภาคีเครือขายทั้งภายในและภายนอกตําบล สงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
เพื่ออนุรักษภูมิปญญาผ้ึงสายพันธุชันโรงและเปนแหลงเรียนรูในชุมชน และสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรในชุมชนได
ถายทอดภูมิปญญาผ้ึงสายพันธุชันโรงแกผูสนใจทั่วไป  
  3.3 แนวทางจัดการองคประกอบศูนยส่ิงแวดลอมศึกษาดานการอนุรักษภูมิปญญาผ้ึงสายพันธุชันโรง ตําบล
ปถวี อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุร ีไดแก สภาพแวดลอม ทรัพยากร (บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ อาคารสถานที่ ภาคี
เครือขาย) กระบวนการ (การวางแผน โครงสรางการบริหารงาน การประสานงาน การติดตามประเมินผล การประชาสัมพันธ)   
  3.4 สถานที่ของศูนยส่ิงแวดลอมศึกษาดานการอนุรักษภูมิปญญาชันโรง ตําบลปถวี อําเภอมะขาม จังหวัด
จันทบุรีควรจัดตั้ง ณ อาคารของสํานักงานเทศบาลตําบลปถวี ซ่ึงจะเปนศูนยส่ิงแวดลอมศึกษาหลักในการดําเนินงานและ
ประสานงานระดับตําบล และควรจัดตั้งฐานการเรียนรูในชุมชน  
  4. ผลการพัฒนาศูนยส่ิงแวดลอมศึกษา โดยใชกระบวนการแบบมีสวนรวมของชุมชน มีการปรับปรุงและพัฒนา
หองภายในอาคารใหเปนพื้นที่จัดแสดงส่ือการเรียนรู พื้นที่จัดกิจกรรม จัดทําแผนการฝกอบรม ผลิตคูมือการเรียนรู ฐานการ
เรียนรู แบบวัดความรู ทัศนคติ พฤติกรรม แบบสอบถามความพึงพอใจการใหบริการศูนยส่ิงแวดลอมศึกษา ดังน้ี 
   4.1 การพัฒนาอาคารของสํานักงานเทศบาลตําบลปถวี ซ่ึงนายกเทศมนตรีตําบลปถวี ไดอนุมัติใหใช
บริเวณชั้นลางหอประชุมใหญ (หลังใหม) รวมกับกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอมเทศบาลตําบลปถวี อําเภอมะขาม จังหวัด
จันทบุรี ตลอดจนสนับสนุนตู ชั้นวาง โทรทัศน วีซีดี เครื่องโปรเจคเตอร คอมพิวเตอรตั้งโตะจํานวน 2 ชุด ซ่ึงจะเปนศูนย
ส่ิงแวดลอมศึกษาฯ หลักในการดําเนินงานและประสานงานทั้งตําบล การจัดวางผังหองสํานักงานเปนไปตามแนวทางการ
พัฒนาทุกประการ 
  4.2 ฐานการเรียน ไดแก ฐานความหลากหลายและชีววิทยาของผ้ึงสายพันธุชันโรง ฐานภูมิปญญาการใช
ประโยชนผ้ึงสายพันธุชันโรง ฐานแหลงที่อยูผ้ึงสายพันธุชันโรง และฐานการขยายพันธุและการอนุรักษผ้ึงสายพันธุชันโรง  
  4.3 การจัดทําคูมือการเรียนรูชันโรงศึกษา ประกอบดวย เน้ือหาเก่ียวกับชนิดและภูมิปญญาของผ้ึงสายพันธุ
ชันโรง ประกอบดวยเน้ือหาเก่ียวกับชื่อวิทยาศาสตร ลักษณะชีววิทยา นิเวศวิทยาสภาพแวดลอม ลักษณะแหลงที่อยูอาศัย 
(แหลงที่พบ) การเพาะเล้ียงและแยกขยายพันธุ การอนุรักษผ้ึงสายพันธุชันโรง ตลอดจนภูมิปญญาการใชประโยชนทั้งทางตรง
และทางออม  
  4.4 การจัดทําบทปฏิบัติการฐานการเรียนรูผ้ึงสายพันธุชันโรง ประกอบดวยฐานการเรียนรูในชุมชนจํานวน 
4 แหง เพื่อใหกลุมเปาหมายไดศึกษาเรียนรูเก่ียวกับผ้ึงสายพันธุชันโรงตั้งแตลักษณะชีววิทยา นิเวศวิทยาสภาพแวดลอม 
ลักษณะแหลงที่อยูอาศัย (แหลงที่พบ) การเพาะเล้ียงและขยายพันธุ การอนุรักษ ตลอดจนภูมิปญญาการใชประโยชนทั้ง
ทางตรงและทางออม โดยอาศัยการมองเห็น การสัมผัส การลงมือปฏิบัติจริง  
  4.5 การจัดทําแบบทดสอบความรู แบบวัดเจตคติ และแบบวัดพฤติกรรมการอนุรักษผ้ึงสายพันธุชันโรง
สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ตลอดจนแบบสอบถามความพึงพอใจศูนยส่ิงแวดลอมศึกษาเพื่อการอนุรักษภูมิ
ปญญาผ้ึงสายพันธุชันโรง 

  4.6 หลักสูตรการฝกอบรม “ชันโรงศึกษา” จํานวน 2 วัน 
  4.7 โครงการที่ไดรับการอนุมัติและนําไปสูการปฏิบัติจริงไดแก กิจกรรมการอบรมนักเรียนและนักศึกษาใน
พื้นที่ตําบลปถวี ภายใตโครงการ  ปอดชุมชน ปาชุมชน ประจําปงบประมาณ 2558 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหหนวยงาน
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ราชการ/ประชาชนในพื้นที่ ไดรวมฟนฟูระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ปลูกจิตสํานึกใหประชาชนดวยการ
ฝกอบรม เขามามีสวนรวมปลูกตนไม ดูแล และบํารุงรักษาตนไม การรณรงคลดภาวะโลกรอน เพิ่มพื้นที่สีเขียวดวยการปลูก
ตนไม และอบรมใหความรูแกกลุมเปาหมายเก่ียวกับผ้ึงสายพันธุชันโรง กลุมเปาหมายคือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 2 
จํานวน 39 คน โรงเรียนบานหนองสลุด และนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. จํานวน   12 คน วิทยาลัยเทคโนโลยีตาก
สินบริหารธุรกิจ งบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลตําบลปถวี จํานวน 20,000 บาท      (สองหม่ืนบาทถวน) กิจกรรมไดแก 
การเรียนรูในศูนยส่ิงแวดลอมศึกษาและฐานการเรียนรูในชุมชน 4 ฐาน (การอนุรักษผ้ึงสายพันธุชันโรง) 
  5. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูภายในศูนยส่ิงแวดลอมศึกษาดานการอนุรักษภูมิปญญา ผ้ึงสายพันธุชันโรง ตําบล
ปถวี อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุร ี

   5.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรูภายในศูนยส่ิงแวดลอมศึกษาดานการอนุรักษภูมิปญญาผ้ึงสายพันธุชันโรง 
ตําบลปถวี อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี  ดวยหลักสูตรการฝกอบรม“ชันโรงศึกษา” แกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 
โรงเรียนบานหนองสลุด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พบวา 

   5.2 นักเรียนสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 62.5 และเพศชาย รอยละ 37.5 สวนใหญไมเคยเรียนรูเรื่องผ้ึง
สายพันธุชันโรงมากอน รอยละ 68.8 หลังการอบรมนักเรียนมีคะแนนเฉล่ียความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการอนุรักษภูมิปญญา
ผ้ึงสายพันธุชันโรงเพิ่มขึ้นจากกอนอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05 และพบวาหลังการอบรมนักเรียนชายและหญิง มี
ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการอนุรักษภูมิปญญาผ้ึงสายพันธุชันโรงไมแตกตางกัน 

    5.3 ดานความพึงพอใจพบวานักเรียนสวนใหญรูจักศูนยส่ิงแวดลอมศึกษาฯ จาก Facebook เพจ “ชันโรง
ศึกษา” รอยละ 40.6 รองลงมาจากโรงเรียนและเทศบาลตําบลปถวี รอยละ 21.9 ผูนําชุมชน สมาชิกสภาทองถิ่น รอยละ 9.4 
และแผนพับประชาสัมพันธ รอยละ 6.3 
   5.4 นักเรียนสวนใหญมีความพึงพอใจตอการใหบริการของศูนยส่ิงแวดลอมศึกษาฯ ไดแก วิทยากรมี
ความรูความสามารถในการถายทอดองคความรู และฐานการเรียนรูในชุมชนใชส่ือตามสภาพจริง เชน แหลงเพาะเล้ียงผ้ึงสาย
พันธุชันโรง การแยกขยาย ฯลฯ รองลงมาความเต็มใจและความพรอมในการใหบริการอยางสุภาพ ส่ือชวยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การเรียนรู ความสะอาดของสถานที่ใหบริการ ส่ือประกอบการเรียนรูมีความทันสมัย และเพียงพอ  
  5.5 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาศูนยส่ิงแวดลอมศึกษาดานการอนุรักษภูมิปญญาผ้ึงสายพันธุชันโรง ตําบล
ปถวี อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุร ีพบวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูจะตองดําเนินการอยางตอเน่ืองทุกป เพราะมีประโยชน
ตอนักเรียนและกลุมเปาหมายอ่ืนทีจ่ะเขามาเรียนรูเปนอยางมาก ควรจัดใหมีการพัฒนาศักยภาพใหแกนักเรียนที่สามารถเปน
วิทยากรทองถิ่น บรรยายแกกลุมเปาหมายอ่ืน เชน คณะผูศึกษาดูงาน นักเรียนจากโรงเรียนตาง ๆ เปนตน เนนการปฏิบัติจริง
ในพื้นที่มากกวาการบรรยาย และมอบผลงานที่ไดใหแกผูเขารับการอบรม เชน ชันโรงที่แยกไดใหม ผลิตภัณฑที่แปรรูปแลว 
และควรแยกอาคารสําหรับศูนยส่ิงแวดลอมศึกษาฯ ออกมาตางหาก เพื่อใหมีพื้นที่เฉพาะและกวางขวางมากยิ่งขึ ้น รองรับ
กลุมเปาหมายที่มากขึ้นในอนาคต 

สรุปและอภิปรายผล  

  การพัฒนาศูนยส่ิงแวดลอมศึกษาดานการอนุรักษภูมิปญญาผ้ึงสายพันธุชันโรง ตําบลปถวี อําเภอมะขาม จังหวัด
จันทบุรี มีประเด็นสําคัญนํามาอภิปราย ดังน้ี 
  1. การศึกษาชนิด ลักษณะทางชีววิทยา ภูมิปญญาการเพาะเล้ียง การขยายพันธุชันโรงที่มีอยูในชุมชน พรอมทั้ง  ภูมิ
ปญญาการใชประโยชนจากผ้ึงสายพันธุชันโรง พบวา มีผ้ึงสายพันธุชันโรงในพื้นที่ตําบลปถวี อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 
จํานวนทั้งส้ิน 4 ชนิด ไดแก Lepidotrigona terminate, Tetragonula pagdeni, Tetragonula  fuscobalteata, 
Hypotrigona klossi สอดคลองกับการวิจัยของ (Sawatthum, 2004) พบวา ผ้ึงสายพันธุชันโรงที่มีการเล้ียงในจังหวัด
จันทบุรี ไดแก Tetragonula pagdeni เปนชนิดที่มีความแข็งแรงและพบแพรหลายในพื้นที่ตางๆ มากที่สุด โครงสรางลําตัว
ประกอบดวย สวนหัว อก และทอง การเจริญเติบโตเริ่มตั้งแต ไข ตัวหนอน ระยะดักแด ตัวเต็มวัย  รวมระยะเวลา 40 วัน มี 3 
วรรณะ ไดแก วรรณะงาน วรรณะตัวผู และวรรณะนางพญา โครงสรางรัง ประกอบดวย การสรางรังในโพรงตนไมที่มีชีวิต รังใต
ดินโดยอาศัยรังปลวกเการังมดหรือโพรงใตดินทํารัง รังในโพรงไมที่ไมมีชีวิต รังในโพรงเทียม และรังในลักษณะเปดโลง สอดคลองกับ
การศึกษาการเล้ียงและขยายผ้ึงสายพันธุชันโรงอยางมีประสิทธิภาพ (อัญชลี, 2548) ไดศึกษาชีววิทยาของผ้ึงสายพันธุชันโรง
ชนิด Tetragonula pagdeni ผ้ึงสายพันธุชันโรงชนิดน้ีมักอาศัยโพรงธรรมชาติเหนือดินโดยพบทั้งโพรงในตนไมและตามมห
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อาคารบานเรือน โดยมีปากทางเขารังเปนทอส้ันๆ ถวยตัวออนและถวยอาหารมีลักษณะเปนกลุม (Cluster type) แหลง
อาหารผ้ึงสายพันธุชันโรงคือ เกสรและนํ้าตอย พฤติกรรมการหาอาหารของผ้ึงสายพันธุชันโรง (Foraging Behavior of Small 
Stingless Bees) มีรัศมีหากินใกลรังไมเกิน 300 เมตร และตอมดอกไมไมเลือก ไมวาดอกจะมีโครงสราง และรูปรางของดอก
เปนอยางไร และศัตรูของผ้ึงสายพันธุชันโรง ไดแก นก จ้ิงจก มด มวนแดง และหนอนแมลงวัน  
 2. ความตองการของประชาชนตอการจัดตั้งศูนยส่ิงแวดลอมศึกษาดานการอนุรักษภูมิปญญาผ้ึงสายพันธุชันโรง ตําบล
ปถวี อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ก ลุมตัวอยางสวนใหญมีความตองการ ใหมีการจัดตั้ ง  รอยละ 100 ทั้งน้ีอาจเปน
เพราะวาการจัดตั้งศูนย ส่ิงแวดลอมศึกษาเปนเรื่องใหมสําหรับประชาชนตําบลปถวีและเห็นวาจะเปนประโยชนแก
กลุมเปาหมายที่หลากหลาย ไมวาจะเปนกลุมนักเรียน นักศึกษา นักวิจัย เกษตรกลุมสนใจ โดยอาศัยทรัพยากรที่มีในทองถิ่น 
ตลอดจนเทศบาลตําบลปถวีก็มีความพรอมที่จะใหการสนับสนุนในทุกดานเพราะเปนไปตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายบัญญัติไว
ทุกประการ (อรัญ, 2557) 
  3. โครงสรางการบริหารงาน การดําเนินงานศูนยส่ิงแวดลอมศึกษาดานการอนุรักษภูมิปญญาผ้ึงสายพันธุชันโรง 
ตําบลปถวี อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี จะตองมีการจัดโครงสรางการบริหารงานรูปแบบคณะกรรมการ และจัดแบงงานที่
ชัดเจนเพื่อใหดําเนินการเปนไปตามวัตถุประสงคการจัดตั้ง ไดแก คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการการดําเ นินงาน 
คณะทํางานฝายส่ือ คณะทํางานฝายประสานงานและประชาสัมพันธ คณะทํางานฝายบริการ คณะทํางานฝายฐานการเรียนรู 
สอดคลองกับการวิจัยรูปแบบศูนยส่ิงแวดลอมศึกษาระดับจังหวัด (รวีวรรณ, 2543) การดําเนินศูนยส่ิงแวดลอมศึกษาจุดเนนที่
จะนํามาเปนกลยุทธในการดําเนินงานของศูนยส่ิงแวดลอมศึกษาใหมีประสิทธิภาพจะตองปรับโครงสรางการบริหารงานแบบ
คณะกรรมการ และมีการแบงงานเปนฝายชัดเจนเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงคและบทบาทหนาที่ของศูนย
ส่ิงแวดลอมศึกษา 
 4. การพัฒนาศูนยส่ิงแวดลอมศึกษาดานการอนุรักษภูมิปญญาผ้ึงสายพันธุชันโรง ตําบลปถวี อําเภอมะขาม จังหวัด
จันทบุรี การพัฒนาอาคารของสํานักงานเทศบาลตําบลปถวี ซ่ึงนายกเทศมนตรีตําบลปถวี ไดอนุมัติใหใชบริเวณ ชั้นลาง
หอประชุมใหญ (หลังใหม) รวมกับกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอมเทศบาลตําบลปถวี อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ตลอดจน
สนับสนุนตู ชั้นวาง โทรทัศน วีซีดี เครื่องโปรเจคเตอร คอมพิวเตอรตั้งโตะจํานวน 2 ชุด ซ่ึงจะเปนศูนยส่ิงแวดลอมศึกษาฯ 
หลักในการดําเนินงานและประสานงานทั้งตําบล การจัดวางผังหองสํานักงานเปนไปตามแนวทางการพัฒนาทุกประการ ฐาน
การเรียนรูในชุมชน การจัดทําคูมือการเรียนรูชันโรงศึกษา จัดทําบทปฏิบัติการฐานการเรียนรู   ผ้ึงสายพันธุชันโรง จัดทํา
แบบทดสอบความรู แบบวัดเจตคติ และแบบวัดพฤติกรรมการอนุรักษผ้ึงสายพันธุชันโรงสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน ตลอดจนแบบสอบถามความพึงพอใจศูนยส่ิงแวดลอมศึกษาเพื่อการอนุรักษภูมิปญญาผ้ึงสายพันธุชันโรงและหลักสูตร
การฝกอบรม “ชันโรงศึกษา” สอดคลองกับหลักการของ (กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม, 2546) ที่วาศูนยส่ิงแวดลอมศึกษา
เปนแหลงเรียนรูดานส่ิงแวดลอมทั้งกายภาพชีวภาพ สังคมและวัฒนธรรม      มีองคประกอบ ไดแก อาคารสถานที่ หองเรียน
ธรรมชาติ ส่ือการเรียนรูบุคลากรที่มีความรูดานส่ิงแวดลอมศึกษา มีการสรางกระบวนการเรียนรู โดยมีจุดมุงหมายใหเกิดความรู
ความเขาใจ  เจตคติ คานิยม และมีทักษะในการปกปองดูแลรักษาส่ิงแวดลอม ตลอดจนมีจิตสํานึกรักธรรมชาติ  นอกจากน้ียังมีการ
พัฒนาผูถายทอดองคความรูดานส่ิงแวดลอม เพื่อใหสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับการศึกษาเพื่อ
พัฒนาศูนยส่ิงแวดลอมศึกษาบานศีรษะอโศก พบวา การพัฒนาศูนย ส่ิงแวดลอมศึกษาบานศีรษะอโศก ไดเสนทางศึกษา
ธรรมชาติโดยมีสถานีศึกษา 9 สถานี ฐานขอมูล  พรรณไมและปายช่ือพรรณไม จํานวน 150 ชนิด ส่ือการเรียนรูไดแก ชุด
นิทรรศการ วีดิทัศน บทปฏิบัติการ คูมือศึกษาพรรณไม และอ่ืน ๆ (สุนทรี, 2555) 
 5. การจัดกิจกรรมการเรียนรูภายในศูนยส่ิงแวดลอมศึกษาดานการอนุรักษภูมิปญญาผ้ึงสายพันธุชันโรง ตําบลปถวี 
อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ดวยหลักสูตรการฝกอบรม“ชันโรงศึกษา”แกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบาน
หนองสลุด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พบวา นักเรียนสวนใหญไมเคยเรียนรูเรื่องผ้ึงสายพันธุ
ชันโรงมากอน หลังการอบรมนักเรียนมีคะแนนเฉล่ียความรู เจตคติ และพฤติกรรมการอนุรักษภูมิปญญา ผ้ึงสายพันธุชันโรง
เพิ่มขึ้นจากกอนอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05และหลังการอบรมนักเรียนชายและหญิง      มีความรู เจตคติ และ
พฤติกรรมของเก่ียวกับการอนุรักษภูมิปญญาผ้ึงสายพันธุชันโรงไมแตกตางกัน สอดคลองกับการวิจัยเพื่อพัฒนาศูนย
ส่ิงแวดลอมศึกษาบานศีรษะอโศก พบวา นักเรียนมีความรู เจตคติ และมีพฤติกรรมการปฏิบัติดานความหลากหลายของพรรณ
ไมหลังการอบรมในระดับมาก ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากกอนการอบรมที่อยู ในระดับปานกลางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
นักเรียนชายและหญิงหลังไดรับการฝกอบรมดานความหลากหลายของพรรณไมแลวมีความรู    เจตคติ และพฤติกรรมการมห
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อาคารบานเรือน โดยมีปากทางเขารังเปนทอส้ันๆ ถวยตัวออนและถวยอาหารมีลักษณะเปนกลุม (Cluster type) แหลง
อาหารผ้ึงสายพันธุชันโรงคือ เกสรและนํ้าตอย พฤติกรรมการหาอาหารของผ้ึงสายพันธุชันโรง (Foraging Behavior of Small 
Stingless Bees) มีรัศมีหากินใกลรังไมเกิน 300 เมตร และตอมดอกไมไมเลือก ไมวาดอกจะมีโครงสราง และรูปรางของดอก
เปนอยางไร และศัตรูของผ้ึงสายพันธุชันโรง ไดแก นก จ้ิงจก มด มวนแดง และหนอนแมลงวัน  
 2. ความตองการของประชาชนตอการจัดตั้งศูนยส่ิงแวดลอมศึกษาดานการอนุรักษภูมิปญญาผ้ึงสายพันธุชันโรง ตําบล
ปถวี อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ก ลุมตัวอยางสวนใหญมีความตองการ ใหมีการจัดตั้ ง  รอยละ 100 ทั้งน้ีอาจเปน
เพราะวาการจัดตั้งศูนย ส่ิงแวดลอมศึกษาเปนเรื่องใหมสําหรับประชาชนตําบลปถวีและเห็นวาจะเปนประโยชนแก
กลุมเปาหมายที่หลากหลาย ไมวาจะเปนกลุมนักเรียน นักศึกษา นักวิจัย เกษตรกลุมสนใจ โดยอาศัยทรัพยากรที่มีในทองถิ่น 
ตลอดจนเทศบาลตําบลปถวีก็มีความพรอมที่จะใหการสนับสนุนในทุกดานเพราะเปนไปตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายบัญญัติไว
ทุกประการ (อรัญ, 2557) 
  3. โครงสรางการบริหารงาน การดําเนินงานศูนยส่ิงแวดลอมศึกษาดานการอนุรักษภูมิปญญาผ้ึงสายพันธุชันโรง 
ตําบลปถวี อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี จะตองมีการจัดโครงสรางการบริหารงานรูปแบบคณะกรรมการ และจัดแบงงานที่
ชัดเจนเพื่อใหดําเนินการเปนไปตามวัตถุประสงคการจัดตั้ง ไดแก คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการการดําเ นินงาน 
คณะทํางานฝายส่ือ คณะทํางานฝายประสานงานและประชาสัมพันธ คณะทํางานฝายบริการ คณะทํางานฝายฐานการเรียนรู 
สอดคลองกับการวิจัยรูปแบบศูนยส่ิงแวดลอมศึกษาระดับจังหวัด (รวีวรรณ, 2543) การดําเนินศูนยส่ิงแวดลอมศึกษาจุดเนนที่
จะนํามาเปนกลยุทธในการดําเนินงานของศูนยส่ิงแวดลอมศึกษาใหมีประสิทธิภาพจะตองปรับโครงสรางการบริหารงานแบบ
คณะกรรมการ และมีการแบงงานเปนฝายชัดเจนเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงคและบทบาทหนาที่ของศูนย
ส่ิงแวดลอมศึกษา 
 4. การพัฒนาศูนยส่ิงแวดลอมศึกษาดานการอนุรักษภูมิปญญาผ้ึงสายพันธุชันโรง ตําบลปถวี อําเภอมะขาม จังหวัด
จันทบุรี การพัฒนาอาคารของสํานักงานเทศบาลตําบลปถวี ซ่ึงนายกเทศมนตรีตําบลปถวี ไดอนุมัติใหใชบริเวณ ช้ันลาง
หอประชุมใหญ (หลังใหม) รวมกับกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอมเทศบาลตําบลปถวี อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ตลอดจน
สนับสนุนตู ชั้นวาง โทรทัศน วีซีดี เครื่องโปรเจคเตอร คอมพิวเตอรตั้งโตะจํานวน 2 ชุด ซ่ึงจะเปนศูนยส่ิงแวดลอมศึกษาฯ 
หลักในการดําเนินงานและประสานงานทั้งตําบล การจัดวางผังหองสํานักงานเปนไปตามแนวทางการพัฒนาทุกประการ ฐาน
การเรียนรูในชุมชน การจัดทําคูมือการเรียนรูชันโรงศึกษา จัดทําบทปฏิบัติการฐานการเรียนรู   ผ้ึงสายพันธุชันโรง จัดทํา
แบบทดสอบความรู แบบวัดเจตคติ และแบบวัดพฤติกรรมการอนุรักษผ้ึงสายพันธุชันโรงสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน ตลอดจนแบบสอบถามความพึงพอใจศูนยส่ิงแวดลอมศึกษาเพื่อการอนุรักษภูมิปญญาผ้ึงสายพันธุชันโรงและหลักสูตร
การฝกอบรม “ชันโรงศึกษา” สอดคลองกับหลักการของ (กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม, 2546) ที่วาศูนยส่ิงแวดลอมศึกษา
เปนแหลงเรียนรูดานส่ิงแวดลอมทั้งกายภาพชีวภาพ สังคมและวัฒนธรรม      มีองคประกอบ ไดแก อาคารสถานที่ หองเรียน
ธรรมชาติ ส่ือการเรียนรูบุคลากรที่มีความรูดานส่ิงแวดลอมศึกษา มีการสรางกระบวนการเรียนรู โดยมีจุดมุงหมายใหเกิดความรู
ความเขาใจ  เจตคติ คานิยม และมีทักษะในการปกปองดูแลรักษาส่ิงแวดลอม ตลอดจนมีจิตสํานึกรักธรรมชาติ  นอกจากน้ียังมีการ
พัฒนาผูถายทอดองคความรูดานส่ิงแวดลอม เพื่อใหสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับการศึกษาเพื่อ
พัฒนาศูนยส่ิงแวดลอมศึกษาบานศีรษะอโศก พบวา การพัฒนาศูนย ส่ิงแวดลอมศึกษาบานศีรษะอโศก ไดเสนทางศึกษา
ธรรมชาติโดยมีสถานีศึกษา 9 สถานี ฐานขอมูล  พรรณไมและปายช่ือพรรณไม จํานวน 150 ชนิด ส่ือการเรียนรูไดแก ชุด
นิทรรศการ วีดิทัศน บทปฏิบัติการ คูมือศึกษาพรรณไม และอ่ืน ๆ (สุนทรี, 2555) 
 5. การจัดกิจกรรมการเรียนรูภายในศูนยส่ิงแวดลอมศึกษาดานการอนุรักษภูมิปญญาผ้ึงสายพันธุชันโรง ตําบลปถวี 
อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ดวยหลักสูตรการฝกอบรม“ชันโรงศึกษา”แกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบาน
หนองสลุด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พบวา นักเรียนสวนใหญไมเคยเรียนรูเรื่องผ้ึงสายพันธุ
ชันโรงมากอน หลังการอบรมนักเรียนมีคะแนนเฉล่ียความรู เจตคติ และพฤติกรรมการอนุรักษภูมิปญญา ผ้ึงสายพันธุชันโรง
เพิ่มขึ้นจากกอนอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05และหลังการอบรมนักเรียนชายและหญิง      มีความรู เจตคติ และ
พฤติกรรมของเก่ียวกับการอนุรักษภูมิปญญาผ้ึงสายพันธุชันโรงไมแตกตางกัน สอดคลองกับการวิจัยเพื่อพัฒนาศูนย
ส่ิงแวดลอมศึกษาบานศีรษะอโศก พบวา นักเรียนมีความรู เจตคติ และมีพฤติกรรมการปฏิบัติดานความหลากหลายของพรรณ
ไมหลังการอบรมในระดับมาก ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากกอนการอบรมที่อยู ในระดับปานกลางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
นักเรียนชายและหญิงหลังไดรับการฝกอบรมดานความหลากหลายของพรรณไมแลวมีความรู    เจตคติ และพฤติกรรมการ
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ปฏิบัติดานความหลากหลายของพรรณไมไมแตกตางกัน (สุนทรี, 2555) และสอดคลองกับการวิจัยเพื่อพัฒนาแหลงเรียนรู
ส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติโดยใชกระบวนการทางส่ิงแวดลอมศึกษา สําหรับนักเรียนชวงชั้นที ่3 กรณีศึกษาปาเจ็ดคด - โปงกอน
เสา พบวา นักเรียนระดับชวงชั้นที่ 3 ที่ผานการฝกอบรม คูมือปฏิบัติการศึกษาธรรมชาติ ชุดเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติเจ็ดคด - 
โปงกอนเสา มีความตระหนัก ความรู ความเขาใจ ทักษะและเจตคติที่ดีเก่ียวกับปญหาของระบบนิเวศในปาสูงกวากอนเขารับ
การฝกอบรม โดยวิเคราะหเปรียบเทียบจากคะแนนกอนและหลังการฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (วรากร, 
2549)      

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 1) ควรศึกษาปจจัยทีส่งผลตอการความยั่งยืนของศูนยส่ิงแวดลอมศึกษาดานการอนุรักษภูมิปญญาผ้ึงสายพันธุชันโรง 
ตําบลปถวี อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุร ี
 2) ควรศึกษาการพัฒนาภาคีเครือขายของศูนยส่ิงแวดลอมศึกษาดานการอนุรักษภูมิปญญาผ้ึงสายพันธุชันโรง  
 3) ควรศึกษาการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นดานการอนุรักษภูมิปญญาผ้ึงสายพันธุชันโรง 
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วัฏจักรการสืบพันธุและฤดูวางไขของปูมา Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758)  
บริเวณอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุร ี

Breeding Cycle and Spawning Season of Blue Swimming Crab Portunus 
pelagicus (Linnaeus, 1758) at Kung Krabaen Bay, Chanthaburi Province 

1ชุตาภา คุณสุข, 2ดวงแกว งามแกว, 2ธีระ แพทยรักษา, 2วราพร อ่ิมรัตน, 3พงษชัย ดํารงโรจนวัฒนา 
1ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
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บทคัดยอ 
 การศึกษาวัฏจักรการสืบพันธุและฤดูวางไขของปูมา Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758) ในบริเวณ 
อาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี ในระหวางเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 ผลการศึกษาพบปูมาเพศ
เมียมีการพัฒนารังไขอยูในระยะที่ 1, 2, 3 และ 4 คิดเปนอัตราสวนรอยละ 73.07, 18.13, 4.95 และ 3.85 ตามลําดับ รังไขใน
ระยะที่ 4 มีคา11.36% คาดัชนีความสมบูรณเพศมีคาตั้งแต0 ถึง 2.59% ความดกไขมีคาตั้งแต13,316.80 ถึง 1,816,198.08 
ฟอง ความดกไขเฉล่ียเทากับ 466,568.30 ± 264,337.14 ฟอง จากปูมาที่มีขนาดความกวางกระดองเฉล่ีย 12.01 เซนติเมตร 
ขนาดไขของปูมาไขนอกกระดองระยะที่ 5 และระยะที 6 มีคาเฉล่ีย 0.32 มิลลิเมตร และ 0.39 มิลลิเมตร ปูมาเพศเมียที่มีไข
นอกกระดองขนาดเล็กที่สุดมีความกวางกระดอง 5.77 เซนติเมตร มีความดกไข 460,052.40 ฟอง และขนาดแรกเริ่มสืบพันธุมี
ความกวางกระดอง 10.1 เซนติเมตร ความสัมพันธระหวางความกวางกระดองกับความดกไข พบวามีความสัมพันธเชิงเสน ดัง
สมการ y = 15284x + 317159 สําหรับความชุกชุมของปูมาเพศเมียแตละสถานี พบวามีความแตกตางกันอยางนัยสําคัญทาง
สถิติ (p<0.05) แตความชุกชุมของปูมาเพศเมียในแตละฤดูกาล พบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 
คําสําคัญ: วัฏจักรการสืบพันธุ, ฤดูวางไข, ปูมา, การพัฒนารังไข, ความดกไข 

Abstract 
Study on the breeding cycle and spawning season of blue swimming crab Portunus pelagicus 

(Linnaeus, 1758) at Kung Krabaen Bay, Chanthaburi Province was conducted from August 2013 to July 
2014. The results found that the ovary development of female in stage 1, 2, 3, and 4 were 73.07%, 
18.13%, 4.95%, and 3.85%, respectively. The gonado somatic index was ranged between 0 to 2.59%. The 
fecundity of eggs was ranged from 13,316.80 to 1,816,198.08 and average fecundity was 466,568.30 ± 
264,337.14 from average size 12.01cm. Average size of egg in stage 5 and stage 6 were 0.32 cm and 0.39 
mm. The smallest size of female crab was 5.77 cm which have the fecundity 460,052.40 eggs. First size at 
maturity was 10.1 cm. The relationship between carapace width and fecundity was y = 15284x + 317159. 
Female crab distribution has significantly different with the station (p<0.05) in contrast it has no 
significantly different with the season (p>0.05). 
Keywords: Breeding cycle, Spawning season, Blue swimming crab, Ovary development, Fecundity 

บทนํา 
 ปูมา Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758) จัดเปนสัตวนํ้าที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจภายในทองถิ่นและ
ประเทศไทยมาเปนเวลาชานาน โดยเปนแหลงสรางรายไดใหกับชาวประมง ผูประกอบการ พอคา และโรงงานอุตสาหกรรม
การสงออกทั้งชายฝงทะเลอันดามัน และอาวไทย โดยจากสถิติของกรมประมง ในป 2552 พบวาประเทศไทยสามารถสงออกปู
มาสรางรายไดถึง 2,496.30 ลานบาท อยางไรก็ตามสถานการณการทําประมงปูมาในปจจุบัน ซ่ึงมีความตองการที่จะจับปูมา
จากธรรมชาติใหไดมากที่สุด เพื่อตอบสนองกับความตองการการบริโภคทัง้ในและตางประเทศ ก็ไดทําใหเกิดแรงผลักดันในการ
นําทรัพยากรปูมามาใชประโยชนมากขึ้นอยางตอเน่ือง และไดทําใหปูมาเริ่มมีจํานวนลดนอยลง ขนาดก็เล็กลงดวย โดยจาก
ขอมูลของกรมประมงในป 2543 พบวามีปริมาณการจับปูมามากถึง 58,100 ตัน อยางไรก็ตามกลับพบวาในป 2555 มีปริมาณ
การจับปูมาเหลือเพียง 33,500 ตัน เทาน้ัน (กรมประมง, 2556) สาเหตุของการลดลงของปูมา ไดแก การจับปูมาตลอดทั้งป
และมากเกินอัตรากําลังผลิตตามธรรมชาติ การจับแมปูไขนอกกระดองที่กําลังจะวางไขขึ้นมาใชประโยชน การนําเอาเครื่องมือมห
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ที่มีประสิทธิภาพสูงมาใชในการจับปูมา เชน อวนลาก และอวนรุน เปนตน ตลอดจนการทําลายแหลงที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ
ของปูมาวัยออน เชน แหลงหญาทะเล เปนตน โดยจากผลการศึกษาวิจัยกอนหนาน้ีพบวามีลูกปูมาตองตายไปกอนวัยอันควร
สูงถึง 95,150 ลานตัว (บรรจง เทียนสงรัศมี, 2547) ซ่ึงไดทําใหมีการขาดแคลนปูมาเพื่อการขายทั้งในประเทศ และการสงออก
ขายไปยังตางประเทศ จึงทําใหปจจุบันราคาของปูมาทั้งในตลาดในประเทศ และตางประเทศมีราคาแพงมากเม่ือเทียบกับอดีต
ที่ผานมา  
 ดังน้ันหลายหนวยงานที่เก่ียวของจึงมีความพยายามที่จะแกไขปญหาดังกลาว เชน การเพิ่มจํานวนประชากร 
ปูมาวัยออนใหเขาสูขายการประมงตามธรรมชาติ โดยการทําธนาคารปูมา การปรับปรุงเครื่องมือประมง เชน การเพิ่มขนาดตา
ขายของลอบปูมาบริเวณกนของลอบ จากเดิม 1 น้ิว ใหเพิ่มเปน 2.5 น้ิว เพื่อเปดโอกาสใหปูมาวัยออนไดเขาสูวัยเจริญพันธุ 
และข า ยการทํ าปร ะมง  เ ป นต น  โ ด ย ในพื้ นที่ อ า วคุ ง กร ะ เบน โด ยค วามร วม มื อของศู นย ศึ กษาการ พัฒนา 
อาวคุงกระเบนฯ สมาคมอาหารแชเยือกแข็งไทย ตลอดจนชาวประมงผูมีสวนเก่ียวของโดยตรง ก็ไดมีการจัดตั้งธนาคาร
ธนาคารปูมาเชนเดียวกัน รวมไปถึงมีการวางมาตรการการปรับปรุงการทําประมงปูมา เชน การหามจับปูมาที่มีขนาดเล็กกวา 6 
เซนติเมตร เพื่อใหปูมาวัยออนไดเขาสูวัฏจักรการสืบพันธุ และสามารถวางไขไดมากขึ้น (ชุตาภา คุณสุข และคณะ, 2557)  โดย
หลังจากที่ไดมีมาตรการดังกลาวออกมา ยังไมมีการศึกษาการเปล่ียนแปลงประชากรปูมาที่เก่ียวของกับวัฏจักร การสืบพันธุ
และฤดูวางไขของปูมาแตอยางใด โดยการศึกษาน้ีจะทําใหทราบถึงชวงฤดูการวางไข ขนาดของปูมาเพศเมียที่เขาสูวัยเจริญ
พันธุ ความดกไข และขอมูลการกระจายของปูมาเชิงพื้นที่ ซ่ึงขอมูลน้ีจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
มาตรการการปรับปรุงการทําประมงปูมา และการวางแผนการใชประโยชนปูมาในบริเวณอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรีอยาง
ยั่งยืนตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาวัฏจักรการสืบพันธุและฤดูวางไขของปูมา ภายหลังการตั้งธนาคารปูมา บริเวณอาวคุงกระเบน จังหวัด  
จันทบุรี 

2. เพื่อประเมินสถานภาพของประชากรปูมา ในการนําไปใชในการปรับปรุงมาตรการการทําประมงปูมา 

วิธีดําเนินการวิจัย 

1. การรวบรวมขอมูลงานวิจัยทั้งในและตางประเทศ วิทยานิพนธ เอกสารประกอบการสอนเรื่องชีววิทยาของปู 
ตารางนํ้าของกรมอุทกศาสตร ป พ.ศ. 2555-2556 ขอมูลสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศของศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุง
กระเบนฯ 

2. การออกเก็บตัวอยางภาคสนาม โดยการแบงสถานีการออกเก็บตัวอยาง 10 สถานี รายละเอียดดังตารางที่ 1 และ
ภาพที่ 1 เก็บตัวอยางประชากรปูมา ตั้งแตเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 เดือนละ 2 ครั้ง ทั้งหมด 
24 ครั้ง โดยใชลอบปูมาแบบพับไดขนาดตาขาย 2.5 น้ิว ความกวาง 28 เซนติเมตร ความยาว 46 เซนติเมตร ความสูง 18 
เซนติเมตร ทั้งหมด 100 ลูก ดังภาพที่ 2 โดยในแตละสถานีที่เก็บตัวอยาง ทําการวัดคาปจจัยทางนิเวศวิทยาที่เก่ียวของ ไดแก 
คาความลึก (เมตร) คาความลึกที่แสงสองถึง (เมตร) คาความเค็ม (ppt) คาความเปนกรดดาง และคาปริมาณออกซิเจนละลาย 
(มิลลิกรัม/ลิตร) 

3. แยกตัวอยางประชากรปูมาเพศเมียออกมาเดือนละ 30 ตัว โดยพิจารณาจากจับปง จากน้ันนําไปศึกษาใน
หองปฏิบัติการตอไป 
ตารางที่ 1 รายละเอียดของสถานีเก็บตัวอยาง บริเวณอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี 

สถานี รายละเอียดสถานีเก็บตัวอยาง 
1,2 ปาชายเลนปลูก 
3,4 หญาทะเลชะเงาใบยาว 
5,6,7 หญาทะเลผมนาง 
8 หญาทะเลชะเงาใบยาว 
9,10 ปากอาวคุงกระเบน 
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ที่มีประสิทธิภาพสูงมาใชในการจับปูมา เชน อวนลาก และอวนรุน เปนตน ตลอดจนการทําลายแหลงที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ
ของปูมาวัยออน เชน แหลงหญาทะเล เปนตน โดยจากผลการศึกษาวิจัยกอนหนาน้ีพบวามีลูกปูมาตองตายไปกอนวัยอันควร
สูงถึง 95,150 ลานตัว (บรรจง เทียนสงรัศมี, 2547) ซ่ึงไดทําใหมีการขาดแคลนปูมาเพื่อการขายทั้งในประเทศ และการสงออก
ขายไปยังตางประเทศ จึงทําใหปจจุบันราคาของปูมาทั้งในตลาดในประเทศ และตางประเทศมีราคาแพงมากเม่ือเทียบกับอดีต
ที่ผานมา  
 ดังน้ันหลายหนวยงานที่เก่ียวของจึงมีความพยายามที่จะแกไขปญหาดังกลาว เชน การเพิ่มจํานวนประชากร 
ปูมาวัยออนใหเขาสูขายการประมงตามธรรมชาติ โดยการทําธนาคารปูมา การปรับปรุงเครื่องมือประมง เชน การเพิ่มขนาดตา
ขายของลอบปูมาบริเวณกนของลอบ จากเดิม 1 น้ิว ใหเพิ่มเปน 2.5 น้ิว เพื่อเปดโอกาสใหปูมาวัยออนไดเขาสูวัยเจริญพันธุ 
และข า ยการทํ าปร ะมง  เ ป นต น  โ ด ย ในพื้ นที่ อ า วคุ ง กร ะ เบน โด ยค วามร วม มื อของศู นย ศึ กษาการ พัฒนา 
อาวคุงกระเบนฯ สมาคมอาหารแชเยือกแข็งไทย ตลอดจนชาวประมงผูมีสวนเก่ียวของโดยตรง ก็ไดมีการจัดตั้งธนาคาร
ธนาคารปูมาเชนเดียวกัน รวมไปถึงมีการวางมาตรการการปรับปรุงการทําประมงปูมา เชน การหามจับปูมาที่มีขนาดเล็กกวา 6 
เซนติเมตร เพื่อใหปูมาวัยออนไดเขาสูวัฏจักรการสืบพันธุ และสามารถวางไขไดมากขึ้น (ชุตาภา คุณสุข และคณะ, 2557)  โดย
หลังจากที่ไดมีมาตรการดังกลาวออกมา ยังไมมีการศึกษาการเปล่ียนแปลงประชากรปูมาที่เก่ียวของกับวัฏจักร การสืบพันธุ
และฤดูวางไขของปูมาแตอยางใด โดยการศึกษาน้ีจะทําใหทราบถึงชวงฤดูการวางไข ขนาดของปูมาเพศเมียที่เขาสูวัยเจริญ
พันธุ ความดกไข และขอมูลการกระจายของปูมาเชิงพื้นที่ ซ่ึงขอมูลน้ีจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
มาตรการการปรับปรุงการทําประมงปูมา และการวางแผนการใชประโยชนปูมาในบริเวณอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรีอยาง
ยั่งยืนตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาวัฏจักรการสืบพันธุและฤดูวางไขของปูมา ภายหลังการตั้งธนาคารปูมา บริเวณอาวคุงกระเบน จังหวัด  
จันทบุรี 

2. เพื่อประเมินสถานภาพของประชากรปูมา ในการนําไปใชในการปรับปรุงมาตรการการทําประมงปูมา 

วิธีดําเนินการวิจัย 

1. การรวบรวมขอมูลงานวิจัยทั้งในและตางประเทศ วิทยานิพนธ เอกสารประกอบการสอนเรื่องชีววิทยาของปู 
ตารางนํ้าของกรมอุทกศาสตร ป พ.ศ. 2555-2556 ขอมูลสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศของศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุง
กระเบนฯ 

2. การออกเก็บตัวอยางภาคสนาม โดยการแบงสถานีการออกเก็บตัวอยาง 10 สถานี รายละเอียดดังตารางที่ 1 และ
ภาพที่ 1 เก็บตัวอยางประชากรปูมา ตั้งแตเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 เดือนละ 2 ครั้ง ทั้งหมด 
24 ครั้ง โดยใชลอบปูมาแบบพับไดขนาดตาขาย 2.5 น้ิว ความกวาง 28 เซนติเมตร ความยาว 46 เซนติเมตร ความสูง 18 
เซนติเมตร ทั้งหมด 100 ลูก ดังภาพที่ 2 โดยในแตละสถานีที่เก็บตัวอยาง ทําการวัดคาปจจัยทางนิเวศวิทยาที่เก่ียวของ ไดแก 
คาความลึก (เมตร) คาความลึกที่แสงสองถึง (เมตร) คาความเค็ม (ppt) คาความเปนกรดดาง และคาปริมาณออกซิเจนละลาย 
(มิลลิกรัม/ลิตร) 

3. แยกตัวอยางประชากรปูมาเพศเมียออกมาเดือนละ 30 ตัว โดยพิจารณาจากจับปง จากน้ันนําไปศึกษาใน
หองปฏิบัติการตอไป 
ตารางที่ 1 รายละเอียดของสถานีเก็บตัวอยาง บริเวณอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี 

สถานี รายละเอียดสถานีเก็บตัวอยาง 
1,2 ปาชายเลนปลูก 
3,4 หญาทะเลชะเงาใบยาว 
5,6,7 หญาทะเลผมนาง 
8 หญาทะเลชะเงาใบยาว 
9,10 ปากอาวคุงกระเบน 
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ภาพที่ 1 สถานีเก็บตัวอยางประชากรปูมา บริเวณอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี 

 
ภาพที่ 2 ลอบปูมาแบบพับได (Collapsible crab trap) 

 
4. นําตัวอยางประชากรปูมาเพศเมียในแตละสถานี มาวัดความกวางกระดองดวยเวอรเนียรคาลิปเปอรแบบดิจิทัล  

มีหนวยเปนเซนติเมตร และชั่งนํ้าหนักดวยเครื่องชั่งนํ้าหนักสองตําแหนง มีหนวยเปนกรัม 
5. ศึกษาการพัฒนาของรังไข โดยผาตัดเปดกระดอง หลังจากน้ันแยกระยะการพัฒนาของรังไขในกระดองออกเปน  

4 ระยะ ไดแก ระยะที่ 1 เปนระยะที่ไขยังไมเจริญ มีลักษณะเปนเสนสีขาวขุน ระยะที่สอง รังไขเริม่มีการเจริญ มีลักษณะเปนสี
เหลืองอมสม และยังไมยึดติดกับบริเวณตับ ระยะที่ 3 รังไขเริ่มมีการเจริญมากขึ้น มีลักษณะสีเหลืองอมสม และยังไมยึดติดกับ
บริเวณตับ ระยะที่ 4 รังไขเจริญเติบโตเต็มที่ มีลักษณะเปนสีสมเขม และยึดติดกับบริเวณตับ สําหรับการพัฒนาของไขนอก
กระดอง แบงออกเปน 2 ระยะ ไดแก ระยะที่ 5 มีการพัฒนาของรังไขออกมาจนลนจับปง ไขมีสีสม และระยะที่ 6 มีการ
พัฒนาของรังไขออกมาลนจับปง ไขมีสีดํา (Svane and Hooper, 2004; Kunsook, 2012) 

6. การศึกษาคาดัชนีความสมบูรณเพศของปูมาเพศเมีย ศึกษาโดยการชั่งนํ้าหนักไขในกระดองระยะตางๆ ดวยเครื่อง
ชั่งนํ้าหนัก 2 ตําแหนง สําหรับคาความดกไข ศึกษาโดยในแตละเดือนนําปูไขนอกกระดอง 6 ตัว มานับจํานวนไข โดยสุม
นํ้าหนักไขออกมา 0.5 กรัม แลวทําการเทียบกลับจากนํ้าหนักไขทั้งหมด (Gaise and Pearse, 1974) และการหาคาขนาดของ
ไขนอกกระดอง ศึกษาโดยการสุมไขปูนอกกระดองมา 20 ฟองตอเดือน ทั้งในระยะไขสีสม และไขสีดํา จากน้ันนํามาวัดขนาด
ภายใตกลองจุลทรรศน 

7. การวิเคราะหขอมูล ไดแก  
7.1 การคํานวณรอยละของการพัฒนาของรังไขในแตละระยะของปูมาไขนอกกระดอง (Svane and Hooper, 

2004)  
7.2 การศึกษาความสัมพันธระหวางขนาดความกวางกระดองและความดกไข โดยสมการของ Sukumaran and 

Neelakantan (1977) มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี



การประชุมวิชาการวิจัยรำาไพพรรณี ครั้งที่ 9, “การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2558

244 55 

 

 
    F = P/P1 X n  …………………………………………1 
 
เม่ือ  F คือ ความดกไข 
 P คือ นํ้าหนักไขทั้งหมด 
 P1 คือ นํ้าหนักไขจากการสุม 0.5 กรัม 
 n คือ จํานวนไขที่นับไดจากการสุม 0.5 กรัม 
 

7.3 ขนาดแรกเริ่มสืบพันธุคํานวณโดยใชสมการลอการิทึมเปล่ียนขนาดความกวางกระดองใหเปนสัดสวนของปูมาตัว
เต็มวัย (Gaise and Pearse, 1974: Sukumaran and Neelakantan, 1997) 
 
  สัดสวนของแมปูไขนอกกระดอง = 1/1+exp-a+Bcw ……………………………2 
 
เม่ือ a และ b คือ คาสัมประสิทธ์ิของสมการ 
 CW คือ ความกวางกระดองของปูมาเพศเมีย 
 

7.4 คาดัชนีความสมบูรณเพศ คํานวณโดยใชสมการของ Sukumaran and Neelakantan (1997) 
 
  GSI = (OW/W)*100 ………………………………………………………………………..3 
 
เม่ือ GSI   คือ คาดัชนีความสมบูรณเพศของปูมา 
       OW คือ นํ้าหนักรังไขของปูมา 
         W คือ นํ้าหนักตัวของปูมาเพศเมีย (กรัม) 
 

7.5 ศึกษาความชุกชุมของปูมาเพศเมียในแตละสถานี และฤดูกาล โดยแบงฤดูกาลออกเปน 2 ฤดูกาล คือ ฤดูฝน เริ่ม
ตั้งแตเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม ฤดูแลง เริ่มตั้งแตเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน วิเคราะหโดยใชสถิติทดสอบ คือ 
One-Way ANOVA โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS เวอรชัน 17.0 ในการทดสอบ 

7.6 ศึกษาความสัมพันธระหวางการกระจายของปูมาเพศเมียกับปจจัยทางนิเวศวิทยาที่เก่ียวของ โดยใชสถิติทดสอบ 
คือ คาสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Correlation) (กุศล เรืองประเทืองสุข, 2552) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 
เวอรชัน 17.0 ในการทดสอบ 

7.7 สรุปผลและอภิปรายผลการศึกษา 

ผลการวิจัย 

การศึกษาวัฏจักรการสืบพันธุและฤดูวางไของปูมา บริเวณอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี ตั้งแตเดือนสิงหาคม พ.ศ. 
2556 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 โดยศึกษาปูมาเพศเมียจํานวน 925 ตัว ไดผลการศึกษาดังน้ี  
1. รอยละการพัฒนาของรังไข 
 จากผลการศึกษารอยละการพัฒนาของรังไข (Ovary development) ระยะที่ 1 ถึงระยะที่ 4 ตั้งแตเดือนสิงหาคม 
พ.ศ. 2556 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 จํานวน 721 ตัว พบวาเดือนที่พบปูมาเพศเมียที่มีความสมบูรณเพศซ่ึงเปนปูมาเพศ
เมียที่มีรังไขอยูในระยะที่ 3 และ 4 พบมากที่สุดในเดือนธันวาคม รองลงมาคือ เดือนกุมภาพันธ และเดือนมีนาคมโดยมีคา
เทากับ 21.59%, 20% และ 16.08% ตามลําดับ สวนเดือนที่ไมพบการพัฒนาของรังไขในระยะที่ 3 และ 4 คือ เดือนสิงหาคม
และเดือนพฤษภาคม มีคาเทากับ 0% ดังภาพที่ 3 
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เม่ือ  F คือ ความดกไข 
 P คือ นํ้าหนักไขทั้งหมด 
 P1 คือ นํ้าหนักไขจากการสุม 0.5 กรัม 
 n คือ จํานวนไขที่นับไดจากการสุม 0.5 กรัม 
 

7.3 ขนาดแรกเริ่มสืบพันธุคํานวณโดยใชสมการลอการิทึมเปล่ียนขนาดความกวางกระดองใหเปนสัดสวนของปูมาตัว
เต็มวัย (Gaise and Pearse, 1974: Sukumaran and Neelakantan, 1997) 
 
  สัดสวนของแมปูไขนอกกระดอง = 1/1+exp-a+Bcw ……………………………2 
 
เม่ือ a และ b คือ คาสัมประสิทธ์ิของสมการ 
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7.4 คาดัชนีความสมบูรณเพศ คํานวณโดยใชสมการของ Sukumaran and Neelakantan (1997) 
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เม่ือ GSI   คือ คาดัชนีความสมบูรณเพศของปูมา 
       OW คือ นํ้าหนักรังไขของปูมา 
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7.5 ศึกษาความชุกชุมของปูมาเพศเมียในแตละสถานี และฤดูกาล โดยแบงฤดูกาลออกเปน 2 ฤดูกาล คือ ฤดูฝน เริ่ม
ตั้งแตเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม ฤดูแลง เริ่มตั้งแตเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน วิเคราะหโดยใชสถิติทดสอบ คือ 
One-Way ANOVA โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS เวอรชัน 17.0 ในการทดสอบ 
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ภาพที่ 3 รอยละการพัฒนารังไขของปูมาไขในกระดองระยะตาง ๆ บริเวณอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี 

 
2. คาดัชนีความสมบูรณเพศ 
 จากการศึกษาคาดัชนีความสมบูรณเพศ (Gonado Somatic Index: GSI) ของปูมาเพศเมียตั้งแตเดือนสิงหาคม 
พ.ศ. 2556 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557จํานวน 338ตัว พบวาคาดัชนีความสมบูรณเพศตลอดทั้งปมีคาตั้งแต 0 – 2.59% มี
คาเฉล่ียเทากับ 1.19% โดยพบวาชวงเดือนที่มีคาดัชนีความสมบูรณเพศสูงสุดมี 2 ชวง คือชวงที่ 1 เดือนตุลาคมและเดือน
ธันวาคมมีคาเทากับ 2.37% และ 2.59% ตามลําดับ สวนชวงที่ 2 คือ เดือนมีนาคมและเดือนเมษายน มีคา 1.77% และ 
1.61% ตามลําดับ สวนเดือนสิงหาคมไมพบปูมาเพศเมียที่มีความสมบูรณเพศเลย ดังภาพที่ 4 
 
3. ความดกไข 
 จากการศึกษาความดกไข (Fecundity) ตั้งแตเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 จาก
ตัวอยางปูมาเพศเมียที่มีไขนอกกระดองจํานวน 72 ตัว พบความกวางกระดองของปูมาเพศเมียตั้งแต 5.77 -14.58เซนติเมตร 
มีคาความดกไขตั้งแต 13,316.8 -1816198.08 ฟอง คาความดกไขมีคาเฉล่ีย 466,568.30 ±264,337.14 ฟอง โดยพบเดือนที่
มีความดกไขสูงสุด 2 ชวง ไดแก ชวงเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 มีคาความดกไข871,169.8 ± 146,370.77ฟอง ชวงเดือน
เมษายน พ.ศ. 2557 มีคาความดกไข 1,107,662 ± 237,025.63 ฟอง และเดือนที่มีคาความดกไขต่ําสุด คือเดือนสิงหาคม 
พ.ศ. 2556 มีคาความดกไขเฉล่ีย 219,270.2 ± 104,018.87 ฟอง ดังภาพที่ 5 

 
ภาพที่ 4 คาดัชนีความสมบูรณเพศของปูมาเพศเมียในแตละเดือน บริเวณอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี มห
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ภาพที่ 5 คาความดกไขของปูมาเพศเมียไขนอกกระดอง บริเวณอาวคุงกระเบนจังหวัดจันทบุรี 

 
4. ขนาดของไขนอกกระดองปูมาเพศเมีย 
 จากการศึกษาขนาดของไขนอกกระดอง (Egg size) ปูมาเพศเมียตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2557 จากตัวอยางปูมาเพศเมียที่มีไขนอกกระดองจํานวน 72 ตัว โดยแบงออกเปน 2 ระยะ คือ ระยะที่ 5 และระยะที่ 6 
ผลการศึกษาพบปูมามีขนาดไขตั้งแต 0.25– 0.56 มิลลิเมตร โดยระยะที่ 5 มีคาขนาดไขเฉล่ีย 0.32มิลลิเมตร และระยะที่ 6 มี
คาขนาดไขเฉล่ีย 0.39 มิลลิเมตร การศึกษาการพัฒนาของไข พบวาปูมาไขระยะที่ 5 มีสีสม ยังไมมีการพัฒนาของอวัยวะ
สําคัญ สวนปูมาไขระยะที่ 6 พบวามีการพัฒนาของตา และรยางคแลว ดังภาพ 6 
 
5. ขนาดแรกเร่ิมสืบพันธุของปูมาเพศเมีย 

จากการศึกษาขนาดแรกเริ่มสืบพันธุ (First Size at Maturity) ตั้งแตเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 
2557 จากตัวอยางปูมาเพศเมีย 802 ตัว พบปูมาเพศเมียที่มีความสมบูรณเพศทั้งหมด 150 ตัว ตั้งแตระยะที่ 3 ถึงระยะที่ 6 
ผลการศึกษาพบวาขนาดแรกเริ่มสืบพันธุของปูมาเพศเมียมีขนาดความกวางกระดองเทากับ 10.10 เซนติเมตร ดังภาพที่ 7 
โดยพบวาปูมาเพศเมียขนาดเล็กที่สามารถสืบพันธุได ซ่ึงเปนปูมาเพศเมียที่มีรังไขอยูในระยะที่ 3 มีขนาดความกวางกระดอง 
7.81 เซนติเมตร และปูมาเพศเมียที่มีความกวางกระดองใหญที่สุดที่สามารถสืบพันธุไดมีความกวางกระดอง 14.58 เซนติเมตร  

 
ภาพที่ 6 ขนาดไขนอกกระดองของปูมาเพศเมีย บริเวณอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี 
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ภาพที่ 5 คาความดกไขของปูมาเพศเมียไขนอกกระดอง บริเวณอาวคุงกระเบนจังหวัดจันทบุรี 

 
4. ขนาดของไขนอกกระดองปูมาเพศเมีย 
 จากการศึกษาขนาดของไขนอกกระดอง (Egg size) ปูมาเพศเมียตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2557 จากตัวอยางปูมาเพศเมียที่มีไขนอกกระดองจํานวน 72 ตัว โดยแบงออกเปน 2 ระยะ คือ ระยะที่ 5 และระยะที่ 6 
ผลการศึกษาพบปูมามีขนาดไขตั้งแต 0.25– 0.56 มิลลิเมตร โดยระยะที่ 5 มีคาขนาดไขเฉล่ีย 0.32มิลลิเมตร และระยะที่ 6 มี
คาขนาดไขเฉล่ีย 0.39 มิลลิเมตร การศึกษาการพัฒนาของไข พบวาปูมาไขระยะที่ 5 มีสีสม ยังไมมีการพัฒนาของอวัยวะ
สําคัญ สวนปูมาไขระยะที่ 6 พบวามีการพัฒนาของตา และรยางคแลว ดังภาพ 6 
 
5. ขนาดแรกเร่ิมสืบพันธุของปูมาเพศเมีย 

จากการศึกษาขนาดแรกเริ่มสืบพันธุ (First Size at Maturity) ตั้งแตเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 
2557 จากตัวอยางปูมาเพศเมีย 802 ตัว พบปูมาเพศเมียที่มีความสมบูรณเพศทั้งหมด 150 ตัว ตั้งแตระยะที่ 3 ถึงระยะที่ 6 
ผลการศึกษาพบวาขนาดแรกเริ่มสืบพันธุของปูมาเพศเมียมีขนาดความกวางกระดองเทากับ 10.10 เซนติเมตร ดังภาพที่ 7 
โดยพบวาปูมาเพศเมียขนาดเล็กที่สามารถสืบพันธุได ซ่ึงเปนปูมาเพศเมียที่มีรังไขอยูในระยะที่ 3 มีขนาดความกวางกระดอง 
7.81 เซนติเมตร และปูมาเพศเมียที่มีความกวางกระดองใหญที่สุดที่สามารถสืบพันธุไดมีความกวางกระดอง 14.58 เซนติเมตร  

 
ภาพที่ 6 ขนาดไขนอกกระดองของปูมาเพศเมีย บริเวณอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี 

58 

 

 
ภาพที่ 7 ขนาดแรกเริ่มสืบพันธุของปูมาเพศเมีย บริเวณอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี 

6. ความสัมพันธระหวางความกวางกระดองกับความดกไขของปูมาเพศเมีย 
 จากการศึกษาความสัมพันธระหวางความกวางกระดองกับความดกไขของปูมาเพศเมียตั้งแตเดือนสิงหาคม พ .ศ. 
2556 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 พบปูมาเพศเมียที่มีไขนอกกระดองมีความกวางกระดองตั้งแต5.77 – 14.58 เซนติเมตร 
แล ะพ บค วา ม สั มพั น ธ ร ะ ห ว า ง ค วา มก ว า ง ก ร ะ ด อ ง กับ ค ว าม ด ก ไข เ ป นค วา ม สั ม พั น ธ เ ชิ ง เ ส นดั ง ส มก า ร  
y = 15284x + 317159, R2 = 0.7258 
 
7. ความชุกชุมของปูมาเพศเมียในแตละสถานีและฤดูกาล 
 จากการศึกษาความชุกชุมของปูมาเพศเมียในแตละสถานีตั้งแตเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557
จากตัวอยางปูมาเพศเมีย 871 ตัว พบปูมาเพศเมียมีความชุกชุมมากที่สุดที่บริเวณหญาทะเลผมนาง Halodule pinifolia 
(สถานีที่ 6) และพบความชุกชุมนอยที่สุดที่บริเวณปาชายเลนปลูก (สถานีที่ 1) ดังภาพที่ 8 และจํานวนปูมาเพศเมียแตละ
สถานี อยางไรก็ตามเม่ือนําไปทดสอบทางสถิติ ดวย One-Way ANOVA พบวาความชุกชุมของปูมาเพศเมียในแตละสถานีไมมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) และจากการศึกษาความชุกชุมของปูมาเพศเมียในแตละฤดูกาล ผล
การศึกษาพบปูมาเพศเมียในฤดูฝนมากกวาในฤดูแลง โดยในฤดูฝนพบทั้งหมด 487 ตัว (56%) และฤดูแลงพบทั้งหมด 384 ตัว 
(44%) อย า ง ไ ร ก็ ต า ม เ ม่ื อ นํ า ไป ทด สอ บท า งส ถิ ติ ด ว ย  One-Way ANOVA พ บว า ค วา มชุ กชุ ม ข อ ง 
ปูมาเพศเมียในแตละฤดูกาลไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) 

 
ภาพที่ 8 ความชุกชุมของปูมาเพศเมียในแตละสถานีบริเวณอาวคุงกระเบนจังหวัดจันทบุรี มห
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8. ความสัมพันธระหวางการกระจายของปูมาเพศเมียกับปจจัยทางนิเวศวิทยา 
 จากการศึกษาความสัมพันธระหวางการกระจายของปูมาเพศเมียกับปจจัยทางนิเวศวิทยา ผลการศึกษาพบการ
กระจายของปูมาเพศเมียมีความสัมพันธกับคาความลึกที่แสงสองถึง คาความเปนกรด-ดาง และคาอุณหภูมิโดยมีคาความลึกที่
แสงสองถึงเฉล่ียเทากับ 105.17± 21.44 เซนติเมตร คาความลึกที่แสงสองถึงสูงสุดเทากับ 136.50 เซนติเมตร คาความลึกที่
แสงสองถึงต่ําสุดเทากับ 68.18 เซนติเมตร คาความเปนกรด-ดาง เฉล่ียอยูที่ 8.21±0.09 สูงสุดเทากับ 8.34 ต่ําสุดเทากับ 8.01 
สวนคาอุณหภูมิเฉล่ียเทากับ 29.12± 0.14 องศาเซลเซียส โดยมีคาอุณหภูมิสูงสุดคือ 29.36 องศาเซลเซียส คาอุณหภูมิต่ําสุด
คือ 28.91 องศาเซลเซียส 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 การศึกษาวัฏจักรการสืบพันธุและฤดูวางไของปูมา บริเวณอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี ตั้งแตเดือนสิงหาคม พ.ศ. 
2556 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 พบวาเดือนที่พบปูมาเพศเมียที่มีความสมบูรณเพศ ซ่ึงเปนปูมาเพศเมียที่มีรังไขอยูใน
ระยะที่ 3 และ 4 พบมากที่สุดในเดือนธันวาคม รองลงมาคือเดือนกุมภาพันธ และเดือนมีนาคม โดยมีคาเทากับ 21.59%20% 
และ 16.08% นอกจากน้ียังมีความสอดคลองกับผลการศึกษาเรื่องคาดัชนีความสมบูรณเพศของปูมาเพศเมีย โดยพบวาชวง
เดือนที่มีคาดัชนีความสมบูรณเพศสูงสุดมี 2 ชวง คือชวงที่ 1 คือ เดือนตุลาคมและเดือนธันวาคมชวงที่ 2 คือ เดือนมีนาคมและ
เดือนเมษายน แสดงใหเห็นถึงความพรอมในการสืบพันธุในชวงเวลาดังกลาว โดยผูมีอํานาจและผูที่เก่ียวของสามารถนําไปออก
นโยบายกําหนดการงดจับปูมาเพื่อเปดโอกาสใหปูมาเพศเมียไดเขาสูวัฏจักรในการสืบพันธุตอไป สําหรับผลการศึกษาความดก
ไขของปูมาเพศเมียซ่ึงมีคาความดกไขตั้งแต 13,316.8 – 2,286,678.56 ฟอง มีคาความดกไขสูงสุดอยูในชวงเดือนกันยายน
และเดือนเมษายน แสดงใหเห็นวาชวงเวลาดังกลาวเปนชวงฤดูการวางไข ซ่ึงผูมีอํานาจและผูที่เก่ียวของสามารถนําไปออก
นโยบายการหามจับแมปูไขนอกกระดองในชวงเดือนดังกลาว เพื่อใหแมปูไขนอกกระดองสามารถวางไขและเพิ่มโอกาสในการ
เจริญเติบโตของปูมาวัยออนตอไป นอกจากน้ีผลการศึกษายังทําใหทราบถึงขนาดแรกเริ่มสืบพันธุของปูมาเพศเมีย ซ่ึงมีขนาด
ความกวางกระดอง 10.10 เซนติเมตร แสดงใหเห็นวาการใชประโยชนจากแมปูมาขนาดเล็กในปจจุบันมีปริมาณที่ลดลง ทําให
พบขนาดของปูมาเพศเมียที่มีขนาดใหญขึ้น โดยผูมีอํานาจและผูที่มีสวนเก่ียวของสามารถนําไปออกนโยบายกําหนดขนาดของ
ปูมาที่นํามาใชประโยชนโดยการหามจับปูที่มีขนาดต่ํากวา 10.10 เซนติเมตร จากขนาดความกวางกระดองเดิม 6.00 
เซนติเมตร เพื่อใหเหมาะสมกับขนาดแรกเริ่มสืบพันธุ ซ่ึงจะเปนการเปดโอกาสใหปูมาเพศเมียมีการสืบพันธุและวางไขมากขึ้น 
และไขสามารถที่จะฟกตัวและรอดชีวิต เพื่อเขาสูขายการประมงตอไป ตลอดจนผลการศึกษาในครั้งน้ียังทําใหทราบถึงบริเวณ
ความชุกชุมของปูมาเพศเมียที่ พบวาแนวโนมความชุกชุมของปูมาเพศเมียจะอยูในบริเวณสถานีหญาทะเลผมนาง Halodule 
pinifolia (สถานีที่ 6) แสดงใหเห็นวาหญาทะเลมีผลตอการดํารงชีวิตของปูมาเพศเมีย ซ่ึงผูมีอํานาจและผูมีสวนเก่ียวของ
สามารถนําไปใชในการออกนโยบายเก่ียวกับอนุรักษแหลงหญาทะเลตามธรรมชาติ รวมไปถึงการสงเสริมการปลูกหญาทะเล 
เพื่อใหเปนแหลงที่อยูอาศัยและเปนที่หลบภัยของปูมาวัยออนตอไป การพบความชุกชุมของปูมาในแตละสถานีที่แตกตางกัน 
เปนเพราะปูในกลุมขาวายนํ้าในบริเวณชายฝง มักมีการแพรกระจาย และแหลงอาศัยที่แตกตางกันไป เชน ในบริเวณปาชาย
เลน พบความชุกชุมของปูมานอย เปนเพราะมีปูทะเล Scylla sp. อาศัยอยูอยางหนาแนน ซ่ึงปูมามักตกเปนเหยื่อของปูทะเล 
เน่ืองจากมีขนาดตัว และกามที่เล็กกวา (Le Vay et al., 2007) ผลการศึกษาชีววิทยาการสืบพันธุของปูมา พบวาภายหลังการ
ตั้งธนาคารปูมาน้ัน คาดัชนีความสมบูรณเพศและคาความดกไขของปูมามีคาลดลง เม่ือเปรียบเทียบกับผลกอนการตั้งธนาคาร
ปูมา สวนขนาดแรกเริ่มสืบพันธุพบวาขนาดไมแตกตางกันมากนัก คือ 10 เซนติเมตร (Kunsook, 2012) ดังตารางที่ 2 อยางไร
ก็ตามการสรุปวาภายหลังการตั้งธนาคารปูมา คาชีววิทยาการสืบพันธุมีการลดลง ทําใหสตอกของกลุมประชากรปูมาก็มี
แนวโนมลดลงดวยน้ัน ยังไมสามารถสรุปได ควรมีการเฝาระวัง และทําการศึกษาแบบตอเน่ืองอยางนอยสามป เน่ืองจากยังมี
ปจจัยที่มีผลตอสตอกของประชากรปูมา อาทิเชน การอพยพเคล่ือนยายของปูมา ปจจัยทางกายภาพตาง ๆ ผูลา และฤดูกาล 
เปนตน (Miller, 2001b) นอกจากน้ีผลการศึกษาน้ียังพบวาประสิทธิภาพของการทําธนาคารปูมาจะเพิ่มขึ้นหากมีการรับ
บริจาคไขนอกกระดองระยะที่ 6 มาเพาะฟก เน่ืองจากในระยะน้ีไขจะมีการพัฒนาของตา และรยางคเปนที่เรียบรอยแลว ซ่ึง
จะเปนผลดี คือ อัตราการรอดตายของปูมาวัยออนหรือลูกปูจะมีมากขึ้น สวนบริเวณที่มีความเหมาะสมในการปลอยลูกปูมา 
ไดแก บริเวณหญาทะเลผมนาง ซ่ึงทําหนาที่เปนแหลงอาหารที่เหมาะสมตอการอนุบาลลูกปูมา ตลอดจนเปนแหลงหลบภัยจาก
ผูลากลุมตาง ๆ ดวย 
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ตารางที่ 2 คาชีววิทยาการสืบพันธุของปูมา บริเวณอาวคุงกระเบนกอนและหลังการตั้งธนาคารปูมา 
คาชีววิทยาการสืบพันธุ  กอนการตั้งธนาคารปูมา  

(Kunsook, 2012) 
หลังการตั้งธนาคารปูมา 

(การศึกษาคร้ังนี้) 
คาดัชนีความสมบูรณเพศ  0.54-6.3% 0 - 2.59% 
ความดกไข  572,138 ฟอง 466,568.30 ฟอง 
ขนาดแรกเริ่มสืบพันธุ  10.62 cm 10.1 cm 

 
ขอเสนอแนะ 

1. ในการศึกษาขั้นตอไป ควรมีการศึกษารังไขของปูมาในระดับมิญชวิทยา เพื่อศึกษาการพัฒนาของรังไขในระดับ
เซลล ซ่ึงจะทําใหการพัฒนาการเจริญของรังไขของปูมามีความแมนยํามากขึ้น 

2. การออกมาตรการที่เก่ียวของกับการปรับปรุงการทําประมงปูมา เชน การกําหนดขนาดของปูมาที่จะนํามาใช
ประโยชน เปนตน จะตองสอบถามความคิดเห็นของผูที่มีสวนเก่ียวในทุกฝาย กอนที่จะมีการออกมาตรการใด ๆ ออกมา เพื่อ
เปนการสงเสริมการจัดการทรัพยากรปูมาอยางยั่งยืน ซ่ึงจําเปนที่จะตองใชความรวมมือแบบบูรณาการในทุกระดับ 
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ประสิทธิภาพของผักพื้นบานในการบําบัดน้ําเลี้ยงปลาดุกลูกผสม 
Efficiency of Indigenous Vegetables on Hybrid Catfish Culture Wastewater 

Treatment 
คณิสร ลอมเมตตา, ประเสริฐ บัวทอง, อิสรา สงวนทรัพย  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดยอ 

 การศึกษาการบําบัดนํ้าเล้ียงปลาดุกลูกผสมดวยผักพื้นบาน โดยใชระบบการเล้ียงปลาดุกผสมรวมกับการปลูกผักโดย
ไมใชดินแบบหมุนเวียนนํ้า ผักที่ใชในครั้งน้ีมี 3 ชนิด ไดแก ผักบุง ผักคะนา และผักกวางตุง โดยใหการเล้ียงปลาดุกลูกผสมที่ไม
มีการปลูกผักรวมดวยเปนชุดควบคุม แตละชุดชนิดทําการทดลอง 3 ซํ้า เปนเวลา 45 วัน วิเคราะหปริมาณออกซิเจนละลายนํ้า 
ของแข็ง และแอมโมเนีย ทุกสัปดาห เม่ือส้ินสุดการทดลองวาผักทั้ง 3 ชนิด สามารถบําบัดนํ้าเล้ียงปลาดุกลูกผสมไดเปนอยางดี 
โดยมีคาปริมาณออกซิเจนละลายนํ้าสูง สวนปริมาณของแข็งและแอมโมเนียต่ํา แตกตางจากชุดควบคุมอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p < 0.05) ทั้งน้ีผักบุงจีนมีประสิทธิภาพในการบําบัดแอมโมเนียไดดีที่สุด  
คําสําคัญ : ปลาดุกลูกผสม, ผัก, การบําบัดนํ้า  

Abstract 

 This study is about the treatment of water used in hybrid catfish cultivation by using local-grown 
vegetables. By utilizing a system that allowed the cultivation of both hybrid catfish and vegetables, 
without using soil, in the form of water circulation system. The vegetables used in this research were of 3 
different kinds which were Chinese Convolvulus, Chinese Kale, and Chinese Cabbage with the use of a 
system that cultivated the catfish only, with no vegetables grown, acted as a controlled unit. Each 
experimental unit was repeatedly tested three times for a duration of 45 days. The analysis of dissolved 
oxygen level, total solid, and ammonia was carried out weekly. After the completion of the experiment 
found that all 3 kinds of vegetables were able to treat the water the used in the cultivation of catfish 
effectively with high level of dissolved oxygen and low levels of total solid and ammonia in which 
differed from the controlled unit with statistical significant difference (p < 005). Chinese Kale was the 
most effective in the treatment of ammonia. 
Keywords: Hybrid Catfish, Vegetables, Water treatment 

บทนํา 

 ปลาดุกลูกผสม (Clarias macrocephalus x C. gariepinus) จัดเปนปลาเศรษฐกิจที่นิยมเล้ียงและบริโภค
เน่ืองจากเปนปลาที่เล้ียงงาย มีการเจริญเติบโตรวดเร็ว สามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมตาง ๆ ไดดีและสามารถเล้ียงใน
อัตราความหนาแนนสูงได ปญหาที่สําคัญในการเล้ียงปลาในอัตราความหนาแนนสูงปญหาหน่ึงคือมีปริมาณแอมโมเนีย ไนไตรท 
และไนเตรท ในนํ้าคอนขางสูง(สุทินและคณะ, 2548) ซ่ึง มันสิน และไพพรรณ(2544) กลาววาปริมาณแอมโมเนีย ไนไตรท 
และไนเตรท ที่สูงเกินไปจะสงผลใหปลาชะงักการเจริญเติบโตจึงตองมีการเปล่ียนถายนํ้าเพื่อลดปริมาณของแอมโมเนีย ไน
ไตรท และไนเตรท ใหอยูในปริมาณที่เหมาะสมในการเปล่ียนถายนํ้าแตละครั้งจะทําใหส้ินเปลืองคาแรงงานและคาใชจาย 
อยางไรก็ดีในปจจุบันการเพาะเล้ียงสัตวนํ้าเริ่มมีการจัดการนํ้าอยางมีประสิทธิภาพเชนการเล้ียงสัตวนํ้าดวยระบบหมุนเวียน
ผานการบําบัดดวยวิธีการตางๆเชนการเล้ียงปลากะรัง (ยงยุทธและคณะ,2546) การเล้ียงกุงกามกรามวัยออน (กมลวรรณ
,2548) และการเล้ียงหอยเปาฮื้อ (ชูสินธและคณะ, 2550) จากงานวิจัยดังกลาวเราจะพบวาสวนใหญจะเปนการเพาะเล้ียงสัตว
นํ้ากรอยจนถึงนํ้าเค็มทั้งน้ีเพื่อลดคาใชจายในการนํานํ้าเค็มมาใชในการเพาะเล้ียงของเกษตรกรที่อยูหางไกลจากทะเลและลด
การปลอยนํ้าเค็มสูแหลงนํ้าจืดซ่ึงเปนพื้นที่เกษตรกรรมเปนสวนใหญแตปจจุบันการเล้ียงสัตวนํ้าจืดในระบบหมุนเวียนยังมีไมมาก
นักจากสภาวะการขาดแคลนนํ้าจืดในปจจุบันการเล้ียงสัตวนํ้าจืดในระบบหมุนเวียนนํ้านํากลับมาใชใหมนาจะเปนจุดเริ่มตนของ
การพัฒนาและสงเสริมใหมีประสิทธิภาพทางการผลิตมากขึ้นซ่ึงของเสียจากการเล้ียงปลามีแรธาตทุี่ตองการในพืช โดยเฉพาะผักกินมห
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ประสิทธิภาพของผักพื้นบานในการบําบัดน้ําเลี้ยงปลาดุกลูกผสม 
Efficiency of Indigenous Vegetables on Hybrid Catfish Culture Wastewater 

Treatment 
คณิสร ลอมเมตตา, ประเสริฐ บัวทอง, อิสรา สงวนทรัพย  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดยอ 

 การศึกษาการบําบัดนํ้าเล้ียงปลาดุกลูกผสมดวยผักพื้นบาน โดยใชระบบการเล้ียงปลาดุกผสมรวมกับการปลูกผักโดย
ไมใชดินแบบหมุนเวียนนํ้า ผักที่ใชในครั้งน้ีมี 3 ชนิด ไดแก ผักบุง ผักคะนา และผักกวางตุง โดยใหการเล้ียงปลาดุกลูกผสมที่ไม
มีการปลูกผักรวมดวยเปนชุดควบคุม แตละชุดชนิดทําการทดลอง 3 ซํ้า เปนเวลา 45 วัน วิเคราะหปริมาณออกซิเจนละลายนํ้า 
ของแข็ง และแอมโมเนีย ทุกสัปดาห เม่ือส้ินสุดการทดลองวาผักทั้ง 3 ชนิด สามารถบําบัดนํ้าเล้ียงปลาดุกลูกผสมไดเปนอยางดี 
โดยมีคาปริมาณออกซิเจนละลายนํ้าสูง สวนปริมาณของแข็งและแอมโมเนียต่ํา แตกตางจากชุดควบคุมอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p < 0.05) ทั้งน้ีผักบุงจีนมีประสิทธิภาพในการบําบัดแอมโมเนียไดดีที่สุด  
คําสําคัญ : ปลาดุกลูกผสม, ผัก, การบําบัดนํ้า  

Abstract 

 This study is about the treatment of water used in hybrid catfish cultivation by using local-grown 
vegetables. By utilizing a system that allowed the cultivation of both hybrid catfish and vegetables, 
without using soil, in the form of water circulation system. The vegetables used in this research were of 3 
different kinds which were Chinese Convolvulus, Chinese Kale, and Chinese Cabbage with the use of a 
system that cultivated the catfish only, with no vegetables grown, acted as a controlled unit. Each 
experimental unit was repeatedly tested three times for a duration of 45 days. The analysis of dissolved 
oxygen level, total solid, and ammonia was carried out weekly. After the completion of the experiment 
found that all 3 kinds of vegetables were able to treat the water the used in the cultivation of catfish 
effectively with high level of dissolved oxygen and low levels of total solid and ammonia in which 
differed from the controlled unit with statistical significant difference (p < 005). Chinese Kale was the 
most effective in the treatment of ammonia. 
Keywords: Hybrid Catfish, Vegetables, Water treatment 

บทนํา 

 ปลาดุกลูกผสม (Clarias macrocephalus x C. gariepinus) จัดเปนปลาเศรษฐกิจที่นิยมเล้ียงและบริโภค
เน่ืองจากเปนปลาที่เล้ียงงาย มีการเจริญเติบโตรวดเร็ว สามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมตาง ๆ ไดดีและสามารถเล้ียงใน
อัตราความหนาแนนสูงได ปญหาที่สําคัญในการเล้ียงปลาในอัตราความหนาแนนสูงปญหาหน่ึงคือมีปริมาณแอมโมเนีย ไนไตรท 
และไนเตรท ในนํ้าคอนขางสูง(สุทินและคณะ, 2548) ซ่ึง มันสิน และไพพรรณ(2544) กลาววาปริมาณแอมโมเนีย ไนไตรท 
และไนเตรท ที่สูงเกินไปจะสงผลใหปลาชะงักการเจริญเติบโตจึงตองมีการเปล่ียนถายนํ้าเพื่อลดปริมาณของแอมโมเนีย ไน
ไตรท และไนเตรท ใหอยูในปริมาณที่เหมาะสมในการเปล่ียนถายนํ้าแตละครั้งจะทําใหส้ินเปลืองคาแรงงานและคาใชจาย 
อยางไรก็ดีในปจจุบันการเพาะเล้ียงสัตวนํ้าเริ่มมีการจัดการนํ้าอยางมีประสิทธิภาพเชนการเล้ียงสัตวนํ้าดวยระบบหมุนเวียน
ผานการบําบัดดวยวิธีการตางๆเชนการเล้ียงปลากะรัง (ยงยุทธและคณะ,2546) การเล้ียงกุงกามกรามวัยออน (กมลวรรณ
,2548) และการเล้ียงหอยเปาฮื้อ (ชูสินธและคณะ, 2550) จากงานวิจัยดังกลาวเราจะพบวาสวนใหญจะเปนการเพาะเล้ียงสัตว
นํ้ากรอยจนถึงนํ้าเค็มทั้งน้ีเพื่อลดคาใชจายในการนํานํ้าเค็มมาใชในการเพาะเล้ียงของเกษตรกรที่อยูหางไกลจากทะเลและลด
การปลอยนํ้าเค็มสูแหลงนํ้าจืดซ่ึงเปนพื้นที่เกษตรกรรมเปนสวนใหญแตปจจุบันการเล้ียงสัตวนํ้าจืดในระบบหมุนเวียนยังมีไมมาก
นักจากสภาวะการขาดแคลนนํ้าจืดในปจจุบันการเล้ียงสัตวนํ้าจืดในระบบหมุนเวียนนํ้านํากลับมาใชใหมนาจะเปนจุดเริ่มตนของ
การพัฒนาและสงเสริมใหมีประสิทธิภาพทางการผลิตมากขึ้นซ่ึงของเสียจากการเล้ียงปลามีแรธาตทุี่ตองการในพืช โดยเฉพาะผักกิน
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ใบทางคณะวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะนําผักกินใบชนิดตาง ๆ มาบําบัดนํ้าในการเล้ียงปลาดุกลูกผสม โดยนํามาผานระบบหมุนเวียนที่
มีการปลูกพืช ใหพืชไดใชแรธาตุจากนํ้าเสียใหนํ้ากลับมามีคุณภาพที่ดีอยูเสมอและยังสามารถผลิตผักปลอดสารพิษ ซ่ึงในขณะน้ี
เปนที่นิยมในการบริโภคอยางมากโดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงคุณภาพของนํ้า ในบอเล้ียงปลาดุกลูกผสม
รวมกับการปลูกผักชนิดตาง ๆ เปรียบเทียบกับการเล้ียงปลาดุกลูกผสมโดยวิธีการเปล่ียนถายนํ้า 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของผักบุงจีน ผักคะนา และผักกวางตุง ในการบําบัดนํ้าเล้ียง
ปลาดุกลูกผสม  

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 1. การวางแผนการทดลอง เปนแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely Randomize Design) โดยแบงเปน 
4 ชุดการทดลอง ทําการทดลอง 3 ซํ้า ระยะเวลาทดลอง 42 วัน รายละเอียดดังน้ี 
 ชุดการทดลอง 1  อาหารสูตรควบคุม (control) การเล้ียงปลาดุกลูกผสมที่ไมมีการปลูกผักรวมดวย แตมีการ
เปล่ียนถายนํ้า 50%   
 ชุดการทดลอง 2  การเล้ียงปลาดุกลูกผสมบําบัดนํ้าผานระบบหมุนเวียนดวยการปลูกผักบุงจีน  
 ชุดการทดลอง 3  การเล้ียงปลาดุกลูกผสมบําบัดนํ้าผานระบบหมุนเวียนดวยการปลูกผักคะนา 
 ชุดการทดลอง 4  การเล้ียงปลาดุกลูกผสมบําบัดนํ้าผานระบบหมุนเวียนดวยการปลูกผักกวางตุง 
 2. การเตรียมการทดลอง เตรียมภาชนะขนาดความจุ 100 ลิตร มีทางนํ้าเขานํ้าออกติดตั้งเครื่องสูบนํ้าเพื่อนํานํ้าเขา
สูระบบหมุนเวียน เติมนํ้าเขาถังมีความสูง 20เซนติเมตร ติดตั้งโครงสรางของระบบหมุนเวียนนํ้าในภาชนะเล้ียง โดยมีเครื่องสูบ
นํ้า สูบนํ้าจากกะละมังเล้ียงปลาเขาระบบนํ้าหมุนเวียนตลอดเวลาและมีทางนํ้าออกจากระบบหมุนเวียน เขากะละมังเล้ียงปลา 
การสูบนํ้าจะเปนลักษณะของระบบนํ้าหมุนเวียนโดยเริ่มตั้งแตตนจนส้ินสุดการทดลอง สุมปลาดุกลูกผสมความยาวเฉล่ีย 2-3 
น้ิว ลงเล้ียงในภาชนะ 15 ตัว สําหรับผักที่ใชนําเมล็ดผักเพาะกลาใสเมล็ดในหลุมฟองนํ้า 2-3 เมล็ด รดนํ้าใหชุมรอจนผักออก
รากจึงนําตนกลามาปลูกในระบบนํ้าหมุนเวียน โดยใหรากแชอยูในนํ้า มีการเก็บเก่ียวผลผลิตเม่ือสามารถรับประทานได ตาม
อายุผัก 
 3. ดําเนินการทดลอง เม่ือติดตั้งระบบเปนที่เรียบรอยแลว ดําเนินการทดลองโดยใหอาหารเม็ดสําเร็จรูปวันละ 2 ม้ือ 
เวลา 08.00 น. และ 16.00 น. ใหปลากินจนอ่ิม เปนเวลา 42 วัน ทําการวิเคราะหปริมาณออกซิเจนละลายนํ้า ปริมาณ
ของแข็ง และแอมโมเนีย ในนํ้าทุก 7 วัน ตามวิธีการของ APHA (1995) จนส้ินสุดการทดลอง บันทึกคาที่ไดเพื่อนํามา
คํานวณหาคาประสิทธิภาพของการบําบัด 
 4. นําขอมูลประสิทธิภาพการบําบัดออกซิเจน ปริมาณของแข็ง และแอมโมเนีย มาการวิเคราะหทางสถิติเพื่อศึกษา
ความแตกตางประสิทธิภาพการบําบัดดวยผักชนิดตาง ๆ  โดยใชวิธีวิเคราะหความแปรปรวน (analysis of variance) และ
เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียโดยวิธี duncan’s new multiple range test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 
เปอรเซ็นต (Duncan, D.B., 1955) 

ผลการวิจัย 

 จากการศึกษาการเปล่ียนแปลงคุณภาพของนํ้าในบอเล้ียงปลาดุกลูกผสมรวมกับการปลูกผักโดยไมใชดินเปนเวลา 42 
วันโดยทําการศึกษาปริมาณออกซิเจนละลายนํ้า ปริมาณของแข็งทั้งหมด และแอมโมเนีย เม่ือส้ินสุดการทดลองมีผลดังน้ี  

1. ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา ในชุดการทดลองที่เล้ียงปลาดุกลูกผสมโดยไมมีการปลูกผักรวมดวย ชุดการทดลอง
ที่เล้ียงปลาดุกลูกผสมรวมกับผักบุงจีน ผักคะนา และผักกวางตุง เฉล่ียตลอดการทดลองมีคาเทากับ 2.420, 5.353, 6.227 
และ 5.640 มิลลิกรัมตอลิตรตามลําดับ เม่ือนําปริมาณออกซิเจนละลายนํ้าไปวิเคราะหความแปรปรวนพบวามีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) (ตารางที่ 1 ภาพที่ 1) การเล้ียงปลาดุกลูกผสมรวมกับผักคะนามีปริมาณออกซิเจนละลายนํ้าสูง
ที่สุด (6.227 มิลลิกรัมตอลิตร) รองลงมาไดแกการเล้ียงปลาดุกลูกผสมรวมกับผักกวางตุง (5.640 มิลลิกรัมตอลิตร) การเล้ียง
ปลาดุกลูกผสมรวมกับผักบุงจีน (5.353 มิลลิกรัมตอลิตร) และการเล้ียงปลาดุกลูกผสมโดยไมมีการปลูกผักรวมดวย (2.430 
มิลลิกรัมตอลิตร) ตามลําดับ โดยปริมาณออกซิเจนละลายนํ้าในแตละสัปดาห ของชุดการทดลองที่เล้ียงปลาดุกลูกผสมโดยไมมีมห
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การปลูกผักรวมดวย ชุดการทดลองที่เล้ียงปลาดุกลูกผสมรวมกับผักบุงจีน ผักคะนา และผักกวางตุง มีคาอยูในชวง 0.800 – 
4.867, 2.667 – 8.400, 3.967 – 9.600 และ 2.533 – 10.267 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ ดังแสดงในภาพที่ 2  
ตารางที่ 1 คุณภาพนํ้าในบอเล้ียงปลาดุกลูกผสมเฉล่ียตลอดการทดลอง (คาเฉล่ีย + สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)  

คุณภาพนํ้า ชุดการทดลองที่1 ชุดการทดลองที่2 ชุดการทดลองที่3 ชุดการทดลอง ที่4 
ปริมาณออกซิเจนละลายนํ้า

(มิลลิกรัมตอลิตร) 
2.420 

+0.265c 
5.353 

+0.364b 
6.227 

+0.253a 
5.640 

+0.040b 
ปริมาณของแข็งทั้งหมด

(มิลลิกรัมตอลิตร) 
520.667 
+13.317a 

508.667 
+40.067ab 

455.333 
+15.011c 

466.667 
+8.083bc 

แอมโมเนีย 
(มิลลิกรัมตอลิตร) 

3.2867 
+0.2178a 

2.0600 
+0.1493b 

2.6033 
+0.4077b 

3.3633 
+0.4661a 

หมายเหตุ : อักษรกํากับที่ตางกันในแถวเดียวกันหมายถึงมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 

 
ภาพที่ 1 ปริมาณออกซิเจนละลายนํ้าและบีโอดีในนํ้าเล้ียงปลาดุกลูกผสมเฉล่ียตลอดการทดลอง 

 

 
ภาพที่ 2 ปริมาณออกซิเจนละลายนํ้าในนํ้าเล้ียงปลาดุกลูกผสมในแตละสัปดาห 

2. ปริมาณของแข็งทั้งหมด ชุดการทดลองที่เล้ียงปลาดุกลูกผสมโดยไมมีการปลูกผักรวมดวย ชุดการทดลองที่เล้ียง
ปลาดุกลูกผสมรวมกับผักบุงจีน ผักคะนา และผักกวางตุง มีคาเฉล่ียตลอดการทดลองเทากับ 520.667, 508.667, 455.333 
และ 466.667มิลลิกรัมตอลิตรตามลําดับ (ตารางที่ 1 ภาพที่ 3) เม่ือนําปริมาณของแข็งทั้งหมดในนํ้าไปวิเคราะหความ
แปรปรวนพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) การเล้ียงปลาดุกลูกผสมโดยไมมีการปลูกผักรวมดวยมีปริมาณ
ของแข็งสูงที่สุด (520.667 มิลลิกรัมตอลิตร) รองลงมาไดแกการเล้ียงปลาดุกลูกผสมรวมกับผักบุงจีน (508.667 มิลลิกรัมตอมห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี



การประชุมวิชาการวิจัยรำาไพพรรณี ครั้งที่ 9, “การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2558

25364 

 

ลิตร) การเล้ียงปลาดุกลูกผสมรวมกับผักกวางตุง (466.667 มิลลิกรัมตอลิตร) และการเล้ียงปลาดุกลูกผสมรวมกับผักคะนา 
(455.333 มิลลิกรัมตอลิตร) ตามลําดับ โดยปริมาณของแข็งทั้งหมดในนํ้าในแตละสัปดาห ของชุดการทดลองที่เล้ียงปลาดุก
ลูกผสมโดยไมมีการปลูกผักรวมดวย ชุดการทดลองที่เล้ียงปลาดุกลูกผสมรวมกับผักบุงจีน ผักคะนา และผักกวางตุง มีคาอยู
ในชวง 186.667 -906.667, 200.000-916.667, 153.333- 633.333 และ160.000-1043.333 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ 
ดังแสดงในภาพที่ 4  

 
ภาพที่ 3 ปริมาณของแข็งทั้งหมดในนํ้าเล้ียงปลาดุกลูกผสมเฉล่ียตลอดการทดลอง 

 

 
ภาพที่ 4 ปริมาณของแข็งทั้งหมดในนํ้าเล้ียงปลาดุกลูกผสมในแตละสัปดาห 

3. แอมโมเนีย ในนํ้าเล้ียงปลาดุกลูกผสมในชุดการทดลองที่เล้ียงปลาดุกลูกผสมโดยไมมีการปลูกผักรวมดวย ชุดการ
ทดลองที่เล้ียงปลาดุกลูกผสมรวมกับผักบุงจีน ผักคะนา และผักกวางตุงมีคาเฉล่ียตลอดการทดลอง เทากับ 3.2867, 2.0600, 
2.6033 และ3.3633มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ (ตารางที ่1 ภาพที่ 5)เม่ือนําคาแอมโมเนียไปวิเคราะหความแปรปรวนพบวามี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) พบวาการเล้ียงปลาดุกลูกผสมรวมกับผักกวางตุงมีแอมโมเนียสูงที่สุด (3.3633 
มิลลิกรัมตอลิตร) รองลงมา ไดแก การเล้ียงปลาดุกลูกผสมโดยไมมีการปลูกผักรวมดวย (3.2867 มิลลิกรัมตอลิตร) การเล้ียง
ปลาดุกลูกผสมรวมกับผักคะนา (2.6033 มิลลิกรัมตอลิตร) และการเล้ียงปลาดุกลูกผสมรวมกับผักบุงจีน (2.0600 มิลลิกรัมตอ
ลิตร) ตามลําดับ โดยแอมโมเนียในแตละสัปดาห ของชุดการทดลองที่เล้ียงปลาดุกลูกผสมโดยไมมีการปลูกผักรวมดวย ชุดการ
ทดลองที่เล้ียงปลาดุกลูกผสมรวมกับผักบุงจีน ผักคะนา และผักกวางตุง มีคาอยูในชวง 1.7290 - 4.5617, 0.3453 – 6.8887, 
0.6177 – 7.3173 และ1.6563 – 6.3560 มิลลิกรัมตอลิตรตามลําดับ ดังแสดงในภาพที่ 6  มห
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ภาพที่ 5 แอมโมเนียในนํ้าเล้ียงปลาดุกลูกผสมเฉล่ียตลอดการทดลอง 

 
ภาพที่ 6 แอมโมเนียในนํ้าเล้ียงปลาดุกลูกผสมในแตละสัปดาห 

สรุปและอภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาการเปล่ียนแปลงคุณภาพของนํ้าในบอเล้ียงปลาดุกลูกผสมรวมกับการปลูกผักโดยไมใชดินเปนเวลา 42 
วัน พบวาปริมาณออกซิเจนละลายนํ้าอยูในชวง 2.420 + 0.265 ถึง 6.227 + 0.253 มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณของแข็งเฉลี่ย
ตลอดการทดลองมีคาอยูในชวง 455.333 + 15.011 ถึง 520.667 + 13.317 มิลลิกรัมตอลิตร แอมโมเนียอยูในชวง 2.0600 + 
0.1493 ถึง 3.2867+ 0.2178 มิลลิกรัมตอลิตร โดยจะพบวา การเล้ียงปลาดุกลูกผสมโดยไมมีการปลูกผักรวมดวย มีคาปริมาณ
ของแข็ง และแอมโมเนีย สูงกวาการเล้ียงปลาดุกลูกผสมรวมกับการปลูกผักบุงจีน ผักคะนา และผักกวางตุง  แตมีปริมาณ
ออกซิเจนละลายนํ้าต่ํากวาการเล้ียงปลาดุกลูกผสมรวมกับการปลูกผักบุงจีน ผักคะนา และผักกวางตุง และพบวาปริมาณ
ของแข็งมีแนวโนมสูงขึ้นเม่ือเล้ียงปลานานขึ้น แตกตางจากปริมาณออกซิเจนละลายนํ้า และแอมโมเนีย มีแนวโนมลดลงเม่ือ
เล้ียงนานขึ้น ในการเล้ียงปลาดุกลูกผสมรวมกับการปลูกผักบุงจีนมีปริมาณแอมโมเนียในนํ้าต่ําที่สุดเมื่อเทียบกับชุดการ
ทดลองอ่ืน อยางไรก็ดีทุกชุดการทดลองมีปริมาณออกซิเจนละลายนํ้ามีคาอยูในชวงที่ปลาดุกลูกผสมสามารถเจริญเติบโตได 

จะเห็นไดวาการเปล่ียนแปลงคุณภาพนํ้าของบอเล้ียงปลาในชุดการทดลองที่มีการเล้ียงปลาดุกลูกผสมรวมกับ
ผักคะนามีปริมาณของแข็งทั้งหมดในนํ้าต่ําที่สุดทั้งน้ีเน่ืองจากผักคะนามีรากเปนลักษณะรากแกวและรากฝอยสีนํ้าตาลซ่ึงมี
ขนาดเล็กเปนจํานวนมาก (กมลวรรณ, 2555 อางถึง ยุพยงษ, 2546) จึงทําใหสามารถดักจับตะกอนหรือปริมาณของแข็งในนํ้า
ไดดีกวาชุดการทดลองอ่ืนๆอยางไรก็ดีการที่เล้ียงปลาดุกลูกผสมรวมกับผักชนิดตางๆมีปริมาณของแข็งทั้งหมดต่ํากวาชุดการมห
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ภาพที่ 5 แอมโมเนียในนํ้าเล้ียงปลาดุกลูกผสมเฉล่ียตลอดการทดลอง 

 
ภาพที่ 6 แอมโมเนียในนํ้าเล้ียงปลาดุกลูกผสมในแตละสัปดาห 

สรุปและอภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาการเปล่ียนแปลงคุณภาพของนํ้าในบอเล้ียงปลาดุกลูกผสมรวมกับการปลูกผักโดยไมใชดินเปนเวลา 42 
วัน พบวาปริมาณออกซิเจนละลายนํ้าอยูในชวง 2.420 + 0.265 ถึง 6.227 + 0.253 มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณของแข็งเฉลี่ย
ตลอดการทดลองมีคาอยูในชวง 455.333 + 15.011 ถึง 520.667 + 13.317 มิลลิกรัมตอลิตร แอมโมเนียอยูในชวง 2.0600 + 
0.1493 ถึง 3.2867+ 0.2178 มิลลิกรัมตอลิตร โดยจะพบวา การเล้ียงปลาดุกลูกผสมโดยไมมีการปลูกผักรวมดวย มีคาปริมาณ
ของแข็ง และแอมโมเนีย สูงกวาการเล้ียงปลาดุกลูกผสมรวมกับการปลูกผักบุงจีน ผักคะนา และผักกวางตุง  แตมีปริมาณ
ออกซิเจนละลายนํ้าต่ํากวาการเล้ียงปลาดุกลูกผสมรวมกับการปลูกผักบุงจีน ผักคะนา และผักกวางตุง และพบวาปริมาณ
ของแข็งมีแนวโนมสูงขึ้นเม่ือเล้ียงปลานานขึ้น แตกตางจากปริมาณออกซิเจนละลายนํ้า และแอมโมเนีย มีแนวโนมลดลงเม่ือ
เล้ียงนานขึ้น ในการเล้ียงปลาดุกลูกผสมรวมกับการปลูกผักบุงจีนมีปริมาณแอมโมเนียในนํ้าต่ําที่สุดเมื่อเทียบกับชุดการ
ทดลองอ่ืน อยางไรก็ดีทุกชุดการทดลองมีปริมาณออกซิเจนละลายนํ้ามีคาอยูในชวงที่ปลาดุกลูกผสมสามารถเจริญเติบโตได 

จะเห็นไดวาการเปล่ียนแปลงคุณภาพนํ้าของบอเล้ียงปลาในชุดการทดลองที่มีการเล้ียงปลาดุกลูกผสมรวมกับ
ผักคะนามีปริมาณของแข็งทั้งหมดในนํ้าต่ําที่สุดทั้งน้ีเน่ืองจากผักคะนามีรากเปนลักษณะรากแกวและรากฝอยสีนํ้าตาลซ่ึงมี
ขนาดเล็กเปนจํานวนมาก (กมลวรรณ, 2555 อางถึง ยุพยงษ, 2546) จึงทําใหสามารถดักจับตะกอนหรือปริมาณของแข็งในนํ้า
ไดดีกวาชุดการทดลองอ่ืนๆอยางไรก็ดีการที่เล้ียงปลาดุกลูกผสมรวมกับผักชนิดตางๆมีปริมาณของแข็งทั้งหมดต่ํากวาชุดการ

66 

 

ทดลองที่เล้ียงปลาดุกลูกผสมโดยไมมีการปลูกผักรวมดวย ชุดการทดลองที่มีการเล้ียงปลาดุกลูกผสมรวมกับผักบุงมีแอมโมเนีย
ละลายนํ้าต่ําสอดคลองกับการศึกษาของภวรรณตรี (2550) ที่ศึกษาความเปนไปไดของการเล้ียงปลาทับทิมรวมกับการปลูกผัก
โดยไมใชดินโดยกลาววา ชนิดของผักที่เหมาะสมตอการบําบัดน้ันคือผักบุงจีนพบวาผักบุงจึงกลาวไดวาผักบุงมีปะสิทธิภาพใน
การบําบัดแอมโมเนียดีที่สุดสวนไนไตรท ไนเตรทและฟอสเฟตละลายนํ้ามีปริมาณใกลเคียงกับชุดการทดลองที่มีการเล้ียงปลา
ดุกลูกผสมรวมกับผักคะนาและผักกวางตุง ซ่ึงในสัปดาหแรกหลังจากลงปลามีแอมโมเนียสูงเกิดจากกระบวนการกินอาหาร 
การหายใจ การขับถาย และการยอยอาหารของปลาแตหลังจากมีการเจริญเติบโตของผักไประยะหน่ึง ปริมาณแอมโมเนียจะ
ลดลงอยูในชวงที่ปลาสามารถเจริญเติบโตได  

สวนปริมาณออกซิเจนละลายนํ้า บีโอดี คาสภาพดางและความกระดางของแตละชุดการทดลองจะลดลงเม่ือ
ระยะเวลาในการเล้ียงปลานานขึ้น สอดคลองกับการศึกษาของ ภวรรณตรี (2550) ที่ศึกษาความเปนไปไดของการเล่ียงปลา
ทับทิมรวมกับการปลูกผักโดยไมใชดินแบบเน่ืองจากมีการทํางานของกระบวนการไนตริฟริเคชันโดยแบคทีเรียพวกที ่ใช
ออกซิเจนในการเปล่ียนแอมโมเนียเปนไนไตรท และเปล่ียนไนไตรทเปนไนเตรท ทําใหตองมีการใชออกซิเจนปริมาณมาก 
ปริมาณออกซิเจนจึงลดลงและความกระดางรวมมีคาอยูในชวงที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของปลาดุกลูกผสม  (กรมประมง
,2558)พบวาปริมาณของแข็ง บีโอดี ไนไตรท และไนเตรท มีแนวโนมสูงขึ้นเม่ือเล้ียงปลานานขึ้นแตกตางจากปริมาณออกซิเจน
ละลายนํ้า คาสภาพดาง ความกระดางรวม แอมโมเนีย และฟอสเฟตที่มีแนวโนมลดลงเม่ือเล้ียงนานขึ้นในการเล้ียงปลาดุก
ลูกผสมรวมกับการปลูกผักบุงจีนมีปริมาณแอมโมเนียในนํ้าต่ําที่สุดเม่ือเทียบกับชุดการทดลองอ่ืน 
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การพัฒนาผลิตภัณฑขนมปงจากเปลือกกุงผง 
Development of Bread Product from Shrimp Shell Powder 

วริศชนม นิลนนท หยาดรุง สุวรรณรัตน กุลพร พุทธมี และจิรพร สวัสดิการ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี   

บทคัดยอ 

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของเปลือกกุงผง เพื่อศึกษาปริมาณเปลือกกุงผงที่เหมาะสมใน
ผลิตภัณฑขนมปง โดยเสริมปริมาณเปลือกกุงผงที่ระดับ 0-25% (โดยนํ้าหนัก) เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของ
ผลิตภัณฑเสริมเปลือกกุงผง และศึกษาการยอมรับของผูทดสอบที่มีตอผลิตภัณฑ ผลการวิจัย พบวา เปลือกกุงผงมีคาสี  L*   b* 
และ a*  เทากับ 48.67 15.04 และ 2.53 ตามลําดับ มีปริมาณความชื้น โปรตีน ไขมัน เยื่อใย และเถา เทากับ 25.73  9.51  
1.57  48.65 และ 1.95% ตามลําดับ ผลการเสริมเปลือกกุงผงในขนมปง พบวาการใสเปลือกกุงผงในปริมาณที่เพิ่มขึ้นมีผลให
ผลิตภัณฑมี คา L* และคา b* ลดลงและคา a* เพิ่มขึ้น โดยมีคา L* อยูในชวงระหวาง 58.39-67.28 คา b* อยูในชวงระหวาง 
28.62-30.00 และคา a* อยูในชวงระหวาง 8.11-14.37 ผลิตภัณฑมีปริมาณความชื้น 31.26-33.99%  ปริมาณโปรตีน 9.29-
10.48% ปริมาณไขมัน 5-20% ปริมาณเยื่อใย 49.80-52.91% และเถา 1.97-3.51% โดยขนมปงมีปริมาตรจําเพาะเทากับ 1.96-
2.13 cm3/g สําหรับคุณภาพทางประสาทสัมผัส พบวาผูทดสอบยอมรับการเสริมเปลือกกุงผงในผลิตภัณฑขนมปงที่ระดับ 5-
15% โดยคาเฉล่ียการยอมรับมีความแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) กับผลิตภัณฑที่ไมมีการเสริมเปลือกกุงผง 
คําสําคัญ: เปลือกกุง เปลือกกุงผง ขนมปง 

Abstract 

The objectives of this research were to study the physical and chemical properties of shrimp 
shell powder (SSP), to study the optimal concentrations of  SSP in bread by adding SSP at  0-25 % (w/w), 
and to study the physical and chemical properties of SSP on product, and the satisfaction of testers. The 
result showed that the color values of SSP were 48.67 (L*), 15.04 (b*) and 2.53 (a*), respectively. The 
chemical compositions of SSP were 25.73% of moisture, 9.51% of protein, 1.57 % of fat, and 48.65 % of 
ash. The effect of SSP on bread quality indicated that the increasing in SSP decreased L* and b*, but 
increased a* value. The color value of products were 58.39-67.28 (L*), 28.62-30.00 (b*), and 8.11-14.37 
(a*).  The chemical compositions of products were 31.26-33.99% of moisture, 9.29-10.48% of protein, 5-
20% of fat, 49.80-52.91% of fiber, and 1.97-3.51% of ash with specific volume of bread was 1.96-2.13 
cm3/g. In addition, sensory evaluation demonstrated that products containing SSP received the highest 
score at 5-15% SSP on bread product. The average value showed no significant difference (P>0.05) when 
compared with the product with no SSP added.  
Keywords:  Shrimp shell, Shrimp shell powder, Bread 

บทนํา 

เปลือกกุง (Shrimp shell) เปนผลพลอยไดจากอุตสาหกรรมการสงออกกุงแชแข็งที่นาสนใจชนิดหน่ึง ที่มีสวนของ
เศษเหลือคือ เปลือกกุงและหัวกุง ซ่ึงหัวกุงเปนสวนที่เหลือจากการแปรรูปอยูมากที่สุดประมาณ 34-45% ของวัตถุดิบที่ใชใน
การแปรรูป (Meyers et al., 1973) โดยในป พ.ศ. 2550 ผลผลิตกุงของโลกมีปริมาณ 2,100,000 ตัน  ซ่ึงประเทศไทยผลิตได 
530,000 ตัน เปนอันดับ 1 ของโลก (ปรีชา, 2552)  นอกจากน้ันประเทศไทยถือไดวาเปนประเทศที่มีปริมาณการผลิตและการ
สงออกกุงแชแข็งรายใหญเปนลําดับตนของโลกคิดเปน 26% ของปริมาณผลผลิตโลก (กรมการคาภายใน สํานักงานสงเสริม
การคาสินคาเกษตร, 2554)  ในป พ.ศ. 2553 ประเทศไทยมีปริมาณการผลิตกุงสดแชแข็ง 195,000 ตัน (กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2554) ซ่ึงจะมีเศษเหลือจากกุงประมาณ 160,000 ตัน จึงทําใหมีปริมาณมากในแตละ
ป เปลือกกุงถือไดวาเปนเศษเหลือที่มีคุณคาทางโภชนาการสูงโดยหัวกุงมีโปรตีน 56.95% (นพวรรณ และคณะ, 2549) และยังมี
สารสี Astaxanthin เปนองคประกอบสูง ซ่ึงสามารถนํามาใชทดแทนแหลงโปรตีนอ่ืนและชวยปรับปรุงลักษณะสีของผลิตภัณฑมห
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การพัฒนาผลิตภัณฑขนมปงจากเปลือกกุงผง 
Development of Bread Product from Shrimp Shell Powder 

วริศชนม นิลนนท หยาดรุง สุวรรณรัตน กุลพร พุทธมี และจิรพร สวัสดิการ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี   

บทคัดยอ 

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของเปลือกกุงผง เพื่อศึกษาปริมาณเปลือกกุงผงที่เหมาะสมใน
ผลิตภัณฑขนมปง โดยเสริมปริมาณเปลือกกุงผงที่ระดับ 0-25% (โดยนํ้าหนัก) เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของ
ผลิตภัณฑเสริมเปลือกกุงผง และศึกษาการยอมรับของผูทดสอบที่มีตอผลิตภัณฑ ผลการวิจัย พบวา เปลือกกุงผงมีคาสี  L*   b* 
และ a*  เทากับ 48.67 15.04 และ 2.53 ตามลําดับ มีปริมาณความชื้น โปรตีน ไขมัน เยื่อใย และเถา เทากับ 25.73  9.51  
1.57  48.65 และ 1.95% ตามลําดับ ผลการเสริมเปลือกกุงผงในขนมปง พบวาการใสเปลือกกุงผงในปริมาณที่เพิ่มขึ้นมีผลให
ผลิตภัณฑมี คา L* และคา b* ลดลงและคา a* เพิ่มขึ้น โดยมีคา L* อยูในชวงระหวาง 58.39-67.28 คา b* อยูในชวงระหวาง 
28.62-30.00 และคา a* อยูในชวงระหวาง 8.11-14.37 ผลิตภัณฑมีปริมาณความชื้น 31.26-33.99%  ปริมาณโปรตีน 9.29-
10.48% ปริมาณไขมัน 5-20% ปริมาณเยื่อใย 49.80-52.91% และเถา 1.97-3.51% โดยขนมปงมีปริมาตรจําเพาะเทากับ 1.96-
2.13 cm3/g สําหรับคุณภาพทางประสาทสัมผัส พบวาผูทดสอบยอมรับการเสริมเปลือกกุงผงในผลิตภัณฑขนมปงที่ระดับ 5-
15% โดยคาเฉล่ียการยอมรับมีความแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) กับผลิตภัณฑที่ไมมีการเสริมเปลือกกุงผง 
คําสําคัญ: เปลือกกุง เปลือกกุงผง ขนมปง 

Abstract 

The objectives of this research were to study the physical and chemical properties of shrimp 
shell powder (SSP), to study the optimal concentrations of  SSP in bread by adding SSP at  0-25 % (w/w), 
and to study the physical and chemical properties of SSP on product, and the satisfaction of testers. The 
result showed that the color values of SSP were 48.67 (L*), 15.04 (b*) and 2.53 (a*), respectively. The 
chemical compositions of SSP were 25.73% of moisture, 9.51% of protein, 1.57 % of fat, and 48.65 % of 
ash. The effect of SSP on bread quality indicated that the increasing in SSP decreased L* and b*, but 
increased a* value. The color value of products were 58.39-67.28 (L*), 28.62-30.00 (b*), and 8.11-14.37 
(a*).  The chemical compositions of products were 31.26-33.99% of moisture, 9.29-10.48% of protein, 5-
20% of fat, 49.80-52.91% of fiber, and 1.97-3.51% of ash with specific volume of bread was 1.96-2.13 
cm3/g. In addition, sensory evaluation demonstrated that products containing SSP received the highest 
score at 5-15% SSP on bread product. The average value showed no significant difference (P>0.05) when 
compared with the product with no SSP added.  
Keywords:  Shrimp shell, Shrimp shell powder, Bread 
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530,000 ตัน เปนอันดับ 1 ของโลก (ปรีชา, 2552)  นอกจากน้ันประเทศไทยถือไดวาเปนประเทศที่มีปริมาณการผลิตและการ
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ตางๆได นอกจากน้ีเปลือกกุงยังพบวามีสารประกอบโพลิแซ็กคาไรด ซ่ึงเปน  ไบโอโพลิเมอรที่เรียกวา ไคติน (Chitin) เปน
องคประกอบหลักที่มีอยูมากทั้งในเปลือกกุงและหัวกุง โดยสามารถนําไปใชประโยชนหลายดานทั้งในอุตสาหกรรมยา เคมี 
เครื่องสําอาง อาหารและเครื่องดื่ม  

ดังน้ันงานวิจัยน้ีผูวิจัยจึงตองการศึกษาการนําเปลือกกุง ซ่ึงเปนสวนที่เหลือทิ้งมาใชประโยชนโดยการเพิ่มมูลคาของ
วัตถุดิบและเพิ่มคุณคาใหกับผลิตภัณฑขนมปง โดยศกึษาองคประกอบทางเคมีของเปลือกกุงผง และศึกษาปริมาณเปลือกกุงผงที่
เหมาะสมในผลิตภัณฑขนมปง เน่ืองจากเปลือกกุงมีองคประกอบทางโภชนาการสูง จึงมีแนวโนมของความเปนไปไดในการ
นํามาใชในการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารไดเปนอยางดี นอกจากจะชวยเพิ่มมูลคาของเหลือทิ้งแลวยังสามารถนําผลการวิจัยไป
พัฒนาเปนผลิตภัณฑใหมชนิดตางๆไดหลากหลายยิ่งขึ้น  

วิธีดําเนินการวิจัย 

 1.การเตรียมเปลือกกุงผง 
 เปลือกกุงที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีไดมาจากบริษัทจันทบุรีซีฟูดส อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ซ่ึงเปนเปลือกของกุงกุลาดํา 
(Tiger prawn, Penaeus monodon) โดยใชเปลือกกุงสดซ่ึงผลิตในวันดังกลาวใชระยะเวลาดําเนินการหลังจากปอกเปลือก

ไมเกิน 1 ชั่วโมง ควบคุมอุณหภูมิไมเกิน 15C ตลอดระยะเวลาการขนสงมายังหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จากน้ันนํามาผานการลางนํ้าใหสะอาดปรับสภาพใหเปนกลางดวยกรดและดาง 

(NaOH และ HCI) กอนอบใหแหงที่อุณหภูมิ 55C และบดใหมีขนาดเล็กผานตะแกรงรอนขนาด  100 mesh กอน
นําเปลือกกุงผงไปประกอบสูตรของผลิตภัณฑอาหารทดลอง ทําการวิเคราะหคุณภาพทางกายภาพและทางเคมี ตามวิธีของ 
AOAC (1990)  

2.การศึกษาเปลือกกุงผงที่เหมาะสมในผลิตภัณฑขนมปง  
วิธีการผสมใชวิธีแบบสปนส-โด โดยนวดสวนผสมสปนสซ่ึงประกอบดวยแปงสาลีโปรตีนสูง ยีสต นํ้าตาล และนํ้า 

ใหเขากันและพักแปงไวใหขึ้นเปนสองเทาที่อุณหภูมิหอง ขั้นตอนในการผลิตสวนโด โดยผสมเปลือกกุงปริมาณ 0  5  10  15  
20  และ 25% ของนํ้าหนักแปง นวดผสมเปลือกกุงผงใหเขากับแปง นมผง  เกลือ นํ้าตาล นํ้า และไขจนสวนผสมเขากัน 
จากน้ันนําสวนสปนสที่พักไวมานวดผสมนวดตอจนเกือบเนียน เติมเนยขาว และนวดตอจนเนียน พักไวประมาณ 20 นาที  

แบงแปงที่หมักไดกอนละ 50 กรัม คลึงใหกลม พักไวใหขึ้นเปนสองเทาที่อุณหภูมิหอง  นําเขาอบที่ อุณหภูมิ 180C 
จนกระทั่งสุก ทิ้งไวใหเย็น จากน้ันนํามาวิเคราะหคุณภาพทางเคมีและทางกายภาพ ไดแก ความชื้น   เยื่อใย โปรตีน ไขมัน เถา 
และคารโบไฮเดรต ตามวิธีการ AOAC (2000) วัดคาสี (Color meter) วัดปริมาตรจําเพาะของผลิตภัณฑขนมปงเสริมเปลือก
กุงผง โดยวิธี Rapseed displacement ใชเมล็ดงาในการแทนที่ (สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม, 2527) และ
วิเคราะหคุณภาพทางประสาทสัมผัสที่มีตอผลิตภัณฑ 
 4.การวางแผนการทดลองและการวิเคราะหทางสถิติ  มีการวางแผนการทดลองแบบ CRD (Completely Randomized 
Design) วิเคราะหความแปรปรวนโดยใช ANOVA (Analysis of variance) และเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของขอมูล
โดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 %  สําหรับการทดสอบการยอมรับทาง
ประสาทสัมผัส วางแผนการทดลองแบบ RCBD (Randomized Complete Block Design) วิเคราะหความแปรปรวนโดยใช ANOVA 
ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% และทดสอบความแตกตางดวยวิธี Duncan’s Multiple Range Test  

ผลการวิจัย 

 1. ผลการวิเคราะหคุณภาพเปลือกกุงผง 
 ผลการวิเคราะหคุณภาพดานสีของเปลือกกุงผง พบวา เปลือกกุงผงมีคาความสวาง (L*) 48.67 คาสีแดง (a*) 2.53 
และคาสีเหลือง (b*) 15.04 โดยลักษณะสีของเปลือกกุงที่ผลิตไดมีสีสมแดง เน่ืองจากในเปลือกกุงมีโปรตีนชื่อ อัลฟา-ครัสตาไซ

ยานิน (α-crustacyanin) เปนสวนประกอบ ภายในโมเลกุลจะมีรงควัตถุสีแดงชื่อแอสตาแซนธิน (Astaxanthin) อยูภายใน 
แอสตาแซนธินเปนรงควัตถุในกลุมเดียวกับแคโรทีน (Carotenoids) การเกาะกันระหวาง รงควัตถุน้ีทําใหเกิดเปนโปรตีน
เชิงซอน มีผลทําใหคาการดูดกลืนแสงสูงขึ้นในชวงแสงสีเขียว-มวงในสัตวทะเล โดยเม่ือเปลือกกุงโดนความรอนโปรตีนเชิงซอน
เกิดการเสียสภาพธรรมชาติ แอสตาแซนธินที่อยูภายในหลุดออกมาเปนอิสระสารสีที่เปนอิสระน้ีใหสีแดง แสดงใหเห็นวาเม่ือมห
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โปรตีนเสียสภาพจะเห็นเปลือกกุงมีสีแดง (นิรนาม, 2557) ผลการวิเคราะหคุณภาพทางเคมีของเปลือกกุงผง พบวา เปลือกกุง
ผงมีปริมาณความชื้น 25.73% โปรตีน 9.51% ไขมัน 1.57% เยื่อใย 48.65% และเถา 1.95%  ดังแสดงใน Table 1  
  

 Table 1 Chemical compositions of shrimp shell powder (SSP) 
 

Chemical compositions Contents(%) 
Moisture 25.73 
Protein**  9.51 
Fat 1.57 
Ash 1.95 
fiber 48.65 

** Corrected crude protein = (total N-chitin N)*6.25 
 
2. ผลการศึกษาการเสริมเปลือกกุงผงในผลิตภัณฑขนมปง 
ผลการเสริมเปลือกกุงผงในผลิตภัณฑขนมปง (Figure 1) พบวา คา L* และคา b* ลดลงขณะที่คา a* เพิ่มขึ้นเม่ือใสเปลือก

กุงผงในปริมาณที่เพิ่มขึ้น ซ่ึงคา L* อยูระหวาง 58.39-67.28 สวนคา b* อยูระหวาง 28.62-30.00 และคา a* อยูระหวาง 8.11-
14.37 (Table 2) โดยปริมาตรจําเพาะของขนมปงเสริมเปลือกกุงผงที่ระดับ 0  5  10  15  20 และ 25%  มีคาเทากับ 2.19 2.13  
2.12  2.10  2.00 และ 1.96 cm3/g ตามลําดับ (Table 3) 

ผลการวิเคราะหคุณภาพทางเคมีของผลิตภัณฑ (Table 4) พบวา ปริมาณความชื้นและปริมาณโปรตีนของผลิตภัณฑมี
ความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) กับผลิตภัณฑที่ไมเสริมเปลือกกุงผง โดยมีคาปริมาณความชื้นเทากับ 31.26-
33.99% ปริมาณโปรตีนเทากับ 9.29-10.48% สวนปริมาณไขมันของผลิตภัณฑเสริมเปลือกกุงผงที่ระดับ 5-20%  มีความแตกตาง
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) กับผลิตภัณฑที่ไมเสริมเปลือกกุงผงโดยมีคาเทากับ 5.23-6.33% ขณะที่ 25% ของปริมาณ
เปลือกกุงผงมีปริมาณไขมันที่แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) กับผลิตภัณฑที่ไมเสริมเปลือกกุงผงมีคาเทากับ 
8.04% ขณะที่ปริมาณเยื่อใยและปริมาณเถาของผลิตภัณฑมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) กับผลิตภัณฑที่ไมมี
การเสริมเปลือกกุงผง โดยปริมาณเยื่อใยมีคาเทากับ 49.80-52.91% และปริมาณเถามีคาเทากับ 1.97-3.51%  

ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผูทดสอบที่มีตอผลิตภัณฑ (Table 5) พบวา คุณภาพทางประสาทสัมผัสดาน
ลักษณะปรากฏ สี กล่ิน รสชาติ และเน้ือสัมผัส ผูทดสอบยอมรับใหมีการเสริมเปลือกกุงผงในผลิตภัณฑไดที่ระดับ 5-20% สวนดาน
ความชอบโดยรวมผูทดสอบใหการยอมรับที่ระดับ 5-15% โดยมีความแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) กับผลิตภัณฑที่
ไมมีการเสริมเปลือกกุงผง       
 

      
(a)                                                   (b) 

Figure 1 Developed bread with different supplement of SSP contents  
           (a) Outside breads (b) Inside breads 
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Table 2 Color values of bread with different supplement of SSP contents  

  abcd means in the same column with different superscripts are significantly different (P≤0.05) 
  ns means are not significantly different (P>0.05) 

   Color values :  L* indicates lightness from white=100 (+) to black=0 (-) 
          a* indicates red (+) to green (-) 
          b* indicates yellow (+) to blue (-) 
 

Table 3 Specific volume of developed bread 
 

                 Shrimp powder (%)                                               Specific volume (cm3/g)  
 
0                                              2.19ab        
5       2.13ab 

  10       2.12ab 

  15       2.10ab 

  20       2.00 b 

  25        1.96a 

              ab means in the same column with different superscripts are significantly different (P≤0.05) 
 
Table 4 Chemical compositions bread with different supplement of SSP contents 

   abcd means in the same column with different superscripts are significantly different (P≤0.05) 
                       ns means are not significantly different (P>0.05) 
  nd =not detect 
 
 
 

Shrimp shell 
 (%) 

Color values of bread 

Lightness (L*) Yellowness (b*) Redness (a*) 
0 67.28d 30.00b  8.11a 
5 64.84c 29.55ab  10.24b 
10 64.29c 29.49ab 10.49b 
15 63.81c 29.24ab 10.96b 
20 
25 

61.36b 
58.39a 

28.76a 
28.62a 

12.71c 
14.37d 

Shrimp shell 
(g) 

Chemical compositions of bread (%) 

Moisturens Ash Fiber  proteinns Fat Carbohydrate 
0 31.26 1.97a 49.80a 9.29 5.23a nd 
5 32.38 2.35b 51.38ab 9.38 5.93a nd 
10 32.86 2.55b 52.25b 9.90 6.11a nd 
15 33.03 2.85c 52.74b 9.97 6.12a nd 
20 33.19 3.13d 52.79b 10.45 6.33a nd 
25 33.99 3.51e 52.91b 10.48 8.04b nd 
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Table 5  Sensory evaluations of bread with different supplement of  SSP contents 
        

abcd 
mean
s in 
the 
same 
colum
n with 
differe
nt 

superscripts are significantly different (P≤0.05) 
เปลือกกุงถือไดวาเปนเศษเหลือที่มีคุณคาทางโภชนาการสูงโดยเฉพาะโปรตีน และเยื่อใย รวมถึงองคประกอบทางเคมีอ่ืนๆ 

ไดแกสารโพลิแซ็กคาไรด ซ่ึงเปนไบโอโพลิเมอรที่เรียกวา ไคติน โดยไคตินและไคโตซานสามารถนํามาใชประโยชนไดแพรหลาย 
เน่ืองจากมีคุณสมบัติเดนคือไมมีปฏิกิริยาใด ๆ ที่เปนอันตรายตอผูบริโภค และไคโตซานเปนสารโพลิเมอรที่อุมนํ้าไดดีดวย การเติม
เปลือกกุงผงในผลิตภัณฑจึงเปนการชวยเพิ่มคุณคาทางอาหารประเภทโปรตีนใหกับผลิตภัณฑไดทางหน่ึง อยางไรก็ตามเปลือกกุงผง
ที่ผลิตไดน้ีอยูในรูปที่ไมละลายนํ้า ดังน้ันเม่ือเสริมลงในผลิตภัณฑจึงมีผลตอคุณภาพของผลิตภัณฑได 

ในผลิตภัณฑขนมปงเปลือกกุงมีผลตอการเปล่ียนแปลงทางดานลักษณะปรากฏของขนมปง โดยทําใหขนมปงมีความแนน
เน้ือมากขึ้น และทําใหขนมปงมีความนุมนอยลง มีผลตอปริมาตรจําเพาะของขนมปงลดลง ทั้งน้ีเน่ืองจากการกระจายของเปลือกกุง
ผงมีผลในการขัดขวางการเชื่อมตอกันของกลูเตนซ่ึงทําหนาที่สรางโครงตาขาย (gluten protein matrix)  โดยโครงสรางตาขายน้ีทํา
หนาที่ในการกักเก็บกาซ จึงทําใหการเก็บกักกาซลดลงและอาจเกิดอันตรกิริยาระหวางใยอาหารกับกลูเตนดวย (โศรดา และคณะ, 
2553) นอกจากน้ีเปลือกกุงยังมีสวนทําใหปริมาณความชื้นของผลิตภัณฑเพิ่มขึ้น ดวยนํ้าหรือความชื้นน้ีมีสวนใหสภาพของโด
เปล่ียนแปลงไป ถานํ้ามีแรธาตุและสารอ่ืนปนมาก โดยเฉพาะแรธาตุ แคลเซียม เหล็ก และแมกนีเซียม จะมีผลใหการดูดซึมนํ้าของ
แปงไมสมํ่าเสมอ ทําใหโครงรางของโดไมเรียบเนียน และยังทําใหความชอบดานลักษณะปรากฏของ ขนมปงลดลงดวย ซ่ึงสอดคลอง
กับงานวิจัยของ อรรถพร และคณะ (2553) ไดทําการวิจัยเก่ียวกับผลของการเสริมใบมะรุมตอคุณภาพของขนมปง โดยเสริมใบมะรุม
ในปริมาณตางๆ พบวาการเสริมใบมะรุมในปริมาณที่เพิ่มขึ้นทําใหปริมาตรของขนมปงลดลง ซ่ึงการเสริมใบมะรุมที่ระดับ 7.5% มีผล
ทําใหขนมปงมีปริมาตรนอยที่สุด  ขณะที่ธิดานุช (2550) ไดใชเศษเหลือจากกุงกุลาดําในขนมทองพับ พบวาเม่ือใสเปลือกกุงใน
ปริมาณที่เพิ่มขึ้นทําใหขนมทองพับมีลักษณะเปนแผนหนามากขึ้นและมีผลทําใหความชอบดานลักษณะปรากฏลดลงเชนกัน  
ปริมาณเยื่อใยของขนมปงที่เพิ่มขึ้นเกิดจากปริมาณเยื่อใยของเปลือกกุงผงที่เสริมลงไป โดยปริมาณเยื่อใยของเปลือกกุงผงที่วิเคราะห
ไดมีปริมาณสูงถึง 48.65% จึงสวนทําใหเน้ือสัมผัสของขนมปงมีความหยาบ  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยการใชเปลือกกุงในผลิตภัณฑ
ขาวเกรียบ โดยเม่ือใสเปลือกกุงผงเปนสวนผสมในปริมาณที่เพิ่มขึ้นทําใหขาวเกรียบมีเน้ือสัมผัสที่คอนขางหยาบและมีเปลือกกุง
กระจายทั่วบริเวณของแผนขาวเกรียบ (สุพาณี, 2543)                 

ผลการยอมรับดานความชอบโดยรวมของผลิตภัณฑ ผูทดสอบใหการยอมรับลดลงตามปริมาณเปลือกกุงผงที่เพิ่มขึ้น โดย
ปริมาณเปลือกกุงผง 25% ผูทดสอบใหการยอมรับนอยที่สุด เน่ืองจากผลิตภัณฑมีสีเขม กล่ินคาวของเปลือกกุงคอนขางแรง และให
ลักษณะเน้ือสัมผัสแข็งกระดาง  

สรุป 

เปลือกกุงสามารถนํามาใชประโยชนเปนสวนผสมในการทําผลิตภัณฑอาหารได เน่ืองจากเปลือกกุงมีองคประกอบทางเคมี
ทีสําคัญ ไดแกโปรตนี กรดอะมิโน และสารโพลิแซ็กคาไรด ทําใหผลิตภัณฑมีคุณคาทางอาหารเพิ่มขึ้น  ในผลิตภัณฑขนมปงสามารถ
เสริมเปลือกกุงผงลงไปไดปริมาณ 5-15% อยางไรก็ตาม การเสริมเปลือกกุงในปริมาณที่สูงขึ้นมีผลตอลักษณะปรากฏชัดเจน เชนสี 
เน้ือสัมผัส และกล่ินที่คอนขางรุนแรง ซ่ึงมีผลตอการยอมรับเปนอยางมาก ดังน้ันจึงควรปรับปรุงคุณภาพของเปลือกกุง โดย
จําเปนตองขจัดกล่ินคาวใหมีกล่ินคาวนอยลง ซ่ึงเปนการพัฒนาในขั้นตอนตอไป และรวมถึงการวิจัยเพื่อนําไปใชประโยชนใน
ผลิตภัณฑอาหารกลุมอ่ืน 

Shrimp shell 
(%) 

Sensory evaluation 

color taster Order Appearance Toughness Overall liking 

0 6.67b     7.08b 7.08b      6.92b 6.75b 7.33c 
5 7.17b     6.50b 6.92b      6.83b 6.75b 6.50bc 
10 6.83b     6.33b 6.33ab      6.58ab 6.83b 6.83bc 
15 6.58b     6.50b 6.25ab      6.42ab 6.67b 6.75bc 
20 6.08ab    6.42b 5.92ab      6.08ab 6.33b 6.25b 
25 5.42a     5.00a 5.25a       5.50a 5.25a 5.33a 
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Table 5  Sensory evaluations of bread with different supplement of  SSP contents 
        

abcd 
mean
s in 
the 
same 
colum
n with 
differe
nt 

superscripts are significantly different (P≤0.05) 
เปลือกกุงถือไดวาเปนเศษเหลือที่มีคุณคาทางโภชนาการสูงโดยเฉพาะโปรตีน และเยื่อใย รวมถึงองคประกอบทางเคมีอ่ืนๆ 

ไดแกสารโพลิแซ็กคาไรด ซ่ึงเปนไบโอโพลิเมอรที่เรียกวา ไคติน โดยไคตินและไคโตซานสามารถนํามาใชประโยชนไดแพรหลาย 
เน่ืองจากมีคุณสมบัติเดนคือไมมีปฏิกิริยาใด ๆ ที่เปนอันตรายตอผูบริโภค และไคโตซานเปนสารโพลิเมอรที่อุมนํ้าไดดีดวย การเติม
เปลือกกุงผงในผลิตภัณฑจึงเปนการชวยเพิ่มคุณคาทางอาหารประเภทโปรตีนใหกับผลิตภัณฑไดทางหน่ึง อยางไรก็ตามเปลือกกุงผง
ที่ผลิตไดน้ีอยูในรูปที่ไมละลายนํ้า ดังน้ันเม่ือเสริมลงในผลิตภัณฑจึงมีผลตอคุณภาพของผลิตภัณฑได 

ในผลิตภัณฑขนมปงเปลือกกุงมีผลตอการเปล่ียนแปลงทางดานลักษณะปรากฏของขนมปง โดยทําใหขนมปงมีความแนน
เน้ือมากขึ้น และทําใหขนมปงมีความนุมนอยลง มีผลตอปริมาตรจําเพาะของขนมปงลดลง ทั้งน้ีเน่ืองจากการกระจายของเปลือกกุง
ผงมีผลในการขัดขวางการเชื่อมตอกันของกลูเตนซ่ึงทําหนาที่สรางโครงตาขาย (gluten protein matrix)  โดยโครงสรางตาขายน้ีทํา
หนาที่ในการกักเก็บกาซ จึงทําใหการเก็บกักกาซลดลงและอาจเกิดอันตรกิริยาระหวางใยอาหารกับกลูเตนดวย (โศรดา และคณะ, 
2553) นอกจากน้ีเปลือกกุงยังมีสวนทําใหปริมาณความชื้นของผลิตภัณฑเพิ่มขึ้น ดวยนํ้าหรือความชื้นน้ีมีสวนใหสภาพของโด
เปล่ียนแปลงไป ถานํ้ามีแรธาตุและสารอ่ืนปนมาก โดยเฉพาะแรธาตุ แคลเซียม เหล็ก และแมกนีเซียม จะมีผลใหการดูดซึมนํ้าของ
แปงไมสมํ่าเสมอ ทําใหโครงรางของโดไมเรียบเนียน และยังทําใหความชอบดานลักษณะปรากฏของ ขนมปงลดลงดวย ซ่ึงสอดคลอง
กับงานวิจัยของ อรรถพร และคณะ (2553) ไดทําการวิจัยเก่ียวกับผลของการเสริมใบมะรุมตอคุณภาพของขนมปง โดยเสริมใบมะรุม
ในปริมาณตางๆ พบวาการเสริมใบมะรุมในปริมาณที่เพิ่มขึ้นทําใหปริมาตรของขนมปงลดลง ซ่ึงการเสริมใบมะรุมที่ระดับ 7.5% มีผล
ทําใหขนมปงมีปริมาตรนอยที่สุด  ขณะที่ธิดานุช (2550) ไดใชเศษเหลือจากกุงกุลาดําในขนมทองพับ พบวาเม่ือใสเปลือกกุงใน
ปริมาณที่เพิ่มขึ้นทําใหขนมทองพับมีลักษณะเปนแผนหนามากขึ้นและมีผลทําใหความชอบดานลักษณะปรากฏลดลงเชนกัน  
ปริมาณเยื่อใยของขนมปงที่เพิ่มขึ้นเกิดจากปริมาณเยื่อใยของเปลือกกุงผงที่เสริมลงไป โดยปริมาณเยื่อใยของเปลือกกุงผงที่วิเคราะห
ไดมีปริมาณสูงถึง 48.65% จึงสวนทําใหเน้ือสัมผัสของขนมปงมีความหยาบ  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยการใชเปลือกกุงในผลิตภัณฑ
ขาวเกรียบ โดยเม่ือใสเปลือกกุงผงเปนสวนผสมในปริมาณที่เพิ่มขึ้นทําใหขาวเกรียบมีเน้ือสัมผัสที่คอนขางหยาบและมีเปลือกกุง
กระจายทั่วบริเวณของแผนขาวเกรียบ (สุพาณี, 2543)                 

ผลการยอมรับดานความชอบโดยรวมของผลิตภัณฑ ผูทดสอบใหการยอมรับลดลงตามปริมาณเปลือกกุงผงที่เพิ่มขึ้น โดย
ปริมาณเปลือกกุงผง 25% ผูทดสอบใหการยอมรับนอยที่สุด เน่ืองจากผลิตภัณฑมีสีเขม กล่ินคาวของเปลือกกุงคอนขางแรง และให
ลักษณะเน้ือสัมผัสแข็งกระดาง  

สรุป 

เปลือกกุงสามารถนํามาใชประโยชนเปนสวนผสมในการทําผลิตภัณฑอาหารได เน่ืองจากเปลือกกุงมีองคประกอบทางเคมี
ทีสําคัญ ไดแกโปรตนี กรดอะมิโน และสารโพลิแซ็กคาไรด ทําใหผลิตภัณฑมีคุณคาทางอาหารเพิ่มขึ้น  ในผลิตภัณฑขนมปงสามารถ
เสริมเปลือกกุงผงลงไปไดปริมาณ 5-15% อยางไรก็ตาม การเสริมเปลือกกุงในปริมาณที่สูงขึ้นมีผลตอลักษณะปรากฏชัดเจน เชนสี 
เน้ือสัมผัส และกล่ินที่คอนขางรุนแรง ซ่ึงมีผลตอการยอมรับเปนอยางมาก ดังน้ันจึงควรปรับปรุงคุณภาพของเปลือกกุง โดย
จําเปนตองขจัดกล่ินคาวใหมีกล่ินคาวนอยลง ซ่ึงเปนการพัฒนาในขั้นตอนตอไป และรวมถึงการวิจัยเพื่อนําไปใชประโยชนใน
ผลิตภัณฑอาหารกลุมอ่ืน 

Shrimp shell 
(%) 

Sensory evaluation 

color taster Order Appearance Toughness Overall liking 

0 6.67b     7.08b 7.08b      6.92b 6.75b 7.33c 
5 7.17b     6.50b 6.92b      6.83b 6.75b 6.50bc 
10 6.83b     6.33b 6.33ab      6.58ab 6.83b 6.83bc 
15 6.58b     6.50b 6.25ab      6.42ab 6.67b 6.75bc 
20 6.08ab    6.42b 5.92ab      6.08ab 6.33b 6.25b 
25 5.42a     5.00a 5.25a       5.50a 5.25a 5.33a 
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การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณเขมาดินปน(Pb, Ba, Sb) ของกระสุนปน11 มม.  
บนเปายิงไมและโลหะ โดยเทคนิคอินดักทีฟลี คับเปล พลาสมา-แมสส สเปกโตรเมทร ี

A Comparative Study of Gunshot Residues (Pb, Ba, Sb) with the 11 mm of 
Bullets on Wood and Metal sheets by Inductively Coupled Plasma  

Mass Spectrometry 
ธนัชญา  เภรีกุล, วีรชัย  พุทธวงศ, เกษศิรินทร  เอกสินิทธกุล 

สาขานิติวิทยาศาสตร โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

บทคัดยอ 

การพิสูจนหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรในคดีที่มีการยิง นอกจากวัตถุพยานที่พบในที่เกิดเหตุแลวยังสามารถใช
หลักฐานทางดานการวิเคราะหปริมาณเขมาดินปนในการประกอบคดี เน่ืองจากหลังการยิงจะมีการกระจายตัวของเขมาดินปน
ในบริเวณรอบตัวผูยิงและบริเวณเปายิง 
 ในงานวิจัยน้ีเปนการศึกษาเปรียบเทียบปริมาณเขมาดินปน (Pb, Ba, Sb) ของกระสุนปน 11 มม. โดยเทคนิค
วิเคราะหอินดักทีฟลี คับเปล พลาสมา-แมสส สเปกโตรเมทรี ซ่ึงใชชนิดกระสุนปนชนิดเดียวกันแตตางยี่หอกัน (Thai Arm, 
Bullet Master) ยิงบนเปายิงไมและโลหะ ที่ระยะการยิง 7 ระยะ คือ 0.00, 0.15, 0.50, 1.00, 1.50, 2.00 และ 2.50 เมตร 
ทําการเก็บเขมาดินปนบริเวณใน และนอกรูกระสุนดวยสําลีพันกานพลาสติก นํามาสกัดดวยกรดไนตริก จากน้ันทําการ
เปรียบเทียบปริมาณเขมาดินปนที่ไดจากการวิเคราะหดวยเครื่องอินดักทีฟลี คับเปล พลาสมา-แมสส สเปกโตร เมทรี (ICP-
MS) ในรูป 3อนุภาค คือ ตะก่ัว (Pb) แบเรียม (Ba) และแอนติโมนี (Sb) 
 ผลการวิจัยพบวาปริมาณเขมาดินปนมีแนวโนมลดลงเม่ือระยะการยิงเพิ่มขึ้น โดยอนุภาคตะก่ัวจะพบมากสุดเม่ือ
เทียบกับ 2 อนุภาคที่เปนองคประกอบของเขมาดินปน และที่ระยะ 0.0 เมตร พบปริมาณเขมาดินปนมากที่สุดอยางเห็นไดชัด
เม่ือเทียบกับระยะอ่ืน ปริมาณเขมาดินปนในกระสุนปนยี่หอไทอารมมีมากกวายี่หอบลูเลตมาสเตอร บริเวณการเก็บเขมาดิน
ปนนอกรูกระสุนจะพบปริมาณเขมาดินปนมากกวาในรูกระสุน และเม่ือเปรียบเทียบปริมาณเขมาดินปนบนเปายิงพบวาวัสดุ
เปายิงโลหะมีปริมาณเขมาดินปนมากกวาวัสดเุปายิงไม 
คําสําคัญ: เขมาดินปน, เทคนิคอินดักทีฟลีคับเปลพลาสมา-แมสส สเปกโตรเมทรี 

Abstract 

 The investigation of  forensic evidences in a case of gun shooting, not only the evidence found at 
the crime scene, the gunshot residue (GSR) is one of the evidence that can be used to analyze the 
amount and the distribution of GSR after shooting. The reason due to a dispersion of gunpowder in the 
shooter surrounding area and at the target.  
 This research aimed to study and compare the amount of GRS (Pb, Ba, Sb) of 11 mm bullets 
using Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometer (ICP-MS) technical analysis. The bullets were the 
same types but different brands (Thai Arm and Bullet Master). The wood and metal sheets were used as 
the targets and seven shooting distance range, 0.00, 0.15, 0.50, 1.00, 1.50, 2.00 and 2.50 m had been 
operated. The collection of GSR around inside and outside of the bullet holes had been carried out by 
using plastic cotton buds and extracted using nitric acid. The sample was analyzed by using Inductively 
Coupled Plasma-Mass Spectrometer (ICP-MS) and then compared the amount of gunshot residue in three 
particle forms namely lead (Pb), barium (Ba) and antimony (Sb) respectively.  
 The results showed that the amount of GRS tended to decrease when the effective range 
increased and the Pb particle was the most common found when comparing with two particles which 
were the components of GSR.  The highest amount of GSR was obtained at 0.0 m shooting range when 
compared to others. The amount of GSR in two bands bullets, Thai Arm showed higher than Bullet มห
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การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณเขมาดินปน(Pb, Ba, Sb) ของกระสุนปน11 มม.  
บนเปายิงไมและโลหะ โดยเทคนิคอินดักทีฟลี คับเปล พลาสมา-แมสส สเปกโตรเมทร ี

A Comparative Study of Gunshot Residues (Pb, Ba, Sb) with the 11 mm of 
Bullets on Wood and Metal sheets by Inductively Coupled Plasma  

Mass Spectrometry 
ธนัชญา  เภรีกุล, วีรชัย  พุทธวงศ, เกษศิรินทร  เอกสินิทธกุล 

สาขานิติวิทยาศาสตร โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

บทคัดยอ 

การพิสูจนหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรในคดีที่มีการยิง นอกจากวัตถุพยานที่พบในที่เกิดเหตุแลวยังสามารถใช
หลักฐานทางดานการวิเคราะหปริมาณเขมาดินปนในการประกอบคดี เน่ืองจากหลังการยิงจะมีการกระจายตัวของเขมาดินปน
ในบริเวณรอบตัวผูยิงและบริเวณเปายิง 
 ในงานวิจัยน้ีเปนการศึกษาเปรียบเทียบปริมาณเขมาดินปน (Pb, Ba, Sb) ของกระสุนปน 11 มม. โดยเทคนิค
วิเคราะหอินดักทีฟลี คับเปล พลาสมา-แมสส สเปกโตรเมทรี ซ่ึงใชชนิดกระสุนปนชนิดเดียวกันแตตางยี่หอกัน (Thai Arm, 
Bullet Master) ยิงบนเปายิงไมและโลหะ ที่ระยะการยิง 7 ระยะ คือ 0.00, 0.15, 0.50, 1.00, 1.50, 2.00 และ 2.50 เมตร 
ทําการเก็บเขมาดินปนบริเวณใน และนอกรูกระสุนดวยสําลีพันกานพลาสติก นํามาสกัดดวยกรดไนตริก จากน้ันทําการ
เปรียบเทียบปริมาณเขมาดินปนที่ไดจากการวิเคราะหดวยเครื่องอินดักทีฟลี คับเปล พลาสมา-แมสส สเปกโตร เมทรี (ICP-
MS) ในรูป 3อนุภาค คือ ตะก่ัว (Pb) แบเรียม (Ba) และแอนติโมนี (Sb) 
 ผลการวิจัยพบวาปริมาณเขมาดินปนมีแนวโนมลดลงเม่ือระยะการยิงเพิ่มขึ้น โดยอนุภาคตะก่ัวจะพบมากสุดเม่ือ
เทียบกับ 2 อนุภาคที่เปนองคประกอบของเขมาดินปน และที่ระยะ 0.0 เมตร พบปริมาณเขมาดินปนมากที่สุดอยางเห็นไดชัด
เม่ือเทียบกับระยะอ่ืน ปริมาณเขมาดินปนในกระสุนปนยี่หอไทอารมมีมากกวายี่หอบลูเลตมาสเตอร บริเวณการเก็บเขมาดิน
ปนนอกรูกระสุนจะพบปริมาณเขมาดินปนมากกวาในรูกระสุน และเม่ือเปรียบเทียบปริมาณเขมาดินปนบนเปายิงพบวาวัสดุ
เปายิงโลหะมีปริมาณเขมาดินปนมากกวาวัสดเุปายิงไม 
คําสําคัญ: เขมาดินปน, เทคนิคอินดักทีฟลีคับเปลพลาสมา-แมสส สเปกโตรเมทรี 

Abstract 

 The investigation of  forensic evidences in a case of gun shooting, not only the evidence found at 
the crime scene, the gunshot residue (GSR) is one of the evidence that can be used to analyze the 
amount and the distribution of GSR after shooting. The reason due to a dispersion of gunpowder in the 
shooter surrounding area and at the target.  
 This research aimed to study and compare the amount of GRS (Pb, Ba, Sb) of 11 mm bullets 
using Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometer (ICP-MS) technical analysis. The bullets were the 
same types but different brands (Thai Arm and Bullet Master). The wood and metal sheets were used as 
the targets and seven shooting distance range, 0.00, 0.15, 0.50, 1.00, 1.50, 2.00 and 2.50 m had been 
operated. The collection of GSR around inside and outside of the bullet holes had been carried out by 
using plastic cotton buds and extracted using nitric acid. The sample was analyzed by using Inductively 
Coupled Plasma-Mass Spectrometer (ICP-MS) and then compared the amount of gunshot residue in three 
particle forms namely lead (Pb), barium (Ba) and antimony (Sb) respectively.  
 The results showed that the amount of GRS tended to decrease when the effective range 
increased and the Pb particle was the most common found when comparing with two particles which 
were the components of GSR.  The highest amount of GSR was obtained at 0.0 m shooting range when 
compared to others. The amount of GSR in two bands bullets, Thai Arm showed higher than Bullet 
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Master. The GSR collection area, the outside bullet holes showed higher GSR than inside the bullet holes. 
The amount of GSR on the target materials, the metal target found more GSR than the wood target. 
Keyword: Gunshot Residue (GSR), Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometer (ICP-MS)  

บทนํา 
การตรวจสถานที่เกิดเหตุเพื่อพิสูจนพฤติการณความบริสุทธ์ิบุคคล จากเหตุการณที่มีการใชอาวุธปน นอกจากการ

ตรวจพบอาวุธปน และปลอกกระสุนในที่เกิดเหตุหรือที่ตัวผูกอเหตุแลวน้ัน การตรวจพบเขมาดินปนสามารถใชเปนหลักฐานใน
กระบวนการสืบสวนซ่ึงเปนที่ยอมรับ และใชกันอยางสากล เน่ืองจากเม่ือมีการยิงปนเกิดขึ้นเขมาดินปนจะกระจายรอบบริเวณ
ที่มีการใชอาวุธปน และติดไปกับกระสุนปนเกิดการกระจายบริเวณเปากระสุนปนดวย ดังน้ันการตรวจเขมาดินปนจากพื้นผิว
วัสดุเปายิงเปนอีกทางเลือกหน่ึงที่สามารถชวยทํานายอาวุธปน และชนิดกระสุนปนโดยการใชประกอบกับหลักฐานอ่ืนๆ 

เขมาดินปน (Gunshot Residue, GSR) เปนส่ิงที่เหลือตกคางหลังจากการยิงโดยเกิดจากการเผาไหมของชนวนทาย
กระสุน หรือดินสงกระสุนปน สวนประกอบของเขมาดินปนที่พบแบงได 2 ประเภท คือ สวนที่เปนอินทรีย (Organic Residue) 
ซ่ึงเกิดจากการเผาไหมของดินสงกระสุนปนโดยจะเปนการตรวจธาตุไนเตรท (Nitrate) และไนไตรท (Nitrite) สวนของอนินท
รีย (Inorganic Residue) เกิดจากการเผาไหมของชนวนทายกระสุนปนเปนการตรวจอนุภาคของ ตะก่ัว(Lead, Pb) แบเรียม 
(Barium, Ba) และพลวง (Antimony, Sb) โดยวิธีการตรวจมีทั้งวิธีทําปฏิกิริยากับสารละลายเพื่อดูการเกิดสีเชน Sodium 
Rhodizonate Test Lunge Reagent และ Dithiooxamide เปนตน การสองกลอง เชน Light Microscopy (LM) และ 
Scanning Electron Microscopy (SEM) เปนตน และเทคนิคการวิเคราะหดวยเครื่องเชน    X-Ray Fluorescence 
Spectroscopy (XRF) Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) และ Inductively Coupled Plasma-Mass 
Spectrometer (ICP-MS) เปนตน 

ICP-MS หรือ Inductively Coupled Plasma Mass Spectrophotometer เปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและ
ความไวในการตรวจวัดสูง วิเคราะหไดทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ คาใชจายไมสูงจนเกินไป และสามารถวิเคราะหปริมาณธาตุ
ในระดับต่ํามาก (ppb-ppt) ซ่ึงไดมีการศึกษาพารามิเตอรของวิธีการสกัดเขมาดินปน (GSR) เชน สภาวะสําหรับวิธีที่ทําให 
swabแหง แนะนําการใส swab ในหลอดสกัด องคประกอบและความเขมขนสารที่ใชสกัด เวลาและอุณหภูมิที่ใชสกัด และ % 
recovery ที่ไดจากวิธีสกัด โดยการปายเก็บตัวอยางดวยสําลีพันปลายไมพลาสติก วิเคราะหดวยเทคนิค Flameless Atomic 
Absorption Spectrophotometry (AAS) ทําการทดลองโดย spiked สารมาตรฐานลงบนสําลีพันไมพลาสติก นําไปอบ 
80°C ใหแหง ทิ้งไวขามคืนจนแหงสนิท นํามาสกัดดวย 10% (v/v) กรดไนตริก 2 มล. vortex mixed 30 วินาที อบที่อุณหภูมิ 
80°C 2 ชั่วโมง vortex mixed 30 วินาที ทิ้งไวใหเย็น ปนตกตะกอน 5 นาที ดูดสารละลายที่ไดนําไปเจือจางแลวเขาสู
เครื่องตรวจวิเคราะห (Koons R. et al., 1987) และยังทําการศึกษาปริมาณธาตุตะก่ัว (Pb) แบเรี่ยม (Ba) และพลวง (Sb) 
เปนสวนประกอบของอนุภาคเขมาดินปนโดยวิธี Collection swab วิเคราะหดวยเทคนิค ICP-MS โดยเก็บตัวอยางจากมือทั้ง
สองขางของผูยิงปน ซ่ึงเปนงานวิจัยที่อธิบายขอดีของเทคนิค ICP-MS คือสามารถควบคุมส่ิงรบกวนจากวิธีสกัดได มีความไวสูง 
ชวงความเขมขนของ calibration curve กวาง ใชเวลาวิเคราะหส้ัน และความเที่ยงตรงแมนยําสูง (Koon R. et al., 1998)  

ในปจจุบันนิยมใชการวิเคราะหเขมาดินปนโดยอาศัยการตรวจวิเคราะหหาในสวนของสารอนินทรียของเขมาดินปน
ซ่ึงประกอบดวยอนุภาค 3 ตัว คือ ตะก่ัว แบเรียม และพลวง อาทิเชน จากการศึกษาความสัมพันธปริมาณของเขมาปนบนมือผู
ยิง และระยะเวลาภายหลังการยิงปนที่วิเคราะห โดยเทคนิคดวย Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry 
(ICP-MS) ซ่ึงศึกษาในชวงเวลา 0-8 ชม. ดวยอาวุธปนก่ึงอัตโนมัติขนาด 9 มม. ยิงครั้งละ 3 และ 9 นัด โดยการเก็บตัวอยาง
จากหลังมือขวาของผูยิงไปตรวจหาปริมาณ 3 ธาตุ คือ แอนติโมนี (Sb) แบเรียม(Ba) และตะก่ัว (Pb) ดวยเทคนิค ICP-MS 
พบวาปริมาณของธาตุทั้ง 3 ลดลงอยางรวดเร็ว และเม่ือยิงผานไป 5-8 ชม. การลดลงของปริมาณธาตุเกือบจะคงที่ ซ่ึงการยิง
ครั้งละ 9 นัด พบปริมาณธาตุทั้งสามมากกวาการยิงครั้งละ 3 นัด (Chukling Pol. Lt. Col. C. ,2011) จากการศึกษาเชิง
วิเคราะห และเชิงปริมาณความเขมขนของเขมาดินปน (Pb, Sb, Ba) ประมวลจากรูทางเขากระสุนและระยะการยิง โดยใช
กลองจุลทรรศน Confocal Laser และการวิเคราะห Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometer 
(ICP-AES) ดําเนินการทดลองบนเปายิงผิวหนังหมูตัดเปนส่ีเหล่ียมขนาด  20 ซม. x 20 ซม. ระยะการยิงคือ 0.2, 5, 50, 100 
และ 150 ซม. เลือกใชปนพก 9 x 21 และ 7.65 มม. ผลที่ไดจากการวิเคราะห ICP-AES มีแนวโนมลดลงอยางชัดเจนใน
ปริมาณ และความเขมขนสวนประกอบที่แตกตางของ GSR โดยทุกการเพิ่มระยะการยิงของปนทั้งสองชนิดที่ถูกใชในการ
ทดสอบ โดยมีความเขมขนที่สูงมากของแอนติโมนี (Sb) แบเรียม(Ba) และตะก่ัว (Pb) ในการยิงระยะใกล และความเขมขนต่ํามห
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ของอนุภาคเหลาน้ีในการยิงระยะกลางและไกล โดยเฉพาะอยางยิ่งที่ระยะการยิง 100–150 ซม. ความเขมขนมีความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญจากคาที่ไมแนนอนทั้งปน 9x21 และ 7.65 มม. (Turillazzi E. et al., 2013) จากการศึกษาการประเมิน
ประสิทธิภาพของกานสําลีที่ใชเก็บตัวอยางสําหรับการวิเคราะหหาปริมาณของแอนติโมนี (Sb) แบเรียม (Ba) และตะก่ัว (Pb) 
ในเขมาดินปนภายหลังจากการยิง โดยใชเทคนิค Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS) ทดลอง
โดยใชแทงพลาสติกปลายพันสําลี 4 ยี่หอ ไดแก เอเวอรกรีน, ดีน่ี, โฮมเฟรชมารท,  และ รถพยาบาล ชุบ 5% กรดไนตริก แลว
นําไปเก็บตัวอยางบนกระเบื้องที่ไดจากการยิงดวยอาวุธปนก่ึงอัตโนมัติขนาด 9 มม. ยี่หอ GLOCK 3 นัด พบวาแทงพลาสติก
ปลายพันสําลีทั้ง 4 ยี่หอ วัดปริมาณธาตุทั้งสามไดแตกตางกันเล็กนอย ดังน้ันยี่หอของแทงพลาสติกปลายพันสําลีไมมีผลตอการ
เก็บเขมาดินปน (Chukling Pol. Maj. S., 2011) และจากการทดลองเพื่อประมาณคาระยะการยิงจากอาวุธปนพกส้ัน 7.65 
มม.   x 17 มม. บนเปายิงชนิดเน้ือเยื่อผาฝาย (35 ซม. x 35 ซม.) จากน้ันทําการตรวจหาปริมาณแอนติโมนี (Sb) แบเรียม 
(Ba) และตะก่ัว (Pb) ที่ปรากฏในแผนส่ีเหล่ียม (1 ซม. x 1 ซม.) ของเปายิงที่ตัดตามแนวรัศมีวัดระยะการตัดจากรูทางเขา
กระสุนปน ทําการเพิ่มระยะการตัดจนครบ 4 ระยะ (ตัวอยาง) ใชเทคนิค Inductively Coupled Plasma Mass 
Spectrometry (ICP-MS) ในการวิเคราะห ซ่ึงขอมูลที่ไดจากเครื่องวิเคราะหจะใชในการสรางโมเดลทางคณิตศาสตรสําหรับ
การคาดประมาณระยะการยิง โดยโมเดลที่ดีที่สุดตองมีความสัมพันธเชิงเสนระหวางระยะการยิงกับปริมาณ Sb Ba หรือ Pb ที่
พบในตัวอยางโดยจะแสดงในหนวย µg/g ของเปายิงเน้ือเยื่อผาฝาย พบวาผลการทดลองที่ดีที่สุดจะพบในกลุมตัวอยางที่เก็บ
ภายในรัศมีระยะ 2.0-3.0 ซม. วัดจากรูทางเขากระสุนปน วิธีน้ีจะมีความถูกตองอยูที่ ±6 และคาดประมาณระยะการยิงในชวง 
20-900 ซม. จากเปายิง (Santos A. et al., 2015) เปนตน  

นอกจากการวิเคราะหปริมาณเขมาดินปนเพื่อพิสูจนเอกลักษณของชนิดอาวุธปนที่ใชกอเหตุแลว ยังสามารถใช
หลักฐานอ่ืนเพื่อชวยในการประกอบความถูกตองยิ่งขึ้น ดังในการศึกษารองรอยบนโลหะถังรถยนตหลังการยิงดวยกระสุนปน
ขนาด 11 มม. (FMJ) ที่ระยะการยิง และวิถีการยิงตางกัน โดยศึกษาจากลักษณะรอยของรองเกลียวสันเกลียว กําหนดมุมยิง 
90, 60, และ 45 องศา ระยะทาง 0.5, 1.5, และ 2.5 เมตร พบลักษณะรอยของรองเกลียวสันเกลียวบนแผนโลหะบริเวณรู
ทางเขากระสุนปนเม่ือสองใตกลองจุลทรรศน นําไปวิเคราะหทางสถิติแผนการทดสอบแบบ 3x3 แฟคตอเรียล  ใน CRD พบวา
ในแตละมุมยิงมีผลตอขนาดความกวาง และความยาวทางเขา-ออกของรูกระสุนปน มีขนาดความกวางจากมากไปนอยในมุม 
45, 60 และ 90 องศาตามลําดับ โดยมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ แตระยะยิงไมมีผลตอความกวาง และความยาวทางเขา-
ออกของรูกระสุนปน เพราะเปนระยะยิงที่ไมหางกัน รองเกลียวสันเกลียวที่พบเกิดจากความเร็วลูกกระสุนปนที่ต่ํา เวลาที่หัว
กระสุนออกจากปากลํากลองปนปะทะแผนโลหะ ความเร็วหัวกระสุนปนจะลดลงทําใหพบพื้นที่หัวกระสุนปนสัมผัสแผนโลหะ
มากเกิดรองเกลียวสันเกลียวที่ชัดเจน สามารถเปนขอมูลที่ใชเชื่อมโยงไปยังปนที่ใชยิงได (Tongsaksit S. et al., 2013) 

การวิเคราะหปริมาณเขมาดินปนจาก 3 อนุภาคดังกลาวยังสามรถใชในงานอ่ืนๆ ที่ไมเก่ียวของกับการพิสูจนหลักฐาน
ได เชน ในการศึกษาการวัดเขมาดินปนในอากาศจากทดลองการยิงกระสุนดวยเทคนิค Sector Fieldinductively Coupled 
Plasma Mass Spectrometry (SF-HR-ICP-MS) เพื่อหาแอนติโมนี(Sb) แบเรียม (Ba) และตะก่ัว (Pb) ซ่ึงเปนองคประกอบ
สําคัญของ GSR ในอากาศส่ิงรอบขางหองทดลองวิถีกระสุน และอากาศในถังพักนํ้าของสถาบัน Sao Paulo Criminalistics 
(I.C.-S.P.) ประเทศบราซิล โดยเก็บอากาศดวยตัวกรอง polycabonate และวิเคราะหโดย SF-HR-ICP-MS ซ่ึงพบวาคาของ
ตะก่ัว, แอนติโมนี และแบเรียมในอากาศมีคาสูงขึ้นในชวงการยิง(ตะก่ัว (Pb): 58.9 µg/m3; แบเรียม (Ba): 6.9 µg/m3; แอนติ
โมนี (Sb): 7.3 µg/m3) คาเฉล่ียของอากาศในหองการทดลองในชวงระหวางการติดตามการตรวจสอบ 6 วัน เปน Pb: 23.1 
µg/m3; Ba: 2.2 µg/m3; Sb: 1.5 µg/m3 อากาศในถังพักนํ้าไมแสดงระดับเกินขีดขอจํากัดที่เปนกังวล โดยทั่วไปอากาศจะพัด
ตะก่ัวไปวันตอวันแตแบเรียม และแอนติโมนี ยังคงที่ แสดงใหเห็นวาคนงานอาจไดรับความเขมขนของตะก่ัวในอากาศทําใหไม
ดีตอสุขภาพ และเพิ่มความเส่ียงการมึนเมาเรื้อรัง (Diaz E. et al., 2012)  

โดยงานวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยเลือกใชเทคนิคเครื่องมือ ICP-MS ในการวิเคราะหปริมาณเขมาดินปน จากการยิงกระสุน
ดวยปนพกก่ึงอัตโนมัติขนาด 11 มม. เพื่อนําขอมูลที่ไดไปใชในการทํานายขนาดกระสุนปนและระยะการยิง เพื่อประโยชนใน
งานตรวจพิสูจนหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรในอนาคต 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปริมาณเขมาดินปนในรูปอนุภาคตะก่ัว (Pb) แบเรียม (Ba) และแอนติโมนี (Sb) ดวยเทคนิค 

ICP-MS โดยใชชนิดกระสุนปน 2 ชนิด ที่มีระยะการยิง บริเวณการเก็บเขมา และชนิดเปายิงแตกตาง โดยใชกระสุนปนจาก
อาวุธปนพกก่ึงอัตโนมัติขนาด 11 มม. 
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ของอนุภาคเหลาน้ีในการยิงระยะกลางและไกล โดยเฉพาะอยางยิ่งที่ระยะการยิง 100–150 ซม. ความเขมขนมีความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญจากคาที่ไมแนนอนทั้งปน 9x21 และ 7.65 มม. (Turillazzi E. et al., 2013) จากการศึกษาการประเมิน
ประสิทธิภาพของกานสําลีที่ใชเก็บตัวอยางสําหรับการวิเคราะหหาปริมาณของแอนติโมนี (Sb) แบเรียม (Ba) และตะก่ัว (Pb) 
ในเขมาดินปนภายหลังจากการยิง โดยใชเทคนิค Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS) ทดลอง
โดยใชแทงพลาสติกปลายพันสําลี 4 ยี่หอ ไดแก เอเวอรกรีน, ดีน่ี, โฮมเฟรชมารท,  และ รถพยาบาล ชุบ 5% กรดไนตริก แลว
นําไปเก็บตัวอยางบนกระเบื้องที่ไดจากการยิงดวยอาวุธปนก่ึงอัตโนมัติขนาด 9 มม. ยี่หอ GLOCK 3 นัด พบวาแทงพลาสติก
ปลายพันสําลีทั้ง 4 ยี่หอ วัดปริมาณธาตุทั้งสามไดแตกตางกันเล็กนอย ดังน้ันยี่หอของแทงพลาสติกปลายพันสําลีไมมีผลตอการ
เก็บเขมาดินปน (Chukling Pol. Maj. S., 2011) และจากการทดลองเพื่อประมาณคาระยะการยิงจากอาวุธปนพกส้ัน 7.65 
มม.   x 17 มม. บนเปายิงชนิดเน้ือเยื่อผาฝาย (35 ซม. x 35 ซม.) จากน้ันทําการตรวจหาปริมาณแอนติโมนี (Sb) แบเรียม 
(Ba) และตะก่ัว (Pb) ที่ปรากฏในแผนส่ีเหล่ียม (1 ซม. x 1 ซม.) ของเปายิงที่ตัดตามแนวรัศมีวัดระยะการตัดจากรูทางเขา
กระสุนปน ทําการเพิ่มระยะการตัดจนครบ 4 ระยะ (ตัวอยาง) ใชเทคนิค Inductively Coupled Plasma Mass 
Spectrometry (ICP-MS) ในการวิเคราะห ซ่ึงขอมูลที่ไดจากเครื่องวิเคราะหจะใชในการสรางโมเดลทางคณิตศาสตรสําหรับ
การคาดประมาณระยะการยิง โดยโมเดลที่ดีที่สุดตองมีความสัมพันธเชิงเสนระหวางระยะการยิงกับปริมาณ Sb Ba หรือ Pb ที่
พบในตัวอยางโดยจะแสดงในหนวย µg/g ของเปายิงเน้ือเยื่อผาฝาย พบวาผลการทดลองที่ดีที่สุดจะพบในกลุมตัวอยางที่เก็บ
ภายในรัศมีระยะ 2.0-3.0 ซม. วัดจากรูทางเขากระสุนปน วิธีน้ีจะมีความถูกตองอยูที่ ±6 และคาดประมาณระยะการยิงในชวง 
20-900 ซม. จากเปายิง (Santos A. et al., 2015) เปนตน  

นอกจากการวิเคราะหปริมาณเขมาดินปนเพื่อพิสูจนเอกลักษณของชนิดอาวุธปนที่ใชกอเหตุแลว ยังสามารถใช
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ขนาด 11 มม. (FMJ) ที่ระยะการยิง และวิถีการยิงตางกัน โดยศึกษาจากลักษณะรอยของรองเกลียวสันเกลียว กําหนดมุมยิง 
90, 60, และ 45 องศา ระยะทาง 0.5, 1.5, และ 2.5 เมตร พบลักษณะรอยของรองเกลียวสันเกลียวบนแผนโลหะบริเวณรู
ทางเขากระสุนปนเม่ือสองใตกลองจุลทรรศน นําไปวิเคราะหทางสถิติแผนการทดสอบแบบ 3x3 แฟคตอเรียล  ใน CRD พบวา
ในแตละมุมยิงมีผลตอขนาดความกวาง และความยาวทางเขา-ออกของรูกระสุนปน มีขนาดความกวางจากมากไปนอยในมุม 
45, 60 และ 90 องศาตามลําดับ โดยมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ แตระยะยิงไมมีผลตอความกวาง และความยาวทางเขา-
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มากเกิดรองเกลียวสันเกลียวที่ชัดเจน สามารถเปนขอมูลที่ใชเชื่อมโยงไปยังปนที่ใชยิงได (Tongsaksit S. et al., 2013) 

การวิเคราะหปริมาณเขมาดินปนจาก 3 อนุภาคดังกลาวยังสามรถใชในงานอ่ืนๆ ที่ไมเก่ียวของกับการพิสูจนหลักฐาน
ได เชน ในการศึกษาการวัดเขมาดินปนในอากาศจากทดลองการยิงกระสุนดวยเทคนิค Sector Fieldinductively Coupled 
Plasma Mass Spectrometry (SF-HR-ICP-MS) เพื่อหาแอนติโมนี(Sb) แบเรียม (Ba) และตะก่ัว (Pb) ซ่ึงเปนองคประกอบ
สําคัญของ GSR ในอากาศส่ิงรอบขางหองทดลองวิถีกระสุน และอากาศในถังพักนํ้าของสถาบัน Sao Paulo Criminalistics 
(I.C.-S.P.) ประเทศบราซิล โดยเก็บอากาศดวยตัวกรอง polycabonate และวิเคราะหโดย SF-HR-ICP-MS ซ่ึงพบวาคาของ
ตะก่ัว, แอนติโมนี และแบเรียมในอากาศมีคาสูงขึ้นในชวงการยิง(ตะก่ัว (Pb): 58.9 µg/m3; แบเรียม (Ba): 6.9 µg/m3; แอนติ
โมนี (Sb): 7.3 µg/m3) คาเฉล่ียของอากาศในหองการทดลองในชวงระหวางการติดตามการตรวจสอบ 6 วัน เปน Pb: 23.1 
µg/m3; Ba: 2.2 µg/m3; Sb: 1.5 µg/m3 อากาศในถังพักนํ้าไมแสดงระดับเกินขีดขอจํากัดที่เปนกังวล โดยทั่วไปอากาศจะพัด
ตะก่ัวไปวันตอวันแตแบเรียม และแอนติโมนี ยังคงที่ แสดงใหเห็นวาคนงานอาจไดรับความเขมขนของตะก่ัวในอากาศทําใหไม
ดีตอสุขภาพ และเพิ่มความเส่ียงการมึนเมาเรื้อรัง (Diaz E. et al., 2012)  
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ดวยปนพกก่ึงอัตโนมัติขนาด 11 มม. เพื่อนําขอมูลที่ไดไปใชในการทํานายขนาดกระสุนปนและระยะการยิง เพื่อประโยชนใน
งานตรวจพิสูจนหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรในอนาคต 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปริมาณเขมาดินปนในรูปอนุภาคตะก่ัว (Pb) แบเรียม (Ba) และแอนติโมนี (Sb) ดวยเทคนิค 

ICP-MS โดยใชชนิดกระสุนปน 2 ชนิด ที่มีระยะการยิง บริเวณการเก็บเขมา และชนิดเปายิงแตกตาง โดยใชกระสุนปนจาก
อาวุธปนพกก่ึงอัตโนมัติขนาด 11 มม. 
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อุปกรณและวิธีการดําเนินการวิจัย 
วัสดุอุปกรณเครื่องมือ และสารเคมี 
 วัสดุอุปกรณ  

1. อาวุธปน11 มม. ยี่หอ COLT รุน GOLD CUP 
2. ลูกกระสุนปนขนาด 11 มม. 2 ชนิด 

2.1 ยี่หอ Thai Arms ชนิด Full Metal Jacket (FMJ) รหัส A  
2.2 ยี่หอ Bullet muster ชนิด Full Metal Jacket (FMJ) 230 gr. รหัส B 

3. เปายิงโลหะ(ชนิดโลหะปะผุรถยนต) ขนาด 1x1 ฟุต 
4. เปายิงไม(ชนิดไมอัดขี้เล่ือย) หนา 1 ซม. ขนาด 30x40 ซม. 
5. ตลับเมตร 
6. สําลีกานพันพลาสติก(cotton bud)  
7. Transfer pipette, PP, 1 mL 
8. Pipette tip 10 mL, 5 mL, 1 mL, 200 µL, 20 µL 
9. บีกเกอรแกว (Beaker, 100 mL) 
10. กระบอกแกวตวงสาร (Cylinder, 100 mL) 
11. ตะแกรงเหล็กใสหลอดทดลอง (Rack 5x10 ชอง) 
12. หลอดทดลองพรอมฝา (Conical test tubewith cap, PP, 15 mL) 
13. ถุงมือไนไตรท 
14. ขวดใสสารเคมีชนิดพลาสติกพีพี (Bottle Lab, PP) 
15. กรรไกร 
16. กระดาษทิชชู หรือผาก็อตช 
17. Micro centrifuge tube, 2 mL 
18. Transport tube cup, PS, 5 mL 

 เครื่องมือ 
1. เครื่องเขยาผสมสารละลาย (Vortex mixer) 
2. เครื่องดูดจายสารละลายอัตโนมัติ (Auto pipette) 

2.1 JENCONS SEALPETTE Auto pipette; 100-1000 µL, 20-200 µL 
2.2 BOECO Auto pipette, 0.5-10 µL 

3.  ตูอบลมรอน (Hot air oven) 

      4. เครื่องอินดักทีฟลีคับเปล พลาสมา-แมสส สเปกโตรเมทรี (ICP-MS) รุน Agilent 7500 ce 
 Octopole Reaction System 

ตารางที่ 1 แสดงสภาวะเครื่องอินดักทีฟลีคับเปล พลาสมา-แมสส สเปกโตรเมทรี(ICP-MS) รุน Agilent7500 ce 

 

เครื่องอินดักทีฟลีคับเปิล พลาสมา-แมสส์ สเปกโตรเมทรี (ICP-MS) รุ่น Agilent 7500 ce

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี



การประชุมวิชาการวิจัยรำาไพพรรณี ครั้งที่ 9, “การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2558

266 77 

 

สารเคมี  
             สูตรโมเลกุล          มวลโมเลกุล     ความหนาแนน  
                                                                                               (g mol-1)          (g mL−1) 

1. Deionized water     H2O   18.02   1 
2. 65%Nitric acid    HNO3  63.01  1.39 
3. Argon gas                                Ar             39.95  0.001 
4. Standard Pb (Lead nitrate)  Pb(NO3)2  331.23  1.022 
5. Standard Sb (Antimony oxide) Sb2O3  291.52  1.024 
6. Standard Ba (Barium carbonate) BaCO3  197.3  1.021 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 1  การเก็บเขมาดินปน 

1.1 ยิงกระสุนปน 2 ชนิด ดวยอาวุธปนขนาด 11 มม. ไปยังเปาพื้นผิวโลหะและไม ที่ระยะประชิด ใกล กลาง 
และไกล 

1.2 นํากานสําลีพันพลาสติกชุบดวย 5% กรดไนตริก ปายในรูกระสุน (inner) และรอบรูกระสุน (outer) รัศมี 
1.5 น้ิว โดยแยกเก็บระหวางใน และรอบรูกระสุน 

1.3 นํากานสําลีพันพลาสติกที่เก็บเขมาดินปนทั้งใน และรอบรูกระสุน อบที่ 80 องศาเซลเซียส เปนเวลา  1 คืน
จนแหง  

ขั้นตอนที่ 2  การสกัดเขมาดินปน 
2.1 ตัดสําลีบนกานสําลีพันพลาสติกที่ผานการเก็บเขมาดินปนที่ผานการอบจนแหง และทิ้งขามคืนจนแหง  
     ใสลงในหลอดทดลองพรอมฝาปด 
2.2 นํามาสกัดโดยเติม 10% กรดไนตริก 2 มิลลิลิตร เขยาผสม 30 วินาที  
2.3 นํามาอบที่ 80 องศาเซลเซียส 2 ชั่วโมง 
2.4 เขยาผสม 30 วินาที จากน้ันดูดสารละลายที่ไดเก็บลงใน micro centrifuge tube เก็บในตูเย็นที่ 
     อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส 

ขั้นตอนที่ 3  การเตรียมสารละลายเขมาดินปนกอนการวิเคราะห 
3.1 นําสารละลายที่ไดจากการสกัดมาเจือจางดวยนํ้ากล่ัน อัตราสวน 1:9 
3.2 นําสารละลายที่เจือจางทําการวิเคราะหดวยเครื่องอินดักทีฟลีคับเปล พลาสมา-แมสส สเปกโตรเมทรี ที่ 
     มีสภาวะเครื่อง ดังแสดงตารางที่ 1 

ขั้นตอนที่ 4 การศึกษาเปรียบเทียบ 
4.1 เปรียบเทียบปริมาณของเขมาดินปน (ตะก่ัว แบเรียม และแอนติโมนี) ที่ระยะการยิงตางกัน (7 ระยะ)    
     โดยชนิดกระสุนปน วัสดุเปายิง บริเวณที่เก็บ เปนชนิดเดียวกัน 
4.2 เปรียบเทียบปริมาณของเขมาดินปน (ตะก่ัว แบเรียม และแอนติโมนี) ที่เก็บตรงบริเวณเปายิงทั้งนอก  
     และในรูกระสุนปน บนพื้นผิววัสดุเดียวกัน 
4.3 เปรียบเทียบปริมาณของเขมาดินปน (ตะก่ัว แบเรียม และแอนติโมนี) ระหวางเปาไม และโลหะ โดย 

       เก็บเขมาดินปนบริเวณเปายิงทั้งนอกและในรูกระสุนปน 
4.4 เปรียบเทียบปริมาณของเขมาดินปน (ตะก่ัว แบเรียม และแอนติโมนี) ของกระสุนปนชนิด Full Metal  
     Jacket (FMJ) เหมือนกันแตตางยี่หอกัน 

ผลการวิจัย 

 เปรียบเทียบปริมาณความเขมขนเขมาดินปนที่ไดจากการวิเคราะหดวย เครื่องอินดักทีฟลีคับเปล พลาสมา-แมสส 
สเปกโตรเมทรี ในรูปอนุภาคตะก่ัว แบเรียม และแอนติโมนี ที่ระยะการยิง 7 ระยะ (0.0, 0.15, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 เมตร) 
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สารเคมี  
             สูตรโมเลกุล          มวลโมเลกุล     ความหนาแนน  
                                                                                               (g mol-1)          (g mL−1) 

1. Deionized water     H2O   18.02   1 
2. 65%Nitric acid    HNO3  63.01  1.39 
3. Argon gas                                Ar             39.95  0.001 
4. Standard Pb (Lead nitrate)  Pb(NO3)2  331.23  1.022 
5. Standard Sb (Antimony oxide) Sb2O3  291.52  1.024 
6. Standard Ba (Barium carbonate) BaCO3  197.3  1.021 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 1  การเก็บเขมาดินปน 

1.1 ยิงกระสุนปน 2 ชนิด ดวยอาวุธปนขนาด 11 มม. ไปยังเปาพื้นผิวโลหะและไม ที่ระยะประชิด ใกล กลาง 
และไกล 

1.2 นํากานสําลีพันพลาสติกชุบดวย 5% กรดไนตริก ปายในรูกระสุน (inner) และรอบรูกระสุน (outer) รัศมี 
1.5 น้ิว โดยแยกเก็บระหวางใน และรอบรูกระสุน 

1.3 นํากานสําลีพันพลาสติกที่เก็บเขมาดินปนทั้งใน และรอบรูกระสุน อบที่ 80 องศาเซลเซียส เปนเวลา  1 คืน
จนแหง  

ขั้นตอนที่ 2  การสกัดเขมาดินปน 
2.1 ตัดสําลีบนกานสําลีพันพลาสติกที่ผานการเก็บเขมาดินปนที่ผานการอบจนแหง และทิ้งขามคืนจนแหง  
     ใสลงในหลอดทดลองพรอมฝาปด 
2.2 นํามาสกัดโดยเติม 10% กรดไนตริก 2 มิลลิลิตร เขยาผสม 30 วินาที  
2.3 นํามาอบที่ 80 องศาเซลเซียส 2 ชั่วโมง 
2.4 เขยาผสม 30 วินาที จากน้ันดูดสารละลายที่ไดเก็บลงใน micro centrifuge tube เก็บในตูเย็นที่ 
     อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส 

ขั้นตอนที่ 3  การเตรียมสารละลายเขมาดินปนกอนการวิเคราะห 
3.1 นําสารละลายที่ไดจากการสกัดมาเจือจางดวยนํ้ากล่ัน อัตราสวน 1:9 
3.2 นําสารละลายที่เจือจางทําการวิเคราะหดวยเครื่องอินดักทีฟลีคับเปล พลาสมา-แมสส สเปกโตรเมทรี ที่ 
     มีสภาวะเครื่อง ดังแสดงตารางที่ 1 

ขั้นตอนที่ 4 การศึกษาเปรียบเทียบ 
4.1 เปรียบเทียบปริมาณของเขมาดินปน (ตะก่ัว แบเรียม และแอนติโมนี) ที่ระยะการยิงตางกัน (7 ระยะ)    
     โดยชนิดกระสุนปน วัสดุเปายิง บริเวณที่เก็บ เปนชนิดเดียวกัน 
4.2 เปรียบเทียบปริมาณของเขมาดินปน (ตะก่ัว แบเรียม และแอนติโมนี) ที่เก็บตรงบริเวณเปายิงทั้งนอก  
     และในรูกระสุนปน บนพื้นผิววัสดุเดียวกัน 
4.3 เปรียบเทียบปริมาณของเขมาดินปน (ตะก่ัว แบเรียม และแอนติโมนี) ระหวางเปาไม และโลหะ โดย 

       เก็บเขมาดินปนบริเวณเปายิงทั้งนอกและในรูกระสุนปน 
4.4 เปรียบเทียบปริมาณของเขมาดินปน (ตะก่ัว แบเรียม และแอนติโมนี) ของกระสุนปนชนิด Full Metal  
     Jacket (FMJ) เหมือนกันแตตางยี่หอกัน 

ผลการวิจัย 

 เปรียบเทียบปริมาณความเขมขนเขมาดินปนที่ไดจากการวิเคราะหดวย เครื่องอินดักทีฟลีคับเปล พลาสมา-แมสส 
สเปกโตรเมทรี ในรูปอนุภาคตะก่ัว แบเรียม และแอนติโมนี ที่ระยะการยิง 7 ระยะ (0.0, 0.15, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 เมตร) 
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พบวา อนุภาคของเขมาดินปนทั้ง 3 ชนิดจะมีแนวโนมลดลงเม่ือระยะการยิงเพิ่มขึ้น โดยอนุภาคของตะก่ัวจะมีปริมาณมากกวา
แบเรียม และแอนติโมนีอยางชัดเจนอยางยิ่งในระยะ 0.0 เมตร ดังแสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2แสดงผลปริมาณความเขมขนเขมาดินปน (ppm) ที่ไดจากการวิเคราะหดวย เครื่องอินดักทีฟลีคับเปล พลาสมา-
แมสส สเปกโตรเมทรี ในรูปอนุภาค Pb Ba และSb ที่ระยะการยิง 7 ระยะ 
 

  
  เปรียบเทียบปริมาณเขมาดินปนบริเวณนอกและในรูกระสุนที่พบบนเปาไมและโลหะของกระสุนชนิด A และ B ที่
ระยะตางๆ พบวา ปริมาณเขมาดินปนมีแนวโนมลดลงเม่ือระยะยิงเพิ่มขึ้น โดยปริมาณเขมาดินปนจะพบบริเวณนอกรูกระสุน
มากกวาในรูกระสุนทั้งในกระสุน A และ B บนเปาไมและเปาโลหะ ดังแสดงในภาพที่ 1 

 
 

 
ภาพที่ 1แสดงปริมาณเขมาดินปนบริเวณในและนอกรูกระสุนบนเปาไมและโลหะของกระสุนชนิด A และ B ที่ 7 ระยะ มห
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เปรียบเทียบปริมาณเขมาดินปนระหวางเปาไมและโลหะของกระสุนชนิด A และ B ที่ 7 ระยะ พบวาปริมาณเขมา
ดินปนบนเปาโลหะมากกวาเปาไมทั้งในกระสุนชนิด A และ B ที่เก็บบริเวณในและนอกกรูกระสุน และปริมาณเขมาดินปนมี
แนวโนมลดลงเม่ือระยะยิงเพิ่มขึ้น ดังแสดงในภาพที่ 2  
 

 
 

 
 ภาพที่ 2แสดงปริมาณเขมาดินปนบนเปาไมและโลหะที่บริเวณในและนอกรูกระสุนปนชนิด A และ B ที่ 7 ระยะ 
 

เปรียบเทียบปริมาณเขมาดินปนของกระสุนปนชนิด Full Metal Jacket (FMJ) เหมือนกันแตตางยี่หอกัน คือชนิด A 
และ B บริเวณในและนอกรูกระสุนบนเปาไมและโลหะของกระสุนที่ 7 ระยะ พบวา ปริมาณเขมาดินปนในกระสุนชนิด A มี
มากกวา ชนิด B ทั้งที่พบบนเปาไมและโลหะ ทั้งบริเวณในและนอกรูกระสุน และปริมาณเขมาดินปนมีแนวโนมลดลงเม่ือระยะ
ยิงเพิ่มขึ้น ดังแสดงในภาพที่ 3 
 

 
 

 
 ภาพที่ 3แสดงปริมาณเขมาดินปนของกระสุนปนชนิด Full Metal Jacket (FMJ) เหมือนกันแตยี่หอ A และ B 
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สรุปและอภิปรายผล 

 กระสุนปนขนาด 11 มม. ที่ใชในการทดลองเปนกระสุนปนชนิดเดียวกัน คือ Full Metal Jacket (FMJ) หรือหัวจริง 
แตตางยี่หอกันโดยใหรหัส A คือกระสุนยี่หอไทอารม (Thai Arms) และรหัส B คือกระสุนยี่หอบลูเลตมาสเตอร(Bullet 
muster) จากการวิเคราะหปริมาณเขมาดินปนที่ระยะการยิง 7 ระยะ น้ันคือ 0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 และ 2.5 เมตร พบวา
ปริมาณเขมาดินปนมีแนวโนมลดลงเม่ือระยะการยิงเพิ่มขึ้น อาจเน่ืองจากเม่ือมีการยิงปนจะเกิดการฟุงกระจายของเขมาดินปน
ไปไมถึงเปายิงจึงพบปริมาณเขมาดินปนนอยที่ระยะไกล คือ 2.5 เมตร ซ่ึงเทคนิค ICP-MS สามารถตรวจวิเคราะหไดในระดับ
ความเขมขนต่ํา ในเขมาดินปนจะประกอบดวยอนุภาคหลัก 3 อนุภาค คือ ตะก่ัว (Pb) แบเรียม (Ba) และแอนติโมนี (Sb) 
พบวาอนุภาคตะก่ัวจะมีปริมาณมากกวาอนุภาคอ่ืนอาจเน่ืองจากชนิดของกระสุนปนที่ใชทดลองเปนชนิดหัวจริงซ่ึงมีแกนกลาง
เปนตะก่ัวหุมดวยเปลือกโลหะ 
 จากการเก็บเขมาดินปน 2 บริเวณ ในและนอกรูกระสุนปน พบวานอกรูกระสุนมีปริมาณเขมาดินปนมากกวาในรู
กระสุนคาดวาเกิดการฟุงกระจายของเขมาดินปนบนเปายิงหลังจากการยิง แตในรูกระสุนเปนเพียงเขมาดินปนที่ติดไปกับหัว
กระสุนปนเทาน้ันจึงมีปริมาณเขมาดินปนนอยกวา 
 จากการวิเคราะหปริมาณเขมาดินปนบนเปายิง 2 ชนิด คือเปาโลหะและเปาไม พบวา เปาโลหะพบปริมาณกระสุน
ปนมากกวาเปาไม อาจเน่ืองจากเปาโลหะเปนพื้นผิวเรียบจึงเก็บเขมาดินปนไดมากกวาเปาไมที่มีรองของลายเน้ือไมอัด ทําให
เขมาดินปนติดตามรองไมจึงวิเคราะหปริมาณเขมาดินปนไดนอยกวา 

ทั้งน้ียังสามารถจําแนกกระสุน A และ B โดยพบวากระสุน A หรือ Thai Arms มีปริมาณเขมาดินปนมากกวากระสุน 
B หรือ Bullet muster ซ่ึงสอดคลองกับขอมูลจากบุคคลและปริมาณเขมาปนขณะทําการทดลองน้ี ที่วากระสุนปนยี่หอ Thai 
Arms มีเขมาปนมากกวายี่หอ Bullet Muster จากผลงานวิจัยน้ีสามารถนํามาใชเปนขอมูลเพื่อใชทํานายชนิดของกระสุนและ
ประมาณการระยะยิงไดจากสถานที่เกิดเหตุ เพื่อประโยชนในงานตรวจพิสูจนหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรในอนาคต 

ขอเสนอในการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรทําการทดลองโดยใชชนิดหัวกระสุน ขนาดกระสุนและเปายิงชนิดอ่ืนในการทําวิจัยครั้งตอไป 
2. ในการทดลองครั้งน้ีใชสนามยิงปนระบบเปด แตคณะผูวิจัยไดใชแผนไวนิลขนาดใหญทําเปนผนังก้ันแรงลม จึง

ควรมีการทําการทดลองในหองยิงระบบปด ปองกันแรงลม ในการวิจัยครั้งตอไป 
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การศึกษาเปรียบเทียบชนิดสําลีพันกาน และวิธีที่ใชเก็บเขมาดินปนดวย 
เทคนิคอินดักทีฟลี คับเปล พลาสมา-แมสส สเปกโตรเมทร ี

A Comparative Study of Cotton Swab and Method for Collection GSR by 
Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry 

สุรัตนา หวงทอง,วีรชัย พุทธวงศ, เกษศิรินทร เอกสินิทธกุล 
สาขานิติวิทยาศาสตร โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี คณะศิลปะศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

บทคัดยอ 
 เขมาดินปนเปนหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรที่สําคัญในการสืบสวนสอบสวน โดยการเก็บเขมาดินปนในแตละ
หนวยงานไดใชวัสดุอุปกรณ และวิธีในการเก็บเขมาดินปนที่แตกตางกัน ในงานวิจัยน้ีจึงไดทําการศึกษาเปรียบเทียบความ
เขมขนของแอนติโมนี แบเรียม และตะก่ัวในเขมาดินปนที่ไดจากปนพกออโตเมติก Glock 34 ขนาด 9 มม. พรอมกระสุนปน
ออโตเมติกหัวตะก่ัว (LRN) และปนพกออโตเมติก Colt Gold Cup Trophy ขนาด 11 มม. โดยใชเครื่อง Inductively 
Coupled Plasma-Mass Spectrometry (ICP-MS) งานวิจัยน้ีไดแบงออกเปน 3 สวนแรกเปนการหาจากบริเวณมือของผูยิง
ในการเก็บเขมาดินปนผลจากการประเมินพบวาแอนติโมนี แบเรียม และตะก่ัวจะพบความเขมขนมากที่สุดที่บริเวณหลังมือ กับ
บริเวณงามระหวางน้ิวหัวแมมือ และน้ิวชี้ฝงหลังมือ สวนที่สองเปนการศึกษาเปรียบเทียบการเก็บเขมาดินปนโดยใชสําลีพัน
กานพลาสติกและสําลีพันกานไมพบวาสวนการเก็บเขมาดินปนบนมือผูยิงโดยการใชสําลีพันกานไมจะตรวจธาตุแอนติโมนี และ
ตะก่ัวไดใกลเคียงกับการใชสําลีพันกานพลาสติก แตการตรวจธาตุแบเรียมถาใชสําลีพันกานไมจะตรวจพบไดสูงกวากวาใชสําลี
พันกานพลาสติก สวนที่สามเปนการศึกษาวิธีที่ใชในการเก็บเขมาดินปนดวยการใชสําลีพันกานหยดดวยกรดไนตริก 5 %, หยด
ดวยนํ้าเกลือ และสําลีแหง พบวาสามารถตรวจหาธาตุทั้ง 3 ได ซ่ึงความเขมขนต่ําสุดที่ตรวจไดคือ 96.8 ppb และจากการ
เปรียบเทียบขอมูลที่วิเคราะหไดทําใหสามารถเลือกใชสําลีพันกานและวิธีในการเก็บเขมาดินปนที่เหมาะสมได 
คําสําคัญ: เขมาดินปน, เครื่องอินดักทีฟลี คับเปล พลาสมา-แมสสสเปกโตรเมทรี 

Abstract 
Gunshot residue (GSR) is important forensic evidence in the investigation process. The collection 

of GSR in each organization had been used the differences of materials and methods to collect the GSR. 
Therefore, this research study aimed to compare the concentration of antimony (Sb), Barium (Ba) and 
Lead (Pb) in GSR from two pistols branded Glock 34 9 mm caliber with the lead round nose (LRN) bullet, 
and Colt Glod Cup 11 mm caliber with the full metal jacket (FMJ) bullet by analyzing its with Inductively 
Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS). The project had been divided into 3 parts. Firstly, the 
collection of GSR had been focused on the region of hand shooter and the evaluated Sb, Ba and Pb were 
obtained in high concentrations especially on backhand and the skin between the back side of the thumb 
and the forefinger. Secondly, the collection of GSR using a plastic cotton swab and a wood cotton swab 
had also been investigated. The effect of GSR collected on the shooter using the wood cotton swab 
could be detected the Sb and Pb with the same as the plastic cotton swab. However, the detection of 
barium in the wood cotton swab showed higher result than the plastic cotton swab. Finally, the methods 
to collect GSR had been prepared by using the cotton swabs moistened with 5% nitric acid and with 
normal saline solution and without any solution (dry cotton swabs). It was found that the method 
showed significant detection for three elements with concentrations lower than 96.8 ppb. From the 
comparison of the analytical data obtained, it could be a choice to select and use the appropriated type 
of the cotton and the suitable method to collect GSR. 
Keywords: Gunshot residue (GSR),Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry (ICP-MS) 
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บทนํา 

เขมาดินปน (Gunshot Residue, GSR) คือส่ิงที่หลงเหลือจากการยิงปน ซ่ึงก็หมายถึงส่ิงใดๆ รูปแบบหรือ
สวนประกอบทั้งหมดที่ฟุงกระจายระเหยออกมาจากการยิงของอาวุธปน ซ่ึงเขมาดินปนที่ออกมาน้ันจะอยูในรูปแบบตางๆ เชน 
อยูในรูปอนุภาคของการเผาไหม อนุภาคของดินปนที่ถูกเผาไหมบางสวน อนุภาคของดินปนที่ ไมถูกเผาไหม ไอของตะก่ัว 
สวนประกอบตางๆ ของโลหะ และรูปแบบรองรอยที่ถูกลูกกระสุนยิง การเก็บเขมาดินเพื่อนําไปวิเคราะหนิยมเก็บที่บริเวณมือ
ของผูยิง หรือผูตองสงสัย   ปริมาเขมาดินปน และธาตุที่เปนองคประกอบของเขมาดินปนที่พบน้ันจะแตกตางกันตามชนิดของ
หัวกระสุน เชน หัวกระสุนชนิด Jacketed และ Nonjacketed จะพบปริมาณทองแดง พลวง และตะก่ัว (Udey N, 2011: 
1268-1276) สวนหัวกระสุน lead bullets semi-jacketed และfull metal jacket bullet พบปริมาณตะก่ัว และทองแดง
สูง ปริมาณสังกะสี และนิกเกิลอยูนอยมาก (Piya D., 2007: 75-82) 

การตรวจพิสูจนเขมาดินปนจะเริ่มจากการเก็บเขมาดินปน โดยวิธีการเก็บเขมาดินปนที่นิยมนํามาใชคือ Collection 
swabs และ Tape-type collections ซ่ึงเม่ือนํามาวิจัยเปรียบเทียบกันพบวา การเก็บดวยวิธี Collection swabs จะมี
ประสิทธิภาพในการเก็บเขมาดินปนที่จะนํามาวิเคราะหหาปริมาณธาตุไดดีกวาการวิธี Tape-type collections (Vanini G., 
2014: 111) การเก็บเขมาดินปนดวยวิธี Collection swabs จะใชสําลีพันกานเปนอุปกรณในการเก็บเขมาดินปน ซ่ึง
หนวยงานการตรวจพิสูจนหลักฐานดานอาวุธปน หรือเขมาดินปนในประเทศไทยนิยมใชกัน โดยแตละหนวยงานจะใชสําลีพัน
กานที่แตกตางกันในการเก็บเขมาดินปน เชน สํานักงานพิสูจนหลักฐาน กรมตํารวจแหงชาติ จะใชสําลีพันกานพลาสติกในการ
เก็บเขมาดินปน ภาควิชานิติเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลใชสําลีพันกานไมในการเก็บเขมาดินปน เปนตน การ
วิเคราะหเขมาดินปนในระยะเริ่มแรกน้ันวงการตํารวจสากลไดทําการตรวจหาเขมาดินปนที่บริเวณมือดวยวิธี Dermal Nitrate 
test หรือ paraffin Test ที่เปนการทดสอบทางเคมี เพื่อดูปฏิกิริยาการเกิดสี ตอมาไดมีวิวัฒนาการในการตรวจยืนยันผลดวย
เทคนิคเครื่องมือวิเคราะหขั้นสูง เพื่อหาปริมาณธาตุที่เปนองคประกอบในเขมาดินปน โดยทั่วไปนิยมตรวจหาปริมาณของธาตุ
แอนติโมนี แบเรียม และตะก่ัวที่เปนองคประกอบหลักในเขมาดินปน การวิเคราะหเขมาดินปนที่เก็บดวยวิธี Collection 
swabs โดยใชเทคนิค Inductively Coupled Plasma-mass Spectrometry (ICP-MS) พบวาเทคนิค ICP-MS สามารถ
ควบคุมส่ิงรบกวนที่เกิดจากวิธีสกัดได มีสภาพไวสูง ใชเวลาในการวิเคราะหส้ัน และมีความเที่ยงสูง (Koon, 1998: 748-754) 
ICP-MS สามารถตรวจวิเคราะหธาตุที่เปนองคประกอบของเขมาดินปนโดยปริมาณของแอนติโมนี แบเรียมและตะก่ัวจาก
สารละลายสกัดของ GSR ไดอยางมีประสิทธิภาพ และแมนยํา (Bakowska, 2006: 5-8) ในการตรวจวิเคราะหเขมาดินปนดวย
เทคนิค ICP-MS  จําเปนตองทําการสกัดสารในเขมาดินปนดวยการนําเขมาดินปนที่เก็บมาอบที่อุณหภูมิ 80ºC ใหแหง จากน้ัน
ทิ้งไว 24 ชั่วโมง แลวนํามาสกัดดวย10% กรดไนตริกปริมาตร 2 มิลลิลิตร vortex 30 วินาที แลวนําไปอบที่อุณหภูมิ 80ºC 
เปนเวลา 2 ชั่วโมง จึงนําไป vortex 30 วินาทีอีกครั้งหน่ึงแลวจึงปนตกตะกอน 5 นาทีแลวจึงดูดสารละลายที่ไดไปเจือจางเพื่อ
นําตรวจวิเคราะหตอไป (Koons, 1987: 846-865) จากการพจิารณาวิธีการตรวจวิเคราะหเขมาดินปนจะพบวาการใชสําลีพัน
กานไมที่แตกตางกันของแตละหนวยงานน้ันอาจสงผลกระทบตอการวิเคราะหปริมาณธาตุของเขมาดินปน สงผลใหขอมูลที่
วิเคราะหไดอาจคลาดเคล่ือน และวิธีที่ใชในการเก็บเขมาดินปนดวยสารละลายที่แตกตางกันก็อาจจะเพิ่มประสิทธิภาพของการ
วิเคราะหเขมาดินปน หรือสามารถนํามาทดแทนส่ิงที่ใชอยูในปจจุบันได โดยขอมูลการวิเคราะหประสิทธิภาพของการเก็บเขมา
ดินปนในดานน้ียังไมมีขอมูลที่แนชัดเปนมาตรฐาน 
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Plasma-mass Spectrometry (ICP-MS) เน่ืองจากมีขีดจํากัดของการตรวจวิเคราะหไดถึงระดับ ppb (parts-per-billion 
level) ในการวิเคราะหหาปริมาณของธาตุตะก่ัว (Pb) แบเรี่ยม (Ba)และแอนติโมนี (Sb) เพื่อนํามาเปนตัวชี้วัดในงานวิจัยน้ี ซ่ึง
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บทนํา 

เขมาดินปน (Gunshot Residue, GSR) คือส่ิงที่หลงเหลือจากการยิงปน ซ่ึงก็หมายถึงส่ิงใดๆ รูปแบบหรือ
สวนประกอบทั้งหมดที่ฟุงกระจายระเหยออกมาจากการยิงของอาวุธปน ซ่ึงเขมาดินปนที่ออกมาน้ันจะอยูในรูปแบบตางๆ เชน 
อยูในรูปอนุภาคของการเผาไหม อนุภาคของดินปนที่ถูกเผาไหมบางสวน อนุภาคของดินปนที่ ไมถูกเผาไหม ไอของตะก่ัว 
สวนประกอบตางๆ ของโลหะ และรูปแบบรองรอยที่ถูกลูกกระสุนยิง การเก็บเขมาดินเพื่อนําไปวิเคราะหนิยมเก็บที่บริเวณมือ
ของผูยิง หรือผูตองสงสัย   ปริมาเขมาดินปน และธาตุที่เปนองคประกอบของเขมาดินปนที่พบน้ันจะแตกตางกันตามชนิดของ
หัวกระสุน เชน หัวกระสุนชนิด Jacketed และ Nonjacketed จะพบปริมาณทองแดง พลวง และตะก่ัว (Udey N, 2011: 
1268-1276) สวนหัวกระสุน lead bullets semi-jacketed และfull metal jacket bullet พบปริมาณตะก่ัว และทองแดง
สูง ปริมาณสังกะสี และนิกเกิลอยูนอยมาก (Piya D., 2007: 75-82) 

การตรวจพิสูจนเขมาดินปนจะเริ่มจากการเก็บเขมาดินปน โดยวิธีการเก็บเขมาดินปนที่นิยมนํามาใชคือ Collection 
swabs และ Tape-type collections ซ่ึงเม่ือนํามาวิจัยเปรียบเทียบกันพบวา การเก็บดวยวิธี Collection swabs จะมี
ประสิทธิภาพในการเก็บเขมาดินปนที่จะนํามาวิเคราะหหาปริมาณธาตุไดดีกวาการวิธี Tape-type collections (Vanini G., 
2014: 111) การเก็บเขมาดินปนดวยวิธี Collection swabs จะใชสําลีพันกานเปนอุปกรณในการเก็บเขมาดินปน ซ่ึง
หนวยงานการตรวจพิสูจนหลักฐานดานอาวุธปน หรือเขมาดินปนในประเทศไทยนิยมใชกัน โดยแตละหนวยงานจะใชสําลีพัน
กานที่แตกตางกันในการเก็บเขมาดินปน เชน สํานักงานพิสูจนหลักฐาน กรมตํารวจแหงชาติ จะใชสําลีพันกานพลาสติกในการ
เก็บเขมาดินปน ภาควิชานิติเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลใชสําลีพันกานไมในการเก็บเขมาดินปน เปนตน การ
วิเคราะหเขมาดินปนในระยะเริ่มแรกน้ันวงการตํารวจสากลไดทําการตรวจหาเขมาดินปนที่บริเวณมือดวยวิธี Dermal Nitrate 
test หรือ paraffin Test ที่เปนการทดสอบทางเคมี เพื่อดูปฏิกิริยาการเกิดสี ตอมาไดมีวิวัฒนาการในการตรวจยืนยันผลดวย
เทคนิคเครื่องมือวิเคราะหขั้นสูง เพื่อหาปริมาณธาตุที่เปนองคประกอบในเขมาดินปน โดยทั่วไปนิยมตรวจหาปริมาณของธาตุ
แอนติโมนี แบเรียม และตะก่ัวที่เปนองคประกอบหลักในเขมาดินปน การวิเคราะหเขมาดินปนที่เก็บดวยวิธี Collection 
swabs โดยใชเทคนิค Inductively Coupled Plasma-mass Spectrometry (ICP-MS) พบวาเทคนิค ICP-MS สามารถ
ควบคุมส่ิงรบกวนที่เกิดจากวิธีสกัดได มีสภาพไวสูง ใชเวลาในการวิเคราะหส้ัน และมีความเที่ยงสูง (Koon, 1998: 748-754) 
ICP-MS สามารถตรวจวิเคราะหธาตุที่เปนองคประกอบของเขมาดินปนโดยปริมาณของแอนติโมนี แบเรียมและตะก่ัวจาก
สารละลายสกัดของ GSR ไดอยางมีประสิทธิภาพ และแมนยํา (Bakowska, 2006: 5-8) ในการตรวจวิเคราะหเขมาดินปนดวย
เทคนิค ICP-MS  จําเปนตองทําการสกัดสารในเขมาดินปนดวยการนําเขมาดินปนที่เก็บมาอบที่อุณหภูมิ 80ºC ใหแหง จากน้ัน
ทิ้งไว 24 ชั่วโมง แลวนํามาสกัดดวย10% กรดไนตริกปริมาตร 2 มิลลิลิตร vortex 30 วินาที แลวนําไปอบที่อุณหภูมิ 80ºC 
เปนเวลา 2 ชั่วโมง จึงนําไป vortex 30 วินาทีอีกครั้งหน่ึงแลวจึงปนตกตะกอน 5 นาทีแลวจึงดูดสารละลายที่ไดไปเจือจางเพื่อ
นําตรวจวิเคราะหตอไป (Koons, 1987: 846-865) จากการพจิารณาวิธีการตรวจวิเคราะหเขมาดินปนจะพบวาการใชสําลีพัน
กานไมที่แตกตางกันของแตละหนวยงานน้ันอาจสงผลกระทบตอการวิเคราะหปริมาณธาตุของเขมาดินปน สงผลใหขอมูลที่
วิเคราะหไดอาจคลาดเคล่ือน และวิธีที่ใชในการเก็บเขมาดินปนดวยสารละลายที่แตกตางกันก็อาจจะเพิ่มประสิทธิภาพของการ
วิเคราะหเขมาดินปน หรือสามารถนํามาทดแทนส่ิงที่ใชอยูในปจจุบันได โดยขอมูลการวิเคราะหประสิทธิภาพของการเก็บเขมา
ดินปนในดานน้ียังไมมีขอมูลที่แนชัดเปนมาตรฐาน 

ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเปรียบเทียบวิธีการเก็บเขมาดินปนแบบ Collection swabs โดยใชสําลีพันกานไม และสําลีพัน
กานพลาสติกในการเก็บตัวอยางเขมาดินปนจากมือของผูยิงวามีความสามารถในการเกาะติดธาตุโลหะที่เปนองคประกอบใน
เขมาดินปนแตกตางกันหรือไม และศึกษาหาวิธีที่ใชในการเก็บตัวอยางเขมาดินปนโดยใชเทคนิค Inductively Coupled 
Plasma-mass Spectrometry (ICP-MS) เน่ืองจากมีขีดจํากัดของการตรวจวิเคราะหไดถึงระดับ ppb (parts-per-billion 
level) ในการวิเคราะหหาปริมาณของธาตุตะก่ัว (Pb) แบเรี่ยม (Ba)และแอนติโมนี (Sb) เพื่อนํามาเปนตัวชี้วัดในงานวิจัยน้ี ซ่ึง
ผลที่ไดจากการวิจัยสามารถนําไปประยุกตใชในงานตรวจพิสูจนเขมาดินปนของแตละหนวยงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได 
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2.ศึกษาเปรียบเทียบปริมาณธาตุตะก่ัว (Pb) แบเรียม (Ba) และแอนติโมนี (Sb) จากเขมาดินปนที่เก็บดวยวิธี 
Collection swabs ที่ตางกัน 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

1 การประเมินบริเวณที่ดีที่สุดที่จะเก็บเขมาดินปนบนมือผูยิง 
ผูยิงยิงดวยปนพกออโตเมติก ยี่หอGlock ขนาด 9 มม. Luger รุน34 กับกระสุนปนออโตเมติกหัวตะก่ัว (LRN) 

135gr. ขนาด 9 มม. ครั้งละ 1 นัด โดยจับปนดังภาพที่ 1 จากน้ันจึงเก็บตัวอยางเขมาดินปนโดยใชสําลีพันกานพลาสติกหยด
ดวย 5% กรดไนตริก 2-3 หยด เช็ดที่บริเวณมือผูยิง 8 บริเวณ คือ บริเวณฝามือ บริเวณงามระหวางน้ิวหัวแมมือ และน้ิวชี้ฝา
มือ บริเวณหลังมือ และบริเวณงามระหวางน้ิวหัวแมมือ และน้ิวชี้หลังมือทั้งมือซายและมือขวา ดังภาพที่ 2 เก็บใสซองซิป 

 

 
ภาพที่ 1 แสดงลักษณะในการจับปน 

 
 

ภาพที่ 2 แสดงบริเวณที่เก็บเขมาดินปนจากมือของผูยิง 
 

 2. การศึกษาเปรียบเทียบการใชสําลีพันกานไม และสําลีพันกานพลาสติกในการเก็บเขมาดินปน 
 เม่ือไดบริเวณที่เหมาะสมในการเก็บเขมาดินปนแลวจึงทําการศึกษาน้ีโดยใหผูยิงยิงปนพกออโตเมติกขนาด 9 มม. 

กับกระสุนปนหัวตะก่ัว (LRN) และปนพกออโตเมติกขนาด 11 มม. กับกระสุนปนหัวบอล (FMJ)  ครั้งละ 1 นัด จํานวนอยาง
ละ 5 ครั้งแลวเก็บตัวอยางเขมาดินปนดวยสําลีพันกานไม และสําลีพันกานพลาสติกที่มีขนาดสําลีใกลเคียงกันดังภาพที่3 หยด
ดวย 5%กรดไนตริก 2-3 หยดเช็ดที่บริเวณมือที่ไดจากการศึกษาในขอ 1 จากน้ันนําตัวอยางใสซองซิบ 
 3. การศึกษาเปรียบเทียบการเก็บเขมาดินปนดวยวิธีCollection swab ที่ตางกัน 

ผูยิงยิงปนพกออโตเมติกยี่หอ Glock ขนาด 9 มม. และปนพกออโตเมติกขนาด 11 มม. ยิงครั้งละ 1 นัด และทํา
การเก็บตัวอยางเขมาดินปนดวยสําลีพันกานพลาสติกหยดดวย 5% กรดไนตริก2-3, หยดดวยนํ้าเกลือ 2-3 หยด และกานสําลี
แหงเช็ดที่บริเวณมือของผูยิง โดยเก็บตัวอยางวิธีละ 5 ครั้ง แลวนําตัวอยางใสซองซิบ 

งามน้ิวหัวแมมือ 

และน้ิวชี้หลังมือ 
งามน้ิวหัวแมมือ 

และน้ิวชี้หลังมือ 
ฝามือ หลังมือ 
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ภาพที่ 3 แสดงสําลีพันกานไม และสําลีพันกานพลาสติกที่ใชในการศึกษา 

 
4. การเตรียมตัวอยางเขมาดินปนเพื่อนําไปวิเคราะห 

นําตัวอยางเขมาดินปนอบที่อุณหภูมิ 80 Cº ใหแหงเปนเวลา 2 ชั่วโมง แลววางทิ้งไว 24 ชั่วโมงที่อุณหภูมิหอง
จากน้ันใสลงหลอดทดลองขนาด 15 ml แลวใส 10%กรดไนตริก 2 ml นําไป vortex 30 วินาที จากน้ันนําไปอบที่อุณหภูมิ 
80 Cº เปนเวลา 2 ชั่วโมง แลวนํามา vortex30 วินาทีอีกครั้ง นําตัวอยางที่ไดมาทําการ dilute 1:9 กับDeionized water 
แลวแบงใสหลอดทดลองขนาด 5 ml แลวนําไปวิเคราะหดวยเครื่อง Inductively Coupled Plasma-mass Spectrometry 
(ICP-MS) ยี่หอ Agilent รุน7500 ceโดยสภาวะของเครื่อง ICP-MS ที่ใชแสดงตามตารางที1่ 
ตารางที่ 1 แสดงสภาวะของเครื่อง ICP-MS ยี่หอ Agilent รุน7500 ce 

 
ผลการวิจัย 
 1. การประเมินบริเวณที่ดีที่สุดที่จะเก็บเขมาดินปนบนมือผูยิง 
 จากการทดลองหาบริเวณที่ดีที่สุดที่จะเก็บเขมาดินปนบนมือผูยิง 8 บริเวณ (ฝามือ บริเวณงามระหวางน้ิวหัวแมมือ 
และน้ิวชี้ฝามือ หลังมือ และบริเวณงามระหวางน้ิวหัวแมมือ และน้ิวชี้หลังมือทั้งมือซายและมือขวา) บริเวณละ 5 ครั้ง พบวา 
ปริมาณความเขมขนของแอนติโมนี แบเรียม และตะก่ัวที่วิเคราะหไดมีปริมาณแตกตางกันซ่ึงปริมาณของแอนติโมน่ีที่พบมี
ความเขมขนตั้งแต 4.6 – 322.2 ppb ปริมาณของแบเรี่ยมที่พบมีความเขมขนตั้งแต 53.4 – 245.0 ppb และปริมาณความ
เขมขนของตะก่ัวที่พบมีตั้งแต 179.6 – 656.2 ppb โดยตะก่ัวจะเปนธาตุที่สามารถพบความเขมขนมากที่สุด ทั้งน้ีจะพบธาตุ
ทั้ง 3 มีความเขมขนมากที่สุดที่หลังมือขวา และบริเวณงามระหวางน้ิวหัวแมมือ และน้ิวชี้ฝงหลังมือขวาดังแสดงตามตารางที2่ 

2. การศึกษาเปรียบเทียบการใชสําลีพันกานไม และสําลีพันกานพลาสติกในการเก็บเขมาดินปน 
 จากการเก็บตัวอยางเขมาดินปนที่หลังมือขวา และบริเวณงามระหวางน้ิวหัวแมมือ และน้ิวชี้หลังมือขวาของผูยิงดวย
สําลีพันกานไม และสําลีพันกานพลาสติกอยางละ 5 ครั้ง พบวา ถาใชสําลีพันกานพลาสติกในการเก็บเขมาดินปนที่ไดจากการ
ยิงปนทั้ง 2 ขนาดน้ันจะมีปริมาณความเขมขนของแอนติโมนี และตะก่ัวใกลเคียงกัน โดยถายิงดวยปนขนาด 9 มม. จะพบ
ปริมาณแอนติโมน่ีประมาณ 111.8 – 356.6 ppb ตะก่ัว 232.5 – 656.2 ppb และถายิงดวยปนขนาด 11 มม. จะพบปริมาณมห
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แอนติโมน่ีประมาณ 201.4 – 471.6 ppb และตะก่ัวประมาณ 269.2 – 692.8 ppb ซ่ึงแตกตางกับแบเรียมที่เม่ือใชสําลีพัน
กานพลาสติกเก็บเขมาดินปนจะพบวามีปริมาณของแบเรียมนอยกวาการใชสําลีพันกานไม (สําลีพันกานพลาสติก 9มม. 205.6 
– 382.2 ppb 11 มม. 541.4 – 1166.2 ppb สําลีพันกานไม; 9มม. 848.4 – 1768.8 ppb 11มม. 992.6 – 1753.0 ppb) 
ดังภาพที่4 

 
ภาพที่ 4 แสดงปริมาณความเขมขนของการใชสําลีพันกานพลาสติกและสําลีพันกานไมเก็บเขมาดินปนที่บริเวณมือผูยิง 

 
ตารางที่ 2 แสดงคาปริมาณความเขมขนของแอนติโมน่ี (Sb) แบเรียม (Ba) และตะก่ัว (Pb) จากเขมาดินปนที่เก็บจากมือผูยิง 
8 บริเวณ 

 
 
3. การศึกษาเปรียบเทียบการเก็บเขมาดินปนดวยวิธี Collection swab ที่ใชสารสารละลายแตกตางกัน 
 การเก็บตัวอยางเขมาดินปนบนบริเวณมือของผูยิงดวยวิธี Collection swab ที่ตางกันสามารถพบปริมาณความ
เขมขนของธาตุทั้ง 3 ได โดยถาเก็บเขมาดินปนที่ไดจากการยิงปนขนาด 9 มม.ดวยการใชกรดไนตริก นํ้าเกลือ และแบบสําลีมห
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แหงจะพบปริมาณความเขมขนของแอนติโมนี 231.92 173.5 179.36 ppb แบเรี่ยม 268.6 287.32 229.1 ppb ตะก่ัว 
411.28 381.52 390.96 ppb และถาเก็บเขมาดินปนที่ไดจากการยิงปนขนาด 11 มม.ดวยการใชกรดไนตริก นํ้าเกลือ และ
แบบสําลีแหงจะพบปริมาณความเขมขนของแอนติโมนี 357.56 305.38 297.97 ppb แบเรี่ยม 878.0 506.52 483.16 ppb 
และตะก่ัว 561.1 402.85 344.39 ppb ตามลําดับ ดังภาพที่ 5 

 
ภาพที่ 5 แสดงปริมาณความเขมขนของการใชสําลีพันกานหยดกรดไนตริก, สําลีพันกานหยดนํ้าเกลือและสําลีพันกานแหง 

เก็บเขมาดินปนที่บริเวณมือผูยิง  

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศึกษาหาบริเวณของมือที่ดีที่สุดที่จะเก็บเขมาดินปนบนมือผูยิง โดยการเก็บตัวอยางบนมือผูยิง 8 บริเวณ
พบวา บริเวณหลังมือ กับบริเวณงามน้ิวหัวแมมือ และน้ิวชี้หลังมือขวาจะพบปริมาณความเขมขนของธาตุแอนติโมน่ี แบเรียม
และตะก่ัวไดมากที่สุด โดยที่บริเวณหลังมือขวาพบแอนติโมน่ี แบเรียม และตะก่ัวสูงสุดคือ 322.2 245.0 และ656.2ppb 
ตามลําดับ สวนงามน้ิวหัวแมมือ และน้ิวชี้หลังมือขวาพบแอนติโมน่ี แบเรียม และตะก่ัวสูงสุดคือ 218.6 241.6 และ513.2 
ppb ตามลําดับ ในการเก็บเขมาดินปนน้ันตองเก็บทันทีหลังจากการยิง ตามที่เชิดพงศ ชูกล่ิน ไดทําการศึกษาดูความสัมพันธ
ระหวางปริมาณของเขมาดินปนบนมือผูยิง และระยะเวลาหลังการยิงปน แลวพบวาปริมาณของธาตุทั้ง 3 จะลดลงอยาง
รวดเร็วหลังจากยิงปนผานไป 1 ชั่วโมง จากน้ันจะลดลงตามระยะเวลา โดยหลังจากผานไป 5-8 ชั่วโมงการลดลงของปริมาณ
ธาตุทั้ง 3 จะเกือบคงที่ (2554: 88) 
 การใชสําลีพันกานไม และสําลีพันกานพลาสติกในการเก็บเขมาดินปนบนมือผูยิงพบวา ปริมาณความเขมขนของแอน
ติโมน่ี และตะก่ัวที่จากตัวอยางเขมาดินปนที่เก็บดวยสําลีพันกานไม และสําลีพันกานพลาสติกน้ันไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ (p>0.05) แตปริมาณความเขมขนของแบเรียมที่พบที่มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) โดยการใชสําลี
พันกานไมจะพบแบเรียมที่สูงกวาสําลีพันกานพลาสติก ซ่ึงอาจเปนเพราะในไมมีธาตุแบเรียมเปนสวนประกอบสังเกตไดจากการ
วิเคราะหBlank ดังน้ันจึงไดเลือกสําลีพันกานพลาสติกมาใชในการวิเคราะหขั้นตอไป โดยในการใชสําลีพันกานพลาสติกน้ัน
สามารถใชยี่หอใดก็ไดมาเก็บตัวอยางเขมาดินปน ตามที่ สรัลนุช ชูกล่ิน ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบปริมาณธาตุในเขมาดินปน
ที่เก็บดวยสําลีพันกานพลาสติกที่ตางยี่หอกันพบวา การใชสําลีพันกานพลาสติกตางยี่หอน้ันไมมีผลตอปริมาณธาตุในเขมาดิน
ปนที่นํามาวิเคราะห (2554: 71) 
 ในการเก็บตัวอยางเขมาดินปนดวยวิธี Collection swab ที่ตางกันพบวา ในกรณีที่ยิงดวยปนพกออโตเมติกยี่หอ
Glock ขนาด 9 มม. กับกระสุนปนออโตเมติกหัวตะก่ัว (LRN) การเก็บตัวอยางเขมาดินปนดวยการใช Collection swab ที่มห
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แหงจะพบปริมาณความเขมขนของแอนติโมนี 231.92 173.5 179.36 ppb แบเรี่ยม 268.6 287.32 229.1 ppb ตะก่ัว 
411.28 381.52 390.96 ppb และถาเก็บเขมาดินปนที่ไดจากการยิงปนขนาด 11 มม.ดวยการใชกรดไนตริก นํ้าเกลือ และ
แบบสําลีแหงจะพบปริมาณความเขมขนของแอนติโมนี 357.56 305.38 297.97 ppb แบเรี่ยม 878.0 506.52 483.16 ppb 
และตะก่ัว 561.1 402.85 344.39 ppb ตามลําดับ ดังภาพที่ 5 

 
ภาพที่ 5 แสดงปริมาณความเขมขนของการใชสําลีพันกานหยดกรดไนตริก, สําลีพันกานหยดนํ้าเกลือและสําลีพันกานแหง 

เก็บเขมาดินปนที่บริเวณมือผูยิง  

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศึกษาหาบริเวณของมือที่ดีที่สุดที่จะเก็บเขมาดินปนบนมือผูยิง โดยการเก็บตัวอยางบนมือผูยิง 8 บริเวณ
พบวา บริเวณหลังมือ กับบริเวณงามน้ิวหัวแมมือ และน้ิวชี้หลังมือขวาจะพบปริมาณความเขมขนของธาตุแอนติโมน่ี แบเรียม
และตะก่ัวไดมากที่สุด โดยที่บริเวณหลังมือขวาพบแอนติโมน่ี แบเรียม และตะก่ัวสูงสุดคือ 322.2 245.0 และ656.2ppb 
ตามลําดับ สวนงามน้ิวหัวแมมือ และน้ิวชี้หลังมือขวาพบแอนติโมน่ี แบเรียม และตะก่ัวสูงสุดคือ 218.6 241.6 และ513.2 
ppb ตามลําดับ ในการเก็บเขมาดินปนน้ันตองเก็บทันทีหลังจากการยิง ตามที่เชิดพงศ ชูกล่ิน ไดทําการศึกษาดูความสัมพันธ
ระหวางปริมาณของเขมาดินปนบนมือผูยิง และระยะเวลาหลังการยิงปน แลวพบวาปริมาณของธาตุทั้ง 3 จะลดลงอยาง
รวดเร็วหลังจากยิงปนผานไป 1 ชั่วโมง จากน้ันจะลดลงตามระยะเวลา โดยหลังจากผานไป 5-8 ชั่วโมงการลดลงของปริมาณ
ธาตุทั้ง 3 จะเกือบคงที่ (2554: 88) 
 การใชสําลีพันกานไม และสําลีพันกานพลาสติกในการเก็บเขมาดินปนบนมือผูยิงพบวา ปริมาณความเขมขนของแอน
ติโมน่ี และตะก่ัวที่จากตัวอยางเขมาดินปนที่เก็บดวยสําลีพันกานไม และสําลีพันกานพลาสติกน้ันไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ (p>0.05) แตปริมาณความเขมขนของแบเรียมที่พบที่มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) โดยการใชสําลี
พันกานไมจะพบแบเรียมที่สูงกวาสําลีพันกานพลาสติก ซ่ึงอาจเปนเพราะในไมมีธาตุแบเรียมเปนสวนประกอบสังเกตไดจากการ
วิเคราะหBlank ดังน้ันจึงไดเลือกสําลีพันกานพลาสติกมาใชในการวิเคราะหขั้นตอไป โดยในการใชสําลีพันกานพลาสติกน้ัน
สามารถใชยี่หอใดก็ไดมาเก็บตัวอยางเขมาดินปน ตามที่ สรัลนุช ชูกล่ิน ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบปริมาณธาตุในเขมาดินปน
ที่เก็บดวยสําลีพันกานพลาสติกที่ตางยี่หอกันพบวา การใชสําลีพันกานพลาสติกตางยี่หอน้ันไมมีผลตอปริมาณธาตุในเขมาดิน
ปนที่นํามาวิเคราะห (2554: 71) 
 ในการเก็บตัวอยางเขมาดินปนดวยวิธี Collection swab ที่ตางกันพบวา ในกรณีที่ยิงดวยปนพกออโตเมติกยี่หอ
Glock ขนาด 9 มม. กับกระสุนปนออโตเมติกหัวตะก่ัว (LRN) การเก็บตัวอยางเขมาดินปนดวยการใช Collection swab ที่
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ตางวิธีกันน้ันมีปริมาณความเขมขนของแอนติโมน่ี และแบเรียมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p>0.05) แตจะมีปริมาณตะก่ัว
ที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) ในกรณีที่ยิงดวยปนพกออโตเมติกยี่หอ Colt ขนาด 11 มม.  กับกระสุนปน
ออโตเมติกหัวบอล (FMJ) แลวใชสําลีพันกานพลาสติกหยดดวย 5% กรดไนตริกในการเก็บตัวอยางเขมาดินปนจะพบวามี
ปริมาณความเขมขนของแอนติโมน่ี แบเรียมและตะก่ัวแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญกับการใชสําลีพันกานพลาสติกหยดดวย
นํ้าเกลือ และสําลีพันกานพลาสติกแบบแหง (p<0.05) ดังน้ันในกรณีที่ไมสามารถใชกรดไนตริกในการเก็บเขมาดินปนก็อาจจะ
ใชอีก 2 วิธีแทนได ซ่ึงในการเก็บตัวอยางเขมาดินปนจําเปนตองมี Blank ในการวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบปริมาณเขมาดินปน
ที่พบ 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

 ควรทําการศึกษาการเก็บตัวอยางบนพื้นผิวของเปาประเภทอ่ืนๆ เพื่อเปรียบเทียบเพิ่มเติม และควรทําการศึกษาถึง
ปจจัยในการเก็บเขมาดินปนที่อาจสงผลกระทบตอปริมาณของธาตุทั้ง 3 ในเขมาดินปน 
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การกระตุนโคลนใหเกิดกาซเช้ือเพลิง 
Stimulating Mud fuel Gas 

ชัยรัตน  หงษทอง 
ภาควิชาครุศาสตรอุตสาหกรรม คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

บทคัดยอ 

 งานวิจัยน้ีเปนการทดลองหาพลังงานจากการกระตุนลงไปบนโคลน จากอดีตที่คนโบราณนําภาชนะลงไปครอบลงบน
ผิวนํ้าและทําการย่ําโคลนไปอยางชาๆและเรื่อยๆจนภาชนะลอยขึ้นมาแลวจึงทําการปลอยกาซออกมาและจุดไฟ ปรากฏวา
สามารถจุดติดไฟได จึงเปนที่มาของงานวิจัยเพื่อจะไดทําการศึกษาวาพลังงานที่เกิดขึ้นเปนพลังงานแบบใด ผลจากการทดลอง
พบวาพลังงานที่เกิดขึ้นน้ัน คือพลังงานเชื้อเพลิงกาซชีวภาพ ซ่ึงกาซชีวภาพน้ันมีกาซที่สําคัญที่จะชวยในการจุดติดไฟ คือกาซ
มีเทน  โดยที่นําไปตรวจวัดกับเครื่องตรวจวัดกาซชีวภาพแบบพกพารุน BIOGAS 5000 ซ่ึงผลที่ไดมีกาซมีเทน (CH4) เฉล่ีย 
23.4% และกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) เฉล่ีย 3.7% สวนที่เหลือเปนแกสชนิดอ่ืนๆ เม่ือนําไปทดลองการจุดติดไฟผลที่ได
สามารถจุดติดไฟได   จึงเปนพลังงานทดแทนที่นาจะนํามาใชเปนพลังงานเชื้อเพลิงตอไป 
คําสําคัญ : โคลน, เชื้อเพลิง, กาซชีวภาพ, พลังงานทดแทน 

Abstract 

 This research has been conducted as an experiment to study the energy that is generated by 
activated effect on the mud. In the past, people learned to cover the mud surface with a container and 
slowly pushed it down and repeated the process until the container lifting itself up in which it released   
gas that was highly flammable after attempting an ignition, hence providing inspiration for this research. 
The aim of this research is to find out what sort of energy that has been released from that actions. The 
result has shown that the released energy in question is nothing short of the Biogas and it contains 
Methane, gas that led to the detection of the gas detector for biological portable BIOGAS 5000 which 
results are methane (CH4) averaged 23.4% and. carbon dioxide (CO2) average 3.7%, the rest are other 
gases. When the test result can ignite ignition. It is a renewable energy that will be used as fuel to power. 
Keyword : Mud, Fuel, Biogas, Renewable Energy 

บทนํา 

 ความสําคัญของพลังงาน พลังงานเปนปจจัยพื้นฐานที่ สําคัญ ในการตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐาน ของ
ประชาชน และเปนปจจัยพื้นฐานการผลิต ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ดังน้ัน จึงตองมีการจัดหาพลังงาน ใหมีปริมาณที่
เพียงพอ มีราคาที่เหมาะสมและมีคุณภาพที่ดี สอดคลองกับความตองการของผูใช เพื่อใหสามารถตอบสนอง ความตองการขั้น
พื้นฐาน ของประชาชน และสามารถตอบสนอง ความตองการใช ในกิจกรรมการผลิตตางๆ ไดอยางเพียงพอ  พลังงานที่เราใช
อยูในปจจุบัน อาจแบงออกไดเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ พลังงานส้ินเปลือง และพลังงานหมุนเวียน โดยพลังงานส้ินเปลือง คือ 
พลังงานที่ใชแลวหมดไป ซ่ึงรวมถึงถานหิน หินนํ้ามัน ทรายนํ้ามัน นํ้ามันดิบ นํ้ามันเชื้อเพลิง และกาซธรรมชาติ สวนพลังงาน
หมุนเวียน หมายความรวมถึง พลังงานที่ไดจากไม ฟน แกลบ กากออย ชีวมวล นํ้า แสงอาทิตย ลม และคล่ืน 
คุณสมบัติของพลังงานแตละชนิด 

นํ้ามันดิบ มีสถานะตามธรรมชาติ เปนของเหลวประกอบดวย สารไฮโดรคารบอน ชนิดระเหยงาย เปนสวนใหญ และ
สวนที่เหลือประกอบดวย สารกํามะถัน ไนโตรเจน และสารประกอบออกไซดอ่ืนๆ ซ่ึงมักเรียกวาเปนส่ิงปฏิกูล ซึ่งจะมีอิทธิพล
ตอคุณภาพ ของผลิตภัณฑที่กล่ันได ราคาของนํ้ามันดิบ จะถูกหรือแพง ขึ้นอยูกับคุณภาพของนํ้ามันดิบวา มีส่ิงปฏิกูลเจือปน
มากนอยเพียงใด ผลิตภัณฑที่กล่ันไดจากนํ้ามันดิบ ไดแก กาซปโตรเลียมเหลว นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันกาด นํ้ามันเครื่องบิน นํ้ามัน
ดีเซล นํ้ามันเตา และยางมะตอย โดยกาซปโตรเลียมเหลว จะใชเปนเชื้อเพลิง ในการหุงตม ในยานพาหนะ และใน
ภาคอุตสาหกรรม นํ้ามันเบนซิน ดีเซล และนํ้ามันเครื่องบิน จะใชเปนเชื้อเพลิง ในภาคคมนาคมขนสง สวนนํ้ามันเตา จะใชเปน
เชื้อเพลิง ในการผลิตไฟฟา ในภาคอุตสาหกรรม และในการขนสงทางนํ้า เม่ือมีการนํานํ้ามันเช้ือเพลิง ไปเผาไหม ก็จะมีฝุนมห
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ละออง เขมา และกาซที่ถูกปลอยออกมา ระหวางขบวนการเผาไหม เชน คารบอนมอนอกไซด คารบอนไดออกไซด ไนโตรเจน
ออกไซด ซัลเฟอรไดออกไซด เปนตน ดังน้ัน จึงตองมีการควบคุม ในเรื่องของคุณภาพนํ้ามัน และการใชเทคโนโลยีตางๆ มา
ชวยในการควบคุมเพื่อลดปริมาณ ฝุนละออง และกาซดังกลาวไมใหเปนอันตราย ตอสุขภาพของประชาชน และส่ิงแวดลอม 

กาซธรรมชาต ิประกอบดวย สารไฮโดรคารบอนประเภทตางๆ เปนสวนใหญ สวนที่เหลือ ประกอบดวยกาซประเภท
อ่ืนๆ โดยเฉพาะไนโตรเจน คารบอนไดออกไซด โดยมีไฮโดรเจนซัลไฟด ปนอยูดวยในระดับหน่ึง การซ้ือขายกาซธรรมชาติ จะ
คิดราคาตามคาความรอน ของเชื้อเพลิง สวนขอกําหนดอ่ืนๆ จะเปนสวนประกอบ ที่ชวยใหความม่ันใจ ในความสะอาดวา จะ
ไมมีปญหาในการใช ซ่ึงปญหาส่ิงแวดลอม จากการใชกาซธรรมชาติ มีคอนขางนอย เน่ืองจากในขบวนการ เผาไหมกาซ
ธรรมชาติ จะถูกเผาไหมอยางสมบูรณ ไดเปนคารบอนไดออกไซด และนํ้า เพื่อใหมีการใชประโยชน ไดอยางสูงสุด กาซ
ธรรมชาติจะถูกนําไปแยกกอนการใช โดยสวนที่เปน กาซมีเทน มักจะนําไปใชเปนเช้ือเพลิง ในการผลิตไฟฟา และใน
อุตสาหกรรม รวมทั้ง ใชเปน เชื้อเพลิงในยานพาหนะ สวนที่เปนอีเทน และโพรเพน จะนําไปใชเปนวัตถุดิบ ในอุตสาหกรรม 
ปโตรเคมี และสวนที่เปนโพรเพนและบิวเทน จะนําไปใชเปนกาซหุงตม ใชเปนเช้ือเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม และ
ยานพาหนะ 

ถานหิน คือ หินตะกอนชนิดหน่ึงซ่ึงสามารถติดไฟได และมีสวนประกอบ ที่เปนสารประกอบ ของคารบอนไมนอย
กวารอยละ 50 โดยนํ้าหนัก หรือ รอยละ 70 โดยปริมาตร และยังมีสารประกอบ อ่ืนๆ เชน ไฮโดรเจน ออกซิเจน ไนโตรเจน 
และกํามะถัน เปนตน การจําแนกคุณสมบัติของถานหิน ตามคุณสมบัติทางเคมี และคาความรอนอยางหยาบๆ สามารถแบง
ออกไดเปน 4 ชนิด คือ 1.แอนทราไซท,2.บิทูมินัส,3.ซับบิทูมินัสและ4.ลิกไนต  สวนใหญมีการใชถานหินเปนเช้ือเพลิงในการ
ผลิตไฟฟา อุตสาหกรรมปูนซีเมนต และอุตสาหกรรมที่ใชหมอไอนํ้า เชน โรงงานกระดาษ และโรงงานชูรส เปนตน อยางไรก็
ตามในการ เผาไหมถานหินจะมีการปลอยกาซซัลเฟอรไดออกไซด ออกไซดของไนโตรเจน คารบอนไดออกไซด 
คารบอนมอนอกไซด ฝุนละออง และควัน ดงัน้ัน กอนนําเชื้อเพลิงไปใชจะตองหาวิธีการจัดการ กับมลพิษ โดยอาจเลือกใชถาน
หินคุณภาพดี หรืออาจลดปริมาณสารมลพิษในเชื้อเพลิง กอนนําไปใช หรือใชเทคโนโลยี ในการกําจัดมลพิษที่เกิดขึ้น กอน
ปลอยออกสูส่ิงแวดลอม 

เชื้อเพลิงชีวมวล คือ สารทุกรูปแบบที่ไดจากส่ิงมีชีวิต รวมทั้ง การผลิตจากการเกษตรและปาไมเชน ไมฟน แกลบ 
กากออย วัสดุเหลือใชทางการเกษตรอ่ืนๆ รวมถึง ของเสียจากสัตว เชนมูลสัตวและของเสีย จากโรงงานแปรรูปทางเกษตร 
และขยะมาผลิตกาซชีวภาพ ในการผลิตพลังงาน จํานวนเทาๆ กันตองใชไมฟน ในปริมาตรที่มากกวานํ้ามันและถาน ดังน้ัน จึง
เหมาะที่จะใชใน ครัวเรือน 

พลังนํ้า เปนพลังงานที่ไดมาจากแรงอัดดันของนํ้า ที่ปลอยจากอางเก็บนํ้าเหนือเขื่อน นํ้าที่ปลอยไปน้ี จะไดรับการ
ทดแทนทุกป โดยฝนหรือการละลายของหิมะ แตในการกอสรางอางเก็บนํ้าจะมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม โดยตองสูญเสียพื้นที่
ปาไม ตองมีการอพยพสัตวปา และชาวบานที่อาศัยอยูในบริเวณน้ัน ทําใหชีวิตความเปนอยู และสภาพแวดลอม บริเวณ
ดังกลาวเปล่ียนแปลงไป 

พลังงานแสงอาทิตย ไดมาจากการแผรังสีของดวงอาทิตย ซ่ึงนํามาใชเปนพลังงานความรอน และการสังเคราะหแสง 
หรือโดยผานอุปกรณรับแสง เชน เซลลแสงอาทิตย เพื่อเปล่ียนเปน พลังงานไฟฟาและความรอน เพื่อนําไปใชงานตอไป 

พลังงานลม เกิดจากการเคล่ือนตัวของอากาศ ถาอากาศเคล่ือนที่ดวยความเร็วสูง จะทําใหมีพลังงานมาก ซ่ึงสามารถ
นํามาใชหมุนกังหันลม เพื่อผลิตกระแสไฟฟา 

พลังงานความรอนใตพภิพ เปนการนํานํ้ารอนที่มีอยูใตพื้นดิน มาใชใหเกิดประโยชน ในการผลิตกระแสไฟฟา กลุม
ประเทศที่มีการพัฒนาพลังงาน ความรอนใตพิภพ มาใชประโยชน อยางเดนชัดมักเปนกลุมประเทศ ที่มีสภาพทางธรณีวิทยา 
เอ้ืออํานวยตอศักยภาพ ทางพลังงานความรอนใตพิภพ ซ่ึงไดแก บริเวณที่เปลือกโลกมีการเคล่ือนไหว และมีแนวของภูเขาไฟ
อยางตอเน่ือง เชน ประเทศอิตาลี ไอซแลนด สหรัฐอเมริกา (แถบตะวันตก) เม็กซิโก ญ่ีปุน ฟลิปปนสอินโดนีเซีย นิวซีแลนด 
เปนตน 

พลังงานนิวเคลียร เปนพลังงานที่ไดมาจากปฏิกิริยานิวเคลียร ซ่ึงเกิดจากการแตกตัวของ นิวเคลียสของธาตุเชื้อเพลิง 
เชน ยูเรเนียม และใหพลังงานความรอนมหาศาล จึงใชในการผลิตไฟฟา ปฏิกิริยานิวเคลียร สามารถขจัดปญหา การปลอย
มลพิษทางอากาศ รวมทั้ง การปลอยกาซเรือนกระจก ที่เปนปญหาหลักของเชื้อเพลิงฟอสซิลได แตก็มีปญหาส่ิงแวดลอมอ่ืนที่
อาจเกิดจาก การใชสารรังสี ซ่ึงหากมีเทคโนโลยีควบคุมที่ดี ก็จะปองกันการรั่วไหลของสารรังสีได นอกจากนี้ ยังมีปญหาเรื่อง
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วันที่ 19-20 ธันวาคม 2558

280 91 

 

การกําจัดกากนิวเคลียร ซ่ึงจะตองมีมาตรการควบคุมดูแล ไมใหการกําจัดกาก ของเสียสงผลตอส่ิงแวดลอมโดยรอบ เน่ืองจาก
สารเหลาน้ีมีคาทางรังสีสูงมาก และจะคงสภาพอยูเปนเวลานับพันๆ ลานป 

นโยบายพลังงานของประเทศ  นโยบายพลังงานหลักๆ ของประเทศไทย มี 4 ประการ คือ 
 จัดหาพลังงานใหเพียงพอ กับความตองการ มีคุณภาพ มีความม่ันคง และมีระดับราคาที่เหมาะสม โดยสงเสริมใหมี

การสํารวจ และพัฒนาแหลงพลังงาน จากภายในประเทศ ขึ้นมาใชประโยชน ในขณะเดียวกัน ก็แสวงหาแหลง
พลังงาน จากภายนอกประเทศ เพื่อใหมีการกระจายแหลงและชนิด ของพลังงาน 

 สงเสริมใหมีการใชพลังงานอยางประหยัด และมีประสิทธิภาพ ซ่ึงนอกจากจะชวยลดตนทุน ทางดานเชื้อเพลิงใน
กิจกรรมการผลิตแลว ยังชวยลดการลงทุนในการจัดหาพลังงานอีกดวย โดยใช มาตรการดานราคา และกลไกตลาด
ในการสรางแรงจูงใจ ใหมีการใชพลังงาน อยางมีประสิทธิภาพ และมาตรการอ่ืนๆ ซ่ึงประกอบดวย การใหส่ิงจูงใจ 
การสรางจิตสํานึก และมาตรการบังคับ (เชนการกําหนดมาตรฐาน) ควบคูกันไป 

 สงเสริมใหมีการแขงขัน และเพิ่มบทบาทของภาคเอกชน ในกิจการพลังงาน เพื่อใหกิจการพลังงาน มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น สงผลใหผูบริโภคมีทางเลือก ไดรับบริการที่ดีมีคุณภาพ และราคา ที่เปนธรรม อีกทั้งยังชวยลดภาระการ
ลงทุนของภาครัฐอีกดวย 

 ปองกันและแกไขปญหา ทางดานส่ิงแวดลอม ที่เกิดจากการผลิตและใชพลังงาน โดยสงเสริมใหมี การใชเชื้อเพลิง ที่มี
ผลกระทบตอสภาวะแวดลอมนอย และสงเสริมใหมีการควบคุมมลพิษ โดยใชเทคโนโลยีควบคุมมลพิษ และ
มาตรฐานที่เหมาะสม 

หลักการในการจัดหาพลังงาน  ในการกําหนดนโยบายพลังงาน จะตองคํานึงถึงหลักการ ในการจัดหาพลังงาน ดังตอไปน้ี 
 ตองมีแหลงสํารองพลังงานที่มีปริมาณเพียงพอ และแนนอน เพื่อความม่ันคงในการจัดหา 
 ตองมีการกระจายแหลงของพลังงาน และชนิดของพลังงาน เพื่อลดความเส่ียง โดยหลีกเล่ียงการ พึ่งพาพลังงานจาก

แหลงเดียว หรือชนิดเดียว 
 ตองมีราคาที่เหมาะสม เพื่อใหตนทุนการผลิตต่ํา 
 ตองเปนพลังงานที่สะอาด กอใหเกิดมลพิษนอย หรืออาจจะเปนพลังงานที่ไมสะอาด แตมี เทคโนโลยีที่ควบคุมมลพิษ

ได 
 ตองใชทรัพยากรพลังงาน ภายในประเทศ ที่มีอยูอยางจํากัด ใหเกิดประโยชนสูงสุด เหมาะสมกับ คุณคาของ

ทรัพยากร  
จากที่กลาวมาขางตนเรามีการมีพลังงานอยูหลายชนิด แตเม่ือมีการใชงานยอมมีวันที่จะหมดไปดังน้ันเราควรมีการ

แสวงหาพลังงานชนิดอ่ืนๆมาเตรียมพรอมไว  ในงานวิจัยน้ีไดแนวคิดมาจากคนในสมัยกอนที่มีการนําเอาภาชนะหรือที่เราเรียก
กันวากะละมังไปครอบในคูนํ้าและทําการเหยียบย่ําลงบนโคลน มีการเดินทีเ่หยียบย่ําลงไปเรื่อยๆ จะเกิดกาซลอยผานนํ้าเขาสู
ภาชนะน้ันและภาชนะจะลอยสูงขึ้น ผูวิจัยจึงนํามาทําการวิจัยเพื่อใหทราบวาส่ิงที่เกิดขึ้นน้ันคืออะไรและสามารถนํามาใชงาน
ไดหรือไม      

วัตถุประสงค 
1. เพื่อศึกษาประเทของกาซแตละชนิดที่ไดจากการกระตุนโคลน 
2. เพื่อหาสัดสวนของกาซแตละชนิดที่ไดจากการกระตุนโคลน 

อุปกรณและวิธีการดําเนินงานวิจัย 

 อุปกรณ 
1. อุปกรณเก็บกาซ มีลักษณะเปนครึ่งถัง ดานบนมีรูปทรงโคงเพื่อใหกาซชีวภาพมารวมกันอยูในบริเวณผิวทรงโคง 

การติดตั้ง อุปกรณที่ใชสําหรับติดตั้งอุปกรณเปด-ปดกาซชีวภาพ รวมถึงการติดตั้งที่ใชสําหรับมือจับทั้งส่ีดาน  
2. อุปกรณเปด-ปดกาซ อุปกรณเปด-ปดกาซน้ันมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 1 น้ิว จากน้ันเปนทอ 1 น้ิวหลังจากน้ันทํา

การลดขนาดใหเหลือ เสนผาศูนยกลาง ½ น้ิว เพื่อใหสามารถตอเขากับสายยางที่จะเก็บในภาชนะจัดเก็บ 
3. สายลําเลียงกาซชีวภาพ สายลําเลียงกาซชีวภาพเปนสายยางขนาดเสนผาศูนยกลาง ½ น้ิวเพื่อถายกาซชีวภาพ

จากอุปกรณ ในการจัดเก็บเขาภาชนะ 
4. เครื่องวัดสัดสวนกาซชีวภาพ BIOGAS 5000 มห
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การกําจัดกากนิวเคลียร ซ่ึงจะตองมีมาตรการควบคุมดูแล ไมใหการกําจัดกาก ของเสียสงผลตอส่ิงแวดลอมโดยรอบ เน่ืองจาก
สารเหลาน้ีมีคาทางรังสีสูงมาก และจะคงสภาพอยูเปนเวลานับพันๆ ลานป 

นโยบายพลังงานของประเทศ  นโยบายพลังงานหลักๆ ของประเทศไทย มี 4 ประการ คือ 
 จัดหาพลังงานใหเพียงพอ กับความตองการ มีคุณภาพ มีความม่ันคง และมีระดับราคาที่เหมาะสม โดยสงเสริมใหมี

การสํารวจ และพัฒนาแหลงพลังงาน จากภายในประเทศ ขึ้นมาใชประโยชน ในขณะเดียวกัน ก็แสวงหาแหลง
พลังงาน จากภายนอกประเทศ เพื่อใหมีการกระจายแหลงและชนิด ของพลังงาน 

 สงเสริมใหมีการใชพลังงานอยางประหยัด และมีประสิทธิภาพ ซ่ึงนอกจากจะชวยลดตนทุน ทางดานเช้ือเพลิงใน
กิจกรรมการผลิตแลว ยังชวยลดการลงทุนในการจัดหาพลังงานอีกดวย โดยใช มาตรการดานราคา และกลไกตลาด
ในการสรางแรงจูงใจ ใหมีการใชพลังงาน อยางมีประสิทธิภาพ และมาตรการอ่ืนๆ ซ่ึงประกอบดวย การใหส่ิงจูงใจ 
การสรางจิตสํานึก และมาตรการบังคับ (เชนการกําหนดมาตรฐาน) ควบคูกันไป 

 สงเสริมใหมีการแขงขัน และเพิ่มบทบาทของภาคเอกชน ในกิจการพลังงาน เพื่อใหกิจการพลังงาน มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น สงผลใหผูบริโภคมีทางเลือก ไดรับบริการที่ดีมีคุณภาพ และราคา ที่เปนธรรม อีกทั้งยังชวยลดภาระการ
ลงทุนของภาครัฐอีกดวย 

 ปองกันและแกไขปญหา ทางดานส่ิงแวดลอม ที่เกิดจากการผลิตและใชพลังงาน โดยสงเสริมใหมี การใชเชื้อเพลิง ที่มี
ผลกระทบตอสภาวะแวดลอมนอย และสงเสริมใหมีการควบคุมมลพิษ โดยใชเทคโนโลยีควบคุมมลพิษ และ
มาตรฐานที่เหมาะสม 

หลักการในการจัดหาพลังงาน  ในการกําหนดนโยบายพลังงาน จะตองคํานึงถึงหลักการ ในการจัดหาพลังงาน ดังตอไปน้ี 
 ตองมีแหลงสํารองพลังงานที่มีปริมาณเพียงพอ และแนนอน เพื่อความม่ันคงในการจัดหา 
 ตองมีการกระจายแหลงของพลังงาน และชนิดของพลังงาน เพื่อลดความเส่ียง โดยหลีกเล่ียงการ พึ่งพาพลังงานจาก

แหลงเดียว หรือชนิดเดียว 
 ตองมีราคาที่เหมาะสม เพื่อใหตนทุนการผลิตต่ํา 
 ตองเปนพลังงานที่สะอาด กอใหเกิดมลพิษนอย หรืออาจจะเปนพลังงานที่ไมสะอาด แตมี เทคโนโลยีที่ควบคุมมลพิษ

ได 
 ตองใชทรัพยากรพลังงาน ภายในประเทศ ที่มีอยูอยางจํากัด ใหเกิดประโยชนสูงสุด เหมาะสมกับ คุณคาของ

ทรัพยากร  
จากที่กลาวมาขางตนเรามีการมีพลังงานอยูหลายชนิด แตเม่ือมีการใชงานยอมมีวันที่จะหมดไปดังน้ันเราควรมีการ

แสวงหาพลังงานชนิดอ่ืนๆมาเตรียมพรอมไว  ในงานวิจัยน้ีไดแนวคิดมาจากคนในสมัยกอนที่มีการนําเอาภาชนะหรือที่เราเรียก
กันวากะละมังไปครอบในคูนํ้าและทําการเหยียบย่ําลงบนโคลน มีการเดินทีเ่หยียบย่ําลงไปเรื่อยๆ จะเกิดกาซลอยผานนํ้าเขาสู
ภาชนะน้ันและภาชนะจะลอยสูงขึ้น ผูวิจัยจึงนํามาทําการวิจัยเพื่อใหทราบวาส่ิงที่เกิดขึ้นน้ันคืออะไรและสามารถนํามาใชงาน
ไดหรือไม      

วัตถุประสงค 
1. เพื่อศึกษาประเทของกาซแตละชนิดที่ไดจากการกระตุนโคลน 
2. เพื่อหาสัดสวนของกาซแตละชนิดที่ไดจากการกระตุนโคลน 

อุปกรณและวิธีการดําเนินงานวิจัย 

 อุปกรณ 
1. อุปกรณเก็บกาซ มีลักษณะเปนครึ่งถัง ดานบนมีรูปทรงโคงเพื่อใหกาซชีวภาพมารวมกันอยูในบริเวณผิวทรงโคง 

การติดตั้ง อุปกรณที่ใชสําหรับติดตั้งอุปกรณเปด-ปดกาซชีวภาพ รวมถึงการติดตั้งที่ใชสําหรับมือจับทั้งส่ีดาน  
2. อุปกรณเปด-ปดกาซ อุปกรณเปด-ปดกาซน้ันมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 1 น้ิว จากน้ันเปนทอ 1 น้ิวหลังจากน้ันทํา

การลดขนาดใหเหลือ เสนผาศูนยกลาง ½ น้ิว เพื่อใหสามารถตอเขากับสายยางที่จะเก็บในภาชนะจัดเก็บ 
3. สายลําเลียงกาซชีวภาพ สายลําเลียงกาซชีวภาพเปนสายยางขนาดเสนผาศูนยกลาง ½ น้ิวเพื่อถายกาซชีวภาพ

จากอุปกรณ ในการจัดเก็บเขาภาชนะ 
4. เครื่องวัดสัดสวนกาซชีวภาพ BIOGAS 5000 
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รูปที่ 1 การติดตั้งอุปกรณการทดลอง   รูปที่ 2 เครื่องวัดสัดสวนกาซชีวภาพ BIOGAS 5000 

วิธีการทดลอง  
1. จัดหาพื้นที่ที่จะทําการทดลอง โดยใหผูปฏิบัติงานทดลองเดินในโคลนที่มีนํ้านํ้าน้ันไมควรสูงเกินอก ของ

ผูปฏิบัติงาน ในงานวิจัยครั้งน้ีทําการทดลองในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เน่ืองดวยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรีมีระบบการจัดการนํ้าที่เปนคูนํ้ารอบมหาวิทยาลัยอยูแลวและคูนํ้าน้ันความลึกไมมากทําใหผูปฏิบัติงานสามารถลง
ไปทําการย่ําโคลนไดอยางปลอดภัยดวย  เพราะในบางสถานที่เราไมทราบวาภายใตนํ้าน้ันจะมีก่ิงไมหรือเศษขวดที่แตกและมีผู
ทิ้งลงไป เม่ือเกิดการย่ําโคลนจะทําใหผูปฏิบัติงานไดรับการบาดเจ็บไดอีกดวย 

2. นําชุดเก็บกาซจากโคลนลงในพื้นที่ที่จะทําการทดลอง โดยใชผูปฏิบัติการจํานวน 3 คน ลงจับชุดเก็บกาซจาก
โคลน เดินในพื้นที่ที่มีนํ้าไมลึกเกินอกของผูปฏิบัติงานที่จะสามารถเดินได หลังจากน้ันทําการเดินย่ําไปบนโคลน จะมีฟองกาซ
เกิดขึ้นเปนการทดลองขั้นตนวาพื้นที่น้ันมีกาซเกิดขึ้นหรือไม เม่ือตรวจสอบเรียบรอยแลวนําภาชนะที่จะใชในการจัดเก็บกาซลง
มาเก็บกาซจากโคลนตอไป ทําการทดลอง จํานวน 5 ครั้ง ในแตละครั้งใชเวลา 10 นาที ใน 1 ครั้ง จะใชพื้นที่ในการย่ํา18 
ตารางเมตร 

3. นํากาซที่ไดมาทําการวัดดวยเครื่องมือวัดดวยเครื่องมือวัดแบบพกพา ซ่ึงในงานวิจัยน้ีจะทําการวัดเครื่องมือวัด
แบบพกพารุน BIOGAS 5000 

ผลการวิจัย 
 งานวิจัยเรื่องย่ําโคลนใหเกิดพลังงานเชื้อเพลิงจะทําใหเราทราบถึงกาซที่ไดจากโคลนวาเปนแบบใด กาซที่ไดคือกาซ
ชีวภาพ เน่ืองดวยจากการวัดดวยเครื่องมือวัดกาซชีวภาพแบบพกพารุน BIOGAS 5000 ผลมีดังตอไปน้ี 

 
รูปที่ 3 ตัวอยางผลจากการวัดเครื่อง BIOGAS 5000  

 
                ตารางที่ 1  ผลการวัดเครื่องมือวัด BIOGAS 5000 

คร้ังที่ กาซมีเทน, % กาซคารบอนไดออกไซด, % 
1 23.2 3.8 
2 23.6 3.8 
3 23.0 3.6 
4 23.5 3.8 
5 23.6 3.4 

เฉล่ีย 23.4 3.7 มห
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จากตารางที่ 1 ผลการทดลองที่ไดจากการวัดจํานวน 5 ครั้ง ปรากฏวาคาเฉล่ียที่ไดจากการวัด คือ กาซมีเทน 23.4 

% ในสวนของกาซคารบอนไดออกไซด 3.7 % 
            กราฟที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบปริมาณกาซจากเครื่องมือวัด BIOGAS 5000 

 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

จากการทดลองสรุปไดวากาซที่เกิดขึ้นจากการย้ําโคลนจะไดกาซชวีภาพ  กาซชีวภาพสวนใหญจะมีสัดสวนของกาซที่
สําคัญน้ันคือกาซมีเทน ซ่ึงจะทําใหสามารถจุดติดไฟได กาซชีวภาพในโคลนน้ันจะมีกาซมีเทนที่สามารถวัดไดจากเครื่องมือวัด
โดยมีคาเฉล่ียที่กาซมีเทน 23.4 % กาซคารบอนไดออกไซด 3.7 % ในสวนของกาซชนิดอ่ืนๆน้ัน เชน กาซไฮโดรเจนซัลไฟดน้ัน
สําหรับกาซชนิดน้ีเม่ือมีปริมาณนอยจะสงผลกระทบตอการจุดติดนอยลงและเพิ่มประสิทธิภาพในการใชงานมากขึ้น และลด
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอีกดวย 

เอกสารอางอิง 

กอบกาญน ยามเย็น. “(โครงการวิจัยพลังงานธรรมชาติ)”, มหาวิทยาลัยเชียงใหม: รุงทวี กรุงเทพมหานคร, 2540 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี



การประชุมวิชาการวิจัยรำาไพพรรณี ครั้งที่ 9, “การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2558

28394 

 

การศึกษาการควบคุมการปลดปลอยยาไดโคลฟแนคโซเดียมจากไคโตซาน – ไฮโดรเจลบีด 
และไคโตซาน – ไฮโดรเจลฟลม 

A Study on Controlled Release of Diclofenac Sodium Chitosan- Hydrogel 
Bead and Chitosan - Hydrogel Film    

ฐิติพรรณ ฉิมสุข, วรัญญา วรรณลังกา 
สาขาวิชาเคมีประยุกต คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

บทคัดยอ 

 ในงานวิจัยน้ีไดศึกษาไฮโดรเจลบีดและไฮโดรเจลฟลมของไคโตซานและพอลิเอทิลีนไกลคอลเพื่อเปนชุดควบคุมการ
ปลดปลอยและนําสงยาไดโคลฟแนคโซเดียม โดยใชพอลิเอทิลีนไกลคอลที่มีนํ้าหนักโมเลกุล 4000 และ 6000 ในการเตรียม
ไฮโดรเจลบีด และใชพอลิเอทิลีนไกลคอลที่มีนํ้าหนักโมเลกุล 400 และ 4000 ในการเตรียมไฮโดรเจลฟลม การศึกษาครั้งน้ีได
ศึกษาปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอการปลดปลอยยาไดแก อัตราสวนของไคโตซาน/พอลิเอทิลีนไกลคอล ปริมาณยาไดโคลฟแนค 
ชนิดและปริมาณของพอลิเอทิลีนไกลคอล เปนตน การปลดปลอยยาถูกควบคุมโดยกลไกการละลายของไดโคลฟแนคโซเดียม
ในตัวกลางบัฟเฟอร และการแพรผานของไดโคลฟแนคโซเดียมผานไฮโดรเจลบีดและไฮโดรเจลฟลม การศึกษาพบวาในไฮโดร
เจลบีด อัตราสวนของไคโตซานและไดโคลฟแนคโซเดียมที่เหมาะสมที่สุดที่ใชในการศึกษาการควบคุมการปลดปลอยยาคือ 5 : 
2 อัตราสวนที่ดีที่สุดของโคพอลิเมอรไดจากไคโตซาน/พอลิเอทิลีนไกลคอล 4000/ไดโคลฟแนคโซเดียม และจาก ไคโตซาน/
พอลิเอทิลีนไกลคอล 6000/ไดโคลฟแนคโซเดียม คือ 5 : 1.5 : 2  และ 5 : 1 : 2 ตามลําดับ ยังพบวาสามารถควบคุมการ
ปลดปลอยยาจากสูตรการเตรียมไฮโดรเจลบีดไดนานถึง 6 ชั่วโมง นอกจากน้ีในการเตรียมไฮโดรเจลฟลมที่อัตราสวนของไคโต
ซานและไดโคลฟแนคโซเดียมคือ 5 : 2 เปนสัดสวนที่ดีที่สุดในสภาวะควบคุมการปลดปลอยยา อัตราสวนที่ดีที่สุดของโคพอลิ
เมอรทั้งสองชนิด ไดแก ไคโตซาน/พอลิเอทิลีนไกลคอล 400/ไดโคลฟแนคโซเดียม และจากไคโตซาน/พอลิเอทิลีนไกลคอล
4000/ไดโคลฟแนคโซเดียม คือ 5 : 1 : 2 ในการควบคุมการปลดปลอยยาจากสูตรการเตรียมไฮโดรเจลฟลมทั้งสองชนิดน้ี
พบวาสามารถควบคุมการปลดปลอยยาไดที่เวลา 160 และ 200 นาที ตามลําดับ 
คําสําคัญ: การควบคุมการปลดปลอย ไคโตซาน ไดโคลฟแนคโซเดียม ไฮโดรเจล 

Abstract 

 The hydrogel beads and hydrogel film based on chitosan (CTS) and poly(ethylene glycol) (PEG) 
had been studied as a controlled release device to deliver diclofenac sodium (DFNa). with molecular 
weights of 4000 and 6000 g/mol. Various factors of controlled release including CTS/PEG proportion, DFNa 
content, types and amount of PEG were investigated. The release of drug was controlled by the 
mechanism of the dissolution of DFNa in the dissolution medium of buffer and the diffusion of DFNa 
through the hydrogel beads and hydrogel film. The results of hydrogel bead showed that, the ratio of CTS 
: DFNa at 5 : 2 yielded the best controlled release. The optimal formulation of copolymer was obtained 
with CTS/PEG 4000/DFNa and CTS/PEG 6000/ DFNa proportion of 5 : 1.5 : 2 and 5 : 1 : 2, respectively. The 
controlled release of the drug from these hydrogel bead formulations was able to maintain the release 
for 6 hours. In addition, the preparation of hydrogel film using the ratio CTS : DFNa at 5 : 2 yielded the 
optimal condition of controlled release. The same optimal formulation of copolymer was obtained with 
CTS/PEG-400/ DFNa and CTS/PEG-4000/DFNa proportion of 5 : 1 : 2. The controlled release of the drug 
from both hydrogel film formulations was able to maintain the release 160 and 200 minutes, respectively.  
Keywords: controlled drug release, chitosan, diclofenacsodium, hydrogel 
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บทนํา 

ไดโคลฟแนคโซเดียม (Diclofenac sodium, DFNa) (พรฑิตา, 2543) สูตรโมเลกุล  Na(C14H10Cl2NO2) ชื่อ IUPAC  
Monosodium-2-(2,6-dichloroanilino) Phenylacetate  ลักษณะทางกายภาพเปนของแข็งสีขาว ไมมีกล่ิน ละลายไดนอย
ในกรด ไดโคลฟแนคโซเดียมเปนยาตานการอักเสบที่ไมใชสเตียรอยดหรือเรียกวา  NSAIDs (non-steroidal anti-
inflammatory drugs) [1] ใชในการบรรเทาอาการบางชนิดที่มีสาเหตุมาจากขออักเสบ ขออักเสบรูมาตอยด การอักเสบ บวม 
ตึง และเจ็บขอ ขนาดยาปกติที่ใชรับประทานคือ 75-150 mg/วัน ซ่ึงยาชนิดน้ีทําใหเกิดอาการขางเคียงไดโดยอาการที่พบบอย
คือ การคล่ืนไส อาเจียน ทองเสีย ปวดหัว และงวงซึม และการระคายเคืองกระเพาะอาหาร เปนตน ยาไดโคลฟแนคโซเดียมมี
ชื่อทางการคา เชน Voltaren, Voltarol, Voldal, Volveral, Orthophen, Bufenac Forte เปนตน เน่ืองจากยาน้ีมีคาครึ่ง
ชีวิตในรางกายส้ันเพียง 1-2 ชั่วโมง ดังน้ันจึงตองมีการควบคุมการปลดปลอยยา เพื่อใหยาถูกปลดปลอยออกมาในอัตราเร็วที่
ตองการ ทําใหระยะเวลาในการออกฤทธ์ิของยายาวนานขึ้น และยังสามารถกําหนดเปาหมายของการนําสงยาไดโดยตรงอีก
ดวย สงผลใหการรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น รูปแบบของยาในลักษณะน้ีเรียกวา ระบบนําสงยา (drug delivery system) 
(สํานักพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2557) (สุวบุญ, 2524) (สมลักษณ, 2546) (ภาคภูมิ, 2540) ซ่ึงเปนการเตรียมยาใน
รูปแบบตาง ๆ ที่สามารถควบคุมใหปลดปลอยยาในอัตราและปริมาณที่กําหนดและสามารถนํายาไปยังอวัยวะ หรือบริเวณ
เปาหมายในรางกายไดตามตองการ เพื่อทําใหเกิดผลสูงสุดในการรักษาและลดผลขางเคียง พอลิเมอรนับเปนองคประกอบ
สําคัญอันหน่ึง ในระบบนําสงยาทีช่วยควบคุมใหการปลดปลอยยาเปนไปตามตองการ โดยทําหนาที่ใน 3 ลักษณะใหญ ๆ คือ 
เปนสารชวยควบคุมการปลดปลอยใหเกิดชา ๆ และคงที่ในปริมาณที่ตองการ เปนตัวชวยปองกันและนําสงยาไปยังบริเวณ
เปาหมายในรางกาย โดยไมทําใหยาเกิดการปลดปลอยหรือตัวยาถูกทําลายไปกอน ทั้งน้ีพอลิเมอรที่เลือกใชตองมีสมบัติทาง
ชีวภาพสําคัญคือ มีความเขากันไดกับเน้ือเยื่อในรางกาย (biocompatible) (ภาคภูมิ, 2540) สามารถยอยสลายในรางกายได 
(biodegradable) และเมตาบอไลซ (metabolite) ที่ไดจากการยอยสลายเปนองคประกอบของเน้ือเยื่อเก่ียวพันที่ทําใหไมเปน
พิษตอรางกาย ซ่ึงโดยทั่วไปแลวในระบบปลดปลอย (controlled release system) ที่ใชพอลิเมอรเปนตัวควบคุมจะตอง
คํานึงถึงชนิดและสมบัติพื้นฐานของพอลิเมอร ชนิดของยา และระบบที่ใชควบคุมการปลดปลอยยา โดยเฉพาะอยางยิ ่งใน
รูปแบบของยาเตรียม (dosage form) ที่เปนยากินซ่ึงนิยมใชกันมากที่สุดแบบหน่ึง มักจะใชหลักการแพรของยาผานเมทริกซ
พอลิเมอร โดยการเตรียมยากับพอลิเมอรในรูปเมทริกซบีด (matrix bead) ที่มียาถูกกักเก็บอยูในโครงสรางบีด การปลดปลอย
ยาจะอาศัยหลักการแพรของยาที่ละลายผานเมทริกซบีดออกมา ในระบบนําสงยาการควบคุมการปลดปลอยใหอยูในอัตราและ
ปริมาณที่ตองการน้ันมีความสําคัญไมนอยไปกวาตัวยาที่ใชในการรักษา เน่ืองจากการเตรียมยาเพื่อใชในการรักษาแบบเดิม ๆ 
น้ัน ยาจะถูกปลดปลอยออกมาจนถึงระดับที่ใหผลในการรักษาโดยทันทีและคอย ๆ ลดระดับลงจนหมดฤทธ์ิ จากน้ันผูปวยตอง
รับประทานยาใหมทําใหตองเพิ่มความถี่ในการใชยา ในขณะที่การเตรียมยาในรูปแบบควบคุมการปลดปลอยจะทําใหระดับของ
ยาในพลาสมาคงที่เปนเวลานานตลอดชวงการใช จึงไมจําเปนตองใชยามากครั้ง การพัฒนาดานระบบนําสงยาใหยามีการออก
ฤทธ์ิที่มีประสิทธิภาพดีขึ้นน้ัน จะมีเทคนิคในการเตรียมยารูปแบบตาง ๆ กันออกไป วิธีหน่ึงที่เปนที่นิยมใชกันในปจจุบันไดแก 
ไฮโดรเจล  

ไฮโดรเจลเปนสารกลุมพอลิเมอรที่มีคุณลักษณะพิเศษไดแก เม่ืออยูในนํ้าที่มีจํานวนมาก พอลิเมอรเหลานี้จะมีการ
พองตัวและสามารถยึดนํ้าเอาไวในโครงสรางที่มีการพองตวัได สารเหลาน้ีจะไมละลายนํ้า แตจะคงรักษาสภาพที่เปนโครงสราง
สามมิติไว ซ่ึงโครงสรางเหลาน้ีอาจจะเปนโฮโมพอลิเมอร เชน ไคโตซาน หรือโคพอลิเมอร เชน ไคโตซาน-พอลิเอทิลีนไกลคอล
ไฮโดร เจล โดยมากจะเปนสารในกลุมพอลิเมอรที่มีสวนประกอบที่ชอบนํ้าสามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนกับโมเลกุลของนํ้าได มี
การ crosslinked ดวยพันธะทางเคมีหรือพันธะอ่ืน ๆ ไฮโดรเจลจึงมีประโยชนที่จะนํามาชวยในการสงผานยาเขาสูรางกาย 
โดยในงานวิจัยน้ีเลือกใชพอลิเอทิลีนไกลคอล ซ่ึงมีคุณสมบัติเปนพอลิเมอรที่ละลายนํ้าได ไมมีพิษตอรางกาย สามารถสลายตัว
ไดตามธรรมชาติ นอกจากน้ียังมีความเขากันทางชีวภาพกับส่ิงมีชีวิต โดยนําพอลิเอทิลีนไกลคอลมาใชรวมกับไคโตซาน 
เน่ืองจาก รูปแบบการปลดปลอยยาไดโคลฟแนคโซเดียมจากไคโตซานน้ัน ยังไมเปนไปตามรูปแบบการปลดปลอยยาแบบ
ควบคุม ซ่ึงวิธีการหน่ึงในการปรับปรุงรูปแบบดังกลาว คือ ใชสารเชื่อมขวางชวยชะลอการปลดปลอยยา โดยทั่วไปสารเชื่อม
ขวางที่นิยมใช คือ glutaraldehyde และ formaldehyde ซ่ึงสารทั้งสองชนิดมีพิษตอรางกาย และถากําจัดออกจากพอลิ
เมอรไมหมดจะทําใหเกิดอันตรายตอรางกายได ไคโตซาน (chitosan, CTS) มีสูตรโมเลกุล (C8H11O4N)n ชื่อในระบบ IUPAC 
คือ poly-β-(1,4)-amino-2-deoxy-D-glucose มีลักษณะทางกายภาพเปนของแข็งสีขาวขุน หรือสีขาวปนเหลืองออน ไมมี
กล่ิน ละลายไดในกรดอินทรีย ไคโตซานไดถูกนํามาใชประโยชนหลายดาน เชน อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยาและวัสดุมห
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บทนํา 

ไดโคลฟแนคโซเดียม (Diclofenac sodium, DFNa) (พรฑิตา, 2543) สูตรโมเลกุล  Na(C14H10Cl2NO2) ชื่อ IUPAC  
Monosodium-2-(2,6-dichloroanilino) Phenylacetate  ลักษณะทางกายภาพเปนของแข็งสีขาว ไมมีกล่ิน ละลายไดนอย
ในกรด ไดโคลฟแนคโซเดียมเปนยาตานการอักเสบที่ไมใชสเตียรอยดหรือเรียกวา  NSAIDs (non-steroidal anti-
inflammatory drugs) [1] ใชในการบรรเทาอาการบางชนิดที่มีสาเหตุมาจากขออักเสบ ขออักเสบรูมาตอยด การอักเสบ บวม 
ตึง และเจ็บขอ ขนาดยาปกติที่ใชรับประทานคือ 75-150 mg/วัน ซ่ึงยาชนิดน้ีทําใหเกิดอาการขางเคียงไดโดยอาการที่พบบอย
คือ การคล่ืนไส อาเจียน ทองเสีย ปวดหัว และงวงซึม และการระคายเคืองกระเพาะอาหาร เปนตน ยาไดโคลฟแนคโซเดียมมี
ชื่อทางการคา เชน Voltaren, Voltarol, Voldal, Volveral, Orthophen, Bufenac Forte เปนตน เน่ืองจากยาน้ีมีคาครึ่ง
ชีวิตในรางกายส้ันเพียง 1-2 ชั่วโมง ดังน้ันจึงตองมีการควบคุมการปลดปลอยยา เพื่อใหยาถูกปลดปลอยออกมาในอัตราเร็วที่
ตองการ ทําใหระยะเวลาในการออกฤทธ์ิของยายาวนานขึ้น และยังสามารถกําหนดเปาหมายของการนําสงยาไดโดยตรงอีก
ดวย สงผลใหการรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น รูปแบบของยาในลักษณะน้ีเรียกวา ระบบนําสงยา (drug delivery system) 
(สํานักพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2557) (สุวบุญ, 2524) (สมลักษณ, 2546) (ภาคภูมิ, 2540) ซ่ึงเปนการเตรียมยาใน
รูปแบบตาง ๆ ที่สามารถควบคุมใหปลดปลอยยาในอัตราและปริมาณที่กําหนดและสามารถนํายาไปยังอวัยวะ หรือบริเวณ
เปาหมายในรางกายไดตามตองการ เพื่อทําใหเกิดผลสูงสุดในการรักษาและลดผลขางเคียง พอลิเมอรนับเปนองคประกอบ
สําคัญอันหน่ึง ในระบบนําสงยาทีช่วยควบคุมใหการปลดปลอยยาเปนไปตามตองการ โดยทําหนาที่ใน 3 ลักษณะใหญ ๆ คือ 
เปนสารชวยควบคุมการปลดปลอยใหเกิดชา ๆ และคงที่ในปริมาณที่ตองการ เปนตัวชวยปองกันและนําสงยาไปยังบริเวณ
เปาหมายในรางกาย โดยไมทําใหยาเกิดการปลดปลอยหรือตัวยาถูกทําลายไปกอน ทั้งน้ีพอลิเมอรที่เลือกใชตองมีสมบัติทาง
ชีวภาพสําคัญคือ มีความเขากันไดกับเน้ือเยื่อในรางกาย (biocompatible) (ภาคภูมิ, 2540) สามารถยอยสลายในรางกายได 
(biodegradable) และเมตาบอไลซ (metabolite) ที่ไดจากการยอยสลายเปนองคประกอบของเน้ือเยื่อเก่ียวพันที่ทําใหไมเปน
พิษตอรางกาย ซ่ึงโดยทั่วไปแลวในระบบปลดปลอย (controlled release system) ที่ใชพอลิเมอรเปนตัวควบคุมจะตอง
คํานึงถึงชนิดและสมบัติพื้นฐานของพอลิเมอร ชนิดของยา และระบบที่ใชควบคุมการปลดปลอยยา โดยเฉพาะอยางยิ ่งใน
รูปแบบของยาเตรียม (dosage form) ที่เปนยากินซ่ึงนิยมใชกันมากที่สุดแบบหน่ึง มักจะใชหลักการแพรของยาผานเมทริกซ
พอลิเมอร โดยการเตรียมยากับพอลิเมอรในรูปเมทริกซบีด (matrix bead) ที่มียาถูกกักเก็บอยูในโครงสรางบีด การปลดปลอย
ยาจะอาศัยหลักการแพรของยาที่ละลายผานเมทริกซบีดออกมา ในระบบนําสงยาการควบคุมการปลดปลอยใหอยูในอัตราและ
ปริมาณที่ตองการน้ันมีความสําคัญไมนอยไปกวาตัวยาที่ใชในการรักษา เน่ืองจากการเตรียมยาเพื่อใชในการรักษาแบบเดิม ๆ 
น้ัน ยาจะถูกปลดปลอยออกมาจนถึงระดับที่ใหผลในการรักษาโดยทันทีและคอย ๆ ลดระดับลงจนหมดฤทธ์ิ จากน้ันผูปวยตอง
รับประทานยาใหมทําใหตองเพิ่มความถี่ในการใชยา ในขณะที่การเตรียมยาในรูปแบบควบคุมการปลดปลอยจะทําใหระดับของ
ยาในพลาสมาคงที่เปนเวลานานตลอดชวงการใช จึงไมจําเปนตองใชยามากครั้ง การพัฒนาดานระบบนําสงยาใหยามีการออก
ฤทธ์ิที่มีประสิทธิภาพดีขึ้นน้ัน จะมีเทคนิคในการเตรียมยารูปแบบตาง ๆ กันออกไป วิธีหน่ึงที่เปนที่นิยมใชกันในปจจุบันไดแก 
ไฮโดรเจล  

ไฮโดรเจลเปนสารกลุมพอลิเมอรที่มีคุณลักษณะพิเศษไดแก เม่ืออยูในนํ้าที่มีจํานวนมาก พอลิเมอรเหลานี้จะมีการ
พองตัวและสามารถยึดนํ้าเอาไวในโครงสรางที่มีการพองตวัได สารเหลาน้ีจะไมละลายนํ้า แตจะคงรักษาสภาพที่เปนโครงสราง
สามมิติไว ซ่ึงโครงสรางเหลาน้ีอาจจะเปนโฮโมพอลิเมอร เชน ไคโตซาน หรือโคพอลิเมอร เชน ไคโตซาน-พอลิเอทิลีนไกลคอล
ไฮโดร เจล โดยมากจะเปนสารในกลุมพอลิเมอรที่มีสวนประกอบที่ชอบนํ้าสามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนกับโมเลกุลของนํ้าได มี
การ crosslinked ดวยพันธะทางเคมีหรือพันธะอ่ืน ๆ ไฮโดรเจลจึงมีประโยชนที่จะนํามาชวยในการสงผานยาเขาสูรางกาย 
โดยในงานวิจัยน้ีเลือกใชพอลิเอทิลีนไกลคอล ซ่ึงมีคุณสมบัติเปนพอลิเมอรที่ละลายนํ้าได ไมมีพิษตอรางกาย สามารถสลายตัว
ไดตามธรรมชาติ นอกจากน้ียังมีความเขากันทางชีวภาพกับส่ิงมีชีวิต โดยนําพอลิเอทิลีนไกลคอลมาใชรวมกับไคโตซาน 
เน่ืองจาก รูปแบบการปลดปลอยยาไดโคลฟแนคโซเดียมจากไคโตซานน้ัน ยังไมเปนไปตามรูปแบบการปลดปลอยยาแบบ
ควบคุม ซ่ึงวิธีการหน่ึงในการปรับปรุงรูปแบบดังกลาว คือ ใชสารเชื่อมขวางชวยชะลอการปลดปลอยยา โดยทั่วไปสารเชื่อม
ขวางที่นิยมใช คือ glutaraldehyde และ formaldehyde ซ่ึงสารทั้งสองชนิดมีพิษตอรางกาย และถากําจัดออกจากพอลิ
เมอรไมหมดจะทําใหเกิดอันตรายตอรางกายได ไคโตซาน (chitosan, CTS) มีสูตรโมเลกุล (C8H11O4N)n ชื่อในระบบ IUPAC 
คือ poly-β-(1,4)-amino-2-deoxy-D-glucose มีลักษณะทางกายภาพเปนของแข็งสีขาวขุน หรือสีขาวปนเหลืองออน ไมมี
กล่ิน ละลายไดในกรดอินทรีย ไคโตซานไดถูกนํามาใชประโยชนหลายดาน เชน อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยาและวัสดุ
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การแพทย อุตสาหกรรมเครื่องสําอาง ดานการเกษตร การบําบัดนํ้าเสีย อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ อุตสาหกรรมเสนใยและส่ิง
ทอ พอลิเอทิลีนไกลคอล (polyethylene glycol, PEG) มีสูตรโมเลกุล H(OCH2CH2)nOH ลักษณะทางกายภาพเปนของแข็งสี
ขาว  เปนพอลิเมอรที่มีคุณสมบัติความเขากันไดกับสารประกอบอินทรียสูงสามารถละลายไดในนํ้า เมทานอล เบนซีน และ ได
คลอโรมีเทน แตไมละลายในไดเอทิลอีเทอรและเฮกเซน ไมเปนพิษ ในวงการแพทยจึงนํามาใชในการหนวงการปลดปลอยยา
และโปรตีน เปนตน (สมลักษณ, 2546) ในการศึกษาการใชไฮโดรเจลที่มีพอลิเอทิลีนไกลคอลเปนสวนประกอบในการสงผาน
ยาโดย N.A. Peppas และคณะ พบวาไดนําไปประยุกตใชแพรหลายในอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง และยังพบวาไฮโดรเจลดังก
ลาวจะชวยควบคุม การปลดปลอยโปรตีนจากโครงสรางที่เปนสามมิติของไฮโดรเจล โดยพอลิเอทิลีนไกลคอลไฮโดรเจลน้ีจะมี
ลักษณะเปน star polymer ซ่ึงสามารถสังเคราะหไดโดยใช gamma-irradiation ตอมาในป 2000 S.J. Lee และคณะ ได
ศึกษาการเตรียม ไฮโดรเจลและศึกษาคุณสมบัติของ interpenetrating polymer network hydrogels ของ 
poly(ethylene glycol)macromer และไคโตซานเพื่อที่จะนํามาอธิบายถึงการประยุกตใชในกระบวนการสงยาหรือ wound 
dressing material พบวาไฮโดรเจลระหวาง poly(ethylene glycol)macromer และไคโตซานมีการใช glutaraldehyde 
เปน crosslink และสรุปวาคุณสมบัติตาง ๆ ของไฮโดรเจลน้ันขึ้นอยูกับระดับของ crosslink ของโครงสรางและปริมาณไคโต
ซานที่ใชในการเตรียมไฮโดรเจล ในป 2000 K.L. Shantha และคณะ ไดศึกษาการเตรียมไฮโดรเจลในรูปแบบฟลมที่
ประกอบดวย Poly[N-vinyl-2-pyrolidone-polyethylene glycol diacrylate-chitosan โดยไฮโดรเจลน้ีเปนไฮโดรเจลประ
เภทที่ตอบสนองกับความเปนกรด – เบส ซ่ึงศึกษาการปลดปลอยยา theophylline และ 5-fluorouracil ในสองสภาวะคือ 
สภาวะที่เปนกรดภายในกระเพาะอาหาร (SGF) และสภาวะภายในลําไสเล็ก (SIF) โดยยาที่ถูกจับเขาไปในโครงสรางของไฮโดร
เจลดังกลาวจะถูกปลดปลอยออกมาใน 2 ชั่วโมงแรกซ่ึงอยูในกระเพาะอาหารและหลังจากน้ันอัตราการปลดปลอยยาจะชาลง 
ตอมาในป 2000 N.A. Peppas และคณะ ไดศึกษาไฮโดรเจลในทางเภสัชกรรม เชน ไคโตซานไฮโดรเจล โดยทําการศึกษาถึง
ชนิด ลักษณะและคุณสมบัติตาง ๆ ของไฮโดรเจล พบวามีปจจัยที่มีผลตอคุณสมบัติของไฮโดรเจลหลายประการ ไดแก คา pH 
อุณหภูมิ ความเขมขนพอลิเมอรที่นํามาใชในการเตรียมไฮโดรเจล เปนตน นอกจากน้ียังมีการศึกษาการเตรียมการปลดปลอย
ยาอะม็อกซีซิลินจากฟลมของสารประกอบเชิงซอนของไคโตซานกับพอลิอะครีลิกเอซิดโดย M.Paloma และคณะ ในป 2003 
และการศึกษาการปลดปลอยแบบควบคุมของยาอะม็อกซิซิลลินจากบีดแอลจิเนต - ไคโตซาน โดยเตรียมสูตรเหมาะสม
แตกตางกันของบีดแอลจิเนต – ไคโตซาน และศึกษาประสิทธิภาพการกักเก็บยาพบวากักเก็บไดมากกวา 98% และสามารถ
หนวงการปลดปลอยยาไดด ี(นลินา, 2550) ดังน้ันจะเห็นวาการเตรียมและศึกษาโคพอลิเมอรที่เหมาะสมเพื่อนํามาใชประโยชน
ดานยารักษาโรคมีความสําคัญและจําเปนที่ตองศึกษารูปแบบและสัดสวนที่เหมาะสมของโคพอลิเมอรและยารักษาโรค และ
ศึกษาการปลดปลอยยาที่มีความเหมาะสมในยาแตละชนิด ดังน้ันในงานวิจัยน้ีจึงมุงเนนที่จะเตรียมและปรับปรุงพอลิเมอรเพื่อ
ใชชะลอการปลดปลอยยาไดโคลฟแนคโซเดียม โดยหลีกเล่ียงการใชสารเชื่อมขวาง แตจะพัฒนามาใชไคโตซานไฮโดรเจลแทน 
ซ่ึงในการทดลองน้ีเลือกใชโคพอลิเมอรระหวางไคโตซานและพอลิเอทิลีนไกลคอล โดยเตรียมในรูปแบบไฮโดรเจลเม็ดบีดและ
ไฮโดรเจลฟลม เพื่อศึกษาอัตราสวนผสมในการปลดปลอยยาไดโคลฟแนคโซเดียมที่เหมาะสมในไฮโดรเจลทั้งสองชนิด โดย
มุงเนนที่จะมีการปลดปลอยยาไดยาวนานขึ้น เพื่อลดจํานวนครั้งในการรับประทานยา 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. ศึกษาสูตรการเตรียมไคโตซาน – ไฮโดรเจลบีด และไคโตซาน – ไฮโดรเจลฟลมของยาไดโคลฟแนคโซเดียม 
2. ศึกษาการปลดปลอยยาไดโคลฟแนคโซเดียมจากไฮโดรเจลบีดและไฮโดรเจลฟลม 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 1. สารเคมีและอุปกรณ สารเคมีและตัวทําละลายจากบริษัท Merck ประเทศเยอรมนี และบริษัท Sigma-Aldrich 
ไคโตซาน (deacetylation 90% min., นํ้าหนักโมเลกุลอยูในชวง 50,000–300,000 บริษัท BFM ประเทศไทย PEG (food 
grade) เครื่องมือวิเคราะหเชน เครื่องฟูเรียรทรานสฟอรม อินฟราเรด สเปกโทรมิเตอร Perkin Elmer SpectrumRX I เครื่อง
ยูวี-วิสิเบิล สเปกโทรโฟโตมิเตอร Fisher Scientific เครื่องเขยาแบบคุมอุณหภูมิ Orbital Incubator Shaker เปนตน  
 2. ในการดําเนินการวิจัยมีการควบคุมตัวแปร เชน ขั้นตอนการผสมองคประกอบไฮโดรเจล อัตราสวนผสมของไคโต
ซาน นํ้าหนักโมเลกุลของ PEG และอัตราสวนของ PEG ที่เหมาะสมในการเตรียมไฮโดรเจลบีดและไฮโดรเจลฟลม เปนตน โดย
ขั้นตอนแรกของการเตรียมไฮโดรเจลคือ การเตรียมองคประกอบผสมของสารละลายไฮโดรเจลซ่ึงประกอบดวยสารละลายมห
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กรดอะซิติกความเขมขน 1% (v/v) สารละลายไคโตซานในกรดอะซิติกความเขมขน 2 % (w/v) และสารละลายพอลิเอทิลีน
ไกลคอลในนํ้ากล่ันความเขมขน 10 % (w/v) สําหรับตัวแปรเรื่องนํ้าหนักโมเลกุลของ PEG ถาเปนการเตรียมไฮโดรเจลบีดจะ
ใชพอลิเอทิลีนไกลคอลที่มีนํ้าหนักโมเลกุล 4,000 และ 6,000 ตามลําดับ และไฮโดรเจลฟลมจะใชพอลิเอทิลีนไกลคอลที่มี
นํ้าหนักโมเลกุล 400 และ 4,000 ตามลําดับ 

3. การเตรียมสารละลายไฮโดรเจลของไคโตซานและไดโคลฟแนคโซเดียม อัตราสวน CTS : DFNa = 5 : 2 (w/v) 
ทําโดยชั่งไดโคฟแนคโซเดียม ใสลงในสารละลายไคโตซานความเขมขน 2 % (w/v) ในกรดอะซิติก จากน้ันผสมใหเขากันตั้งทิ้ง
ไวใหสารละลายเปนเน้ือเดียวกัน 

4. การเตรียมสารละลายไฮโดรเจลของไคโตซาน – พอลิเอทิลีนไกลคอล – ไดโคลฟแนคโซเดียม (CTS : PEG : 
DFNa) ที่อัตราสวนตาง ๆ กัน โดยศึกษาลําดับขั้นการเตรียมสารละลายไฮโดรเจลที่ไดจากการผสมไคโตซาน – พอลิเอทิลีน
ไกลคอล – ไดโคลฟแนคโซเดียม เพื่อใหไดสารผสมไฮโดรเจลที่มีเน้ือเดียวกันโดยมีลําดับขั้นตอนการผสมดังน้ี ชั่งไดโคลฟแนค
โซเดียมใสลงในสารละลายพอลิเอทิลีนไกลคอล จากน้ันเติมสารละลายไคโตซานความเขมขน 2 % ลงในสารละลายพอลิเอ
ทิลีนไกลคอล – ไดโคลฟแนคโซเดียมที่เตรียมได จากน้ันคนจนกระทั่งสารละลายเปนเน้ือเดียวกัน และแบงการทดลอง
ออกเปน 2 ชุดทดลอง ดังน้ี การทดลองชุดที่ 1 ศึกษาอัตราสวนของไคโตซานที่เหมาะสมในการเตรียมไฮโดรเจล โดยกําหนด
อัตราสวนของพอลิเอทิลีนไกลคอล และยาไดโคลฟแนคโซเดียมใหคงที่ และปรับอัตราสวนของไคโตซานดังอัตราสวนคือ CTS : 
PEG : DFNa = 2.5 : 1 : 2, 5.0 : 1 : 2, 7.5 : 1 : 2 ตามลําดับ การทดลองชุดที่ 2 เปนการศึกษาอัตราสวนผสมของพอลิเอ
ทิลีนไกลคอล โดยกําหนดอัตราสวนของไคโตซาน และยาไดโคลฟแนคโซเดียมใหคงที่ ดังอัตราสวนคือ CTS : PEG : DFNa = 
5 : 0.25 : 2, 5 : 0.5 : 2, 5 : 1.0 : 2, 5 : 1.5 : 2, 5 : 2.0 : 2 ตามลําดับ ทําการทดลองเชนเดียวกันในการเตรียมไฮโดรเจล
ฟลมและไฮโดรเจลบีด 

5. ในการเตรียมไฮโดรเจลบีด ทําโดยเตรียมเม็ดบีดจากสารละลายไฮโดรเจล เตรียมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด
เขมขน 3 โมลาร และหยดสารละลายไฮโดรเจลที่เตรียมไวใหเปนเม็ดบีดโดยใชเข็มฉีดยา ลงในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด
จากน้ันกรองเม็ดบีดออกจากสารละลาย และลางเม็ดบีดดวยนํ้ากล่ันจนกระทั่งไมมีความเปนเบส ทําใหบีดแหงที่อุณภูมิหอง
และนําไปทําใหแหงอีกครั้งโดยการใชเครื่อง freeze dryer ในการเตรียมไฮโดรเจลฟลม เทสารละลายไฮโดรเจลที่ตองการ
เตรียมโดยใชไฮโดรเจลปริมาตร 10 มิลลิลิตร เทลงในถาดพลาสติกทรงส่ีเหล่ียมผืนผาขนาดความยาว 5x10 เซนติเมตร 
จากน้ันตั้งทิ้งไวใหแหงที่อุณหภูมิหองจนเปนแผนฟลมเคลือบที่ผิวถาดพลาสติก เม่ือแหงแลวลอกแผนฟลมออก ทําใหแหงอีก
ครั้งโดยการใชเครื่อง freeze dryer เชนกัน จากน้ันนําแผนฟลมมาตัดใหไดขนาดประมาณ 2x2 มิลลิเมตร 

6. ศึกษาสมบัติทางกายภาพและพิสูจนเอกลักษณของไฮโดรเจลบีดและไฮโดรเจลฟลมดวยเทคนิคทางสเปคโทรสโคป  
7. ศึกษาการปลดปลอยยาไดโคลฟแนคโซเดียมจากไฮโดรเจลบีดและไฮโดรเจลฟลมที่เตรียมได  โดยเตรียม

สารละลายบัฟเฟอร (Na2HPO4/KH2PO4) 100 มิลลิโมลาร pH 7.4 และศึกษาการปลดปลอยยาไดโคลฟแนคโซเดียม โดยนํา
บีดหรือฟลมที่แหงนํามาคํานวณปริมาณยา 25 มิลลิกรัม และใสลงในสารละลายบัฟเฟอร ปริมาตร 200 มิลลิลิตร นําเขา
เครื่อง water bath shaker โดยควบคุมอุณหภูมิที่ 37±2 องศาเซลเซียส และมีอัตราเร็วที่ 150 rpm/min เปนเวลา 6 ชั่วโมง 
แลวดูดสารละลายวัดคาการดูดกลืนแสงดวยเครื่อง UV-Visible spectrophotometer ที่ความยาวคล่ืน 276 นาโนเมตร ที่
เปนคาการดูดกลืนแสงของยาไดโคลฟแนคโซเดียม และใชสารละลายบัฟเฟอร pH 7.4 เปน Blank คํานวณและบันทึกคาการ
ดูดกลืนแสงสัมพัทธเทียบกับเวลา 

ผลการวิจัย 

1. ลําดับขั้นการเตรียมไฮโดรเจลของ CTS, PEG และ DFNa 
ในการเตรียมสารละลายใหเปนเน้ือเดียวกัน พบวาลําดับขั้นตอนการเตรียมไฮโดรเจลบีดและไฮโดรเจลฟลมที่

เหมาะสม คือ การนํายา DFNa ผสมกับสารละลาย PEG จากน้ันจึงนําสารละลายผสมที่ไดมาเติมสารละลาย CTS แลวจึงผสม
เปนเน้ือเดียวกัน 

2. การศึกษาอัตราสวนของ CTS ที่เหมาะสมในการเตรียมไฮโดรเจลบีดและไฮโดรเจลฟลม  
    ผลการศึกษาอัตราสวนของ CTS ที่เหมาะสมในการเตรียมไฮโดรเจลบีดและไฮโดรเจลฟลม ผลการทดลองพบวา
อัตราสวนของ CTS : PEG : DFNa ที่ 2.5 : 1 : 2 น้ันสารละลายไฮโดรเจลที่ไดมีสภาพเหลว ไมเหมาะที่จะนําไปขึ้นรูปเปนเม็ด
บีด แตสําหรับอัตราสวนของ CTS : PEG : DFNa ที่ 5 : 1 : 2 พบวาลักษณะของไฮโดรเจลมีการกระจายตัวสมํ่าเสมอและมห
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คอนขางเปนเน้ือเดียวกัน ขณะที่ที่อัตราสวนของ CTS : PEG : DFNa 7.5 : 1 : 2 สารละลายไฮโดรเจลน้ันมีสวนพอลิเอทิลีน
ไกลคอลขนาดใหญปะปนอยูจํานวนมากทําใหมีลักษณะเจลที่หนืดมากเกินไป จากผลการทดลองพบวาอัตราสวนที่เหมาะสม
คือ อัตราสวนที่มี CTS เปน 5 สวน (โดยนํ้าหนัก) และอัตราสวนของ CTS และ DFNa ที่เหมาะสมที่สุดที่ใชในการศึกษาการ
ควบคุมการปลดปลอยยาคือ อัตราสวน 5 : 2 โดยนํ้าหนัก 

3. การศึกษาอัตราสวนของ PEG ที่เหมาะสมในการเตรียมไฮโดรเจลบีดและไฮโดรเจลฟลม 
เม่ือไดอัตราสวนของ CTS ที่เหมาะสม คือ มี CTS เปน 5 สวน (โดยนํ้าหนัก) นํามาศึกษาสัดสวน PEG ที่เหมาะสม

ในการเตรียมไฮโดรเจล โดยเตรียมไฮโดรเจลบีดและไฮโดรเจลฟลมที่อัตราสวน PEG ตางกัน 5 อัตราสวน (CTS : PEG : 
DFNa) คือ 5 : 0.25 : 2, 5 : 0.5 : 2, 5 : 1 : 2, 5 : 1.5 : 2 และ 5 : 2 : 2 ตามลําดับ ผลการทดลองพบวา ในการเตรียม
ไฮโดรเจลบีดอัตราสวนที่ดีที่สุดของโคพอลิเมอรที่ไดจาก CTS : PEG 4000 : DFNa และจาก CTS : PEG 6000 : DFNa คือ 5 
: 1.5 : 2  และ 5 : 1 : 2 ตามลําดับ สําหรับการเตรียมไฮโดรเจลฟลมพบวาอัตราสวนของ CTS : PEG 400 : DFNa และ จาก 
CTS : PEG 4000 : DFNa ที่เหมาะสมคือ 5 : 1 : 2 ตามลําดับ สารละลายไฮโดรเจลที่เตรียมไดเปนสารละลายเน้ือเดียวกัน 
และไมเหลวจนเกินไป สามารถนําไปทําการขึ้นรูปเปนแผนฟลมได 

4. ลักษณะของไฮโดรเจลบีดและไฮโดรเจลฟลม 
  ลักษณะของเม็ดบีดของ CTS – PEG – DFNa มีลักษณะเปนเม็ดกลมสีขาวขุน แสดงดังรูป 1(a) ลักษณะของฟลมที่

ไดจากไฮโดรเจลของ CTS - PEG 400 - DFNa มีลักษณะเหนียว มีสีขุน ยืดออกไดเล็กนอยแสดงดังรูป 1(b) และฟลมที่เตรียม
จาก CTS - PEG 4000 - DFNa จะมีลักษณะแข็ง ไมยืดหยุน มีสีขาวขุน ไมสามารถยืดได (ไมไดแสดงรูป)  

 

                      
                                                   (a)                                          (b) 
    รูป 1 (a) ลักษณะไฮโดรเจลบีดที่เตรียมจาก CTS – PEG – DFNa ที่อัตราสวน 5 : 1.5 : 2  โดยนํ้าหนัก (b) ลักษณะของ

ไฮโดรเจลฟลมที่เตรียมจาก CTS – PEG – DFNa ที่อัตราสวน 5 : 1 : 2  โดยนํ้าหนัก 
5. การวิเคราะหหมูฟงกชันของไฮโดรเจลบีดและไฮโดรเจลฟลม 

     ในการวิเคราะหหมูฟงกชันดวยเทคนิค FT-IR ของสเปกตรัมของไฮโดรเจลบีดที่เตรียมจาก CTS : PEG 4000 : 
DFNa ที่อัตราสวน 5 : 1.5 : 2 และ  5 : 1 : 2  ตามลําดับ (รูป 2) และ CTS : PEG 6000 : DFNa (ไมไดแสดงรูป) และไฮโดร
เจลฟลม CTS : PEG 400 : DFNa และ CTS : PEG 4000 : DFNa ที่อัตราสวนคือ 5 : 1 : 2  โดยเปรียบเทียบสเปกตรัมกับ
สารตั้งตนกอนเตรียมไฮโดรเจล 
     ผลการทดลองในไฮโดรเจลบีดในสองอัตราสวน และไฮโดรเจลฟลมทั้งสองชนิด ใหผลการวิเคราะหหมูฟงกชัน
คลายคลึงกันโดยพบสเปกตรัมที่เปนลักษณะเฉพาะของ CTS ที่ความถี่ 3452 cm-1, 2886 cm-1, 1656 cm-1 และ 1104 cm-1 
ตามลําดับ ซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะของ OH stretching ของหมูไฮดรอกซิล CH stretching ของหมูแอลเคน คารบอนิล CO 
ของหมูเอไมด ซ่ึงเปนสวนของไคตินที่ไมถูก deacetylate และ C-O-C ตามลําดับ สวนหมูอะมิโน (NH2) จะมีการดูดกลืน
ในชวงความยาวคล่ืน 3400 – 3500 cm-1 ซ่ึงจะถูกบดบังโดยการดูดกลืนแสงของหมูไฮดรอกซิล ลักษณะสเปคตรัมดังกลาว
สอดคลองกับงานวิจัยของ M.L. Silva และคณะ (2012) [12,13] ในสวนของสเปกตรัมของ PEG 4000, PEG 6000 และ PEG 
400 พบสเปคตรัมในชวงความถี่ 3465 cm-1, 2882 cm-1, 1356 cm-1, 1279 cm-1 และ1100 cm-1 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของ A. Nikolaos (1999) [6] สเปกตรัมของ DFNa พบสเปคตรัมในชวงความถี่ 3389 cm-1, 1454 cm-1, 1296 cm-1และ 
1086 cm-1 [14] ตามลําดับ สเปกตรัมของไฮโดรเจลบีด และไฮโดรเจลฟลม ที่อัตราสวนตาง ๆ ปรากฏสเปคตรัมที่ความถี่
ใกลเคียงกันคือ 3470 cm-1, 2895 cm-1 และ 1580 cm-1 ตามลําดับ ซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะของ OH stretching ของหมูไฮ
ดรอกซิลจาก PEG, CH stretching และหมูคารบอนิลตามลําดับ  
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รูป 2 สเปกตรัมของไฮโดรเจลบีดที่เตรียมจาก CTS : PEG 4000 : DFNa  โดย (a) CTS, (b) PEG 4000, (c) DFNa, (d) CTS 

: PEG 4000 : DFNa = 5 : 1.5 : 2, (e) CTS : PEG 4000 : DFNa = 5 : 1 : 2 
 

6. การศึกษาการปลดปลอยยาในไฮโดรเจลบีด 
    ในการศึกษาเบื้องตนการปลดปลอยยาจากเม็ดบีดของ CTS – PEG 4000 – DFNa เพื่อสังเกตความสามารถในการ
หนวงการปลดปลอยเม่ือเปรียบเทียบกับเม็ดบีดที่ไมมี PEG 4000 แตมีเฉพาะของ CTS – DFNa (เปนโฮโมพอลิเมอร) และ
เปรียบเทียบกับยา DFNa ที่ไมมีพอลิเมอร ผลการศึกษาพบวาถาไมมีพอลิเมอร DFNa มีการปลดลอยยาออกมาจากบีดทันที 
เน่ืองจาก DFNa เปนตัวยาบริสุทธ์ิซ่ึงไมมีพอลิเมอรหุมไว จึงสามารถละลายในสารละลายบัฟเฟอรไดทันที ดังน้ันการ
ปลดปลอยยาจึงออกมาไดเกือบ 100 % ในชวงนาทีแรก ๆ ในขณะที่การมีพอลิเมอรหอหุมไว จะทําใหมีการปลดปลอยยา
ออกมาชากวา โดยจะสังเกตเห็นวาที่เวลา 30 นาที ชุดที่มี PEG 4000 อยูที่สัดสวน (CTS : PEG : DFNa) ที่ 5 : 1 : 2 และ 5 : 
2 : 2 จะมีการปลดปลอยยาเพียง 35.9 และ 47.61 % และจะปลดปลอยไดเกือบ 90 % ที่เวลา 240 และ 200 นาที 
ตามลําดับ แตชุดที่มี CTS-DFNa ที่เวลา 30 นาที จะมีการปลดปลอยยามากกวาอยูที่ 74.42 % และปลดปลอยได 90 % ที่
เวลา 100 นาที ผลการศึกษาสอดคลองกับการศึกษาเบื้องตนการปลดปลอยยาจากเม็ดบีดของ CTS – PEG 6000 – DFNa 
โดยจะพบวาที่เวลา 30 นาที ชุดที่มี PEG 6000 อยูที่สัดสวน (CTS : PEG : DFNa) ที่ 5 : 1 : 2 และ 5 : 2 : 2 จะมีการ
ปลดปลอยยาเพียง 32.73 และ 38.91 % และจะปลดปลอยไดเกือบ 90 % ที่เวลา 280 และ 120 นาที ตามลําดับ แตชุดที่มี 
CTS-DFNa อยางเดียวใหผลการทดลองที่เวลา 30 นาที เหมือนกับการใชโคพอลิเมอร PEG 4000 โดยพบวาการปลดปลอยยา
ที่ 74.42 % และปลดปลอยไดถึง 90 % ที่เวลา 100 นาที ดังน้ันสรุปเบื้องตนไดวาการเตรียมไฮโดรเจลบีดจะสามารถหนวง
การปลดปลอยยาใหชาลงได เน่ืองจากสามารถกักเก็บยาไวไดดี และการใชโคพอลิเมอร คือ CTS รวมกับ PEG 4000 หรือ 
PEG 6000 ซ่ึงมีอันตรกิริยา (interaction) ระหวางประจุของทั้ง 2 พอลิเมอรน้ัน จะใหผลการหนวงการปลดปลอยยาไวได
ดีกวาการใชโฮโมพอลิเมอร  
     ผลการศึกษาการปลดปลอยยาของเม็ดบีดไฮโดรเจล CTS – PEG 4000 – DFNa ที่อัตราสวนตาง ๆ ดังรูป 3 แสดง
ใหเห็นวาการใชปริมาณ PEG นอยเกินไปที่อัตราสวน PEG = 0.25 และ 0.5 หรือถาใชปริมาณ PEG สูงเกินไปที่อัตราสวน 
PEG = 2 ทําใหสามารถหนวงการปลดปลอยยาไดไมดี ซ่ึงการที่ใชสัดสวน PEG นอย ๆ ทําให PEG ไปจับกับ CTS ไดนอยกวา 
โครงสรางของไฮโดรเจลจึงหลวม ยาจึงถูกปลดปลอยออกมาไดเร็วกวา แตถาใชสัดสวน PEG สูงมากเชน ที่อัตราสวน PEG = 2 
ปริมาณ PEG ที่มากขึ้นน้ีไมสามารถชวยในการหนวงการปลดปลอยยาไดมากขึ้นตามแนวโนม แตกลับพบวาไดรูปแบบการ
ปลดปลอยยาที่ใกลเคียงกันกับที่อัตราสวน PEG = 0.25 และ 0.5 ตามลําดับ และเม่ือเปรียบเทียบระหวางอัตราสวน PEG = 1 
และ 1.5 จะเห็นวาแนวโนมการปลดปลอยยาที่อัตราสวน PEG = 1.5 มีรูปแบบการปลดปลอยยาที่ดีกวา โดยพิจารณาการ
ปลดปลอยยาที่เวลา 60 นาที พบวาชุดที่มี PEG = 1 มีการปลดปลอยยาออกมาที่ประมาณ 50 % ในขณะชุดที่มี PEG = 1.5 
มีการปลดปลอยยาออกมาเพียง 40.52 % เทาน้ัน และพบวาที่เวลา 240 นาที ที่อัตราสวน PEG = 1 ยาถูกปลดปลอยได
ประมาณ 90 % ในขณะที่อัตราสวน PEG = 1.5 จะหนวงการปลดปลอยไดดีกวาที่เวลา 280 นาที จากผลการทดลองดังกลาว 
ทําใหอัตราสวน CTS : PEG 4000 : DFNa ที่ 5 : 1.5 : 2 เปนอัตราสวนผสมที่ดีที่สุดที่ใชในการเตรียมเม็ดบีดไฮโดรเจลที่ใช 
PEG ที่มีนํ้าหนักโมเลกุล 4000  มห
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รูป 2 สเปกตรัมของไฮโดรเจลบีดที่เตรียมจาก CTS : PEG 4000 : DFNa  โดย (a) CTS, (b) PEG 4000, (c) DFNa, (d) CTS 

: PEG 4000 : DFNa = 5 : 1.5 : 2, (e) CTS : PEG 4000 : DFNa = 5 : 1 : 2 
 

6. การศึกษาการปลดปลอยยาในไฮโดรเจลบีด 
    ในการศึกษาเบื้องตนการปลดปลอยยาจากเม็ดบีดของ CTS – PEG 4000 – DFNa เพื่อสังเกตความสามารถในการ
หนวงการปลดปลอยเม่ือเปรียบเทียบกับเม็ดบีดที่ไมมี PEG 4000 แตมีเฉพาะของ CTS – DFNa (เปนโฮโมพอลิเมอร) และ
เปรียบเทียบกับยา DFNa ที่ไมมีพอลิเมอร ผลการศึกษาพบวาถาไมมีพอลิเมอร DFNa มีการปลดลอยยาออกมาจากบีดทันที 
เน่ืองจาก DFNa เปนตัวยาบริสุทธ์ิซ่ึงไมมีพอลิเมอรหุมไว จึงสามารถละลายในสารละลายบัฟเฟอรไดทันที ดังน้ันการ
ปลดปลอยยาจึงออกมาไดเกือบ 100 % ในชวงนาทีแรก ๆ ในขณะที่การมีพอลิเมอรหอหุมไว จะทําใหมีการปลดปลอยยา
ออกมาชากวา โดยจะสังเกตเห็นวาที่เวลา 30 นาที ชุดที่มี PEG 4000 อยูที่สัดสวน (CTS : PEG : DFNa) ที่ 5 : 1 : 2 และ 5 : 
2 : 2 จะมีการปลดปลอยยาเพียง 35.9 และ 47.61 % และจะปลดปลอยไดเกือบ 90 % ที่เวลา 240 และ 200 นาที 
ตามลําดับ แตชุดที่มี CTS-DFNa ที่เวลา 30 นาที จะมีการปลดปลอยยามากกวาอยูที่ 74.42 % และปลดปลอยได 90 % ที่
เวลา 100 นาที ผลการศึกษาสอดคลองกับการศึกษาเบื้องตนการปลดปลอยยาจากเม็ดบีดของ CTS – PEG 6000 – DFNa 
โดยจะพบวาที่เวลา 30 นาที ชุดที่มี PEG 6000 อยูที่สัดสวน (CTS : PEG : DFNa) ที่ 5 : 1 : 2 และ 5 : 2 : 2 จะมีการ
ปลดปลอยยาเพียง 32.73 และ 38.91 % และจะปลดปลอยไดเกือบ 90 % ที่เวลา 280 และ 120 นาที ตามลําดับ แตชุดที่มี 
CTS-DFNa อยางเดียวใหผลการทดลองที่เวลา 30 นาที เหมือนกับการใชโคพอลิเมอร PEG 4000 โดยพบวาการปลดปลอยยา
ที่ 74.42 % และปลดปลอยไดถึง 90 % ที่เวลา 100 นาที ดังน้ันสรุปเบื้องตนไดวาการเตรียมไฮโดรเจลบีดจะสามารถหนวง
การปลดปลอยยาใหชาลงได เน่ืองจากสามารถกักเก็บยาไวไดดี และการใชโคพอลิเมอร คือ CTS รวมกับ PEG 4000 หรือ 
PEG 6000 ซ่ึงมีอันตรกิริยา (interaction) ระหวางประจุของทั้ง 2 พอลิเมอรน้ัน จะใหผลการหนวงการปลดปลอยยาไวได
ดีกวาการใชโฮโมพอลิเมอร  
     ผลการศึกษาการปลดปลอยยาของเม็ดบีดไฮโดรเจล CTS – PEG 4000 – DFNa ที่อัตราสวนตาง ๆ ดังรูป 3 แสดง
ใหเห็นวาการใชปริมาณ PEG นอยเกินไปที่อัตราสวน PEG = 0.25 และ 0.5 หรือถาใชปริมาณ PEG สูงเกินไปที่อัตราสวน 
PEG = 2 ทําใหสามารถหนวงการปลดปลอยยาไดไมดี ซ่ึงการที่ใชสัดสวน PEG นอย ๆ ทําให PEG ไปจับกับ CTS ไดนอยกวา 
โครงสรางของไฮโดรเจลจึงหลวม ยาจึงถูกปลดปลอยออกมาไดเร็วกวา แตถาใชสัดสวน PEG สูงมากเชน ที่อัตราสวน PEG = 2 
ปริมาณ PEG ที่มากขึ้นน้ีไมสามารถชวยในการหนวงการปลดปลอยยาไดมากขึ้นตามแนวโนม แตกลับพบวาไดรูปแบบการ
ปลดปลอยยาที่ใกลเคียงกันกับที่อัตราสวน PEG = 0.25 และ 0.5 ตามลําดับ และเม่ือเปรียบเทียบระหวางอัตราสวน PEG = 1 
และ 1.5 จะเห็นวาแนวโนมการปลดปลอยยาที่อัตราสวน PEG = 1.5 มีรูปแบบการปลดปลอยยาที่ดีกวา โดยพิจารณาการ
ปลดปลอยยาที่เวลา 60 นาที พบวาชุดที่มี PEG = 1 มีการปลดปลอยยาออกมาที่ประมาณ 50 % ในขณะชุดที่มี PEG = 1.5 
มีการปลดปลอยยาออกมาเพียง 40.52 % เทาน้ัน และพบวาที่เวลา 240 นาที ที่อัตราสวน PEG = 1 ยาถูกปลดปลอยได
ประมาณ 90 % ในขณะที่อัตราสวน PEG = 1.5 จะหนวงการปลดปลอยไดดีกวาที่เวลา 280 นาที จากผลการทดลองดังกลาว 
ทําใหอัตราสวน CTS : PEG 4000 : DFNa ที่ 5 : 1.5 : 2 เปนอัตราสวนผสมที่ดีที่สุดที่ใชในการเตรียมเม็ดบีดไฮโดรเจลที่ใช 
PEG ที่มีนํ้าหนักโมเลกุล 4000  
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DFNa      CTS : PEG : DFNa = 5 : 0.25 : 2      CTS : PEG : DFNa = 5 : 0.5 : 2   X CTS : PEG : DFNa = 5 : 1 : 2    
* CTS : PEG : DFNa = 5 : 1.5 : 2        CTS : PEG : DFNa = 5 : 2 : 2  + CTS: DFNa = 5 : 2 

 
รูป 3 การปลดปลอยยาจากเม็ดบีดของ CTS – PEG 4000 – DFNa ที่อัตราสวนตางๆ เทียบกับ CTS – DFNa และ DFNa 

     สําหรับการศึกษาการปลดปลอยยาของเม็ดบีดไฮโดรเจล CTS – PEG 6000 – DFNa ที่อัตราสวนตาง ๆ ผลการ
ทดลองพบวาอัตราสวน CTS : PEG 6000 : DFNa ที่ 5 : 1 : 2 เปนอัตราสวนผสมที่ดีที่สุดที่ใชในการเตรียมเม็ดบีดไฮโดรเจลที่
ใช PEG ที่มีนํ้าหนักโมเลกุล 6000 เชนเดียวกับกรณี PEG 4000 การใชสัดสวน PEG นอยไปหรือมากไปทําใหการปลดปลอย
ยาไมดนัีก แตถาใชที่อัตราสวน PEG 6000 = 1 และ 1.5 พบวาแนวโนมการปลดปลอยยาที่อัตราสวน PEG = 1 มีรูปแบบการ
ปลดปลอยยาที่ดีกวาอยางชัดเจน และเม่ือพิจารณาการปลดปลอยยาที่เวลา 50 นาที พบวาชุดที่มี PEG = 1 มีการปลดปลอย
ยาที่ 45.26 % นอยกวาชุดที่มี PEG = 1.5 ซ่ึงปลดปลอยที่ 58.81 % และพบวาที่เวลา 200 นาที ของอัตราสวน PEG = 1.5 
ยาจึงปลดปลอยไดประมาณ 90 % ในขณะที่อัตราสวน PEG = 1 จะหนวงการปลดปลอยไดดีกวาที่เวลา 280 นาที นอกจากน้ี
ในการพิจารณานํ้าหนักโมเลกุลของ PEG ที่ใชเตรียมไฮโดรเจลบีด พบวา PEG นํ้าหนักโมเลกุลมากกวา จะสามารถหนวงการ
ปลดปลอยยาไดดีกวา แตอัตราสวนของ PEG ที่ใชในการเตรียมไฮโดรเจลบีดน้ันตองไมสูงมากเกินไปเน่ืองจากอาจเกิดปญหา
โครงสรางบีดที่แนนมากที่เกิดจากรางแหของไฮโดรเจลเกาะกันแนน ตัวทําละลายจึงไมสามารถทําใหพอลิเมอรบวมตัวไดเพราะ
ตัวทําละลายไมสามารถซึมแทรกผานเขาไปชะยาที่กักอยูภายในออกมาได  

7. การศึกษาการปลดปลอยยาในไฮโดรเจลฟลม 
    ในการศึกษาการปลดปลอยยาในไฮโดรเจลฟลมเพื่อสังเกตความสามารถในการหนวงการปลดปลอยยาของไฮโดรเจล
ฟลมที่เตรียมจากโคพอลิเมอรของ CTS : PEG 400 หรือ PEG 4000 : DFNa เม่ือเปรียบเทียบกับไฮโดรเจลฟลมที่ไมมี PEG 
400 หรือ PEG 4000 แตมีเฉพาะของ CTS – DFNa (เปนโฮโมพอลิเมอร) และเปรียบเทียบกับยา DFNa ที่ไมมีพอลิเมอร ผล
การศึกษาพบวาไฮโดรเจลฟลมที่เตรียมไดจากโคพอลิเมอร CTS : PEG 400 หรือ PEG 4000 : DFNa ใหผลการปลดปลอยยา 
DFNa ที่ใกลเคียงกัน โดยพบวาการใชโฮโมพอลิเมอร (มี CTS อยางเดียว) ในการหนวงการปลดปลอยยาใหผลที่ดีกวาการใชโค
พอลิเมอร สันนิษฐานอาจเน่ืองจากการใชโคพอลิเมอรทําใหเกิดโครงสรางของฟลมที่แนน ยาจึงละลายออกมาไดนอยมากเม่ือ
เทียบกับฟลมที่เตรียมจากโฮโมพอลิเมอร ดังน้ันจากการทดลองพบวาการเตรียมพอลิเมอรในรูปแบบฟลมดวย PEG 400 และ
PEG 4000 ยังไมไดรูปแบบการปลดปลอยยาที่ดี เม่ือเทียบกับการใชพอลิเมอรเพียงชนิดเดียวคือ CTS ในการหนวงการ
ปลดปลอยยา DFNa 
     ในการศึกษาการปลดปลอยยา DFNa จากแผนฟลมของ CTS – PEG 400 – DFNa และ CTS – PEG 4000 – 
DFNa  ที่อัตราสวนตาง ๆ ใหผลการทดลองที่สอดคลองกันและพบวาอัตราสวนที่ดีที่สุดในการเตรียมไฮโดรเจลฟลมทั ้งสอง
ชนิดคือ ที่อัตราสวน CTS : PEG : DFNa ที่ 5 : 1 : 2 จากรูปที่ 4 แสดงรูปแบบการปลดปลอยยาของ CTS – PEG 400 – 
DFNa ที่อัตราสวนตาง ๆ พบวามีการหนวงการปลดปลอยยาที่ดอยกวาฟลมที่เตรียมดวยโฮโมพอลิเมอรคือ CTS - DFNA โดย
การปลดปลอยที่รวดเร็วของแผนฟลมจากโคพอลิเมอรอาจเกิดจากตัวยาที่เกาะที่ผิวดานนอกของฟลม ทําใหไดผลการ
ปลดปลอยยาที่คลายกันในเกือบทุกอัตราสวนผสมของแผนฟลมจากโคพอลิเมอร ลักษณะดังกลาวเกิดขึ้นเชนเดียวกับกรณี
ไฮโดรเจลฟลมของ CTS – PEG 4000 – DFNa   มห
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CTS : PEG : DFNa = 5 : 0.25 : 2  CTS : PEG : DFNa = 5 : 0.5 : 2  

   CTS : PEG : DFNa = 5 : 1 : 2          CTS : PEG : DFNa = 5 : 1.5 : 2         
*  CTS : PEG : DFNa = 5 : 2 : 2             CTS-DFNa                      DFNa 

 
รูป 4 การปลดปลอยยาจากไฮโดรเจลฟลม CTS – PEG 400 – DFNa ที่อัตราสวนตาง ๆ เทียบกับ CTS – DFNa และ DFNa 

สรุปและอภิปรายผล 

    งานวิจัยน้ีเปนการศึกษาวิธีการเตรียมและศึกษาการปลดปลอย DFNa จากไฮโดรเจลบีด และไฮโดรเจลฟลมโดยใช
พอลิเมอร 2 ชนิดคือ CTS และ PEG ผลการทดลองแสดงใหเห็นวา ไฮโดรเจลบีดที่เตรียมไดจากโคพอลิเมอรใหผลการ
ปลดปลอย DFNa ไดดี เม่ือใชอัตราสวนของ PEG ที่เหมาะสม และควบคุมการปลดปลอยไดดีเม่ือใช PEG ที่มีนํ้าหนักโมเลกุล
สูง ขณะที่ไฮโดรเจลฟลมน้ันการเตรียมในรูปแบบของโคพอลิเมอรใหผลการทดลองที่ตรงขามกัน โดยพบวาไฮโดรเจลฟลมที่
เตรียมไดจากการใชเพียงโฮโมพอลิเมอรน้ันใหผลการควบคุมการปลดปลอย DFNA ไดดีกวา อยางไรก็ตามการศึกษานํ้าหนัก
โมเลกุลที่เหมาะสมของ PEG ควรมีการศึกษาทดลองตอไป รวมถึงการศึกษาชนิดของพอลิเมอรอยางนอยสองชนิดที่สามารถ
ประยุกตใชรวมกับไคโตซานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการควบคุมการปลดปลอยยาชนิดอ่ืน ๆ ไดตอไป อัตราสวนของ 
CTS : PEG : DFNa ในการเตรียมไฮโดรเจลบีดและฟลมที่เตรียมไดในการวิจัย แตกตางจากที่มีการรายงานไวกอนหนาน้ีโดย
อางถึงสัดสวนที่เหมาะสมคือ CTS : PEG : DFNa ที่ 1 : 0.5 : 0.5 โดยนํ้าหนัก แตสัดสวนน้ีมีการทํา crosslinking กับโซเดียม 
ไตรพอลิฟอสเฟต (sodium tripolyphosphate, TPP) และศึกษาการปลดปลอยในชวง pH 1.2 และ 6.8 ที่เปน pH ที่
เหมาะสมในกระเพาะอาหารและลําไสเล็ก อยางไรก็ตาม พบวาระดับการกักเก็บยา DFNa ของสูตรไฮโดรเจลบีดที่ใช PEG 
4000 ที่อัตราสวน CTS : PEG : DFNa ที่ 5 : 1.5 : 2 โดยนํ้าหนัก ที่เตรียมไดจากงานวิจัยน้ีคือ 94% มีความใกลเคียงกับ
อัตราสวนของ CTS : PEG : DFNa ที่ 1 : 0.5 : 0.5 โดยนํ้าหนัก ที่รายงานวาสามารถกักเก็บยาไดมากกวา 90% ทั้งน้ีสําหรับ
ไฮโดรเจลฟลมที่เตรียมโดย PEG 400 และ 4000 ที่อัตราสวนเหมือนกันคือ CTS : PEG : DFNa ที่ 5 : 1 : 2 โดยนํ้าหนัก ที่
พบวาสามารถกักเก็บยาไดประมาณ 80%-85% ทั้งน้ีลักษณะของ cationic ของ CTS ทําใหสามารถเกิด polyelectrolyte 
complex (PEC) กับ anionic polymer(s) เพื่อใหสามารถหนวงการปลดปลอยยาได ทําใหนอกเหนือจากการใช CTS/PEG มี
การเลือกใช โคพอลิเมอรอีกหลายชนิดในการเตรียม PEC เชน alginate/CS, CS/carrageenan, CS–cellulose multicore 
microparticles, CS/poly(acrylic acid) complexes, poly(vinyl alcohol)/sodium alginate เปนตน [15] 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

      1. การศึกษานํ้าหนักโมเลกุลที่เหมาะสมของพอลิเอทิลีนไกลคอลเพื่อใชควบคุมการปลดปลอยยาไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยศึกษาในสภาวะความเปนกรดดางที่ใกลเคียงระบบทางเดินอาหาร 
       2. การศึกษาชนิดของพอลิเมอรที่สามารถประยุกตใชรวมกับไคโตซานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการควบคุม
การปลดปลอยยาตอไป 
       3.  ศึกษาขนาดเม็ดบีดที่เหมาะสมและการควบคุมขนาดไฮโดรเจลบีด มห
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CTS : PEG : DFNa = 5 : 0.25 : 2  CTS : PEG : DFNa = 5 : 0.5 : 2  

   CTS : PEG : DFNa = 5 : 1 : 2          CTS : PEG : DFNa = 5 : 1.5 : 2         
*  CTS : PEG : DFNa = 5 : 2 : 2             CTS-DFNa                      DFNa 

 
รูป 4 การปลดปลอยยาจากไฮโดรเจลฟลม CTS – PEG 400 – DFNa ที่อัตราสวนตาง ๆ เทียบกับ CTS – DFNa และ DFNa 

สรุปและอภิปรายผล 

    งานวิจัยน้ีเปนการศึกษาวิธีการเตรียมและศึกษาการปลดปลอย DFNa จากไฮโดรเจลบีด และไฮโดรเจลฟลมโดยใช
พอลิเมอร 2 ชนิดคือ CTS และ PEG ผลการทดลองแสดงใหเห็นวา ไฮโดรเจลบีดที่เตรียมไดจากโคพอลิเมอรใหผลการ
ปลดปลอย DFNa ไดดี เม่ือใชอัตราสวนของ PEG ที่เหมาะสม และควบคุมการปลดปลอยไดดีเม่ือใช PEG ที่มีนํ้าหนักโมเลกุล
สูง ขณะที่ไฮโดรเจลฟลมน้ันการเตรียมในรูปแบบของโคพอลิเมอรใหผลการทดลองที่ตรงขามกัน โดยพบวาไฮโดรเจลฟลมที่
เตรียมไดจากการใชเพียงโฮโมพอลิเมอรน้ันใหผลการควบคุมการปลดปลอย DFNA ไดดีกวา อยางไรก็ตามการศึกษานํ้าหนัก
โมเลกุลที่เหมาะสมของ PEG ควรมีการศึกษาทดลองตอไป รวมถึงการศึกษาชนิดของพอลิเมอรอยางนอยสองชนิดที่สามารถ
ประยุกตใชรวมกับไคโตซานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการควบคุมการปลดปลอยยาชนิดอ่ืน ๆ ไดตอไป อัตราสวนของ 
CTS : PEG : DFNa ในการเตรียมไฮโดรเจลบีดและฟลมที่เตรียมไดในการวิจัย แตกตางจากที่มีการรายงานไวกอนหนาน้ีโดย
อางถึงสัดสวนที่เหมาะสมคือ CTS : PEG : DFNa ที่ 1 : 0.5 : 0.5 โดยนํ้าหนัก แตสัดสวนน้ีมีการทํา crosslinking กับโซเดียม 
ไตรพอลิฟอสเฟต (sodium tripolyphosphate, TPP) และศึกษาการปลดปลอยในชวง pH 1.2 และ 6.8 ที่เปน pH ที่
เหมาะสมในกระเพาะอาหารและลําไสเล็ก อยางไรก็ตาม พบวาระดับการกักเก็บยา DFNa ของสูตรไฮโดรเจลบีดที่ใช PEG 
4000 ที่อัตราสวน CTS : PEG : DFNa ที่ 5 : 1.5 : 2 โดยนํ้าหนัก ที่เตรียมไดจากงานวิจัยน้ีคือ 94% มีความใกลเคียงกับ
อัตราสวนของ CTS : PEG : DFNa ที่ 1 : 0.5 : 0.5 โดยนํ้าหนัก ที่รายงานวาสามารถกักเก็บยาไดมากกวา 90% ทั้งน้ีสําหรับ
ไฮโดรเจลฟลมที่เตรียมโดย PEG 400 และ 4000 ที่อัตราสวนเหมือนกันคือ CTS : PEG : DFNa ที่ 5 : 1 : 2 โดยนํ้าหนัก ที่
พบวาสามารถกักเก็บยาไดประมาณ 80%-85% ทั้งน้ีลักษณะของ cationic ของ CTS ทําใหสามารถเกิด polyelectrolyte 
complex (PEC) กับ anionic polymer(s) เพื่อใหสามารถหนวงการปลดปลอยยาได ทําใหนอกเหนือจากการใช CTS/PEG มี
การเลือกใช โคพอลิเมอรอีกหลายชนิดในการเตรียม PEC เชน alginate/CS, CS/carrageenan, CS–cellulose multicore 
microparticles, CS/poly(acrylic acid) complexes, poly(vinyl alcohol)/sodium alginate เปนตน [15] 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

      1. การศึกษานํ้าหนักโมเลกุลที่เหมาะสมของพอลิเอทิลีนไกลคอลเพื่อใชควบคุมการปลดปลอยยาไดอยางมี
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การศึกษาพฤกษเคมี ฤทธิ์ตานออกซิเดชันและกรดไขมันของสาหรายมงกุฎหนามจาก 
จังหวัดสุราษฎรธานี ประเทศไทย  

Phytochemical Screening, Antioxidant Activity and Fatty Acids of 
Acanthophora spicifera (Vahl) Borgesen from Surat Thani Province Thailand 

ฐิติพรรณ ฉิมสุข, วรัญญา วรรณลังกา, สุภาวดี เจนเกตุกร  
สาขาวิชาเคมีประยุกต คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

บทคัดยอ 

 การศึกษาองคประกอบทางพฤกษเคมีของสารสกัดจากสาหรายมงกุฎหนามแหงที่สกัดดวยนํ้าและเอทานอล 95% 
พบสารพฤกษเคมีที่มีฤทธ์ิทางชีวภาพหลายชนิดไดแก กลัยโคไซด ฟลาโวนอยด เทอรพีนอยด สเตอรอล ซาโปนิน 
คารโบไฮเดรต โปรตีน การทดสอบฤทธ์ิตานออกซิเดชันและหาปริมาณสารประกอบฟนอลิกรวมดวยวิธี DPPH assay และ 
Folin-Ciocaltue ตามลําดับ ผลการทดลองพบวาสารสกัดนํ้าและเอทานอลมีฤทธ์ิตานออกซิเดชันคิดเปนรอยละ 42.33±1.54 
และ 54.34±0.64 ตามลําดับ ปริมาณสารประกอบฟนอลิกรวมของสารสกัดนํ้าและสารสกัดเอทานอลเทากับ 21.34±0.59 
และ 30.65±0.06 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิก/กรัม สารสกัด ตามลําดับ เทคนิคที่ใชในการสกัดไขมันจากสาหรายคือ 
เทคนิค Bligh and Dyer ไขมันที่สกัดไดนํามาวิเคราะหองคประกอบของกรดไขมัน ผลการทดลองแสดงใหเห็นวามีกรดไขมัน
อ่ิมตัวรวมคิดเปนรอยละ 82.61 และกรดไขมันไมอ่ิมตัวรวมคิดเปนรอยละ 17.37 ตามลําดับ  
คําสําคัญ: สาหรายมงกุฎหนาม พฤกษเคมี ฤทธ์ิตานออกซิเดชัน กรดไขมัน 

Abstract 

 In the phytochemical screening of the aqueous and 95% ethanolic extracts from Acanthophora 
spicifera revealed the presence of bioactive substances such as glycoside, flavonoid, terpenoid, sterol, 
saponin carbohydrate and protein. The antioxidant activity and total phenolic content were evaluated 
according to DPPH assay and Folin-Ciocalteu method, respectively. The results showed that the aqueous 
and the ethanolic extracts had antioxidant activities at 42.33%±1.54 and 54.34%±0.64, respectively. The 
total phenolic content of the aqueous extract and the ethanolic extract was 21.34±0.59 and 30.65±0.06 
mg GAE/g, respectively. Bligh and Dyer extraction procedure was used to recover the lipids from 
Acanthophora spicifera. The lipids extracted from the algae were also analyzed for fatty acid 
compositions. The results revealed that the total of saturated fatty acids and unsaturated fatty acids 
were 82.61% and 17.37, respectively.    
Keywords: Acanthophora spicifera, Phytochemicals, Antioxidant activity, Fatty acids 

บทนํา 

 สาหรายทะเลเปนสาหรายที่อุดมไปดวยสารอาหารที่มีประโยชนตอรางกายหลายชนิด ไดแก คารโบไฮเดรต ไขมัน 
โปรตีน วิตามิน และใยอาหาร เปนตน ถือเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญและมีคุณคาและมีองคประกอบของ
สารสําคัญที่มีความสามารถเปนสารตานออกซิเดชันไดดี นอกจากน้ีกรดไขมันไมอ่ิมตัวที่เปนองคประกอบในสาหรายหลายชนิด
ยังมีความสําคัญ โดยเฉพาะกรดไขมันไมอ่ิมตัวเชิงซอน เชน กรดไขมันโอเมกา 3 ที่ประกอบดวยกรดไขมันสําคัญคือ EPA 
(eicosapentaenoic acid) และ DHA (docosahexaenoic acid) เปนตน โดยทั่วไปสาหรายที่ใหไขมันไดสูงพบทั้งในกลุมไซ
ยาโนแบคทีเรีย สาหรายสีเขียวและไดอะตอม เชน Chlorella, Scenedesmus, Isochrysis, Tetraselmis เปนตน 
นอกจากน้ีไขมันของสาหรายยังมีกรดไขมันไมอ่ิมตัวที่เปนประโยชนอยูมากนอกเหนือจาก EPA และ DHA เชน arachidonic 
acid (AA), gamma-linolenic acid (GLA) และ linoleic acid (LA) เปนตน (Chisti, 2007) ซ่ึงกรดไขมันเหลาน้ีสามารถ
นํามาใชเปนสวนหน่ึงของอุตสาหกรรมอาหารของมนุษยและสัตวไดหลากหลาย ในการศึกษาปริมาณไขมันและชนิดกรดไขมัน
ในสาหรายขนาดใหญที่มีมากในธรรมชาติ มีการศึกษาในหลายชนิดของสาหรายไดแก สาหรายสีแดง (Acanthophora sp.) มห
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สาหรายสีเขียว (Ulva intestinalis, Ulva rigida, Caulerpa racemosa, C. lentilifera, Cladophora sp.) สาหรายสี
นํ้าตาล (Sagussum sp., Padina sp.) เปนตน สําหรับความสําคัญของสารตานออกซิเดชัน (antioxidant) น้ันพบวา สาร
ตานออกซิเดชันเปนสารที่ทําหนาที่ยับยั้งหรือตอตานปฏิกิริยาออกซิเดชันหรือสารที่สามารถขจัดอนุมูลอิสระออกจากรางกาย
ซ่ึงแบงไดเปน 2 กลุมใหญ ๆ คือ 1) สารที่ปองกันการเกิดสารอนุมูลอิสระเชน เอนไซม superoxide dismutase, 
glutathione peroxidase, catalase, peroxidase ทองแดง สังกะสีและซีเลเนียม เปนตน และ 2) สารตานออกซิเดชันที่
ทําลายปฏิกิริยาลูกโซ เชน วิตามินอี เบตา-แคโรทีน วิตามินซี เปนตน นอกจากน้ียังมีสารประกอบฟนอลิก (phenolic 
compounds) (ชัยรัตน, 2552) และสารกลุม flavonoids จากพืชสมุนไพรที่สามารถเปนสารตานออกซิเดชัน (Srisawat, 
2010) สาหรายทะเลไดรับความสนใจเปนพิเศษ เพราะในสาหรายทะเลมีสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพและสารตานอนุมูลอิสระ
คอนขางสูง (Lohrmann, 2004) (Martinex, 2007) สําหรับสาหรายทะเลสีแดงซ่ึงพบไดหลายชนิดพบวามีสารตานอนุมูล
อิสระอยูในปริมาณมากนอยแตกตางกัน การใชสาหรายเพื่อจุดประสงคในการใหแสดงฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระจึงเปนที่ยอมรับ
และนาจะมีการนํามาใชประโยชนอยางสูงทั้งในปจจุบันและในอนาคต เน่ืองจากเปนสารธรรมชาติ ซ่ึงแตกตางจากสารที่
สังเคราะหขึ้นจากสารเคมีที่ทําใหผูบริโภคไมม่ันใจในผลที่จะไดรับจากสารเคมีเหลาน้ัน (Yang, 2000) นอกจากน้ีสารสกัดจาก
สาหรายสีแดงยังมีองคประกอบของ mycosporine-like amino acids หรือ MAAs ในการปองกันแสง UV และยังพบวา
สาหรายทะเลสีแดงน้ันประกอบดวยองคประกอบทางเคมีจากธรรมชาติที่สําคัญหลายชนิดเชน แคโรทีนอยด (carotaniods) 
ซ่ึงประกอบดวย lutein, violaxanthin, xanthophylls, zeaxanthin และ phycobilin (Schubert, et al., 2006) กลุม 
phycocyanin และ phycoerythrin (Schubert, 2006) กลุม polyphenols ที่ประกอบดวย flavonoids (Yuan, 2005)
กลุม sulphated polysaccharides ที่ประกอบดวย sulphated galantans (Costa, 2010) prophyran (Athukorala, 
2007) เปนตน จากคุณสมบัติและองคประกอบทางเคมีของสาหรายทะเลดังไดกลาวแลวน้ัน ในงานวิจัยน้ีจึงสนใจศึกษาพฤกษ
เคมี ฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระและองคประกอบชนิดกรดไขมันสําคัญในสาหรายทะเลขนาดใหญที่มีชื่อเรียกในทองถิ่นคือ สาหราย
มงกุฎหนาม และมีชื่อวิทยาศาสตร คือ  Acanthophora spicifera (Vahl) Borgesen ซ่ึงเปนสาหรายทะเลสีแดง ที่ไดจาก
อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี ประเทศไทย ลักษณะของสาหรายชนิดน้ีแสดงดังรูปที่ 1 สาหรายมงกุฎหนามมีลักษณะ
โดยทั่วไปคือ มีสวนทัลลัสอวบนํ้า แตกแขนงเปนพุม สูง 15 เซนติเมตร รากยึดเกาะขนาดเล็กรูปถวย แขนงรูปทรงกระบอก มี
แขนงยอยปลายแหลมอยูรวมเปนกลุม ๆ เกิดอยูทั่วไปโดยเรียงกันหาง ๆ หรือเรียงตัวกันแนน ขึ้นกับสภาพแวดลอม ทัลลัสจะ
มีสีนํ้าตาลออนหรือนํ้าตาลเขม ถาเจริญอยูในที่มีแสงแดดจัดจะมีสีเหลือง ถาแสงแดดนอยในที่มีรมเงาจะมีสีชมพู สาหรายชนิด
น้ีขึ้นไดทั่วไปในทุกสภาวะ ตั้งแตพื้นโคลน พื้นทราย และพื้นหิน ในเขตนํ้าขึ้นนํ้าลง และจัดเปนสาหรายสีแดงที่พบเสมอในอาว
ไทย สําหรับงานวิจัยสวนใหญทีศ่ึกษาความสําคัญของสาหรายทะเลสีแดงชนิดน้ีมุงศึกษาดานการเพาะเล้ียงที่เหมาะสม และ
การนําไปเปนอาหารเปนสวนใหญ ดังน้ันขอมูลพื้นฐานจากงานวิจัยน้ีจะสามารถเปนประโยชนเพื่อตอยอดงานวิจัยและเพิ่ม
มูลคาผลิตภัณฑในทองถิ่นไดดีมากขึ้น 

 
รูปที่ 1 ลักษณะทั่วไปของสาหรายสีแดงมงกุฎหนาม [11]  

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. ศึกษาพฤกษเคมีและปริมาณสารฟนอลิกทั้งหมดของสาหรายมงกุฎหนาม 
2. ศึกษาปริมาณและชนิดกรดไขมันในสาหรายมงกุฎหนาม 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 1. สารเคมีและอุปกรณ  
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    สารเคมีและตัวทําละลาที่ใชเปนผลิตภัณฑของบริษัท Merck ประเทศเยอรมนี และบริษัท Sigma-Aldrich 
เครื่องมือวิเคราะหที่ใชในการวิจัยประกอบดวย เครื่องยูวี-วิสิเบิล สเปกโทรโฟโตมิเตอร Fisher Scientific และเครื่องแกสโคร
มาโทรกราฟ-แมสสเปคสเปคโทรมิเตอร เปนตน 
 2. การสกัดดวยตัวทําละลาย 
    นําสาหรายแหง 500 กรัม ทําใหมีขนาดเล็กและเติมนํ้ากล่ันปริมาตร 1000 มิลลิลิตร นําไปเขยาบนเครื่องกวนสาร
เปนเวลา 5 ชั่วโมง และนํามาสกัดดวยเครื่องมือ soxhlet apparatus นาน 2 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 80 ºC จากน้ันกรองสารสกัดดวย
กระดาษกรองเบอร 1 นําสารละลายที่กรองมาระเหยดวยเครื่อง rotary evaporator ที่อุณหภูมิ 40-50 ºC และนําไปทําเปนผง
แหงดวยเครื่อง freeze dryer และเก็บผงแหงในขวดสีชาที่อุณหภูมิ 4 ºC กอนนําไปวิเคราะหในขั้นตอนตอไป สารสกัดที่ได
เรียกวา สารสกัดนํ้า และเตรียมดวยวิธีเดียวกันโดยใชตัวทําละลายคือ เอทานอล 95% สารสกัดที่ไดเรียกวา สารสกัดเอทานอล 

3. การตรวจสอบพฤกษเคมีของสารสกัด 
          การตรวจสอบพฤกษเคมีที่เปนองคประกอบในสารสกัดนํ้าและสารสกัดเอทานอล ทําการตรวจสอบสารพฤกษเคมีใน
หลายกลุม ไดแก กลุมแอลคาลอยด กลุมกลัยโคไซด คารโบไฮเดรต โปรตีน กรดอะมิโน ฟลาโวนอยด ซาโปนิน แทนนิน เทอร
พีนอยด ฟนอล แปง ควิโนนและสเตอรอล เปนตน (ออมบุญ, 2536) 

4. การวิเคราะหปริมาณสารฟนอลิกทั้งหมด 
          ในการวิเคราะหปริมาณสารประกอบฟนอลิกรวม (total phenolic content) ดําเนินการดวยวิธีการที่ดัดแปลงจาก 
Slinkard และ Singleton (Slinkard, 1997)  โดยใชกรดแกลลิก (gallic acid) เปนสารมาตรฐาน (ความเขมขน 10-100 
ไมโครลิตร/มิลลิลิตร) โดยผสมสารละลายกรดแกลลิกหรือสารสกัดที่ตองการทดสอบปริมาตร 2 มิลลิลิตร กับ Folin-
Ciocalteu reagent ปริมาตร 5 มิลลิลิตร และสารละลายโซเดียมคารบอเนต (2% Na2CO3) 2 มิลลิลิตร ผสมใหเขากัน ตั้งทิ้ง
ไวที่อุณหภูมิหองในที่มืดเปนเวลา 2 ชั่วโมง นํามาปนเหว่ียง 3000 รอบ/นาท ีวัดคาการดูกลืนแสงของสารละลายใสที่ความยาว
คล่ืน 760 นาโนเมตร หาปริมาณสารประกอบฟนอลิกรวม จากกราฟมาตรฐานกรดแกลลิกในหนวยมิลลิกรัมสมมูลของกรด
แกลลิก/กรัมสารสกัด (mg GAE/ g extract)  

5. การทดสอบฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH 
        การทดสอบฤทธ์ิตานออกซิเดชันดวยวิธี DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) assay ซ่ึงเปนวิธีที่ดัดแปลงมา
จาก Tan et al. [14] โดยใช โทรลอกซ (Trolox) เปนสารมาตรฐาน วิธีการทดลองทําโดยการผสมสารสกัดที่ตองการทดสอบ
หรือสารมาตรฐานโทรลอกซ 0.5 มิลลิลิตร กับสารละลาย DPPH ความเขมขน 1 มิลลิโมลาร ปริมาตร 2.5 มิลลิลิตร ผสมให
เขากันตั้งทิ้งไวในที่มืด ที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 30 นาที วัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ืน 517 นาโนเมตร ทดสอบ
ตัวอยางละ 3 ครั้ง คํานวณรอยละฤทธ์ิตานอนุมูล DPPH (% DPPH radical scavenging activity) จากสมการดังน้ี   

% DPPH radical scavenging activity = (Ao-As/Ao) x100 
โดยที่ Ao คือ คาการดูดกลืนแสงของสารละลาย DPPH      

         As คือ คาการดูดกลืนแสงของสารละลาย DPPH ผสมกับสารตัวอยางหรือผสมกับสารละลายมาตรฐานโทรลอกซ 
การวิเคราะหทางสถิติ (Statistical analysis) การวิเคราะหคาทางสถิติจะใชวิธี ANOVA และ LSD Test ที่นัยสําคัญ  

p < 0.05 
6. การสกัดไขมันดวยเทคนิค Bligh and Dyer และวิเคราะหชนิดกรดไขมัน  

       นําสาหรายแหงนํ้าหนัก 2.0 กรัม ใสในหลอด centrifuge เติม chloroform/methanol (1:2 โดยปริมาตร) 
ปริมาตร 9 มิลลิลิตร ผสมอยางรวดเร็วโดยใชเครื่อง Vortex mixer เปนเวลา 1 นาที และนําไปปนเหว่ียง ที่ 3000 รอบ นาน 
15 นาที ที่อุณหภูมิหอง เก็บสวนที่เปน supernatant สวนที่เหลือนํามาทําการสกัดซํ้าดวย chloroform/methanol (1:1 
โดยปริมาตร) ปริมาตร 8 มิลลิลิตร ผสมดวยเครื่อง Vortex mixer เปนเวลา 1 นาที และนําไปปนเหว่ียงที่ 3000 รอบ เปน
เวลา 15 นาที ที่อุณหภูมิหอง หลังจากน้ันรวมสวน supernatant และนํามากรองดวยกระดาษกรองเบอร 1 ลางตะกอนดวย
นํ้ากล่ัน 8 มิลลิลิตร จากน้ันปนเหว่ียงที่ 3000 รอบ เปนเวลา 5 นาทีอีกครั้ง และนําไประเหยแหงตัวทําละลายอินทรียโดยใช
เครื่องกล่ันระเหยสารแบบหมุนและชั่งนํ้าหนักไขมันรวม บันทึกผล จากน้ันเตรียมไขมันในรูปของ fatty acid methyl ester 
(FAME) และวิเคราะหชนิดกรดไขมันดวยเทคนิค Gas chromatography/Mass spectrometry (GC-MS) โดยใชสภาวะการ
ทดลองดัดแปลงจาก (Orcutt, 1986) 
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ผลการวิจัย 

1. ผลการสกัดและการศึกษาพฤกษเคมี 
สารสกัดนํ้าและสารสกัดเอทานอลจากสาหรายมงกุฎหนามมีลักษณะเปนของเหลวหนืดสีนํ้าตาลออน รอยละผลผลิต

ของสารสกัดนํ้าและเอทานอลเทากับ 2.890.11 และ 3.690.03 ตามลําดับ สารสกัดนํ้าและสารสกัดเอทานอลของสาหราย
มงกุฎหนามนํามาทดสอบพฤกษเคมีเบื้องตน 12 ชนิดคือ แอลคาลอยด กลัยโคไซด คารโบไฮเดรต โปรตีนและกรดอะมิโน 
ฟลาโวนอยด ซาโปนิน แทนนิน เทอรพีนอยด ฟนอล แปง ควิโนน และสเตอรอล เปนตน  ผลการทดลองสรุปดังตารางที่ 1 
จากผลการทดลองแสดงวาทั้งสารสกัดนํ้าและสารสกัดเอทานอลมีองคประกอบพฤกษเคมีสวนใหญคลายคลึงกัน แตพบวาทั้ง
สองสวนสกัดไมพบสารแอลคาลอยดและแทนนิน นอกจากน้ีพบวาในสารสกัดนํ้าไมพบองคประกอบแปง ขณะที่สารควิโนนพบ
เฉพาะในสารสกัดเอทานอลเทาน้ัน  

 
ตารางที่ 1 สารพฤกษเคมีในสารสกัดนํ้าและสารสกัดเอทานอลของสาหรายมงกุฎหนาม 

สารพฤกษเคมี สารสกัดน้ํา สารสกัดเอทานอล 
แอลคาลอยด - - 
กลัยโคไซด + + 
คารโบไฮเดรต + + 
โปรตีนและกรดอะมิโน + + 
ฟลาโวนอยด + + 
ซาโปนิน + + 
แทนนิน - - 
เทอรพีนอยด + + 
ฟนอล + + 
แปง - + 
ควิโนน 
สเตอรอล 

- 
+ 

+ 
+ 

+ คือ ปรากฏ และ – คือ ไมปรากฏ 
 
2. ผลการศึกษาฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ 

สารสกัดจากสาหราย A. spicifera นํามาทดสอบฤทธ์ิตานออกซิเดชันดวยวิธี DPPH assay ผลการทดลองพบวา ใน
สารสกัดนํ้าและสารสกัดเอทานอลมีฤทธ์ิตานออกซิเดชันคิดเปนรอยละ 42.33±1.54 และ 54.34±0.64 ตามลําดับ  
3. ผลการศึกษาปริมาณสารประกอบฟนอลิกรวม 

ปริมาณสารประกอบฟนอลิกรวมคํานวณไดจากกราฟมาตรฐานกรดแกลลิกและรายงานเปนคามิลลิกรัมสมมูลของ
กรดแกลลิก/กรัม สารสกัด ผลการทดลองพบวาสารสกัดนํ้าและสารสกัดเอทานอลมีปริมาณสารประกอบฟนอลิกรวมเทากับ 
21.34±0.59 และ 30.65±0.06 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิก/กรัม สารสกัด ตามลําดับ  
4. การวิเคราะหชนิดกรดไขมันดวยเทคนิค Bligh and Dyer 
        การสกัดไขมันจากสาหรายดวยเทคนิค Bligh and Dyer ผลการทดลองพบวาใหคาเปอรเซ็นตผลผลิตเทากับ 7.55 % 
และผลการวิเคราะหชนิดกรดไขมันในสาหรายมงกุฎหนามแสดงดังตารางที่ 2 ซ่ึงแสดงคาเปอรเซ็นตของกรดไขมัน (percent 
of fatty acids, % FAs) ผลการทดลองพบวาชนิดกรดไขมันที่พบในสาหรายมีทั้งองคประกอบกรดไขมันอ่ิมตัวและกรดไขมัน
ไมอ่ิมตัวหลายชนิด โดยพบสัดสวนกรดไขมันอ่ิมตัวในสัดสวนที่สูงกวากรดไขมันไมอ่ิมตัว ชนิดกรดไขมันอ่ิมตัวที่พบในปริมาณ
มาก คือ hexadecanoic acid ที่ 58.42% รองลงมาคือ tetradecanoic acid ที่ 16.61% สําหรับกรดไขมันไมอ่ิมตัวที่พบ
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ตารางที่ 2 ชนิดกรดไขมันอ่ิมตัวและกรดไขมันไมอ่ิมตัวในสาหรายมงกุฎหนาม 
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Tetradecanoic acid  16.61 9-Hexadecenoic acid  5.41  

Hexadecanoic acid  58.42 6,9,12-Octadecatrienoic acid 0.69  

Octadecanoic acid  7.58 9,12-Octadecadienoic acid 4.96  

7,10-Octadecadienoic acid 1.16  

5,8,11,14-Eicosatetraenoic acid 2.33  

9,12,15-Octadecatrienoic acid 0.94  

Arachidonic acid  1.88  

Total %FAs 82.61 Total %FAs  17.37  

สรุปและอภิปรายผล 

สารสกัดจากสาหรายทะเลมีศักยภาพในการพัฒนาเปนสารตานอนุมูลอิสระไดดี โดยสารสกัดเอทานอลจากสาหราย
ทะเลขนาดใหญสีแดง  A. spicifera ออกฤทธ์ิตานออกซิเดชันดวยวิธี DPPH assay และมีปริมาณฟนอลิกรวมสูงกวาที่สกัด
ดวยนํ้า นอกจากน้ีพบวาสาหรายชนิดน้ีที่พบในจังหวัดสุราษฎรธานี มีฤทธ์ิตานออกซิเดชันที่ดีกวาสาหรายชนิดเดียวกันที่มีการ
รายงานฤทธ์ิตานออกซิเดชันและปริมาณฟนอลิก (Zakaria, 2011) (Pavia, 1997) ทั้งน้ีขึ้นกับชนิดของตัวทําละลายอินทรียที่
ใชในการสกัดดวย ทั้งน้ีสารประกอบฟนอลิกเปนกลุมสารสําคัญที่มีรายงานถึงความสามารถในการปองกัน thallus ของ
สาหรายจากรังสี UV (Pavia, 1997) และทําหนาที่สรางสารตานอนุมูลอิสระ (Rice-Evans, 1997) จากการศึกษา
ความสัมพันธระหวางปริมาณฟนอลิกและฤทธ์ิตานออกซิเดชันดวยวิธี DPPH assay ในสารสกัดนํ้าและสารสกัดเอทานอลพบ
วา มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติโดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ 0.57 และ 0.68 ในสารสกัดนํ้าและเอทา
นอล ตามลําดับ แสดงถึงบทบาทของสารตานการออกซิเดชันในสาหรายมีสารทุติยภูมิอ่ืน ๆ  อีกหลายกลุมที่ออกฤทธ์ิรวมดวย 
ซ่ึงปรากฏดังการศึกษาดานพฤกษเคมีเบื้องตนของทั้งสารสกัดนํ้าและสารสกัดเอทานอลที่พบวามีองคประกอบพฤกษเคมีที่
สําคัญหลายชนิดเชน กลัยโคไซด ฟลาโวนอยด เทอรพีนอยด สเตอรอล ควิโนน ซาโปนิน คารโบไฮเดรต โปรตีน แปง เปนตน 
และพบวาบางชนิดของสารสําคัญที่ตรวจสอบได พบวามีผลการวิจัยที่สอดคลองและมีบางชนิดของสารสําคัญที่ใหผลการ
ทดลองแตกตางกัน เชน เม่ือเปรียบเทียบกับผลการศึกษาวิจัยสารสกัดสาหรายมงกุฎหนามดวยตัวทําละลายอินทรียโดยกลุม
วิจัยของ Seenivasan และคณะ พบวาสารสกัดเอทานอลที่สกัดไดตรวจสอบพบสารกลุมสารซาโปนิน กลัยโคไซด และควิโนน 
เปนตน โดยสารเหลาน้ีไมปรากฏในสารสกัดที่ตรวจสอบไดและรายงานไวโดย Seenivasan และคณะ (Seenivasan , 2012)
นอกจากน้ีจากผลการสกัดไขมันและตรวจสอบชนิดองคประกอบของกรดไขมันที่สกัดดวยตัวทําละลายผสมดวยเทคนิคดั้งเดิม
ของ Bligh and Dyer ผลการทดลองพบวาสาหรายมงกุฎหนามมีกรดไขมันเปนองคประกอบหลายชนิด ทั้งที่เปนกรดไขมัน
อ่ิมตัว และกรดไขมันไมอ่ิมตัวหลายชนิด โดยพบวาสัดสวนของกรดไขมันอ่ิมตัวมีสูงมากกวากรดไขมันไมอ่ิมตัว จากการศึกษา
ครั้งน้ีแสดงใหเห็นวาสาหรายมงกุฎหนามเปนสาหรายทะเลที่มีประโยชนอีกชนิดหน่ึง ที่มีสารอาหารครบถวน และมีสารออก
ฤทธ์ิที่เปนประโยชนหลากหลายชนิด วิธีการสกัดทําไดงายใชตัวทําละลายที่ไมเปนอันตรายเชน นํ้าและเอทานอล เปนตน ทํา
ใหปจจุบันมีการศึกษาวิธีการเล้ียงเพื่อเพิ่มปริมาณ และเปนที่ตองการของตลาดมากขึ้นและมีแนวทางการนําไปประยุกตใชใน
การพัฒนาเปนอาหารสัตวไดดี  

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 1. ศึกษารูปแบบการพัฒนาเพื่อเปนอาหารสัตว  
 2. ศึกษาการสกัดองคประกอบทางเคมีที่สําคัญและฤทธ์ิทางชีวภาพอ่ืน ๆ ที่นาสนใจ 

3. ศึกษาการสกัดสารสําคัญดวยการใชนํ้าเปนตัวทําละลายเพื่อความปลอดภัยในการใชประโยชน 
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กรณีศึกษาการผลิตกระแสไฟฟาขนาดเล็กจากกาซชีวภาพ 
A Case Study of a Small Electric Production with Biogas 

อานนท นิยมผล 
ภาควิชาครุศาสตรอุตสาหกรรม คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

บทคัดยอ  

งานวิจัยน้ีทําการศึกษาโดยการดัดแปลงเครื่องยนต 4 จังหวะ รุน GX 200 ขนาด 5.5 แรงมา ใหสามารถใชงานกับ
กาซไดและทําการทดลองเครื่องยนตผลิตกระแสไฟฟา และทําการศึกษาการเปล่ียนแปลงของแรงดันไฟฟา กระแสไฟฟา หา
ประสิทธิภาพของเครื่องยนตที่มีการปรับโหลดขนาด 100W, 150W, 200W, 250W, 300W, 350W, 400W, 450W และ 
500W โดยการทดสอบในสภาวะการทํางานของเครื่องยนตที่รอบการทํางานเดียวกัน ทําการบันทึกผลทดสอบแลวปรับเปล่ียน
โหลดทุกๆ 5 นาที  

สรุปผลการวิจัย การผลิตกระแสไฟฟาจากเครื่องยนตสามารถผลิตกระแสไฟฟาไดโดยใชกาซชีวภาพได มีอัตราการ
ส้ินเปลืองกาซชีวภาพ 1.5 กิโลกรัมใชเวลา 45 นาที  ไดระดับแรงดันไฟฟา 160 โวลต ปริมาณกระแสไฟฟา 0.2 แอมป ที่
โหลด 100 วัตต และที่โหลด 450 วัตต ปริมาณแรงดันไฟฟาเทากับ 148 โวลต กระแสไฟฟา 0.45 แอมป มีประสิทธิภาพการ
ผลิตนอยกวาเครื่องยนตที่ใชนํ้ามันเบนซิน 91 และกาซหุงตม(LPG) เครื่องตนแบบที่ผลิตขึ้นเหมาะสมกับการใชงานภาคสนาม 
งานเครื่องจักรกลไฟฟาทางการเกษตร งานฟารม ที่ไมตองการเสถียรภาพทางไฟฟาคงที ่
คําสําคัญ : กาซชีวภาพ, การผลิตกระแสไฟฟาขนาดเล็ก 

Abstract 

This research studied by a modified version of the GX 200 4-stroke engine with 5.5 horsepower to 
run on gas to  test the turbine engine to study the voltage of the power and performance characteristics 
of the engine load for 100W, 150W, 200W, 250W, 300W, 350W, 400W, 450W, and 500W. The engine was 
test by the same cycle and was recorded and the modified load every five minutes  

The engine could generate  electricity  by biogas the engine consumed  1.5 kg of  biogas has in 
45 minutes  the voltage was 160 volts at 0.2 amps of the 100 watts and 148 volts at 0.45 amps of the 450 
watts. The efficiency of the biogas engine was less than the gasoline 91 and cooking gas (LPG) engine. The 
prototype engine was suitable for field work and farm machines. 
Keyword: Biogas, Small electric production 

บทนํา 

ปจจุบันประเทศไทยตองพึ่งพาการนําเขาพลังงานจากตางประเทศเปนหลัก จากขอมูลในป พ.ศ. 2554 พบวาการใช
พลังงานเชิงพาณิชยขั้นตนมากกวารอยละ 60 มาจากการนําเขาโดยมีสัดสวนการนําเขานํ้ามันสูงถึงรอยละ 80 ของปริมาณการ
ใชนํ้ามันทั้งหมดภายในประเทศและยังมีแนวโนมที่สูงขึ้นเรื่อยๆ นอกจากน้ี ประเทศไทยยังพึ่งพากาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง
หลักในการผลิตไฟฟามากกวารอยละ 70 ของปริมาณไฟฟาที่ผลิตได ซ่ึงมีความเส่ียงในการจัดหาเช้ือเพลิงเปนอยางยิ่ง 
กระทรวงพลังงานไดพยากรณความตองการพลังงานในอนาคตของประเทศในป พ.ศ. 2564 คาดวาจะมีความตองการพลังงาน 
99,838 พันตัน เทียบเทานํ้ามันดิบ (ktoe) จากปจจุบัน 71,728 พันตัน เทียบเทานํ้ามันดิบ ดังน้ัน รัฐบาลจึงมอบหมายให
กระทรวงพลังงานจัดทําแผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก เพื่อกําหนดกรอบและทิศทางการพัฒนา
พลังงานทดแทนของประเทศ 

จากการกําหนดยุทธศาสตรหลักของการพัฒนาพลังงานของประเทศไทย 4 ยุทธศาสตรไดแก ยุทธศาสตรการใช
พลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตรการพัฒนาพลังงานทดแทนยุทธศาสตรการสรางความม่ันคงดานพลังงาน และ
ยุทธศาสตรการปรับประเทศไทยใหเปนศูนยกลางพลังงานในภูมิภาค ในดานยุทธศาสตรการพัฒนาพลังงานทดแทนของ
ประเทศ ระหวางป พ.ศ.2546-2554 ไดกําหนดยุทธศาสตรใหมีการใชพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 0.5 ของพลังงาน
ทั้งหมดในปจจุบันหรือคิดเปน 265 พันตันเทียบเทานํ้ามันดิบเปนรอยละ 8 หรือคิดเปน 6,540 พันตันเทียบเทานํ้ามันดิบมห
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ภายในป พ.ศ. 2554 ซ่ึงเปาประสงคสุดทายตามแผนพลังงานทดแทน10 ป (พ.ศ. 2555-2564) กําหนดใหมีสัดสวนการใช
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรอยละ 25 ของการใชพลังงานรวมทั้งหมดภายในป พ.ศ. 2564 (จากเดิมรอยละ 20.3 
ตามแผนพลังงานทดแทน 15 ป พ.ศ. 2551-2565) ประกอบกับประเทศไทยมีแหลงเชื้อเพลิงชีวมวลจํานวนมากที่มีศักยภาพ
สําหรับใชเปนพลังงานทดแทน แตมีขอจํากัดในดานโลจิสติกส (logistics) เน่ืองจากแหลงกําเนิดของชีวมวลอยูกระจัดกระจาย
ตามภูมิภาคตางๆ ทําใหตนทุนในการรวบรวมและคาขนสงสูงดังน้ันจึงตองมีการพัฒนาพลังงานทดแทนอยางจริงจัง เพื่อลดการ
พึ่งพาและนําเขาพลังงานเชื้อเพลิงจากตางประเทศ และอาจสามารถพัฒนาใหเปนพลังงานหลักสําหรับประเทศไทยไดใน
อนาคต 

สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) หรือ สนช. รวมกับสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวง
พลังงาน ภายใต “บันทึกขอตกลงความรวมมือการพัฒนาและสงเสริมผูประกอบการดานพลังงานทดแทนของไทย” ไดดําเนิน 
“โครงการนํารองเพื่อผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวลในระดับชุมชน” ซ่ึงไดรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อสงเสริมการ
อนุรักษพลังงานโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการผลิตพลังงานจากชีวมวลดวยเทคโนโลยีกาซซิฟเคชั่น เพื่อใหการชวยเหลือ
ทางดานการลงทุนกับผูประกอบการอุตสาหกรรมและลดภาระทางดานการเงินของผูประกอบการ เปนการสรางแรงจูงใจให
ผูประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมหันมาใชพลังงานทดแทนจากชีวมวล และสอดคลองกับยุทธศาสตรที่ได
กําหนดไว รวมทั้งเปนการสนับสนุนแผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรอยละ 25 ใน 10 ป ของกระทรวง
พลังงาน(ไฟฟาอุตสาหกรรม, 2550, 59) 

พลังงานไฟฟาเปนส่ิงสําคัญที่จําเปนตอการดํารงชีวิตประจําวัน เราตองใชไฟฟาตั้งแตตื่นเชาจนถึงเขานอน ชีวิตเรา
จะวุนวายมากแคไหนหากไมมีไฟฟาใช เชน ไมมีแสงสวางไมมีลมเย็นๆจากพัดลมหรือเครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอรทํางาน
ไมได ตองเดินขึ้นตึกเพราะลิฟตไมทํางาน หรือเครื่องจักรไมสามารถผลิตส่ิงของตางๆ ที่ใชในชีวิตประจําวัน ใหเราได การผลิต
ไฟฟาในประเทศไทย ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงในสัดสวนที่สูงมากถึงรอยละ 65 (จากแหลงภายในประเทศรอยละ 58 และ
แหลงกาซพมารอยละ 42 คิดเปนกําลังการผลิต 5,600 เมกะวัตต) อาจสงผลตอความม่ันคงดานพลังงานไฟฟาหากแหลงกาซ
ธรรมชาติเกิดขัดของ สวนพลังงานหมุนเวียน เชน พลังงานแสงอาทิตยและพลังงานลม ลวนมีขอจํากัดดานประสิทธิภาพต่ํา จึง
ไมสามารถพึ่งพาได เพราะถาไมมีแสงอาทิตย ไมมีลม ก็ไมมีไฟฟาใหเราไดใช ดวยขอจํากัดตางๆของพลังงานหมุนเวียน 
พลังงานทางเลือกที่เหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน คือ การพัฒนาโรงไฟฟาถานหินที่ใชเทคโนโลยีถานหินสะอาดการวางแผน
และกอสรางโรงไฟฟา ในพื้นที่แหงใหม ตองคํานึงถึงส่ิงที่ทําใหสังคมของเราเกิดความขัดแยง ซ่ึงเปนปญหาที่หลีกเล่ียงไมได 
หากไมมีการพัฒนาโรงไฟฟาเพิ่มขึ้น ก็จะเกิดความเสียหายมหาศาล เพราะเม่ือไฟฟาไมพอใช จะตองมีการจัดสรรทําใหเกิดไฟ
ตกไฟดับ ผลเสียในอนาคตยอมเกิดตอคนไทยทุกคน ไมวาจะเปนนายทุนนักธุรกิจหรือชาวบาน ไมชาเร็วก็ชา ไมใชรุนเราก็รุน
ลูก แตทางเลือกยอมมีเสมอขึ้นกับวาเราจะเลือกและรับรูอยางเทาทัน หรือจะตกเปนเหยื่อของสถานการณ ส่ิงที่ปรารถนาคือ 
ใหทุกคนไดเปดใจรับฟงขอมูล และเหตุผลใหรอบดาน ทั้งที่เปนขอเท็จจริงและเปนความรูสึก เราทุกคนจึงควรที่จะรวมกันคิด
หาพลังงานทางเลือกที่เหมาะสมในการผลิตไฟฟาใหเพียงพอตอความตองการใชไฟฟาของประเทศ (นายนพพร ชูศักดิพานิชย, 
นายบรรจง จันทนะเปลิน, นายเศกสรรค ชุมอักษร. 2534:20) 
 ปจจุบันโลกกําลังเผชิญกับปญหาการขาดแคลนทางดานนํามันและในประเทศไทยเปนประเทศที่ตองเผชิญกับปญหา
ดวยเชนกันจึงตองนําเขาพลังงานกวารอยละ 60 เพื่อใหเพียงพอตอความตองการใชพลังงานเพื่อรองรับการเจริญเติบโต
ทางดานเทคโนโลยีและการเพิ่มขึ้นของประชากรภายในประเทศ ไมวาจะเปนการใชในอุตสาหกรรมการผลิต การขนสงและใน
ชีวิตประจําวันที่ลวนแตตองพึ่งพาพลังงานจากแหลงธรรมชาติทั้งส้ินนับวามีความเส่ียงทางดานความม่ันคงในการจัดหา
พลังงาน รวมทั้งยังเปนการเรงใชทรัพยากรธรรมชาติในประเทศ  ที่มีอยูอยางจํากัดใหหมดเร็วเกินควรและมีแนวโนมวา
พลังงานที่เกิดจากธรรมชาติน้ันนับวันจะยิ่งขาดแคลนและกําลังจะหมดไปในอนาคตจากขอมูลของกระทรวงพลังงานที่เปดเผย
ในชวงที่ผานมาวา “ปริมาณสํารองกาซธรรมชาติในอาวไทยจะเหลือใชอีกแค 18 ป” การใชพลังงานเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะ
อยางยิ่งพลังงานเชื้อเพลิงทั้งทางดานนํ้ามัน  ถานหินรวมทั้งกาซธรรมชาติประกอบกับปจจุบันน้ีไดเกิดวิกฤตการณนํ้ามันขึ้น
ราคาสงผลกระทบกระเทือนตอระบบเศรษฐกิจและการพัฒนา 
 ดังน้ันทางผูจัดทําโครงการจึงมีความสนใจในเรื่องการศึกษาการผลิตกระแสไฟฟาจากกาซชีวภาพ เพื่อศึกษาวิธีการ
นํากาซธรรมชาติมาผลิตกระแสไฟฟาโดยศึกษาความเปนไปไดของการใชเครื่องยนตขนาดเล็กทําการออกแบบดัดแปลงและ
ศึกษาประสิทธิภาพการจายกระแสไฟฟาทีผ่ลิตได อยางเปนระบบและนําเทคโนโลยีไปเผยแพรเพื่อเปนประโยชนตอไป 
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วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

1. ศึกษาวิธีนํากาซชีวภาพผลิตกระแสไฟฟาจากเครื่องยนตเบนซิน 91 ขนาด 5.5 แรงมา 
2. สรางเครื่องตนแบบสําหรับผลิตกระแสไฟฟาขนาด 5.5 แรงมา ดวยกาซชีวภาพ 
3. ศึกษาเปรียบเทียบการผลิตกระแสไฟฟาจากเครื่องตนแบบโดยใชนํ้ามันเบนซิน 91 กาซหุงตม LPG และ กาซ

ชีวภาพ  

วิธีดําเนินการวิจัย  

 กรณีศึกษาการผลิตกระแสไฟฟาขนาดเล็กจากกาซชีวภาพ  เปนการศึกษาโดยการนําเครื่องยนตผลิตกระแสไฟฟา
ดวยนํ้ามันเบนซิน 91 ขนาด 5.5 แรงมา มาดัดแปลงเพื่อใหสามารถใชกับกาซ LPG และ กาซชีวภาพโดยใชกระบวนการผาน
หมอตมกาซเปนเครื่องตนแบบ (สมบูณร ศิริพรมงคลชัย, 2546: 50) 

ทําการทดสอบเปรียบเทียบหาประสิทธิภาพการใชงาน โดยการทดลองภายไดเงื่อนไขเดียวกัน ทําการทดลอง
เครื่องยนตตนแบบที่ไดจากการดัดแปลงตามแนวคิดกับการใชเชื้อเพลิง 3 ชนิด คือ นํ้ามันเบนซิน 91 กาซหุงตม (LPG) และ 
กาซชีวภาพจากมูลสุกร 
 

 
รูปที่ 1 แนวคิดการออกแบบ 

 จากรูปที่ 1 เปนแนวคิดสําหรับการออกแบบสําหรับกรณีศึกษาการผลิตกระแสไฟฟาจากการนําเครื่องยนตผลิต
กระแสไฟฟามาดัดแปลง โดยผานหมอตมกาซ เปนเชื้อเพลิงใหกับเครื่องยนตผลิตกระแสไฟฟาเพื่อไปจายใหกับภาระทางไฟฟา 
ทําการทดลองเพื่อศึกษาการใชเชื้อเพลิง 3 ชนิดเปรียบเทียบหาประสิทธิภาพ โดยการปรับเปล่ียนของภาระทางไฟฟา ทําการ
วัดปริมาณกระแสไฟฟาแรงดันไฟฟา และศึกษาเปรียบเทียบอัตราการส้ินเปลืองของเชื้อเพลิงภายใตการทดลองดวยเงื่อนไข
เดียวกัน 

ผลการวิจัย 

 กรณีศึกษาการผลิตกระแสไฟฟาขนาดเล็กจากกาซชีวภาพ เปนการศึกษาโดยการนําเครื่องยนตที่ใชนํ้ามันเบนซิน 91 
ขนาด 5.5 แรงมา มาดัดแปลงสภาพเครื่องยนตใหสามารถใชกับกาซชีวภาพไดในการทดสอบจะทดสอบหาประสิทธิภาพของ
เครื่องยนตหลังจากการดัดแปลงเครื่องยนตตามหลักทฤษฎีที่ทําการออกแบบไวและนําผลจากการทดสอบมาวิเคราะหสรุปผล
เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาตอยอดใหเกิดประสิทธิผลดียิ่งๆขึ้นไป  

ในการศึกษาจะทําการดัดแปลงเครื่องยนตเล็ก 4 จังหวะ รุนGX 200 ขนาด 5.5 แรงมา ใหสามารถใชกับกาซชีวภาพ 
และนํ้ามันเบนซิน 91 เปนเชื้อเพลิง ศึกษาการเปล่ียนแปลงจากการจายโหลด และหาประสิทธิภาพทางไฟฟา โดยจายโหลด
เปนหลอดไฟฟา ชนิดหลอดใส ขนาด 100W, 150W, 200W, 250W, 300W, 350W,400W, 450W และ 500W ทําการ
ทดสอบเครื่องยนตที่ทําการดัดแปลงใหใชกับกาซหุงตมและกาซชีวภาพ ทดสอบหาประสิทธิภาพการจายโหลดภายใตเงื่อนไข
เดียวกัน นําผลการทดสอบมาศึกษาเปล่ียนเทียบประสิทธิภาพ วิเคราะหสรุปผลของกระแสไฟฟาแรงดันไฟฟา เพื่อเปนแนว
ทางการพัฒนาเพื่อใชประโยชนไดจริงตอไป 

 
 มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี



การประชุมวิชาการวิจัยรำาไพพรรณี ครั้งที่ 9, “การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2558

302 113 

 

 
รูปที่ 2 เครื่องตนแบบการผลิตกระแสไฟฟาขนาดเล็กดวยกาซชีวภาพ 

 
การทดลองเครื่องยนตผลิตกระแสไฟฟาโดยใชนํ้ามันเปนเบนซิน 91  
 การทดลองน้ีเปนการทดสอบโดยใชเปนขอมูลสําหรับเปรียบเทียบกับการทดลองโดยการใชกาซเปนเชื้อเพลิง ในการ
ทดลองจะใหเครื่องยนตทํางานรอบของเครื่องยนตอยูในสภาวะที่ทํางานปกติในชวงเริ่มตนของการทดลอง ทําการทดลองโดย
ใชเวลาทั้งหมด 45 นาที โดยการเปล่ียนแปลงภาระทางไฟฟาทุก 5 นาที โดยไมหยุดเดินเครื่องยนตและทําการเปล่ียนแปลง
ภาระทางไฟฟาโดย เริ่มตนที่100 วัตต และเพิ่มกําลังครั้งละ 50 วัตต จนถึง 500 วัตต 
 

 
รูปที่ 3 รูปวงจรการทดลอง  

 
 จากรูปที่ 3 วงจรการทดลองเปนการทดลองเครื่องยนตผลิตกระแสไฟฟาดวยการใชนํ้ามันเบนซิน 91 เปนเชื้อเพลิง
ทดสอบ โดยการจายกระแสไฟฟาใหกับโหลด แลวบันทึกคาลงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ทดสอบเครื่องยนตผลิตกระแสไฟฟาดวยนํ้ามันเบนซิน 91 

 ขนาดภาระโหลดวัตต(Watt) 
100  150  200  250  300  350  400  450 500 

เวลานาทีที่  5 10 15 20 25 30 35 40 45 
แรงดัน(Volt) 220 219 220 218 220 219 220 219 218 
กระแส(Amp) 0.4 0.6 0.9 1.13 1.36 1.5 1.8 2.1 2.2 

          
ทําการตรวจวัดอัตราส้ินเปลืองเชื้อเพลิงนํ้ามันเบนซิน  0.54 ลิตร ไดระดับแรงดันไฟฟาที่ผลิตไดมีคา 220 โวลต 

ปริมาณกระแส 0.4 แอมป ที่โหลด 100 วัตต ที่โหลด 500 วัตต ปริมาณกระแสไฟฟา 2.2 แอมป ปริมาณแรงดันเทากับ 218 
โวลต 
การทดลองเครื่องยนตผลิตกระแสไฟฟาดวยกาซหุงตม (LPG)  
 การทดลองน้ีเปนการทดสอบโดยใชเปนขอมูลสําหรับเปรียบเทียบกับการทดลองอ่ืน โดยการเปล่ียนแปลงภาระทาง
ไฟฟา ดวยการใชกาซหุงตม (LPG) เปนเชื้อเพลิง แตละภาระโหลดใชเวลาในการทดลอง 5 นาที บันทึกผลการทดลองลงใน
ตารางที่ 2 
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รูปที่ 2 เครื่องตนแบบการผลิตกระแสไฟฟาขนาดเล็กดวยกาซชีวภาพ 

 
การทดลองเครื่องยนตผลิตกระแสไฟฟาโดยใชนํ้ามันเปนเบนซิน 91  
 การทดลองน้ีเปนการทดสอบโดยใชเปนขอมูลสําหรับเปรียบเทียบกับการทดลองโดยการใชกาซเปนเชื้อเพลิง ในการ
ทดลองจะใหเครื่องยนตทํางานรอบของเครื่องยนตอยูในสภาวะที่ทํางานปกติในชวงเริ่มตนของการทดลอง ทําการทดลองโดย
ใชเวลาทั้งหมด 45 นาที โดยการเปล่ียนแปลงภาระทางไฟฟาทุก 5 นาที โดยไมหยุดเดินเครื่องยนตและทําการเปล่ียนแปลง
ภาระทางไฟฟาโดย เริ่มตนที่100 วัตต และเพิ่มกําลังครั้งละ 50 วัตต จนถึง 500 วัตต 
 

 
รูปที่ 3 รูปวงจรการทดลอง  

 
 จากรูปที่ 3 วงจรการทดลองเปนการทดลองเครื่องยนตผลิตกระแสไฟฟาดวยการใชนํ้ามันเบนซิน 91 เปนเชื้อเพลิง
ทดสอบ โดยการจายกระแสไฟฟาใหกับโหลด แลวบันทึกคาลงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ทดสอบเครื่องยนตผลิตกระแสไฟฟาดวยนํ้ามันเบนซิน 91 

 ขนาดภาระโหลดวัตต(Watt) 
100  150  200  250  300  350  400  450 500 

เวลานาทีที่  5 10 15 20 25 30 35 40 45 
แรงดัน(Volt) 220 219 220 218 220 219 220 219 218 
กระแส(Amp) 0.4 0.6 0.9 1.13 1.36 1.5 1.8 2.1 2.2 

          
ทําการตรวจวัดอัตราส้ินเปลืองเชื้อเพลิงนํ้ามันเบนซิน  0.54 ลิตร ไดระดับแรงดันไฟฟาที่ผลิตไดมีคา 220 โวลต 

ปริมาณกระแส 0.4 แอมป ที่โหลด 100 วัตต ที่โหลด 500 วัตต ปริมาณกระแสไฟฟา 2.2 แอมป ปริมาณแรงดันเทากับ 218 
โวลต 
การทดลองเครื่องยนตผลิตกระแสไฟฟาดวยกาซหุงตม (LPG)  
 การทดลองน้ีเปนการทดสอบโดยใชเปนขอมูลสําหรับเปรียบเทียบกับการทดลองอ่ืน โดยการเปล่ียนแปลงภาระทาง
ไฟฟา ดวยการใชกาซหุงตม (LPG) เปนเชื้อเพลิง แตละภาระโหลดใชเวลาในการทดลอง 5 นาที บันทึกผลการทดลองลงใน
ตารางที่ 2 
 
 

114 

 

 
รูปที่ 4 วงจรการทดลองเครื่องยนตผลิตกระแสไฟฟาดวยกาซหุงตม(LPG) 

 
ตารางที่ 2 ทดสอบเครื่องยนตผลิตกระแสไฟฟาโดยใชกาซหุงตม (LPG) 

 ขนาดภาระโหลด(Watt) 
100  150  200  250  300  350  400  450 500 

เวลานาทีที่  5 10 15 20 25 30 35 40 45 
แรงดัน(Volt) 180 178 175 172 170 165 160 158 155 
กระแส(Amp) 0.3 0.4 0.6 0.8 0.85 0.89 0.9 0.92 1.0 

 
ทําการตรวจวัดอัตราส้ินเปลืองเชื้อเพลิงกาซหุงตม เทากับ 0.8 กิโลกรัม ไดระดับแรงดันไฟฟาที่ผลิตไดมีคา 180 

โวลต ปริมาณกระแส 0.3 แอมป ที่โหลด 100 วัตต ที่โหลด 500 วัตต ปริมาณแรงดันเทากับ 155 โวลต กระแสไฟฟา 1.2 
แอมป   

ขอสังเกต  จากการทดลองปริมาณแสงสวางของหลอดไฟลดลง ปริมาณกําลังไฟฟาจะลดลงสอดคลองกับแสงสวาง 
 

การทดสอบเครื่องผลิตกระแสไฟฟาโดยกาซชีวภาพ(จากมูลสุกร) 
 การทดลองน้ีเปนการทดสอบโดยใชเปนขอมูลสําหรับกรณีศึกษางานวิจัยแลวเปรียบเทียบกับการทดลองอ่ืน โดยการ
เปล่ียนแปลงภาระทางไฟฟาดวยการใชกาซชีวภาพจากมูลสุกรเปนเชื้อเพลิง (ณรงคฤทธิ มูลเจริญ, 2548: 44) แตละภาระ
โหลดใชเวลาในการทดลอง 5 นาที เปล่ียนแปลงโหลดตามตารางการทดลองและทําการบันทึกคา กระแสและแรงดันไฟฟา 

 
 

รูปที่ 5 วงจรการทดสอบเครื่องผลิตกระแสไฟฟาโดยกาซชีวภาพ 
 

ตารางที่ 3 ทดสอบเครื่องผลิตกระแสไฟฟาโดยใชกาซชีวภาพ 
 ขนาดภาระโหลดวัตต(Watt) 

100  150  200  250  300  350  400  450 500 
เวลานาทีที่  5 10 15 20 25 30 35 40 45 

แรงดัน(Volt) 160 160 158 156 154 152 150 148 - 
กระแส(Amp) 0.2 0.25 0.3 0.32 0.34 0.38 0.4 0.45 - 

 
 ทําการตรวจวัดอัตราส้ินเปลืองกาซชีวภาพเทากับ 1.5 กิโลกรัม ไดระดับแรงดันไฟฟาที่ผลิตไดมีคา 160 โวลต 

ปริมาณกระแส 0.2 แอมป ที่โหลด 100 วัตต จนถึงโหลด 450 วัตต ปริมาณแรงดันเทากับ 148 โวลต กระแสไฟฟา 0.45 
แอมป ในขณะที่ 500 วัตต เครื่องยนตไมสามารถทํางานได  

ขอสังเกต  จากการทดลองปริมาณแสงสวางของหลอดไฟลดลง ปริมาณกําลังไฟฟาจะลดลงสอดคลองกับความแสง
สวางของแสงที่ลดลงดวย และเครื่องยนตจะหยุดการทํางาน  
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ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบผลการทดลองโดยใชเชื้อเพลิง 3 ชนิด 

เชื้อเพลิง 
ปริมาณกําลัง 

ขนาดภาระโหลดวัตต(Watt) 
100  150  200  250  300  350  400  450 500 

เวลานาทีที่(Sec) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 

นํ้ามัน 
เบนซิน 91 

แรงดัน(Volt) 220 220 220 220 220 220 220 220 220 

กระแส(Amp) 0.40 0.60 0.90 1.13 1.36 1.50 1.8 2.1 2.2 
กาซ 
หุงตม 

แรงดัน(Volt) 178 175 172 170 165 160 158 155 178 

กระแส(Amp) 0.4 0.6 0.8 0.85 0.89 0.9 0.92 1.0 0.4 
กาซ 

ชีวภาพ 
แรงดัน(Volt) 160 160 158 156 154 152 150 148 - 
กระแส(Amp) 0.2 0.25 0.3 0.32 0.34 0.38 0.4 0.45 - 

สรุปผลและอภิปรายผล 

 กรณีศึกษาการผลิตกระแสไฟฟาขนาดเล็กจากกาซชีวภาพ เปนการศึกษาโดยการนําเครื่องกําเนิดไฟฟาดวยนํามัน
เครื่องยนตที่ใชนํ้ามันเบนซิน 91 มาดัดแปลงสภาพเครื่องใหสามารถใชกับกาซชีวภาพทําการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ของเครื่องยนตที่ทําการดัดแปลงการดัดแปลง เครื่องตามแนวทางของการออกแบบ เพื่อทําการสรุปผลหาขอเสนอแนะในการ
นําไปใชประโยชนไดจริง 

สรุปผลกรณีศึกษาการผลิตกระแสไฟฟาขนาดเล็กจากกาซชีวภาพ เปนการศึกษาเปรียบเทียบการจายภาระทาง
ไฟฟา โดยนําเครื่องยนตที่ดัดแปลงมาผลิตกระแสไฟฟาดวยเชื้อเพลิง 3 ชนิด นํ้ามันเบนซิน 91 กาซหุงตม และกาซชีวภาพ ผล
จากผลการทดลองประสิทธิภาพของเครื่องยนตที่ดัดแปลงใชกับ  กาชได สรุปผลไดดังน้ี การทดสอบเครื่องยนตผลิต
กระแสไฟฟาดวยนํ้ามันเบนซิน 91เปนเชื้อเพลิง ผลการทดลอง ไดแรงดันที่โหลดขนาด 500 วัตต  220 โวลต กระแสไฟฟา 
2.2 แอมป เครื่องมีประสิทธิภาพการใชงานดีที่สุด การทดสอบเครื่องยนตผลิตกระแสไฟฟาดวยกาซหุงตม(LPG) เปนเชื้อเพลิง 
ผลการทดลอง ไดแรงดันที่โหลดขนาด 500 วัตต 178 โวลต กระแสไฟฟา 0.4 แอมป การทดสอบเครื่องยนตผลิตกระแสไฟฟา
ดวยกาซชีวภาพ(มูลสุกร) เปนเชื้อเพลิง ผลการทดลองไดแรงดันที่โหลดขนาด 500 วัตต เครื่องยนตไมสามารถเดินเครื่องได
(เครื่องยนตดับ) ขณะที่โหลด 450 วัตต ผลการทดลอง วัดระดับแรงดันไฟฟาได 148 โวลต และกระแสไฟฟา 0.45 แอมป   
การใชกาซชีวภาพจากมูลสุกรมีประสิทธิภาพการใชงานต่ําสุด 
 เครื่องยนตผลิตกระแสไฟฟาที่ใชกาซชีวภาพเปนเชื้อเพลิงสามารถผลิตกระแสไฟฟาไดมีและสิทธิภาพต่ํามากเม่ือ
เทียบกับการใชเชื้อเพลิงที่เปนนํ้ามันเบนซิน 91 และกาซหุงตม (LPG) การนําไปใชงานกับเครื่องใชที่มีความตองการระดับ
แรงดันคงที่ไมสามารถใชงานได อีกทั้งมีการเปล่ียนแปลงของรอบเครื่อง (เครื่องยนตว่ิงไมเรียบเดินเครื่องสะดุด) ทําให
ประสิทธิภาพการการใชเครื่องใชไฟฟาต่ําลงดวย 
 จากการศึกษาและทําการทดสอบเครื่องยนตผลิตกระแสไฟฟาดวยกาชชีวภาพ  สมารถผลิตกระแสไฟฟาออกมาได
แตมีประสิทธิภาพการผลิตกระแสไฟฟาต่ํา มีระดับแรงดันไฟฟาที่ผลิตไดไมคงที่ เน่ืองจากเครื่องยนตมีรอบขับเคล่ือนไมคงที่ 
เพราะกาซชีวภาพมีส่ิงเจือปนเยอะผลวิจัยมีขอเสนอแนะดังน้ี  

1. การนําไปใชงานของเครื่องยนตที่ผลิตกระแสไฟฟา ไมสมารถใชกันอุปกรณไฟฟาที่ตองการแรงดันคงที่ได  
2. การใชกาซชีวภาพจากมูลสุกร เปนเชื้อเพลิงในเครื่องผลิตกระแสไฟฟา เครื่องยนตจะมีรอบของการเดินเครื่องไม

คงที่ เกิดจากเชื้อเพลิงกาซยังไมมีความบุรสุิทธ ทําให ประสิทธิภาพเครื่องยนตผลิตกระแสไฟฟาดวยกาชชีวภาพการใชงานต่ํา 
แนวทางในการการศึกษาเรื่องการออกแบบเครื่องยนตผลิตกระแสไฟฟาใหสามารถรองรับการใชงานจากกาชชีวภาพซ่ึงมีความ
บริสุทธ์ินอยใหเครื่องยนตทํางานที่รอบปกติได   หรือการศึกษาวิธีการเพิ่มความบริสุทธ์ิของกาซชีวภาพกอนเปนเชื้อเพลิง 

ขอเสนอแนะ 

1. เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องโดยการนํากาซชีวภาพผานกระบวนการใหกาซชีวภาพมีความบริสุทธ์ิมากขึ้นกอน
นําไปเปนเชื้อเพลิงในการขับเคล่ือนเครื่องตนแบบการผลิตกระแสไฟฟา 

2. การออกแบบเครื่องยนตที่สามารถใชกับกาซชีวภาพโดยตรงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกระแสไฟฟาใหมากขึ้น มห
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สารพฤกษเคมี และฤทธิ์ความเปนพิษตอเซลลมะเร็งของพืชสกุล Capparisบางชนิด 
Phytochemicalsand Cytotoxic Activity of Some CapparisPlants 

พิชิต สุดตา1,วัชราภรณ ประภาสะโนบล1, นันทนภัส สุวรรณสินธุ2 

1 สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
2สาขาวิชาเกษตรศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

บทคัดยอ 

 การวิเคราะหสารพฤกษเคมีในสารสกัดลําตนของพืชสมุนไพรในสกุล Capparis ซ่ึงเก็บจากพื้นที่ปาโปงสลอด 
จังหวัดเพชรบุรี ไดแก พุงแก (Capparis siamensis Kurz)  หนามโมนา (Capparis monantha Jacobs)  งัวซัง (Capparis 
thorelii Gagnap)  นกกระลิงแดง (Capparis kerrii Craib) และวัวเลีย (Capparis flavicans Kurz) พบวาประกอบดวย
สารสําคัญหลากหลายชนิด เชน ไตรเทอรพีน ฟลาโวนอยด คารดิแอก ไกลโคไซด และแอลคาลอยด เปนตน ไดศึกษาฤทธ์ิ
ความเปนพิษเบื้องตนตอเซลลมะเร็งในมนุษย 3 ชนิด ไดแก มะเร็งชองปากชนิด KB มะเร็งเตานมชนิด MCF-7 และมะเร็งปอด
ชนิด NCI-H187 ของสารสกัดเฮกเซน ไดคลอโรมีเทน แอซิโตนและเมทานอลจากพืชทุกชนิด  ผลการทดสอบฤทธ์ิที่ความ
เขมขนของสารสกัด 50.0 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร เทากัน พบวาสารสกัดจากนกกระลิงแดง (C.kerrii Craib) เทาน้ันที่แสดงฤทธ์ิ
ตอเซลลมะเร็งทั้ง 3 ชนิด  สารสกัดไดคลอโรมีเทนของนกกระลิงแดงแสดงฤทธ์ิความเปนพิษที่ดีตอเซลลมะเร็ง KB MCF-7 
และ NCI-H187 ที่เปอรเซ็นตการยับยั้ง 99.61% 94.65% และ 100.01% ตามลําดับ ในขณะที่สารสกัดแอซิโตนแสดงฤทธ์ิดี
ตอเซลล KB และ NCI-H187 ดวยคาเปอรเซ็นตการยับยั้ง 99.38% และ 100.18%  ส่ิงที่นาสนใจคือสารสกัดเมทานอลแสดง
ฤทธ์ิอยางจําเพาะในระดับปานกลางตอเฉพาะเซลลมะเร็งปอด NCI-H187 ที่คาเปอรเซ็นตการยับยั้ง 77.04 % การมีฤทธ์ิตาน
มะเร็งของตนนกกระลิงแดงอาจเน่ืองมาจากอิทธิพลหลักของสารประกอบแอลคาลอยดซ่ึงถือเปนสารกลุมหลัก งานวิจัยน้ีแสดง
ใหเห็นวาในบรรดาพืชสกุล Capparis ที่ใชในการวิจัย นกกระลิงแดงอาจเปนพืชที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาใหเปนแหลงของ
สารตานมะเร็งแหลงใหม 
คําสําคัญ: สารพฤกษเคมี พืชสกุล Capparis ฤทธ์ิความเปนพิษตอเซลล  

Abstract 

Phytochemical analysis of the stem extracts of selected medicinal Capparis plants namely 
Capparis siamensis Kurz, Capparis monantha Jacobs, Capparis thorelii Gagnap, Capparis kerrii Craib and 
Capparis flavicans Kurz which were collected from Pongsalood forest area at Phetchaburi province 
revealed presence of various substances such as triterpenes, flavonoids, cardiac glycosides and alkaloids 
etc. Hexane, dichloromethane, acetone and methanol crude extracts of all plants were preliminary 
screened for their cytotoxic activity against three human cancer cell lines including epidermoid carcinoma 
of oral cavity KB, breast adenocarcinoma MCF-7 and small cell lung cancer NCI-H187. The results of 
cytotoxic potency evaluation at the same tested concentration of 50.0 µg/mL exhibited that only          
C.thorelii Gagnap extracts were active to the tested cancer cell lines. Dichloromethane extracts of 
C.thorelii Gagnap showed good cytotoxic activity against KB, MCF-7 and NCI-H187 with %inhibition of 
99.61%, 94.65% and 100.01%, respectively while the acetone extracts inhibited only KB and NCI-H187 cell 
lines with % inhibition of 99.38% and 100.18%. Interestingly, the methanol extract showed moderately 
specific cytotoxic activity against only NCI-H187 with % inhibition of 77.04%. The anti-cancer activity of 
C.thorelii Gagnap might be from the highly effect of alkaloid compounds which was the major 
components. The study suggested that among selected Capparis species, C.thorelii Gagnap might have 
potential to be developed into the new source of the promising anti-cancer drugs.  
Keywords: Phytochemical, Capparis plant, Cytotoxic activity  
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1 สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
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บทคัดยอ 

 การวิเคราะหสารพฤกษเคมีในสารสกัดลําตนของพืชสมุนไพรในสกุล Capparis ซ่ึงเก็บจากพื้นที่ปาโปงสลอด 
จังหวัดเพชรบุรี ไดแก พุงแก (Capparis siamensis Kurz)  หนามโมนา (Capparis monantha Jacobs)  งัวซัง (Capparis 
thorelii Gagnap)  นกกระลิงแดง (Capparis kerrii Craib) และวัวเลีย (Capparis flavicans Kurz) พบวาประกอบดวย
สารสําคัญหลากหลายชนิด เชน ไตรเทอรพีน ฟลาโวนอยด คารดิแอก ไกลโคไซด และแอลคาลอยด เปนตน ไดศึกษาฤทธ์ิ
ความเปนพิษเบื้องตนตอเซลลมะเร็งในมนุษย 3 ชนิด ไดแก มะเร็งชองปากชนิด KB มะเร็งเตานมชนิด MCF-7 และมะเร็งปอด
ชนิด NCI-H187 ของสารสกัดเฮกเซน ไดคลอโรมีเทน แอซิโตนและเมทานอลจากพืชทุกชนิด  ผลการทดสอบฤทธ์ิที่ความ
เขมขนของสารสกัด 50.0 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร เทากัน พบวาสารสกัดจากนกกระลิงแดง (C.kerrii Craib) เทาน้ันที่แสดงฤทธ์ิ
ตอเซลลมะเร็งทั้ง 3 ชนิด  สารสกัดไดคลอโรมีเทนของนกกระลิงแดงแสดงฤทธ์ิความเปนพิษที่ดีตอเซลลมะเร็ง KB MCF-7 
และ NCI-H187 ที่เปอรเซ็นตการยับยั้ง 99.61% 94.65% และ 100.01% ตามลําดับ ในขณะที่สารสกัดแอซิโตนแสดงฤทธ์ิดี
ตอเซลล KB และ NCI-H187 ดวยคาเปอรเซ็นตการยับยั้ง 99.38% และ 100.18%  ส่ิงที่นาสนใจคือสารสกัดเมทานอลแสดง
ฤทธ์ิอยางจําเพาะในระดับปานกลางตอเฉพาะเซลลมะเร็งปอด NCI-H187 ที่คาเปอรเซ็นตการยับยั้ง 77.04 % การมีฤทธ์ิตาน
มะเร็งของตนนกกระลิงแดงอาจเน่ืองมาจากอิทธิพลหลักของสารประกอบแอลคาลอยดซ่ึงถือเปนสารกลุมหลัก งานวิจัยน้ีแสดง
ใหเห็นวาในบรรดาพืชสกุล Capparis ที่ใชในการวิจัย นกกระลิงแดงอาจเปนพืชที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาใหเปนแหลงของ
สารตานมะเร็งแหลงใหม 
คําสําคัญ: สารพฤกษเคมี พืชสกุล Capparis ฤทธ์ิความเปนพิษตอเซลล  

Abstract 

Phytochemical analysis of the stem extracts of selected medicinal Capparis plants namely 
Capparis siamensis Kurz, Capparis monantha Jacobs, Capparis thorelii Gagnap, Capparis kerrii Craib and 
Capparis flavicans Kurz which were collected from Pongsalood forest area at Phetchaburi province 
revealed presence of various substances such as triterpenes, flavonoids, cardiac glycosides and alkaloids 
etc. Hexane, dichloromethane, acetone and methanol crude extracts of all plants were preliminary 
screened for their cytotoxic activity against three human cancer cell lines including epidermoid carcinoma 
of oral cavity KB, breast adenocarcinoma MCF-7 and small cell lung cancer NCI-H187. The results of 
cytotoxic potency evaluation at the same tested concentration of 50.0 µg/mL exhibited that only          
C.thorelii Gagnap extracts were active to the tested cancer cell lines. Dichloromethane extracts of 
C.thorelii Gagnap showed good cytotoxic activity against KB, MCF-7 and NCI-H187 with %inhibition of 
99.61%, 94.65% and 100.01%, respectively while the acetone extracts inhibited only KB and NCI-H187 cell 
lines with % inhibition of 99.38% and 100.18%. Interestingly, the methanol extract showed moderately 
specific cytotoxic activity against only NCI-H187 with % inhibition of 77.04%. The anti-cancer activity of 
C.thorelii Gagnap might be from the highly effect of alkaloid compounds which was the major 
components. The study suggested that among selected Capparis species, C.thorelii Gagnap might have 
potential to be developed into the new source of the promising anti-cancer drugs.  
Keywords: Phytochemical, Capparis plant, Cytotoxic activity  
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บทนํา 

 ในปจจุบันโรคมะเร็งถือเปนสาเหตุการตายของมนุษยในลําดับตนๆเม่ือเทียบกับโรครายแรงชนิดอ่ืนๆ และยังคงมี
อัตราเพิ่มขึ้นทุกๆป (Bray et al., 2013: 1133) ทางการแพทยจึงยังคงใหความสําคัญเปนอยางมากในการคิดคนเพื่อหาวิธีการ
รักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยคาดหวังวาวิธีที่คนพบใหมน้ันอาจชวยใหผูปวยโรคมะเร็งหายขาดจากการเปนโรคหรือแมแต
อาจชวยยืดอายุผูปวยมะเร็งใหยาวนานมากขึ้น   จากวิธีการรกัษาโรคมะเร็งซ่ึงมีหลากหลายวิธีแตกตางกันไปแตการรักษาโดย
การใหยาตานมะเร็งหรือที่เรียกวา “เคมีบําบัด (chemotherapy)” นับเปนวิธีที่ยังคงนิยมใชมากในวงการแพทย แตการรักษา
ดวยวิธีน้ียังคงมีขอจํากัดในแงของการออกฤทธ์ิอยางไมจําเพาะเจาะจงของยาตานมะเร็ง โดยสามารถเขาทําลายเซลลปกติของ
ผูปวยมะเร็งแลวสงผลใหเกิดอาการขางเคียงรุนแรงตางๆกับผูปวย ดังน้ันการคิดคนเพื่อหาโมเลกุลชนิดใหมที่มีคุณสมบัติทั้งการ
ทําลายเซลลมะเร็งอยางมีประสิทธิภาพ และการออกฤทธ์ิอยางจําเพาะเจาะจงเพื่อลดผลขางเคียงตางๆ จึงยังมีความจําเปนที่
จะตองศึกษาวิจัยอยางตอเน่ือง (Atkins &Gershell, 2002: 491) 

พืชสมุนไพรนับเปนแหลงของการคนพบสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพที่สําคัญ และมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นในการนํามาใช
ในการศึกษาวิจัยเพื่อหาโมเลกุลตนแบบสูการเปนยารักษาโรคชนิดตางๆโดยเฉพาะอยางยิ่งการเปนยารักษาโรคมะเร็ง 
(Saeidnia&Abdollahi, 2014: 49) ดังจะเห็นไดจากการคนพบโมเลกุลที่ใชเปนยารักษาโรคมะเร็งหลายชนิดไดมาจากพืช เชน 
Paclitaxel (Taxol®) Quinine  Digoxin  Vincristine และ Vinblastin เปนตน (Graham et al., 2000: 347) แตยังพบวา
ยาที่ไดจากพืชบางชนิดไมสามารถนํามาใชในการรักษาโรคมะเร็งตอไดเน่ืองจากมีความเปนพิษสูง จึงจําเปนอยางยิ่งใน
การศึกษาวิจัยอยางเรงดวนเพื่อคนหาโมเลกุลทดแทนจากพืชสมุนไพรชนิดใหมๆที่มีประสิทธิภาพสูงและมีความปลอดภัย
มากกวา (Newmann&Cragg, 2007: 461) 

พืชวงศ Capparaceae หรือพืชวงศกุมประกอบดวยพืชประมาณ 39 สกุล และประมาณ 650 สปชีย กระจายทั่วไป
ในพื้นที่เขตอบอุนทั่วโลก (Hamedet al., 2007: 25) โดยพบวาสกุล Capparis เปนสกุลที่พบมากที่สุดทั่วโลก และพบมากใน
ประเทศไทยเชนกัน (สุชยา วิริยะการุณยและคณะ., 2545: 69, Hamedet al., 2007: 25) มีรายงานวาพืชหลายชนิดในสกุลน้ี
เปนพืชสมุนไพรในตํารับยาแผนโบราณ เชน Capparis spinosa Capparis ovate และ Capparis decidua มีสรรพคุณที่
นาสนใจ เชน สารสกัดสวนลําตน ดอก ผล และเปลือกราก มีสมบัติในการตานการอักเสบ ระงับอาการปวด ตานเชื้อแบคทีเรีย 
รักษาโรคความดัน ปองกันตับถูกทําลาย และตานเบาหวาน เปนตน (Chahlia, 2009: 481, Mali et al., 2004: 10) มี
รายงานการวิจัยถึงสารเคมีที่เปนองคประกอบของพืชสกุล Capparis ซ่ึงมีความหลากหลายทางดานโครงสรางทางเคมี เชน 
ส า ร ก ลุ ม ฟล า โ วน อย ด แ ละ ฟ นอ ลิ ก  ไ ด แ ก  Quercetin 3-O-gentiobioside ApigeninKaempferol3-O 
RutinosideIsorhamnetin และ Isorhamnetin 3-O-rutinoside เปนตน (Afsharypuoret al., 1998: 307) สารกลุม 
สเตอรอลซ่ึงมีสาร -Sitosterol เปนสารหลัก (Yu et al., 2006: 1) สารในกลุมกลูโคซิโนเลต ซ่ึงสวนมากพบในสวนดอกและ
สวนใบของพืชสกุลน้ี เชน สารประกอบ Guanosine Glucoiberin Sinigrin Glucobrassicin และ Glucocapparin 
(Daxenbichleret al., 1991: 2623) นอกจากน้ียังเคยมีรายงานวาสารกลุมสารหลักที่พบในเกือบทุกสวนของพืชเปนสาร
ประเภทแอลคาลอยด เชน Capparisinine Codonocarpine Cadabicine Capparidisine Capparisine 15-N-
Acetylcapparisine และ Flazineเปนตน (Ratheeet al., 2011: 10) 

จากการสํารวจพันธุพืชในเขตพื้นที่ปาโปงสลอด อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี ของกลุมผูวิจัยพบวามีความ
นาสนใจในแงของความหลากหลายของพืชในสกุล Capparis เปนอยางมาก โดยพบวามีทั้งส้ิน 7 ชนิด ซ่ึงประกอบดวยพืชที่
ยังคงพบมาก 5 ชนิด ไดแก พุงแก (Capparis siamensis Kurz)  หนามโมนา (Capparis monantha Jacobs) งัวซัง 
(Capparis thorelii Gagnap)  นกกระลิงแดง (Capparis kerrii Craib) และ วัวเลีย (Capparis flavicans Kurz) (ภาพที่ 1) 
สวนอีก 2 ชนิดเปนพืชที่พบนอยไดแก หนามเล็บแมว (Capparis tenera Dalzell) และสาลีแกนใจ (Capparis zeylanica 
L) พืชทุกชนิดที่พบเปนไมพุมยืนตนขนาดเล็ก ออกดอกเปนชอเชิงหล่ัน (corymb) และอาจมีลักษณะของดอกเปนแบบชอ
กระจะ (raceme) ออกดอกตามซอกใบหรอืปลายก่ิงและมีลักษณะพิเศษของดอกคือมีกานเกสรที่บวมพองหรือเปนแปนหรือ
เปนหลอดอยูดานในหรือดานนอกของวงกลีบดอกสวนมากสมบูรณเพศ ผลของพืชวงศน้ีมีลักษณะที่เดนคือ เปนทรงกลมหรือ
ทรงกระบอก และเม่ือผลแหงจะแตกตามตะเข็บ (สุชยา วิริยะการุณยและคณะ, 2545: 69)ตามหลักแพทยแผนโบราณมีการ
นําสวนตางๆของพืชทั้ง5 ชนิด ดังกลาว เชน ใบ ดอก ผล และลําตน ไปใชเปนยาสมุนไพรเพื่อรักษาอาการเจ็บปวยตางๆ เชน 
อาการปวดเม่ือย ปวดฟน แกไข แกรอนใน ชวยในการขับลม รักษาอาการแผลอักเสบรักษาริดสีดวง และรักษามะเร็ง เปนตน 
(นันทนภัส สุวรรณสินธุ, 2533) มห
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จากความตองการอยางเรงดวนในการคนพบสารตานมะเร็งชนิดใหมที่มีประสิทธิภาพสูงจากพืชสมุนไพร ประกอบ
กับการมีความหลากหลายของพืชในสกุล Capparis ในเขตพื้นที่ศึกษาวิจัยน่ันคือ พื้นที่ปาโปงสลอด อําเภอบานลาด จังหวัด
เพชรบุรี และโดยเฉพาะอยางยิ่งการที่พืชเหลาน้ีมีสรรพคุณทางยาที่หลากหลายและมีการนําไปใชในการรักษาอาการของ
โรคมะเร็งตามภูมิปญญาแพทยแผนโบราณแตยังไมเคยมีการศึกษาวิจัยเชิงลึกเพื่อสรางขอมูลทางวิชาการที่เชื่อถือไดในการนํา
พืชเหลาน้ีไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในแงของการเปนยารักษาโรคมากอน และเพื่อเปนการตอบสนองโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(พอ.สธ.) ในแงของการนําพืชไปใช
ประโยชน   ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาขอมูลเบื้องตนของสารพฤกษเคมีที่เปนองคประกอบและฤทธ์ิความ
เปนพิษตอเซลลมะเร็งของสารสกัดจากสวนลําตนของพืช 5 ชนิดในสกุล Capparis ซ่ึงมีปริมาณมากพอในการเปนพืชตัวอยาง
สําหรับการวิจัย ไดแก  พุงแกงัวซัง นกกระลิงแดง วัวเลียและหนามโมนาโดยคาดหวังวางานวิจัยน้ีจะเปนจุดเริ่มตนของการ
คนพบพืชชนิดใหมเพื่อเปนแหลงธรรมชาติแหลงใหมสําหรับการศึกษาเชิงลึกในการคนหาสารตานมะเร็งที่มีประสิทธิภาพสูงใน
อนาคต 

 
ภาพที่ 1 ดอกและใบ: ก) พุงแก ข) งัวซัง ค) นกกระลิงแดง ง) วัวเลีย จ) หนามโมนา  

                       (ที่มา; ถายภาพโดยกลุมผูวิจัย) 

อุปกรณและวิธีดําเนินการวิจัย  

วัสดุอุปกรณและสารเคมี 
 อุปกรณสําคัญที่ใชในการศึกษา เชน rotary evaporator (Buchi B-500, สวิทเซอรแลนด) สารเคมีประเภทตัวทํา
ละลายอินทรียสําหรับการสกัดใชชนิด commercial grade ที่ผานการกล่ัน สวนรีเอเจนตสําหรับทดสอบกลุมสารพฤกษเคมีได
จากการเตรียมโดยใชสารเคมีชนิด analytical grade ซ่ึงเตรียมขึ้นใหมทุกครั้งกอนการทําการวิเคราะหสําหรับเทคนิคโคร
มาโทกราฟแผนบาง (Thin layer chromatography; TLC) ใชแผนTLC สําเร็จรูปโดยมีซิลิกาเจลชนิด 60 F254 เคลือบบนแผน 
Macherey-Nagel aluminium sheets (Merck 1.05554) ความหนา1.25 มิลลิเมตรติดตามผลดวยการสองแผน TLC จาก
การวิจัยภายใตหลอดกําเนิดแสงอัลตราไวโอเลตทั้งหมด2 ความยาวคล่ืนไดแกความยาวคล่ืน 254 และ 366 นาโนเมตรตาม
ดวยการยืนยันผลที่แนนอนของการมีสารองคประกอบบนแผน TLC โดยการยอมสีดวยแอนิซาลดีไฮดสเปรยรีเอเจนตตามดวย
การใหความรอนกับแผน TLC ที่อุณหภูมิ 100-120 oCเปนเวลา 1-2 นาทีเพื่อเรงปฏิกิริยาการเกิดสี 
แหลงตัวอยางพืช  
 ลําตนของ พุงแกงัวซัง นกกระลิงแดง วัวเลียและหนามโมนา เก็บจาก ปาโปงสลอด อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี 
เม่ือเดือนเมษายน พ.ศ. 2557 หั่นพืชใหมีขนาดเล็ก และผ่ึงลมใหแหง โดยที่พืชทุกชนิดไดรับการตรวจสอบชื่อวิทยาศาสตรโดย 
ผศ. นันทนภัส สุวรรณสินธุประกอบกับการเปรียบเทียบกับตัวอยางพันธุไมและเก็บตัวอยางพันธุไมแหงที่สํานักงานหอพรรณไม 
กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช  
การเตรียมสารสกัดพืช 
 บดลําตนพืชที่แหงใหละเอียดดวยเครื่องบด ชั่งผงลําตนพืชแตละชนิดโดยพุงแก งัวซัง นกกระลิงแดง วัวเลียและ
หนามโมนาหนัก 250  350 250  300 และ 300 กรัม ตามลําดับ บรรจุในขวดแกวที่แหงและสะอาด แชหมักพืชแตละชนิด
ดวยเฮกเซนเปนเวลาประมาณ 3 วัน กรองสารสกัดดวยกระดาษกรอง ระเหยเฮกเซนออกดวยเครื่องระเหยลดความดัน 
(vacuum rotary evaporator) ทําซํ้าเชนน้ี 3-5 ครั้ง ขึ้นอยูกับชนิดของพืช จะไดสารสกัดเฮกเซน แชกากพืชที่เหลือดวยตัว
ทําละลายอินทรียที่มีสภาพความเปนขั้วที่สูงขึ้น ไดแก ไดคลอโรมีเทน แอซิโตน และเมทานอลตามลําดับ จะไดสารสกัด 
ไดคลอโรมีเทน สารสกัดแอซิโตน และสารสกัดเมทานอลของพืชแตละชนิดตามลําดับ นําสารสกัดที่แหงแลวเก็บที่อุณภูมิ 4 oC
เพื่อใชในการวิเคราะห 
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จากความตองการอยางเรงดวนในการคนพบสารตานมะเร็งชนิดใหมที่มีประสิทธิภาพสูงจากพืชสมุนไพร ประกอบ
กับการมีความหลากหลายของพืชในสกุล Capparis ในเขตพื้นที่ศึกษาวิจัยน่ันคือ พื้นที่ปาโปงสลอด อําเภอบานลาด จังหวัด
เพชรบุรี และโดยเฉพาะอยางยิ่งการที่พืชเหลาน้ีมีสรรพคุณทางยาที่หลากหลายและมีการนําไปใชในการรักษาอาการของ
โรคมะเร็งตามภูมิปญญาแพทยแผนโบราณแตยังไมเคยมีการศึกษาวิจัยเชิงลึกเพื่อสรางขอมูลทางวิชาการที่เชื่อถือไดในการนํา
พืชเหลาน้ีไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในแงของการเปนยารักษาโรคมากอน และเพื่อเปนการตอบสนองโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(พอ.สธ.) ในแงของการนําพืชไปใช
ประโยชน   ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาขอมูลเบื้องตนของสารพฤกษเคมีที่เปนองคประกอบและฤทธ์ิความ
เปนพิษตอเซลลมะเร็งของสารสกัดจากสวนลําตนของพืช 5 ชนิดในสกุล Capparis ซ่ึงมีปริมาณมากพอในการเปนพืชตัวอยาง
สําหรับการวิจัย ไดแก  พุงแกงัวซัง นกกระลิงแดง วัวเลียและหนามโมนาโดยคาดหวังวางานวิจัยน้ีจะเปนจุดเริ่มตนของการ
คนพบพืชชนิดใหมเพื่อเปนแหลงธรรมชาติแหลงใหมสําหรับการศึกษาเชิงลึกในการคนหาสารตานมะเร็งที่มีประสิทธิภาพสูงใน
อนาคต 

 
ภาพที่ 1 ดอกและใบ: ก) พุงแก ข) งัวซัง ค) นกกระลิงแดง ง) วัวเลีย จ) หนามโมนา  

                       (ที่มา; ถายภาพโดยกลุมผูวิจัย) 

อุปกรณและวิธีดําเนินการวิจัย  

วัสดุอุปกรณและสารเคมี 
 อุปกรณสําคัญที่ใชในการศึกษา เชน rotary evaporator (Buchi B-500, สวิทเซอรแลนด) สารเคมีประเภทตัวทํา
ละลายอินทรียสําหรับการสกัดใชชนิด commercial grade ที่ผานการกล่ัน สวนรีเอเจนตสําหรับทดสอบกลุมสารพฤกษเคมีได
จากการเตรียมโดยใชสารเคมีชนิด analytical grade ซ่ึงเตรียมขึ้นใหมทุกครั้งกอนการทําการวิเคราะหสําหรับเทคนิคโคร
มาโทกราฟแผนบาง (Thin layer chromatography; TLC) ใชแผนTLC สําเร็จรูปโดยมีซิลิกาเจลชนิด 60 F254 เคลือบบนแผน 
Macherey-Nagel aluminium sheets (Merck 1.05554) ความหนา1.25 มิลลิเมตรติดตามผลดวยการสองแผน TLC จาก
การวิจัยภายใตหลอดกําเนิดแสงอัลตราไวโอเลตทั้งหมด2 ความยาวคล่ืนไดแกความยาวคล่ืน 254 และ 366 นาโนเมตรตาม
ดวยการยืนยันผลที่แนนอนของการมีสารองคประกอบบนแผน TLC โดยการยอมสีดวยแอนิซาลดีไฮดสเปรยรีเอเจนตตามดวย
การใหความรอนกับแผน TLC ที่อุณหภูมิ 100-120 oCเปนเวลา 1-2 นาทีเพื่อเรงปฏิกิริยาการเกิดสี 
แหลงตัวอยางพืช  
 ลําตนของ พุงแกงัวซัง นกกระลิงแดง วัวเลียและหนามโมนา เก็บจาก ปาโปงสลอด อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี 
เม่ือเดือนเมษายน พ.ศ. 2557 หั่นพืชใหมีขนาดเล็ก และผ่ึงลมใหแหง โดยที่พืชทุกชนิดไดรับการตรวจสอบชื่อวิทยาศาสตรโดย 
ผศ. นันทนภัส สุวรรณสินธุประกอบกับการเปรียบเทียบกับตัวอยางพันธุไมและเก็บตัวอยางพันธุไมแหงที่สํานักงานหอพรรณไม 
กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช  
การเตรียมสารสกัดพืช 
 บดลําตนพืชที่แหงใหละเอียดดวยเครื่องบด ชั่งผงลําตนพืชแตละชนิดโดยพุงแก งัวซัง นกกระลิงแดง วัวเลียและ
หนามโมนาหนัก 250  350 250  300 และ 300 กรัม ตามลําดับ บรรจุในขวดแกวที่แหงและสะอาด แชหมักพืชแตละชนิด
ดวยเฮกเซนเปนเวลาประมาณ 3 วัน กรองสารสกัดดวยกระดาษกรอง ระเหยเฮกเซนออกดวยเครื่องระเหยลดความดัน 
(vacuum rotary evaporator) ทําซํ้าเชนน้ี 3-5 ครั้ง ขึ้นอยูกับชนิดของพืช จะไดสารสกัดเฮกเซน แชกากพืชที่เหลือดวยตัว
ทําละลายอินทรียที่มีสภาพความเปนขั้วที่สูงขึ้น ไดแก ไดคลอโรมีเทน แอซิโตน และเมทานอลตามลําดับ จะไดสารสกัด 
ไดคลอโรมีเทน สารสกัดแอซิโตน และสารสกัดเมทานอลของพืชแตละชนิดตามลําดับ นําสารสกัดที่แหงแลวเก็บที่อุณภูมิ 4 oC
เพื่อใชในการวิเคราะห 
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การวิเคราะหสารพฤกษเคมีเบื้องตน 
 วิเคราะหสารพฤกษเคมีที่เปนองคประกอบในสารสกัดจากสวนลําตนของพืชทั้ง 5 ชนิด ใชวิธีทําปฏิกิริยากับนํ้ายา
เคมีที่จําเพาะตอกลุมสารสําคัญแตละชนิดซ่ึงเคยมีการรายงานไวแลว  (Deoluet al., 2008: 1, Selvakumaret al., 2012: 
440) ดังน้ี สารประเภทแทนนินและฟนอลิก ใชวิธี ferric choride และ gelatin test สารประเภทซาโปนินสทดสอบโดย
foam test  สารไตรเทอรพีนและสเตียรอยดทดสอบดวยการใชLiebermann-Buchard’s test สารกลุมฟลาโวนอยดทดสอบ
ดวย Molisch’s และ cyanidin test สารประกอบกลุมคาดิแอก ไกลโคไซดทดสอบดวย Kedde’s reagent และ Killer-
kiliani test และสําหรับสารกลุมแอลคาลอยดใช Dragendroff’s reagent ในการทดสอบ และรายงานผลเปนสัญลักษณบวก 
(+) ซ่ึงหมายถึงพบกลุมสารที่ตองการทดสอบ และสัญลักษณลบ (-) ซ่ึงหมายถึงไมพบกลุมสารที่ตองการทดสอบ นอกจากน้ียัง
ทําการวิเคราะหและเปรียบเทียบการมีสารหลักซ่ึงเปนองคประกอบในสารสกัดไดคลอโรมีเทนและแอซิโตนของพืชแตละชนิด
ดวยเทคนิค TLC เพื่อใชเปนขอมูลเบื้องตนสําหรับการศึกษาวิจัยเชิงลึกในอนาคตในแงของการแยกสารใหมีความบริสุทธ์ิสูง
และการพิสูจนโครงสรางทางเคมีของสารที่เปนองคประกอบ 
การวิเคราะหฤทธิ์ความเปนพิษตอเซลลมะเร็ง; in vitro 
 ฤทธ์ิความเปนพิษตอเซลลมะเร็งของสารสกัดทดสอบโดยหองปฏิบัติการศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แหงชาติ (BIOTEC) ใชวิธีResazurin microplate assay (REMA) ซ่ึงดัดแปลงจากวิธีของ O' Brien และคณะ (2000) เปน
การวัดสัญญาณการเรืองแสงฟลูออเรสเซนตโดยใชเครื่อง SpectraMax M5 multi-detection microplate reader 
(Molecular Devices, USA) และรายงานผลเปน % inhibition ซ่ึงคํานวณไดจากสมการ 

   % inhibition = [1-(FUT/FUC)] x100      
เม่ือ FUT และ FUC คือคาเฉล่ียของการเรืองแสงฟลูออเรสเซนตจากสภาวะที่เติมและไมไดเติมสารสกัดซ่ึงเปน

การศึกษาฤทธ์ิความเปนพิษตอเซลลมะเร็งในเบื้องตนของสารสกัดที่ความเขมขนสูงสุดเทากันคือ 50.0 ไมโครกรัม/มิลลิลิตรซ่ึง
เซลลมะเร็งที่ใชทดสอบไดแกเซลลมะเร็งชองปากชนิด KB (epidermoid carcinoma of oral cavity)  เซลลมะเร็งเตานม
ชนิด MCF-7 (breast adenocarcinoma) และเซลลมะเร็งปอดชนิด NCI-H187 (small cell lung cancer) โดยใช 0.5% 
v/v Dimethylsulfoxide เปนชุดควบคุมผลลบและใชยา Tamoxifen  Doxorubicin และ Ellipticine เปนชุดควบคุม
ผลบวก 

ผลและอภิปรายผล 

 จากการเตรียมสารสกัดจากลําตนของพุงแก (Capparis siamensis Kurz)  งัวซัง (Capparis thorelii Gagnap)  
นกกระลิงแดง (Capparis kerrii Craib) วัวเลีย (Capparis flavicans Kurz) และหนามโมนา (Capparis monantha 
Jacobs)  ดวยวิธีการแชหมักในตัวทําละลายอินทรีย 4 ชนิด คือ เฮกเซน ไดคลอโรมีเทน แอซิโตน และเมทานอล พบวาพืชแต
ละชนิดไดสารสกัดชั้นเฮกเซน สารสกัดไดคลอโรมีเทน สารสกัดแอซิโตน และสารสกัดเมทานอล ตามลําดับ ในปริมาณที ่
แตกตางกันซ่ึงไดรายงานเปนรอยละโดยนํ้าหนักเทียบกับนํ้าหนักของพืชแหง และยังพบวาสารสกัดแตละชนิดยังมีลักษณะทาง
กายภาพที่แตกตางกันไปดังแสดงรายละเอียดโดยสรุปในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1ผลการเตรียมสารสกัดลําตนพืช ลักษณะทางกายภาพและปริมาณของสารสกัด 

พืช/ชนิดของสารสกัด สถานะ/สี/นํ้าหนักเปน
กรัม (รอยละ)a 

พืช/ชนิดของสารสกัด สถานะ/สี/นํ้าหนัก 
(รอยละ)a 

พุงแก (Capparis siamensis 
Kurz)   

 วัวเลีย (Capparis flavicans 
Kurz) 

 

เฮกเซน ของแข็งหนืด/สีนํ้าตาล
อมแดง 
/2.25 (0.90) 

เฮกเซน ของแข็งหนืด/สีนํ้าตาล 
/2.35 (0.78) 

ไดคลอโรมีเทน ของแข็งหนืด/สีนํ้าตาล
อมแดง 
/4.60 (1.84) 

ไดคลอโรมีเทน ของแข็งหนืด/สีนํ้าตาล
อมแดง 
/2.50 (0.83) 

แอซิโตน ของแข็งหนืด/สีนํ้าตาล
อมแดง 
/7.05 (2.82) 

แอซิโตน ของแข็งหนืด/สีนํ้าตาล
อมแดง 
/2.22 (0.74) 

เมทานอล ของแข็งหนืด/สีนํ้าตาล
อมแดง 
/12.82 (5.12) 

เมทานอล ของแข็งหนืด/สีนํ้าตาล
อมแดง 
/41.35 (13.78) 

งัวซั ง (Capparis thorelii 
Gagnap.) 

 หนามโมนา (Capparis monantha Jacobs) 

เฮกเซน ของแข็งหนืด/สีเหลือง 
/1.72 (0.49) 

เฮกเซน ของแข็งหนืด/สีเหลือง 
/1.78 (0.59) 

ไดคลอโรมีเทน ของแข็งหนืด/สีนํ้าตาล
อมแดง 
/3.61 (1.03) 

ไดคลอโรมีเทน ของแข็งหนืด/สีนํ้าตาล 
/1.94 (0.64) 

แอซิโตน ของแข็งหนืด/สีนํ้าตาล
อมแดง 
/6.05 (2.01) 

แอซิโตน ของแข็งหนืด/สีนํ้าตาล
อมแดง 
/5.46 (1.82) 

เมทานอล ของแข็งหนืด/สีนํ้าตาล
อมแดง 
/9.32 (2.66) 

เมทานอล ของแข็งหนืด/สีนํ้าตาล
อมแดง 
/13.65 (4.55) 

นกกระลิงแดง (Capparis kerrii Craib.)   
เฮกเซน ของแข็งหนืด/สีเหลือง

ออน 
/1.98 (0.79) 

  

ไดคลอโรมีเทน ของแข็ง/สีนํ้าตาลออน 
/2.30 (0.92) 

  

แอซิโตน ของแข็ง /สี นํ้ าตาลอม
แดง 
/3.38 (1.35) 

  

เมทานอล ของแข็งหนืด/สีนํ้าตาล
เขม 
/11.21 (4.48) 

  

a หมายถึง รอยละโดยนํ้าหนักของสารสกัดเทียบกับนํ้าหนักพืชแหง มห
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ตารางที่ 1ผลการเตรียมสารสกัดลําตนพืช ลักษณะทางกายภาพและปริมาณของสารสกัด 

พืช/ชนิดของสารสกัด สถานะ/สี/นํ้าหนักเปน
กรัม (รอยละ)a 

พืช/ชนิดของสารสกัด สถานะ/สี/นํ้าหนัก 
(รอยละ)a 

พุงแก (Capparis siamensis 
Kurz)   

 วัวเลีย (Capparis flavicans 
Kurz) 

 

เฮกเซน ของแข็งหนืด/สีนํ้าตาล
อมแดง 
/2.25 (0.90) 

เฮกเซน ของแข็งหนืด/สีนํ้าตาล 
/2.35 (0.78) 

ไดคลอโรมีเทน ของแข็งหนืด/สีนํ้าตาล
อมแดง 
/4.60 (1.84) 

ไดคลอโรมีเทน ของแข็งหนืด/สีนํ้าตาล
อมแดง 
/2.50 (0.83) 

แอซิโตน ของแข็งหนืด/สีนํ้าตาล
อมแดง 
/7.05 (2.82) 

แอซิโตน ของแข็งหนืด/สีนํ้าตาล
อมแดง 
/2.22 (0.74) 

เมทานอล ของแข็งหนืด/สีนํ้าตาล
อมแดง 
/12.82 (5.12) 

เมทานอล ของแข็งหนืด/สีนํ้าตาล
อมแดง 
/41.35 (13.78) 

งัวซั ง (Capparis thorelii 
Gagnap.) 

 หนามโมนา (Capparis monantha Jacobs) 

เฮกเซน ของแข็งหนืด/สีเหลือง 
/1.72 (0.49) 

เฮกเซน ของแข็งหนืด/สีเหลือง 
/1.78 (0.59) 

ไดคลอโรมีเทน ของแข็งหนืด/สีนํ้าตาล
อมแดง 
/3.61 (1.03) 

ไดคลอโรมีเทน ของแข็งหนืด/สีนํ้าตาล 
/1.94 (0.64) 

แอซิโตน ของแข็งหนืด/สีนํ้าตาล
อมแดง 
/6.05 (2.01) 

แอซิโตน ของแข็งหนืด/สีนํ้าตาล
อมแดง 
/5.46 (1.82) 

เมทานอล ของแข็งหนืด/สีนํ้าตาล
อมแดง 
/9.32 (2.66) 

เมทานอล ของแข็งหนืด/สีนํ้าตาล
อมแดง 
/13.65 (4.55) 

นกกระลิงแดง (Capparis kerrii Craib.)   
เฮกเซน ของแข็งหนืด/สีเหลือง

ออน 
/1.98 (0.79) 

  

ไดคลอโรมีเทน ของแข็ง/สีนํ้าตาลออน 
/2.30 (0.92) 

  

แอซิโตน ของแข็ง /สี นํ้ าตาลอม
แดง 
/3.38 (1.35) 

  

เมทานอล ของแข็งหนืด/สีนํ้าตาล
เขม 
/11.21 (4.48) 

  

a หมายถึง รอยละโดยนํ้าหนักของสารสกัดเทียบกับนํ้าหนักพืชแหง 
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 จากตารางที่ 1 พบวาโดยสวนมากสารสกัดที่เตรียมไดจะมีลักษณะเปนของแข็งหนืด (sticky solid) แตสารสกัดของ
นกกระลิงแดงสวนใหญมีลักษณะเปนของแข็ง ไดแกสารสกัดไดคลอโรมีเทน และสารสกัดแอซิโตน ตามลําดับ   ปริมาณของ
สารสกัดจากพืชแตละชนิดเม่ือคิดเปนรอยละโดยนํ้าหนักเทียบกับนํ้าหนักพืชแหงพบวาอยูในชวงรอยละ 0.49-13.48 โดยที่
สารสกัดเมทานอลของวัวเลียมีปริมาณมากที่สุด (รอยละ 13.48) และสารสกัดเฮกเซนของงัวซังมีปริมาณนอยที่สุด (รอยละ 
0.49) 
การวิเคราะหสารพฤกษเคมีเบื้องตน 
 การวิเคราะหสารองคประกอบเบื้องตนในสารสกัดพืชทุกชนิดโดยทําปฏิกิริยากับนํ้ายาทดสอบที่เกิดปฏิกิริยาอยาง
จําเพาะ โดยกลุมสารที่มีการทดสอบไดแก  สารประเภทแทนนิน ฟนอลิกซาโปนินสไตรเทอรพีน สเตียรอยดฟลาโวนอยด 
คาดิแอกไกลโคไซดและสารกลุมแอลคาลอยด ไดผลดังแสดงในตารางที่ 2  
ตารางที่ 2 สารพฤกษเคมีในสารสกัดจากลําตนพืช 

 
 
พืช/
สาร
สกัด 

สารพฤกษเคมี 
แทนนินและ 

ฟนอลิก 
ซาโป
นินส 

ไตรเทอร
พีน 

สเตียรอยด ฟลาโวนอยด คารดิแอก ไกลโค
ไซด 

แอลคาลอยด 

FeCl

3 
gelati

n 
foa
m 

Lieberma
n- 

Buchard’s 
test 

Lieberma
n- 

Buchard’s 
test 

Molish’
s 

test 

Cyani
n test 

Kedde’
s 

reagent 

Killer
-

kilian
i test 

Dragendroff
’s 

reagent 

พุงแก (Capparis siamensis Kurz)   
เฮ
กเซน 

- - - + - - - - - - 

ได
คลอโร
มีเทน 

- + - + - + + - - - 

แอซิ
โตน 

- + - - + - +++ + - - 

เมทา
นอล 

- + - ++ - + ++ ++ - ++ 

งัวซัง(Capparis thorelii Gagnap) 
เฮ
กเซน 

- - - + - - - - - - 

ได
คลอโร
มีเทน 

- - - - + - + - - - 

แอซิ
โตน 

- - - + - + + + - + 

เ ม ท า
นอล 

- - - + - + + + - ++ 

นกกระลิงแดง(Capparis kerrii Craib) 
เฮ
กเซน 

- - - - + + + + - - 

ได
คลอโร
มีเทน 

- + - - + - - + - +++ 
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แอซิ
โตน 

- + - + - + - + - +++ 

เ ม ท า
นอล 

- + - + - + - + - + 

วัวเลีย(Capparis flavicans Kurz) 
เฮ
กเซน 

- - - + - - + + + - 

ได
คลอโร
มีเทน 

- - - + - - + + ++ - 

แอซิ
โตน 

- - - - + + + ++ ++ - 

เ ม ท า
นอล 

- - - + - + + ++ ++ ++ 

หนามโมนา(Capparis monantha Jacobs) 
เฮ
กเซน 

- - - + - - + + - - 

ได
คลอโร
มีเทน 

- + - - + - + + - ++ 

แอซิ
โตน 

- + - + - - +++ +++ - + 

เ ม ท า
นอล 

- + - + - - + + - ++ 

(+++) หมายถึงผลทดสอบชัดเจนมาก; (++) หมายถึง ผลทดสอบชัดเจน; (+) หมายถึง ผลทดสอบชัดเจนนอย; (-) หมายถึง ไม
ใหผลกับการทดสอบ  

จากตารางที่ 2 พบวาสารสกัดจากพืชแตละชนิดมีสารองคประกอบที่แตกตางกันไป โดยกลุมสารที่พบอยางชัดเจนใน
พืชทุกชนิดคือ คารดิแอก ไกลโคไซด ฟลาโวนอยด และแอลคาลอยด ซ่ึงสารสกัดพืชที่พบคารดิแอกไกลโคไซดอยางชัดเจนเม่ือ
ทําปฏิกิริยากับทั้ง Kedde’s และ Killer’s reagent คือสารสกัดจากลําตนวัวเลีย และพืชที่ใหผลการทดสอบสาร 
ฟลาโวนอยดกับ cyanin test อยางชัดเจนคือพุงแกและหนามโมนา สวนสารสกัดไดคลอโรมีเทน แอซิโตน และเมทานอลจาก
ตนนกกระลิงแดงใหผลทดสอบสารแอลคาลอยดชัดเจนที่สุดเม่ือทําปฏิกิริยากับ Dragendroff’s reagent  และพบวาพืชทุก
ชนิดไมมีสารกลุมซาโปนินสเปนองคประกอบเม่ือทําการทดสอบดวยการทําใหเกิดฟองหรือที่เรียกวา foam test นอกจากน้ีจะ
เห็นไดวามีสารกลุมแทนนินและฟนอลิก  ไตรเทอรพีนสเตียรอยด และฟลาโวนอยดเปนองคประกอบในพืชทุกชนิดแตอาจมีใน
ปริมาณนอยเน่ืองจากใหผลการทดสอบกับการทําปฏิกิริยาเคมีกับนํ้ายาทดสอบไมชัดเจน 
ฤทธิ์ความเปนพิษตอเซลลมะเร็ง 
 ผลการทดสอบฤทธ์ิความเปนพิษตอเซลลมะเร็งเบื้องตนของสารสกัดทุกชนิดที่ไดจากสวนลําตนของพืชวงศ 
Capparis ไดแกพุงแก งัวซัง นกกระลิงแดง วัวเลีย และหนามโมนา ซ่ึงไดจากการทดสอบที่ความเขมขนของสารสกัดสูงสุด
เทากันคือ 50.0 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร และเซลลมะเร็งที่เลือกสําหรับการทดสอบเบื้องตนมีทั้งหมด 3 ชนิด คือ เซลลมะเร็งชอง
ปากชนิด KB เซลลมะเร็งเตานมชนิด MCF-7 และเซลลมะเร็งปอดชนิด NCI-H187 ดังแสดงในตารางที่ 3 จากตารางที่ 3 
พบวาทั้งสารสกัดเฮกเซน ไดคลอโรมีเทน แอซิโตน และเมทานอล จากสวนลําตนของพุงแก งัวซัง วัวเลีย และหนามโมนา ไม
แสดงฤทธ์ิความเปนพิษตอเซลลมะเร็งทุกชนิดที่ใชในการทดสอบ  
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ตารางที่ 3 ฤทธ์ิความเปนพิษตอเซลลมะเร็งของสารสกัดที่ความเขมขน 50.0 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร 

พืช/สารสกัด ฤทธ์ิความเปนพิษตอเซลลมะเร็ง 
เซลลมะเร็งชองปาก

ชนิดKB 
เซลลมะเร็งเตานมชนิด

MCF-7 
เซลลมะเร็งปอดชนิด NCI-

H187 
พุงแก (Capparis siamensis Kurz)   
เฮกเซน Inactive Inactive Inactive 
ไดคลอโรมีเทน Inactive Inactive Inactive 
แอซิโตน Inactive Inactive Inactive 
เมทานอล Inactive Inactive Inactive 
งัวซัง(Capparis thorelii Gagnap.) 
เฮกเซน Inactive Inactive Inactive 
ไดคลอโรมีเทน Inactive Inactive Inactive 
แอซิโตน Inactive Inactive Inactive 
เมทานอล Inactive Inactive Inactive 
นกกระลิงแดง(Capparis kerrii Craib.) 
เฮกเซน Inactive Inactive Inactive 
ไดคลอโรมีเทน Active (99.61%)a Active (94.65%)a Active (100.01)a 

แอซิโตน Active (99.38%)a Inactive Active (100.18)a 

เมทานอล Inactive  Inactive  Active (77.04)a 

วัวเลีย(Capparis flavicans Kurz) 
เฮกเซน Inactive Inactive Inactive 
ไดคลอโรมีเทน Inactive Inactive Inactive 
แอซิโตน Inactive Inactive Inactive 
เมทานอล Inactive Inactive Inactive 
หนามโมนา(Capparis monantha Jacobs) 
เฮกเซน Inactive Inactive Inactive 
ไดคลอโรมีเทน Inactive Inactive Inactive 
แอซิโตน Inactive Inactive Inactive 
เมทานอล Inactive Inactive Inactive 

a หมายถึง % inhibition, Active หมายถึง แสดงฤทธ์ิยับยั้งเซลลมะเร็งที่  ≥ 50%, Inactive หมายถึง แสดงฤทธ์ิ
ยับยั้งเซลลมะเร็ง < 50%, Negative control สําหรับทุกการทดสอบคือ 0.5% DMSO (% inhibition = 0.00); Positive 

control (% inhibition, ความเขมขนสูงสุด)สําหรับ KB cell line; Ellipticine (99.58%, 10.0 μg/mL) และ 
Doxorubicine (85.91%, 10.0 μg/mL), สําหรับ MCF7 cell  line;  Tamoxifen (99.69%, 40.0 μg/mL) และ 
Doxorubicine (94.53%, 40.0µg/mL), สําหรับ NCI-H187 cell line;  Ellipticine (93.20%, 8.0 μg/mL และ 
Doxorubicin (97.72%, 0.8 μg/mL) 

ส่ิงที่นาสนใจเปนอยางยิ่งจากการทดสอบฤทธ์ิความเปนพิษตอเซลลมะเร็งของสารสกัดคือการที่มีสารสกัดจากพืช
เพียงชนิดเดียวเทาน้ันที่แสดงฤทธ์ิความเปนพิษตอเซลลมะเร็งดีน่ันคือสารสกัดจากลําตนของนกกระลิงแดงจากผลการวิจัย
พบวาสารสกัดเฮกเซนของตนนกกระลิงแดงไมแสดงฤทธ์ิตอทั้งเซลลมะเร็ง KB  MCF-7 และNCI-H187  สารสกัดเมทานอล
แสดงฤทธ์ิความเปนพิษตอเฉพาะเซลลมะเร็ง KB ในระดับปานกลางที่เปอรเซ็นตการยับยั้งเทากับ 77.04%  สวนสารสกัด 
แอซิโตนไมแสดงฤทธ์ิตอเซลลมะเร็งเตานมชนิด MCF-7 แตแสดงฤทธ์ิดีตอทั้งเซลลมะเร็งชองปาก KB และเซลลมะเร็งปอด
NCI-H187 ที่เปอรเซ็นตการยับยั้งเทากับ 99.39% และ 100.18% ตามลําดับในขณะที่สารสกัดไดคลอโรมีเทนแสดงฤทธ์ิดี
ที่สุดตอทั้งเซลลมะเร็งชองปาก KB  เซลลมะเร็งเตานม MCF-7 และเซลลมะเร็งปอด NCI-H187 ที่เปอรเซ็นตการยับยั้งเทากับ 
99.61%  94.65%  และ 100.01% ตามลําดับจากงานวิจัยกอนหนาน้ีที่กลาวถึงความสําคัญและประสิทธิภาพของสารแอลคามห
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ลอยดจากพืชวาเปนสารที่มีฤทธ์ิตานมะเร็งที่ดี (Mohan et al., 2012: 46) ประกอบกับการแสดงฤทธ์ิที่ดีของสารสกัดไดคลอ
โรมีเทน และแอซิโตนตอการยับยั้งเซลลมะเร็งจึงสามารถกลาวได การมีฤทธ์ิยับยั้งเซลลมะเร็งน้ีอาจเน่ืองมาจากการมีสาร
องคประกอบหลักเปนสารประเภทแอลคาลอยดดังจะเห็นไดจากผลการทดสอบกับ Dragendroff’s reagent ที่ใหผลบวกกับ
การทดสอบชัดเจนที่สุด และการแสดงฤทธ์ิระดับปานกลางของสารสกัดเมทานอลอาจเปนเพราะการมีสารประกอบแอลคา
ลอยดในปริมาณนอยกวา  จึงอาจสามารถกลาวไดวาฤทธ์ิความเปนพิษตอเซลลมะเร็งของสารสกัดไดคลอโรมีเทน แอซิโตนและ
เมทานอลของลําตนนกกระลิงแดง อาจมีผลมาจากการแสดงฤทธ์ิของสารหลักประเภทแอลคาลอยดที่มีโครงสรางทางเคมี และ
สภาพความเปนขั้วของโมเลกุลเหมาะสมในการละลายในตัวทําละลายอินทรียที่ มีสภาพขั้วแตกตางกันตามลําดับคือ  
ไดคลอโรมีเทน แอซิโตน และมีแอลคาลอยดบางชนิดที่มีสภาพความเปนขั้วสูงดังจะเห็นไดจากการเปนองคประกอบในสาร
สกัดเมทานอล     

นอกจากน้ียังสามารถสนับสนุนผลของการมีอิทธิพลหลักจากสารแอลคาลอยดที่เปนองคประกอบของตนนกกระลิง
แดงในการยับยั้งเซลลมะเร็งไดจากการไมแสดงฤทธ์ิความเปนพิษตอเซลลมะเร็งของสารสกัดชั้นเฮกเซนซ่ึงไมพบแอลคาลอยด
เปนองคประกอบจากผลการทดสอบเบื้องตนหรืออาจกลาวไดวาการแสดงฤทธ์ิตานมะเร็งที่ดีน้ันอาจเกิดจากการมีฤทธ์ิรวมกัน
ของสารแอลคาลอยดซ่ึงเปนสารหลัก และสารองคประกอบรองอ่ืนๆ เชน แทนนิน ไตรเทอรพีน ฟลาโวนอยด หรือแมแตสาร
ประเภทคารดิแอก ไกลโคไซดและเม่ือกลาวถึงความจําเพาะตอการแสดงฤทธ์ิของสารสกัดตอเซลลมะเร็งที่ใชในการทดสอบ
เบื้องตน พบวาสารสกัดเมทานอลถึงแมแสดงฤทธ์ิที่ปานกลางแตมีความจําเพาะตอเซลลมะเร็ง NCI-H187 เทาน้ัน ในขณะที่
สารสกัดแอซิโตนและไดคลอโรมีเทนมีแนวโนมของการมีความจําเพาะตอการแสดงฤทธ์ิยับยั้งเซลลมะเร็งลดลงดังจะเห็นไดจาก
สามารถยับยั้งเซลลมะเร็งที่ใชทดสอบไดเกือบทุกชนิดซ่ึงเปนขอมูลที่นาสนในใจเปนอยางยิ่งสําหรับการศึกษาเชิงลึกเพื่อคนหา
โมเลกุลตนแบบสําหรับการนําไปใชประโยชนจริงสําหรับการเปนยาตานมะเร็งในอนาคต   

เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานอีกประการหน่ึงกลุมผูวิจัยไดศึกษาขอมูลของการมีสาร markersในสารสกัดไดคลอโรมีเทน
และสารสกัดแอซิโตนของนกกระลิงแดงซ่ึงแสดงฤทธ์ิดีที่สุดโดยใชเทคนิค TLC เทียบกับสกัดไดคลอโรมีเทนและสารสกัด 
แอซิโตนจากลําตนของพุงแก งัวซัง วัวเลีย และหนามโมนา ตามลําดับ พบวาไดผลดังแสดงในภาพที่ 2 จากTLC โครมาโท 
แกรมจะเห็นไดวา สารสกัดไดคลอโรมีเทนและแอซิโตนของของพืชวงศ Capparis ที่ใชในงานวิจัยน้ีมีความคลายคลึงกันมาก
เม่ือพิจารณาจากคา Rfของสารแตละชนิดที่ปรากฏ  และที่สําคัญพบวาการที่สารสกัดไดคลอโรมีเทนของนกกระลิงแดง (ภาพที่ 
1ก จุดที่ 3) แสดงฤทธ์ิความเปนพิษตอเซลลมะเร็งดีที่สุด และดีกวาพืชชนิดอ่ืนๆ อาจเน่ืองมาจากการแสดงฤทธ์ิรวมกันของ
สารหลักที่มีคา Rf 0.72 และสารองคประกอบรองซ่ึงมีคา Rf 0.77 และ 0.15  นอกจากน้ียังพบวาสารสกัดแอซิโตนของพืชทุก
ชนิดมีความใกลเคียงกัน เม่ือพิจารณาจากผลการยอมสีดวยแอนิซาลดีไฮดสเปรยรีเอเจนต (ภาพที่ 2ข-3) แตผลจากการสอง
ภายใตแหลงกําเนิดแสงอัลตราไวโอเลตทั้งความยาวคล่ืน 254 และ 366 นาโนเมตร พบวามีความแตกตางกันอยางชัดเจน แต
เน่ืองจากสารสกัดแอซิโตนของนกกระลิงแดง (ภาพที่ 2ข1-3 จุดที่ 3)  แสดงฤทธ์ิในการยับยั้งเซลลมะเร็งไดดีที่สุด ในเบื้องตน
อาจสามารถกลาวไดวาอาจเปนผลมาจากการแสดงฤทธ์ิรวมกันของสารหลักที่มีคา Rf0.63 และสารรองที่คา Rf 0.06  และ 
0.25 เปนตน ซ่ึงเปนกลุมสารที่ไมพบหรือพบนอยในพืชอีก 4 ชนิด 
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ไดคลอโรมีเทน แอซิโตน และมีแอลคาลอยดบางชนิดที่มีสภาพความเปนขั้วสูงดังจะเห็นไดจากการเปนองคประกอบในสาร
สกัดเมทานอล     
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ภาพที่ 2  TLC โครมาโทแกรมของสารสกัด ก) สารสกัดไดคลอโรมีเทน; วัฏภาคเคล่ือนที่ แอซิโตน:เฮกเซน (15:85); ตัว
ตรวจสอบ, ก-1: UV 254 nm, ก-2: UV 366 nm, ก-3: นํ้ายาทดสอบ anisaldehyde/sulfuric, ข) สารสกัดแอซิโตน; วัฏ
ภาคเคล่ือนที่ แอซิโตน:เฮกเซน (30:70); ตัวตรวจสอบ, ข-1: UV 254 nm, ข-2: UV 366 nm, ข-3: นํ้ายาทดสอบ 
anisaldehyde/sulfuric; จุด 1 พุงแก, จุด 2 งัวซัง, จุด 3 นกกระลิงแดง, จุด 4 วัวเลีย และจุด 5 หนามโมนา 

สรุป 

การวิจัยน้ีไดศึกษาถึงการนําสวนของลําตนพืชสมุนไพรไทยที่ควรคาแกการอนุรักษ5 ชนิด จากเขตพื้นที่ 
ปาโปงสลอด อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยลวนเปนพืชในวงศกุมบก (Capparaceae) สกุล Capparisที่มีความ
หลากหลายทางดานสปชียไดแก พุงแก (Capparis siamensis Kurz)  หนามโมนา (Capparis monantha Jacobs)  งัวซัง 
(Capparis thorelii Gagnap)  นกกระลิงแดง (Capparis kerrii Craib) และ วัวเลีย (Capparis flavicans Kurz) มาทําการ
สกัดและศึกษาฤทธ์ิความเปนพิษตอเซลลมะเร็งของมนุษย  และพบวามีพืชที่แสดงฤทธ์ิดีเพียงชนิดเดียวเทาน้ันคือ นกกระลิง
แดง ซ่ึงผลการวิจัยทําใหทราบวาการแสดงฤทธ์ิตานมะเร็งที่ดีน้ีอาจมีผลมาจากการมีสารองคประกอบหลักเปนสารกลุม 
แอลคาลอยด  นอกจากน้ีผลการวิจัยที่ไดยังถือเปนการคนพบองคความรูใหมอันเปนจุดเริ่มตนที่มีคุณคาตอนักเคมีผลิตภัณฑ
ธรรมชาติในการนําขอมูลวิจัยพื้นฐานไปใชตอยอดเพื่อคนหาโมเลกุลของสารบริสุทธ์ิที่เปนองคประกอบของตนนกกระลิงแดง
ซ่ึงมีฤทธ์ิยับยั้งเซลลมะเร็งที่มีประสิทธิภาพสูงอันจะนําไปสูการคนพบโมเลกุลยาตานมะเร็งชนิดใหมที่มีศักยภาพสูงทั้งในแงของ
การทําลายเซลลมะเร็ง และในแงของการมีความปลอดภัยตอเซลลปกติของรางกายมนุษย  และงานวิจัยน้ียังถือไดวาเปนการ
สนองพระราชดําริ ในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี(พอ.สธ.) ในการนําพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาที่ดี แตไมเคยมีการศึกษาวิจัยมากอน ใหไดรับการสนับสนุนหรือ
สงเสริมการปลูกเพิ่มเพื่อนําไปใชใหเกิดประโยชนทางดานสมุนไพรอยางสูงสุด  

ขอเสนอแนะ 

 งานวิจัยน้ีควรศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นที่นาสนใจดังน้ี 
1. ควรนําสารสกัดของนกกระลิงแดงไปทดสอบฤทธ์ิความเปนพิษตอเซลลปกติของมนุษย ซ่ึงขอมูลที่ไดอาจเปน

ประโยชนตอการนําไปประยุกตใชจริงในแงของความปลอดภัย 
2. ควรนําสวนอ่ืนของพืช นอกเหนือจากลําตนมาศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งเซลลมะเร็ง เชน สวนใบ ดอก หรือ

ผล เพราะเปนสวนที่พืชผลิตไดมากและไมเปนการทําลายตนพืชเม่ือมีการนําไปใชจริงในปริมาณมาก 
3. ควรศึกษาวิจัยอยางตอเน่ืองเพื่อแยกสารใหบริสุทธ์ิ และศึกษาโครงสรางทางเคมีของสารที่แยกได ซ่ึงอาจเปนการ

คนพบโมเลกุลตนแบบชนิดใหมที่ไดจากพืชสมุนไพรไทยสําหรับการพัฒนาสูการเปนยาตานมะเร็งที่มีประสิทธิภาพในอนาคต  
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การสาธิตและถายทอดเทคโนโลยีแอลอีดีเพื่อชุมชนคารบอนต่ํา (ข้ันออกแบบ) 
Demonstration and Technology Transfer of LED for Low Carbon Community (Design) 

คิดชาย  อุณหศิริกุล1, มนัส อุณหศิริกุล 2 
1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร   มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 

บทคัดยอ 

โครงการวิจัยการสาธิตและถายทอดเทคโนโลยีแอลอีดีเพื่อชุมชนคารบอนต่ํา (ขั้นออกแบบ)  มีวัตถุประสงค เพื่อการ
ออกแบบชุดสาธิตการประยุกตใชแอลอีดี ใชในการถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน  วิธีวิจัย คือ กําหนดปญหาหรือความตองการ   
การพัฒนาขอกําหนด สรางแนวคิดในการออกแบบ การออกแบบในลักษณะเปนรูปราง ผลจากการวิจัยสรุปได วา ได
ดําเนินการออกแบบชุดสาธิตการประยุกตใชแอลอีดีรวม 3 ชุด คือ  1) ชุดสาธิตแอลอีดีกับการกระจายแสง ใชเพื่อแสดงใหเห็น
ถึงความสําคัญของโคมกระจายแสงในรูปแบบตางๆ 2) ชุดสาธิตแอลอีดีกับพลังงานหมุนเวียน ใชเพื่อแสดงใหเห็นถึงการใชงาน
รวมกันของแอลอีดีกับพลังงานหมุนเวียนไดอยางยาวนาน และ 3) ชุดสาธิตแอลอีดีกับการเคล่ือนไหว ใชเพื่อแสดงใหเห็นถึง
จุดเดนของแอลอีดีในการใหแสงสวางได ในขณะที่มีการเคล่ือนไหวอยางตอเน่ือง โดยที่ในแตละชุดสาธิตน้ันจะประกอบไปดวย  
ชุดวัสดุอุปกรณและเอกสารประกอบการสาธิต ในเอกสารมีรายละเอียดหัวขอ คือ วัตถุประสงค ทฤษฎีที่เก่ียวของ วัสดุ
อุปกรณที่ใชสาธิต วิธีสาธิตและผลที่ไดรับ คําถามภายหลังการสาธิต และเอกสารอางอิง พรอมในการออกแบบรายละเอียด
และจัดสรางตนแบบชุดสาธิตตอไป 
คําสําคัญ : การสาธิตและถายทอดเทคโนโลยี, แอลอีดี, ชุมชนคารบอนต่ํา, การออกแบบ  

Abstract 
This research aimed to design the demonstration package for LED application used for 

technology transfer in a community. The research procedures included identify needs, develop 
specifications, conceptual designs and embodiment designs. The three sets of the demonstration 
packages designed were: 1) The demonstration of LED and light distribution showed the importance of 
light distribution in various forms. 2) The demonstration of LED and renewable energy showed long co-
operation between LED and renewable energy. 3) The demonstration of LED and movement showed the 
light amidst continual movement. The demonstration packages for LED application included sets of 
materials, equipment and document. The document showed objectives, theories, materials and 
equipments, methods and results, questions and references.  
Keywords:  Demonstration and Technology Transfer,  LED,  Low Carbon Community,  Design 

บทนํา 
ระบบไฟฟาของไทย ในรอบ 5 ป ที่ผานมา  เราจะเห็นวากําลังผลิตติดตั้งของระบบไฟฟาเพิ่มขึ้นตอเน่ืองทุกป  

จากขนาด 30,508 เมกะวัตต  ในป 2551  เพิ่มเปน 33,177 เมกะวัตต  ในป 2555   ในการใชพลังงานไฟฟาจากปริมาณ  
135,449 ลานกิโลวัตตชั่วโมง ในป 2551  เพิ่มมาเปน  162,668 ลานกิโลวัตตชั่วโมง ในป 2555   ภายในชวงเวลา 5 ป หรือ
เพิ่มขึ้นประมาณ  20 %  ดังแสดงในตาราง 1 

ตาราง 1  การใช การผลิตและกําลังผลิตติดตั้งของระบบไฟฟา 
 2551 2552 2553 2554 2555 

การใชพลังงานไฟฟา (ลานกิโลวัตตช่ัวโมง) 135,449 135,209 149,320 148,700 162,668 

กําลังการผลิตติดตั้ง (เมกะวัตต) 30,508 30,607 31,485 31,773 33,177 

การผลิตพลังไฟฟาสูงสุด (เมกะวัตต) 23,074 23,064 25,094 23,388 24,825 

การผลิตพลังงานไฟฟา (ลานกิโลวัตตช่ัวโมง) 147,427 148,390 159,518 155,986 168,471 

การใชพลังงานไฟฟาตอคน (กิโลวัตตช่ัวโมง/คน) 2,137 2,128 2,338 2,321 2,529 

(ที่มา  :  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ   สถิติพลังงานของประเทศไทย ป 2555 : หนา 44) มห
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มีการประมาณกันวา อังกฤษใชพลังงานไฟฟาสําหรับระบบแสงสวาง ราว 19 % ของพลังงานไฟฟาที่ผลิตได
ทั้งหมด (The Society of Light and Lighting, 2009 :  p 120)  ถาเราใชตัวเลขคาน้ี  มาประมาณไดวาไทยใชพลังงานใน
ระบบแสงสวาง (19 % ของการใชพลังงานไฟฟารวม 162,668 ลานกิโลวัตตชั่วโมง ในป 2555) มีปริมาณถึง  30,907 ลาน
กิโลวัตตชั่วโมงตอป   เม่ือมาคิดมูลคาจากราคาจําหนายพลังงานไฟฟา  โดยจะใชราคาเฉล่ีย 3.32 บาทตอหนวย ในเขตนคร
หลวง และราคาเฉล่ีย 3.14 บาทตอหนวย ในเขตภูมิภาค (รายงานไฟฟาของประเทศไทย ป 2554, หนา 33)  นํามาเฉล่ียเปน
ราคาเดียว  3.23 บาท/กิโลวัตตชั่วโมง   ดังน้ันประมาณมูลคาพลังงานไฟฟาในระบบแสงสวางทั้งหมดเปน  30,907 x 3.23 = 
99,829 ลานบาทตอป น่ันคือ มีการใชพลังงานไฟฟาในระบบแสงสวางมากถึง เกือบแสนลานบาทตอป   ถาหากวาประหยัด
พลังงานในระบบแสงสวางเพียง 5 %  จะประหยัดเงินประชาชนไดเกือบ หาพันลานบาทตอป 

ในชวงกลางของทศวรรษที่ 1920   นักวิทยาศาสตรชาวรัสเซีย ชื่อ  โอเล็ก วลาดิมิโรวิช โลเซฟ  ไดประดิษฐ
แอลอีดีชิ้นแรกออกมาสําเร็จ  โดยไมทราบเรื่องการคนพบ ปรากฏการณเปลงแสงจากสารก่ึงตัวนํา ของ เฮนรี ราวนด จาก 
มารโคนีแล็บสมากอน  ซ่ึงมีผลงานไดตีพิมพในวารสารหลายฉบับ แตไมมีการนําไปใชในทางปฏิบัติสําหรับการคนพบครั้งน้ัน   
สําหรับการพัฒนาแอลอีดีน้ัน เริ่มขึ้นอยางจริงจังในป ค.ศ.1955  โดย นายรูบิน บราวนสไตน นักวิทยาศาสตรของบริษัทอารซี
เอ  ไดรายงานเรื่องการเปลงรงัสีอินฟราเรด ออกมาจากสารแกลเลียมอารเซไนด และสารตัวนําอ่ืน ๆ  จากน้ันมีการวิจัยพัฒนา
กันมาอยางตอเน่ือง  แอลอีดี (LED) เปนไดโอดที่ใหแสงสวางและมีขนาดเล็ก  จึงไดมีการนํามาใชในอุปกรณแสดงผลทาง
อิเล็กทรอนิกสมากมาย   ในราวป ค.ศ.1964  บริษัท ไอบีเอ็ม จํากัด  ใชแอลอีดีใหแสงสวางแสดงสถานะเปด-ปด บนแผงวงจร
ในคอมพิวเตอรเมนเฟรม  ซ่ึงอาจจะถือไดวาเปนครั้งแรกที่ใชแอลอีดีมาแทนหลอดไส   ในปจจุบันน้ีเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
ไดมีการพัฒนากาวหนาไปมาก   แอลอีดีจึงไดรับการพัฒนาใหมีคาความสวางและมีประสิทธิภาพมากขึน้  เชน  ในป ค.ศ.2006  
Nichia Corporation  ไดพัฒนาแอลอีดีแสงสีขาว มีประสิทธิผลสูงถึง 150 ลูเมนตอวัตต  และเม่ือ ธันวาคม 2012   บริษัทครี 
(Cree) ไดพัฒนาแอลอีดี ที่มีประสิทธิผลสูงถึง 200 ลูเมนตอวัตต  เปนตน (Wikipedia-LED, 2014) 

มีแนวโนมวาในอนาคตอันใกลน้ี แอลอีดีจะถูกนํามาใชงานทดแทนหลอดไฟฟาทั่วไป  เน่ืองมาจากแอลอีดี มีขอดีที่
ซ่ึงเหนือกวาหลอดไฟทั่วไป คือ  (1) แอลอีดีใชพลังงานนอยมาก  ใชพลังงานนอยกวาหลอดไสมากถึง  90-95 %   (2) แอลอีดี
มีอายุการใชงานยาวนาน  ประมาณกันวาจะมีอายุใชงานปกติราว  35,000-50,000 ชั่วโมง และอาจมากถึง  100,000 ชั่วโมง   
ขณะที่หลอดฟลูออเรสเซนตมีอายุใชงานปกติประมาณ  10,000-15,000 ชั่วโมง  และหลอดไสมีอายุใชงานปกติประมาณ 
1,000-2,000 ชั่วโมง เทาน้ัน   (3) แอลอีดีมีหลายสี หลายขนาดและหลายรูปแบบ  จึงสามารถใหแสงสีตางๆ ได มี
ประสิทธิภาพกวาแสงสีจากเทคโนโลยีแสงสวางแบบอ่ืน    (4) แอลอีดีไมกอเกิดความรอนที่หลอดมากเหมือนกับแสงสวางแบบ
อ่ืน ๆ   ดังน้ันจึงลดความเส่ียงจากไฟไหม และชวยลดความรอนจากหลอดไฟภายในอาคารได   (5) แอลอีดีทนตอ
สภาพแวดลอมไดดี  เชน  สามารถใชในเครื่องมือที่มีการส่ันสะเทือนได หรือในสภาวะที่รุนแรงอ่ืนๆ  เปนตน   (6) แอลอีดี
สามารถเปดปดไดอยางรวดเร็ว   มากกวาเทคโนโลยีแสงสวางอ่ืน ๆ   (7) แอลอีดีใหความสวางเต็มที่ไดอยางรวดเร็ว   ภายใน
เวลาเปนไมโครวินาทีเทาน้ัน  ซ่ึงเร็วมากกวาหลอดฟลูออเรสเซนตและเร็วกวาหลอดไสประมาณ 10 เทาตัว   (8) แอลอีดีมี
ขนาดเล็ก   จึงสามารถนํามาประยุกตใชงานไดหลากหลายมาก   (9) แอลอีดีไมมีสารพิษภายในหลอด (Brian Clark Howard, 
2011) จึงปลอดภัยมากกวา   (10) แอลอีดีสามารถใชงานไดที่อุณหภูมิต่ํามาก  ใชไดถึงคา   -40 องศาเซลเซียส (Craig 
Dilovie, 2006)   (11) สามารถปดเปดไดบอยครั้ง   แอลอีดีใชในงานที่ปดเปดบอยไดดี ไมเหมือนกับหลอดฟลูออเรสเซนตที่
หลอดจะเสียเร็วขึ้น เม่ือตองปดเปดบอยขึ้น   (12) การหรี่ไฟ   แอลอีดีสามารถจะหรี่แสงสวางไดงาย ดวยวิธีลดคา
กระแสไบแอสตรง หรือดวยวิธี PWM   (13) การโฟกัสแสง   ตัวแอลอีดีสามารถออกแบบใหโฟกัสแสงของตัวเองได  ขณะที่
หลอดไสและหลอดฟลูออเรสเซนต  ยังตองพึ่งตัวสะทอนภายนอกในการรวบรวมแสงและสองไปยังจุดที่ตองการ (Wikipedia-
LED, 2014) 

แอลอีดีเปนเทคโนโลยีของแสงสวางในยุคปจจุบันและอนาคต  เปนแสงสวางจากสารก่ึงตัวนําที่นํามาใชแทนที่
หลอดไฟฟาแบบดั้งเดิม   ซ่ึงจะชวยลดขยะหลอดไฟเดิม  เพิ่มประโยชนใชสอย  และประหยัดพลังงานไดมาก  ถึงแมวาใน
ปจจุบันน้ี แอลอีดีจะยังมีราคาแพงเม่ือเทียบกับเทคโนโลยีแสงสวางแบบเดิม  แตในอนาคตคาใชจายเหลาน้ีจะลดลงอยาง
รวดเร็ว เม่ือมีการใชงานแพรหลายมากขึ้น   ดังน้ันการรับรูและเขาใจถึงขอดีขอเสีย และแนวทางในการใชงานอยางคุมคา    
จึงเปนส่ิงจําเปนมากในการปรับตัวรับการเปล่ียนแปลงและนําเทคโนโลยีมาใชประโยชน   เน่ืองจากความจําเปนที่จะตอง
ปรับตัวเขาสูสังคมคารบอนต่ํา (Low Carbon Society) เพราะปญหาโลกรอน (Global Warming) (J.David Neelin, 2010)  
ดังน้ัน การรับทราบเทคโนโลยีและมุงพัฒนาทองถิ่นใหเปนชุมชนคารบอนต่ําถือเปนแนวทางหน่ึง  โดยใชแอลอีดีเขามาชวยมห
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มีการประมาณกันวา อังกฤษใชพลังงานไฟฟาสําหรับระบบแสงสวาง ราว 19 % ของพลังงานไฟฟาที่ผลิตได
ทั้งหมด (The Society of Light and Lighting, 2009 :  p 120)  ถาเราใชตัวเลขคาน้ี  มาประมาณไดวาไทยใชพลังงานใน
ระบบแสงสวาง (19 % ของการใชพลังงานไฟฟารวม 162,668 ลานกิโลวัตตชั่วโมง ในป 2555) มีปริมาณถึง  30,907 ลาน
กิโลวัตตชั่วโมงตอป   เม่ือมาคิดมูลคาจากราคาจําหนายพลังงานไฟฟา  โดยจะใชราคาเฉล่ีย 3.32 บาทตอหนวย ในเขตนคร
หลวง และราคาเฉล่ีย 3.14 บาทตอหนวย ในเขตภูมิภาค (รายงานไฟฟาของประเทศไทย ป 2554, หนา 33)  นํามาเฉล่ียเปน
ราคาเดียว  3.23 บาท/กิโลวัตตชั่วโมง   ดังน้ันประมาณมูลคาพลังงานไฟฟาในระบบแสงสวางทั้งหมดเปน  30,907 x 3.23 = 
99,829 ลานบาทตอป น่ันคือ มีการใชพลังงานไฟฟาในระบบแสงสวางมากถึง เกือบแสนลานบาทตอป   ถาหากวาประหยัด
พลังงานในระบบแสงสวางเพียง 5 %  จะประหยัดเงินประชาชนไดเกือบ หาพันลานบาทตอป 

ในชวงกลางของทศวรรษที่ 1920   นักวิทยาศาสตรชาวรัสเซีย ชื่อ  โอเล็ก วลาดิมิโรวิช โลเซฟ  ไดประดิษฐ
แอลอีดีช้ินแรกออกมาสําเร็จ  โดยไมทราบเรื่องการคนพบ ปรากฏการณเปลงแสงจากสารก่ึงตัวนํา ของ เฮนรี ราวนด จาก 
มารโคนีแล็บสมากอน  ซ่ึงมีผลงานไดตีพิมพในวารสารหลายฉบับ แตไมมีการนําไปใชในทางปฏิบัติสําหรับการคนพบครั้งน้ัน   
สําหรับการพัฒนาแอลอีดีน้ัน เริ่มขึ้นอยางจริงจังในป ค.ศ.1955  โดย นายรูบิน บราวนสไตน นักวิทยาศาสตรของบริษัทอารซี
เอ  ไดรายงานเรื่องการเปลงรงัสีอินฟราเรด ออกมาจากสารแกลเลียมอารเซไนด และสารตัวนําอ่ืน ๆ  จากน้ันมีการวิจัยพัฒนา
กันมาอยางตอเน่ือง  แอลอีดี (LED) เปนไดโอดที่ใหแสงสวางและมีขนาดเล็ก  จึงไดมีการนํามาใชในอุปกรณแสดงผลทาง
อิเล็กทรอนิกสมากมาย   ในราวป ค.ศ.1964  บริษัท ไอบีเอ็ม จํากัด  ใชแอลอีดีใหแสงสวางแสดงสถานะเปด-ปด บนแผงวงจร
ในคอมพิวเตอรเมนเฟรม  ซ่ึงอาจจะถือไดวาเปนครั้งแรกที่ใชแอลอีดีมาแทนหลอดไส   ในปจจุบันน้ีเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
ไดมีการพัฒนากาวหนาไปมาก   แอลอีดีจึงไดรับการพัฒนาใหมีคาความสวางและมีประสิทธิภาพมากขึน้  เชน  ในป ค.ศ.2006  
Nichia Corporation  ไดพัฒนาแอลอีดีแสงสีขาว มีประสิทธิผลสูงถึง 150 ลูเมนตอวัตต  และเม่ือ ธันวาคม 2012   บริษัทครี 
(Cree) ไดพัฒนาแอลอีดี ที่มีประสิทธิผลสูงถึง 200 ลูเมนตอวัตต  เปนตน (Wikipedia-LED, 2014) 

มีแนวโนมวาในอนาคตอันใกลน้ี แอลอีดีจะถูกนํามาใชงานทดแทนหลอดไฟฟาทั่วไป  เน่ืองมาจากแอลอีดี มีขอดีที่
ซ่ึงเหนือกวาหลอดไฟทั่วไป คือ  (1) แอลอีดีใชพลังงานนอยมาก  ใชพลังงานนอยกวาหลอดไสมากถึง  90-95 %   (2) แอลอีดี
มีอายุการใชงานยาวนาน  ประมาณกันวาจะมีอายุใชงานปกติราว  35,000-50,000 ชั่วโมง และอาจมากถึง  100,000 ชั่วโมง   
ขณะที่หลอดฟลูออเรสเซนตมีอายุใชงานปกติประมาณ  10,000-15,000 ชั่วโมง  และหลอดไสมีอายุใชงานปกติประมาณ 
1,000-2,000 ชั่วโมง เทาน้ัน   (3) แอลอีดีมีหลายสี หลายขนาดและหลายรูปแบบ  จึงสามารถใหแสงสีตางๆ ได มี
ประสิทธิภาพกวาแสงสีจากเทคโนโลยีแสงสวางแบบอ่ืน    (4) แอลอีดีไมกอเกิดความรอนที่หลอดมากเหมือนกับแสงสวางแบบ
อ่ืน ๆ   ดังน้ันจึงลดความเส่ียงจากไฟไหม และชวยลดความรอนจากหลอดไฟภายในอาคารได   (5) แอลอีดีทนตอ
สภาพแวดลอมไดดี  เชน  สามารถใชในเครื่องมือที่มีการส่ันสะเทือนได หรือในสภาวะที่รุนแรงอ่ืนๆ  เปนตน   (6) แอลอีดี
สามารถเปดปดไดอยางรวดเร็ว   มากกวาเทคโนโลยีแสงสวางอ่ืน ๆ   (7) แอลอีดีใหความสวางเต็มที่ไดอยางรวดเร็ว   ภายใน
เวลาเปนไมโครวินาทีเทาน้ัน  ซ่ึงเร็วมากกวาหลอดฟลูออเรสเซนตและเร็วกวาหลอดไสประมาณ 10 เทาตัว   (8) แอลอีดีมี
ขนาดเล็ก   จึงสามารถนํามาประยุกตใชงานไดหลากหลายมาก   (9) แอลอีดีไมมีสารพิษภายในหลอด (Brian Clark Howard, 
2011) จึงปลอดภัยมากกวา   (10) แอลอีดีสามารถใชงานไดที่อุณหภูมิต่ํามาก  ใชไดถึงคา   -40 องศาเซลเซียส (Craig 
Dilovie, 2006)   (11) สามารถปดเปดไดบอยครั้ง   แอลอีดีใชในงานที่ปดเปดบอยไดดี ไมเหมือนกับหลอดฟลูออเรสเซนตที่
หลอดจะเสียเร็วขึ้น เม่ือตองปดเปดบอยขึ้น   (12) การหรี่ไฟ   แอลอีดีสามารถจะหรี่แสงสวางไดงาย ดวยวิธีลดคา
กระแสไบแอสตรง หรือดวยวิธี PWM   (13) การโฟกัสแสง   ตัวแอลอีดีสามารถออกแบบใหโฟกัสแสงของตัวเองได  ขณะที่
หลอดไสและหลอดฟลูออเรสเซนต  ยังตองพึ่งตัวสะทอนภายนอกในการรวบรวมแสงและสองไปยังจุดที่ตองการ (Wikipedia-
LED, 2014) 

แอลอีดีเปนเทคโนโลยีของแสงสวางในยุคปจจุบันและอนาคต  เปนแสงสวางจากสารก่ึงตัวนําที่นํามาใชแทนที่
หลอดไฟฟาแบบดั้งเดิม   ซ่ึงจะชวยลดขยะหลอดไฟเดิม  เพิ่มประโยชนใชสอย  และประหยัดพลังงานไดมาก  ถึงแมวาใน
ปจจุบันน้ี แอลอีดีจะยังมีราคาแพงเม่ือเทียบกับเทคโนโลยีแสงสวางแบบเดิม  แตในอนาคตคาใชจายเหลาน้ีจะลดลงอยาง
รวดเร็ว เม่ือมีการใชงานแพรหลายมากขึ้น   ดังน้ันการรับรูและเขาใจถึงขอดีขอเสีย และแนวทางในการใชงานอยางคุมคา    
จึงเปนส่ิงจําเปนมากในการปรับตัวรับการเปล่ียนแปลงและนําเทคโนโลยีมาใชประโยชน   เน่ืองจากความจําเปนที่จะตอง
ปรับตัวเขาสูสังคมคารบอนต่ํา (Low Carbon Society) เพราะปญหาโลกรอน (Global Warming) (J.David Neelin, 2010)  
ดังน้ัน การรับทราบเทคโนโลยีและมุงพัฒนาทองถิ่นใหเปนชุมชนคารบอนต่ําถือเปนแนวทางหน่ึง  โดยใชแอลอีดีเขามาชวย
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ประหยัดพลังงาน   สถาบันอุดมศึกษาทองถิ่น จึงควรมีบทบาทเผยแพรเทคโนโลยีใหความรูกับชุมชน   ผูวิจัยจึงไดจัดทํา
โครงการวิจัย การสาธิตและถายทอดเทคโนโลยีแอลอีดีเพื่อชุมชนคารบอนต่ํา น้ีขึ้นมา   เพื่อออกแบบพัฒนาชุดสาธิตการ
ประยุกตใชแอลอีดี ใชในการถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน 

ในการออกแบบพัฒนาชุดสาธิตการประยุกตใชแอลอีดี น้ัน จะใชกระบวนการออกแบบดานวิศวกรรม  ซ่ึงเปน
กระบวนการที่สมบูรณและยอมรับกันมากในการพัฒนาผลิตภัณฑตางๆ เพื่อใหสามารถจัดทําชุดสาธิตไดอยางสมบูรณ   
กระบวนการออกแบบดานวิศวกรรม (Engineering Design Process) แบงไดเปน 7 ขั้นตอน (Haugh Jack, 2013)  ดังน้ี   
(1) กําหนดปญหาหรือความตองการ (Identify Needs)   (2) การพัฒนาขอกําหนด (Develop Specifications)   (3) แนวคิด
ในการออกแบบ (Conceptual Design)   (4) การออกแบบในลักษณะเปนรูปราง (Embodiment Design)   (5) การ
ออกแบบในรายละเอียด (Detailed Design) (6) การสรางตนแบบและทดสอบ (Build Prototype and Prototype 
Testing)   (7) การยอมรับของผูใชงาน (Customer Acceptance)  มีบางตําราระบุขั้นตอนแตกตาง น่ันคือ  กระบวนการ
ออกแบบดานวิศวกรรม  แบงไดเปน 7 เฟส (George E.Dieter, 2009) น้ันคือ (1) แนวคิดในการออกแบบ (Conceptual 
Design)   (2) การออกแบบในลักษณะเปนรูปราง (Embodiment Design) (3) การออกแบบในราย ละเอียด (Detailed 
Design)   (4) การวางแผนสําหรับการผลิต (Planning for Manufacture)   (5) การวางแผนสําหรับการจําหนาย (Planning 
for Distribution)  (6) การวางแผนสําหรับการใชงาน (Planning for Use) (7) การวางแผนสําหรับยกเลิกผลิตภัณฑ 
(Planning for Retirement of The Product)   แตเม่ือไดพิจารณากิจกรรมพื้นฐานสําคัญในแตละขั้นตอนแลว  
กระบวนการออกแบบวิศวกรรมในแตละตําราก็ไมแตกตางกัน  ดังน้ันสําหรับโครงการวิจัยเรื่องน้ี  ไดดําเนินงานตาม 7 ขั้นตอน
ขางตน ซ่ึงจะนําเสนองานวิจัยใน 4 ขั้นตอนแรก   ดังน้ี 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อออกแบบชุดสาธิตการประยุกตใชแอลอีดี ใชในการถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน 

อุปกรณและวิธีดําเนินการวิจัย 

 1. กําหนดปญหาหรือความตองการ (Identify Needs) ดวยการศึกษารวบรวมขอมูลจากเอกสาร และแนวทางการ
ดําเนินงานที่ผานมา แลวกําหนดใหมาเปนความตองการในการแกไขหรือลดปญหา 

2. การพัฒนาขอกําหนด (Develop Specifications) จากความตองการในการแกไขปญหา นํามาพัฒนาใหเปน
ขอกําหนดซ่ึงสามารถระบุไดชัดเจนทั้งในดานวัตถุประสงค และการระบุขอบเขตหรือปริมาณงานที่สามารถดําเนินการได 

3. สรางแนวคิดในการออกแบบ (Conceptual Design) จากขอกําหนดนํามาศึกษาทบทวนแนวทางในการออกแบบ
ตามแงมุมตางๆ ที่สามารถจะทําเปนชุดสาธิตออกมาไดในทางปฏิบัต ิ

4. การออกแบบในลักษณะเปนรูปราง (Embodiment Design) จากแนวคิดนํามาพิจารณาแนวทางเลือก ในการ
ออกแบบใหไดสถาปตยกรรมของผลิตภัณฑ ออกแบบรูปทรง และออกแบบตัวแปรที่ใช  กอนที่จะเริ่มดําเนินการออกแบบใน
รายละเอียด 

ผลการวิจัย 

1. กําหนดปญหาหรือความตองการ 
จากขอมูลจะเห็นวาไทยมีการใชพลังงานไฟฟาเพิ่มขึ้นตอเน่ือง และเพิ่มมากกวา 20 % ในรอบ 5 ป  เฉพาะระบบ

แสงสวางใชพลังงานไฟฟาถึง เกือบแสนลานบาทตอป   ถาประหยัดได 5 % จะประหยัดเงินประชาชนไทยไดถึง เกือบหา
พันลานบาทตอป แอลอีดีเปนเทคโนโลยีแสงจากสารก่ึงตัวนําที่ไดนํามาใชแทนที่หลอดไฟฟาเดิม  ดวยขอดีของแอลอีดีที่
เหนือกวาหลอดไฟทั่วไป จึงเพิ่มประโยชนและประหยัดพลังงานไดมาก ดังน้ันการรับรูและเขาใจถึงขอดีขอเสีย และแนวทาง
การใชงานอยางคุมคา จึงจําเปนในการปรับตัวรับการเปล่ียนแปลงและนําเทคโนโลยีแอลอีดีมาใชประโยชน จึงควรจัดทําชุด
สาธิตแสดงการประยุกตใชงานของแอลอีดีในดานตาง ๆ   

ชุดสาธิตแสดงการประยุกตใชงานของแอลอีดี  ควรจะประกอบดวย  (1) การสาธิต โดยแสดงหรือทําใหดูเปน
ตัวอยาง พรอมกับการอธิบาย จะชวยในการทําความเขาใจไดอยางรวดเร็ว (2) การประยุกตใชงาน  แสดงแนวทางประยุกต จะ
ชวยในการพัฒนางานและสรางนวัตกรรมไดรวดเร็วขึ้น (3) เชื่อมโยงภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  เพื่อชวยใหมีความรูและเขาใจมห
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เทคโนโลยีไดอยางลึกซ้ึงมากขึ้น  สามารถตอยอดองคความรูใหมได   ดังน้ันในการสาธิตประยุกตแอลอีดีแตละเรื่อง ควรจะมี
สวนประกอบทั้งสามสวน  
2. การพัฒนาขอกําหนด 

จากการศึกษาขอมูลแนวทางการประยุกตใชงานแอลอีดีในปจจุบัน  จากตํารา  เว็บไซด และฐานขอมูลตางๆ  
พบวามีการประยุกตใชหลากหลายไมนอยกวา 6 แนวทาง (คิดชาย และคณะ, 2558) บทความน้ีใช 3 แนวทาง ดังน้ี 

2.1  แอลอีดีกับการกระจายแสง  เน่ืองจากตัวแอลอีดีมีขนาดเล็ก และมีปริมาณแสงนอยมาก  รวมทั้งมีมุมลําแสง
คอนขางแคบ ดังน้ันการกระจายแสงใหสองสวางไดตามตองการจึงถือวามีความสําคัญมาก มีหลายผลิตภัณฑที่ต องใชการ
กระจายแสงดวยโคม เชน ไฟฉายแอลอีด ีโคมไฟแอลอีดีแทนหลอดฟลูออเรสเซนต เปนตน  ซ่ึงมีการใชงานหลายรูปแบบ  ชุด
สาธิตน้ี จึงระบุขอกําหนดวา ตองการแสดงใหเห็นถึงความสําคัญและความแตกตางของโคมกระจายแสงรูปแบบตาง ๆทั้ง
ในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ ใหเห็นไดวามีผลตอการกระจายแสงจากแอลอีดีอยางไร   เพื่อทําใหผูเก่ียวของเขาใจและสามารถ
จะออกแบบหรอืเลือกใชโคมกระจายแสงใหเหมาะสมกับความตองการใชงานได 

2.2  แอลอีดีกับพลังงานหมุนเวียน  เน่ืองจากตัวแอลอีดีจะใชพลังงานไฟฟานอยมากในระดับมิลลิวัตตเทาน้ัน  เพื่อ
ใชในการสองสวาง และมีอายุการใชงานที่ยาวนานกวาหลอดไฟทั่วไปแบบเดิมมาก ในสวนของพลังงานหมุนเวียนมีทั้งจาก
พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม และพลังงานนํ้า  เปนตน มีจุดเดน คือ มีพลังงานใหใชอยางยั่งยืน และไมกอมลภาวะ  แตจุด
ดอยสําคัญ คือ  ผลิตไดในปริมาณที่คอนขางจํากัด และยังมีตนทุนในการผลิตสูงกวาพลังงานที่ไดมาจากแหลงพลังงาน
ส้ินเปลือง  ดังน้ันการใชงานรวมกันระหวางพลังงานหมุนเวียนกับหลอดแอลอีดีจึงถือวามีความลงตัวมาก  เพราะวา สามารถ
จะใชงานไดอยางตอเน่ืองและยาวนาน  มีหลายผลิตภัณฑที่ใชประโยชนจากจุดเดนน้ี ชุดสาธิตแอลอีดีกับพลังงานหมุนเวียนน้ี  
จึงระบขุอกําหนดวา ตองการแสดงใหเห็นถึงการใชงานรวมกันของพลังงานหมุนเวียนกับแอลอีดี ทั้งในทางทฤษฎีและในทาง
ปฏิบัติ วาใชงานรวมกันอยางลงตัวและยาวนานอยางไร เพื่อใหผูเก่ียวของเขาใจและสามารถที่จะออกแบบหรือเลือกใชงานให
เหมาะกับความตองการได 

2.3 แอลอีดีกับการเคล่ือนไหว  เน่ืองจากแอลอีดีมีขนาดเล็ก และการใหแสงสวางจะเปนการทํางานภายในชิ้นสวน
สารก่ึงตัวนํา  จึงไมมีสวนเคล่ือนที่และไมเกิดความรอน ทําใหแอลอีดีสามารถใหแสงสวางไดดีและตอเน่ือง แมในขณะที่ไดมี
การเคล่ือนไหว หรือมีการส่ันสะเทือนก็ตาม ดังน้ันในหลายผลิตภัณฑจึงใชจุดเดนของแอลอีด ี ในการใหแสงสวางประกอบการ
แสดงกิจกรรมตางๆ ที่ตองเคล่ือนไหวได  ชุดสาธิตแอลอีดีกับการเคล่ือนไหวน้ี จึงมีขอกําหนดวา จะแสดงใหเห็นถึง การใหแสง
สวางของแอลอีดีในขณะที่มีการเคล่ือนไหวอยางตอเน่ืองได  โดยใหแสดงถึงการใชพลังงานจากการเคล่ือนไหวน้ัน แปลงใหมา
เปนพลังงานไฟฟาเพื่อใชกับหลอดแอลอีดี ทั้งในทางทฤษฎีและในทางปฏิบัติ วามีทั้งหลักการทํางานและวิธีการใชงานอยางไร  
เพื่อใหผูเก่ียวของเขาใจและสามารถที่จะออกแบบหรือเลือกใชงานใหเหมาะสมกับความตองการได 
3. สรางแนวคิดในการออกแบบ  

3.1  ชุดสาธิตแอลอีดีกับการกระจายแสง  
ชุดสาธิตควรจะตองประกอบดวย   วงจรแอลอีดีที่ใหแสงทั้งขนาดและมุมลําแสงเหมือนกันประมาณ 3-5 ชุด  และ 

ในแตละชุดวงจรแอลอีดี ใหใชโคมกระจายแสงที่แตกตางกัน โดยใหมีอยางนอย ใน 3 ลักษณะ  เชน (1) แบบไมใชโคมกระจาย
แสง (2) แบบใชโคมกระจายแสงรูปทรงพาราโบลา (3) แบบใชโคมกระจายแสงรูปทรงครึ่งวงกลม เปนตน  แลวใหใชเครื่องวัด
แสงสวาง ลักสมิเตอรในการวัดคาความสวางที่มุมตาง ๆ เก็บขอมูลที่ได หรือ เลือกใชแหลงกําเนิดแสงเปนชุดแอลอีดีเพียงวงจร
เดียว แลวจึงเปล่ียนใหใชโคมกระจายแสงทีแ่ตกตางกัน อยางนอยใน 3 ลักษณะ  แลวจึงวัดคาความสวางดวยลักสมิเตอร  นํา
ขอมูลที่ไดรับมาเขียนเปนกราฟกระจายแสง นํากราฟกระจายแสงของโคมที่ไดเขียนไวมาศึกษาเปรียบเทียบผล และวิเคราะห
เปรียบเทียบกับคาในทางทฤษฎีของโคมกระจายแสงรูปทรงตางๆ  ดังน้ันจะสามารถสรุปผลวาโคมลักษณะน้ีมีผลตอการ
กระจายแสงอยางไร 

เอกสารประกอบการสาธิตหรือทดลองในชุดแอลอีดีกับการกระจายแสงน้ี ควรตองมีภาคทฤษฎีที่ใชอธิบายลักษณะ
การสะทอนแสงได  ตั้งแตกฎการสะทอนแสง ลักษณะสะทอนแสงของพื้นผิวที่แตกตาง ลักษณะและคุณสมบัติของแสงที่ไดมา
จากโคมกระจายแสงรูปทรงตาง ๆ  ความจําเปนและความสําคัญของกราฟกระจายแสง รวมตลอดไปถึง หลักการเขียนกราฟ
กระจายแสงของโคมไฟ ซ่ึงจะชวยอธิบายไดถึงคุณสมบัติของโคมกระจายแสงในรูปทรงตางๆ จึงเปนสวนสําคัญในการเช่ือมโยง
ภาคทฤษฎีเขากับภาคปฏิบัติ   
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3.2 ชุดสาธิตแอลอีดีกับพลังงานหมุนเวียน 
ชุดสาธิตควรจะประกอบดวย  วงจรแสงสวางจากแอลอีดี แผงเซลลแสงอาทิตย และอุปกรณประกอบตางๆ  

รวมถึง วงจรควบคุมใหสองสวางไดในชวงเวลาที่ตองการ อุปกรณตางๆ ตองกําหนดขนาดใหเหมาะสมกับการใชงานไดอยาง
ตอเน่ือง สวนเหตุที่ควรเลือกใชแผงเซลลแสงอาทิตยเปนแหลงพลังงานหมุนเวียน เน่ืองจากเปนอุปกรณที่ใชสาธิตทดลอง  และ
นําไปใชงานไดสะดวกและงายกวาใชแหลงพลังงานหมุนเวียนประเภทอ่ืน   

เอกสารประกอบการสาธิตหรือทดลองในชุดน้ี ควรมีทฤษฎีที่เก่ียวของทั้งเรื่องพลังงานหมุนเวียน กับเรื่องแอลอีดี   
ควรตองใหมีการคํานวณคา เพื่อใชหาขนาดทีเ่หมาะสมของแผงเซลลแสงอาทิตย รวมถึงอุปกรณประกอบอ่ืนที่ตองใช   เพื่อให
แอลอีดีสามารถสองสวางไดในระดับความสวางที่เหมาะสมและใชงานภายในชวงเวลาที่ตองการได 

3.3 ชุดสาธิตแอลอีดีกับการเคล่ือนไหว 
ชุดสาธิตควรจะประกอบดวย  อุปกรณเคล่ือนไหวซ่ึงใหมีลักษณะเปนลอที่สามารถหมุนได  และเม่ือหมุนลอจะทํา

ใหมีแสงสวางจากแอลอีดีออกมา   ควรเลือกใชอุปกรณลักษณะเปนลอหมุน เพราะวาการเคล่ือนที่ภายในชุดสาธิตที่สะดวก 
ควรจะเปนการเคล่ือนที่ดวยการหมุนเน่ืองจากสามารถจํากัดพื้นที่ใชงานได  และใหมีวงจรแสดงหลักการทํางานประกอบในชุด
สาธิต  เพื่อใหเห็นภาพของหลักการเกิดแสงสวางจากแอลอีดี ขณะที่ใชการหมุนเปนตนกําเนิดของแหลงพลังงานเพื่อใชในการ
ผลิตไฟฟา 

เอกสารประกอบการสาธิตหรือทดลองในชุดน้ี  ควรมีการอธิบายระบบแปลงพลังงานไฟฟาเชิงกล คือ ระบบไฟฟา 
ระบบทางกล และการเชื่อมตอทางสนามแมเหล็ก หรือหลักการผลิตไฟฟา จากการใชขดลวดหมุนตัดสนามแมเหล็ก น่ันเอง  
เปนทฤษฎีกําเนิดไฟฟาที่สามารถใชอธิบายการสาธิตในเรื่องน้ีได   นอกจากน้ันควรมีสมการที่ใชคํานวณหาขนาดของอุปกรณ
ตางๆ ทีเ่หมาะสมดวย 
4. การออกแบบในลักษณะเปนรูปราง 

4.1  ชุดสาธิตแอลอีดีกับการกระจายแสง  
วัสดุอุปกรณของชุดสาธิต ดังแสดงไดอะแกรมในรูปที่ 1  สวนเอกสารใชประกอบชุดสาธิต ควรประกอบดวย  (1) 

วัตถุประสงค เพื่อแสดงความแตกตางของโคมกระจายแสงในแบบตางๆ และใหเขาใจถึงความสําคัญของโคมกระจายแสงใน
การควบคุมแสงจากแอลอีดี  (2) ทฤษฎีที่เก่ียวของ เริ่มตั้งแต กฎการสะทอนแสง  ลักษณะการกระจายแสงของโคมรูปทรงตาง 
ๆ  ดังตัวอยางรูปที่ 2 การกระจายแสงของโคมแบบพาราโบลา  ตลอดไปถึง หลักการเขียนกราฟกระจายแสง (3) อุปกรณที่ใช
ในการสาธิต จะระบุถึงอุปกรณที่ใชประกอบการสาธิตทดลองตั้งแต แหลงกําเนิดแสงแอลอีดี  โคมกระจายแสง  กราฟกระจาย
แสง และลักสมิเตอร  เปนตน (4) วิธีสาธิตและผลการสาธิต  จะสาธิตโดยใชแหลงกําเนิดแสงแอลอีดีชุดเดียวกัน  แลวเปล่ียน
ชุดโคมกระจายแสง 3 หรือ 5 รูปแบบ วัดคาความสวางดวยลักสมิเตอร แลวจึงนําขอมูลที่ไดมาเขียนใหเปนกราฟกระจายแสง  
อธิบายความสัมพันธของกราฟที่เปล่ียนไปตามลักษณะโคมกระจายแสง (5) คําถามภายหลังการสาธิตจะถามความเขาใจใน
เน้ือหาหลัก 3 สวน คือ กฎการสะทอนแสง ลักษณะการสะทอนแสงของโคมกระจายแสง และกราฟกระจายแสง (6) 
เอกสารอางอิง โดยเอกสารตําราที่ใชจะเปนเน้ือหาในทางดานวิศวกรรมสองสวาง  ในที่น้ีจะเลือกใชเน้ือหาเลมหลัก น่ันคือ  
Lighting Engineering – Applied Calculations (R.H. Simons and A.R. Bean, 2001) กับเทคนิคการออกแบบระบบแสง
สวาง (ชาญศักดิ,์ 2549) 

 
รูปที่ 1  ไดอะแกรมของแอลอีดีกับการกระจายแสง 
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รูปที่ 2  การกระจายแสงในโคมกระจายแสงแบบพาราโบลิก 
(ที่มา :  Lighting Engineering,  R.H. Simons and A.R. Bean, 2001. : p.213) 

 
4.2  ชุดสาธิตแอลอีดีกับพลังงานหมุนเวียน 
วัสดุอุปกรณของชุดสาธิต ดังแสดงไดอะแกรมในรูปที่ 3   สวนเอกสารใชประกอบชุดสาธิต ควรประกอบดวย  (1) 

วัตถุประสงค   เพื่อแสดงการใชงานรวมกันระหวางแอลอีดีกับพลังงานหมุนเวียนอยางลงตัว และการใชงานรวมกันไดอยาง
ยาวนาน   (2) ทฤษฎีที่เก่ียวของ  จะเริ่มตั้งแต ปญหาพลังงานของไทย   พลังงานหมุนเวียนของไทยที่มีศักยภาพสูง 
ตัวอยางเชน  พลังงานแสงอาทิตย  โดยใหระบุเปนคาความเขมแสงเฉล่ียรายปและศักยภาพเชิงพลังงานแสงอาทิตย ซ่ึงจําแนก
ตามจังหวัด  จุดเดนของแอลอีดีที่ใชพลังงานนอยและมีอายุใชงานยาวนาน   ไปจนถึง วิธีคํานวณหาคา และขนาดของวงจร
แอลอีดีกับขนาดของอุปกรณที่เก่ียวของ  อธิบายการทํางานของวงจรตัวอยางในรูปที่ 4  ซ่ึงใหแสงสวางตอเน่ืองจากเซลล
แสงอาทิตยและแบตเตอรี่  (3) อุปกรณที่ใชในการสาธิต  ระบุอุปกรณที่ใชตั้งแต  แผงเซลลแสงอาทิตย  เครื่องประจุแบตเตอรี่  
แบตเตอรี่   โฟโตสวิทช  ไปจนถึงวงจรแอลอีดี   (4) วิธีสาธิตและผลการสาธิต   สาธิตโดยการตอวงจรใชงาน  แลวสาธิตการ
เปดปดแสงสวางแอลอีดี  โดยใชโฟโตสวิทชในการปดเปดใหเปนเวลากลางวันและเวลากลางคืน   (5) คําถามภายหลังการ
สาธิต   จะถามความเขาใจในเน้ือหาหลัก  น่ันคือ   ปญหาของไทยในเรื่องพลังงานส้ินเปลืองที่ใชในปจจุบัน   พลังงาน
หมุนเวียนของไทย โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย  และ จุดเดนของการใชพลังงานหมุนเวียนในวงจรแอลอีดี   (6) 
เอกสารอางอิง   โดยเอกสารตําราที่ใชจะเปนขอมูลเน้ือหาในทางดานพลังงานหมุนเวียน และ ดานวิศวกรรมไฟฟา  น่ันคือ  
รายงานพลังงานทดแทนของประเทศไทย ของกระทรวงพลังงาน  และ Practical Lighting Design with LEDs  (Ron Lenk 
and Carol Lenk, 2011) 

 
รูปที่ 3  ไดอะแกรมของแอลอีดีกับพลังงานหมุนเวียน 
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รูปที่ 4  วงจรไดอะแกรมของแอลอีดีกับแผงเซลลแสงอาทิตย 

(ที่มา  :  www.electroschematics.com/5721/simple-solar-lamp/, 2014) 
 

4.3  ชุดสาธิตแอลอีดีกับการเคล่ือนไหว 
วัสดุอุปกรณของชุดสาธิต แสดงหลักการทํางานในรูปที่ 5  เปนการแปลงพลังงานจากการเคล่ือนไหวใหเปนพลัง

ไฟฟาเพื่อใชกับแอลอีดี   สวนเอกสารใชประกอบชุดสาธิต ควรประกอบดวย   (1) วัตถุประสงค  เพื่อแสดงการนําพลังงานจาก
การเคล่ือนไหวมาใชในแอลอีดี  และเพื่อแสดงการใหแสงจากแอลอีดีไดอยางตอเน่ืองขณะมีการเคล่ือนไหว   (2) ทฤษฎีที่
เก่ียวของ  เปนระบบแปลงพลังงานไฟฟาเชิงกล (Electromechanical Energy Conversion) มี 3 สวนหลัก คือ  ระบบทาง
กล  การเช่ือมตอทางสนามแมเหล็ก และระบบไฟฟา หรือจะอธิบายมาเปนหลักการผลิตไฟฟา โดยการใชขดลวดหมุนตัด
สนามแมเหล็ก หรือจะใชสนามแมเหล็กเคล่ือนที่ตัดผานขดลวด  วงจรใชแปลงกระแสสลับเปนกระแสตรง และใหตัวอยาง
ประยุกตใชงานจริง คือ การหมุนลอที่รองเทาสเก็ตแลวสงพลังงานใหหลอดแอลอีดี   ดังในรูปที่ 6  ซ่ึงเปนภาพลอรองเทาสเก็ต
เพื่อผลิตไฟใชกับแอลอีดีจากสิทธิบัตร US4648610A  พรอมอธิบายแสดงวงจรที่ใชงาน  (3) อุปกรณที่ใชในการสาธิต  เปน
รูปภาพแสดงการตอวงจรใชงานภายในลอรองเทาสเก็ต และสาธิตดวยลอแอลอีดีของรองเทาสเก็ต     (4) วิธีสาธิตและผลการ
สาธิต   โดยการหมุนลอของรองเทาสเก็ตแลวมีไฟจากแอลอีดีสวางขึ้น  พรอมอธิบายวงจรการเคล่ือนไหว แลวสงพลังงานให
แอลอีดีสวางขึ้นมา  การหมุนเพื่อผลิตพลังไฟฟาพรอมอธิบายสวนประกอบวงจรใชงาน   (5) คําถามภายหลังจากการสาธิต  
ถามความเขาใจในเน้ือหาหลัก น่ันคือ  หลักการแปลงพลังงานไฟฟาเชิงกล หรือ ใชหลักการผลิตไฟฟาจากขดลวดและ
สนามแมเหล็ก  ลักษณะของการตอวงจรเพื่อการประยุกตใชงานภายในลอหมุน  วงจรแปลงกระแสสลับเปนกระแสตรง  เปน
ตน  (6) เอกสารอางอิง   เอกสารที่ใชจะเปนเน้ือหาในดานเครื่องจักรกลไฟฟา คือ  Electric Machinery 6th edition (A.E. 
Fitzgerald, Charles Kingsley, Stephen D.Umans, 2003) และยังมีเอกสารสิทธิบัตรตาง ๆ ในเรื่องที่เก่ียวของจากเว็บไซด 

 
 
 
 

รูปที่ 5  หลักการทํางานของแอลอีดีกับการเคล่ือนไหว  

 
รูปที่ 6  ภาพสวนประกอบของลอรองเทาสเก็ตเพื่อผลิตไฟใชกับแอลอีดีจากสิทธิบัตร US4648610A 

(ที่มา  :  www.google.com/patents/us4648610 , 2014) 

เคล่ือนไหว
ทางกล 

เชื่อมตอทาง
สนามแมเหล็ก 
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สรุปและอภิปรายผล 

โครงการวิจัยน้ีไดดําเนินการออกแบบชุดสาธิตการประยุกตใชแอลอีดี รวม 3 ชุด  ตั้งแตขั้นตอนการกําหนดปญหา
หรือความตองการ จนถึงขั้นตอนการออกแบบใหเปนรูปราง   น่ันคือ  ชุดสาธิตแอลอีดีกับการกระจายแสง  มีจุดประสงค เพื่อ
การแสดงใหเห็นถึง ความสําคัญของโคมกระจายแสงในรูปแบบตางๆ    ชุดสาธิตแอลอีดีกับพลังงานหมุนเวียน  มีจุดประสงค 
เพื่อการแสดงใหเห็นถึงการใชงานรวมกันของแอลอีดีกับพลังงานหมุนเวียนไดอยางยาวนาน   ชุดสาธิตแอลอีดีกับการ
เคล่ือนไหว  มีจุดประสงค เพื่อการแสดงใหเห็นถึงจุดเดนของแอลอีดีในการใหแสงสวางได ในขณะที่มีการเคล่ือนไหวตอเน่ือง  
เม่ือถึงขั้นตอนออกแบบใหเปนรูปรางน้ี  จะเห็นไดวามีรูปแบบและวิธีการคอนขางชัดเจนมากแลว   และมีรายละเอียดในแตละ
ชุดสาธิตน้ัน จะประกอบไปดวย  ทั้งชุดวัสดุอุปกรณและเอกสารที่ใชประกอบการสาธิต   เอกสารจะมีหัวขอรายละเอียด คือ  
วัตถุประสงค  ทฤษฎีที่เก่ียวของ  วัสดุอุปกรณที่ใช  วิธีสาธิตและผลที่ไดรับ  คําถามภายหลังการสาธิต และเอกสารอางอิง   
พรอมจะนําไปใชดําเนินการตอไป คือ ในการออกแบบรายละเอียด  การจัดสรางตนแบบชุดสาธิตและทดสอบการใชงานตอไป 
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สรุปและอภิปรายผล 

โครงการวิจัยน้ีไดดําเนินการออกแบบชุดสาธิตการประยุกตใชแอลอีดี รวม 3 ชุด  ตั้งแตขั้นตอนการกําหนดปญหา
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การจัดการเรียนรูดวยกระบวนการกลุมควบคูกับการใชใบงาน  
วิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

Learning Management with Group and Workshop Technic  
in Educational Innovation and Information Technology 

ภูวดล  บัวบางพลู 
  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดยอ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความรู ความสามารถของผูเรียน ในดานทักษะการใชโปรแกรมเพื่อพัฒนา
นวัตกรรมทางการศกึษา และกระบวนการกลุมกอนเรียน ระหวางเรียนและหลังเรียน และศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุมของ
ผูเรียน การทํางานรวมกันเปนทีม ประชากร นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียน
ในรายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 กลุม 2 รวมทั้งส้ินจํานวน 
38 คน เครื่องมือที่ใชเปน ไดแก ใบงาน แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน และแบบบันทึกพฤติกรรมการทํางานกลุมของ
ผูเรียนจากงานที่ไดรับมอบหมายในภาคการศึกษาการจัดทําบทเรียนตลอดภาคการศึกษารวมจํานวนทั้งส้ิน 10 บทเรียนโดย
แบงเปนแบบทดสอบกอนเรียน ครั้งละ 10 คะแนน และแบบทดสอบหลังเรียน ครั้งละ 10 คะแนน     
 ผลการวิจัยพบวา พบวาคะแนนเฉล่ียหลังเรียน และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูเรียน มีคาเทากับ (84.84+5.46) 
ซ่ึงสูงกวา คะแนนเฉล่ียกอนเรียนมีคาเทากับ (43.58+4.58) เพราะมีความรู ความจํา การวิเคราะห และสังเคราะหบทเรียน ได
มากยิ่งขึ้น การวิเคราะหขอมูลเปนการวิเคราะหจากผลการเก็บรวมรวมขอมูลคะแนนทั้งส้ิน 10 บทเรียนพบวา กลุมตัวอยาง
ทําการทดสอบตลอดภาคการศึกษาได 76.18/84.84 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว การมีสวนรวมใน
กระบวนการกลุมตามบทบาทหนาที่ในกลุม เม่ือทําการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของนักศึกษารายบุคคลแยกตามประเด็น
ความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในงานกลุมที่ไดรับมอบหมาย 4 ดาน คือ ความรวมมือในกลุม การเสนอความคิดเห็นในการ
ทํารายงาน ทักษะการสืบคนขอมูล และความคิดสรางสรรค พบวา โดยสวนใหญ นักศึกษามีพฤติกรรมดานทักษะการสืบคน
ขอมูล อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนคาเฉล่ีย 4.65 รองลงมาคือความคิดสรางสรรค อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนคาเฉล่ีย 4.62 
ลําดับที่ 3 ความรวมมือในกลุม อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนคาเฉล่ีย 4.57 และการเสนอความคิดเห็นในการทํารายงาน อยูใน
ระดับมากที่สุด คิดเปนคาเฉล่ีย 4.51 
คําสําคัญ  : การจัดการเรียนรู, เทคนิคกระบวนการกลุมดวยการใชใบงาน 

Abstract 

The purpose of this research were to study students’ knowledge and skills in program use for 
innovative education development and group processes of pre-test, during study, and post-test and to 
investigate group work and team work behaviors. The population was 38 students of bachelor of 
education program in department of computer education who enrolled the innovation and information 
technology education subject, group 2 in semester 2/2014. The instruments of this research were 
worksheets, pre-test and post-tests, and behavior work group observation form of students who received 
assignments in the semester. The number of lesson were 10, each lesson consisted of 10 scores for pre-
test and post-test.  

The research finding showed that the average post-test score and the standard division were 
84.84+5.46, which were higher than the average pre-test score (43.58+4.58). Due to the students had 
more knowledge, skills, analysis, and synthesis from the lessons. The data were analyzed based on 10 
lessons which were taken all semester. The results were efficient at 76.18/84.84 that it was met the set 
efficiency criterion. The comparisons of participation in the group’s role between the average score of 
students based on individual responsibilities and group participation. They were assigned to 4 areas as มห
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ซ่ึงสูงกวา คะแนนเฉล่ียกอนเรียนมีคาเทากับ (43.58+4.58) เพราะมีความรู ความจํา การวิเคราะห และสังเคราะหบทเรียน ได
มากยิ่งขึ้น การวิเคราะหขอมูลเปนการวิเคราะหจากผลการเก็บรวมรวมขอมูลคะแนนทั้งส้ิน 10 บทเรียนพบวา กลุมตัวอยาง
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Abstract 

The purpose of this research were to study students’ knowledge and skills in program use for 
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worksheets, pre-test and post-tests, and behavior work group observation form of students who received 
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cooperation in group, comment in report, searching skills, and creativity. The result were found that most 
students had searching skills at the highest level, the average was 4.65, creativity at the highest level, the 
average was 4.62, cooperation in group at the highest level, the average was 4.57, and comment in report 
at the highest level, the average was 4.51, respectively. 
Keywords: Learning Management, Group and Workshop Technic 

บทนํา 
การจัดการศึกษาที่มุงเนนผูเรียนเปนสําคัญตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรู และ

พัฒนาตนเองไดน้ัน “ครู” เปนปจจัยหน่ึงแหงความสําเร็จ และมีบทบาทสําคัญในการจัดกระบวนการเรียนใหผูเรียนสามารถ
แสวงหาความรู เรียนรู และพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพได ทําใหการจัดการเรียนการสอนในปจจุบันมี
วิธีการที่หลากหลาย ขึ้นอยูกับครูผูสอนจะเลือกใชวิธีการ หรือกระบวนการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับเน้ือหารายวิชา 
และกลุมผูเรียน    
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน เปนการวิจัยที่มีหลักการและวิธีการที่เอ้ือตอการพัฒนาการเรียนการสอน  ทําให
ครูยังคงมีบทบาทเปนครูปฏิบัติการในหองเรียน และในขณะเดียวกันก็เปนนักวิจัยที่ทําหนาที่คนหาวิธีการแกไขปญหาใน
หองเรียนดวยตนเอง (สุวิมล วองวาณิช, 2544, หนา 9) และครูในฐานะผูปฏิบัติการสอนโดยตรง นาจะเปนผูที่มีศักยภาพ
ดีกวานักวิจัย และนักการศึกษาภายนอก ในการริเริ่มเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนบนพื้นบานของสภาพการณ และเงื่อนไขของ
หองเรียน หรือนักเรียนที่ครูรับผิดชอบอยู โดยอาจจะไมจําเปนตองอยูภายใตกรอบทฤษฎี หรือแนวทางที่กําหนดโดยผูอ่ืน
เสมอไป (ผองพรรณ ตรัยมงคลกูล, 2544, หนา 1) การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน จึงเปนวิธีการที่ผูเก่ียวของไมวาจะเปน
นักวิชาการ นักการศึกษา ครูอาจารย หรือผูบริหารสถานศึกษา มุงหวังจะใชเปนยุทธวิธีในการพัฒนาศาสตรของวิชาชีพครู
ใหมีความเขมแข็ง และมีความเปนครูมืออาชีพมากยิ่งขึ้น 
 กระบวนการกลุมสัมพันธ (Group process) เปนการเรียนจัดการเรียนรูอีกวิธีหน่ึงตามที่ ทศวร มณีศรีขํา (2539, 
หนา 97 - 98) ไดกลาวถึงลักษณะของการสอนแบบกระบวนการกลุมสัมพันธ วาเปนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง ให
ผูเรียนไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นอยางเสรี เปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูพฤติกรรมจากกลุมรูจักการทํางานเปนหมูคณะ 
รูจักการทํางานรวมกัน ตลอดจนสงเสริมการเรียนรูตามวิถีทางแหงประชาธิปไตย สามารถนําความรูความเขาใจที่ไดจากการ
เรียนไปใชในชีวิตประจําวันได ซ่ึงสอดคลองกับสภาพความเปนจริงที่คนเราอยูรวมกันเปนกลุมสังคม อีกทั้งชวยใหผูเรียนเกิด
คุณลักษณะนิสัยสวนตัวเก่ียวกับการรูถึงวิธี คิดเปน ทําเปนและแกปญหาเปน 
 นอกจากน้ีผูวิจัยยังไดนําใบงาน หรือใบความรู มาประยุกตใชในการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลในทบทวนความรูดวยการปฏิบัติควบคูการเรียนในสวนของทฤษฎ ี“ใบงาน” เปนเอกสารที่บอกขั้นตอนปฏิบัติงาน 
(Operation) ในการทํางานใหแกผูฝกทักษะ อาจเปนภาพประกอบตามขั้นตอน ส่ิงจะทํา จําเปนตองใช ตลอดจนขอแนะนํา 
หรือควรระวังในการปฏิบัติงานน้ัน ๆ อยางละเอียด และถูกตอง เพื่อเสริมสรางใหผูเรียนมีความเขาใจในเนื้อหาวิชาทางดาน
ปฏิบัติงานน้ัน ๆ โดยเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกทักษะที่มีระเบียบ เปนขั้นเปนตอน ทําใหเกิดประสบการณใหม ๆ และคนหา
วิธีการใหมโดยการประยุกตขั้นตอนในการปฏิบัติงานตามใบงาน นอกจากน้ียังมุงหวังใหผูเรียนไดคุนเคย และรูจักใชเครื่องมือ 
และอุปกรณตาง ๆ ไดอยางถูกตอง และเหมาะสม (สุวิชัย ธรรมศรีสกุล, 2543, หนา 3) 
 ผูวิจัยพิจารณาแลวพบวาการสอนดวยการปฏิบัติโดยใชกระบวนการกลุมสัมพันธ และใบงาน จะชวยพัฒนาการเรียน
การสอนทางดานทักษะ ทําใหผูเรียนมีโอกาสฝกใหเปนคนมีวินัยในการทํางาน ใฝหาความรู และมีความรับผิดชอบในการ
แกปญหาดวยตนเองอยางระมัดระวัง และฝกการเรียนรูพฤติกรรมกลุม รูจักปรับพฤติกรรมตนเองเพื่อการทํางานเปนหมูคณะ
ไดดียิ่งขึ้น โดยเน้ือหารายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เปนการศึกษาเน้ือหาทฤษฎี และการฝก
ทักษะการใชคอมพิวเตอรเพื่อเปนเครื่องมือในการพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ทําใหผูเรียนเกิด
การเรียนรู สามารถนําความรูไปประยุกตใชในการพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาตอไปได  

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาความรู ความสามารถของผูเรียน ในการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาดวยการจัดการเรียนรูดวยใบ
งานกอนเรียนและหลังเรียน 
 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุมของผูเรียนการทํางานรวมกันเปนทีม   มห
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วิธีการดําเนินวิจัย 

การวิจัยการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการกลุมควบคูกับการใชใบงาน วิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา การดําเนินการวิจัยไดแบงเปน 5 ขั้นตอน ตามลําดับดังน้ี 

ข้ันตอนที่ 1 ศึกษาคนควา ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ โดยเนนเรื่องการจัดการเรียนการสอนโดยใช
กระบวนการกลุม และการรวมมือกันทํารายงานกลุม 

ข้ันตอนที่ 2 ออกแบบ เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย  
1. คะแนนจากใบงานที่ไดมอบหมายใหนักศึกษา จํานวน 4 ใบงาน 
2. แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานรวมกันในกลุมผูเรียน ที่มีตอการเรียนรู ในดาน  
2.1 ความรวมมือในกลุม  

2.2 การเสนอความคิดเห็นในการทํารายงาน 
2.3 ทักษะการใชโปรแกรมเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา   
2.4 ความคิดสรางสรรค 

ข้ันตอนที่ 3 พัฒนาเครื่องมือเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูล   
1. การสรางใบงานดวยการรวบรวมประเด็นที่ไดจากการนําเน้ือหาของบทเรียนที่ 1-10 มาสรางเปนใบงาน 4 ใบงาน

ที่มีความสอดคลองกับเน้ือหารายวิชา 
2. ศึกษาคนควา ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ โดยเนนเรื่องการจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการ

กลุม และการรวมมือกันทํารายงานกลุม 
3. นําขอมูลคะแนนแบบทดสอบกอนเรียน ระหวางเรียน และหลังเรียนของนักศึกษาที่ไดจากการเรียนรูดวยใบงาน

ของผูเรียนแตละคนมาทําการบันทึกคะแนนลงตารางบันทึกผล และบันทึกคะแนนพฤติกรรมการมีสวนรวมในกระบวนกลุม
ตามบทบาทหนาที่ในกลุม  

4. นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาตามขั้นตอนดังกลาวมาสรางแบบบันทึกผลลัพธวิเคราะหประสิทธิภาพจากการเรียนรู  
5. นําแบบบันทึกผลลัพธจากการเรียนรูของผูเรียนมาทดสอบเครื่องมือวิจัย เพื่อปรับปรุง แกไขเน้ือหา และรูปแบบ

ใบงานใหเหมาะสม และวัดประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอน 
ข้ันตอนที่ 4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
1. ชี้แจงใหผูเรียนทราบวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การทดสอบ การปฏิบัติตามใบงาน และการทํางานกลุม ที่มี

รายละเอียดเก่ียวกับเน้ือหา และกิจกรรมในรายวิชา 
2. ใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน ระหวางเรียน และหลังเรียน 
3. ระหวางภาคเรียนใหผูเรียนแบงกลุมตามความสมัครใจ กลุมละ 4-5 คน เพื่อทําการวิจัยในหัวขอที่เหมาะสม 

ผูวิจัยติดตามประเมินผลความคืบหนาการทํางานจากการรายงานผลของกลุมแลวนําขอมูลมาปรับพฤติกรรมการเรียน โดยเนน
ดานการคิด การวิเคราะห และการทํางานเปนทีม และเม่ือผูเรียนสงงานครบทุกขั้นตอน  

4. ใหผูเรียนทําการศึกษารายละเอียดการปฏิบัติงานตามขอกําหนดของใบงาน จํานวน 4 ครั้ง 
ข้ันตอนที่ 5 การประเมินผล สรุป โดยจัดทําเปนรายงานผลการวิจัยตอไป 

ผลการวิจัย 

 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา โดยใชกระบวนการกลุม
ควบคูกับการใชใบงาน ในการจัดการเรียนการสอน สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังน้ี    

1. ในรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2557 มีการ
จัดทําบทเรียนตลอดภาคการศึกษารวมจํานวนทั้งส้ิน 10 บทเรียน และไดทําการออกแบบแบบทดสอบครบทั้ง 10 บท โดย
แบงเปน แบบทดสอบกอนเรียน ครั้งละ 10 คะแนน และแบบทดสอบหลังเรียน ครั้งละ 10 คะแนน เม่ือเสร็จส้ินภาค
การศึกษา โดยสรุปพบวาคะแนนเฉล่ียหลังเรียน และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูเรียน มีคาเทากับ (84.84+5.46) ซ่ึงสูง
กวา คะแนนเฉล่ียกอนเรียนมีคาเทากับ (43.58+4.58) เพราะมีความรู ความจํา การวิเคราะห และสังเคราะหบทเรียน ได
มากยิ่งขึ้น มห
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2. การวิเคราะหขอมูลเปนการวิเคราะหจากผลการเก็บรวมรวมขอมูลคะแนนที่ไดจากการจัดการเรียนการสอนตลอด
ภาคเรียนดวยการใชใบงานและกระบวนการกลุมเปนเครื่องมือทดลอง เม่ือผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน ระหวางเรียน และ
หลังเรียน รวมทั้งส้ิน 10 บทเรียน โดยแบงเปน แบบทดสอบกอนเรียน 100 คะแนน แบบทดสอบระหวางเรียน 100 คะแนน 
และแบบทดสอบหลังเรียน 100 คะแนน เพื่อหาประสิทธิภาพ (Efficiency E1/E2) ตามเกณฑ 75/75 ผลการวิจัยพบวา 
กลุมตัวอยางทําการทดสอบตลอดภาคการศึกษาได 76.18/84.84 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว  

3. การมีสวนรวมในกระบวนการกกลุมตามบทบาทหนาที่ในกลุม เม่ือทําการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของนักศึกษา
รายบุคคลแยกตามประเด็นความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในงานกลุมที่ไดรับมอบหมาย 4 ดาน คือ ความรวมมือในกลุม 
การเสนอความคิดเห็นในการทํารายงาน ทักษะการสืบคนขอมูล และความคิดสรางสรรค พบวา โดยสวนใหญ นักศึกษามี
พฤติกรรมดาน 

3.1 ทักษะการสืบคนขอมูล อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนคาเฉล่ีย 4.65   
3.2 ความคิดสรางสรรค อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนคาเฉล่ีย 4.62      
3.3 ความรวมมือในกลุม อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนคาเฉล่ีย 4.57 
3.4 ดานการเสนอความคิดเห็นในการทํารายงาน อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนคาเฉล่ีย 4.51 

อภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยครั้งน้ี มีประเด็นที่ควรนํามาอภิปรายผล ดังตอไปน้ี 
1. ความรู ความเขาใจ ของการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการกลุมควบคูกับการใชใบงาน วิชา นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา จากการทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน พบวา กลุมตัวอยางมีคะแนนเฉล่ียการทํา
แบบทดสอบหลังเรียน สูงกวา คะแนนเฉล่ียการทําแบบทดสอบกอนเรียน ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ จริยา ใยปางแกว 
(2549) ที่ไดศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิการอานจับใจความ โดยใชแบบฝกทักษะการอาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิการอานจับใจความ โดยใชแบบฝกทักษะการอาน สําหรับนักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาปที่ 1 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือแผนการจัดการเรียนรู  5 แผน แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน แบบฝก
ทักษะการอานจับใจความ 5 ชุด แบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธ์ิการอาน และแบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน วิเคราะหขอมูลโดยใช
คะแนนที่ไดมา ทดสอบความแตกตางระหวางคะแนนกอนและหลังการใชแบบฝกทักษะ การอานจับใจความ คํานวณคา t-test 
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผลการวิจัยพบวาการใชแบบฝกทักษะ การ อานจับใจความสําคัญ ทําใหนักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิในการ อานจับใจความสูงขึ้น คา t ที่ คํานวณไดเทกับ 12.08 ซ่ึงมากกวาคา t ในตาราง น่ันคือ คะแนนทดสอบหลัง
เรียนมีคามากกวาคะแนน ทดสอบกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

2. ประสิทธิภาพของวิธีการจัดการเรียนการสอนดวยการใชใบงานและกระบวนการกลุมเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของ
การเรียนรู โดยการใชแบบทดสอบระหวางเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน คือ 76.18/84.84 ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัย 
ของสุวิชัย ธรรมศรีสกุล (2543) ไดทําการศึกษาเรื่องการสรางใบงานวิชาคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) ในหลักสูตรครุศาสตร
อุตสาหกรรมบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ผลการวิจัยพบวาการหาประสิทธิภาพใบงานที่สรางขึ้นตามเกณฑ 75/75 
โดยนําใบงานน้ีประกอบการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอรชวยสอน ตามหลักสูตรปริญญาตรี ภาควิชาครุศาสตรคอมพิวเตอร 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล โดยมีเปาหมายเพื่อชวยเสริมสรางทักษะการเรียนใหดีขึ้น 
วิธีดําเนินการทดลอง ผูวิจัยไดออกแบบใบงาน แบบทดสอบระหวางเรียน และหลังเรียน จํานวน 12 ใบงาน จากน้ันนําไป
ทดลองใช เพื่อหาประสิทธิภาพของใบงาน และความคิดเห็นของนักศึกษากลุมตัวอยางอันไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ภาควิชาครุศาสตรคอมพิวเตอร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จํานวน 30 คน ผลการทดลองใบงาน
ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 75.33/75.39 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว และความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอใบ
งานทั้งหมดอยูในระดับดี และสามารถนําไปใชงานจริง 

3. การสังเกตขณะดําเนินการสอนนักศึกษา พบวานักศึกษามีพฤติกรรมรวมกับการเรียนรูที่แบงผูเรียนออกเปนกลุม 
มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น มีการสนับสนุนชวยเหลือซ่ึงกันและกันและมีความรับผิดชอบรวมกัน ทั้งในสวนตัวและสวนรวม 
เพื่อใหกลุมไดรับความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปน
ศูนยกลางของทิศนา แขมมณี (2543, หนา 17-20) ที่กลาววาการจัดการเรียนการสอนโดยจัดกิจกรรมการเรียนรูในลักษณะที่
ใหผูเรียนเปนผูสรางความรูดวยตนเอง (construction of knowledge) ซ่ึงนอกจากผูเรียนจะตองเรียนดวยตนเองและมห
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พึ่งตนเองแลว ยังตองพึ่งการปฏิสัมพันธ (interaction) กับเพื่อน บุคคลอ่ืน ๆ และส่ิงแวดลอมรอบตัวดวย รวมทั้งตองอาศัย
ทักษะกระบวนการ (process skills) ตาง ๆ จํานวนมากเปนเครื่องมือในการสรางความรู นอกจากน้ันการเรียนรูจะเปนไป
อยางตอเน่ืองไดด ี

ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาพบวา การจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุมควบคูการใชใบงาน กอใหเกิดผลสัมฤทธ์ิการ
เรียนรูรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาผูวิจัยขอเสนอแนะขอมูลเพื่อเปนแนวทางใหกับผูสอนในภาค
การศึกษาถัดไป ดังน้ี การจัดการเรียนการสอนโดยการใชกระบวนการกลุม ทําใหผูเรียนที่ตั้งใจ และใสใจในการเรียนจะมี
พัฒนาการทางการเรียนรูในทางที่ดียิ่งขึ้น แตในทางกลับกันผูเรียนที่ไมตั้งใจ และไมใสใจในการเรียนจะขาดความกระตือรือรน 
ขาดการฝกฝนในการเรียน ดังน้ัน ควรใชรูปแบบการเรียนการสอนดวยกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรูเปนกลุม เพื่อ
ชวยกระตุนความสนใจหรือความอยากรู และชวยดําเนินงานการแสวงหาความรู หรือคําตอบที่ตองการ  
ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป  
 1. ควรใชวิธีการอ่ืน ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษาตอไป เชน กระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรูเปน
กลุม เพื่อพัฒนาทักษะการแกปญหาเชิงสรางสรรค ผูเรียนที่ตั้งใจและใสใจในการเรียนจะมีความกระตือรือรนในการเรียนรู 
การสืบหาขอมูล การวิเคราะหปญหาอยางสรางสรรค ตลอดจนหาแนวทางแกไขปญหาในทางที่ดียิ่งขึ้น 
 2. ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู และการติดตามการเรียนรูอยางตอเน่ือง 
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พึ่งตนเองแลว ยังตองพึ่งการปฏิสัมพันธ (interaction) กับเพื่อน บุคคลอ่ืน ๆ และส่ิงแวดลอมรอบตัวดวย รวมทั้งตองอาศัย
ทักษะกระบวนการ (process skills) ตาง ๆ จํานวนมากเปนเครื่องมือในการสรางความรู นอกจากน้ันการเรียนรูจะเปนไป
อยางตอเน่ืองไดด ี

ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาพบวา การจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการกลุมควบคูการใชใบงาน กอใหเกิดผลสัมฤทธ์ิการ
เรียนรูรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาผูวิจัยขอเสนอแนะขอมูลเพื่อเปนแนวทางใหกับผูสอนในภาค
การศึกษาถัดไป ดังน้ี การจัดการเรียนการสอนโดยการใชกระบวนการกลุม ทําใหผูเรียนที่ตั้งใจ และใสใจในการเรียนจะมี
พัฒนาการทางการเรียนรูในทางที่ดียิ่งขึ้น แตในทางกลับกันผูเรียนที่ไมตั้งใจ และไมใสใจในการเรียนจะขาดความกระตือรือรน 
ขาดการฝกฝนในการเรียน ดังน้ัน ควรใชรูปแบบการเรียนการสอนดวยกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรูเปนกลุม เพื่อ
ชวยกระตุนความสนใจหรือความอยากรู และชวยดําเนินงานการแสวงหาความรู หรือคําตอบที่ตองการ  
ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป  
 1. ควรใชวิธีการอ่ืน ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษาตอไป เชน กระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรูเปน
กลุม เพื่อพัฒนาทักษะการแกปญหาเชิงสรางสรรค ผูเรียนที่ตั้งใจและใสใจในการเรียนจะมีความกระตือรือรนในการเรียนรู 
การสืบหาขอมูล การวิเคราะหปญหาอยางสรางสรรค ตลอดจนหาแนวทางแกไขปญหาในทางที่ดียิ่งขึ้น 
 2. ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู และการติดตามการเรียนรูอยางตอเน่ือง 

เอกสารอางอิง 

จริยา ใยปางแกว. 2549. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอานจับใจความ โดยใชแบบฝกทักษะการอาน สําหรับนักเรียนช้ัน 
มัธยมศึกษาปที่ 1. สืบคนเม่ือ 26 มกราคม, 2554, จาก http://202.143.147.116/research/view.php?145 

ทศวร มณีศรีขํา. 2539. กลุมสัมพันธเพื่อการพัฒนาสําหรับครู. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยา 
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ. 
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การพัฒนาแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษที่มีโครงสรางบทอานเชิงความเรียง  
โดยการสรางแผนภาพลําดับความคิด 

The Development of English Reading Exercises Based on Expository Text 
Structures Utilizing Semantic Mapping Techniques 

เกศินี กูลพฤกษ ี
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษที่มีโครงสรางบทอานเชิงความเรียง โดย
การสรางแผนภาพลําดับความคิด และเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักศึกษากอนและหลังการใช
แบบฝกที่ผูวิจัยสรางขึ้น กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาช้ันปที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
รําไพพรรณี จํานวน 38 คน ที่เรียนรายวิชา 2022202: การเช่ือมโยงองคประกอบในการอาน ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 
2556 โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง มีรูปแบบการวิจัยเปนการทดลองกลุมเดียว ดําเนินการ
ทดลอง 36 ชั่วโมง เปนเวลา 12 สัปดาห เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ 1) แบบฝกการอานภาอังกฤษที่มีโครงสรางบทอานเชิง
ความเรียง จํานวน 4 บท ไดแก ประเภทแจกแจงรายละเอียด  ประเภทเรียงเหตุการณตามเวลา ประเภทแสดงเหตุและผล 
และประเภทแสดงการเปรียบเทียบ 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก 
จํานวน 60 ขอ สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช t-test (Dependent 
Samples) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักศึกษากอนและหลังการใชแบบฝก ผลการวิจัยพบวา 
ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษที่มีโครงสรางบทอานเชิงความเรียงมีคาเทากับ 76.80/76.14 สูงกวา
เกณฑที่กําหนดไวคือ 75/75 และความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่ไดรับการสอน โดยใชแบบฝกทักษะการ
อานภาษาอังกฤษที่มีโครงสรางบทอานเชิงความเรียงสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
คําสําคัญ: โครงสรางบทอาน แบบฝกทักษะการอาน บทอานเชิงความเรียง แผนภาพลําดับความคิด  

Abstract 

 The purpose of this study were to construct and test the efficiency of English reading exercises 
based on the expository text structures utilizing semantic mapping techniques and to compare students’ 
reading ability before and after using the reading exercises. The sample consisted of one purposively 
selected class of 38 second-year-English major students of the Faculity of Education, Rambhai Barni 
Rajabhat University ; taking English 2022202 : A Discourse Approach in Reading in the second semester of 
the 2013 academic year. One Group Pretest-Posttest Design of experimental research was employed in 
this study. The duration of the experiment covered 36 hours over a 12- week period. The instruments for 
this study were 1) four different semantic mapping English reading exercises: listing, time order, cause-
effect and comparison and 2) the 60- item test used to measure the students’ English reading ability as a 
pretest and posttest. The average of the formative test scores was compared with that of the posttest 
scores in order to determine the effectiveness of the English reading exercises. The data was statistically 
analyzed by percentage, mean scores and standard deviation. The t-test was used to analyze the data in 
order to measure the students’ English reading ability before and after using the English reading exercises. 
The results revealed that the effectiveness of the English reading exercises based on the expository text 
structures utilizing semantic mapping techniques was 76.80/76.14 percent which was higher than the set 
criterion of 75/75 and the students’ English reading ability was significantly improved at .05 level after 
learning through the English reading exercises.  
Keywords: text structures, reading exercise, expository text, semantic mapping มห
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บทนํา 
ภาษาอังกฤษเปนภาษาของโลกและมีความสําคัญมากยิ่งขึ้น เม่ือภาวการณเติบโตทางดานธุรกิจอยางรวดเร็วและมี

การขยายตัวธุรกิจทั่วทุกภูมิภาคของโลกรวมถึงเอเชีย ผูเปนเจาของภาษาจึงไมไดเปนเพียงผูใชภาษาอังกฤษส่ือสารกับผูไมใช
เจาของภาษา แตยังรวมถึงผูใชภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง หรือภาษาตางประเทศ (Harmer. 2002 : 1) ความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีและการส่ือสารชวยใหการแสวงหาความรูและขอมูลใหมในแขนงตาง ๆ เปนไปอยางรวดเร็ว และมีความสะดวกจึงมี
แนวโนมวาในศตวรรษที่ 21 หนวยงานที่อยูหางไกลทั่วโลกสามารถติดตอส่ือสารกันดวยการอานและการเขียนมากกวาการฟง
และพูด นอกจากน้ีความหลากหลายทางวัฒนธรรมจากทั่วโลก ขอมูลดานธุรกิจที่แตกตางกันทางดานความคิดและความเชื่อทํา
ใหพนักงานในปจจุบัน และในอนาคตจําเปนตองใชทักษะอานตีความหมายของขอมูลมากกวาทักษะอ่ืน (Smith et. al. 2000 
: 382-383) 

การอานเปนกระบวนการกระตุนและสรางความหมายโดยมีความสัมพันธกับการบูรณาการระบบช้ีแนะทางภาษา 
(Heinemann. 2001 : 15) ความเชี่ยวชาญการอานตองอาศัยทักษะและประสบการณของผูอานทําความเขาใจความหมาย
ของคํา และภาษาที่เขียนรวมทั้งความคิดในเรื่องที่อาน ซ่ึงเปนวัตถุประสงคหลักของการอาน (Gunning. 1992 : 188) การ
อานจึงเปนปฏิสัมพันธระหวางผูอานกับผูเขียนที่นําเสนอความคิดของตนในโครงสรางบทอานที่หลากหลายรูปแบบ ดังน้ัน
ความเขาใจในการอานยังตองอาศัยโครงสรางความรูซ่ึงเปนความคิดรวบยอดของมวลความรู และประสบการณของแตละคนที่
ประกอบดวยความรูทางภาษาและความรูทั่วไป เพื่อชวยทําความเขาใจส่ิงที่อาน โครงสรางความรูที่สัมพันธกับเรื่องที่อานมีผล
อยางมากตอความเขาใจในการอาน (O’ Donnell and Margo. 2004 : 149-150) และเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดในการ
ทําความเขาใจเน้ือหาที่อาน (Ryder and Graves. 1994 : 16-19) ถาโครงสรางความรูของผูอานตางจากผูเขียนมากทําให
ผูอานไมเขาใจในเรื่องที่อาน (Rumelhart. 1983 : 4-12) ทั้งน้ีอาจกลาวไดวาผูอานที่ไมมีความรูหรือประสบการณเดิมเก่ียวกับ
ส่ิงที่อาน การเรียนรูส่ิงใหมจะเปนไปดวยความยากลําบาก (Obah. 1983 : 129) ความรูเดิมจึงเปนเครื่องมือชี้แนะผูอานใน
การทําความเขาใจบทอานและสามารถคาดเดาส่ิงที่จะเกิดขึ้นในบริบทที่กําหนดใหได (Nunan. 2001 : 44) 

เทคนิคการสรางแผนภาพลําดับความคิด (semantic mapping) ซ่ึงมีชื่อเรียกเปนอยางอ่ืน เชน แผนภูมิความหมาย 
ไดอะแกรม เปนตน เปนเทคนิคการสอนอานเพื่อพัฒนาความสามารถในการอาน โดยการใชเสนแสดงความสัมพันธระหวาง
ความคิดหลักและประเด็นยอยตาง ๆ ในเรื่องเพื่อแทนโครงสรางบทอาน (Sinatra et. al. 1984 : 22) การเลือกคําสําคัญจาก
บทอานและเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางคําดวยการจัดกลุมในลักษณะแผนภาพ หรือกราฟกเพื่อใหงายตอความเขาใจ 
(Barchers. 1998 : 166-167) ทําใหผูอานมองเห็นขั้นตอนและลําดับความสัมพันธของเรื่องที่อานไดเปนอยางดี (Smidt. 
1986 : 113) ในกระบวนการเรียนรูชวยสงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมอภิปราย แสดงความคิดเห็น จัดระเบียบขอมูล และ
ควบคุมการสรางแผนภาพดวยตนเอง จึงเปนกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง (Zaid. online : 1995) นอกจากน้ียังเปน
กิจกรรมการฝกคิด ใชเหตุผล และวางแผนการทํางาน ชวยใหการคิดมีประสิทธิภาพ (Buzan and Buzan. 1997 : 94-105) 
เทคนิคการสรางแผนภาพลําดับความคิดจึงไดรับการยอมรับวาเปนเทคนิคที่มีประสิทธิภาพในการเรียนรูคําศัพท และพัฒนา
ทักษะอานโดยเฉพาะการเรียนรูภาษาที่สอง หรือภาษาตางประเทศ (Zaid. Online : 1995) ซ่ึงมีงานวิจัยที่สอดคลองกับ
แนวคิดดังกลาว ดังเชน สุณิชา ผุดผอง (2547 : 50-56) ศึกษาการใชเทคนิคแผนภูมิความหมายเพื่อพัฒนาความเขาใจในการ
อานภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการ
พระนคร ผลการวิจัยพบวานักศึกษามีความเขาใจในการอานเพิ่มขึ้น และเสนอแนะวาควรใชเทคนิคแผนภูมิความหมายควบคู
กับการฝกฝนใหรูจักใชกลยุทธในการอานที่จําเปน เชน การจับใจความสําคัญ การเดาความหมาย การคาดคะเนเน้ือหาจากชื่อ
เรื่อง หรือรูปภาพ โดยดึงความรูหรือประสบการณเดิมที่มีอยูมาใชในการทําความเขาใจในการอาน และควรใชเวลาฝกฝนให
เกิดความชํานาญ ซ่ึงจะทําใหไดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเต็มที่วราศรี  เกาเอ้ียน (2547 : 44) พัฒนาความสามารถในการ
อานภาษาอังกฤษของนักศึกษาสภาบันราชภัฏยะลา โดยการใชรูปแบบเอริกา พบวา กิจกรรมที่จะกระตุนความรูเดิมของ
ผูเรียนทําใหเขาใจเน้ือเรื่องที่อานคือ กิจกรรมการใชแผนภูมิความหมาย และหลักการถายโอนขอมูล  พรทิพย  สุนทรา 
(2551 : บทคัดยอ) ศึกษาผลของการใชแผนผังความคิดในการอานจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
พบวาการใชแผนผังความคิดเพื่อทบทวนเน้ือหาจากเรื่องที่อาน ชวยสงเสริมความเขาใจเน้ือหาใหกับนักเรียน เชนเดียวกับ พัช
ยา สุขพัชราภรณ (2552 : 66-68) ใชกิจกรรมแผนผังความคิดสงเสริมความเขาใจในการอาน และความสามารถพูด
ภาษาอังกฤษของนักศกึษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษชั้นปที่ 1 ที่เรียนวิชาการอานภาษาอังกฤษ ปการศึกษา 
2552 พบวา กิจกรรมแผนผังความคิดชวยใหนักศึกษาเขาใจในการอานภาษาอังกฤษมากขึ้น และผูเรียนสามารถพูดสรุปความมห
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บทนํา 
ภาษาอังกฤษเปนภาษาของโลกและมีความสําคัญมากยิ่งขึ้น เม่ือภาวการณเติบโตทางดานธุรกิจอยางรวดเร็วและมี

การขยายตัวธุรกิจทั่วทุกภูมิภาคของโลกรวมถึงเอเชีย ผูเปนเจาของภาษาจึงไมไดเปนเพียงผูใชภาษาอังกฤษส่ือสารกับผูไมใช
เจาของภาษา แตยังรวมถึงผูใชภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง หรือภาษาตางประเทศ (Harmer. 2002 : 1) ความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีและการส่ือสารชวยใหการแสวงหาความรูและขอมูลใหมในแขนงตาง ๆ เปนไปอยางรวดเร็ว และมีความสะดวกจึงมี
แนวโนมวาในศตวรรษที่ 21 หนวยงานที่อยูหางไกลทั่วโลกสามารถติดตอส่ือสารกันดวยการอานและการเขียนมากกวาการฟง
และพูด นอกจากน้ีความหลากหลายทางวัฒนธรรมจากทั่วโลก ขอมูลดานธุรกิจที่แตกตางกันทางดานความคิดและความเชื่อทํา
ใหพนักงานในปจจุบัน และในอนาคตจําเปนตองใชทักษะอานตีความหมายของขอมูลมากกวาทักษะอ่ืน (Smith et. al. 2000 
: 382-383) 

การอานเปนกระบวนการกระตุนและสรางความหมายโดยมีความสัมพันธกับการบูรณาการระบบชี้แนะทางภาษา 
(Heinemann. 2001 : 15) ความเช่ียวชาญการอานตองอาศัยทักษะและประสบการณของผูอานทําความเขาใจความหมาย
ของคํา และภาษาที่เขียนรวมทั้งความคิดในเรื่องที่อาน ซ่ึงเปนวัตถุประสงคหลักของการอาน (Gunning. 1992 : 188) การ
อานจึงเปนปฏิสัมพันธระหวางผูอานกับผูเขียนที่นําเสนอความคิดของตนในโครงสรางบทอานที่หลากหลายรูปแบบ ดังน้ัน
ความเขาใจในการอานยังตองอาศัยโครงสรางความรูซ่ึงเปนความคิดรวบยอดของมวลความรู และประสบการณของแตละคนที่
ประกอบดวยความรูทางภาษาและความรูทั่วไป เพื่อชวยทําความเขาใจส่ิงที่อาน โครงสรางความรูที่สัมพันธกับเรื่องที่อานมีผล
อยางมากตอความเขาใจในการอาน (O’ Donnell and Margo. 2004 : 149-150) และเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดในการ
ทําความเขาใจเน้ือหาที่อาน (Ryder and Graves. 1994 : 16-19) ถาโครงสรางความรูของผูอานตางจากผูเขียนมากทําให
ผูอานไมเขาใจในเรื่องที่อาน (Rumelhart. 1983 : 4-12) ทั้งน้ีอาจกลาวไดวาผูอานที่ไมมีความรูหรือประสบการณเดิมเก่ียวกับ
ส่ิงที่อาน การเรียนรูส่ิงใหมจะเปนไปดวยความยากลําบาก (Obah. 1983 : 129) ความรูเดิมจึงเปนเครื่องมือช้ีแนะผูอานใน
การทําความเขาใจบทอานและสามารถคาดเดาส่ิงที่จะเกิดขึ้นในบริบทที่กําหนดใหได (Nunan. 2001 : 44) 

เทคนิคการสรางแผนภาพลําดับความคิด (semantic mapping) ซ่ึงมีชื่อเรียกเปนอยางอ่ืน เชน แผนภูมิความหมาย 
ไดอะแกรม เปนตน เปนเทคนิคการสอนอานเพื่อพัฒนาความสามารถในการอาน โดยการใชเสนแสดงความสัมพันธระหวาง
ความคิดหลักและประเด็นยอยตาง ๆ ในเรื่องเพื่อแทนโครงสรางบทอาน (Sinatra et. al. 1984 : 22) การเลือกคําสําคัญจาก
บทอานและเช่ือมโยงความสัมพันธระหวางคําดวยการจัดกลุมในลักษณะแผนภาพ หรือกราฟกเพื่อใหงายตอความเขาใจ 
(Barchers. 1998 : 166-167) ทําใหผูอานมองเห็นขั้นตอนและลําดับความสัมพันธของเรื่องที่อานไดเปนอยางดี (Smidt. 
1986 : 113) ในกระบวนการเรียนรูชวยสงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมอภิปราย แสดงความคิดเห็น จัดระเบียบขอมูล และ
ควบคุมการสรางแผนภาพดวยตนเอง จึงเปนกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง (Zaid. online : 1995) นอกจากน้ียังเปน
กิจกรรมการฝกคิด ใชเหตุผล และวางแผนการทํางาน ชวยใหการคิดมีประสิทธิภาพ (Buzan and Buzan. 1997 : 94-105) 
เทคนิคการสรางแผนภาพลําดับความคิดจึงไดรับการยอมรับวาเปนเทคนิคที่มีประสิทธิภาพในการเรียนรูคําศัพท และพัฒนา
ทักษะอานโดยเฉพาะการเรียนรูภาษาที่สอง หรือภาษาตางประเทศ (Zaid. Online : 1995) ซ่ึงมีงานวิจัยที่สอดคลองกับ
แนวคิดดังกลาว ดังเชน สุณิชา ผุดผอง (2547 : 50-56) ศึกษาการใชเทคนิคแผนภูมิความหมายเพื่อพัฒนาความเขาใจในการ
อานภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการ
พระนคร ผลการวิจัยพบวานักศึกษามีความเขาใจในการอานเพิ่มขึ้น และเสนอแนะวาควรใชเทคนิคแผนภูมิความหมายควบคู
กับการฝกฝนใหรูจักใชกลยุทธในการอานที่จําเปน เชน การจับใจความสําคัญ การเดาความหมาย การคาดคะเนเน้ือหาจากชื่อ
เรื่อง หรือรูปภาพ โดยดึงความรูหรือประสบการณเดิมที่มีอยูมาใชในการทําความเขาใจในการอาน และควรใชเวลาฝกฝนให
เกิดความชํานาญ ซ่ึงจะทําใหไดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเต็มที่วราศรี  เกาเอ้ียน (2547 : 44) พัฒนาความสามารถในการ
อานภาษาอังกฤษของนักศึกษาสภาบันราชภัฏยะลา โดยการใชรูปแบบเอริกา พบวา กิจกรรมที่จะกระตุนความรูเดิมของ
ผูเรียนทําใหเขาใจเน้ือเรื่องที่อานคือ กิจกรรมการใชแผนภูมิความหมาย และหลักการถายโอนขอมูล  พรทิพย  สุนทรา 
(2551 : บทคัดยอ) ศึกษาผลของการใชแผนผังความคิดในการอานจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
พบวาการใชแผนผังความคิดเพื่อทบทวนเน้ือหาจากเรื่องที่อาน ชวยสงเสริมความเขาใจเน้ือหาใหกับนักเรียน เชนเดียวกับ พัช
ยา สุขพัชราภรณ (2552 : 66-68) ใชกิจกรรมแผนผังความคิดสงเสริมความเขาใจในการอาน และความสามารถพูด
ภาษาอังกฤษของนักศกึษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษชั้นปที่ 1 ที่เรียนวิชาการอานภาษาอังกฤษ ปการศึกษา 
2552 พบวา กิจกรรมแผนผังความคิดชวยใหนักศึกษาเขาใจในการอานภาษาอังกฤษมากขึ้น และผูเรียนสามารถพูดสรุปความ
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จากเรื่องที่อานไดเปนขั้นตอน และมีความม่ันใจในการพูดมากขึ้น เน่ืองจากการใชกิจกรรมแผนผังความคิดที่มีการจัดลําดับ
ความคิดอยางเปนระบบ และการมองเห็นภาพรวมของเรื่องที่อาน นอกจากน้ีกฤติกา จันทรเกษม (2553 : 49-50) ใชผัง
ความสัมพันธความหมายเพื่อพัฒนาการอานและการเขียนสรุปความภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน
ปรินสรอยแยลสวิทยาลัย สุภรัตน สทานพล (2554 : 34-39) ใชแผนภูมิความหมายพัฒนาความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษใหกับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5 ผลการวิจัยสอดคลองกันคือนักเรียนสามารถอานเน้ือเรื่องในบทอานไดเขาใจงาย
ขึ้น อีกทั้งสามารถเขียนสรุปความเรื่องราวที่อานไดดวยตนเอง เปนผลมาจากการไดรับการฝกขั้นตอนการอานอยางเปนระบบ
ทั้งขั้นกอนอาน ระหวางอาน และหลังอาน โดยมีการอภิปราย ทํากิจกรรม และแลกเปล่ียนความคิดเห็นรวมกัน และสงผลใหมี
ทัศนคติที่ดีตอการอานดวยวิธีการใชเทคนิคการสอนวิธีน้ี และเกศินี  กูลพฤกษี (2555 : 58-60) ใชแผนภาพลําดับความคิด
สอนอานภาษาอังกฤษใหนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปที่ 2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรรณีพบวาผลสัมฤทธ์ิของการอานภาษาอังกฤษที่มีโครงสรางบทอานเชิงความเรียง โดยการสรางแผนภาพ
ลําดับความคิดในการวิเคราะหโครงสรางบทอานของนักศึกษาสูงขึ้นกวากอนเรียน 

นอกจากน้ีมีงานวิจัยในตางประเทศ เชน Brookbank et al. (1999 : บทคัดยอ) ศึกษาการเพิ่มผลสัมฤทธ์ิในการ
อานจับใจความของนักเรียน โดยใชเทคนิคแผนผังกราฟก พบวา ปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหนักเรียนมีความสามารถในการอานต่ํา 
สามารถไดรับการแกไขโดยนําเอาเทคนิคแผนผังกราฟกเขามาชวยได โดยเฉพาะในเรื่องของการอานจับใจความสําคัญ และ
คําศัพท กลาวสรุปไดวาเทคนิคการสรางแผนภาพลําดับความคิดใชกระตุนความรูเดิมขณะอานใชทบทวนเน้ือหาหลังการอาน 
ชวยแกปญหาผูเรียนที่มีความสามารถในการอานต่ํา เพื่อพัฒนาความเขาใจในการอานใหมีประสิทธิภาพ Gibbs (Online : 
2009) ศึกษาการใชแผนที่ความคิดในการสอนอานของครูซ่ึงพบวาสามารถพัฒนาการอานของนักเรียนจากโรงเรียนที่ไดรับการ
สอนดวยแผนที่ความคิด และทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการอานของนักเรียนสูงกวานักเรียนจากโรงเรียนที่ไมไดรับการสอนดวยแผน
ที่ความคิด Phillips (2009 : บทคัดยอ) ศึกษาผลการใชผังกราฟกในการสอนอานนักเรียน โดยมุงเนนการเสริมสรางความ
เขาใจในการอานของบทอานสําหรับนักเรียนที่ มีความบกพรองในการอานทําใหทราบวาผังกราฟกเปนเครื่องมือที่ มี
ประสิทธิภาพชวยสรางความเขาใจในการอานเปนอยางดี ผูเรียนควรไดรับการฝกฝนจากผูสอนจนเกิดความชํานาญ การให
ผูเรียนทําแบบฝกเนนเฉพาะเรื่องที่ตองการฝก โดยจัดทําขึ้นอยางเปนระบบ และเหมาะสมกับความสามารถจะชวยใหผูเรียน
ประสบผลสําเร็จ ฝกฝนไดอยางเต็มที่ เน่ืองจากแบบฝกเปนเครื่องมือชวยใหผูเรียนฝกใชทักษะการใชภาษาไดดี (Gren and 
Petty. 1971 : 469 อางใน Nunan. 1995 : 210) เน่ืองจากการสรางแบบฝกตองตระหนักถึงเน้ือหาที่ใชในการเรียนการสอน 
โดยเลือกแบบฝกหัดหรือกิจกรรมที่เหมาะสม (Tomlinson. 1998 : 96-99) คํานึงถึงวัตถุประสงคของการสอนที่สอดคลองกับ
เน้ือหา ลําดับกิจกรรมจากงายไปยาก (Richards and Rogers. 1991 : 20) และประเมินคุณภาพของแบบฝกที่สรางขึ้นวามี
ประสิทธิภาพในการนําไปใชตามวัตถุประสงคของผูสอนหรือควรปรับปรุงพัฒนาแบบฝก นอกจากน้ีแบบฝกที่ผูสอนสรางขึ้นเอง
ยอมม่ันใจไดวาใชกลวิธีในการสอนที่เหมาะสมกับกลุมผูเรียนเปาหมาย (Robinson. 1991 : 58) มีความยืดหยุนในการนําไปใช
ในการเรียนการสอนมากกวาเอกสารการสอนในทองตลาด และชวยพัฒนาทักษะภาษาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิผล ดังเชน
งานวิจัยของ ดาว แสงบญุ (2543 : บทคัดยอ) สรางและหาประสิทธิภาพของเอกสารสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารดานการ
ทองเที่ยวสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาการทองเที่ยวชั้นปที 3 มหาวิทยาลัยแมโจ ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพของ
เอกสารการสอนอยูในเกณฑดีมาก (80.2/84.76) ความสามารถในการเรียนของนักศึกษาสูงขึ้นและมีเจตคติตอเอกสารการ
สอนที่ผูวิจัยสรางขึ้นในระดับสูงทุกบทเรียน วิไลรัตน วสุรีย (2545 : บทคัดยอ) พัฒนาแบบฝกทักษะอานภาษาอังกฤษ โดยใช
เอกสารจริงเก่ียวกับทองถิ่น สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที 6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย พบวา ประสิทธิภาพของแบบฝกการ
อานมีคุณภาพอยูในเกณฑดีมาก (87.80/80.50) และความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการใชแบบตึกสูง
กวากอนการใชแบบฝก สมศรี  ดวงสุวรรณ (2549 : 82-87) สรางและพัฒนาแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่  3 สาขายานยนต วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือ
พระนครศรีอยุธยา พบวามีประสิทธิภาพดี (75.58/76.35) ชวยใหนักศึกษามีความสามารถในการอานสูงขึ้น ทัศนพรรณ แยม
คง (2551 : บทคัดยอ) ทําวิจัยในลักษณะเดียวกันในการทดลองกับนักเรียนระดับเดียวกัน โดยสังกัดโรงเรียนดรุณาราชบุรี
พาณิชยการ เปนแบบฝกอานภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในธุรกิจ ไดคาประสิทธิภาพของแบบฝกอยู ในระดับดีมาก 
(80.08/79.42) วิชชุตา  ขําประถม (2554 : บทคัดยอ) พัฒนาแบบฝกทักษะเสริมการอานภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 
1 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร สอนดวยกลวิธีอภิปญญา พบวา แบบฝกมี
ประสิทธิภาพดี (77.29/81.11) พัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักศึกษาและสูงกวากอนเรียนดวยแบบฝก มห
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นอกจากน้ีรจเรจ  เหลาลาภะ (2555 : บทคัดยอ) และสุนิจ  โนรีรักษ (2555: บทคัดยอ) พัฒนากิจกรรมการอาน และแผนการ
จัดการเรียนรูโดยใชแผนผังความคิด หรือใชโครงสรางระดับยอดเพื่อพัฒนาความสามารถในการอานใหนักเรียนมัธยม 
ผลการวิจัยแสดงใหทราบวาผลสัมฤทธ์ิในการเรียนสูงกวากอนเรียนเชนเดียวกัน    

จากที่กลาวมาอาจสรุปไดวาแบบฝกทักษะอานภาษาอังกฤษที่ผูสอนสรางขึ้นสามารถชวยพัฒนาผูเรียนไดตาม
จุดประสงคของการสอน กลาวคือผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความเขาใจในการอานมากขึ้นกวาการไมใชแบบฝกหรือการสอน
ดวยวิธีอ่ืน 

 การเพิ่มขีดความสามารถทักษะอานและกลวิธีอานภาษาอังกฤษที่เหมาะสมเปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
เพื่อนําไปสูภาษาอยางมีความหมายมากกวาการเรียนรูที่เกิดจากการทองจําโดยไมผานการคิด จึงเปนการรับขอมูลมากกวาการ
มีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู (Wall. 2005 : 34) ดังน้ันผูสอนควรเสริมทักษะทางภาษาใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการ
นําทักษะและความรูไปใชการอานดวยตนเอง ดวยเหตุที่เน้ือหาที่ยากทําใหผูเรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศขาด
แรงจูงใจในการเรียน และมีความคาดหวังตอการอานในดานลบ (Harmer. 2001 : 208) ผูวิจัยตองการนําเทคนิคการสอนอาน
ภาษาอังกฤษโดยใชเทคนิคการสรางแผนภาพลําดับความคิดในการจัดกระบวนการเรียนรูใหนักศึกษาสาขาวิชาภาอังกฤษช้ันป
ที่ 2 เพื่อพัฒนาทักษะอานภาษาอังกฤษใหมีประสิทธิภาพในการนําไปประยุกตใชทั้งในดานการศึกษา และการประกอบอาชีพ
ใหมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากไมมีเอกสารการสอน และบทเรียนที่เหมาะสมในการนําไปใชฝกทักษะตามที่ตองการ ซ่ึง Miller 
(1995 : 32) ไดเสนอแนะเก่ียวกับการสรางแบบฝกวา เม่ือไมมีบทเรียนที่เหมาะสมในการฝกทักษะที่จําเปน ผูสอนตองผลิตส่ือ
การสอนภาษาที่เหมาะสมเพื่อสนองความตองการของผูเรียนโดยเฉพาะ 

ดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาแบบฝกทักษะอานภาษาอังกฤษที่มีโครงสรางบทอานเชิงความ
เรียงโดยการสรางแผนภาพลําดับความคิดเพื่อเปนแนวทางสําหรับผูสอนในการปรับปรุงการสอนอานภาษาอังกฤษใหม ี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคคือ 
1. เพื่อพัฒนาแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษที่มีโครงสรางบทอานเชิงความเรียง โดยการสรางแผนภาพลําดับ

ความคิด สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่ไดรับการสอนดวยแบบฝกระหวางกอน

เรียนและหลังเรียนดวยการใชแบบฝกที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 1. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักศึกษาชั้นปที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร (ค.บ.) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรรณีภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 จํานวน 38 คน ที่ไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจงที่ศึกษาวิชาการ
เชื่อมโยงองคประกอบในการอาน (รหัสวิชา 2022202) 
 2. ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรตนคือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษที่มี
โครงสรางบทอานเชิงความเรียง โดยการสรางแผนภาพลําดับความคิด ตัวแปรตามคือประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษ และความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ 
 3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษที่มีโครงสรางบทอานเชิงความเรียง 4 บท 
จําแนกตามประเภทของโครงสรางบทอานคือ แจกแจงรายละเอียด เรียงเหตุการณตามลําดับเวลา แสดงเหตุและผล และแสดง
การเปรียบเทียบ แตละบทประกอบดวยเน้ือหา กิจกรรมการอาน 3 ขั้นตอน ไดแก กิจกรรมกอนอาน กิจกรรมระหวางอาน 
และกิจกรรมหลังอาน ใชสอนนักศึกษาตามลําดับกิจกรรม โดยฝกการวิเคราะหโครงสรางบทอานแตละประเภทในระหวาง
เรียน แบบทดสอบทายบทชนิดปรนัย จํานวน 4 บท รวม 54 ขอ ใชทดสอบนักศึกษาเม่ือเรียนจบบทอานแตละบท และ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษชนิดปรนัยจํานวน 60 ขอ วิเคราะหคุณภาพของแบบทดสอบโดยใช
เทคนิค จุง เตหฟาน 27% ไดคาความยากงายระหวาง 0.20-0.73 คาอํานาจจําแนกระหวาง 0.21-0.79 และคาความเชื่อม่ัน
ของแบบทดสอบทั้งฉบับเทากับ 0.86 โดยใชสูตร Kuder-Richardson 20 (บุญเรียง ชจรศิลป. 2530. : 163) 
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นอกจากน้ีรจเรจ  เหลาลาภะ (2555 : บทคัดยอ) และสุนิจ  โนรีรักษ (2555: บทคัดยอ) พัฒนากิจกรรมการอาน และแผนการ
จัดการเรียนรูโดยใชแผนผังความคิด หรือใชโครงสรางระดับยอดเพื่อพัฒนาความสามารถในการอานใหนักเรียนมัธยม 
ผลการวิจัยแสดงใหทราบวาผลสัมฤทธ์ิในการเรียนสูงกวากอนเรียนเชนเดียวกัน    

จากที่กลาวมาอาจสรุปไดวาแบบฝกทักษะอานภาษาอังกฤษที่ผูสอนสรางขึ้นสามารถชวยพัฒนาผูเรียนไดตาม
จุดประสงคของการสอน กลาวคือผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความเขาใจในการอานมากขึ้นกวาการไมใชแบบฝกหรือการสอน
ดวยวิธีอ่ืน 

 การเพิ่มขีดความสามารถทักษะอานและกลวิธีอานภาษาอังกฤษที่เหมาะสมเปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
เพื่อนําไปสูภาษาอยางมีความหมายมากกวาการเรียนรูที่เกิดจากการทองจําโดยไมผานการคิด จึงเปนการรับขอมูลมากกวาการ
มีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู (Wall. 2005 : 34) ดังน้ันผูสอนควรเสริมทักษะทางภาษาใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการ
นําทักษะและความรูไปใชการอานดวยตนเอง ดวยเหตุที่เน้ือหาที่ยากทําใหผูเรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศขาด
แรงจูงใจในการเรียน และมีความคาดหวังตอการอานในดานลบ (Harmer. 2001 : 208) ผูวิจัยตองการนําเทคนิคการสอนอาน
ภาษาอังกฤษโดยใชเทคนิคการสรางแผนภาพลําดับความคิดในการจัดกระบวนการเรียนรูใหนักศึกษาสาขาวิชาภาอังกฤษชั้นป
ที่ 2 เพื่อพัฒนาทักษะอานภาษาอังกฤษใหมีประสิทธิภาพในการนําไปประยุกตใชทั้งในดานการศึกษา และการประกอบอาชีพ
ใหมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากไมมีเอกสารการสอน และบทเรียนที่เหมาะสมในการนําไปใชฝกทักษะตามที่ตองการ ซ่ึง Miller 
(1995 : 32) ไดเสนอแนะเก่ียวกับการสรางแบบฝกวา เม่ือไมมีบทเรียนที่เหมาะสมในการฝกทักษะที่จําเปน ผูสอนตองผลิตส่ือ
การสอนภาษาที่เหมาะสมเพื่อสนองความตองการของผูเรียนโดยเฉพาะ 

ดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาแบบฝกทักษะอานภาษาอังกฤษที่มีโครงสรางบทอานเชิงความ
เรียงโดยการสรางแผนภาพลําดับความคิดเพื่อเปนแนวทางสําหรับผูสอนในการปรับปรุงการสอนอานภาษาอังกฤษใหม ี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคคือ 
1. เพื่อพัฒนาแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษที่มีโครงสรางบทอานเชิงความเรียง โดยการสรางแผนภาพลําดับ

ความคิด สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่ไดรับการสอนดวยแบบฝกระหวางกอน

เรียนและหลังเรียนดวยการใชแบบฝกที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 1. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักศึกษาชั้นปที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร (ค.บ.) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรรณีภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 จํานวน 38 คน ที่ไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจงที่ศึกษาวิชาการ
เชื่อมโยงองคประกอบในการอาน (รหัสวิชา 2022202) 
 2. ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรตนคือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษที่มี
โครงสรางบทอานเชิงความเรียง โดยการสรางแผนภาพลําดับความคิด ตัวแปรตามคือประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษ และความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ 
 3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษที่มีโครงสรางบทอานเชิงความเรียง 4 บท 
จําแนกตามประเภทของโครงสรางบทอานคือ แจกแจงรายละเอียด เรียงเหตุการณตามลําดับเวลา แสดงเหตุและผล และแสดง
การเปรียบเทียบ แตละบทประกอบดวยเน้ือหา กิจกรรมการอาน 3 ขั้นตอน ไดแก กิจกรรมกอนอาน กิจกรรมระหวางอาน 
และกิจกรรมหลังอาน ใชสอนนักศึกษาตามลําดับกิจกรรม โดยฝกการวิเคราะหโครงสรางบทอานแตละประเภทในระหวาง
เรียน แบบทดสอบทายบทชนิดปรนัย จํานวน 4 บท รวม 54 ขอ ใชทดสอบนักศึกษาเม่ือเรียนจบบทอานแตละบท และ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษชนิดปรนัยจํานวน 60 ขอ วิเคราะหคุณภาพของแบบทดสอบโดยใช
เทคนิค จุง เตหฟาน 27% ไดคาความยากงายระหวาง 0.20-0.73 คาอํานาจจําแนกระหวาง 0.21-0.79 และคาความเชื่อม่ัน
ของแบบทดสอบทั้งฉบับเทากับ 0.86 โดยใชสูตร Kuder-Richardson 20 (บุญเรียง ชจรศิลป. 2530. : 163) 
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 4. วิเคราะหขอมูลจากการทดสอบ โดยการหาคาเฉล่ียรอยละ คาเฉล่ีย (   ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
ทดสอบคาที (t-test dependent) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษกอนและหลังเรียน และ
เปรียบเทียบคาเฉล่ียรอยละของการทําแบบฝกทายบททุกบท กับคาเฉล่ียรอยละของการทําแบบทดสอบวัดความสามารถใน
การอานภาษาอังกฤษหลังใชแบบฝกโดยเทียบกับเกณฑรอยละ 75 

ผลการวิจัย 

 1. ผลคะแนนการทําแบบทดสอบทายบทของแบบฝกทักษะการอานสูงกวารอยละ 75 (ตารางที่ 1) 

ตารางที่ 1 คะแนนเฉล่ีย (�̅�) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝑆.𝐷.) คารอยละ (%) และลําดับคะแนน เฉล่ียจากการทํา 
              แบบทดสอบแบบฝกรายบท 

บทที่ ประเภทของบทอาน คะแนนเต็ม �̅� 𝑆.𝐷. รอยละ ลําดับที่ 

1 แจกแจงรายละเอียด 15 11.37 2.12 75.79 3 

2 เรียงเหตุการณตามลําดับเวลา 16 12.50 1.70 78.13 1 

3 แสดงเหตุและผล 13 9.82 1.20 75.51 4 

4 แสดงการเปรียบเทียบ 10 7.79 1.21 77.89 2 

 54 41.47 3.96 76.80  

 
 2. ผลของการสรางและพัฒนาแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษที่มีโครงสรางบทอานเชิงความเรียงโดยการสราง
แผนภาพลําดับความคิด มีคา E1/ E2 สูงกวาเกณฑรอยละ 75 (ตารางที่ 2) 
ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษที่มีโครงสรางบทอานเชิงความเรียงโดยการสราง 
              แผนภาพลําดับความคิด 

N 
ประสิทธิภาพของกระบวนการ ประสิทธิภาพของผลลัพธ 

E1/E2 คะแนนเต็ม �̅� E1 คะแนนเต็ม �̅� E2 

38 54 41.47 76.80 60 45.68 76.14 76.80/76.14 

 
 3. ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักศึกษากอนและหลังเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษ
ที่มีโครงสรางบทอานเชิงความเรียงสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ตารางที่ 3) 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย (�̅�) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คะแนนผลตางเฉล่ีย (�̅�) และคาทดสอบ t  
              ของกลุมตัวอยาง จํานวน 38 คน 

การทดสอบ �̅� S.D. �̅� t 

กอนเรียน 40.02 5.18   
   5.55 4.71* 

หลังเรียน 45.68 4.94   

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (  .05, df 37 = 1.684) 

สรุปและอภิปรายผล 

จากผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อตรวจสอบสมมุติฐานของการวิจัยครั้งน้ี พบวา 
 1. จากผลการวิจัยขอที่ 1 พบวา แบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษที่มีโครงสรางบทอานเชิงความเรียง โดยการ
สรางแผนภาพลําดับความคิดมีประสิทธิภาพ E1/E2 เทากับ 76.80/76.14 ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 75/75 ที่กําหนดไว
ทั้งน้ีอาจมีเหตุผล ดังน้ี 

1.1 แบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษที่มีโครงสรางบทอานเชิงความเรียง โดยการสรางแผนภาพลําดับ
ความคิดที่ผูวิจัยสรางขึ้นดําเนินงานตามขั้นตอนของหลักการสรางแบบฝก พิจารณาองคประกอบตาง ๆ ศึกษาคําอธิบาย
รายวิชาการเชื่อมโยงองคประกอบการอาน (รหัสวิชา 2022202) กําหนดจุดประสงคการเรียนรู ศึกษาเอกสาร ตําราและมห
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งานวิจัยเก่ียวของกับการสอนอานโดยการสรางแผนภาพลําดับความคิด การวิเคราะหโครงสรางบทอานเพื่อนําไปคัดเลือก
เน้ือหาของบทอานประเภท  ตาง ๆ ไดแก แจกแจงรายละเอียด เรียงเหตุการณตามลําดับเวลา แสดงเหตุและผล และแสดง
การเปรียบเทียบ ตลอดจนการกําหนดภาระงานในแบบฝกแตละขั้นตอนของกิจกรรมในแตละบท ซ่ึงผูวิจัยไดศึกษาและ
ดําเนินงานตามแนวคิดของ Moorman and Blanton (1990 อางถึงในวิสาข  จัติวัตร. 2543 : 271-273) โดยกําหนด
จุดประสงคของการสรางแบบฝกใหชัดเจน เพื่อใหผูเรียนทราบจุดมุงหมายของแบบฝกมีคําแนะนําในการทําแบบฝกหรือมี
ขั้นตอนการทําอยางละเอียด ชวยใหผูเรียนเขาใจภาระงานไดเปนอยางดี โดยกําหนดวาเปนกิจกรรมคูหรือกิจกรรมกลุมอยาง
ชัดเจน ควรมีรูปแบบหลากหลายใหผูเรียนเขาใจไดมากที่สุด เริ่มจากรูปแบบงาย ๆ ในขั้นกอนอาน ระหวางอาน ไปจนระดับ
ยากในขั้นหลังอาน และทุกขั้นตอนมีคําส่ังที่ชัดเจน ผูวิจัยแบงกิจกรรมในการทําแบบฝกทักษะการอานออกเปน 3 กิจกรรม
หลักคือ กิจกรรมกอนอาน กิจกรรมระหวางอาน และกิจกรรมหลังอาน ทั้งน้ีมีกิจกรรมการตรวจสอบความเขาใจในการอาน
หลังเรียนจบแตละบทดวยการทําแบบทดสอบรายบทในขั้นกิจกรรมกอนอานเปนการสรางความเขาใจ ช้ีแจงจุดประสงคของ
การเรียนกอนไดรับการฝกทักษะการอาน ตรวจสอบพื้นฐานความรูเดิม และนําเสนอรูปแบบกิจกรรมการกระตุนความสนใจ 
ขั้นกิจกรรมระหวางอานเปนการสาธิตกลวิธีการอานในดานกระบวนการคิด การเชื่อมโยงความรูในบทอาน นักศึกษาทดลองใช
กลวิธีการอานในลักษณะกิจกรรมกลุมตามแนวทางที่สาธิต ผูวิจัยใหคําแนะนําปอนขอมูลกลับ สวนกิจกรรมหลังอานเปนการ
นําความรูและทักษะไปประยุกตใชในการอานดวยตนเองของนักศึกษา เรียนรูในการปรับกระบวนการคิดใหสัมพันธกับบทอาน
อยางเปนระบบ สามารถแลกเปล่ียนความคิดกับเพื่อน หรือผูสอนเพื่อตรวจสอบกลวิธีการอานวาเปนไปตามที่คาดคะเนหรือไม 
การทําเชนน้ีสงผลดีตอบรรยากาศการเรียนที่สรางกําลังใจในการทําแบบฝกใหลุลวงตามวัตถุประสงค 

1.2 การนําเสนอเน้ือหาและฝกกลวิธีการอานบทอานที่มีโครงสรางบทอานเชิงความเรียง ผูวิจัยจัดลําดับเน้ือหา
จากงายไปยาก จากระดับอนุเฉท (paragraph) ไปสูระดับปริเฉท (passage) สรางความคุนเคยกับภาษา เน้ือหา และ
โครงสรางของบทอานแตละประเภทเรียนรูคําชี้แนะ (signal words) ซ่ึงทําหนาที่เชื่อมโยงความสัมพันธระหวางประเด็น
ความคิดหลัก ความคิดรอง และรายละเอียดในบทอาน มุงเนนกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เชนการอภิปรายการถาม-ตอบ 
ปรึกษารวมกัน ทําบันทึกยอ ฝกจัดระเบียบขอมูลลงแผนภาพลําดับความคิด ซ่ึงผูวิจัยสรางขึ้นเปนแบบอยางและรวมกันสราง
ขึ้นโดยนักศึกษาซ่ึงชวยใหมองเห็นและเขาใจเน้ือเรื่องไดชัดเจนขึ้น (Culbert, Flood, Windler and Work, online : 2007) 
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สุภรัตน สทานพล (2554 : 31-39) ที่ใหความเห็นวาการใชแผนภูมิความหมายในการสอน
ภาษาอังกฤษชวยสงเสริมความสามารถในการอานไดมากขึ้น และผูเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนอานเรื่องไดเขาใจงายขึ้น 
เรียนรูการทํางานกลุมได แสดงความคิดเห็นรวมกัน อยางไรก็ตามลักษณะของแผนภาพความคิดมีความซับซอนของ
ความสัมพันธระหวางคําหรือกลุมคํา (Ruddell, 2002 : 168) การจัดระเบียบขอมูลเปนแผนภาพอาจเปนอุปสรรคในการทํา
กิจกรรมการอาน ผูวิจัยไดใหคําแนะนําชวยเหลือนักศึกษาบางคนที่ประสบปญหาดังกลาวเพื่อใหสามารถสรุปความและเห็น
ภาพรวมของเรื่องที่อาน เชนเดียวกับพัชยา  สุขพัชราภรณ (2552 : 66-68) ใหขอคิดเห็นวาผูเรียนที่ไมคุนเคยกับกิจกรรม
แผนผังความคิดตองคอยเสริมแรงบวก ใหคําแนะนําอยางใกลชิดจึงจะชวยใหผูเรียนสามารถสรางแผนผังความคิดไดดวยตนเอง 
ทั้งน้ีรูปแบบของแผนภาพลําดับความคิดอาจมีหลายรูปแบบขึ้นอยูกับโครงสรางบทอานแตละประเภท ไมมีรูปแบบตายตัวแต
ตองมีการแสดงความสัมพันธเชื่อมโยงความคิดที่สอดคลองกับบทอาน ผูวิจัยจึงคัดเลือกเน้ือหาส้ัน ๆ ที่มีแผนภาพไมมากเกินไป 
และเปนแผนภาพที่นักศึกษาเขาใจงาย สําหรับการเริ่มแรกของการฝกสรางแผนภาพเนนการรวมแสดงความคิดเห็น และจัด
ระเบียบขอมูลเน้ือหาตาง ๆ ตามหัวขอที่อานโดยวิเคราะหแผนภาพของเน้ือหาที่แสดงมโนทัศนหลักไปมโนทัศนที่แคบที่สุด 
(Clark, 1990 : 17) โดยหาคําเชื่อมคําหรือขอความเพื่อใหแผนภาพมีความสัมพันธกัน พิจารณารวมกันในลักษณะกิจกรรม
กลุม หลังจากน้ันแตละคนฝกอานเน้ือเรื่องและรางแผนภาพตามความคิดของตนโดยอาศัยแนวทางจากการทํากิจกรรมกลุม ทํา
ใหสามารถรับรู เชื่อมโยงความคิดจากการทํากิจกรรมหน่ึงไปสูอีกกิจกรรมหน่ึงแบบบูรณาการความรูเดิมกับความรูใหม ซ่ึง
อาศัยการเช่ือมโยงความสัมพันธผังแผนภาพลําดับความคิด (Zaid, online : 1995) ดังน้ันเม่ือนักศึกษาทําแบบทดสอบทาย
บททันทีที่เรียนจบจึงสามารถทําคะแนนสอบเฉล่ียสูงกวาคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน อธิบายไดวานักศึกษามี
ความเขาใจสามารถจดจําความรู และนําประสบการณมาใชการทําแบบทดสอบโดยผานการฝกฝนทักษะอยางเปนระบบ 
กลาวคือการสรางแผนภาพลําดับความคิดชวยทําใหนักศึกษาเขาใจ และเกิดความคงทนในการเรียนรู (นภาไล  ตาสาโรจน, 
2553 : 58-62) ชวยฟนความจําจากการเชื่อมโยงขอมูลในสมองจึงสามารถจดจําและเรียกความจําไดดีที่สุดในการนํามาเปน
เครื่องมือในการพัฒนาการอานของตนเอง (Buzan and Buzan, 1997 : 94-105) 
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งานวิจัยเก่ียวของกับการสอนอานโดยการสรางแผนภาพลําดับความคิด การวิเคราะหโครงสรางบทอานเพื่อนําไปคัดเลือก
เน้ือหาของบทอานประเภท  ตาง ๆ ไดแก แจกแจงรายละเอียด เรียงเหตุการณตามลําดับเวลา แสดงเหตุและผล และแสดง
การเปรียบเทียบ ตลอดจนการกําหนดภาระงานในแบบฝกแตละขั้นตอนของกิจกรรมในแตละบท ซ่ึงผูวิจัยไดศึกษาและ
ดําเนินงานตามแนวคิดของ Moorman and Blanton (1990 อางถึงในวิสาข  จัติวัตร. 2543 : 271-273) โดยกําหนด
จุดประสงคของการสรางแบบฝกใหชัดเจน เพื่อใหผูเรียนทราบจุดมุงหมายของแบบฝกมีคําแนะนําในการทําแบบฝกหรือมี
ขั้นตอนการทําอยางละเอียด ชวยใหผูเรียนเขาใจภาระงานไดเปนอยางดี โดยกําหนดวาเปนกิจกรรมคูหรือกิจกรรมกลุมอยาง
ชัดเจน ควรมีรูปแบบหลากหลายใหผูเรียนเขาใจไดมากที่สุด เริ่มจากรูปแบบงาย ๆ ในขั้นกอนอาน ระหวางอาน ไปจนระดับ
ยากในขั้นหลังอาน และทุกขั้นตอนมีคําส่ังที่ชัดเจน ผูวิจัยแบงกิจกรรมในการทําแบบฝกทักษะการอานออกเปน 3 กิจกรรม
หลักคือ กิจกรรมกอนอาน กิจกรรมระหวางอาน และกิจกรรมหลังอาน ทั้งน้ีมีกิจกรรมการตรวจสอบความเขาใจในการอาน
หลังเรียนจบแตละบทดวยการทําแบบทดสอบรายบทในขั้นกิจกรรมกอนอานเปนการสรางความเขาใจ ชี้แจงจุดประสงคของ
การเรียนกอนไดรับการฝกทักษะการอาน ตรวจสอบพื้นฐานความรูเดิม และนําเสนอรูปแบบกิจกรรมการกระตุนความสนใจ 
ขั้นกิจกรรมระหวางอานเปนการสาธิตกลวิธีการอานในดานกระบวนการคิด การเชื่อมโยงความรูในบทอาน นักศึกษาทดลองใช
กลวิธีการอานในลักษณะกิจกรรมกลุมตามแนวทางที่สาธิต ผูวิจัยใหคําแนะนําปอนขอมูลกลับ สวนกิจกรรมหลังอานเปนการ
นําความรูและทักษะไปประยุกตใชในการอานดวยตนเองของนักศึกษา เรียนรูในการปรับกระบวนการคิดใหสัมพันธกับบทอาน
อยางเปนระบบ สามารถแลกเปล่ียนความคิดกับเพื่อน หรือผูสอนเพื่อตรวจสอบกลวิธีการอานวาเปนไปตามที่คาดคะเนหรือไม 
การทําเชนน้ีสงผลดีตอบรรยากาศการเรียนที่สรางกําลังใจในการทําแบบฝกใหลุลวงตามวัตถุประสงค 

1.2 การนําเสนอเน้ือหาและฝกกลวิธีการอานบทอานที่มีโครงสรางบทอานเชิงความเรียง ผูวิจัยจัดลําดับเน้ือหา
จากงายไปยาก จากระดับอนุเฉท (paragraph) ไปสูระดับปริเฉท (passage) สรางความคุนเคยกับภาษา เน้ือหา และ
โครงสรางของบทอานแตละประเภทเรียนรูคําชี้แนะ (signal words) ซ่ึงทําหนาที่เชื่อมโยงความสัมพันธระหวางประเด็น
ความคิดหลัก ความคิดรอง และรายละเอียดในบทอาน มุงเนนกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เชนการอภิปรายการถาม-ตอบ 
ปรึกษารวมกัน ทําบันทึกยอ ฝกจัดระเบียบขอมูลลงแผนภาพลําดับความคิด ซ่ึงผูวิจัยสรางขึ้นเปนแบบอยางและรวมกันสราง
ขึ้นโดยนักศึกษาซ่ึงชวยใหมองเห็นและเขาใจเน้ือเรื่องไดชัดเจนขึ้น (Culbert, Flood, Windler and Work, online : 2007) 
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สุภรัตน สทานพล (2554 : 31-39) ที่ใหความเห็นวาการใชแผนภูมิความหมายในการสอน
ภาษาอังกฤษชวยสงเสริมความสามารถในการอานไดมากขึ้น และผูเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนอานเรื่องไดเขาใจงายขึ้น 
เรียนรูการทํางานกลุมได แสดงความคิดเห็นรวมกัน อยางไรก็ตามลักษณะของแผนภาพความคิดมีความซับซอนของ
ความสัมพันธระหวางคําหรือกลุมคํา (Ruddell, 2002 : 168) การจัดระเบียบขอมูลเปนแผนภาพอาจเปนอุปสรรคในการทํา
กิจกรรมการอาน ผูวิจัยไดใหคําแนะนําชวยเหลือนักศึกษาบางคนที่ประสบปญหาดังกลาวเพื่อใหสามารถสรุปความและเห็น
ภาพรวมของเรื่องที่อาน เชนเดียวกับพัชยา  สุขพัชราภรณ (2552 : 66-68) ใหขอคิดเห็นวาผูเรียนที่ไมคุนเคยกับกิจกรรม
แผนผังความคิดตองคอยเสริมแรงบวก ใหคําแนะนําอยางใกลชิดจึงจะชวยใหผูเรียนสามารถสรางแผนผังความคิดไดดวยตนเอง 
ทั้งน้ีรูปแบบของแผนภาพลําดับความคิดอาจมีหลายรูปแบบขึ้นอยูกับโครงสรางบทอานแตละประเภท ไมมีรูปแบบตายตัวแต
ตองมีการแสดงความสัมพันธเชื่อมโยงความคิดที่สอดคลองกับบทอาน ผูวิจัยจึงคัดเลือกเน้ือหาส้ัน ๆ ที่มีแผนภาพไมมากเกินไป 
และเปนแผนภาพที่นักศึกษาเขาใจงาย สําหรับการเริ่มแรกของการฝกสรางแผนภาพเนนการรวมแสดงความคิดเห็น และจัด
ระเบียบขอมูลเน้ือหาตาง ๆ ตามหัวขอที่อานโดยวิเคราะหแผนภาพของเน้ือหาที่แสดงมโนทัศนหลักไปมโนทัศนที่แคบที่สุด 
(Clark, 1990 : 17) โดยหาคําเชื่อมคําหรือขอความเพื่อใหแผนภาพมีความสัมพันธกัน พิจารณารวมกันในลักษณะกิจกรรม
กลุม หลังจากน้ันแตละคนฝกอานเน้ือเรื่องและรางแผนภาพตามความคิดของตนโดยอาศัยแนวทางจากการทํากิจกรรมกลุม ทํา
ใหสามารถรับรู เชื่อมโยงความคิดจากการทํากิจกรรมหน่ึงไปสูอีกกิจกรรมหน่ึงแบบบูรณาการความรูเดิมกับความรูใหม ซ่ึง
อาศัยการเชื่อมโยงความสัมพันธผังแผนภาพลําดับความคิด (Zaid, online : 1995) ดังน้ันเม่ือนักศึกษาทําแบบทดสอบทาย
บททันทีที่เรียนจบจึงสามารถทําคะแนนสอบเฉล่ียสูงกวาคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน อธิบายไดวานักศึกษามี
ความเขาใจสามารถจดจําความรู และนําประสบการณมาใชการทําแบบทดสอบโดยผานการฝกฝนทักษะอยางเปนระบบ 
กลาวคือการสรางแผนภาพลําดับความคิดชวยทําใหนักศึกษาเขาใจ และเกิดความคงทนในการเรียนรู (นภาไล  ตาสาโรจน, 
2553 : 58-62) ชวยฟนความจําจากการเช่ือมโยงขอมูลในสมองจึงสามารถจดจําและเรียกความจําไดดีที่สุดในการนํามาเปน
เครื่องมือในการพัฒนาการอานของตนเอง (Buzan and Buzan, 1997 : 94-105) 
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 2. จากผลการวิจัยขอที่ 2 พบวานักศึกษากลุมตัวอยางที่ไดรับการสอนโดยใชแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษที่มี
โครงสรางบทอานเชิงความเรียง โดยการสรางแผนภาพลําดับความคิดมีคะแนนเฉล่ียของความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ
หลังการทดลองสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไวและ
สอดคลองกับนักวิจัยหลายทาน เชน ดาว แสงบุญ (2543 : บทคัดยอ) สมศรี ดวงสุวรรณ (2549: 82-86) ทั้งน้ีเน่ืองจากเหตุผล
ดังน้ี  

การอานภาษาอังกฤษที่มีโครงสรางบทอานเชิงความเรียงเปนการอานที่ผูอานตองสามารถสรุปสาระสําคัญหลักซ่ึงมี
รูปแบบการนําเสนอของโครงสรางบทอานแตกตางกัน โดยตองรูวาอะไรสําคัญและอะไรไมสําคัญ ถาผูอานมีความรูพื้นฐานหรือ
ประสบการณที่สัมพันธกับเรื่องที่อานจะชวยทําใหเขาใจไดงายเพราะสามารถคาดเดาจุดมุงหมายของผูเขียนในการเรียบ
เรียงความคิดและถายทอดขอมูลไปสูรูปแบบงานเขียน ดังน้ันผูวิจัยมุงเนนการใหความสําคัญของการคิดอยางเปนระบบเพื่อให
นักศึกษารูจักโครงสรางบทอานประเภทตาง ๆ ดวยการฝกกระบวนการคิดอยางตอเน่ือง เชื่อมโยงกันในกิจกรรมขั้นกอนอาน 
ระหวางอาน และหลังอาน ฝกวิเคราะห คาดเดาเรื่อง วางแผนการอาน และตรวจสอบการอานของตนเอง ชี้ใหเห็นถึง
ความสัมพันธของโครงสรางบทอานที่มีตอการทําความเขาใจบทอาน ชวยใหจดจําและอานเรื่องราวอยางเปนระบบมากกวาผูที่
ไมไดรับการสอนโครงสรางบทอาน (Slater, 1985 : 712) ซ่ึงหมายถึงวาผูเรียนที่ไดรับการฝกสรางแผนภาพลําดับความคิดใน
การอานมีผลสัมฤทธ์ิทางการอานสูงกวาผูเรียนที่ไมไดรับการฝกฝนดวยกิจกรรมดังกลาว (Gibbs. Online : 2009) (Phillips. 
2009: บทคัดยอ) เม่ือนักศึกษามีตนทุนการคิด วิเคราะหอยางมีระเบียบแบบแผนในการอานบทอานประเภทตาง ๆ ทําให
สามารถนําไปปรับใชในการทําแบบทดสอบหลังเรียนไดดีขึ้น ผลคะแนนการทดสอบที่สูงขึ้นกวากอนเรียนดวยแบบฝกน้ีจึง
สะทอนใหเห็นถึงกลวิธีการอานที่นักศึกษาไดรับการถายทอดจากผูวิจัยในการสอนของการทดลองครั้งน้ีอยางประสบ
ความสําเร็จ สามารถเชื่อมโยงความรูเดิมซ่ึงเปนมโนทัศนของโครงสรางบทอานกับบทอานได สามารถจัดระบบขอมูลและ
เรียกใชขอมูลจากเรื่องที่อานได (Bernhardt. 2010 : บทคัดยอ) สามารถสรุปเน้ือหาสําคัญ ตีความ แปลความ การอางอิง
ความ อธิบายถายทอดความรูเปนรูปธรรมดวยแผนภาพ และจากการสังเกตพฤติกรรมระหวางฝกปฏิบัติขั้นทํากิจกรรมตาง ๆ 
นักศึกษาเลือกใชกลวิธีการอานตาง ๆ มาชวยในการสรางความเขาใจใหตนเอง เชน การซักถาม แลกเปล่ียนความคิดเห็น
รวมกันระหวางเพื่อนในกลุมและผูสอน การยอนกลับไปอานขอความซํ้า การขีดเสนใต ทําเครื่องหมายลักษณะตาง ๆ การใช
ปากกาสีตาง ๆ เนนคํา วลี หรือขอความ คําชี้แนะในบทอาน (signal words) การขอคําแนะนําจากผูสอนเม่ือพบปญหาขณะ
อานเพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายของภาระงานในแบบฝก ปรับกลวิธีการอานใหเหมาะสมเพื่อตรวจสอบความเขาใจของ
ตนเอง ซ่ึงเปนพฤติกรรมการอานแบบปฏิสัมพันธที่เกิดจากความเขาใจความหมายของส่ิงที่อาน และกระบวนการใชความรูของ
ผูอานที่สัมพันธกันและเกิดขึ้นพรอมกัน (Tang, online. 1996) จึงสรุปไดวาประสบการณที่นักศึกษาไดรับจากการฝกทักษะ
การอานแบบฝกโดยการสรางแผนภาพลําดับความคิดชวยในการตีความหมายใหบรรลุเปาหมายของการอาน และสามารถ
พัฒนาการอานไดดี (Nuttal, 1996 : 16-17)  

อยางไรก็ตามเม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียการทําแบบทดสอบหลังเรียนพบวา คะแนนเฉล่ียรอยละของการทํา
แบบทดสอบบทที่ 3 ประเภทแสดงเหตุและผล และบทที่ 4 ประเภทแสดงการเปรียบเทียบ มีคาต่ํากวาคะแนนเฉล่ียรอยละ
ของการทําแบบทดสอบกอนเรียนซ่ึงเปนฉบับเดียวกัน ซ่ึงอธิบายไดวาการสรุปขอมูลที่เปนเหตุเปนผลและการเปรียบเทียบ
ขอมูลไดถูกตอง ผูอานตองมีทักษะของการสรุปความอยางมีเหตุมีผล สามารถเชื่อมโยงความสําคัญของเหตุผลผลอยางกระจาง
ชัด สวนความสามารถในการจําแนกความเหมือนและความตางเปนการคิดสลับซับซอน ตองใชความสามารถในการคิดที่สูงกวา
ระดับความจํามาคิดหาคําตอบในการทําแบบทดสอบหลังเรียนได นอกจากน้ีโครงสรางบทอานประเภทแสดงเหตุและผลเปน
โครงสรางบทอานที่ยากซับซอนเชนเดียวกับประเภทแสดงการเปรียบเทียบ ผูอานตองมีพื้นฐานการสรุปความ การอนุมาน
ความ การจับใจความสําคัญ การสรุปคาดการณ และการลําดับเหตุการณ เพื่อชวยสรางความเขาใจในการอาน (Mc Cormick. 
1987 : 332) ในขณะที่บทอานประเภทแสดงการเปรียบเทียบ ผูอานตองอนุมานความสัมพันธที่นํามาเปรียบเทียบและประเด็น
ที่นํามาเปรียบเทียบน้ันขึ้นอยูกับความซับซอน และชนิดของการเปรียบเทียบ (Meyer and Freedle, 1984 : 121-124) การ
ฝกอานบทอานทั้งสองประเภทน้ีตองปฏิบัติมาก ๆ เปนเวลานานจึงจะเกิดทักษะและนําไปใชไดอยางคลองตัว ดังน้ันสรุปไดวา
เทคนิคการสรางแผนภาพลําดับความคิดเปนวิธีหน่ึงที่ชวยพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษใหกับผูเรียนทุก
ระดับชั้น ไมวาจะเปนผูเรียนที่มีความรูพื้นฐานแตกตางกันทางดานภาษาและระดับการศึกษา ซ่ึงรวมทั้งผูที่เรียนภาษาอังกฤษ
เปนภาษาที่สองมักประสบปญหาการเรียนรูในการทําความเขาใจในบทอานที่มีความซับซอน หากไดรับการสอนดวยกลวิธีน้ีจะ
ทําใหปญหาดังกลาวไดรับการแกไขและพัฒนาผูเรียนไดดีขึ้น (Jiang. 2001 : บทคัดยอ) นอกจากน้ียังทําใหผูเรียนมีทัศนคติที่ดีมห
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ตอการอานภาษาอังกฤษ (Halvorson. 2010 : บทคัดยอ) และกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมการเรียนรูใหบรรลุผลตาม
แผนการจัดการเรียนรูในการพัฒนาผูเรียนทั้งรายบุคคล และกลุมไดชัดเจน 
ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใชในการเรียนการสอน 
 1. ควรเพิ่มระยะเวลาของการพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษที่มีโครงสรางบทอานเชิงความเรียงดวย
การทําแบบฝกใหมากขึ้น จาก 12 สัปดาห เปน 14 สัปดาห เพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูและฝกภาษาไดอยางม่ันใจกอนการ
ทดสอบหลังเรียน 
 2. ผูสอนควรศึกษาและทําความเขาใจหลักการสรางแผนภาพลําดับความคิดใหกระจางชัด และสามารถใหคําแนะนํา
ผูเรียนในการทํากิจกรรมเพื่อกระตุนความสนใจและม่ันใจในการเรียนรูมากยิ่งขึ้น 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรสรางแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษโดยเนนเน้ือหาเฉพาะสาขาวิชา โดยใชรูปแบบการสอนที่แตกตางกัน
เพื่อทราบผลสัมฤทธ์ิของการอานและประสิทธิภาพของการสอน 
 2. ควรทําการวิจัยพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยมุงเนนทักษะการอนุมานความ ซ่ึง
เปนทักษะสําคัญของการคิดสรุปความอยางมีเหตุผล เพื่อพัฒนาระดับความคิดของผูเรียนใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
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แนวทางการพัฒนาอาจารยผูสอนดานการจัดทําแผนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญใน
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
The guideline  to develop the teachers on the preparation of learning plan 
as the learners center in the community development program, the faculty 

of Humanity and Social Science, Rambhai Barni Rajabhat University 
อาภากร มินวงษ, ณัฏฐวุฒิ  ทรัพยอุปถัมภ  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดยอ 

  การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาอาจารยผูสอนดานการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญในสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรรณีกลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนคณาจารยในสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จํานวน 6 คน เปนกลุมตัวอยางแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัย คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณอยางเปนทางการและไมเปนทางการ การวิเคราะหขอมูลอาศัยสถิติเช ิง
พรรณนา ไดแก คารอยละ  
 ผลการวิจัย พบวา  
 แนวทางการพัฒนาอาจารยผูสอนดานการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในสาขาวิชาการพัฒนา
ชุมชน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรรณีประกอบดวย 1) การพัฒนาอาจารยให
ความสําคัญกับการพัฒนาตามแนวทางของผูบริหารโดยมีความสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
(TQF) และสงผลตอการบริหารจัดการสาขาวิชา และคณะ 2) รูปแบบการพัฒนาอาจารยผูสอนควรสอดคลองกับปญหาและ
ความตองการการพัฒนาของอาจารยผูสอน เนนลักษณะการเรียนรูแบบใฝรูใฝเรียนและใชวงจร PDCA ในการพัฒนา 3) การ
จัดการฝกอบรมคณาจารยควรมีพี่เล้ียงหรือวิทยาการที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดทําแผนการพัฒนาอาจารยดานการจัดทํา
แผนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเพื่อพัฒนาอาจารยที่มีประสิทธิภาพและปรับเปล่ียนพฤติกรรมอันจะสามารถนําไปสูการ
พัฒนาอาจารยผูสอนทั้งขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 4) การพัฒนาอาจารยผูสอนตองสอดคลองกับภารกิจ หนาที่ 
ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติงานของอาจารยและปรับทัศนคติใหอาจารยผูสอนเพื่อใหเกิดความรูสึกวาเปนสวนหน่ึงของ
การปฏิบัติงานปกติ 5) การพัฒนาอาจารยผูสอนนอกจากเน้ือหาทางวิชาการแลวควรใหความสําคัญกับการพัฒนาอาจารยดาน
การใชส่ือเทคโนโลยี Internet Web-site เพื่อการสืบคนและการสรางฐานขอมูลดวย 

ปญหาในการพัฒนาอาจารยผูสอนดานการจัดทําแผนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีดังน้ี 1) การแบงกิจกรรม
เปนกลุมของนักศึกษา หากแบงกลุมใหญเกินไปจะไมเกิดการเรียนรูของนักศึกษาทุกคน 2) ภาระงานระหวางดําเนินกิจกรรม
การเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษามีไมมาก ไมมีเวลาจัดทําแผนการเรียนรูไดทุกจุดประสงคการเรียนรู 3) การจัดทํา
แผนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญไมสามารถนําไปสูการปฏิบัติที่ไดผลจริง เพราะหองเรียนมีนักศึกษาจํานวนมาก 4) 
ผูสอนไมมีความรูและเทคนิควิธีการในการจัดทําแผนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 5) เน้ือหาสาระของคําอธิบายรายวิชา
มากเกินไป การจัดทําแผนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญจึงทําไดไมครบ 
 ขอเสนอแนะในการพัฒนาอาจารยผูสอนดานการจัดทําแผนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญประกอบดวย 1) การ
จัดกิจกรรมกลุมควรมีการจัดกิจกรรมใหเหมาะสม 2) มีการประเมินการทํากิจกรรมแบบสวนบุคคล 3) ควรกําหนดใหผูสอน
รับผิดชอบรายวิชาใหตรงกับความรูและความตองการของผูสอน เน่ืองจากสงผลตอคุณภาพของการพัฒนาตนเองดานการ
จัดทําแผนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 4) ควรจัดทําแผนการสอนเพียงหัวขอเดียว เพราะระยะเวลามีจํากัด 5) ควรมีการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใหทั่วถึงเพื่อสะดวกตอการดําเนินการจัดการเรียนรูตามแผน 6) ควรจัดการอบรมและใหมีวิทยากร
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หากหลายและตรงกับความตองการของนักศึกษา 
คําสําคัญ: การพัฒนาอาจารยผูสอน, แผนการเรียนรู 
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Abstract 

 The objectives of the reach are to study the guideline to develop the teachers on the 
preparation of learning plan as the learners center, in the community development program, the faculty 
of Humanity and Social Science, Rambhai Barni Rajabhat University. The example people on the research 
were the six teachers in the community development program. They were the specific example. The 
tools for the research were the formal and informal questionnaires and interviews. The data analysis was 
descriptive statistic that was percentage.  
 The result of research was found that the forms to develop the teachers on the preparation of 
learning plan as the learners center, in the community development program, the faculty of Humanity 
and Social Science, Rambhai Barni Rajabhat University have included 1) to develop the teachers to keep 
an importance on the development which the administrators have guided according to the National 
Qualifications Framework for Higher Education (TQF) then effected to the management of program and 
faculty 2) the development model of teachers should accord with the problems and also the needs to 
develop of the teachers by emphasizing on the active learning and using the PDCA circle to develop 3) 
the training management of the teacher should have mentors or academics who are expert in the 
preparation of development plans of teachers in the learning plants by emphasizing on the child center 
to develop the effective teachers and modify their behavior that can lead to the development for the  
official teachers and university staff teachers 4) the development of teachers must be consistent with the 
mission, duty, responsibility, performance of teachers and adjust the attitude of the university teachers to 
get the feeling that the teaching is the part of normal operations 5) the development of teachers, in 
addition to academic contents teaching, should emphasize on the Internet Web-site media technology to 
allow the them search and create databases themselves.  
 The problems were found that 1) the divisions of students activities, if the group is too large it 
will not be learned for all students 2) the workloads during the learning activities of each semester have 
too much, no have time to prepare the learning plans for all- learning purposes 3)  the plans could not 
be put into the action given out of the actual results 4) the instructors no have knowledge and 
techniques to do the plans 5) the contents and course descriptions were too much so the plan could not 
be done for all purposes.  
 The suggestions 1) the group activities should be organized accordingly 2) the evaluations for the 
personal activities should have 3) the instructors should be responsible the subjects which they know 
very well and their needs because it will effect for the development themselves on the plans 4) the only 
single lesson plan should be done because the time is limited 5) the information technology should be 
developed comprehensively to facilitate the performance on the plan learning 6) the training and 
academic experts for the learning activities should have variously and exactly on what the students need.   
Keyword: the guideline to develop the teachers, learning plan as the learners center 

บทนํา 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดใหความสําคัญกับการพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยไดระบุไวในหมวด 1 บททั่วไป ความมุงหมายและหลักการ มาตราที่ 9 (4) วา “มีหลักการสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพ
ครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเน่ือง” และได
กําหนดหลักการดําเนินการไวในหมวด 7 ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา มาตรา 52 วา “ใหกระทรวงสงเสริมใหมี
ระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการ
เปนวิชาชีพชั้นสูง โดยการกํากับและประสานใหสถาบันทําหนาที่ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษามห
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Abstract 

 The objectives of the reach are to study the guideline to develop the teachers on the 
preparation of learning plan as the learners center, in the community development program, the faculty 
of Humanity and Social Science, Rambhai Barni Rajabhat University. The example people on the research 
were the six teachers in the community development program. They were the specific example. The 
tools for the research were the formal and informal questionnaires and interviews. The data analysis was 
descriptive statistic that was percentage.  
 The result of research was found that the forms to develop the teachers on the preparation of 
learning plan as the learners center, in the community development program, the faculty of Humanity 
and Social Science, Rambhai Barni Rajabhat University have included 1) to develop the teachers to keep 
an importance on the development which the administrators have guided according to the National 
Qualifications Framework for Higher Education (TQF) then effected to the management of program and 
faculty 2) the development model of teachers should accord with the problems and also the needs to 
develop of the teachers by emphasizing on the active learning and using the PDCA circle to develop 3) 
the training management of the teacher should have mentors or academics who are expert in the 
preparation of development plans of teachers in the learning plants by emphasizing on the child center 
to develop the effective teachers and modify their behavior that can lead to the development for the  
official teachers and university staff teachers 4) the development of teachers must be consistent with the 
mission, duty, responsibility, performance of teachers and adjust the attitude of the university teachers to 
get the feeling that the teaching is the part of normal operations 5) the development of teachers, in 
addition to academic contents teaching, should emphasize on the Internet Web-site media technology to 
allow the them search and create databases themselves.  
 The problems were found that 1) the divisions of students activities, if the group is too large it 
will not be learned for all students 2) the workloads during the learning activities of each semester have 
too much, no have time to prepare the learning plans for all- learning purposes 3)  the plans could not 
be put into the action given out of the actual results 4) the instructors no have knowledge and 
techniques to do the plans 5) the contents and course descriptions were too much so the plan could not 
be done for all purposes.  
 The suggestions 1) the group activities should be organized accordingly 2) the evaluations for the 
personal activities should have 3) the instructors should be responsible the subjects which they know 
very well and their needs because it will effect for the development themselves on the plans 4) the only 
single lesson plan should be done because the time is limited 5) the information technology should be 
developed comprehensively to facilitate the performance on the plan learning 6) the training and 
academic experts for the learning activities should have variously and exactly on what the students need.   
Keyword: the guideline to develop the teachers, learning plan as the learners center 

บทนํา 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดใหความสําคัญกับการพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยไดระบุไวในหมวด 1 บททั่วไป ความมุงหมายและหลักการ มาตราที่ 9 (4) วา “มีหลักการสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพ
ครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเน่ือง” และได
กําหนดหลักการดําเนินการไวในหมวด 7 ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา มาตรา 52 วา “ใหกระทรวงสงเสริมใหมี
ระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการ
เปนวิชาชีพชั้นสูง โดยการกํากับและประสานใหสถาบันทําหนาที่ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษา
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ใหมีความพรอมและมีความเขมแข็งในการเตรียมบุคลากรใหมและพัฒนาบุคลากรประจําการอยางตอเน่ือง รัฐพึงจัดสรร
งบประมาณและจัดตั้งกองทุนพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาอยางเพียงพอ” 
 การพัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาถือเปนภารกิจที่สําคัญขององคกรดานการศึกษาในระดับ
มหาวิทยาลัย หนวยงานหรือองคกรจะเจริญกาวหนามากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับความสามารถของบุคลากรในหนวยงานที่จะ
เกิดขึ้นจากการพัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ือง โดยที่อุทัย ดุลเกษม (2552) กลาววาการปรับเปล่ียนหลักสูตร การปรับโครงสราง
การบริหารหรือการเพิ่มเทคโนโลยีเขาไปจะเปนเงื่อนไขที่พอเพียง (Sufficient Conditions) ของการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู 
เปนความจริงที่วาการปรับเปล่ียนหลักสูตร การใชเทคโนโลยี การปรับเปล่ียนระบบการบริหารจัดการเปนส่ิงที่จําเปนในการ
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู แตส่ิงที่จําเปนตองทํากอนและทําอยางจริงจังตอเน่ืองก็คือการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาทุก
ระดับ แนนอนวาการดําเนินการเรื่องน้ียอมไมมีผลงานที่เห็นเปนรูปธรรมไดชัดเจนแบบการปรับแตงหลักสูตรหรือการจัดซ้ือที่
เก่ียวกับเทคโนโลยี 
 การพัฒนาครูผูสอนที่มีจํานวนมากมิใชเรื่องงายเพราะมีขอจํากัดทั้งดานงบประมาณ เวลาและการดําเนินการ ซ่ึงวิธีที่
จะทําใหการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูเปนจริงไดนอกจากการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพมากขึ้นจึงควร
พิจารณาถึงคําวา “คุณภาพหรือมาตรฐาน” ของผูสอนที่มักจะมุงเนนไปดูที่ใบปริญญา การคํานึงถึงคุณภาพดานการศึกษาหรือ
มาตรฐานน้ันการพัฒนาผูสอนใหมีความสํานึกรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามหนาที่ของตน การพัฒนาบุคลากรเปนวิธีการ
หน่ึงที่ชวยทําใหเกิดความประหยัด ลดความส้ินเปลืองของวัสดุที่ใช เพราะเม่ือบุคคลไดรับการพัฒนาแลวยอมปฏิบัติงานได
ถูกตองและมีความผิดพลาดนอย นอกจากน้ีการพัฒนาบุคลากรยังชวยใหบุคคลมีความเขาใจในระบบและวิธีการทํางานถูกตอง
และรวดเร็ว กับทั้งยังชวยแบงเบาภาระหนาที่ของผูบังคับบัญชาหรือหัวหนาหนวยงานในการตอบคําถามหรือใหคําแนะนําแก
ผูใตบังคับบัญชา และยังเปนวิธีการหน่ึงที่ชวยกระตุนใหบุคลากรปฏิบัติงานเพื่อความเจริญกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน
ซ่ึงยอมสงผลดีตอคุณภาพของหนวยงาน 

ในการจัดการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยนอกจากจะตองทําการพัฒนาบุคลากรผูสอนใหมีความสอดคลอง
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ที่ไดบัญญัติไวในมาตรา 6 วา การจัดการศึกษา ตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทย
ใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถ
อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข และมาตรา 22 บัญญัติไววา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรูและพัฒนาได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริม ใหผูเรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต,ิ 2542 : 8–9, 21–22) การใหความสําคัญและ
เนนใหจัดการเรียนการสอนดวยกระบวนการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
ตลอดทั้งมุงใหผูเรียนรูวิธีการเรียนรู รูวิธีแสวงหาความรูดวยตนเอง และหลักการเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต เพื่อใหรูอยาง
ลึกซ้ึงและกวางไกล (Learn to know) เรียนใหเขาใจและทําได (Learn to do) และเรียนรูจนรูจักและเขาใจวิธีคิดสูการปฏิบัติ
ในอาชีพน้ัน ๆ (Learn to be) ทั้งยังสามารถนําความรูที่ไดรับน้ันมาประยุกตเขากับตัวเองไดอยางเหมาะสมกลมกลืนและ
สรางสรรค เพื่อความสุขของตนเองและคนรอบขาง (กิติยวดี บุญซ่ือ และคณะ, 2541 : 23) ซ่ึงผูเรียนสามารถแสวงหาและ
คนควาหาความรูดวยตนเอง การศึกษายุคใหมจึงตองพัฒนาคนใหมีความสามารถที่จะไดรับขอมูลขาวสารและสามารถนํา
ขอมูลขาวสารน้ันมาพัฒนาเปนกระบวนการเรียนรูของตนเอง ดังน้ันผูสอนจึงตองใหความสําคัญกับวิธีการจัดการเรียนการสอน
ที่มีความหลากหลาย สามารถเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมทั้งทางดานรางกาย สติปญญา อารมณและสังคม  

การจัดการศึกษาจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใหความรู และประสบการณทางดานวิชาการและวิชาชีพควบคูกันไป 
เพื่อใหเยาวชนเหลาน้ันไดมีความรูความสามารถ และมีทักษะในการดํารงชีวิตในสังคมไดเปนอยางดี ตลอดจนสามารถ
ประพฤติตนไดอยางเหมาะสมในการดํารงชีวิตประจําวัน และความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยี การจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพโดยพัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพในหลายมิติ โดยเฉพาะความคิดสรางสรรคเปนส่ิงสําคัญและจําเปนสามารถพัฒนาได 
การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคตองอาศัยองคประกอบหลายอยาง ไดแก บรรยากาศในหองเรียน 
บุคลิกภาพของครู และวิธีการเรียนการสอน โดยครูตองยอมรับความรูสึก และมีความสนใจผูเรียนในการสงเสริมทัศนคติที่ดีให
โอกาสในการคนหาคําตอบและชวยเหลือผูเรียนเม่ือเกิดปญหา เพื่อที่จะไดมีสวนรวมในการเรียนการสอน ครูตองปรับตัวเองอยู
เสมอ ในดานการสอนใหความสนใจตอเหตุการณรอบตัวพรอมทั้งสรางบรรยากาศใหเปนอิสระไม เครงเครียดจนเกินไป เพื่อ
สงเสริมพัฒนาการของความคิดสรางสรรค จัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุงใหผูเรียนรวมกันคิดและจินตนาการเพื่อหา
แนวทางในการแกปญหา (พงษทอง คําแทง, 2531 : 46) มห
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การประชุมวิชาการวิจัยรำาไพพรรณี ครั้งที่ 9, “การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2558
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สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรรณีกอตั้งขึ้นเม่ือป 
พ.ศ.2536 ตามขอกําหนดเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาเพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางการพัฒนา
หลักสูตรและมีคุณภาพมาตรฐาน โดยไดกําหนดปรัชญา ไววา “พัฒนาตน พัฒนาคน เพื่อนําไปสูการเปนนักพัฒนาชุมชนสังคม
และทองถิ่น” ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายของชาติที่มุงเนนการพัฒนาคนสูสังคมคุณภาพ สงเสริมใหประชาชนในสังคมทุกระดับ
สามารถจัดการตนเองได เพิ่มขีดความสามารถดานศักยภาพของคน โดยมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุงผลิตบัณฑิต
ดานการพัฒนาชุมชนออกมารับใชชุมชน สังคมและประเทศชาติ และมีความมุงม่ันในการพัฒนาการเรียนการสอนและการมี
สวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นใหสมกับปรัชญาของสาขาวิชา  

ปจจุบันสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนไดผานการรับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) เม่ือวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 โดยในสวนของการบริหารจัดการดานการเรียนการสอน สาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชนมีโครงสรางหลักสูตรที่ประกอบดวยจํานวนหนวยกิตที่นักศึกษาในสาขาวิชาตองเรียนไมนอยกวา 123 หนวยกิต 
ประกอบดวย (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไมนอยกวา 30 หนวยกิต (2) หมวดวิชาเฉพาะ 87 หนวยกิต และ (3) หมวดวิชาเลือก
เสรีไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากขอมูลนักศึกษาในปการศึกษา 2556 พบวามีนักศึกษารวมทั้งส้ิน 286 คน โดยในแตละปจะมี
นักศึกษาเขาใหมในภาคปกติไมนอยกวา 100 คน ลักษณะของผูเรียนจะมีความหลากหลาย แตสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนก็
สามารถจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาไดอยางตอเน่ืองจนมีความเปนหน่ึงเดียวกันของนักศึกษาทุกชั้นป นอกจากน้ีสาขาวิชา
การพัฒนาชุมชนยังมุงเนนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการรักษาวินัยในตนเองของนักศึกษาทุกคนเพื่อเปนการให
นักศึกษาสามารถปรับตัวใหเขากับสังคมภายนอกที่มีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วซ่ึงสงผลตอความม่ันคงทางจิตใจของผูเรียน 

อยางไรก็ตามในการรับผิดชอบภาระงานดานการเรียนการสอนของผูสอนในสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนน้ันพบวาไดมี
ขอจํากัดมากมาย อาทิ ขอจํากัดของผูเรียนที่มีพื้นฐานแตกตางกันสงผลตอกระบวนการจัดการเรียนรูที่ไมเปนไปตามแผนการ
จัดการเรียนรูที่กําหนด นอกจากน้ีความพรอมดานทรัพยากรทางการศึกษาและคุณภาพของผูเรียนที่มีขอจํากัดหลายดาน 
อาจารยผูสอนมีภาระงาน ทั้งดานการจัดการเรียนใหแกผูเรียน การปฏิบัติหนาที่พิเศษ ความรับผิดชอบดานการบริหาร 
อาจารยบางสวนรับผิดชอบการจัดการเรียนรูในกลุมวิชาบังคับที่ไมตรงกับวิชาเอกที่เรียนจบมา นอกจากน้ียังขาดความรูความ
เขาใจเก่ียวกับการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญซ่ึงเปนส่ิงสําคัญในการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
โดยวัฒนาพร ระงับทุกข (2542) ไดกลาววา การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูจะกอใหเกิดประโยชน คือ เกิดการวางแผนและ
การเตรียมตัวลวงหนา เปนการนําเทคนิควิธีการสอน การเรียนรู ส่ือ เทคโนโลยีและจิตวิทยาการเรียนการสอนมาผสมผสาน
ประยุกตใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมตาง ๆ สงเสริมใหผูสอนคนควาหาความรูที่เก่ียวกับหลักสูตร เทคนิคการเรียนการสอน 
การเลือกส่ือ การวัดและประเมินผล ตลอดจนประเด็นตาง ๆ ที่เก่ียวของจําเปน แผนการจัดการเรียนรูเปนคูมือการจัดการ
เรียนรูสําหรับครูผูสอนและครูผูสอนแทน นําไปใชปฏิบัติการสอนอยางม่ันใจ เปนหลักฐานแสดงขอมูลดานการจัดการเรียนรู
และการวัดผลประเมินผลที่จะเปนประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนตอไป นอกจากน้ียังเปนหลักฐานแสดงความเชี่ยวชาญ
ของครูผูสอนซ่ึงสามารถนําไปเสนอเปนผลงานทางวิชาการได 

ดังน้ันผูวิจัยจึงเห็นวาการศึกษาแนวทางการพัฒนาอาจารยผูสอนดานการจัดทําแผนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญมีประโยชนและมีความสําคัญที่จะตองดําเนินการเพื่อความสอดคลองกับการเรียนการสอนในยุคโลกาภิวัฒน ซ่ึงผล
การศึกษาครั้งน้ีจะเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับผูบริหารและผูเก่ียวของกับการจัดการศึกษาของสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนใช
ประกอบการวางแผน แสวงหาเทคนิค รูปแบบที่เหมาะสมตอการพัฒนาอาจารยดานการจัดทําแผนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญไดอยางมีประสิทธิภาพอยางแทจริง 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาอาจารยผูสอนดานการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในสาขาวิชา
การพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก อาจารยผูสอนประจําสาชาวิชาการพัฒนาชุมชน   
เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ แบบสัมภาษณและแบบสอบถาม เก่ียวกับแนวทางการพัฒนาบุคลากรดานการ
จัดทําแผนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยแบงออกเปน 2 สวน ดังน้ี มห
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การประชุมวิชาการวิจัยรำาไพพรรณี ครั้งที่ 9, “การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2558
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สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรรณีกอตั้งขึ้นเม่ือป 
พ.ศ.2536 ตามขอกําหนดเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาเพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางการพัฒนา
หลักสูตรและมีคุณภาพมาตรฐาน โดยไดกําหนดปรัชญา ไววา “พัฒนาตน พัฒนาคน เพื่อนําไปสูการเปนนักพัฒนาชุมชนสังคม
และทองถิ่น” ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายของชาติที่มุงเนนการพัฒนาคนสูสังคมคุณภาพ สงเสริมใหประชาชนในสังคมทุกระดับ
สามารถจัดการตนเองได เพิ่มขีดความสามารถดานศักยภาพของคน โดยมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุงผลิตบัณฑิต
ดานการพัฒนาชุมชนออกมารับใชชุมชน สังคมและประเทศชาติ และมีความมุงม่ันในการพัฒนาการเรียนการสอนและการมี
สวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นใหสมกับปรัชญาของสาขาวิชา  

ปจจุบันสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนไดผานการรับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) เม่ือวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 โดยในสวนของการบริหารจัดการดานการเรียนการสอน สาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชนมีโครงสรางหลักสูตรที่ประกอบดวยจํานวนหนวยกิตที่นักศึกษาในสาขาวิชาตองเรียนไมนอยกวา 123 หนวยกิต 
ประกอบดวย (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไมนอยกวา 30 หนวยกิต (2) หมวดวิชาเฉพาะ 87 หนวยกิต และ (3) หมวดวิชาเลือก
เสรีไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากขอมูลนักศึกษาในปการศึกษา 2556 พบวามีนักศึกษารวมทั้งส้ิน 286 คน โดยในแตละปจะมี
นักศึกษาเขาใหมในภาคปกติไมนอยกวา 100 คน ลักษณะของผูเรียนจะมีความหลากหลาย แตสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนก็
สามารถจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาไดอยางตอเน่ืองจนมีความเปนหน่ึงเดียวกันของนักศึกษาทุกชั้นป นอกจากน้ีสาขาวิชา
การพัฒนาชุมชนยังมุงเนนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการรักษาวินัยในตนเองของนักศึกษาทุกคนเพื่อเปนการให
นักศึกษาสามารถปรับตัวใหเขากับสังคมภายนอกที่มีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วซ่ึงสงผลตอความม่ันคงทางจิตใจของผูเรียน 

อยางไรก็ตามในการรับผิดชอบภาระงานดานการเรียนการสอนของผูสอนในสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนน้ันพบวาไดมี
ขอจํากัดมากมาย อาทิ ขอจํากัดของผูเรียนที่มีพื้นฐานแตกตางกันสงผลตอกระบวนการจัดการเรียนรูที่ไมเปนไปตามแผนการ
จัดการเรียนรูที่กําหนด นอกจากน้ีความพรอมดานทรัพยากรทางการศึกษาและคุณภาพของผูเรียนที่มีขอจํากัดหลายดาน 
อาจารยผูสอนมีภาระงาน ทั้งดานการจัดการเรียนใหแกผูเรียน การปฏิบัติหนาที่พิเศษ ความรับผิดชอบดานการบริหาร 
อาจารยบางสวนรับผิดชอบการจัดการเรียนรูในกลุมวิชาบังคับที่ไมตรงกับวิชาเอกที่เรียนจบมา นอกจากน้ียังขาดความรูความ
เขาใจเก่ียวกับการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญซ่ึงเปนส่ิงสําคัญในการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
โดยวัฒนาพร ระงับทุกข (2542) ไดกลาววา การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูจะกอใหเกิดประโยชน คือ เกิดการวางแผนและ
การเตรียมตัวลวงหนา เปนการนําเทคนิควิธีการสอน การเรียนรู ส่ือ เทคโนโลยีและจิตวิทยาการเรียนการสอนมาผสมผสาน
ประยุกตใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมตาง ๆ สงเสริมใหผูสอนคนควาหาความรูที่เก่ียวกับหลักสูตร เทคนิคการเรียนการสอน 
การเลือกส่ือ การวัดและประเมินผล ตลอดจนประเด็นตาง ๆ ที่เก่ียวของจําเปน แผนการจัดการเรียนรูเปนคูมือการจัดการ
เรียนรูสําหรับครูผูสอนและครูผูสอนแทน นําไปใชปฏิบัติการสอนอยางม่ันใจ เปนหลักฐานแสดงขอมูลดานการจัดการเรียนรู
และการวัดผลประเมินผลที่จะเปนประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนตอไป นอกจากน้ียังเปนหลักฐานแสดงความเชี่ยวชาญ
ของครูผูสอนซ่ึงสามารถนําไปเสนอเปนผลงานทางวิชาการได 

ดังน้ันผูวิจัยจึงเห็นวาการศึกษาแนวทางการพัฒนาอาจารยผูสอนดานการจัดทําแผนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญมีประโยชนและมีความสําคัญที่จะตองดําเนินการเพื่อความสอดคลองกับการเรียนการสอนในยุคโลกาภิวัฒน ซ่ึงผล
การศึกษาครั้งน้ีจะเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับผูบริหารและผูเก่ียวของกับการจัดการศึกษาของสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนใช
ประกอบการวางแผน แสวงหาเทคนิค รูปแบบที่เหมาะสมตอการพัฒนาอาจารยดานการจัดทําแผนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญไดอยางมีประสิทธิภาพอยางแทจริง 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาอาจารยผูสอนดานการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในสาขาวิชา
การพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก อาจารยผูสอนประจําสาชาวิชาการพัฒนาชุมชน   
เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ แบบสัมภาษณและแบบสอบถาม เก่ียวกับแนวทางการพัฒนาบุคลากรดานการ
จัดทําแผนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยแบงออกเปน 2 สวน ดังน้ี 
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 สวนที่ 1 แบบสอบถาม ประกอบดวย 2 ตอน คือ 
  ตอนที่ 1 การศึกษาสภาพการจัดทําแผนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของอาจารยในสาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชน ซ่ึงมีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการวาไดมีการปฏิบัติหรือไม ซ่ึงเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
ตามแนวคิดของลิเคิรท (Best and Kahn, 1993 : 246-250) ดังน้ี 
  5 หมายถึง   ระดับการปฏิบัติมากที่สุด 
  4 หมายถึง   ระดับการปฏิบัติมาก 
  3 หมายถึง  ระดับการปฏิบัติปานกลาง 
  2 หมายถึง  ระดับการปฏิบัตินอย 
  1 หมายถึง  ระดับการปฏิบัตินอยที่สุด 
  ตอนที่ 2 ปญหาและขอเสนอแนะในการพัฒนาผูสอนดานการจัดการเรียนรูที่สําคัญ มีลักษณะเปน
แบบสอบถามปลายเปด 
 สวนที่ 2 การสัมภาษณแบบเปนทางการและไมเปนทางการ  
 เปนการสัมภาษณพูดคุยกับกลุมเปาหมายซ่ึงเปนคณาจารยในสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรรณีจํานวน 6 คน โดยเปนการสัมภาษณในขณะที่รวมประชุมคณะกรรมการ
สาขาวิชาและการประชุมคณาจารยในสาขาวิชาเปนการพูดคุยตางวัน ตางเวลา ตางสถานที่ ในปการศึกษา 2557 
 การสรางและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 1. ศึกษาคนควาเอกสาร บทความและงานวิจัยที่เก่ียวของกับแนวคิดการพัฒนาบุคลากร รูปแบบการพัฒนาบุคลากร 
 2. กําหนดกรอบแนวคิดและงานของการดําเนินงานที่จะศึกษา วิเคราะหลักษณะขอมูลใหสอดคลองกับวัตถุประสงค
ของการศึกษา 
 3. รางแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ โดยการกําหนดประเด็นการสนทนาจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ  
 4. จัดทําแบบสอบถามและแบบสัมภาษณเพื่อนําไปใชกับกลุมเปาหมาย 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. ผูศึกษาทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยการแจกแบบสอบถามเก่ียวกับการพัฒนาอาจารยผูสอนดานการ
จัดทําแผนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญไปยังอาจารยผูสอนประจําสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

2. ทําการสัมภาษณ พูดคุยเพื่อใหเกิดการแลกเปล่ียนความคิดเห็นอยางมีระบบ เพื่อรวบรวมทัศนคติ ความรูสึก 
ความเชื่อ ประสบการณ ปฏิกิริยาของผูรวมสนทนาดวยแนวทางที่ยืดหยุนและมีความเปนไปได ซ่ึงไดมีการกําหนดหัวเรื่องที่จะ
พัฒนาอาจารยผูสอนดานการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

3. การจัดระเบียบขอมูล โดยจําแนกขอมูลที่รวบรวมไดจากการสนทนาตามประเด็นตาง ๆ พิจารณาความคิดเห็นที่
เปนจุดเดน จุดแข็ง และจุดออนในแตละประเด็นเพื่อสะดวกตอการนําไปใชและดําเนินการขั้นตอไป 

4. การวิเคราะหและรายงานผลการวิจัย เปนการพิจารณาผลการวิจัยที่สามารถเปดเผยไดและนําไปสูการหาแนวทาง
ที่เหมาะสมตอการพัฒนาอาจารยผูสอนดานการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของสาขาวิชาการพัฒนา
ชุมชนตอไป 
การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 ผูศึกษาไดนําขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมดวยเครื่องมือที่ใชในการศึกษา มาตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลแต
ละฉบับและวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

1. การศึกษาสภาพการจัดทําแผนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของอาจารยในสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่ คํานวณหาคารอยละ คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและแปรผลตามเกณฑของเบสท
และคานท (Best and Kahn, 1993 : 246-250) กําหนดเกณฑการแปลความหมายไว ดังน้ี  

คาเฉล่ีย   4.50-5.00 หมายถึง   ระดับการปฏิบัติมากที่สุด 
  คาเฉล่ีย  3.50-4.49 หมายถึง   ระดับการปฏิบัติมาก 
  คาเฉล่ีย  2.50-3.49 หมายถึง  ระดับการปฏิบัติปานกลาง 
  คาเฉล่ีย  1.50-2.49 หมายถึง  ระดับการปฏิบัตินอย 
  คาเฉล่ีย  1.00-1.49 หมายถึง  ระดับการปฏิบัตินอยที่สุด มห
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 2. ปญหาและขอเสนอแนะในการพัฒนาผูสอนดานการจัดการเรียนรูที่สําคัญ มีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายเปด 
นําขอมูลมาวิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่และสังเคราะหเน้ือหาประเด็นที่เปนคําถามปลายเปด 
สถิติที่ใชในการศึกษา 
 ในการศึกษาครั้งน้ีใชสถิติในการวิเคราะห  ดังน้ี  
 การหารอยละ  (Percentage) เพื่อใชวิเคราะหขอมูลในแบบสอบถามสวนบุคคล โดยใชสูตรดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด. 
2538) 
   P =          f  x100 
                            N 
  เม่ือ P     แทน     คารอยละหรือเปอรเซ็นต 
       f     แทน      ความถี่ของคะแนน       
   N     แทน     ขนาดประชากร 
 สถิติเชิงพรรณนา เปนการรวบรวมขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณแลวนํามาวิเคราะหบรรยายแบบพรรณาความ 

ผลการวิจัย 

  1. ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล จําแนกตามตัวแปรได ดังน้ี 
 เพศของผูตอบแบบสอบถามมีอัตราที่เทากัน คือ เพศหญิง รอยละ  50.00  และเพศชาย รอยละ 50.00  
 อายุของผูตอบแบบสอบถามมีระดับไลเลียงกันในอัตราสวนที่เทา ๆ กัน คือ อายุ 30-40 ป รอยละ 33.33 อายุ 41-
50 ป รอยละ 33.33 และอายุ 51-60 ป รอยละ 33.33  
 การศึกษา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาโท รอยละ 100.00  
  ตําแหนงทางวิชาการ สวนใหญผูตอบแบบสอบถามมีตําแหนงเปนอาจารย รอยละ 66.66 และตําแหนงรอง
ศาสตราจารยกับตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมีเทากันคือรอยละ 16.66  
  ระยะเวลาในการปฏิบัติงานสอน สวนใหญมีระยะเวลาปฏิบัติงานสอน 1-5 ป รอยละ 50.00 และ 16-20 ป, 21-25 
ป, 26 ปขึ้นไป ในอัตราสวนที่เทากันคือรอยละ 16.66 
 2. ผลการวิเคราะหขอมูลการวิเคราะหพฤติกรรมการเรียนรูของนักศึกษา พบวา 1) ดานการสํารวจความตองการ
พัฒนาผูสอน มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก 2) ดานการวางแผนพัฒนาผูสอน มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก 3) ดาน
การดําเนินการพัฒนาผูสอน มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 4) ดานการประเมินผลการพัฒนาผูสอน มีระดับการ
ปฏิบัติอยูในระดับมาก และ 5) ดานเทคนิคและวิธีการสอน มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก 
 3) ปญหาและขอเสนอแนะในการพัฒนาผูสอนดานการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมี ดังน้ี 
 ปญหา 1) การแบงกิจกรรมเปนกลุมของนักศึกษา หากแบงกลุมใหญเกินไปจะไมเกิดการเรียนรูของนักศึกษาทุกคน 
2) ภาระงานระหวางดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษามีไมมาก ไมมีเวลาจัดทําแผนการเรียนรูได ทุก
จุดประสงคการเรียนรู 3) การจัดทําแผนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญไมสามารถนําไปสูการปฏิบัติที่ไดผลจริง เพราะ
หองเรียนมีนักศึกษาจํานวนมาก 4) ผูสอนไมมีความรูและเทคนิควิธีการในการจัดทําแผนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 5) 
เน้ือหาสาระของคําอธิบายรายวิชามากเกินไป การจัดทําแผนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญจึงทําไดไมครบ 
 ขอเสนอแนะ 1) การจัดกิจกรรมกลุมควรมีการจัดกิจกรรมใหเหมาะสม 2) มีการประเมินการทํากิจกรรมแบบสวน
บุคคล 3) ควรกําหนดใหผูสอนรับผิดชอบรายวิชาใหตรงกับความรูและความตองการของผูสอน เน่ืองจากสงผลตอคุณภาพของ
การพัฒนาตนเองดานการจัดทําแผนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 4)  ควรจัดทําแผนการสอนเพียงหัวขอเดียว เพราะ
ระยะเวลามีจํากัด 5) ควรมีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใหทั่วถึงเพื่อสะดวกตอการดําเนินการจัดการเรียนรูตามแผน 6) 
ควรจัดการอบรมและใหมีวิทยากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หากหลายและตรงกับความตองการของนักศึกษา 
 4) แนวทางการพัฒนาอาจารยผูสอนดานการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในสาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 1. การพัฒนาอาจารยใหความสําคัญกับการพัฒนาตามแนวทางของผูบริหารโดยมีความสอดคลองกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) และสงผลตอการบริหารจัดการสาขาวิชา และคณะ 
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 2. ปญหาและขอเสนอแนะในการพัฒนาผูสอนดานการจัดการเรียนรูที่สําคัญ มีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายเปด 
นําขอมูลมาวิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่และสังเคราะหเน้ือหาประเด็นที่เปนคําถามปลายเปด 
สถิติที่ใชในการศึกษา 
 ในการศึกษาครั้งน้ีใชสถิติในการวิเคราะห  ดังน้ี  
 การหารอยละ  (Percentage) เพื่อใชวิเคราะหขอมูลในแบบสอบถามสวนบุคคล โดยใชสูตรดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด. 
2538) 
   P =          f  x100 
                            N 
  เม่ือ P     แทน     คารอยละหรือเปอรเซ็นต 
       f     แทน      ความถี่ของคะแนน       
   N     แทน     ขนาดประชากร 
 สถิติเชิงพรรณนา เปนการรวบรวมขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณแลวนํามาวิเคราะหบรรยายแบบพรรณาความ 

ผลการวิจัย 

  1. ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล จําแนกตามตัวแปรได ดังน้ี 
 เพศของผูตอบแบบสอบถามมีอัตราที่เทากัน คือ เพศหญิง รอยละ  50.00  และเพศชาย รอยละ 50.00  
 อายุของผูตอบแบบสอบถามมีระดับไลเลียงกันในอัตราสวนที่เทา ๆ กัน คือ อายุ 30-40 ป รอยละ 33.33 อายุ 41-
50 ป รอยละ 33.33 และอายุ 51-60 ป รอยละ 33.33  
 การศึกษา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาโท รอยละ 100.00  
  ตําแหนงทางวิชาการ สวนใหญผูตอบแบบสอบถามมีตําแหนงเปนอาจารย รอยละ 66.66 และตําแหนงรอง
ศาสตราจารยกับตําแหนงผูชวยศาสตราจารยมีเทากันคือรอยละ 16.66  
  ระยะเวลาในการปฏิบัติงานสอน สวนใหญมีระยะเวลาปฏิบัติงานสอน 1-5 ป รอยละ 50.00 และ 16-20 ป, 21-25 
ป, 26 ปขึ้นไป ในอัตราสวนที่เทากันคือรอยละ 16.66 
 2. ผลการวิเคราะหขอมูลการวิเคราะหพฤติกรรมการเรียนรูของนักศึกษา พบวา 1) ดานการสํารวจความตองการ
พัฒนาผูสอน มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก 2) ดานการวางแผนพัฒนาผูสอน มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก 3) ดาน
การดําเนินการพัฒนาผูสอน มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 4) ดานการประเมินผลการพัฒนาผูสอน มีระดับการ
ปฏิบัติอยูในระดับมาก และ 5) ดานเทคนิคและวิธีการสอน มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก 
 3) ปญหาและขอเสนอแนะในการพัฒนาผูสอนดานการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมี ดังน้ี 
 ปญหา 1) การแบงกิจกรรมเปนกลุมของนักศึกษา หากแบงกลุมใหญเกินไปจะไมเกิดการเรียนรูของนักศึกษาทุกคน 
2) ภาระงานระหวางดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษามีไมมาก ไมมีเวลาจัดทําแผนการเรียนรูได ทุก
จุดประสงคการเรียนรู 3) การจัดทําแผนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญไมสามารถนําไปสูการปฏิบัติที่ไดผลจริง เพราะ
หองเรียนมีนักศึกษาจํานวนมาก 4) ผูสอนไมมีความรูและเทคนิควิธีการในการจัดทําแผนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 5) 
เน้ือหาสาระของคําอธิบายรายวิชามากเกินไป การจัดทําแผนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญจึงทําไดไมครบ 
 ขอเสนอแนะ 1) การจัดกิจกรรมกลุมควรมีการจัดกิจกรรมใหเหมาะสม 2) มีการประเมินการทํากิจกรรมแบบสวน
บุคคล 3) ควรกําหนดใหผูสอนรับผิดชอบรายวิชาใหตรงกับความรูและความตองการของผูสอน เน่ืองจากสงผลตอคุณภาพของ
การพัฒนาตนเองดานการจัดทําแผนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 4)  ควรจัดทําแผนการสอนเพียงหัวขอเดียว เพราะ
ระยะเวลามีจํากัด 5) ควรมีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใหทั่วถึงเพื่อสะดวกตอการดําเนินการจัดการเรียนรูตามแผน 6) 
ควรจัดการอบรมและใหมีวิทยากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หากหลายและตรงกับความตองการของนักศึกษา 
 4) แนวทางการพัฒนาอาจารยผูสอนดานการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในสาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 1. การพัฒนาอาจารยใหความสําคัญกับการพัฒนาตามแนวทางของผูบริหารโดยมีความสอดคลองกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) และสงผลตอการบริหารจัดการสาขาวิชา และคณะ 
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 2. รูปแบบการพัฒนาอาจารยผูสอนควรสอดคลองกับปญหาและความตองการการพัฒนาของอาจารยผูสอน เนน
ลักษณะการเรียนรูแบบใฝรูใฝเรียนและใชวงจาร PDCA ในการพัฒนา 
 3. การจัดการฝกอบรมคณาจารยควรมีพี่เล้ียงหรือวิทยาการที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดทําแผนการพัฒนาอาจารย
ดานการจัดทําแผนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเพื่อพัฒนาอาจารยที่มีประสิทธิภาพและปรับเปล่ียนพฤติกรรมอันจะ
สามารถนําไปสูการพัฒนาอาจารยผูสอนทั้งขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 
 4. การพัฒนาอาจารยผูสอนตองสอดคลองกับภารกิจ หนาที่ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติงานของอาจารยและ
ปรับทัศนคติใหอาจารยผูสอนเพื่อใหเกิดความรูสึกวาเปนสวนหน่ึงของการปฏิบัติงานปกต ิ
 5. การพัฒนาอาจารยผูสอนนอกจากเน้ือหาทางวิชาการแลวควรใหความสําคัญกับการพัฒนาอาจารยดานการใชส่ือ
เทคโนโลยี Internet Web-site เพื่อการสืบคนและการสรางฐานขอมูลดวย 
 6. สงเสริมใหอาจารยผูสอนเขารับการอบรมหรือสัมมนาทางวิชาการที่เก่ียวของกับส่ิงที่ตองการพัฒนาที่จัดขึ้นโดย
หนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

   จากผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาอาจารยผูสอนดานการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญใน
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรรณีอภิปรายผลได ดังน้ี 
 สภาพการดําเนินการพัฒนาอาจารยผูสอนดานการจัดทําแผนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในสาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรรณีมีกระบวนการดําเนินการพัฒนาคณาจารย
ผูสอน โดยมีขั้นตอนการฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการ อยูในรูปแบบของโครงการกิจกรรมตามที่คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรกําหนด และมีการฝกอบรมในขณะปฏิบัติงาน ขั้นตอนคือ สํารวจความตองการการพัฒนา
อาจารย การวางแผนพัฒนาอาจารยผูสอน การส่ือสารภายในองคกร ดําเนินการพัฒนาคณาจารยผูสอนในคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร สวนรายละเอียดของการดําเนินการพัฒนาจะเห็นวาเม่ือสํารวจความตองการการพัฒนาของอาจารยผูสอน
สวนใหญไดเขารวมปฏิบัติกิจกรรมภายในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมากที่สุด ซ่ึงสอดคลองกับการใหความสําคัญของ
การฝกอบรมของสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน (http://trainer.in.th.2551) ที่กําหนดใหขั้นตอนการหาความจําเปนของ
การฝกอบรมเปนขั้นตอนแรกของกระบวนการฝกอบรมบุคลากร อันเปนการคนหาปญหาที่เกิดขึ้นในองคกรหรือหนวยงานวามี
ปญหาใดเกิดขึ้น เรื่องใดบางที่จะสามารถแกไขใหบรรเทาเบาบางลงดวยการฝกอบรม 
 ดานสภาพปญหาของอาจารยผูสอนในสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน พบวาประสบปญหาภาระงานมากเกินไปและสงผล
ตอการเตรียมการและการใชเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู การนําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญไปใชน้ันตอ
ใหผูเรียนไดใชทักษะในการปฏิบัติและเรียนรูตามกิจกรรมตามที่กําหนดไวในแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ทักษะตาง ๆ สวนใหญตองใชเวลาในการสืบคน และเตรียมฐานขอมูล ความรู ความสามารถที่จะพัฒนาไปสูการเรียนรูตาม
เปาประสงคที่ตั้งไวในแผนการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ซ่ึงวัฒนาพร ระงับทุกข (2542) ไดกลาววา การจัดทํา
แผนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญน้ัน นอกจากความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการการจัดทําและแผนการสอนแลว ผูสอน
จะตองมีแนวคิด หลักการในดานการจัดการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และเทคนิคการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ดวย เพื่อที่จะไดนําความรูดังกลาวมาใชประกอบการจัดทํารายละเอียดในแตละองคประกอบของการจัดทําแผนการสอนให
สมบูรณ ชัดเจน ถูกตองและสัมพันธกันอันเปนแผนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญอยางแทจริง 
 สวนแนวทางการพฒันาอาจารยผูสอนดานการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในสาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรรณีประกอบดวย การพัฒนาอาจารยให
ความสําคัญกับการพัฒนาตามแนวทางของผูบริหารโดยมีความสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
(TQF) และสงผลตอการบริหารจัดการสาขาวิชา และคณะ สวนรูปแบบการพัฒนาอาจารยผูสอนควรสอดคลองกับปญหาและ
ความตองการการพัฒนาของอาจารยผูสอน เนนลักษณะการเรียนรูแบบใฝรูใฝเรียนและใชวงจาร PDCA ในการพัฒนา ดาน
การจัดการฝกอบรมคณาจารยควรมีพี่เล้ียงหรือวิทยาการที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดทําแผนการพัฒนาอาจารยดานการจัดทํา
แผนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเพื่อพัฒนาอาจารยที่มีประสิทธิภาพและปรับเปล่ียนพฤติกรรมอันจะสามารถนําไปสูการ
พัฒนาอาจารยผูสอนทั้งขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สําหรับการพัฒนาอาจารยผูสอนตองสอดคลองกับภารกิจ หนาที่ 
ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติงานของอาจารยและปรับทัศนคติใหอาจารยผูสอนเพื่อใหเกิดความรูสึกวาเปนสวนหน่ึงของมห
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การปฏิบัติงานปกติ อีกประการหน่ึงคือ การพัฒนาอาจารยผูสอนนอกจากเน้ือหาทางวิชาการแลวควรใหความสําคัญกับการ
พัฒนาอาจารยดานการใชส่ือเทคโนโลยี Internet Web-site เพื่อการสืบคนและการสรางฐานขอมูลดวย และควรสงเสริมให
อาจารยผูสอนเขารับการอบรมหรือสัมมนาทางวิชาการที่เก่ียวของกับส่ิงที่ตองการพัฒนาที่จัดขึ้นโดยหนวยงานทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน สอดคลองกับการศึกษาของ จิตติพร 
ทัศนียากร (2552) ที่พบวา การศึกษากระบวนการและแนวทางการพัฒนาครูผูสอนดานการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญโดยการใชเทคนิคการสนทนากลุมภายใตกรอบการใชวางจรพัฒนาคุณภาพ (PDCA) กํากับติดตามกระบวนการพัฒนา
ครูผูสอนเพื่อใหปรับเปล่ียนการจัดทําแผนการเรียนรูใหอยูในรูปแบบที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูบริหารมีบทบาทเปนอยางมาก
ในกระบวนการพัฒนาครูผูสอนเพราะเปนฝายสนับสนุนใหดําเนินการพัฒนาประสบผลสําเร็จโดยเสนอวาควรมีการคํานึงถึง 
การวางแผนอยางรอบคอบเพื่อนําไปสูการปฏิบัติอยางคอยเปนคอยไปแลวจึงตรวจสอบผลที่เกิดขึ้น วิธีการปฏิบัติใดที่มี
ประสิทธิผลที่สุดก็จัดใหเปนมาตรฐาน หากไมสามารถบรรลุเปาหมายได ก็ตองพยายามมองหาวิธีการปฏิบัติใหมใหไดผลดียิ่ง
กวาเดิม 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

ควรมีการวิจัยในประเด็นอ่ืน ๆ เชน ศึกษากระบวนการประเมินผลการนําแผนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญจาก
การปฏิบัติจริง 
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การปฏิบัติงานปกติ อีกประการหน่ึงคือ การพัฒนาอาจารยผูสอนนอกจากเน้ือหาทางวิชาการแลวควรใหความสําคัญกับการ
พัฒนาอาจารยดานการใชส่ือเทคโนโลยี Internet Web-site เพื่อการสืบคนและการสรางฐานขอมูลดวย และควรสงเสริมให
อาจารยผูสอนเขารับการอบรมหรือสัมมนาทางวิชาการที่เก่ียวของกับส่ิงที่ตองการพัฒนาที่จัดขึ้นโดยหนวยงานทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน สอดคลองกับการศึกษาของ จิตติพร 
ทัศนียากร (2552) ที่พบวา การศึกษากระบวนการและแนวทางการพัฒนาครูผูสอนดานการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญโดยการใชเทคนิคการสนทนากลุมภายใตกรอบการใชวางจรพัฒนาคุณภาพ (PDCA) กํากับติดตามกระบวนการพัฒนา
ครูผูสอนเพื่อใหปรับเปล่ียนการจัดทําแผนการเรียนรูใหอยูในรูปแบบที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูบริหารมีบทบาทเปนอยางมาก
ในกระบวนการพัฒนาครูผูสอนเพราะเปนฝายสนับสนุนใหดําเนินการพัฒนาประสบผลสําเร็จโดยเสนอวาควรมีการคํานึงถึง 
การวางแผนอยางรอบคอบเพื่อนําไปสูการปฏิบัติอยางคอยเปนคอยไปแลวจึงตรวจสอบผลที่เกิดขึ้น วิธีการปฏิบัติใดที่มี
ประสิทธิผลที่สุดก็จัดใหเปนมาตรฐาน หากไมสามารถบรรลุเปาหมายได ก็ตองพยายามมองหาวิธีการปฏิบัติใหมใหไดผลดียิ่ง
กวาเดิม 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

ควรมีการวิจัยในประเด็นอ่ืน ๆ เชน ศึกษากระบวนการประเมินผลการนําแผนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญจาก
การปฏิบัติจริง 
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ลักษณะครูที่ดีของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษแหงหนึ่งในจังหวัดจันทบุร ี
The Teacher Characteristics of the One of Superb Secondary School 

in Chanthaburi Province 
คมพล สุวรรณกูฏ, จิรายุส เฉลียว, ธีรชานนท เฉียบแหลม, นิภาวรรณ จันทสิทธ์ิ, ปรียาภรณ อภิบาลศรี, เมริกา แซซ้ิม,  

ศิริจันทร คณะเบญจะ, สุนันทา คาผัน และอรอนงค รัศมี  
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดยอ 

การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะครูที่ดีของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษแหงหน่ึงในจังหวัด
จันทบุรี เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ ดําเนินการสัมภาษณเจาะลึกผูใหขอมูลที่สําคัญ รวมทั้งส้ิน 15 คน ประกอบไปดวย ครูผูสอน 
ซ่ึงไดรับการคัดเลือกใหไดรับรางวัลครูแสนด/ีครูตนแบบ/ครูดีเดน จํานวน 5 คน ผูบริหารสถานศึกษา/หัวหนากลุมสาระการ
เรียนรู จํานวน 5 คน และเพื่อนครู จํานวน 5 คน ขอมูลที่ไดนํามาจําแนกแจกแจง และวิเคราะหขอมูลโดยอาศัยหลักตรรกะ
เทียบเคียงแนวคิด ทฤษฎี  

ผลการศึกษา พบวา ครูตองมีความรักในอาชีพครู เพราะการที่เราจะประกอบอาชีพอะไรก็ตามเราตองรักในส่ิงที่ทํา
แลวทุกอยางจะออกมาดี ตองมีความเสียสละที่จะใหความรูอยางแทจริง ทุมเทเวลาในการเรียนการสอน ใหความรูและ
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมใหแกเด็ก ศึกษาหาความรูใหตนเองตลอดเวลา ศึกษาขาวสารใหม ๆ อยูตลอด และนําความรูที่ได
น้ันมาถายทอดใหแกเด็ก และสอนใหเด็กรูจักคิดวิเคราะห และนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม ในการ
สอนจะมีการใชเทคโนโลยีเพื่อแสวงหาความรู ซ่ึงครูจะตองมีความรูในดานเทคโนโลยี สารสนเทศ และการส่ือสารที่ทันสมัย หา
วิธีการสอนที่หลากหลาย ไมสอนแบบจําเจ นักเรียนจะไดไมเบื่อ ครูจะใชเทคนิคการสอนแบบรวมมือ เนนการทํางานกลุม 
เพื่อใหนักเรียนปรึกษารือ และไดลงมือทํา มีสัมพันธกับครู ไมเพียงแตสอนวิชาการอยางเดียว แตการเปนครูจะตองประพฤติ
ตนเปนแบบอยางที่ดีแกนักเรียน ทั้งดานศีลธรรม วัฒนธรรม อุปนิสัย ตลอดจนความเปนประชาธิปไตย เพราะครูน้ันตอง
พัฒนาตนเองใหมีประสิทธิภาพกอนจึงจะนําไปพัฒนาเด็ก ครูจะตองดูแลสุขภาพอยูเสมอ มีการตรวจสุขภาพ ออกกําลังกาย 
และรับประทานอาหารที่มีประโยชน ครูมีความคิดริเริ่มสรางสรรคทางวิชาการ และใชกระบวนการคิดวิเคราะห เพื่อแกไข
ปญหาตางๆได เพื่อใหเด็กมีการคิดวิเคราะหนักเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง ครูตองมีความม่ันใจในความสามารถของตนเอง มี
กิจกรรมในโรงเรียนเก่ียวกับงานประเพณี เพื่อสรางความเปนกันเองและคุนเคยกับผูนําชุมชน 

ขอเสนอแนะสําคัญ ควรมีการพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ และมีจิตวิญญาณของความเปน
ครู เนนครูผูสอนใหมีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใชในการเรียนการสอน เพื่อ
เปนเครื่องมือชวยครู หรือเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง เชน การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส เปนตน รวมทั้ง 
ปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะทอนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนสําคัญ 
คําสําคัญ : ลักษณะครูที่ดี 

Abstract 

The objectives of this research were to study the Teacher Characteristics of the one of the 
superb secondary school in Chanthaburi Province. It is a qualitative research by in-depth interview with 15 
key-informants including 5 prototype teachers, 5 educational executives and 5 colleagues. The collected 
data was analyzed by using rational concept and compared to theories and methodology.  

The results were as follow: Teacher should be loyalty in their profession, have commitment to 
instruction, build on and develop professional knowledge, seek out professional development that helps 
them to improve both student learning and their own performance need to provide effective Instruction 
and use information technology and multi communication technologies; should be prototype in ethics, 
cultural styles, manner and democracy. Moreover, need to have analytical and academic creative thinking 
to problem solving effectiveness.  มห
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In view of finding of this study the recommendations are: 1) There should be develop 
productivity system for quality teachers, who have qualifications direct to their own instruction subjects. 
2) IT and appropriate instruments should be used in learning and instruction for teacher in many way 
such as self-learning, remote learning, e-learning. 3) Revising aptitude evaluation systems that performed 
learning and instruction effectiveness and learner quality development.  
Keywords: Teacher Characteristics 

บทนํา 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานพระบรมราโชวาท แกครูอาวุโสประจําป 2522 เม่ือวันอังคารที่ 29 
ตุลาคม พ.ศ. 2523 มีขอความตอนหน่ึงที่แสดงถึงลักษณะครูที่ดี ไววา 

"ครูที่แทน้ันจะตองทําแตความดี คือ ตองหม่ันขยัน และอุตสาหะพากเพียร ตองเอ้ือเฟอเผ่ือแผและเสียสละ ตอง
หนักแนนอดกล้ันและอดทน ตองรักษาวินัย สํารวมระวัง ความประพฤติของตนใหอยูในระเบียบแบบแผนอันดีงาม ตองปลีกตัว 
ปลีกใจจากความสะดวกสบาย และความสนุกรื่นเริงที่ไมสมควรแกเกียรติภูมิของตน ตองตั้งใจม่ันคง และแนวแน ตองซ่ือสัตย 
รักษาความจรงิใจ ตองเมตตาหวังดี ตองวางใจเปนกลาง ไมปลอยไปตามอํานาจอคติ ตองอบรมปญญาใหเพิ่มพูนสมบูรณขึ้น 
ทั้งในดานวิทยาการ และความฉลาดรอบรูในเหตุและผล"  
 ครู จึงเปนบุคลากรคนสําคัญที่จะชวยใหการจัดการเรียนรูใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาใหเต็มตามศักยภาพผูเรียน 
และใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของชุมชน สังคม ฉะน้ัน ความเปนครู นอกจากจะเปนอาชีพที่มีเกียรติแลว ยังตองมีความ
เสียสละ ทุมเท ตลอดจนพัฒนาตนเองอยูเสมอ เพื่อใหเทาทันกับการเปล่ียนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่มีพัฒนาการอยางตอเน่ือง นอกจากน้ี ครู ยังมีภาระการทําผลงานทางวิชาการ และการ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูแกผูเรียนเปนสําคัญ เชน การผลิตส่ือการเรียนการสอน การทําวิจัยในชั้นเรียน  
 ในการวิจัยน้ี ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาครูที่สังคมสวนใหญปรารถนาน้ัน จะมีคุณลักษณะเปนอยางไร เพื่อให ผูที่จะ
เปนครูในอนาคตไดใช เปนแนวทางสําหรับการฝกปฏิบัติตาม หรือปรับปรุงตนเองใหเปนครูที่สังคมปรารถนา จึงทําการศึกษาถึง
ลักษณะครูที่ดี ผานกรณีศึกษา (Case Study) ครูผูอุทิศตนเพื่อการเรียนการสอน มีผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และมีผลงาน
ดีเดน จนไดรับรางวัลในระดับโรงเรียน ระดับชมรม ระดับจังหวัด หรือระดับมูลนิธิฯ ซ่ึงการประพฤติปฏิบัติดังกลาวยอมเปน
แบบอยางที่ดี สามารถเปนเครื่องมือพัฒนาการเรียนรูใหกับนักศึกษาวิชาชีพครูไดตอไป  

วัตถุประสงคของการวิจัย 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะครูที่ดขีองโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษแหงหน่ึงในจังหวัดจันทบุร ี

อุปกรณและวิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) ในครั้งน้ี อาศัยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาเอกสาร 
(Documentary Study) และงานวิจัยภาคสนาม (Field Technique) ดวยการสัมภาษณเจาะลึก (In-depth Interview) ผูให
ขอมูลที่สําคัญ (Key-informant) ซ่ึงปรากฏรายละเอียดวิธีที่ใชในการศึกษา ดังน้ี 

ขอบเขตของการศึกษา  
1. ขอบเขตเน้ือหา ผูวิจัยทําการศึกษาลักษณะครูที่ดี ทั้ง 3 ดาน ประกอบดวย ดานคุณลักษณะ ดานความรูของครู 

และดานการถายทอดความรู 
2. ขอบเขตพื้นที่ ทําการศึกษาลักษณะครูที่ดีในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษแหงหน่ึงในจังหวัดจันทบุรี ที่ซ่ึง

มีจํานวนนักเรียนมากกวา 2,501 คนขึ้นไป  
3. ขอบเขตเวลา ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 
แนวคิดนําที่ใชในการศึกษา 
ผูวิจัยทําการศึกษาเอกสาร (Documentary Study) เพื่อวิเคราะหและสังเคราะหแนวความคิดที่เก่ียวของกับ

ลักษณะครูที่ดี แลวจึงนํามากําหนดเปนแนวคิดนําที่ใชในการศึกษา (Core Concept) ปรากฏรายละเอียด ดังน้ี   
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In view of finding of this study the recommendations are: 1) There should be develop 
productivity system for quality teachers, who have qualifications direct to their own instruction subjects. 
2) IT and appropriate instruments should be used in learning and instruction for teacher in many way 
such as self-learning, remote learning, e-learning. 3) Revising aptitude evaluation systems that performed 
learning and instruction effectiveness and learner quality development.  
Keywords: Teacher Characteristics 

บทนํา 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานพระบรมราโชวาท แกครูอาวุโสประจําป 2522 เม่ือวันอังคารที่ 29 
ตุลาคม พ.ศ. 2523 มีขอความตอนหน่ึงที่แสดงถึงลักษณะครูที่ดี ไววา 

"ครูที่แทน้ันจะตองทําแตความดี คือ ตองหม่ันขยัน และอุตสาหะพากเพียร ตองเอ้ือเฟอเผ่ือแผและเสียสละ ตอง
หนักแนนอดกล้ันและอดทน ตองรักษาวินัย สํารวมระวัง ความประพฤติของตนใหอยูในระเบียบแบบแผนอันดีงาม ตองปลีกตัว 
ปลีกใจจากความสะดวกสบาย และความสนุกรื่นเริงที่ไมสมควรแกเกียรติภูมิของตน ตองตั้งใจม่ันคง และแนวแน ตองซ่ือสัตย 
รักษาความจรงิใจ ตองเมตตาหวังดี ตองวางใจเปนกลาง ไมปลอยไปตามอํานาจอคติ ตองอบรมปญญาใหเพิ่มพูนสมบูรณขึ้น 
ทั้งในดานวิทยาการ และความฉลาดรอบรูในเหตุและผล"  
 ครู จึงเปนบุคลากรคนสําคัญที่จะชวยใหการจัดการเรียนรูใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาใหเต็มตามศักยภาพผูเรียน 
และใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของชุมชน สังคม ฉะน้ัน ความเปนครู นอกจากจะเปนอาชีพที่มีเกียรติแลว ยังตองมีความ
เสียสละ ทุมเท ตลอดจนพัฒนาตนเองอยูเสมอ เพื่อใหเทาทันกับการเปล่ียนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่มีพัฒนาการอยางตอเน่ือง นอกจากน้ี ครู ยังมีภาระการทําผลงานทางวิชาการ และการ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูแกผูเรียนเปนสําคัญ เชน การผลิตส่ือการเรียนการสอน การทําวิจัยในชั้นเรียน  
 ในการวิจัยน้ี ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาครูที่สังคมสวนใหญปรารถนาน้ัน จะมีคุณลักษณะเปนอยางไร เพื่อให ผูที่จะ
เปนครูในอนาคตไดใช เปนแนวทางสําหรับการฝกปฏิบัติตาม หรือปรับปรุงตนเองใหเปนครูที่สังคมปรารถนา จึงทําการศึกษาถึง
ลักษณะครูที่ดี ผานกรณีศึกษา (Case Study) ครูผูอุทิศตนเพื่อการเรียนการสอน มีผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และมีผลงาน
ดีเดน จนไดรับรางวัลในระดับโรงเรียน ระดับชมรม ระดับจังหวัด หรือระดับมูลนิธิฯ ซ่ึงการประพฤติปฏิบัติดังกลาวยอมเปน
แบบอยางที่ดี สามารถเปนเครื่องมือพัฒนาการเรียนรูใหกับนักศึกษาวิชาชีพครูไดตอไป  

วัตถุประสงคของการวิจัย 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะครูที่ดขีองโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษแหงหน่ึงในจังหวัดจันทบุร ี

อุปกรณและวิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) ในครั้งน้ี อาศัยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาเอกสาร 
(Documentary Study) และงานวิจัยภาคสนาม (Field Technique) ดวยการสัมภาษณเจาะลึก (In-depth Interview) ผูให
ขอมูลที่สําคัญ (Key-informant) ซ่ึงปรากฏรายละเอียดวิธีที่ใชในการศึกษา ดังน้ี 

ขอบเขตของการศึกษา  
1. ขอบเขตเน้ือหา ผูวิจัยทําการศึกษาลักษณะครูที่ดี ทั้ง 3 ดาน ประกอบดวย ดานคุณลักษณะ ดานความรูของครู 

และดานการถายทอดความรู 
2. ขอบเขตพื้นที่ ทําการศึกษาลักษณะครูที่ดีในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษแหงหน่ึงในจังหวัดจันทบุรี ที่ซ่ึง

มีจํานวนนักเรียนมากกวา 2,501 คนขึ้นไป  
3. ขอบเขตเวลา ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 
แนวคิดนําที่ใชในการศึกษา 
ผูวิจัยทําการศึกษาเอกสาร (Documentary Study) เพื่อวิเคราะหและสังเคราะหแนวความคิดที่เก่ียวของกับ

ลักษณะครูที่ดี แลวจึงนํามากําหนดเปนแนวคิดนําที่ใชในการศึกษา (Core Concept) ปรากฏรายละเอียด ดังน้ี   
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ภาพที่ 1 แสดงแนวคิดนําที่ใชในการศึกษา 
ที่มา : พัฒนาจาก http://www.moe.go.th/moe/th/blog/view-blog.php?memberid=1402 

 
นิยามศัพทที่ใชในการศึกษา 
 ลักษณะครูที่ดี หมายถึง คุณลักษณะของครูที่สังคมสวนใหญปรารถนา เปนแนวทางสําหรับการฝกปฏิบัติตามสําหรับ
นักศึกษาวิชาชีพครู หรือปรับปรุงตนเองสําหรับครูประจําการ โดยครูที่ดีควรมีคุณลักษณะที่จําเปน 3 ดาน คือ ดาน
คุณลักษณะ ดานความรูของครู และดานการถายทอดความรู 

กลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษา 
ครูและผูบริหารสถานศึกษา ในฐานะผูซ่ึงเปนบุคคลสําคัญ (Key Persons) ที่เก่ียวของกับลักษณะครูที่ดีในโรงเรียน

มัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษแหงหน่ึง ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ซ่ึงปจจุบันเปดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 (ชวง
ชั้นที ่3 - 4) ปการศึกษา 2555 มีจํานวนนักเรียนทั้งส้ิน 3,612 คน จํานวนคร ู150 คน พนักงานราชการ 2 คน ครูอัตราจาง 9 
คน และอัตราจางชาวตางประเทศ 12 คน 

เน่ืองจากโรงเรียนดังกลาว เปนศูนยกลางการศึกษา และความทันสมัยทามกลางกระแสโลกาภิวัตน ทําใหแหลงวิชาที่
มีนักเรียนจากหลากหลายพื้นที่เขามาอยูรวมกัน ทั้งในเขตอําเภอเมือง และอําเภอใกลเคียง 

ผูใหขอมูลที่สําคัญ (Key-informant) 
อาศัยการคนหาดวยการอางอิงตอเน่ืองปากตอปาก (Snowball Sampling Technique) (วิรัตน คําศรีจันทร, 

2554) จากบุคคลสําคัญ (Key Persons) ปรากฏผูใหขอมูลที่สําคัญ รวมทั้งส้ิน 15 คน ประกอบดวย ครูผูสอน ซ่ึงไดรับการ
คัดเลือกใหไดรับรางวัลครูแสนดี/ครูตนแบบ/ครูดีเดน จํานวน 5 คน ผูบริหารสถานศึกษา/หัวหนากลุมสาระการเรียนรู จํานวน 
5 คน และเพื่อนครู จํานวน 5 คน 
แนวประเด็นที่ใชในการสัมภาษณเจาะลึก (Interview Guide) 
สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูใหขอมูลที่สําคัญ  

1. อายุ     2. เพศ 
3. ระดับการศึกษา    4. ตําแหนงทางราชการ/ตําแหนงทางวิชาการ 
5. ประวัติการรับราชการ   6. ผลงานที่เก่ียวของกับครูตนแบบ/ครูแสนดี/ครูดีเดน  มห
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สวนที่ 2 ลักษณะครูที่ดี  
ดานคุณลักษณะ 

1. มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู 
2. พรอมที่จะพัฒนาวิชาชีพของตนอยูเสมอ 
3. ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน ทั้ง ดานศีลธรรม วัฒนธรรม อุปนิสัย ตลอดจนความเปนประชาธิปไตย 
4. ใฝรูและพัฒนาตนเองอยูเสมอ 
5. มีความเมตตาแกศิษย และเห็นคุณคาของศิษย 
6. มีสุขภาพสมบูรณ 
7. มีความคิดริเริ่มสรางสรรคทางวิชาการ และใชกระบวนการคิดวิเคราะหเพื่อแกไขปญหาตาง ๆ ได 
8. ครูสรางความรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอ่ืน 
9. มีบทบาทในการพัฒนาชุมชน และสามารถเปนผูนําชุมชนได 
10. สามารถใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย ภาษา และการวิจัยเพื่อเปนเครื่องมือในการพัฒนาตนเอง 
11. สามารถพัฒนาตนเองใหเปนครูแบบใหมในระบบสากลได 
12. ครูใชภาษาชัดเจนถูกตอง 
13. ครูแสดงตนแบบที่ดี 

ดานความรูของครู 
1. มีความรูในวิชาที่สอนอยางแทจริง สามารถเชื่อมโยงความรู ทั้งการปฏิบัติในระดับสากลและในระดับทองถิ่น 
2. ครูสงเสริมการคนพบวิธีการของตนเอง เสริมแรง และเสริมความสามารถ 
3. มีความรูดานการวิจัย คอมพิวเตอรและภาษาเพื่อเปนเครื่องมือในการ แสวงหาความรู 
4. มีความรูดานเทคนิคการสอน จิตวิทยา การวัดและประเมินผล และประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน 
5. รูขอมูลขาวสารรอบตัว และเรื่องราวในทองถิ่น เพื่อแลกเปล่ียนความรู และฝกใหผูเรียนคิดวิเคราะหวิจารณได 

ดานการถายทอดความรู 
1. สามารถประยุกตใชเทคนิคการสอนตาง ๆ เชื่อมโยงความรูน้ัน ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
2. สามารถอบรมนิสัยใหมีศีลธรรม เพื่อเปนบรรทัดฐานในการใชชีวิตรวมกับผูอ่ืนได 
3. ครูจัดกิจกรรมเนนการฝกปฏิบัต ิ
4. สามารถพัฒนาใหผูเรียนใฝรู และกาวทันเทคโนโลยี ตลอดจนสามารถแสวงหาความรูและเรียนรูไดดวยตนเอง 
5. สามารถพัฒนาใหผูเรียนมองกวาง คิดไกล วิเคราะหและเลือกใชขาวสารขอมูลใหเกิดประโยชนตอตนเองได 
6. ครูสรางสถานการณตัวอยาง ปญหาสถานการณที่เหมาะสมกับวัย และกระตุนความคิด 
7. พัฒนาใหผูเรียนเรียนรูเรื่องราวตาง ๆ ของชุมชน สามารถนําความรูไปประยุกตใช เพื่อพัฒนาชุมชน และ
แกปญหาตาง ๆ ในชุมชนได 
8. ครูจัดกิจกรรม เกม และเพลง แฝงสาระและแงคิดทางคุณธรรม 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 เริ่มตนจากการมอบหมายใหนักศึกษานําหนังสือขออนุญาตสถานศึกษา เพื่อที่จะทําการสัมภาษณเจาะลึกผูใหขอมูล
ที่สําคัญ หลังจากน้ันไดประสานงานเพิ่มเติมเก่ียวกับกลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษา พรอมนัดหมายครูและบุคคลากรทางการ
ศึกษาที่จะทําการสัมภาษณ ตอมาไดทําการวิจัยภาคสนาม ลงพื้นที่ปฏิบัติการสัมภาษณเจาะลึกผูใหขอมูลที่สําคัญ 
การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูล โดยการนําเอาขอมูลมาวิเคราะหเบื้องตน ดวยการจัดหมวดหมู (Category) 
ตามวัตถุประสงค จากน้ันจึงทําการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) ดวยหลักตรรกะเทียบเคียงแนวคิด ทฤษฏีและ
งานวิจัย ตามหลักการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยอาศัยขอมูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก การหาความถี่ 
คาเฉล่ีย และรอยละ มาประกอบเพื่อความชัดเจนและสมบูรณในการวิเคราะหและสรุปผลขอมูล (คมพล สุวรรณกูฏ, 2558) 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 ประสบการณเรียนรูจากการศึกษาลักษณะครูที่ดีของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษแหงหน่ึงในจังหวัดจันทบุร ีมห
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ผลการวิจัย 

ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห และนําเสนอตามลําดับดังตอไปน้ี 
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูใหขอมูลที่สําคัญ 

 จากการสัมภาษณเจาะลึกผูใหขอมูลที่สําคัญ พบวา มากกวาครึ่งเปนหญิง (คิดเปนรอยละ 66.66) รองลงมาเปนเพศ
ชาย (คิดเปนรอยละ33.33) มีอายุอยูในชวงระหวาง 46-50 ป มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 46.66) รองลงมา อายุในชวงอยู
ระหวาง 51-55 ป (คิดเปนรอยละ 33.33) อายุในชวงอยูระหวาง 35-45ป (คิดเปนรอยละ 13.33) และอายุอยูในชวงระหวาง 
56-60 ป (คิดเปนรอยละ 6.66) ตามลําดับ วุฒิการศึกษา เกือบทั้งหมดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (คิดเปนรอยละ 
80.00) รองลงมา ระดับปริญญาตรี (คิดเปนรอยละ 20.00) ตามลําดับ ตําแหนงทางราชการ ทั้งหมดรับราชการอยูในตําแหนง
ระดับชํานาญการพิเศษ (คิดเปนรอยละ 100.00) สถานภาพความเก่ียวของกับครูที่ดี ทั้งหมดเก่ียวของสัมพันธกับครูตนแบบ 
(คิดเปนรอยละ 100.00) รองลงมา ครูดีเดน (คิดเปนรอยละ 77.33) หน่ึงแสนครูดี (คิดเปนรอยละ 40.00) และครูครุสดุดีวัน
ครูโลก (คิดเปนรอยละ 13.33) ตามลําดับ   

ตอนที่ 2 ลักษณะครูที่ดีดานคุณลักษณะ 
 จากการศึกษาลักษณะครูที่ดีดานคุณลักษณะ ผูวิจัยพอที่จะจําแนกแจกแจงไดวา 

ครูมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู พบวา มีความรักในอาชีพ/มีความเสียสละ มีการปฏิบัติหนาที่ในการสอนอยาง
เต็มความสามารถ มีความรับผิดชอบในวิชาชีพ มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 40.00) รองลงมา มีการถายทอดความรูโดยไมหวังส่ิง
ตอบแทน (คิดเปนรอยละ 33.33) และมีความเชื่อม่ันในตนเองและมีความภูมิใจในวิชาชีพครู (คิดเปนรอยละ 26.67) 
ตามลําดับ 

ครูพรอมที่จะพัฒนาวิชาชีพของตน พบวา มีการส่ือสารที่ดี มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 53.33) รองลงมา มีการเขารวม
กิจกรรมและสนับสนุนองคกรเก่ียวกับวิชาชีพครู มีการเขารวมอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของความเปนครู (คิดเปนรอยละ 
40.00) และมีการวางแผนและตั้งเปาหมายกอนทํา (คิดเปนรอยละ 26.67) ตามลําดับ 

ครูมีการประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผู เรียนทั้งดานศีลธรรม วัฒนธรรม อุปนิสัย ตลอดจนความเปน
ประชาธิปไตย พบวา เปนแบบอยางใหกับนักเรียนเห็นทั้งทางวาจา กาย และจิตใจ ปฏิบัติตนเปนผูนําที่ดีในดานศีลธรรม 
วัฒนธรรม พัฒนาตนเองทั้งในดานวิชาชีพดานบุคลิกภาพใหทันตอเศรษฐกิจสังคมและการเมืองอยูเสมอ มากที่สุด (คิดเปนรอย
ละ 53.33) รองลงมา พัฒนาตนเองใหมีประสิทธิภาพกอนจึงจะนําไปพัฒนาเด็ก (คิดเปนรอยละ 46.66) ตามลําดับ 

ครูใฝรูและพัฒนาตนเองอยูเสมอ พบวา รูขอมูลขาวสารรอบตัวและเรื่องราวในทองถิ่น มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 
53.33) รองลงมา มีการแสวงหาความรูใหมๆอยูเสมอ มีการพัฒนาตนเองใหเปนครูแบบใหมในระบบสากลได มีความรูในวิชาที่
สอนอยางแทจริงและสามารถเชื่อมโยงความรูไปสูการปฏิบัติได (คิดเปนรอยละ 46.66) และเปนครูที่เนนความหลากหลายใน
การพัฒนาตนเอง มีความรูในเทคนิคการสอนและสามารถประยุกตใชได (คิดเปนรอยละ 40.00) ตามลําดับ 

ครูมีความเมตตาและเห็นคุณคาของศิษย พบวา สรางความรูสึกเปนมิตร รับฟงปญหาและใหความชวยเหลือศิษย ให
โอกาสศิษยแตละคนไดแสดงออกตามความสามารถ มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 53.33) รองลงมา เปนที่พึงพอใจและวางใจได
ตอศิษยทุกคน (คิดเปนรอยละ 46.66) และมีการแนะแนวทางการพัฒนาของศิษยทุกคนตามความถนัด แสดงผลงานที่นาภูมิใจ
ของศิษยแตละคนทั้งในและนอกสถานที่ (คิดเปนรอยละ 40.00) ตามลําดับ 

ครูมีสุขภาพสมบูรณ พบวา กินอาหารที่มีประโยชน มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 73.33) รองลงมา มีการตรวจสุขภาพ
ประจําป ออกกําลังกายสมํ่าเสมอ (คิดเปนรอยละ 66.67) มองโลกในแงดี (คิดเปนรอยละ 46.66) และมีการปรับตัวใหเขากับ
สังคมและส่ิงแวดลอม (คิดเปนรอยละ 40.00) ตามลําดับ  

ครูมีการคิดริเริ่มสรางสรรคทางวิชาการและใชกระบวนการคิดวิเคราะหเพื่อแกปญหาตางๆได พบวา ใหความสําคัญ
กับทุกความคิดเห็นอยางเทาเทียมกัน มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 86.67) รองลงมา สงเสริมใหเด็กมีการคิดวิเคราะห สังเคราะห 
แยกแยะ (คิดเปนรอยละ 53.33) และกระตุนและสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง (คิดเปนรอยละ 46.66) ตามลําดับ 

ครูสรางความรูที่ดีตอตนเองและผูอ่ืน พบวา ตระหนักถึงคุณคาของตนเอง มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 80.00) 
รองลงมา มีความจริงใจ (คิดเปนรอยละ 73.33) และเช่ือม่ันในความสามารถของตน มีการยอมรับและใหเกียรติกัน (คิดเปน
รอยละ 66.67) ตามลําดับ 

ครูมีบทบาทตอการพัฒนาชุมชนสามารถเปนผูนําชุมชนได พบวา สรางความเปนกันเองและคุนเคยกับผูนําชุมชน 
มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 40.00) รองลงมา ใชกิจกรรมนําพาชุมชนเขามามีสวนรวม ใหเกียรติ และใหความเคารพตอสมาชิกมห
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ในชุมชน (คิดเปนรอยละ 33.33) และมีปฏิสัมพันธที่ดีกับชุมชนเปนอันดับแรกในการทํางาน การแสดงออกถึงความตั้งใจและ
จริงใจที่จะทํางานในชุมชน (คิดเปนรอยละ 20.00) ตามลําดับ 

ครูสามารถใชเทคโนโลยี ภาษา และการวิจัยเพื่อเปนเครื่องมือในการพัฒนาตนเอง พบวา นําระบบการสารสนเทศ
ตางๆหรือระบบงานที่สรางในเฉพาะดาน มาใชในการเรียนการสอนได มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 33.33) รองลงมา สามารถใช
โปรแกรมที่สรางขึ้นในการปฏิบัติงานเฉพาะดานได (คิดเปนรอยละ 24.67) และสามารถประยุกตใชโปรแกรมพื้นฐานใหมี
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอน สามารถใชโปรแกรมในการวิเคราะหขอมูลเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน สามารถใช
คอมพิวเตอรในการติดตอส่ือสารหรือการรับสงงานตางๆ (คิดเปนรอยละ 20.00) ตามลําดบั 

ครูสามารถพัฒนาตนเองใหเปนครูแบบใหมในระบบสากลได พบวา ปรับตัวและพัฒนาตนเองในยุคที่เปล่ียนไป มี
ความรูความสามารถที่จะใชเทคนิควิธีการเรียนการสอนในแบบใหมๆ มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 24.67) รองลงมา มีความรูใน
ดานเทคโนโลยี สารสนเทศ และการส่ือสารที่ทันสมัย กระตือรือรนที่จะพัฒนา ทักษะและวิชาการที่ทันสมัย (คิดเปนรอยละ 
20.00) ตามลําดับ 

ครูใชภาษาชัดเจนถูกตอง พบวา ใชคําที่ชัดเจนไมกํากวม มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 40.00) รองลงมา ใชภาษา
ถูกตองตามหลักไวยากรณ รูจักคําและความหมายของแตละคําไดถูกตอง (คิดเปนรอยละ 24.67) มีการออกเสียงที่ถูกตอง
ชัดเจน สามารถเลือกใชถอยคําในการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ (คิดเปนรอยละ 20.00) และรูจักใชคําใหเหมาะสมกับบุคคลและ
โอกาส (คิดเปนรอยละ 13.33) ตามลําดับ 

ครูแสดงตนแบบที่ดี พบวา ปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางที่ดีทั้งกาย  วาจา  และใจ มากที่สุด มีการรักษาคําพูด (คิด
เปนรอยละ 33.33) รองลงมา ครูแสดงพฤติกรรมที่อยูในศีลธรรม ครูรูจักขมใจตนเอง มีความอดทนอดกล้ันและอดออม (คิด
เปนรอยละ 24.67) และมีความรับผิดชอบ (คิดเปนรอยละ 20.00) ตามลําดับ 

ตอนที่ 3 ลักษณะครูที่ดีดานความรูของครู 
 จากการศึกษาลักษณะครูที่ดีดานความรูของครู ผูวิจัยพอที่จะจําแนกแจกแจงไดวา 

ครูมีความรูในวิชาที่สอนอยางแทจริง สามารถเชื่อมโยงความรูทั้งการปฏิบัติในระดับสากลและในระดับทองถิ่น 
พบวา ครูตองรูจักรางหลักสูตรการเรียนการสอน ควรตองคํานึงถึงคานิยมตางๆ ความตองการของสังคม และเปาหมายของ
สังคมที่เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 80.00) รองลงมา ครูตองมุงพัฒนาศักยภาพของผูเรียนทางดาน
ความรู และสติปญญา (คิดเปนรอยละ 53.33) ครูตองพัฒนาใหผูเรียนเกิดทัศนคติที่ดี เกิดความรักในส่ิงที่ไดเรียนรู และการ
เรียนรู (คิดเปนรอยละ 46.66) และครูตองมีการตองพัฒนาหลักสูตรเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต (คิดเปนรอยละ 
40.00) ตามลําดับ 

ครูสงเสริมการคนพบวิธีการของตนเอง เสริมแรง และเสริมความสามารถ พบวา ครูเตรียมการสอนทั้งเน้ือหาและ
วิธีการที่ผสมผสานภูมิปญญาไทยและความรูสากล มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 66.67) รองลงมา ครูเขาใจและเอาใจใสนักเรียน
เปนรายบุคคลและแสดงความเมตตาตอนักเรียนอยางทั่วถึง (คิดเปนรอยละ 60.00) ครูจัดส่ิงแวดลอมและบรรยากาศที่ปลุกเรา
จูงใจและเสริมแรงใหนักเรียนเกิดการเรียนรูเต็มตามศักยภาพ ครูจัดกิจกรรมและสถานการณใหนักเรียนไดแสดงออกอยาง
สรางสรรค (คิดเปนรอยละ 53.33) และครูสงเสริมใหนักเรียนฝกคิด ฝกทํา และฝกปรับปรุงตนเอง (คิดเปนรอยละ 24.67) 
ตามลําดับ 

ครูมีความรูดานการวิจัย คอมพิวเตอร และภาษาเพื่อเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู พบวา ครูตองมีทักษะใน
ดานภาษา ใชภาษาอยางถูกตอง ครูควรใชภาษาตางประเทศคนควาหาความรูอยางตอเน่ือง มีทักษะในการส่ือสารเปน
ภาษาอังกฤษได มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 53.33) รองลงมา ครูตองรูจักสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีคุณภาพความ
เหมาะสมดีทุกดาน ครูควรมีทักษะการเรียนรูเรื่อง ICT และจัดการเรียนรูไดเหมาะสมกับนักเรียน มีทักษะในการขวนขวายหา
ความรูที่ทันสมัยมาสอนและแลกเปล่ียนกับผูเรียนอยางสมํ่าเสมอ (คิดเปนรอยละ 46.66) และครูตองมีการทําวิจัยในชั้นเรียน
เปนประจํา อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง/ปการศึกษา (คิดเปนรอยละ 24.67) ตามลําดับ 

ครูมีความรูดานเทคนิคการสอน จิตวิทยา การวัดและการประเมินผลและประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน พบวา ครูตองจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติ ใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอาน
และเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง ครูตองจัดการเรียนรู เนนความสําคัญทั้งความรู  คุณธรรม  กระบวนการเรียนรูและบูรณาการ
ใหเหมาะสมกับผูเรียน รวมถึงมีเทคนิคการสอนที่เหมาะสมแกผูเรียน มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 60.00) รองลงมา ครูตองมี
ทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และประยุกตใชความรูมาปองกันและแกปญหาในชั้นเรียน จัดมห
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เน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัด ของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล (คิด
เปนรอยละ 46.66) และครูตองใชวิธีการประเมินที่หลากหลายประเมินการพัฒนานักเรยีน (คิดเปนรอยละ 40.00) ตามลําดับ 

 ครูรูขอมูลขาวสารรอบตัว และเรื่องราวในทองถิ่น เพื่อแลกเปล่ียนความรูและฝกใหผูเรียนคิดวิเคราะหวิจารณได 
พบวา ครูตองหาเน้ือหาที่มีความทันสมัยสอดคลองกับความกาวหนาทางวิชาการในปจจุบัน มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 60.00) 
รองลงมา ครูตองทันตอเหตุการณสถานการณบานเมือง รวมทั้งขาวสารตางๆที่เกิดขึ้นประจําเพื่อที่จะไดนํามาเลากลาวและ
ตอบนักเรียนในกรณีที่นักเรียนถาม ครูตองสอนใหผูเรียนรูจักคิด วิเคราะหและวิจารณในวิชาที่สอน (คิดเปนรอยละ 53.33) 
และครูตองจัดใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่นักศึกษาตองมีการนําเสนอ แลกเปล่ียนและรับฟงการแสดงประสบการณ 
คิดเห็นของผูอ่ืนที่อาจแตกตางจากของตนเอง (คิดเปนรอยละ 46.66) ตามลําดับ 

ตอนที่ 4 ลักษณะครูที่ดีดานการถายทอดความรู 
 จากการศึกษาลักษณะครูที่ดีดานการถายทอดความรู ผูวิจัยพอที่จะจําแนกแจกแจงไดวา 

ครูสามารถประยุกตใชเทคนิคการสอนตางๆเชื่อมโยงความรูน้ันประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดลักษณะการสอนที่ดี 
การสอนที่ดีควรมีลักษณะ พบวา มีการสงเสริมนักเรียนใหเรียนดวยการทํางานเปนกลุม นักเรียนไดแสดงความคิดเห็นยอมรับ 
ความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน มีการสอนใหสัมพันธระหวางวิชาที่เรียนกับวิชาอ่ืน ๆ ในหลักสูตรเปนอยางดี มากที่สุด (คิดเปนรอย
ละ 53.33) รองลงมา มีการสงเสริมนักเรียนใหเรียนดวยการกระทําการไดลงมือทําจริง ใหประสบการณที่มี ความหมายหมาย 
มีการตอบสนองความตองการของนักเรียน เรียนดวยความสุข ความสนใจ กระตือรือรนใน การทํากิจกรรมตาง ๆ (คิดเปนรอย
ละ 46.66) และมีการใชส่ือการสอน จําพวกโสตทัศนวัสดุ เพื่อเราความสนใจ ชวยใหผูเรียนเขาใจบทเรียนไดงายขึ้น (คิดเปน
รอยละ 40.00) ตามลําดับ 

ครูสามารถอบรมนิสัยใหมีศีลธรรมเพื่อเปนบรรทัดฐานในการใชชีวิตรวมกับผูอ่ืน พบวา ใหเปนผูหนักแนนในเหตุผล 
ไมเชื่องมงาย ตื่นขาว มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 60.00) รองลงมา ใหมีความรับผิดชอบตอตนเอง ที่จะงดเวนจากกรรมชั่ว และ
รับผิดชอบตอผูอ่ืน ดวยการชวยเหลือเก้ือกูลทําความดี (คิดเปนรอยละ 53.33) ใหถือวาคุณธรรม ความสามารถ ความดีความ
ชั่วที่ทํา เปนเครื่องมือวัดความทรามหรือความประเสริฐของมนุษย (คิดเปนรอยละ 46.66) และใหถือวาบุคคลมีสิทธิและหนาที่
โดยธรรมชาติ โดยเทาเทียมกัน สามารถทําตนใหเลวลงหรือดีขึ้น (คิดเปนรอยละ 33.33) ตามลําดับ 

ครูจัดกิจกรรมเนนการฝกปฏิบัติ พบวา วิธีสอนแบบบทบาทสมมุติ มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 60.00) รองลงมา 
วิธีการสอนแบบสาธิต วิธีการสอนแบบมีสวนรวม (คิดเปนรอยละ 53.33) และการเรียนรูจากสภาพจริง (คิดเปนรอยละ 40.00) 
ตามลําดับ 

ครูสามารถพัฒนาใหผูเรียนใฝรู และกาวทันเทคโนโลยีตลอดจนสามารถแสวงหาความรูและเรียนรูไดดวยตนเอง 
พบวา สอนใหผูเรียนเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเรียนรู มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 66.67) รองลงมา ใหผูเรียน
แสวงหาความรูดวยตนเองโดยการใชเทคโนโลยีใหเปนประโยชน (คิดเปนรอยละ 53.33) และครูมีความสามารถในการใช
เทคโนโลยี ครูสอนคุณประโยชนและโทษของเทคโนโลยี (คิดเปนรอยละ 33.33) ตามลําดับ 

ครูสามารถ พัฒนาใหผูเรียนมองกวาง คิดไกล วิเคราะหและเลือกใชขาวสารขอมูลใหเกิดประโยชนตอตนเองได 
พบวา ครูใหผูเรียนหาขาวใหมมาเลาใหเพื่อนฟงและแลกเปล่ียนความคิดเห็นจากเพื่อนๆในช้ันเรียนและครู ครูศึกษาขอมูลมา
อยางถูกตอง และชัดเจน มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 53.33) รองลงมา ครูศึกษาขาวสารใหมๆอยูตลอดเวลารูขอมูลขาวสาร
รอบตัว และเรื่องราวในทองถิ่น เพื่อแลกเปล่ียนความรูและฝกผูเรียนคิดวิเคราะหวิจารณได (คิดเปนรอยละ 46.66) และเอาใจ
ใสคนควาความรูอยูเสมอ รูและตามความเคล่ือนไหวทางการศึกษาอยูเสมอ (คิดเปนรอยละ 40.00) ตามลําดับ 

ครูสรางสถานการณตัวอยาง ปญหาสถานการณที่เหมาะสมกับวัย และกระตุนความคิด พบวา การแสดงบทบาท
สมมุต ิมากที่สุด (คิดเปนรอยละ 60.00) รองลงมา สรางตัวอยางแนวทางในการสรางสถานการณ (คิดเปนรอยละ 53.33) ครู
สรางหรือจําลองสถานการณใหนักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูผานกิจกรรม (คิดเปนรอยละ 46.66) และใชส่ือเพื่อนําเสนอ
สถานการณปญหา (คิดเปนรอยละ 40.00) ตามลําดับ 

ครูพัฒนาใหผูเรียนเรียนรูเรื่องราวตาง ๆ ของชุมชน สามารถนําความรูไปประยุกตใช เพื่อพัฒนาชุมชน และ
แกปญหาตาง ๆ ในชุมชนได พบวา ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู ขอมูล ขาวสาร มากที่สุด (คิดเปน
รอยละ 73.33) รองลงมา หาวิธีการสนับสนุนใหมีการแลกเปล่ียนประสบการณการพัฒนาระหวางชุมชน (คิดเปนรอยละ 
60.00) และรูจักเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยาการตาง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ (คิด
เปนรอยละ 53.33) ตามลําดับ มห
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ครูจัดกิจกรรม เกม และเพลง แฝงสาระและแงคิดทางคุณธรรม พบวา บทความรูที่สอดคลองคุณธรรมจริยธรรม 
มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 80.00) รองลงมา นิทานอีสป (คิดเปนรอยละ 60.00) สารคดีพระพุทธศาสนา วันประสูติ วันตรัสรู 
วันปรินิพพาน (คิดเปนรอยละ 53.33) สวดมนต ตอนเชากอนเขาชั้นเรียน (คิดเปนรอยละ 40.00) และเพลงดั่งดอกไมบาน ให
เด็กฟงทุกวัน (คิดเปนรอยละ 33.33) ตามลําดับ 

สรุปและอภิปรายผล 

1. ดานคุณลักษณะครู  
ครูตองมีความรักในอาชีพครู เพราะการที่เราจะประกอบอาชีพอะไรก็ตามเราตองรักในส่ิงที่ทําแลวทุกอยางจะ

ออกมาดี ตองมีความเสียสละที่จะใหความรูอยางแทจริง ทุมเทเวลาในการเรียนการสอน ใหความรูและสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมใหแกเด็ก ศึกษาหาความรูใหตนเองตลอดเวลา ศึกษาขาวสารใหม ๆ อยูตลอด และนําความรูที่ไดน้ันมาถายทอด
ใหแกเด็ก และสอนใหเด็กรูจักคิดวิเคราะห และนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม ในการสอนจะมีการใช
เทคโนโลยีเพื่อแสวงหาความรู ซ่ึงครูจะตองมีความรูในดานเทคโนโลยี สารสนเทศ และการส่ือสารที่ทันสมัย หาวิธีการสอนที่
หลากหลาย ไมสอนแบบจําเจ นักเรียนจะไดไมเบื่อ ครูจะใชเทคนิคการสอนแบบรวมมือ เนนการทํางานกลุม เพื่อใหนักเรียน
ปรึกษารือ และไดลงมือทํา มีสัมพันธกับครู ไมเพียงแตสอนวิชาการอยางเดียว แตการเปนครูจะตองประพฤติตนเปนแบบอยาง
ที่ดีแกนักเรียน ทั้งดานศีลธรรม วัฒนธรรม อุปนิสัย ตลอดจนความเปนประชาธิปไตย เพราะครูน้ันตองพัฒนาตนเองใหมี
ประสิทธิภาพกอนจึงจะนําไปพัฒนาเด็ก ครูจะตองดูแลสุขภาพอยูเสมอ มีการตรวจสุขภาพ ออกกําลังกาย และรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน ครูมีความคิดริเริ่มสรางสรรคทางวิชาการ และใชกระบวนการคิดวิเคราะห เพื่อแกไขปญหาตางๆได 
เพื่อใหเด็กมีการคิดวิเคราะหนักเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง ครูตองมีความม่ันใจในความสามารถของตนเอง มี กิจกรรมใน
โรงเรียนเก่ียวกับงานประเพณี เพื่อสรางความเปนกันเองและคุนเคยกับผูนําชุมชน 

2. ดานความรูของครู 
ครูจะตองมีความรูในวิชาที่ครูจะสอนอยางแทจริง ตองมีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต 

และรางหลักสูตรการเรียนการสอน ครูเสริมแรงและเสริมความสามารถ โดยครูเตรียมการสอนเน้ือหาและวิธีการผสมผสานภูมิ
ปญญาไทย ครูจัดส่ิงแวดลอมและบรรยากาศที่ปลุกเรา ใหนักเรียนเกิดการเรียนรู ครูจะมีการทําวิจัยในชั้นเรียนเปนประจํา ครู
สรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และตองมีทักษะกระบวนการคิดการจัดการ และประยุกตใชความรูมาปองกันและ
แกปญหาในชั้นเรียน ครูตองทันเหตุการณบานเมือง ขาวสารที่เกิดขึ้น เพื่อมาเลากลาวและตอบนักเรียนในกรณีที่นักเรียนถาม 
ฝกใหผูเรียนคิดวิเคราะหวิจารณไดอาจจะในชั่วโมงโฮมรูม ครูดูขาวที่เก่ียวกับวิทยาการหรือความรูใหม ๆ ที่เปนประโยชนกับ
นักเรียนก็จะนํามาพูดคุยกัน ถายทอดและแลกเปล่ียนความคิดกัน เพื่อใหเด็กรูทันขาวสารบานเมือง 

3. ดานการถายทอดความรู 
ครูสงเสริมนักเรียนใหเรียนดวยการกระทํา การไดลงมือทําจริง ใหประสบการณที่มีความหมาย และสงเสริมให

นักเรียน ทํางานเปนกลุมนักเรียนคิดเห็นซ่ึงกันละกัน ครูอบรมนิสัยใหมีความรับผิดชอบตอตนเองงดเวนการทําชั่ว รับผิดชอบ
ตอผูอ่ืน ดวยการชวยเหลือเก้ือกูล ทําความดีกับเพื่อนคุณครูและผูอ่ืน ครูจะเนนการจัดกิจกรรมแบบปฏิบัติ เพื่อใหนักเรียนได
ลงมือทํา  และสอนใหผูเรียนรู จักแสดงหาความรูดวยตนเอง โดยการใชเทคโนโลยีใหเปนประโยชน โดยครูจะตองมี
ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ครูสรางสถานการณจําลอง ใหนักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูผานกิจกรรม ครูจัดกิจกรรม 
เกม เพลงและแฝงสาระและแงคิดทางคุณธรรมอาจเปนนิทานอีสป สารคดีพระพุทธศาสนา วันประสูติ  วันตรัสรู วันปรินิพาน 
หรืออาจใหเพลงดั่งดอกไมบาน ใหเด็กฟงทุกวัน  

ขอเสนอแนะ 

ควรมีการพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ และมีจิตวิญญาณของความเปนครู เนนครูผูสอนใหมีวุฒิ
ตรงตามวิชาที่สอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใชในการเรียนการสอน เพื่อเปนเครื่องมือชวยครู หรือ
เพื่อการเรียนรูดวยตนเอง เชน การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส เปนตน รวมทั้ง ปรับระบบการประเมิน
สมรรถนะที่สะทอนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนสําคัญ 
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คุณลักษณะวิชาชีพครูที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนรูในศตวรรษที ่21: ศึกษากรณีครูสังคม
ศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญในจังหวัดจันทบุรีและตราด 

Teacher Professional Characteristics Appropriated for Learning Management 
in 21st. Century: Case Study of Social Studies Teachers of Superb Secondary 

School in Chanthaburi and Trad Province 
คมพล สุวรรณกูฏ, ธนารักษ ศรีจันทร, ธิติมา เหมพฤกษ, ศิริชัย ประมวลสุข และอมรรตัน อินทสุวรรณ 

สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดยอ 
การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) คุณลักษณะวิชาชีพคร ูและ 2) ปญหาอุปสรรคตอการพัฒนาตนสูคุณลักษณะ

ทางวิชาชีพครูที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนรูในศตวรรษที ่21 ใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยสัมภาษณเจาะลึกผูใหขอมูลที่สําคัญ 
ประกอบไปดวย ครูผูสอนสังคมศึกษา ผูบริหารวิชาการกลุมสาระการเรียนรูลังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และผูบริหาร
สถานศึกษา รวมทั้งส้ิน 12 คน ขอมูลที่ไดนํามาจําแนกหมวดหมู และวิเคราะหขอมูลโดยอาศัยหลักตรรกะเทียบเคียงแนวคิด 
ทฤษฎี  

ผลการศึกษา คุณลักษณะวิชาชีพครู พบวา 1) ดานความรู ครูมีความแมนยาในเรื่องความรู แมไมจบตรงตาม
วิชาเอกที่สอน ครูมีความเขาใจและใช Internet ในการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล ใชขอสอบวัดผลความรูความจํา 
ควบคูกับการประเมินพฤติกรรมผูเรียน การลงโทษ ไมใชความรุนแรง พูดจาตักเตือนใหนักเรียนคิดไดดวยตนเอง จัดสภาพและ
บรรยากาศหองเรียน เกาอ้ี โตะเรียน ใหเปนระเบียบเรียบรอย และมีส่ือการสอนที่พรอม 2) ดานการพัฒนาตน ครูไดรับการ
อบรมอยูเปนประจํา มีความทุมเทใหกับการเรียนการสอน ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี แตงกายเรียบรอย พูดจาไพเราะนาฟง 
แสวงหาขอความรูจากตําราหลายแหลง ทันตอเหตุการณ เปนแบบอยางที่ดี มีวินัยตอตนเอง สรางส่ือการสอนที่ครอบคลุม
เน้ือหา นาสนใจ และทันสมัย มีการเตรียมเน้ือหาการสอนแบบเจาะลึก เขียนแผนการสอน วางตัวอยางเหมาะสม ใชคําพูด
สุภาพ ไมสนิทกับนักเรียนมากเกินไป และ 3) ดานความสัมพันธกับบุคคลและสังคม ครูและนักเรียนมีสวนรวมในงาน และ
ชวยเหลือชุมชน เอาใจใสนักเรียนอยางเทาเทียม ใหความรักความเมตตา และเขาใจความแตกตางของนักเรียน ชวยเสริมแรง
ทางบวก เปนที่พึ่ง และใหการชวยเหลือนักเรียน มีความเปนกลาง มอบความรักความเมตตาอยางเทาเทียม ครูตางชวยเหลือ
เก้ือกูลซ่ึงกันและกัน แตส่ิงที่เปนปฏิปกษตอความเจริญของนักเรียนที่ครูไมควรปฏิบัติ ก็คือ การทําโทษทั้งหอง การทําโทษ
รุนแรง และความไมรับผิดชอบในหนาที่ของคร ู

ปญหาอุปสรรคตอการพัฒนาตนสูคุณลักษณะทางวิชาชีพครูที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 พบวา 
1) ดานทักษะชีวิตและการทํางาน วิธีการสอนสวนใหญครูจะใชวิธีการสอนแบบโครงงาน การทํางานกลุม และการใชบทบาท
สมมุต ิแตปญหาที่เกิดขึ้นมักจะเปนในเรื่องเวลาไมเพียงพอ นักเรียนขาดความรับผิดชอบ และผูนําใชอํานาจในทางที่ผิด ครูจึง
ตองเขาไปแกปญหาความรุนแรง ชี้แนะวิธีการคนหาขอมูล และคอยใหกาลังใจกระตุน 2) ดานทักษะการเรียนรู วิธีการสอน
สวนใหญครูจะใชวิธีการใหนักเรียนศึกษาคนควา หาความรูดวยตนเอง ทํางานกลุม ใชการโตวาที การอภิปราย แลกเปล่ียน
ทัศนะ ปญหาที่เกิดขึ้น สวนใหญจะพบปญหาในเรื่องของเวลาไมเพียงพอ ความขัดแยงภายในกลุม และความไมถูกตองของ
ขอมูล แนวทางการแกไข ครูจะใหนักเรียนศึกษาคนควานอกชั่วโมงเรียน ใหใชหลักประชาธิปไตยในการตัดสินใจ และใหมี
ความหลากหลายของแหลงขอมูล และ 3) ดานทักษะสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี ครูจะสงเสริมใหนักเรียนใชสมารทโฟนใน
การคนหาขอมูลในเรื่องที่สนใจ โดยใหผูเรียนวิเคราะหเหตุผล ปญหาที่พบ มักเปนปญหาในเรื่องของการเลนโทรศัพทมากกวา
คนควาขอมูล แนวทางการแกไข ครูตองเอาใจใส ใหกําลังใจ คอยใหคําปรึกษาชี้แนะ สรางความทาทาย และเดินสํารวจผูเรียน
อยางทั่วถึง  

ขอเสนอแนะสําคัญ เด็กและเยาวชน ควรไดรับการพัฒนาสงเสริมใหมีความสามารถคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค เพื่อ
นําความรูที่ไดมาพัฒนาประเทศใหเจริญเติบโต โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู ควบคูกับการเรียนรูจาก
แบบอยางที่ดีจากครู โดยครูตองไมตักตวงผลประโยชนจากเด็ก เสริมสรางใหเด็กพัฒนาตนเอง ใหเปนผูอยากรู คิดเปน ทําเปน 
แกปญหาได  
คําสําคัญ: คุณลักษณะวิชาชีพคร,ู การจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

คมพล สุวรรณกูฏ
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Abstract 

The objectives of this research were to study 1) the teacher professional characteristics 2) 
Obstracles to self-development aims to teacher profession characteristics appropriated to learning 
management in 21st. century. It  is a qualitative research in-depth interview with 12 key-informants 
including social studies teachers, executives of social studies teachers and educational executives. The 
collected data has been grouped and analyzed from rational concept compare to theories and 
methodologies. 

The results revealed that: 
1) Teacher professional characteristics should be comprised of 3 important aspects: 

a)Knowledge: Teachers should have accuracy knowledge in content of subject, make more effective and 
use information and communitcation technologies  for learning and instruction b) Professional 
development: teachers need to engage in workshop, have commitment to instruction, be a role model 
with good manner, be enthusiastic for knowledge development including updating skill and 
making interested instructional media, preparing lecture content and lectural planning in detailed. And c) 
relationship between individual and society: Teachers and students should be participated with 
surrounding community by positive driving to students.  

2) The obstracles of teacher professional characteristic development appropriated for  
Learning management in 21st. century were as follows; a) life skill: must have student time in works and 
role plays. b) learning skill: conflict between group and class discussion, should be added  time for 
practice and adopting democratic classroom c) information technology: using mobile phone for Informal 
connection.            

Recommendation: Children and youth should be developed and encouraged to become 
creative, critical thinkers with information technology to develop country by harmonizing learning from 
role model teachers who is support student to be enthusiastic learners with problem solving skills. 
Keywords: Teacher Profession Characteristics, Learning Management in 21st. Century 

บทนํา 

 สืบเน่ืองจากนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรรณีภาค
การศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2557 เกิดความกังวลในเรื่องความพรอมของตนเอง ในการจัดการเรียนการสอนสาระ การเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในอนาคตอันใกลน้ี เพราะหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ไดมีการ
ปรับปรุงและเปล่ียนแปลงใหมีความเขมขนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งในปจจุบันสังคมโลกไดเขาสูศตวรรษที ่21 อันมีการเปล่ียนแปลงใน
ดานตาง ๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม เขาสูการเปนยุคแหงอุตสาหกรรม นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม สงผล
ใหนักศึกษาวิชาชีพคร ูขาดความม่ันใจในการเรียนการสอนของตนเอง ซ่ึงความเปนครูในอนาคต ตองเปล่ียนแปลงตัวเองโดย
ส้ินเชิง ตางจากครูในศตวรรษที่ผานมา ที่เนนการเตรียมคน เพื่อออกไปเปนแรงงานในสายพานการผลิตในยุคเกษตรกรรม ยุค
อุตสาหกรรม และยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษาในศตวรรษที่ 21 จําตองเตรียมคนออกไปเปนคนทํางานที่ใชความรู 
(Knowledge Worker) และเปนบุคคลพรอมเรียนรู (Learning Person)   ไมวาจะประกอบสัมมาชีพใด ซ่ึงมนุษยในศตวรรษ
ที่ 21 ตองเปนบุคคลพรอมเรียนรู และเปนคนทํางานที่ใชความรู แมจะเปนชาวนาหรือเกษตรกรก็ตาม ทักษะสําคัญที่สุดของ
ศตวรรษที่ 21 จึงเปนทักษะของการเรียนรู (Learning Skills) การศึกษาในศตวรรษที ่21 จําตองเปนเชนน้ัน เพราะตองเตรียม
คนใหเผชิญกับการเปล่ียนแปลงที่รวดเร็ว รุนแรง พลิกผัน และคาดไมถึง คนยุคใหมจึงตองมีทักษะสูงในการเรียนรูและปรับตัว 
ครูจึงตองพัฒนาตนเองใหมีทักษะของการเรียนรูดวย ในขณะเดียวกันก็ตองมีทักษะในการทําหนาที่ครูในศตวรรษที่ 21 ซ่ึงไม
เหมือนการทําหนาที่ครูในศตวรรษที่ 20 หรือ 19 ความเปนครูในสังคมไทยปจจุบันกําลังเผชิญกับปญหารุมเรารอบดาน แต
ปญหาใดก็ไมเทากับวิกฤติศรัทธาในวิชาชีพครู ประกอบกับการปฏิรูปการศึกษาเปนกระแสใหมทั่วโลก เพราะในยุคที่โลกกาลังมห
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กาวหนาเขาสูศตวรรษที ่21 สภาพของโลกน้ีเปล่ียนไปเปนโลกแหงขอมูลขาวสารและเทคโนโลยี เปนสังคมโลกที่สลับซับซอน
เชื่อมโยงและเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว (รุง แกวแดง, 2543; วิจารย พานิช, 2555 : 18)  

ดวยเหตุน้ี ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาคุณลักษณะทางวิชาชีพของครูสังคมศึกษา ปญหาอุปสรรคและ
ขอเสนอแนะทางการพัฒนาตนสูคุณลักษณะทางวิชาชีพครูสังคมศึกษา ซ่ึงนําไปสูแนวทางในการปฏิบัติงานใหนักศึกษาวิชาชีพ
ครูเกิดแรงผลักดันใหมีการพัฒนาตนเอง ใหปฏิบัติตนเปนไปตามคุณลักษณะวิชาชีพครู และสามารถจัดการเรียนการสอนได
อยางม่ันใจ มีความถูกตอง เหมาะสมกับการจัดการเรียนรูในศตวรรษที ่21 อันจะสงผลใหผูเรียนสามารถเกิดการเรียนรูไดอยาง
เต็มตามประสิทธิภาพ สามารถพฒันาตนเองใหเปนพลเมืองที่ดี และเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศสืบไป   

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะวิชาชีพครู  
2. เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรคตอการพัฒนาตนสูคุณลักษณะทางวิชาชีพครูที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนรูในศตวรรษ

ที่ 21 

อุปกรณและวิธีดําเนินการวิจัย 

 วิธีการดําเนินการศึกษาเฉพาะกรณีจากหลายกรณีศึกษา (Multi Case Study) ในที่น้ีใชการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยวิธีการศึกษาเอกสาร (Documentary Research) และการทําการศึกษาภาคสนามดวยวิธีการ
สัมภาษณเจาะลึก (In-depth Interview) ผูใหขอมูลที่สําคัญ (Key-informant) ซ่ึงปรากฏรายละเอียดวิธีที่ใชในการศึกษา ดังน้ี 

ขอบเขตของการศึกษา  
1. ขอบเขตเน้ือหา ผูวิจัยทําการศึกษาคุณลักษณะวิชาชีพครูที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ซ่ึง

สงผลตอทักษะผูเรียน 3 ประการ คือ ทักษะชีวิตและการทํางาน ทักษะการเรียนรู และทักษะดานสารสนเทศ ส่ือ และ
เทคโนโลยี  

2. ขอบเขตพื้นที่ ทําการศึกษาครูผูสอนสังคมศึกษา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ใน 2 
กรณีศึกษา (Multi Case Study) ไดแก โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษแหงหน่ึงในจังหวัดจันทบุรี และโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดใหญแหงหน่ึงในจังหวัดตราด 

3. ขอบเขตเวลา ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 
แนวคิดนําที่ใชในการศึกษา 
ผูวิจัยทําการศึกษาเอกสาร (Documentary Study) เพื่อวิเคราะหและสังเคราะหแนวความคิดที่เก่ียวของแลวนํามา

กําหนดเปนแนวคิดนําที่ใชในการศึกษา (Core Concept) ปรากฏรายละเอียด ดังน้ี   

 
ภาพที่ 1 แสดงแนวคิดนําที่ใชในการศึกษา 
ที่มา : พัฒนาโดยผูวิจัย, 2558 มห
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นิยามศัพทที่ใชในการศึกษา 
 คุณลักษณะวิชาชีพครู หมายถึง ลักษณะของครูตามที่ผูวิจัยศึกษาเอกสาร เพื่อใชเปนแนวคิดนําในการศึกษา  3 
ดาน ดังน้ี  
 1) ดานความรู ประกอบดวย การใชสติปญญาในดานตาง ๆ เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนการ
สอนตรงตามวิชาเอกที่สําเร็จการศึกษา ความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน วิธีการที่ใชในการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาของนักเรียน ความสามารถจัดสภาพและบรรยากาศในหองเรียนใหเอ้ือตอการเรียนรู การทําวิจัยทางการ
ศึกษา  
 2) ดานการพัฒนาตน ประกอบดวย ไดรับการฝกอบรมและทากิจกรรมทางวิชาการตาง ๆ การอุทิศตนเพื่อมุงพัฒนา
ผูเรียนโดยไมหวังผลประโยชน การปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางที่ดี ทั้งกาย วาจา ใจ การแสวงหาขอมูลและขาวสารใหม ๆ มา
ใชในการจัดการเรียนการสอน มาตรฐานและจรรยาบรรณที่ครูพึงปฏิบัติไมใหบกพรอง การสรางส่ือการสอนใหมีประสิทธิภาพ 
ส่ิงที่ตองทาในการเตรียมการสอน การปฏิบัติตนใหนาเคารพนับถือ  
 3) ดานความสัมพันธกับบุคคลและสังคม ประกอบดวย การใหบริการตอสังคมในดานตาง ๆ การทํางานรวมกับผูอ่ืน
และชุมชน การมอบความรักและเมตตาเอาใจใสใหแกนักเรียน การชวยเหลือสงเสริมใหกําลังใจแกนักเรียน การใหความเทา
เทียมเสมอภาคแกผูเรียน ความสามัคคีชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันของครู ส่ิงที่เปนปฏิปกษตอความเจริญทางรางกาย 
อารมณ สังคม สติปญญาของนักเรียน 
 ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 หมายถึง การที่นักเรียนเปนผูที่มีความดีเดนทั้งในเน้ือหาวิชาการและทักษะในการดําเนิน
ชีวิต สามารถรับมือกับปญหาและการเปล่ียนแปลงไดอยางชาญฉลาด ถือเปนพลเมืองหรือแรงงานในอนาคตที่สังคมตองการ 
และเปนผลลัพธที่สําคัญของการดําเนินการตามกรอบความคิดดานการศึกษาในศตวรรษที ่21 ประกอบดวย ทักษะ 3 ประการ 
ดังน้ี  
 1) ทักษะชีวิตและการทํางาน เปนผูมีความยืดหยุนและมีความสามารถในการปรับตัวเขากับสถานการณ ที่ไมอาจ
หลีกเล่ียงได สามารถทํางานและเรียนรูไดดวยตนเอง มีความเปนผูนํา สรางผลงานของตนเอง รับผิดชอบตอผลงานที่เกิดขึ้น 
รวมทั้งสามารถทํางานรวมกับคนจากวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่หลากหลายได  
 2) ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม มีทักษะที่จําเปนสําหรับการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อใหเปนคนทันโลกใชความคิด
อยางมีวิจารณญาณ คิดอยางเปนเหตุเปนผล เปนระบบ เพื่อมองภาพรวม นําสูการแกปญหา รวมทั้งมีทักษะในการส่ือสารและ
การรวมมือกับผูอ่ืน และรูจักคิดอยางสรางสรรคหรือปรับเปล่ียนมุมมองในการคิดเพื่อนําไปสูการสรางนวัตกรรมใหม ๆ  
 3) ทักษะดานสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลย ีตองมีทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อใหสามารถ
เขาถึงแหลงขอมูล ประเมินขอมูล และนําขอมูลไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชเครื่องมือที่เหมาะสมในการสรางส่ือ
ดวยตนเอง สามารถวิเคราะหวัตถุประสงคตาง ๆ ของส่ือที่มีอยูอยางหลากหลาย เพื่อใหรูทันส่ือ สามารถเลือก คัดกรองเฉพาะ
ขอมูลที่มีประโยชน 
 การเลือกพื้นที่ในการเก็บรวบรวมขอมูล  
 ในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัย เจาะจงเลือกโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ ที่ตั้งอยูในจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 17 จํานวน 2 โรงเรียน เน่ืองจากทั้งสองโรงเรียนมีนักเรียนเขารับการศึกษาเลาเรียน
อยูเปนจํานวนมากและหลากหลายวัฒนธรรม จึงเปนการแสดงใหเห็นถึงศักยภาพ และความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอนของครูผูสอนทั้งสองโรงเรียนน้ันมีประสิทธิภาพสูง 

วิธีการเขาถึงผูใหขอมูลที่สําคัญ  
 ผูวิจัย ไดยื่นหนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลตอผูอํานวยการโรงเรียน พรอมทั้งแนะนําตัวนักวิจัย 
จากน้ันจึงชี้แจงใหทราบถึงวัตถุประสงคของการวิจัย และการเก็บรวบรวมขอมูล และขออนุญาตเขาพบเพื่อทําการสัมภาษณ
เจาะลึกผูใหขอมูลทีสํ่าคัญ และเก็บรวบรวมขอมูลที่เก่ียวของ  
 ในการเขาถึงผูใหขอมูลที่สําคัญ ผูวิจัยแสดงวัตถุประสงคของการสัมภาษณเจาะลึก รวมทั้งบอกถึงวิธีการเก็บรวบรวม
ขอมูลเหลาน้ีจะใชนามสมมุติทั้งส้ิน จากน้ันจึงถามความสมัครใจในการใหสัมภาษณขอมูลเชิงลึก หากผูใหขอมูล ที่สําคัญยินดี
ใหขอมูลจึงดําเนินการสัมภาษณตอไป และกอนยุติการสัมภาษณ ผูวิจัยไดขออนุญาตอีกครั้งในการนําขอมูลรายละเอียดตาง ๆ 
ไปในใชประกอบการวิเคราะหในภาพรวมของการศึกษา (Holistic Approach) 
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วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  
การวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม ดวยการใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth 

Interview) เปนการรวบรวมขอมูล ตรวจสอบความถูกตอง ความเชื่อมโยง และความตรงของเรื่องราว กระตุนใหผูใหขอมูลที่
สําคัญใหขอมูลโดยที่ไมขัดจังหวะ จะถามเพียงบางครั้งเพื่อขอสรุปประเด็นหรือขอความชัดเจนในเรื่องราวที่ผูใหขอมูลไดใหไม
ชัดเจนเทาน้ัน จากน้ันดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่ผูใหขอมูลที่สําคัญไดใหไวแลว โดยนํามาจัดหมวดหมู 
(Category) รวบรวมเขาดวยกัน พรอมตีความ วิเคราะห และสังเคราะห เพื่อใหไดผลของขอมูลในการวิจัย 

กลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษา 
ครูผูสอน ผูบริหารวิชาการกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และผูบริหารสถานศึกษา ใน

ฐานะ ผูซ่ึงเปนบุคคลสําคัญ (Key Persons) ที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน 2 แหง ประกอบดวย           
1) โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษแหงหน่ึง ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เปดระดับมัธยมศึกษาตอนตน รับเฉพาะ
นักเรียนชาย และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รับทั้งนักเรียนชายและหญิง รวมจํานวน 71 หองเรียน จํานวนนักเรียน
ทั้งส้ิน 3,039 คน มีครูทั้งหมดจํานวน 162 คน และ 2) โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญแหงหน่ึง ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
ตราด เปดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย รวมจํานวน 52 หองเรียน จํานวนนักเรียนทั้งส้ิน 2,069 คน มีครู
ทั้งหมดจํานวน 117 คน 

ผูใหขอมูลที่สําคัญ (Key-informant) 
อาศัยการคนหาดวยการอางอิงตอเน่ืองปากตอปาก (Snowball Sampling Technique) (วิรัตน คําศรีจันทร, 

2554) จากบุคคลสําคัญ (Key Persons) ปรากฏผูใหขอมูลที่สําคัญ ประกอบดวย ครูผูสอน ผูบริหารวิชาการกลุมสาระการ
เรียนรูลังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และผูบริหารสถานศึกษา รวมทั้งส้ิน 12 คน  

แนวประเด็นที่ใชในการสัมภาษณเจาะลึก (Interview Guide) 
การวิจัยน้ี ไดใชแนวการสัมภาษณแบบเจาะลึก ประกอบดวย  
สวนที ่1 ขอมูลพื้นฐานของผูใหขอมูลที่สําคัญ  
1.1 อายุ  
1.2 เพศ  
1.3 ระดับการศึกษา  
สวนที ่2 คุณลักษณะวิชาชีพครูสังคมศึกษา  
2.1 ดานความรู  
- การใชสติปญญาในดานตาง ๆ เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน  
- การจัดการเรียนการสอน ตรงตามวิชาเอกที่สําเร็จการศึกษา  
- ความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  
- วิธีการที่ใชในการวัดและประเมินผลการศึกษาของนักเรียน  
- การใชความรูดานจิตวิทยาสําหรับครูกับนักเรียน  
- ความสามารถจัดสภาพและบรรยากาศในหองเรียน ใหเอ้ือตอการเรียนรู  
- การทําวิจัยทางการศึกษา  
2.2 ดานการพัฒนาตน  
- ไดรับการฝกอบรมและทํากิจกรรมทางวิชาการตาง ๆ  
- การอุทิศตนเพื่อมุงพัฒนาผูเรียน โดยไมหวังผลประโยชน  
- การปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางที่ดี ทั้งกาย วาจา ใจ  
- การแสวงหาขอมูล และขาวสารใหม ๆ มาใชในการจัดการเรียนการสอน  
- มาตรฐานและจรรยาบรรณ ที่ครูพึงปฏิบัติไมใหบกพรอง  
- การสรางส่ือการสอนใหมีประสิทธิภาพ  
- ส่ิงที่ตองทําในการเตรียมการสอน  
- การปฏิบัติตนใหนาเคารพนับถือ  
2.3 ดานความสัมพันธกับบุคคลและสังคม  มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี



การประชุมวิชาการวิจัยรำาไพพรรณี ครั้งที่ 9, “การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2558

36338 

 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  
การวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม ดวยการใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth 

Interview) เปนการรวบรวมขอมูล ตรวจสอบความถูกตอง ความเชื่อมโยง และความตรงของเรื่องราว กระตุนใหผูใหขอมูลที่
สําคัญใหขอมูลโดยที่ไมขัดจังหวะ จะถามเพียงบางครั้งเพื่อขอสรุปประเด็นหรือขอความชัดเจนในเรื่องราวที่ผูใหขอมูลไดใหไม
ชัดเจนเทาน้ัน จากน้ันดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่ผูใหขอมูลที่สําคัญไดใหไวแลว โดยนํามาจัดหมวดหมู 
(Category) รวบรวมเขาดวยกัน พรอมตีความ วิเคราะห และสังเคราะห เพื่อใหไดผลของขอมูลในการวิจัย 

กลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษา 
ครูผูสอน ผูบริหารวิชาการกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และผูบริหารสถานศึกษา ใน

ฐานะ ผูซ่ึงเปนบุคคลสําคัญ (Key Persons) ที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน 2 แหง ประกอบดวย           
1) โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษแหงหน่ึง ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เปดระดับมัธยมศึกษาตอนตน รับเฉพาะ
นักเรียนชาย และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รับทั้งนักเรียนชายและหญิง รวมจํานวน 71 หองเรียน จํานวนนักเรียน
ทั้งส้ิน 3,039 คน มีครูทั้งหมดจํานวน 162 คน และ 2) โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญแหงหน่ึง ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
ตราด เปดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย รวมจํานวน 52 หองเรียน จํานวนนักเรียนทั้งส้ิน 2,069 คน มีครู
ทั้งหมดจํานวน 117 คน 

ผูใหขอมูลที่สําคัญ (Key-informant) 
อาศัยการคนหาดวยการอางอิงตอเน่ืองปากตอปาก (Snowball Sampling Technique) (วิรัตน คําศรีจันทร, 

2554) จากบุคคลสําคัญ (Key Persons) ปรากฏผูใหขอมูลที่สําคัญ ประกอบดวย ครูผูสอน ผูบริหารวิชาการกลุมสาระการ
เรียนรูลังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และผูบริหารสถานศึกษา รวมทั้งส้ิน 12 คน  

แนวประเด็นที่ใชในการสัมภาษณเจาะลึก (Interview Guide) 
การวิจัยน้ี ไดใชแนวการสัมภาษณแบบเจาะลึก ประกอบดวย  
สวนที ่1 ขอมูลพื้นฐานของผูใหขอมูลที่สําคัญ  
1.1 อายุ  
1.2 เพศ  
1.3 ระดับการศึกษา  
สวนที ่2 คุณลักษณะวิชาชีพครูสังคมศึกษา  
2.1 ดานความรู  
- การใชสติปญญาในดานตาง ๆ เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน  
- การจัดการเรียนการสอน ตรงตามวิชาเอกที่สําเร็จการศึกษา  
- ความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  
- วิธีการที่ใชในการวัดและประเมินผลการศึกษาของนักเรียน  
- การใชความรูดานจิตวิทยาสําหรับครูกับนักเรียน  
- ความสามารถจัดสภาพและบรรยากาศในหองเรียน ใหเอ้ือตอการเรียนรู  
- การทําวิจัยทางการศึกษา  
2.2 ดานการพัฒนาตน  
- ไดรับการฝกอบรมและทํากิจกรรมทางวิชาการตาง ๆ  
- การอุทิศตนเพื่อมุงพัฒนาผูเรียน โดยไมหวังผลประโยชน  
- การปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางที่ดี ทั้งกาย วาจา ใจ  
- การแสวงหาขอมูล และขาวสารใหม ๆ มาใชในการจัดการเรียนการสอน  
- มาตรฐานและจรรยาบรรณ ที่ครูพึงปฏิบัติไมใหบกพรอง  
- การสรางส่ือการสอนใหมีประสิทธิภาพ  
- ส่ิงที่ตองทําในการเตรียมการสอน  
- การปฏิบัติตนใหนาเคารพนับถือ  
2.3 ดานความสัมพันธกับบุคคลและสังคม  
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- การใหบริการตอสังคมในดานตาง ๆ  
- การทํางานรวมกับผูอ่ืนและชุมชน  
- การมอบความรักและเมตตาเอาใจใสใหแกนักเรียน  
- การชวยเหลือ สงเสริม ใหกําลังแกนักเรียน  
- การใหความเทาเทียม เสมอภาคแกผูเรียน  
- ความสามัคคี ชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันของครู  
- ส่ิงที่เปนปฏิปกษตอความเจริญทางรางกาย อารมณ สังคม สติปญญาของนักเรียน  
สวนที ่3 ทักษะผูเรียนในศตวรรษที ่21  
3.1 ทักษะชีวิตและการทํางาน  
- มีความยืดหยุนปรับตัวเขากับสถานการณที่ไมอาจหลีกเล่ียงได  
- สามารถทํางานและเรียนรูไดดวยตนเอง  
- มีความเปนผูนํา  
- สรางผลงานของตนเองได  
- รับผิดชอบตอผลงานที่เกิดขึ้น  
- สามารถทํางานรวมกับคนจากวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่หลากหลายได  
3.2 ทักษะการเรียนรู  
- คิดอยางมีวิจารณญาณ  
- คิดอยางเปนเหตุเปนผล เปนระบบ เพื่อมองภาพรวม นําสูการแกปญหา  
- มีทักษะในการส่ือสาร และรวมมือกับผูอ่ืน  
- คิดอยางสรางสรรค หรือปรับเปล่ียนมุมมองในการคิด เพื่อนําไปสูการสรางนวัตกรรมใหม ๆ  
3.3 ทักษะดานสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี  
- สามารถเขาถึงแหลงขอมูล  
- สามารถประเมินขอมูล  
- นําขอมูลไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ  
- สามารถใชเครื่องมือที่เหมาะสมในการสรางส่ือดวยตนเอง  
- สามารถวิเคราะหวัตถุประสงคตาง ๆ ของส่ือที่มีอยูอยางหลากหลาย เพื่อใหรูทันส่ือ  
- เลือก คัดกรอง เฉพาะขอมูลที่มีประโยชน  
การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัย วิเคราะหขอมูลโดยการพรรณนาวิเคราะห (Analytical Description) ดวยการจัดหมวดหมู (Category) 

วิเคราะหตามหลักตรรกะเทียบเคียงแนวคิดทฤษฎีควบคูกับบริบท และใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) บรรยาย
ผลการศึกษา ไดแก คารอยละ ความถี่ และแสดงขอมูลบางสวน มาประกอบเพื่อความชัดเจนและสมบูรณในการวิเคราะหและ
สรุปผลขอมูล (คมพล สุวรรณกูฏ, 2558) 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
1. นักศึกษาวิชาชีพครูทราบถึงคุณลักษณะวิชาชีพครู  
2. นักศึกษาทราบถึงปญหาและแนวทางในการพัฒนาตนสูลักษณะวิชาชีพครูสังคมศึกษา 

ผลการวิจัย 

ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห และนําเสนอตามลําดับดังตอไปน้ี 
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูใหขอมูลที่สําคัญ 

 จากการสัมภาษณเจาะลึกผูใหขอมูลที่สําคัญ พบวา มากกวาครึ่งเปนเพศหญิง (คิดเปนรอยละ 66.67) สําหรับสวนที่
เหลือเปนเพศชาย (คิดเปนรอยละ 33.33) มีอายุระหวาง 26-35 ป มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 41.67) รองลงมา มีอายุระหวาง 
46-55 ป (คิดเปน รอยละ 33.33) และอายุอยูในชวงระหวาง 36-45 ป (คิดเปนรอยละ 25.00) ตามลําดับครึ่งหน่ึงจบ
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การศึกษาระดับปริญญาตรี (รอยละ 50.00) รองลงมา จบการศึกษาระดับปริญญาโท (คิดเปนรอยละ 33.33) และจบ
การศึกษาระดับปริญญาเอก (คิดเปนรอยละ 16.67) ตามลําดับ 

ตอนที่ 2 คุณลักษณะวิชาชีพครู 
ผูวิจัยพอที่จะจําแนกออกเปน 3 ดาน ดังน้ี 
1. ดานความรู  
การใชสติปญญาในดานตาง ๆ เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน พบวา ครูมีความแมนยําในเรื่องความรู มีความรู

รอบดานและแตกฉาน มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 33.33) รองลงมา ครูทําใหนักเรียนสามารถคิด วิเคราะห แยกแยะได ครู
ศึกษาขอมูลจากหลายแหลง เพื่อความนาเชื่อถือ (คิดเปนรอยละ 16.67) และ ครูวิเคราะหตัวชี้วัดของชั้นปน้ัน ๆ ครูพูดจากส่ิง
ที่เปนนามธรรมใหเปนรูปธรรม ครูตองมีความรูในการออกแบบการเรียนการสอน (คิดเปนรอยละ 8.33) ตามลําดับ 

การจัดการเรียนการสอนตรงตามวิชาเอกที่สําเร็จการศึกษา พบวา ไมตองจบตรงตามเอกเสมอไป มากที่สุด (คิดเปน
รอยละ 58.33) รองลงมา จบการศึกษาโดยตรงตามเอก (คิดเปนรอยละ 41.67) ตามลําดับ 

ความสามารถจัดการใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน พบวา ครูควรมีความรูในการใช Internet มากที่สุด 
(คิดเปนรอยละ 58.33) รองลงมา Power Point, คลิป VDO (คิดเปนรอยละ 33.33) ใชคําถามกับรูปภาพ (คิดเปนรอยละ 
16.67) และ โทรศัพท ทําเอกสารประกอบการเรียน โทรทัศน (คิดเปนรอยละ 8.33) ตามลําดับ 

วิธีการที่ใชในการประเมินผลการศึกษาของนักเรียน พบวา ใชขอสอบวัดผลความรูความจํา มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 
91.67) รองลงมา ประเมินจากพฤติกรรมผูเรียน (คิดเปนรอยละ 58.33) งานกลุม/งานเดี่ยว (คิดเปนรอยละ 41.67) วัดผล
ปฏิบัติ ความถนัด (คิดเปนรอยละ 16.67) และ แบบฝกหัดทายบท ถามตอบในหองเรียน (คิดเปนรอยละ 8.33) ตามลําดับ 

การใชความรูดานจิตวิทยาสําหรับครูกับนักเรียน พบวา ครูใชวิธีการลงโทษไมรุนแรง การพูดตักเตือนไมรุนแรง/คิด
ไดดวยตนเอง มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 41.67) รองลงมา การเสริมแรง การเปนมิตรกับผูเรียน (คิดเปนรอยละ 33.33) และ 
การใหเกียรติซ่ึงกันและกัน (คิดเปนรอยละ 16.67) ตามลําดับ 
  ความสามารถจัดสภาพและบรรยากาศในหองเรียนใหเอ้ือตอการเรียนรู พบวา ครูอาศัยการจัดระเบียบเกาอ้ี โตะ
เรียนและหองเรียนใหเปนระเบียบ มีความพรอมในเรื่องของส่ือ มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 41.67) รองลงมา ครูจัดการให
นักเรียนจัดระเบียบตนเองใหเรียบรอยเรื่องการแตงกาย ใหนักเรียนมีสวนรวมในชั้นเรียน จัดใหมีผลงานนักเรียนจัดแสดงที่
บอรด (คิดเปนรอยละ 25.00) ตามลําดับ 
 2. ดานการพัฒนาตน  

ไดรับการฝกอบรมและทํากิจกรรมทางวิชาการตาง ๆ พบวา ไดรับการอบรมครูเปนประจํา มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 
100.00) รองลงมา หาโอกาสอบรมตนเอง เชน UTQ (คิดเปนรอยละ 16.67) ตามลําดับ  

การอุทิศตนเพื่อมุงพัฒนาผูเรียน โดยไมหวังผลประโยชน พบวา ครูมีความทุมเททั้งแรงกาย แรงใจใหกับการเรียน
การสอน มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 58.33) รองลงมา ใหคําปรึกษานักเรียนทั้งในและนอกโรงเรียน อํานวยความสะดวกในการ
เรียน (คิดเปนรอยละ 25.00) ตามลําดับ  

การปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางที่ดี ทั้งกาย วาจา ใจ พบวา ครูเปนแบบอยางที่ดีใหกับนักเรียน มากที่สุด (คิดเปนรอย
ละ 91.67) รองลงมา ครูแตงกายเรียบรอย (คิดเปนรอยละ 41.67) พูดจาไพเราะนาฟง ยิ้มแยมแจมใส เปนมิตรกับทุกคน (คิด
เปนรอยละ 25.00) และมีความเปนกันเองไมหยิ่ง (คิดเปนรอยละ 8.33) ตามลําดับ 

การแสวงหาขอมูลและขาวสารใหม ๆ มาใชในการจัดการเรียนการสอน พบวา ครูอาศัยการศึกษาจากตําราหลาย
แหลง/จากแหลงเรียนรูหลายแหลง มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 83.33) รองลงมา ทันตอเหตุการณบานเมืองที่เปนปจจุบัน การ
วางตัวอยางเหมาะสมกับนักเรียน (คิดเปนรอยละ 66.67) และการอาน/ดู/ฟง ขาวสารตลอด (คิดเปนรอยละ 50.00) 
ตามลําดับ  

มาตรฐานและจรรยาบรรณที่ครูพึงปฏิบัติไมใหบกพรอง พบวา การเปนตนแบบที่ดี มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 41.67) 
รองลงมา มีวินัยตอตนเอง/และเพื่อนรวมงาน (คิดเปนรอยละ 33.33) รักในวิชาชีพ (คิดเปนรอยละ 25) และ มีความรักความ
เมตตา การเตรียมความพรอมอยูเสมอ (คิดเปนรอยละ 16.67) ตามลําดับ 

การสรางส่ือการสอนใหมีประสิทธิภาพ พบวา ส่ือมีความครอบคลุมในเรื่องเน้ือหา มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 50.00) 
รองลงมา ส่ือมีความนาสนใจและทันสมัย (คิดเปนรอยละ 41.67) มีการถายทอดส่ือใหผูเรียนเขาใจมากที่สุด (คิดเปนรอยละ 
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การศึกษาระดับปริญญาตรี (รอยละ 50.00) รองลงมา จบการศึกษาระดับปริญญาโท (คิดเปนรอยละ 33.33) และจบ
การศึกษาระดับปริญญาเอก (คิดเปนรอยละ 16.67) ตามลําดับ 

ตอนที่ 2 คุณลักษณะวิชาชีพครู 
ผูวิจัยพอที่จะจําแนกออกเปน 3 ดาน ดังน้ี 
1. ดานความรู  
การใชสติปญญาในดานตาง ๆ เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน พบวา ครูมีความแมนยําในเรื่องความรู มีความรู

รอบดานและแตกฉาน มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 33.33) รองลงมา ครูทําใหนักเรียนสามารถคิด วิเคราะห แยกแยะได ครู
ศึกษาขอมูลจากหลายแหลง เพื่อความนาเชื่อถือ (คิดเปนรอยละ 16.67) และ ครูวิเคราะหตัวชี้วัดของชั้นปน้ัน ๆ ครูพูดจากส่ิง
ที่เปนนามธรรมใหเปนรูปธรรม ครูตองมีความรูในการออกแบบการเรียนการสอน (คิดเปนรอยละ 8.33) ตามลําดับ 

การจัดการเรียนการสอนตรงตามวิชาเอกที่สําเร็จการศึกษา พบวา ไมตองจบตรงตามเอกเสมอไป มากที่สุด (คิดเปน
รอยละ 58.33) รองลงมา จบการศึกษาโดยตรงตามเอก (คิดเปนรอยละ 41.67) ตามลําดับ 

ความสามารถจัดการใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน พบวา ครูควรมีความรูในการใช Internet มากที่สุด 
(คิดเปนรอยละ 58.33) รองลงมา Power Point, คลิป VDO (คิดเปนรอยละ 33.33) ใชคําถามกับรูปภาพ (คิดเปนรอยละ 
16.67) และ โทรศัพท ทําเอกสารประกอบการเรียน โทรทัศน (คิดเปนรอยละ 8.33) ตามลําดับ 

วิธีการที่ใชในการประเมินผลการศึกษาของนักเรียน พบวา ใชขอสอบวัดผลความรูความจํา มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 
91.67) รองลงมา ประเมินจากพฤติกรรมผูเรียน (คิดเปนรอยละ 58.33) งานกลุม/งานเดี่ยว (คิดเปนรอยละ 41.67) วัดผล
ปฏิบัติ ความถนัด (คิดเปนรอยละ 16.67) และ แบบฝกหัดทายบท ถามตอบในหองเรียน (คิดเปนรอยละ 8.33) ตามลําดับ 

การใชความรูดานจิตวิทยาสําหรับครูกับนักเรียน พบวา ครูใชวิธีการลงโทษไมรุนแรง การพูดตักเตือนไมรุนแรง/คิด
ไดดวยตนเอง มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 41.67) รองลงมา การเสริมแรง การเปนมิตรกับผูเรียน (คิดเปนรอยละ 33.33) และ 
การใหเกียรติซ่ึงกันและกัน (คิดเปนรอยละ 16.67) ตามลําดับ 
  ความสามารถจัดสภาพและบรรยากาศในหองเรียนใหเอ้ือตอการเรียนรู พบวา ครูอาศัยการจัดระเบียบเกาอ้ี โตะ
เรียนและหองเรียนใหเปนระเบียบ มีความพรอมในเรื่องของส่ือ มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 41.67) รองลงมา ครูจัดการให
นักเรียนจัดระเบียบตนเองใหเรียบรอยเรื่องการแตงกาย ใหนักเรียนมีสวนรวมในชั้นเรียน จัดใหมีผลงานนักเรียนจัดแสดงที่
บอรด (คิดเปนรอยละ 25.00) ตามลําดับ 
 2. ดานการพัฒนาตน  

ไดรับการฝกอบรมและทํากิจกรรมทางวิชาการตาง ๆ พบวา ไดรับการอบรมครูเปนประจํา มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 
100.00) รองลงมา หาโอกาสอบรมตนเอง เชน UTQ (คิดเปนรอยละ 16.67) ตามลําดับ  

การอุทิศตนเพื่อมุงพัฒนาผูเรียน โดยไมหวังผลประโยชน พบวา ครูมีความทุมเททั้งแรงกาย แรงใจใหกับการเรียน
การสอน มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 58.33) รองลงมา ใหคําปรึกษานักเรียนทั้งในและนอกโรงเรียน อํานวยความสะดวกในการ
เรียน (คิดเปนรอยละ 25.00) ตามลําดับ  

การปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางที่ดี ทั้งกาย วาจา ใจ พบวา ครูเปนแบบอยางที่ดีใหกับนักเรียน มากที่สุด (คิดเปนรอย
ละ 91.67) รองลงมา ครูแตงกายเรียบรอย (คิดเปนรอยละ 41.67) พูดจาไพเราะนาฟง ยิ้มแยมแจมใส เปนมิตรกับทุกคน (คิด
เปนรอยละ 25.00) และมีความเปนกันเองไมหยิ่ง (คิดเปนรอยละ 8.33) ตามลําดับ 

การแสวงหาขอมูลและขาวสารใหม ๆ มาใชในการจัดการเรียนการสอน พบวา ครูอาศัยการศึกษาจากตําราหลาย
แหลง/จากแหลงเรียนรูหลายแหลง มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 83.33) รองลงมา ทันตอเหตุการณบานเมืองที่เปนปจจุบัน การ
วางตัวอยางเหมาะสมกับนักเรียน (คิดเปนรอยละ 66.67) และการอาน/ดู/ฟง ขาวสารตลอด (คิดเปนรอยละ 50.00) 
ตามลําดับ  

มาตรฐานและจรรยาบรรณที่ครูพึงปฏิบัติไมใหบกพรอง พบวา การเปนตนแบบที่ดี มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 41.67) 
รองลงมา มีวินัยตอตนเอง/และเพื่อนรวมงาน (คิดเปนรอยละ 33.33) รักในวิชาชีพ (คิดเปนรอยละ 25) และ มีความรักความ
เมตตา การเตรียมความพรอมอยูเสมอ (คิดเปนรอยละ 16.67) ตามลําดับ 

การสรางส่ือการสอนใหมีประสิทธิภาพ พบวา ส่ือมีความครอบคลุมในเรื่องเน้ือหา มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 50.00) 
รองลงมา ส่ือมีความนาสนใจและทันสมัย (คิดเปนรอยละ 41.67) มีการถายทอดส่ือใหผูเรียนเขาใจมากที่สุด (คิดเปนรอยละ 
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33.33) ส่ือมีความเหมาะสมกับผูเรียน (คิดเปนรอยละ 25.00) และ ศึกษาวิธีการใชส่ือเปนอยางดี ขอมูลมีความถูกตองแมนยา 
(คิดเปนรอยละ 16.67) ตามลําดับ 

ส่ิงที่ตองทําในการเตรียมการสอน พบวา ศึกษาเน้ือหาแบบเจาะลึก มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 83.33) รองลงมา มี
การเขียนแผนเพื่อการสอนที่เปนขั้นตอน (คิดเปนรอยละ 33.33) และศึกษาขอมูลจากหลายแหลง (คิดเปนรอยละ 25.00) 
ตามลําดับ  

การปฏิบัติตนใหนาเคารพนับถือ พบวา วางตัวอยางเหมาะสม มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 75.00) รองลงมา ใชคําพูด
สุภาพ (คิดเปนรอยละ 33.33) ไมสนิทกับนักเรียนมากเกินไป ใหเกียรติกันระหวางตัวครูกับนักเรียน (คิดเปนรอยละ 25.00) 
และ รวมทุกขรวมสุขกับนักเรียน การรักษาคําพูด (คิดเปนรอยละ 8.33) ตามลําดับ 
 3. ดานความสัมพันธกับบุคคลและสังคม  
 การใหบริการสังคมในดานตาง ๆ พบวา ครูและนักเรียนรวมกิจกรรมในชุมชน มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 50.00) 
รองลงมา ครูและนักเรียนใหความชวยเหลืองานสังคม (คิดเปนรอยละ 33.33) และจัดใหนักเรียนมัธยมใหความรูนักเรียน
โรงเรียนประถม (คิดเปนรอยละ 16.67) ตามลําดับ 

การทํางานรวมกับผูอ่ืนและชุมชน พบวา ครูและนักเรียนมีสวนรวมในงานตาง ๆ ในชุมชนละแวกโรงเรียน มากที่สุด 
(คิดเปนรอยละ 83.33) รองลงมา มีการชวยเหลือชุมชนในเรื่องตาง ๆ (คิดเปนรอยละ 16.67) ตามลําดับ 

การมอบความรักและความเมตตา เอาใจใสใหแกนักเรียน พบวา ครูเอาใจใสนักเรียนอยางเทาเทียม มากที่สุด (คิด
เปนรอยละ 75.00) รองลงมา ใหความรักความเมตตา (คิดเปนรอยละ 50.00) เขาใจความแตกตางของนักเรียน (คิดเปนรอย
ละ 25) และ ใหคําปรึกษาไดทุกเม่ือ มีขอมูลของนักเรียนแตละคน (คิดเปนรอยละ 8.33) ตามลําดับ 

การชวยเหลือสงเสริมใหกําลังใจแกนักเรียน พบวา ครูเสริมแรงทางบวก มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 83.33) รองลงมา 
เปนที่พึ่งทุกเม่ือ (คิดเปนรอยละ 33.33) และใหการชวยเหลือในเรื่องตาง (คิดเปนรอยละ 16.67) ตามลําดับ 

การใหความเทาเทียม เสมอภาคแกผูเรียน พบวา ครูมีความเปนกลาง มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 100.00) รองลงมา 
ไมสนใจเด็กคนใดคนหน่ึง/กลุมใดกลุมหน่ึงมากเกินไป (คิดเปนรอยละ 41.67) มอบความรักความเมตตาอยางเทาเทียม (คิด
เปนรอยละ 16.67) และไมละทิ้งเด็กที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน (คิดเปนรอยละ 8.33) ตามลําดับ 

ความสามัคคีชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันของคร ูพบวา ครูชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 
58.33) รองลงมา สามารถพึ่งพากันได (คิดเปนรอยละ 41.67) แบงงานกันทํา (คิดเปนรอยละ 33.33) และใหคําปรึกษาและ
แลกเปล่ียนกันไดเสมอ ชวยเหลืองานนอกเหนือจากงานราชการ (คิดเปนรอยละ 16.67) ตามลําดับ 

ส่ิงที่เปนปฏิปกษตอความเจริญทางดานรางกาย อารมณ สังคม สติปญญาของนักเรียน พบวา การทําโทษ ทั้งหอง/
ทําโทษรุนแรง ความไมรับผิดชอบในหนาที่ของครู มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 33.33) รองลงมา เอาใจใสคนใด คนหน่ึงมาก
เกินไป/เลือกปฏิบัติ ปญหาครอบครัวและเพื่อน (คิดเปนรอยละ 25.00) เวลาไมเพียงพอ (คิดเปนรอยละ 16.67) และ ดุดาไมมี
เหตุผล ไมฟงความคิดเห็น/ไมมีเหตุผล นโยบายการศึกษา การใชคําพูดในทางลบ การวางตัวที่ ไมเปนมิตรตอนักเรียน 
ตามลําดับ 

ตอนที่ 3 ปญหาอุปสรรคตอการพัฒนาตนสูคุณลักษณะทางวิชาชีพครูที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 
1. ดานทักษะชีวิตและการทํางาน  
1) วิธีการสอน พบวา ครูใชวิธีการสอนโดยการใหนักเรียนทําโครงงาน มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 58.33) รองลงมา 

ใหนักเรียนทํางานกลุม (คิดเปนรอยละ 33.33) การสอนในรูปแบบบทบาทสมมุติ การสอนโดยการมอบหมายงานใหกับ
นักเรียนที่ไมใชหัวหนาหอง การสอนโดยการอภิปราย (คิดเปนรอยละ 16.67) และการสอนโดยการใหดูสารคดี (คิดเปนรอยละ 
8.33) ตามลําดับ 2) ปญหาที่เกิดขึ้น พบวา ครูพบปญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอน โดยมีปญหาในเรื่องของเวลาไม
เพียงพอ มีความขัดแยงภายในกลุม มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 58.33) รองลงมา ปญหาความรับผิดชอบของนักเรียน (คิดเปน
รอยละ 25.00) และ ผูนํานักเรียนใชอํานาจในทางที่ผิด ภาระงานของนักเรียนเพิ่มขึ้น นักเรียนไมเขาใจวัตถุประสงคของการ
ทํางาน (คิดเปนรอยละ 8.33) ตามลําดับ 3) แนวทางการแกไข พบวา ครูมีแนวทางการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นโดยการที่ครูตอง
เขาไปแกปญหาและความรุนแรง ครูตองคอยใหคําปรึกษาดูแลเอาใจใสเสมอ มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 50.00) รองลงมา การ
คนหาขอมูลนอกเหนือจากชั่วโมงเรียน (คิดเปนรอยละ 33.33) และ ครูคอยใหกําลังใจกระตุน การลดการบานอ่ืนลง เปด
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โอกาสใหนักเรียนทํางานเก่ียวกับเรื่องที่สนใจ การลดกระบวนการทํางาน ชี้แจงวัตถุประสงคการทํางาน (คิดเปนรอยละ 8.33) 
ตามลําดับ 
  2. ดานทักษะการเรียนรู  
 1) วิธีการสอน พบวา ครูใชวิธีการสอนโดยการใหนักเรียนศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง สอนโดยใชคําถามเชิง
วิเคราะห สืบหาเหตุผล มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 58.33) รองลงมา สอนใหนักเรียนทํางานกลุม สอนใหนักเรียนทํางานในเรื่อง
ที่สนใจ (คิดเปนรอยละ 41.67) และสอนโดยการโตวาที การอภิปราย แลกเปล่ียนทัศนคติ (คิดเปนรอยละ 33.33) ตามลําดับ 
2) ปญหาที่เกิดขึ้น พบวา ครูพบปญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอนโดยมีปญหาในเรื่องของเวลาไมเพียงพอ มากที่สุด 
(คิดเปนรอยละ 50.00) รองลงมา ปญหาความขัดแยงภายในกลุม (คิดเปนรอยละ 41.67) ปญหาความไมถูกตองของขอมูล 
(คิดเปนรอยละ 25.00) และ ปญหานักเรียนไมชินกับการถูกซักถาม ปญหานักเรียนขาดความรับผิดชอบ ปญหาความวุนวายไม
เปนระเบียบในชั้นเรียน (คิดเปนรอยละ 8.33) ตามลําดับ และ 3) แนวทางการแกไข พบวา ครูมีแนวทางการแกไขปญหาที่
เกิดขึ้นโดยการใหนักเรียนศึกษาคนควาหาความรูนอกเหนือจากชั่วโมงเรียน มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 41.67) รองลงมา ครูให
นักเรียนใชหลักประชาธิปไตยในการตัดสินใจ ครูตองใหความเอาใจใส ใหคําปรึกษา ช้ีแนะแนวทาง (คิดเปนรอยละ 33.33) 
การหาขอมูลที่มีความหลากหลายของขอมูล (คิดเปนรอยละ 16.67) และ ครูตองพยายามฝกใหผูเรียนเกิดความเคยชินกับ
รูปแบบการสอน ใหผูเรียนยกมือตอบคําถามทีละคน (คิดเปนรอยละ 8.33) ตามลําดับ 
 3. ดานทักษะสารสนเทศ  

1) วิธีการสอน พบวา ครูใชวิธีการสอนโดยการสงเสริมใหนักเรียนใชสมารทโฟนในการคนหาขอมูล มากที่สุด (คิด
เปนรอยละ 41.67) รองลงมา ใหนักเรียนทํางานเก่ียวกับเรื่องที่สนใจ (คิดเปนรอยละ 25.00) ช้ีแนะแนวทางการสืบคนขอมูล 
วิเคราะหเหตุผลในการใหความเชื่อถือขอมูล (คิดเปนรอยละ 16.67) สอนใหนักเรียนอภิปรายแลกเปล่ียนขอมูลและทัศนคติ 
สอนนักเรียนโดยใชส่ือมัลติมีเดียในการจัดการเรียนการสอนผานระบบอินเตอรเน็ต ใชคําถามกระตุนและสงเสริมนักเรียน
สืบคนขอมูลจากหลายแหลง ครูจะตองเปนตัวอยางในการใชส่ือเทคโนโลยี (คิดเปนรอยละ 8.33) ตามลําดับ 2) ปญหาที่
เกิดขึ้น พบวา นักเรียนเลนโทรศัพทมากกวาคนควาขอมูล มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 50.00) รองลงมา นักเรียนไมเอาใจใส
คนควาขอมูล ประสิทธิภาพของงานมีนอย เพราะการบานของนักเรียนเยอะมาก รวมไปถึงขอมูลขาดความนาเช่ือถือ (คิดเปน
รอยละ 16.67) และการเรียนการสอนไมนาสนใจ (คิดเปนรอยละ 8.33) ตามลําดับ และ 3) แนวทางการแกไข พบวา มี
แนวทางการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นโดยการที่ครูเอาใจใสและเดินสารวจผูเรียนอยางทั่วถึง มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 50.00) 
รองลงมา ครูคอยเอาใจใส ใหกาลังใจนักเรียน คอยใหคําปรึกษาชี้แนะ (คิดเปนรอยละ 25.00) และ ครูตองสรางความทาทาย
ใหกับนักเรียน การวัดและประเมินผลตองมีความหลากหลาย ครูจะตองมีการจัดทําเน้ือหาใหนาสนใจ (คิดเปนรอยละ 8.33) 
ตามลําดับ 

สรุปและอภิปรายผล 

1. คุณลักษณะวิชาชีพครสัูงคมศึกษา  
1.1 ดานความรู ครูมีความแมนยาในเรื่องความรู แมไมจบตรงตามเอกที่สอน มีความเขาใจสามารถใช Internet ใน

การจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนของนักเรียนใชขอสอบวัดผลความรูความจําควบคูกับการประเมินพฤติกรรม
ผูเรียน การลงโทษไมควรรุนแรง เนนการพูดตักเตือนใหผูเรียนคิดไดดวยตนเอง การจัดสภาพและบรรยากาศในหองเรียน
นอกจากจัดระเบียบเกาอ้ี โตะเรียนและหองเรียนใหเปนระเบียบแลว ควรมีความพรอมในเรื่องของส่ือการเรียนการสอน  

จะเห็นไดวา ดานความรู ครูตองมีความรูที่จะสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการปฏิบัติ ใหนักเรียนไดรับ
ประสบการณเผชิญสถานการณจริง ครูจะตองมีความรูในเรื่องที่จะสอนอยางแตกฉาน ซ่ึงปจจุบันครูสามารถใชเทคโนโลยีตาง 
ๆ มาใชสนับสนุนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลในรูปแบบตาง ๆ ที่หลากหลาย จิตวิทยาในการควบคุมชั้นเรียน 
เชน การเสริมแรงดวยคําชมเชย การจัดสภาพแวดลอมหองเรียนใหเอ้ือตอการเรียนรู เชน การจัดโตะเกาอ้ีใหเปนระเบียบ
เรียบรอย อากาศถายเทไดสะดวก แสงสวางเพียงพอ รวมทั้งตัวครูถือเปนส่ิงแวดลอมที่สําคัญ ดังคํากลาวของคุณครูทานหน่ึง
ที่วา “...ความรูของครู เปรียบเสมือนวัตถุดิบของพอครัว ครูตองแสวงหาขอมูลมาถายทอดให ลูกศิษย พอครัวตองหาวัตถุดิบ
มาปรุงใหลูกคา...” หากจะถายทอดความรูใหกับนักเรียน ครูจําเปนตองอธิบายเหตุผล ที่มาที่ไปของขอความรู เพื่อใหเกิด
กระบวนการคิด วิเคราะห และการสรางความคิดรวบยอดของผูเรียน ในสวนของการวัดและประเมินผล ครูก็ควรวัดที่ความ
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ถนัดของผูเรียน ไมใชเพียงแตใชแบบทดสอบวัดความรูความจําแตเพียงอยางเดียว และความรูที่จําเปนอยางยิ่งสําหรับครู ก็คือ 
จิตวิทยาการสอนที่ครูใชกับนักเรียน  

1.2 ดานการพัฒนาตน ครูไดรับการอบรมอยูเปนประจํา ครูมีความทุมเททั้งแรงกาย แรงใจใหกับการเรียนการสอน 
ครูปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีใหกับนักเรียน แตงกายเรียบรอย พูดจาไพเราะนาฟง การแสวงหาขอมูล ครูศึกษาจากตํารา
หลายแหลง ทันตอเหตุการณบานเมือง เปนตนแบบที่ดี มีวินัยตอตนเอง การสรางส่ือการสอนมีความครอบคลุมในเรื่องเน้ือหา 
นาสนใจและทันสมัย การเตรียมการสอน ครูศึกษาเน้ือหาแบบเจาะลึก มีการเขียนแผนการสอนเปนขั้นเปนตอน วางตัวอยาง
เหมาะสม ใชคําพูดสุภาพ และไมสนิทกับนักเรียนมากเกินไป  

จะเห็นไดวา โรงเรียน มีการสนับสนุนและสงเสริมใหครูไดรับการฝกอบรมตลอดทัง้ป ซ่ึงรวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพ
ของครู ใหเปนแบบอยางที่ดีแกนักเรียน การแตงกาย การพูดจา การประพฤติตนดีมีมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ให
ครูมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ ไมแสวงหาผลประโยชนกับนักเรียน รวมถึง การเพิ่มพูนความรูใหม ๆ แตในบางครั้ง บาง
กิจกรรม อาจไมกอใหเกิดประโยชน กลายเปนการเสียเวลาโดยเปลาประโยชน แทนที่จะใชเวลามาอบรมส่ังสอน ถายทอดวิชา
ความรูใหกับผูเรียน กลับเปนการละลายงบประมาณของภาครัฐ เพราะหัวขอเรื่องการอบรมไมเหมาะสม และไมสามารถ
นํามาใชไดจริง แตการประพฤติปฏิบัติตนของครูที่เปนแบบอยางที่ดีกลับเปนการสรางสรรคผูเรียนที่ดี ดังคํากลาวของคุณครู
ทานหน่ึงที่วา “...อยากใหเด็กเปนเชนไร เราก็ตองทําตัวแบบน้ัน หากเราเปนครูผูสอนที่ปฏิบัติตัวดี เราจึงจะสามารถอบรมส่ัง
สอนและเปนแบบอยางที่ดีใหกับนักเรียนได...”   

1.3 ดานความสัมพันธกับบุคคลและสังคม ครูและนักเรียนมีสวนรวมในงานของชุมชนละแวกโรงเรียน และชวยเหลือ
ชุมชน ครูเอาใจใสนักเรียนอยางเทาเทียม ใหความรักความเมตตา และเขาใจความแตกตางของนักเรียน ชวย เสริมแรง
ทางบวก เปนที่พึ่ง และใหการชวยเหลือนักเรียนในเรื่องตาง ๆ  มีความเปนกลาง ไมสนใจเด็กคนใดคนหน่ึง หรือกลุมใดกลุม
หน่ึงมากเกินไป มอบความรักความเมตตาอยางเทาเทียม ครูชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน สามารถพึ่งพากันได ส่ิงที่เปน
ปฏิปกษตอความเจริญของนักเรียนที่ครูไมควรปฏิบัติ คือ การทําโทษทั้งหอง การทําโทษรุนแรง และความไมรับผิดชอบใน
หนาที่ของครู  

จะเห็นไดวา ครูและนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน ใหการสนับสนุนและสงเสริมงานตาง ๆ โดยมี
การทํางานรวมกันของครูที่เต็มไปดวยความสามัคคี เอ้ืออาทร ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ครูมีความเมตตาเขาใจความแตกตาง
ของผูเรียนแตละคน ใหคําชมเชย เพื่อเปนการเสริมแรง การใชกฎระเบียบตาง ๆ ตองเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ ไมใชคําพูดดู
หม่ินหรือดูถูกนักเรียน จากขางตน ครูและนักเรียนสามารถมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตาง ๆ รวมทั้งสนับสนุนสงเสริม เชน 
ประเพณีทางศาสนา ประเพณีประจําป การอบรม การสัมมนา งานวิชาการตาง ๆ และครูสามารถทํางานรวมกันดวยความ
สามัคคี เก้ือกูลกัน โดยที่ไมจําเปนตองเปนเพียงเรื่องเก่ียวกับภาระหนาที่ในโรงเรียนเทาน้ัน แตรวมถึงงานตาง ๆ ที่เปนธุระของ
ชุมชน เชน งานทําบุญบาน งานแตงงาน งานบวช งานศพ และความสัมพันธอันดีระหวางครูกับนักเรียน เปนปจจัยสําคัญที่จะ
สงเสริมใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียน เอาใจใส ใหความเปนกันเอง ใหความอบอุน ความรักความเมตตา ชวยเหลือเอ้ือ
อาทร สนับสนุนและสงเสริมใหกาลังใจนักเรียน อยางทั่วถึงทุกคน และเปนที่พึงใหกับนักเรียนไดทุกคนทุกเวลา  

2. ปญหาอุปสรรคตอการพัฒนาตนสูคุณลักษณะทางวิชาชีพครูสังคมศึกษาที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21   

2.1 ดานทักษะชีวิตและการทํางาน วิธีการสอนสวนใหญครูจะใชวิธีการสอนแบบโครงงาน การทํางานกลุม และการ
ใชบทบาทสมมุติ แตปญหาที่เกิดขึ้นสวนใหญจะเปนในเรื่องของเวลาไมเพียงพอ ความรับผิดชอบของนักเรียน และผูนําใช
อํานาจในทางที่ผิด แนวทางการแกไข สวนใหญครูตองเขาไปแกปญหาความรุนแรง ชี้แนะวิธีการคนหาขอมูลนอกเหนือจาก
ชั่วโมงเรียน และคอยใหกาลังใจกระตุน  

จะเห็นไดวา ครูใหทําโครงงาน ทํางานกลุม มีการแบงบทบาท หนาที่ และงานรับผิดชอบหัวหนาและสมาชิกกลุม ให
ดูนักเรียนดูวีดีทัศนเก่ียวกับสารคดี การทองเที่ยว เพื่อใหเห็นภาพรวมไดงายขึ้น พรอมกับการใชคําถามของครู ปญหาที่เกิดก็
คือ นักเรียนเกิดความขัดแยงภายในกลุม รวมทั้งขอจํากัดดานเวลาที่ไมเพียงพอ ภาระหนาที่ และความรับผิดชอบที่แตกตางกัน
ของนักเรียน ครูจึงตองตรวจสอบ ดูแลเอาใจใส แนะนํา ใหคําปรึกษา และมอบหมายงานใหนักเรียนกลับไปทําที่บาน ปลูกฝง
ใหนักเรียนมีความรับผิดชอบ ซ่ึงจําเปนตองอาศัยความสามารถของครูในการจัดการเรียนการสอนในลักษณะของการทํางาน
กลุม และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย ซ่ึงผูเรียนแตละคนมีความสามารถแตกตางกัน บางคนมี
ความสามารถสูง แตบางคนอาจมีความถนัดเฉพาะดาน ดังน้ัน การจัดการเรียน การสอน ตองเอ้ือใหเด็กมีหนาที่ที่ตนเองมห
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รับผิดชอบ เพื่อใหเกิดความรับผิดชอบในงาน รวมทั้งพยายามใหงานที่ทาทายความสามารถของนักเรียน จึงจะทําใหผูเรียนมี
ความสนใจในการทํางานน้ัน  

2.2 ดานทักษะการเรียนรู วิธีการสอนสวนใหญครูจะใชวิธีการใหนักเรียนศึกษาคนควา หาความรูดวยตนเอง ทํางาน
กลุม และใชการโตวาที การอภิปราย แลกเปล่ียนทัศนะ ปญหาที่เกิดขึ้นสวนใหญ จะพบปญหาในเรื่องของเวลาไมเพียงพอ 
ปญหาความขัดแยงภายในกลุม และปญหาความไมถูกตองของขอมูล แนวทางการแกไขสวนใหญ ครูจะใหนักเรียนศึกษา
คนควาหาความรูนอกเหนือจากชั่วโมงเรียน ใหนักเรียนใชหลักประชาธิปไตยในการตัดสินใจ และใหนักเรียนมีความ
หลากหลายของแหลงขอมูล  

จะเห็นไดวา ครู เนนการทํางานกลุม ใหนักเรียนรวมกันศึกษาคนควาดวยตนเอง ฝกใหทํางานเปนทีม กระตุนให
นักเรียนคิด วิเคราะหปญหา และหาแนวทางแกไข โดยใชคําถาม เพื่อใหเกิดการคิดวิเคราะห โดยคําตอบตองมีเหตุผลหรือ
แหลงอางอิงที่เชื่อถือได รวมทั้ง ใหนักเรียนแลกเปล่ียนกัน แตอาจก็ใหเกิดปญหา ความขัดแยง และเวลาที่ไมเพียงพอ ขอมูลที่
นักเรียนไดมาอาจไมถูกตอง ความวุนวายในการแลกเปล่ียนขอมูลของนักเรียน ซ่ึงแนวทางในการแกไขก็คือ ใหนักเรียน
นําเสนอ แลวลงคะแนนเลือก ใหเวลาในการศึกษาคนควานอกเวลาเรียน สอนนักเรียนใหคนควาขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ 
หลาย ๆ แหลง ที่มีความนาเชื่อถือ สรางขอตกลงกับนักเรียนใหอยูในความสงบ จากขางตน แสดงใหเห็นถึงการจัด
กระบวนการเรียนรูที่เนนความสนใจของผูเรียนเปนสําคัญ ครูควรใหนักเรียนไดศึกษาคนควาทํางานเก่ียวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ 
แตครูตองพยายามใหนักเรียนสามารถเชื่อมโยงเรื่องราวเขากับเน้ือหาบทเรียนใหได และการใชคําถามขณะที่กําลังสอน ควบคู
กับการอธิบายขยายความ จะทําใหนักเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะหไดดี และสามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนไดเปน
อยางด ีทําใหนักเรียนสามารถจดจําเรื่องราวได เพราะเกิดความเขาใจอยางถองแท ในเหตุและผลของเหตุการณตาง ๆ รวมถึง
อาจทําใหเกิดความคิดสรางสรรคจินตนาการใหม ๆ หรือนวัตกรรมที่มีความเปนไปได  

2.3 ดานทักษะสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี วิธีการสอนสวนใหญครูจะสงเสริมใหนักเรียนใชสมารทโฟนในการ
คนหาขอมูล เก่ียวกับเรื่องที่สนใจ โดยใหผูเรียนวิเคราะหเหตุผล ปญหาที่เกิดขึ้นสวนใหญจะพบปญหาในเรื่องของนักเรียนเลน
โทรศัพทมากกวาคนควาขอมูล ไมเอาใจใสคนควาขอมูล แนวทางการแกไข ครูตองเอาใจใส ใหกําลังใจ คอยใหคําปรึกษาชี้แนะ 
สรางความทาทาย และเดินสํารวจผูเรียนอยางทั่วถึง  

จะเห็นไดวา ครูใชส่ืออิเลคทรอนิคสในการสืบคนขอมูล โดยเฉพาะโทรศัพทสมารทโฟนของนักเรียน สามารถนํามาใช
ใหเกิดประโยชน ใหนักเรียนทํางานในเรื่องที่ตนสนใจ โดยวางเงื่อนไขวาขอมูลตองมีความนาเชื่อถือ มาจากหลายแหลงขอมูล 
แตปญหาที่เกิดคือ นักเรียนขาดความรับผิดชอบงาน ขอมูลที่ไดขาดความนาเชื่อถือ แนวทางแกไขคือ ครูตองคอยดูแลอยาง
ทั่วถึงและมอบหมายงานใหมีกําหนดสง เอาใจใสติดตามผลงานความคืบหนา ตรวจสอบขอมูลเปนระยะ ๆ  และกระตุนให
นักเรียนหาแหลงขอมูลที่มีความนาเชื่อถือ ครูคอยแนะนําและใหคําปรึกษา จากขางตน แสดงใหเห็นถึงความสามารถของ
นักเรียน ในการเขาถึงแหลงของมูลตาง ๆ ไดอยางงายดาย เน่ืองจากปจจุบันมีเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซ่ึงครูสามารถนํามาใช
สนับสนุนใหนักเรียนไดมีโอกาสสืบคนขอมูล ดังคํากลาวของครูผูสอนทานหน่ึงที่วา “...นักเรียน   แตละคนสวนใหญ มี
โทรศัพทมือถือสมารทโฟน เราจึงใหพวกเคาไดใชเทคโนโลยีเหลาน้ัน สืบคนขอมูลในทันท ีขณะที่อยูในชั่วโมงการเรียนการสอน
...” พิจารณาไดวา เม่ือนักเรียนเกิดขอสงสัย ใหพยายามแสวงหาขอมูลในทันท ีซ่ึงน่ีเองเปนพื้นฐานของคําวา “การศึกษาตลอด
ชีวิต” โดยครูควรปลูกฝงส่ิงน้ีใหกับนักเรียน เพราะความรูเหลาน้ันจะเปนที่จดจําไปไดอีกนาน นักเรียนจะเกิดพฤติกรรมและมี
คานิยมในการคนควาหาขอมูลความรูที่ไมรูจบ  

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1) ประเทศไทยมุงแตการพัฒนาประเทศในดานอุตสาหกรรม เพื่อความเจริญทางดานเศรษฐกิจ โดยลืมหันกลับมา

พัฒนาตัวบุคคล แทนที่จะเปนการพัฒนาทุก ๆ ดานไปพรอม ๆ กัน กลับพัฒนาเพียงไมก่ีดาน การศึกษาไทยจึงถดถอยลงไป
เรื่อย ๆ ทุกคนในประเทศควรใหความสําคัญกับการศึกษา เยาวชนจึงควรไดรับการพัฒนาใหมีความคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค 
เพื่อนําความรูที่ไดมาพัฒนาประเทศใหเจริญเติบโตตอไป  

2) กระทรวงศึกษาธิการ ควรตระหนักถึงความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู  เพราะ
ประชากรสวนมากไมไดอยูในแหลงที่เจริญ เขาถึงความทันสมัย จึงมีความจําเปนที่ทางกระทรวง จะตองจัดสรรงบประมาณ
เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรูในโรงเรียนอยางทั่วถึง มห
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2. ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ  
1) ผูบริหารโรงเรียน ควรเปนแบบอยางที่ดีใหกับบุคลากรภายในโรงเรียน สรางความนาเคารพนับถือ ความนา

ไววางใจในการบริหารโรงเรียน เพื่อสรางความเปนอันหน่ึงอันเดียวกับบุคลากรทุกคนในโรงเรียน มีเปาหมายที่ชัดเจนในการ
พัฒนาโรงเรียนใหไปในทางที่ดียิ่งขึ้น  

2) ครูผูสอน ควรมุงพัฒนาเด็กนักเรียนอยางแทจริง ไมตักตวงผลประโยชนจากเด็ก และไมมัวแตจะสรางผลงานเพื่อ
พัฒนาขั้นเงินเดือนของตน เน่ืองจากปจจุบัน ครูจะเนนการทําเอกสารทางวิชาการเพื่อสรางผลงาน และในชั่วโมงเรียน
ครูผูสอนจะเก็บความรูสวนสําคัญไวเพื่อถายทอดใหกับเด็กนักเรียนที่เรียนพิเศษกับตน ทําใหเด็กที่ไมมีโอกาสไดเรียนน้ันเกิด
ความเหน่ือยลาในการเรียน เพราะรูสึกวาตนเรียนไมเกง เรียนไมทันเพื่อน  

3) นักเรียน ตองมุงพัฒนาตนเอง ใหเปนผูอยากรูตลอดเวลา มองแตตนแบบที่ดี และทําตามในส่ิงที่คิดดี มองขาม
และละเลยส่ิงที่ไมด ีตัวอยางที่ไมด ีเพื่อเติบโตเปนผูใหญที่มีประสิทธิภาพในอนาคต  

เอกสารอางอิง 

คมพล สุวรรณกูฏ. 2558. การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อพัฒนาการเรียนรู. จันทบุรี : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี. 

คมพล สุวรรณกูฏ ธนารักษ ศรีจันทร ธิติมา เหมพฤกษ ศิริชัย ประมวลสุข อมรรัตน อินทสุวรรณ. 2557. คุณลักษณะ 
         ทางวิชาชีพครูสังคมศึกษาที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21. รายงานวิจัย รายวิชาระเบียบวิธี 
         วิจัยทางสังคมศาสตรเบื้องตน ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2557. จันทบุรี : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
         สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี. 
รุง แกวแดง. 2543. ปฏิวัติการศึกษาไทย. พิมพครั้งที่ 8. กรุงเทพมหานคร: พิฆเนศ พริ้นทติ้ง เซนเตอร. 
วิจารย พานิช. 2555. วิถีสรางการเรียนรูเพื่อศิษยในศตวรรษที ่21. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ. 
วิรัตน คําศรีจันทร. 2554. Snowball Sampling Technique: การเรียนรูและเขาถึงชุมชนดวยการอางอิงตอเนื่อง 
         ปากตอปากในวิจัยแบบ PAR. คนวันที่ 13 กันยายน 2558 จาก https://www.gotoknow.org/posts/428764 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 มห

าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี



การประชุมวิชาการวิจัยรำาไพพรรณี ครั้งที่ 9, “การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2558

370 46 

 

การศึกษาการดําเนินงานและแนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ 
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี

A study in procedures and the effective practices  
of the Quality Assurance in Rambhai Barni Rajabhat University 

เรืองอุไร วรรณโก1, เอกชัย กิจเกษาเจริญ1, สุทธินันท โสตวิถี3, กรรณิกา สุขสมัย4 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการดําเนินงานและแนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพดานการประกันคุณภาพ
การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรรณีกลุมตัวอยาง ไดแก คณาจารยและบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรรณี
จํานวน 228 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ และแบบสัมภาษณ โดยสอบถามการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในดานกระบวนการ (PDCA) ดานการสนับสนุน และดานความรวมมือ สถิติที่ใชใน
การวิจัย ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของคณาจารยเก่ียวกับการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยรวมอยูในระดับมาก ( X  = 3.75) เม่ือพิจารณารายดาน เรียงลําดับพบวาอยูในระดับมากทุกดาน ไดแก ดานความรวมมือ  
( X  = 3.82) ดานกระบวนการ (PDCA) ( X  = 3.78) และดานการนําเสนอสนับสนุน ( X  = 3.59)  ผลการศึกษาแนวปฏิบัติที่มี
ประสิทธิภาพดานการประกันคุณภาพการศึกษา พบวา แนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานได
ดําเนินการ คือ การดําเนินการตามวงจร PDCA ที่มหาวิทยาลัยกําหนด  ดานปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน เปนในเรื่องของ
การที่หนวยงานกลางดานการประกันคุณภาพ มีการประสานงานหรือใหแนวทางการดําเนินงานไมชัดเจนเพียงพอ  การเปล่ียน
ผูรับผิดชอบดานการประกันคุณภาพของหนวยงาน  ดานปจจัยแหงความสําเร็จของการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ 
พบวา ประกอบไปดวย  ดานบุคลากร งบประมาณ กระบวนการดําเนินงาน ความรูความเขาใจ การสรางคานิยมที่ดี การสราง
เครือขาย และสําหรับความทาทายตอการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ คือ การสรางทัศนคติที่ดี และการสรางระบบ
กลไกที่ดี  
คําสําคัญ: แนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพดานการประกันคุณภาพ, การประกันคุณภาพการศึกษา 

Abstract 

The purpose of this research were to study in procedures and the effective practices of the 
Quality Assurance in Rambhai Barni Rajabhat University. The sample consisted of 228 instructors and the 
officials who were Quality Assurance Management. The instrument was the quality assurance 
management questionnaire that based on the supporting, PDCA-Cycle (Plan-Do-Check-Act) and the 
cooperation. The statistics used were percentage, mean and standard deviation.  
 The results showed that the official’s opinion towards the procedures of the quality assurance 
was at a high level ( X  = 3.75), the cooperation ( X  = 3.82), PDCA-Cycle (Plan-Do-Check-Act) ( X  = 3.78) and 
the supporting ( X  = 3.59). The results of the effective practices of the Quality Assurance showed that the 
implementation of the PDCA cycle. Problems of the procedures was coordinated and guidelines are not 
clear enough, changing the person who responsible for quality assurance. The success of the operation 
were the personnel, budget, implementation process, cognition, creating Value and networking. The 
challenge for the operation were creating a great attitude and creating a better system. 
Keyword: the effective practices of the Quality Assurance, the Quality Assurance 
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บทนํา 

ผลจากการรวมตัวกันของประเทศในภูมิภาคอาเซียน กอใหเกิดการตื่นตัวและความทาทายตอการพัฒนาประเทศใน
หลายดาน ประการหน่ึงคือความทาทายดานการศึกษา ความทาทายของโลกาภิวัตนตอการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการ
การศึกษาขามพรมแดน และการเคล่ือนยายนักศึกษาและบัณฑิต  ประเด็นทั้งสองน้ียอมเก่ียวพันกับคุณภาพการศึกษา และ
มาตรฐานการศึกษา (คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ, 2556) ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 47 กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก และ
มาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกัน
คุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก (วิสิทธ์ิ โรจนพจนรัตน, 2546)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรรณีเปนสถาบันอุดมศึกษาที่ใหความสําคัญเห็นความจําเปนเพื่อตอบสนองตอ 
การพัฒนาประเทศตามที่กลาวมา และมีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใตพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรรณีพ.ศ.2547 มาอยางตอเน่ือง โดยมีกระบวนการจัดการเพื่อให
บรรลุเปาหมายในการดําเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพไดมาตรฐานและสอดคลองกับ
ตัวช้ีวัดของมหาวิทยาลัย ตามวงจรเดมม่ิง (Deming Cycle)  โดยเริ่มตนจากการวางแผน (Plan) การดําเนินงานตามแผน 
(Do) การตรวจสอบประเมินผล (Check) และการปรับปรุงพัฒนา (Act) แตอยางไรก็ตามผลการดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพภายในที่ผานมา ยังมีบางตัวบงชี้ที่การดําเนินการอยูในระดับปานกลางและพอใช และจากการศึกษาความคิดเห็นของ
คณาจารยตอกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย พบวา คณาจารยมีความคิดเห็นตอกระบวนการ
ดําเนินงานตามวงจร PDCA ของมหาวิทยาลัยในระดับปานกลาง (เอกชัย กิจเกษาเจริญ, 2555) ซ่ึงจากผลดังกลาวอาจเปน
ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพได  

ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ ใน 4 ขั้นตอน ตามวงจร PDCA เพื่อความตอเน่ือง 
โดยเพิ่มรายละเอียดดานการสนับสนุน ดานความรวมมือ และการศึกษาหาแนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพดานการประกัน
คุณภาพจากคณาจารยและบุคลากรที่เก่ียวของ ซ่ึงยังไมมีการศึกษาเพิ่มเติมมากอน ซ่ึงผลที่ไดจากการวิจัยจะเปนขอมูลที่เปน
ประโยชนตอผูบริหาร หรือผูที่เก่ียวของ สรางความเขาใจที่ตรงกัน และเพื่อการวางแผนการดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของคณาจารยและบุคลากรตอการดําเนินงาน ดานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 

2. เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ ดานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
3. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนางานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 ผูวิจัยมีวิธีการดําเนินการวิจัยในลักษณะผสมผสาน โดยศึกษาขอมูลเชิงปริมาณ การดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาใน 3 องคประกอบ ไดแก ดานกระบวนการ (PDCA) ดานการสนับสนุน และดานความรวมมือ และศึกษา
ขอมูลเชิงคุณภาพเพื่อหาแนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงผูวิจัยมี
วิธีดําเนินการวิจัย ดังตอไปน้ี 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร คือ คณาจารยและบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรรณี  
กลุมตัวอยาง คือ คณาจารยและบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ ผูเก่ียวของ หรือรับผิดชอบงานดานการประกันคุณภาพ

การศึกษาของหนวยงาน เปนผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 228 คน และผูใหขอมูลสําคัญจากการสัมภาษณ ซ่ึงไดจากการเลือก
แบบเจาะจง จากคณะทั้ง 10 คณะ ไดจํานวน 11 คน ตามลําดับ ประกอบกับการใชวิธีสโนวบอล เพื่อใหไดผูใหขอมูลดานการ
ประกันคุณภาพที่เก่ียวของเพิ่มเติม มห
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การประชุมวิชาการวิจัยรำาไพพรรณี ครั้งที่ 9, “การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
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372 48 

 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี แบงเปน 2 ฉบับ เปนแบบสอบถามและแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางที่พัฒนาขึ้น
เพิ่มเติมจาก เอกชัย กิจเกษาเจริญ (2555) โดยยึดแนวทางการกระบวนการประกันคุณภาพตามวงจรเดมม่ิง (PDCA) และ
เพิ่มเติมใน 2 องคประกอบจากการสังเคราะหงานวิจัย ไดแก ดานการสนับสนุน และดานความรวมมือ  
 ฉบับที่ 1 เปนแบบสอบถามสําหรับขอมูลเชิงปริมาณเปนลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ โดยจัดทํา
โครงสรางของแบบสอบถามใหมีเน้ือหาครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัย คุณภาพของเครื่องมือทั้งฉบับ เทากับ 0.97 
แบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ดังน้ี 
 ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายปด และปลายเปด จํานวน 4 ขอ 
ประกอบดวย เพศ สถานภาพ และสังกัดหนวยงาน และประสบการณการปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นในการดําเนินงานและแนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรรณีใน 3 องคประกอบ จํานวนทั้งหมด 30 ขอ ไดแก  

1) ดานกระบวนการ (PDCA) 4 ขั้นตอน จํานวน 17 ขอ ไดแก ดานการวางแผน (Plan) ดานการ 
ดําเนินงานและเก็บขอมูล (Do) ดานการประเมินคุณภาพ (Check) และดานการนําเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) 

2) ดานการสนับสนุน จํานวน 6 ขอ ไดแก การสนับสนุนดานงบประมาณ ดานการพัฒนา 
ศักยภาพหรือความรูดานสภาพแวดลอม 

3) ดานความรวมมือ จํานวน 7 ขอ ไดแก ความรวมมือจากผูบริหาร คณาจารย และบุคลากร 
มีเกณฑการใหคะแนนความคิดเห็นจากแบบสอบถาม  ดังน้ี 
    คะแนน  1 หมายถึง เห็นดวยในระดับนอยที่สุด 
   คะแนน  2 หมายถึง เห็นดวยในระดับนอย 
   คะแนน  3 หมายถึง เห็นดวยในระดับปานกลาง 
   คะแนน  4 หมายถึง เห็นดวยในระดับมาก 
   คะแนน  5 หมายถึง เห็นดวยในระดับมากที่สุด 
เกณฑการแปลผลคะแนนเฉล่ีย 

    คาเฉล่ีย ( X )  ความหมาย 
1.00-1.50 ระดับความคิดเห็นนอยที่สุด 
1.51-2.50 ระดับความคิดเห็นนอย 
2.51-3.50 ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
3.51-4.50 ระดับความคิดเห็นมาก 
4.51-5.00 ระดับความคิดเห็นมากที่สุด 

 ตอนที่ 3 คําถามเก่ียวกับความคิดเห็นตอปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยมีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายเปด สอบถามความคิดเห็นเพิ่มเติมใน 2 ประเด็นหลัก ไดแก 

1) ดานปญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ 
2) ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาหรือ แนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ ตอการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ 

การศึกษา 
 ฉบับที่ 2 เปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางเพื่อหาแนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพในการดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยสัมภาษณ ใน 4 ประเด็นหลัก ไดแก  

1) แนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานไดดําเนินการ 
2) ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพในหนวยงาน และแนวทางแกไข 
3) ปจจัยแหงความสําเร็จ (ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพในหนวยงาน) 
4) ความทาทาย หรือการวางแผนเพื่อพัฒนางานดานการประกันคุณภาพในหนวยงาน 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บรวบรวมขอมูล มีขั้นตอนดังน้ี 

1) ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางดวยตนเอง และไดรับแบบสอบถามคืน จํานวน 228 ชุด 
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การประชุมวิชาการวิจัยรำาไพพรรณี ครั้งที่ 9, “การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2558

37348 

 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี แบงเปน 2 ฉบับ เปนแบบสอบถามและแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางที่พัฒนาขึ้น
เพิ่มเติมจาก เอกชัย กิจเกษาเจริญ (2555) โดยยึดแนวทางการกระบวนการประกันคุณภาพตามวงจรเดมม่ิง (PDCA) และ
เพิ่มเติมใน 2 องคประกอบจากการสังเคราะหงานวิจัย ไดแก ดานการสนับสนุน และดานความรวมมือ  
 ฉบับที่ 1 เปนแบบสอบถามสําหรับขอมูลเชิงปริมาณเปนลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ โดยจัดทํา
โครงสรางของแบบสอบถามใหมีเน้ือหาครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัย คุณภาพของเครื่องมือทั้งฉบับ เทากับ 0.97 
แบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ดังน้ี 
 ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายปด และปลายเปด จํานวน 4 ขอ 
ประกอบดวย เพศ สถานภาพ และสังกัดหนวยงาน และประสบการณการปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นในการดําเนินงานและแนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรรณีใน 3 องคประกอบ จํานวนทั้งหมด 30 ขอ ไดแก  

1) ดานกระบวนการ (PDCA) 4 ขั้นตอน จํานวน 17 ขอ ไดแก ดานการวางแผน (Plan) ดานการ 
ดําเนินงานและเก็บขอมูล (Do) ดานการประเมินคุณภาพ (Check) และดานการนําเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) 

2) ดานการสนับสนุน จํานวน 6 ขอ ไดแก การสนับสนุนดานงบประมาณ ดานการพัฒนา 
ศักยภาพหรือความรูดานสภาพแวดลอม 

3) ดานความรวมมือ จํานวน 7 ขอ ไดแก ความรวมมือจากผูบริหาร คณาจารย และบุคลากร 
มีเกณฑการใหคะแนนความคิดเห็นจากแบบสอบถาม  ดังน้ี 
    คะแนน  1 หมายถึง เห็นดวยในระดับนอยที่สุด 
   คะแนน  2 หมายถึง เห็นดวยในระดับนอย 
   คะแนน  3 หมายถึง เห็นดวยในระดับปานกลาง 
   คะแนน  4 หมายถึง เห็นดวยในระดับมาก 
   คะแนน  5 หมายถึง เห็นดวยในระดับมากที่สุด 
เกณฑการแปลผลคะแนนเฉล่ีย 

    คาเฉล่ีย ( X )  ความหมาย 
1.00-1.50 ระดับความคิดเห็นนอยที่สุด 
1.51-2.50 ระดับความคิดเห็นนอย 
2.51-3.50 ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
3.51-4.50 ระดับความคิดเห็นมาก 
4.51-5.00 ระดับความคิดเห็นมากที่สุด 

 ตอนที่ 3 คําถามเก่ียวกับความคิดเห็นตอปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยมีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายเปด สอบถามความคิดเห็นเพิ่มเติมใน 2 ประเด็นหลัก ไดแก 

1) ดานปญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ 
2) ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาหรือ แนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ ตอการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ 

การศึกษา 
 ฉบับที่ 2 เปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางเพื่อหาแนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพในการดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยสัมภาษณ ใน 4 ประเด็นหลัก ไดแก  

1) แนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานไดดําเนินการ 
2) ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพในหนวยงาน และแนวทางแกไข 
3) ปจจัยแหงความสําเร็จ (ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพในหนวยงาน) 
4) ความทาทาย หรือการวางแผนเพื่อพัฒนางานดานการประกันคุณภาพในหนวยงาน 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บรวบรวมขอมูล มีขั้นตอนดังน้ี 

1) ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางดวยตนเอง และไดรับแบบสอบถามคืน จํานวน 228 ชุด 
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และขอมูลที่ไดมีความสมบูรณ และเก็บขอมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ ตามรายช่ือผูรับผิดชอบงานดานการประกัน
คุณภาพ และใชวิธีสโนวบอล เพื่อใหไดผูใหขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่เก่ียวของเพิ่มเติม 

2) จัดทํารหัสขอมูลเพื่อการบันทึกผล 
3) บันทึกขอมูลและวิเคราะหผล 

การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยวิเคราะหขอมูล โดยแบงการวิเคราะหดังน้ี 
 1) วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชความถี่ และรอยละ (%) 
 2) วิเคราะหความคิดเห็นตอการดําเนินงานและแนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพดานการประกันคุณภาพ 

การศึกษา ของมหาวิทยาลัย โดยใชคาเฉล่ีย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และรอยละ (%) 
 3) สังเคราะหความคิดเห็นสําหรับขอเสนอแนะ และขอมูลเชิงคุณภาพของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับแนว 
ปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพดานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยใชการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) 
ตามประเด็นที่ศึกษา  

ผลการวิจัย 

 ผูวิจัยเสนอผลการวิจัยเปน 3 สวน ดังน้ี  
1) ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ผูตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 62.22  สถานภาพสวนใหญเปนอาจารย รอยละ 70.10 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญสังกัดในศูนย สํานัก และกองตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย รอยละ 25.44  และดานประสบการณ
ปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพ พบวา สวนใหญมีประสบการณมากกวา 3 ปขึ้นไป รอยละ 63.26  

2)  ความคิดเห็นของบุคลากรตอการดําเนินงานและแนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรรณีโดยรวม ผลการวิจัย พบวาความคิดเห็นของคณาจารยเก่ียวกับการดําเนินงานดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีโดยรวมอยูในระดับมาก ( X  = 3.75) เม่ือพิจารณารายดาน 
เรียงลําดับตามคาเฉล่ียจากมากไปนอยพบวา อยูในระดับมากทุกดาน ไดแก ดานความรวมมือ ( X  = 3.82) ดานกระบวนการ 
(PDCA)  ( X  = 3.78) และดานการสนับสนุน ( X  = 3.59) เม่ือพิจารณาแตประเด็นยอย เรียงตามอันดับ พบวา ดานความ
รวมมือ คณาจารยและบุคลากร มีความเห็นในประเด็นยอยดานคณาจารยและบุคลากรภายในหนวยงานของทานใหความ
รวมมือและสนับสนุนงานดานการประกันคุณภาพเปนอยางดมีากเปนอันดับหน่ึง ( X  = 3.91) ดานกระบวนการ (PDCA)  ดาน
การวางแผน (Plan) คณาจารยและบุคลากร มีความเห็นในประเด็นยอยดานคณาจารย และบุคลากรภายในหนวยงานของทาน
ใหความรวมมือและสนับสนุนงานดานการประกันคุณภาพเปนอยางดีมากเปนอันดับหน่ึง ( X  = 3.91) ดานการดําเนินงาน 
(Do) คณาจารยและบุคลากร มีความเห็นในประเด็นยอยดานมหาวิทยาลัย กําหนดผูดูแลตัวช้ีวัด/กําหนดหนวยงานที่
รับผิดชอบที่เหมาะสม และชัดเจนมากเปนอันดับหน่ึง ( X  = 3.79) ดานการประเมินคุณภาพ (Check) คณาจารยและบุคลากร 
มีความเห็นในประเด็นยอย ดานการแตงตั้งคณะกรรมการผูตรวจประเมินภายในและภายนอก  มีความเหมาะสม เปนผูมี
ประสบการณ มีความรูความเขาใจดานการประกันคุณภาพ มากเปนอันดับหน่ึง ( X  = 4.00) ดานการนําเสนอแนวทางการ
ปรับปรุง (Act) คณาจารยและบุคลากรมีความเห็นในประเด็นยอยดาน มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานตามผลการ
ประเมิน/ขอเสนอแนะที่ไดจากการประเมินคุณภาพการศึกษามากเปนอันดับหน่ึง ( X  = 3.74) ดานการสนับสนุน คณาจารย
และบุคลากรมีความเห็นในประเด็นยอยดาน มหาวิทยาลัย/หนวยงานที่เก่ียวของสนับสนุนการจัดอบรม หรือใหความรูดานการ
ประกันคุณภาพฯ แก คณาจารย บุคลากร นักศึกษามากเปนอันดับหน่ึง ( X  = 3.72) 

3) ผลการศึกษาแนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
3.1) แนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานไดดําเนินการ คือ ดําเนินการตามวงจร 

PDCA ที่มหาวิทยาลัยไดกําหนด  
3.1.1) ขั้นการวางแผน (P) เริ่มตั้งแตการจัดใหมีการจัดทําคูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยแยกเปน

ระดับหลักสูตร และระดับคณะ  จัดตั้งคณะกรรมการโดยมีคณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการประกันคุณภาพ 
คณะกรรมการดําเนินงานตามตัวบงชี้ ทั้งในระดับ หลักสูตรและคณะ และแตงตั้งผูประสานงาน  จัดใหมีกําหนดการหรือ
ปฏิทินการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการวางแผนการทํางานประกันคุณภาพอยางเปนระบบ  จัดทําตารางมห
าว
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บริหารจัดการการประกันคุณภาพภายใน เพื่อกําหนดผูรับผิดชอบในแตละตัวบงชี้ ทั้งในระดับหลักสูตร และคณะ นอกจากน้ี
คือ มีการทบทวนแผนการดําเนินงานโดยการมีสวนรวมในองคกร เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจและการวางแผนเชิงการ
บริหารงานบุคคล และงบประมาณ 

3.1.2) ขั้นการดําเนินงาน (D) จัดโครงการอบรม หรือจัดโครงการจัดการความรู (KM) ดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาแกบุคลากร หลักสูตร และคณะ ดําเนินกิจกรรม/โครงการตาง ๆ ตามวงจร PDCA ที่วางแผนไวตลอดปการศึกษา 
จัดเก็บรวบรวมเอกสาร หลักฐานตามแผนตัวบงชี้ เกณฑประกันคุณภาพการศึกษา โดยผูรับผิดชอบในแตละ ตัวบงชี้เก็บ
รวบรวมเอกสารและมีการนํามาวิพากษตรวจสอบเบื้องตนภายในคณะ และจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสาขาวิชาและ
คณะ และ จัดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (Cross Check) ครั้งที่ 1 โดยคณะกรรมการตัวบงชี ้

3.1.3) ขั้นการประเมินคุณภาพ (C) การสรางระบบติดตามการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในระดับ
หลักสูตร และ คณะโดยมีการประชุม ติดตามการดําเนินงานอยางตอเน่ืองหารือ พัฒนาผลการประเมินตนเองใหดีขึ้นสะทอน
ความเปนจริง รวมวิพากษ SAR แลกเปล่ียนประสบการณการเรียนรูรวมกับหนวยงานประกันคุณภาพการศึกษา และ
หนวยงาน คณะตาง ๆ ตลอดจนผูรับผิดชอบของหลักสูตร คณะ นําผลการวิพากษ SAR มาปรับปรุงแกไข 

3.1.4) ขั้นการนําเสนอแนวทางการปรับปรุง (A) ในขั้นน้ีคณะกรรมการ หรือผูรับผิดชอบดานการประกันคุณภาพ
นําขอมูล ขอเสนอแนะ และผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในไปวิเคราะหสังเคราะหและนําเสนอ เพื่อ
นําไปปรับปรุงการปฏิบัติงานในสาขาวิชาและคณะใหดียิ่งขึ้น หรือนําไปวางแผนในระยะตอไป จากน้ันรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และคณะและหนวยงานจัดทํา Improvement plan 
จากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อใชในการปรับปรุงตอไป 

3.2) ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน   
ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานสามารถวิเคราะหเปนประเด็นไดดังน้ี 
3.2.1) หนวยงานกลางของมหาวิทยาลัยดานการประกันคุณภาพ ยังมีการประสานงานหรือการใหรายละเอียดตัว

บงชี้ ตลอดแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจนไมเพียงพอ ซ่ึงหนวยงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยควรเปนหนวยงานหลัก
เปนผูที่มีความเชี่ยวชาญในการประสานและอธิบายตัวบงช้ีตอหนวยงานอ่ืน ๆ รวมไปถึงการเปนตนแบบในการจัดทํารายงาน
ประเมินตนเอง (SAR) หรือตนแบบในการจัดทําเอกสารตาง ๆ ที่เก่ียวของกับดานประกันคุณภาพ 

3.2.2) การเปล่ียนเกณฑการประเมินของตัวบงชี้ตาง ๆ ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงใหมตลอด สงผลตอการเตรียม
แผนการดําเนินการ การเก็บหลักฐาน 

3.2.3) การเปล่ียนผูปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพของหนวยงาน ซ่ึงสงผลตอผูเขามารับผิดชอบคนใหม โดย
ตองมีการเรียนรูใหม และอาจไมเขาใจในการดําเนินงาน หรือการเก็บเอกสารที่ดีพอ 

การแกไขปญหาการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ 
สําหรับแนวทางแกไขปญหา ผลการวิจัยสามารถวิเคราะหออกเปนเปนประเด็น ดังน้ี 
1) การเรียนรูจากเครือขายดานการประกันคุณภาพจากหนวยงานอ่ืน ๆ การเรียนรูจากเครือขายดานการวิจัย 

ทั้งภายในและภายนอก เพื่อเปนแนวปฏิบัติที่ดี สําหรับการพัฒนาความเขาใจดานการประกันคุณภาพ  
2) มหาวิทยาลัยควรจัดอบรมใหความรูแกบุคลากรทั้งบุคลากรใหมและเกาที่รับผิดชอบดานการประกัน 

คุณภาพ   

3) รณรงค หรือสรางคานิยม ดานการประกันคุณภาพใหมีความสําคัญ และควรมีการนําเกณฑตัวบงชี้จับมา 
เปนภาระหนาที่สําคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

3.3)  ปจจัยแหงความสําเร็จของการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ  
จากการสัมภาษณถึงปจจัยแหงความสําเร็จของการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถ

วิเคราะหถึงองคประกอบหลัก ๆ ไดดังน้ี 
3.3.1) ดานบุคลากร  
บุคลากรในที่น้ีหมายถึงบุคลากรทุกระดับ ทั้งในระดับผูบริหาร อาจารย นักศึกษา ผูมีสวนไดสวนเสีย  

ผูเขารวมโครงการ หัวหนาสํานักงาน นักวิชาการ และโดยเฉพาะประธานหลักสูตร เน่ืองจากในปน้ีมีการตรวจประเมินในระดับ
หลักสูตร ซ่ึงจะมีความละเอียดกวาการตรวจประเมินที่ผานมา และแบงเปนหนวยยอย ๆ ตามสาขาวิชา ประธานหลักสูตรหรือ
สาขาวิชาจึงเปนปจจัยสําคัญที่ทําการดําเนินงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี เพราะการตรวจประเมินในครั้งน้ีทางเกณฑการตรวจ

มา

บุคลากรในที่นี้ หมายถึง บุคลากรทุกระดับ ทั้งในระดับผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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ประเมินของ สกอ. จะใหความสําคัญและความถูกตองหลักสูตรที่เปดสอน โดยจะตองเปนไปตามระเบียบขอบังคับที่กําหนด
และไดผลลัพธตามที่ไดกําหนดไวตอนขอเปดหลักสูตร ซ่ึงประธานหลักสูตรหรือสาขาวิชารวมถึงคณะกรรมการประจําหลักสูตร
จะตองควบคุมดูแลใหหลักสูตรน้ันเปนไปตามกําหนด 
 สําหรับในดานผูบริหาร และบุคลากรระดับปฏิบัติการ ตองเขาใจและใหความสําคัญเรื่องน้ีอยางแทจริง และการ
ทํางานเปนทีมเปนปจจัยหน่ึงแหงความสําเร็จ ถาไมไดความรวมมือในการดําเนินงานกันเปนทีมผลประเมินตามเกณฑบงชี้ ก็จะ
ไมสามารถบรรลุผลและผานตามการประเมินตามเกณฑได นอกจากน้ีเม่ือใหความสําคัญแลว การนํามากําหนดเปนนโยบาย
เพื่อการดําเนินงาน ก็เปนส่ิงสําคัญที่ชวยใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมาย 

3.3.2) งบประมาณ 
งบประมาณเปนปจจัยสําคัญปจจัยหน่ึง เพื่อการบริหารจัดการ ซ่ึงตองมีการพิจารณาการจัดสรรให 

ถูกตอง เหมาะสม โดยคํานึงถึงการจัดสรรดวยวา จะสอดคลองกับตัวชี้วัดที่จะสนับสนุนการผานเกณฑประกันคุณภาพหรือไม 
อยางไร เชน การจัดสรรงบประมาณ เพื่อการวิจัย  

3.3.3) ดานกระบวนการดําเนินงาน 
ปจจัยดานกระบวนการ โดยการยึดการดําเนินงานตาม วงจร PDCA เปนปจจัยสําคัญอีกประการหน่ึง ซ่ึง 

เริ่มตั้งแตการวางแผนขับเคล่ือนงานประกัน คุณภาพใหเปนไปตามระบบและกลไกที่วางแผนไวและนํามาปฏิบัติ ซ่ึงชวยใหงาน
ประกันคุณภาพขององคกรเกิดประสิทธิผลมากที่สุด นอกจากน้ีการมีคูมือการดําเนินงานและแนวปฏิบัติที่ชัดเจน ตลอดจน
เทคโนโลยี จะชวยใหการดําเนินงานเปนระบบมากขึ้น เอ้ือตอการพัฒนาและปรับปรุงงานประกันคุณภาพการศึกษา 

3.3.4) ความรูความเขาใจ 
ความรูความเขาใจ ในระบบกลไก มาตรฐานการศึกษา รายละเอียดตัวชี้วัดตาง ๆ  ชวยใหการ 

ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาประสบผลสําเร็จ นอกจากน้ีการรูบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบในการ 
ดําเนินงานก็เปนปจจัยที่ชวยใหการประกันคุณภาพการศึกษาประสบความสําเร็จดวยเชนกัน 

 3.3.5) การสรางคานิยมที่ดี 
 การสรางทัศนคติ หรือคานิยม วางานประกันคุณภาพการศึกษาคืองานประจํา เปนสวนหน่ึงของการ 

ทํางานที่สําคัญ จะชวยใหตระหนักและใสใจตอคุณภาพการดําเนินงานมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากน้ีก็ความสามัคคีในการ 
ดําเนินงาน 

3.3.6) การสรางเครือขาย 
เครือขายการเรียนรูดานงานประกันคุณภาพการศึกษากับหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

เปนปจจัยหน่ึงที่ชวยใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพขึ้นเน่ืองจากมีการแลกเปล่ียนเรียนรู และอาจไดแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการ
ดําเนินงานใหม ๆ 

3.4 และความทาทาย หรือการวางแผนเพื่อพัฒนางาน  
จากการสัมภาษณ พบวา ความทาทายสําคัญ ในขณะน้ี แบงเปนประเด็นหลัก ๆ ไดดังน้ี 
1) การสรางทัศนคติที่ดี การใหความสําคัญดานการประกันคุณภาพทั้งจากผูบริหารและบุคลากร  การ 

สรางแรงจูงใจใหอาจารยทุกคนใหความรวมมือ และผูบริหารใหความสําคัญกับงานประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนการ
สรางจิตสํานึกใหเห็นวาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะตองดําเนินการอยางตอเน่ืองเปนประจําทุกป และเปนความรับผิดชอบ
รวมกันของทุกคน   

2) การสรางระบบกลไกที่ดีกวาเดิม โดยเฉพาะการวางแผนการจัดการหลักสูตร  การตรวจสอบ ตลอดจน 
การจัดทําแผนการปรับปรุงคุณภาพระดับหนวยงานยอย และคณะ ที่เปนระบบ 

3) การสรางแนวปฏิบัติที่ดี  และนําไปแลกเปล่ียนเรียนรูใหเกิดประโยชนสรางการยอมรับจากหนวยงาน 
ภายนอก 

4) ความทาทายในการทําผลการประเมินคุณภาพโดยใหคะแนนดีขึ้นทุกป หรืออยูในระดับเดิม 

สรุปและอภิปรายผล 

จากการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรตอการดําเนินงานและแนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ ดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา พบวาความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

   งบประมาณเป็นปัจจัยสำาคัญปัจจัยหนึ่ง เพื่อการบริหารจัดการ ซึ่งต้องมีการพิจารณาการจัดสรรให้ถูกต้อง 

เหมาะสม โดยคำานึงถึงการจัดสรรด้วยว่า จะสอดคล้องกับตัวชี้วัดที่จะสนับสนุนการผ่านเกณฑ์ประกันคุณภาพหรือไม่อย่างไร 

เช่น การจัดสรรงบประมาณ เพื่อการวิจัย

   3.3.3) ด้านกระบวนการดำาเนินงาน

   ปัจจัยด้านกระบวนการ โดยการยึดการดำาเนินงานตาม วงจร PDCA เป็นปัจจัยสำาคัญอีกประการหน่ึง 

ซึง่เริม่ตัง้แต่การวางแผนขบัเคลือ่นงานประกนั คณุภาพให้เป็นไปตามระบบและกลไกทีว่างแผนไว้และนำามาปฏิบตั ิซึง่ช่วยให้งาน 

ประกันคุณภาพขององค์กรเกิดประสิทธิผลมากที่สุด นอกจากน้ีการมีคู่มือการดำาเนินงานและแนวปฏิบัติที่ชัดเจน ตลอดจน 

เทคโนโลยี จะช่วยให้การดำาเนินงานเป็นระบบมากขึ้น เอื้อต่อการพัฒนาและปรับปรุงงานประกันคุณภาพการศึกษา

   3.3.4) ความรู้ความเข้าใจ

   ความรู้ความเข้าใจ ในระบบกลไก มาตรฐานการศึกษา รายละเอียดตัวช้ีวัดต่างๆ ช่วยให้การดำาเนินงาน 

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาประสบผลสำาเร็จ นอกจากนี้การรู้บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำาเนินงานก็เป็น

ปัจจัยที่ช่วยให้การประกันคุณภาพการศึกษาประสบความสำาเร็จด้วยเช่นกัน

   3.3.5) การสร้างค่านิยมที่ดี

   การสร้างทัศนคติ หรือค่านิยม ว่างานประกันคุณภาพการศึกษาคืองานประจำา เป็นส่วนหนึ่งของการทำางาน 

ที่สำาคัญ จะช่วยให้ตระหนักและใส่ใจต่อคุณภาพการดำาเนินงานมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากนี้ก็ความสามัคคีในการดำาเนินงาน

   3.3.6) การสร้างเครือข่าย

   เครือข่ายการเรียนรู้ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษากับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้การดำาเนินงานมีประสิทธิภาพขึ้นเนื่องจากมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และอาจได้แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการ 

ดำาเนินงานใหม่ๆ

 3.4 และความท้าทาย หรือการวางแผนเพื่อพัฒนางาน

 จากการสัมภาษณ์ พบว่า ความท้าทายสำาคัญ ในขณะนี้ แบ่งเป็นประเด็นหลักๆ ได้ดังนี้

 1) การสร้างทัศนคติที่ดี การให้ความสำาคัญด้านการประกันคุณภาพทั้งจากผู้บริหารและบุคลากร การสร้างแรงจูงใจ 

ให้อาจารย์ทุกคนให้ความร่วมมือ และผู้บริหารให้ความสำาคัญกับงานประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนการสร้างจิตสำานึก 

ให้เหน็ว่าการพัฒนาคณุภาพการศกึษาจะต้องดำาเนนิการอย่างต่อเนือ่งเป็นประจำาทกุปี และเป็นความรบัผิดชอบร่วมกนัของทกุคน

 2) การสร้างระบบกลไกที่ดีกว่าเดิม โดยเฉพาะการวางแผนการจัดการหลักสูตร การตรวจสอบ ตลอดจนการจัดทำา

แผนการปรับปรุงคุณภาพระดับหน่วยงานย่อย และคณะ ที่เป็นระบบ

 3) การสร้างแนวปฏิบัติที่ดี และนำาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สร้างการยอมรับจากหน่วยงานภายนอก

 4) ความท้าทายในการทำาผลการประเมินคุณภาพโดยให้คะแนนดีขึ้นทุกปี หรืออยู่ในระดับเดิม
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ประเมินของ สกอ. จะใหความสําคัญและความถูกตองหลักสูตรที่เปดสอน โดยจะตองเปนไปตามระเบียบขอบังคับที่กําหนด
และไดผลลัพธตามที่ไดกําหนดไวตอนขอเปดหลักสูตร ซ่ึงประธานหลักสูตรหรือสาขาวิชารวมถึงคณะกรรมการประจําหลักสูตร
จะตองควบคุมดูแลใหหลักสูตรน้ันเปนไปตามกําหนด 
 สําหรับในดานผูบริหาร และบุคลากรระดับปฏิบัติการ ตองเขาใจและใหความสําคัญเรื่องน้ีอยางแทจริง และการ
ทํางานเปนทีมเปนปจจัยหน่ึงแหงความสําเร็จ ถาไมไดความรวมมือในการดําเนินงานกันเปนทีมผลประเมินตามเกณฑบงชี้ ก็จะ
ไมสามารถบรรลุผลและผานตามการประเมินตามเกณฑได นอกจากน้ีเม่ือใหความสําคัญแลว การนํามากําหนดเปนนโยบาย
เพื่อการดําเนินงาน ก็เปนส่ิงสําคัญที่ชวยใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมาย 

3.3.2) งบประมาณ 
งบประมาณเปนปจจัยสําคัญปจจัยหน่ึง เพื่อการบริหารจัดการ ซ่ึงตองมีการพิจารณาการจัดสรรให 

ถูกตอง เหมาะสม โดยคํานึงถึงการจัดสรรดวยวา จะสอดคลองกับตัวชี้วัดที่จะสนับสนุนการผานเกณฑประกันคุณภาพหรือไม 
อยางไร เชน การจัดสรรงบประมาณ เพื่อการวิจัย  

3.3.3) ดานกระบวนการดําเนินงาน 
ปจจัยดานกระบวนการ โดยการยึดการดําเนินงานตาม วงจร PDCA เปนปจจัยสําคัญอีกประการหน่ึง ซ่ึง 

เริ่มตั้งแตการวางแผนขับเคล่ือนงานประกัน คุณภาพใหเปนไปตามระบบและกลไกที่วางแผนไวและนํามาปฏิบัติ ซ่ึงชวยใหงาน
ประกันคุณภาพขององคกรเกิดประสิทธิผลมากที่สุด นอกจากน้ีการมีคูมือการดําเนินงานและแนวปฏิบัติที่ชัดเจน ตลอดจน
เทคโนโลยี จะชวยใหการดําเนินงานเปนระบบมากขึ้น เอ้ือตอการพัฒนาและปรับปรุงงานประกันคุณภาพการศึกษา 

3.3.4) ความรูความเขาใจ 
ความรูความเขาใจ ในระบบกลไก มาตรฐานการศึกษา รายละเอียดตัวชี้วัดตาง ๆ  ชวยใหการ 

ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาประสบผลสําเร็จ นอกจากน้ีการรูบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบในการ 
ดําเนินงานก็เปนปจจัยที่ชวยใหการประกันคุณภาพการศึกษาประสบความสําเร็จดวยเชนกัน 

 3.3.5) การสรางคานิยมที่ดี 
 การสรางทัศนคติ หรือคานิยม วางานประกันคุณภาพการศึกษาคืองานประจํา เปนสวนหน่ึงของการ 

ทํางานที่สําคัญ จะชวยใหตระหนักและใสใจตอคุณภาพการดําเนินงานมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากน้ีก็ความสามัคคีในการ 
ดําเนินงาน 

3.3.6) การสรางเครือขาย 
เครือขายการเรียนรูดานงานประกันคุณภาพการศึกษากับหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

เปนปจจัยหน่ึงที่ชวยใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพขึ้นเน่ืองจากมีการแลกเปล่ียนเรียนรู และอาจไดแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการ
ดําเนินงานใหม ๆ 

3.4 และความทาทาย หรือการวางแผนเพื่อพัฒนางาน  
จากการสัมภาษณ พบวา ความทาทายสําคัญ ในขณะน้ี แบงเปนประเด็นหลัก ๆ ไดดังน้ี 
1) การสรางทัศนคติที่ดี การใหความสําคัญดานการประกันคุณภาพทั้งจากผูบริหารและบุคลากร  การ 

สรางแรงจูงใจใหอาจารยทุกคนใหความรวมมือ และผูบริหารใหความสําคัญกับงานประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนการ
สรางจิตสํานึกใหเห็นวาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะตองดําเนินการอยางตอเน่ืองเปนประจําทุกป และเปนความรับผิดชอบ
รวมกันของทุกคน   

2) การสรางระบบกลไกที่ดีกวาเดิม โดยเฉพาะการวางแผนการจัดการหลักสูตร  การตรวจสอบ ตลอดจน 
การจัดทําแผนการปรับปรุงคุณภาพระดับหนวยงานยอย และคณะ ที่เปนระบบ 

3) การสรางแนวปฏิบัติที่ดี  และนําไปแลกเปล่ียนเรียนรูใหเกิดประโยชนสรางการยอมรับจากหนวยงาน 
ภายนอก 

4) ความทาทายในการทําผลการประเมินคุณภาพโดยใหคะแนนดีขึ้นทุกป หรืออยูในระดับเดิม 

สรุปและอภิปรายผล 

จากการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรตอการดําเนินงานและแนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ ดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา พบวาความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
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โดยรวม อยูในระดับมาก ( X  = 3.75) เม่ือพิจารณารายดาน เรียงลําดับตามคาเฉล่ียจากมากไปนอยพบวา อยูในระดับมากทุก
ดาน ไดแก ดานความรวมมือ ( X  = 3.82) ดานกระบวนการ (PDCA) ( X  = 3.78) และดานการสนับสนุน ( X  = 3.59)  

ผลการศึกษาแนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพดานการประกันคุณภาพการศึกษา พบวา  แนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพดาน
การประกันคุณภาพที่หนวยงานไดดําเนินการ คือ ดําเนินการตามวงจร PDCA ที่มหาวิทยาลัยไดกําหนด ตั้งแต ขั้นการวางแผน 
(P) ขั้นการดําเนินงาน (D) ขั้นการประเมินคุณภาพ (C) และขั้นการนําเสนอแนวทางการปรับปรุง (A) ซ่ึงสอดคลองกับ วีรพงศ 
บดีรัฐ (2543: 7) ซ่ึงกลาวถึงการดําเนินงานโดยยึดกิจกรรม PDCA จะชวยใหกิจกรรมมีการปรับปรุงอยางตอเน่ือง 

ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน  พบวา ประเด็นปญหาหน่ึงคือหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัยดานการ 
ประกันคุณภาพ ยังมีการประสานงานหรือการใหรายละเอียดตัวบงช้ี ตลอดแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจนไมเพียงพอ ซ่ึง
หนวยงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยควรเปนหนวยงานหลักเปนผูที่มีความเชี่ยวชาญในการประสานและอธิบายตัวบงชี้
ตอหนวยงานอ่ืน ๆ รวมไปถึงการเปนตนแบบในการจัดทํารายงานประเมินตนเอง (SAR) หรือตนแบบในการจัดทําเอกสารตาง 
ๆ ที่เก่ียวของกับดานประกันคุณภาพ สอดคลองกับงานวิจัยของ ใจชนก ภาคอัต (2553) ที่ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมใน
การประกันคุณภาพการศึกษา กรณีศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ไดใหขอเสนอแนะวา ควรมีการบูรณาการตวัช้ีวัดจาก
การประเมิน ตาง ๆ ใหเหลือนอยลง และผูที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนคณะทํางานควรมีความรูความเขาใจในตัวบงชี้ที่รับผิดชอบ
อยางแทจริงและเขารวมประชุมอยางสมํ่าเสมอ อีกทั้งสอดคลองกับงานวิจัยของ กรรณิกา  สุขสมัย (2556: 71) ทําการศึกษา
การดําเนินงานและความคาดหวังของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีตอกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา โดย
มีผลการวิจัยเสนอแนะวาหนวยงานประกันคุณภาพควรมีรูปแบบหรือระบบการพัฒนาผูเชี่ยวชาญงานดานประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย เพื่อสามารถใหขอเสนอแนะกับบุคลากรที่มีขอสงสัยเก่ียวกับงานประกันคุณภาพ จัดใหมีผูเชี่ยวชาญหน่ึงทาน ตอ
หน่ึงคณะเพื่อทําหนาที่ประสานงาน ชวยเหลือ กระตุน การดําเนินงานของคณะ 

ปญหาอีกประการหน่ึง คือ การเปล่ียนเกณฑการประเมินของตัวบงชี้ตาง ๆ ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงใหมตลอด สงผลตอ
การเตรียมแผนการดําเนินการ การเก็บหลักฐาน ตลอดจนการเปล่ียนผูปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพของหนวยงาน ซ่ึง
สงผลตอผูเขามารับผิดชอบคนใหม โดยตองมีการเรียนรูใหม และอาจไมเขาใจในการดําเนินงาน หรือการเก็บเอกสารที่ดีพอ 
เชนเดียวกับ จุฑารัตน วิทยาขาว (2544 อางถึงใน เนตรรุง  อยูเจริญ , 2554 : 71) ซ่ึงไดศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันเทคโนโลยีพระนครเหนือ และพบวาการขาดแคลนบุคลากร จะกอใหเกิดปญหาในการประสานงาน และการดําเนินงาน
ซ่ึงลักษณะดังกลาวน้ีคลายคลึงกับการเปล่ียนผูรับผิดชอบดานการประกันคุณภาพ เน่ืองจากเกิดปญหาดานการประสานงาน 
และสงผลตอประสิทธิภาพการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

ปจจัยแหงความสําเร็จของการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ พบวา ประกอบไปดวย ดานบุคลากร งบประมาณ  
กระบวนการดําเนินงาน ความรูความเขาใจ การสรางคานิยมที่ดี การสรางเครือขาย เชนเดียวกับงานวิจัยของ ถิรนันท ปาลี 
(2553: 69) ไดทําการประเมินคุณภาพระบบการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย เชียงใหม พรอมเสนอขอคนพบจาก
การศึกษาวา ควรสนับสนุนใหบุคลากรอบรมเพิ่มพูน ความรู ทักษะเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ศึกษาดูงาน 
แลกเปล่ียนความรูกับหนวยงานอ่ืนเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

ความทาทาย หรือการวางแผนเพื่อพัฒนางาน แบงเปนประเด็นหลัก ๆ คือ การสรางทัศนคติที่ดี และการสรางระบบ
กลไกที่ดีกวาเดิม ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ เนตรรุง อยูเจริญ (2554) ทําการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการนํานโยบายการ
ประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ ศึกษาเฉพาะกรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พบวา ปจจัยที่สงผลตอการนํานโยบายการ
ประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ มากที่สุด คือ เจตคติตอการประกันคุณภาพการศึกษา ดังน้ันหากบุคลากรมีทัศนคติ หรือเจต
คติที่ดี จะสงผลตอการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาใหดีขึ้นเชนกัน  

เอกสารอางอิง 
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โดยรวม อยูในระดับมาก ( X  = 3.75) เม่ือพิจารณารายดาน เรียงลําดับตามคาเฉล่ียจากมากไปนอยพบวา อยูในระดับมากทุก
ดาน ไดแก ดานความรวมมือ ( X  = 3.82) ดานกระบวนการ (PDCA) ( X  = 3.78) และดานการสนับสนุน ( X  = 3.59)  

ผลการศึกษาแนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพดานการประกันคุณภาพการศึกษา พบวา  แนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพดาน
การประกันคุณภาพที่หนวยงานไดดําเนินการ คือ ดําเนินการตามวงจร PDCA ที่มหาวิทยาลัยไดกําหนด ตั้งแต ขั้นการวางแผน 
(P) ขั้นการดําเนินงาน (D) ขั้นการประเมินคุณภาพ (C) และขั้นการนําเสนอแนวทางการปรับปรุง (A) ซ่ึงสอดคลองกับ วีรพงศ 
บดีรัฐ (2543: 7) ซ่ึงกลาวถึงการดําเนินงานโดยยึดกิจกรรม PDCA จะชวยใหกิจกรรมมีการปรับปรุงอยางตอเน่ือง 

ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน  พบวา ประเด็นปญหาหน่ึงคือหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัยดานการ 
ประกันคุณภาพ ยังมีการประสานงานหรือการใหรายละเอียดตัวบงช้ี ตลอดแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจนไมเพียงพอ ซ่ึง
หนวยงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยควรเปนหนวยงานหลักเปนผูที่มีความเชี่ยวชาญในการประสานและอธิบายตัวบงชี้
ตอหนวยงานอ่ืน ๆ รวมไปถึงการเปนตนแบบในการจัดทํารายงานประเมินตนเอง (SAR) หรือตนแบบในการจัดทําเอกสารตาง 
ๆ ที่เก่ียวของกับดานประกันคุณภาพ สอดคลองกับงานวิจัยของ ใจชนก ภาคอัต (2553) ที่ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมใน
การประกันคุณภาพการศึกษา กรณีศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ไดใหขอเสนอแนะวา ควรมีการบูรณาการตวัช้ีวัดจาก
การประเมิน ตาง ๆ ใหเหลือนอยลง และผูที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนคณะทํางานควรมีความรูความเขาใจในตัวบงช้ีที่รับผิดชอบ
อยางแทจริงและเขารวมประชุมอยางสมํ่าเสมอ อีกทั้งสอดคลองกับงานวิจัยของ กรรณิกา  สุขสมัย (2556: 71) ทําการศึกษา
การดําเนินงานและความคาดหวังของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีตอกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา โดย
มีผลการวิจัยเสนอแนะวาหนวยงานประกันคุณภาพควรมีรูปแบบหรือระบบการพัฒนาผูเชี่ยวชาญงานดานประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย เพื่อสามารถใหขอเสนอแนะกับบุคลากรที่มีขอสงสัยเก่ียวกับงานประกันคุณภาพ จัดใหมีผูเชี่ยวชาญหน่ึงทาน ตอ
หน่ึงคณะเพื่อทําหนาที่ประสานงาน ชวยเหลือ กระตุน การดําเนินงานของคณะ 

ปญหาอีกประการหน่ึง คือ การเปล่ียนเกณฑการประเมินของตัวบงชี้ตาง ๆ ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงใหมตลอด สงผลตอ
การเตรียมแผนการดําเนินการ การเก็บหลักฐาน ตลอดจนการเปล่ียนผูปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพของหนวยงาน ซ่ึง
สงผลตอผูเขามารับผิดชอบคนใหม โดยตองมีการเรียนรูใหม และอาจไมเขาใจในการดําเนินงาน หรือการเก็บเอกสารที่ดีพอ 
เชนเดียวกับ จุฑารัตน วิทยาขาว (2544 อางถึงใน เนตรรุง  อยูเจริญ , 2554 : 71) ซ่ึงไดศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันเทคโนโลยีพระนครเหนือ และพบวาการขาดแคลนบุคลากร จะกอใหเกิดปญหาในการประสานงาน และการดําเนินงาน
ซ่ึงลักษณะดังกลาวน้ีคลายคลึงกับการเปล่ียนผูรับผิดชอบดานการประกันคุณภาพ เน่ืองจากเกิดปญหาดานการประสานงาน 
และสงผลตอประสิทธิภาพการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

ปจจัยแหงความสําเร็จของการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ พบวา ประกอบไปดวย ดานบุคลากร งบประมาณ  
กระบวนการดําเนินงาน ความรูความเขาใจ การสรางคานิยมที่ดี การสรางเครือขาย เชนเดียวกับงานวิจัยของ ถิรนันท ปาลี 
(2553: 69) ไดทําการประเมินคุณภาพระบบการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย เชียงใหม พรอมเสนอขอคนพบจาก
การศึกษาวา ควรสนับสนุนใหบุคลากรอบรมเพิ่มพูน ความรู ทักษะเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ศึกษาดูงาน 
แลกเปล่ียนความรูกับหนวยงานอ่ืนเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

ความทาทาย หรือการวางแผนเพื่อพัฒนางาน แบงเปนประเด็นหลัก ๆ คือ การสรางทัศนคติที่ดี และการสรางระบบ
กลไกที่ดีกวาเดิม ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ เนตรรุง อยูเจริญ (2554) ทําการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการนํานโยบายการ
ประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ ศึกษาเฉพาะกรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พบวา ปจจัยที่สงผลตอการนํานโยบายการ
ประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ มากที่สุด คือ เจตคติตอการประกันคุณภาพการศึกษา ดังน้ันหากบุคลากรมีทัศนคติ หรือเจต
คติที่ดี จะสงผลตอการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาใหดีขึ้นเชนกัน  
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณลักษณะความสมานฉันทของนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ช้ันปที่ 
1 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรรณีกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย จํานวน 90 คน เปนกลุม
ตัวอยางแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามระดับการปฏิบัติตามคุณลักษณะความสมานฉันทของ
นักศึกษา มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .86 การวิเคราะหขอมูลอาศัยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาความถี่ รอยละ คาเฉล่ียและคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัย พบวา  
 นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ชั้นปที่ 1 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรรณี

มีระดับการปฏิบัติตามคุณลักษณะความสมานฉันทภาพรวมอยูในระดับมากในทุกดาน ( X  =4.11) โดยเรียงลําดับของ

คุณลักษณะความสมานฉันทสามลําดับแรก คือ ดานความเห็นพองตองกัน ( X  =4.19) รองลงมา ดานความรวมมือรวมใจหรือ

ความสามัคค ี( X =4.18) และดานความไมเห็นแกตัว ( X =4.15) 
คําสําคัญ: คุณลักษณะ, ความสมานฉันท 

Abstract 

This research intended to study unity characteristics of the first year Community Development 
majors in the faculty of Humanity and Social Sciences.  Specific sampling methods were applied to the 
sample group which contained 90 people. The instruments used in this study were a questionnaire which 
was given to each individual, and the reliability of this method was valued to .86, The data analyses tools 
that were employed in this research were frequency, percentage, mean and standard deviation of one 
sample t-test and a dependent t-test. 

The results of the study indicated that the first year Community Development majors in the 

faculty of Humanity and Social Sciences have a high level of unity characteristicsin all subjects ( X =4.11). 

The highest was expressed approval ( X =4.19), the second was cooperation ( X =4.18) and the third was 

unselfishness ( X =4.15) 
Keyword:  Unity, Characteristics 

บทนํา 

สถานการณโลกาภิวัตนทําใหการเปล่ียนแปลงของโลกในยุคปจจุบันเปนไปอยางรวดเร็ว การเปล่ียนแปลงดังกลาว ได
สงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตและความเปนอยูของมนุษยอยางมากมายทั้งในปจจุบันและในอนาคต สภาพการณปญหาตาง 
ๆ ของโลก ยอมสงผลกระทบโดยตรงตอนานาอารยประเทศ อันเปนสมาชิกของสังคมโลก ซ่ึงรวมทั้งประเทศไทยดวยเชนกัน 
ความซับซอนของปญหาและปรากฏการณตาง ๆ ในปจจุบัน อาจกลาวไดวาโลกในยุคปจจุบันเปนโลกของความขัดแยง 
(World of Paradox) ความรุนแรงของผลกระทบดังกลาวจะมากหรือนอย ขึ้นอยูกับคุณภาพของประชากรในประเทศน้ันๆ 
เปนสําคัญ กลาวคือ หากประเทศใดมีประชากรที่มีคุณภาพก็ยอมสามารถนําพาประเทศชาติรอดพนจากวิกฤติการณดังกลาวมห
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Major in the Faculty of Humanity and Social Sciences,  

RambhaiBarni Rajabhat University. 
ณัฏฐวุฒิ  ทรัพยอุปถัมภ 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณลักษณะความสมานฉันทของนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ชั้นปที่ 
1 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรรณีกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย จํานวน 90 คน เปนกลุม
ตัวอยางแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามระดับการปฏิบัติตามคุณลักษณะความสมานฉันทของ
นักศึกษา มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .86 การวิเคราะหขอมูลอาศัยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาความถี่ รอยละ คาเฉล่ียและคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัย พบวา  
 นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ชั้นปที่ 1 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรรณี

มีระดับการปฏิบัติตามคุณลักษณะความสมานฉันทภาพรวมอยูในระดับมากในทุกดาน ( X  =4.11) โดยเรียงลําดับของ

คุณลักษณะความสมานฉันทสามลําดับแรก คือ ดานความเห็นพองตองกัน ( X  =4.19) รองลงมา ดานความรวมมือรวมใจหรือ

ความสามัคค ี( X =4.18) และดานความไมเห็นแกตัว ( X =4.15) 
คําสําคัญ: คุณลักษณะ, ความสมานฉันท 

Abstract 

This research intended to study unity characteristics of the first year Community Development 
majors in the faculty of Humanity and Social Sciences.  Specific sampling methods were applied to the 
sample group which contained 90 people. The instruments used in this study were a questionnaire which 
was given to each individual, and the reliability of this method was valued to .86, The data analyses tools 
that were employed in this research were frequency, percentage, mean and standard deviation of one 
sample t-test and a dependent t-test. 

The results of the study indicated that the first year Community Development majors in the 

faculty of Humanity and Social Sciences have a high level of unity characteristicsin all subjects ( X =4.11). 

The highest was expressed approval ( X =4.19), the second was cooperation ( X =4.18) and the third was 

unselfishness ( X =4.15) 
Keyword:  Unity, Characteristics 

บทนํา 

สถานการณโลกาภิวัตนทําใหการเปล่ียนแปลงของโลกในยุคปจจุบันเปนไปอยางรวดเร็ว การเปล่ียนแปลงดังกลาว ได
สงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตและความเปนอยูของมนุษยอยางมากมายทั้งในปจจุบันและในอนาคต สภาพการณปญหาตาง 
ๆ ของโลก ยอมสงผลกระทบโดยตรงตอนานาอารยประเทศ อันเปนสมาชิกของสังคมโลก ซ่ึงรวมทั้งประเทศไทยดวยเชนกัน 
ความซับซอนของปญหาและปรากฏการณตาง ๆ ในปจจุบัน อาจกลาวไดวาโลกในยุคปจจุบันเปนโลกของความขัดแยง 
(World of Paradox) ความรุนแรงของผลกระทบดังกลาวจะมากหรือนอย ขึ้นอยูกับคุณภาพของประชากรในประเทศน้ันๆ 
เปนสําคัญ กลาวคือ หากประเทศใดมีประชากรที่มีคุณภาพก็ยอมสามารถนําพาประเทศชาติรอดพนจากวิกฤติการณดังกลาว
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ได และในทางตรงกันขามหากประเทศใด ประชากรขาดคุณภาพก็ยากที่จะฝาฟน ใหหลุดพนจากวิกฤติการณดังกลาวได 
(ชัยวัฒน ถิระพันธ และคณะ. 2543) 

เครื่องมือสําคัญอยางหน่ึงในการพัฒนาคุณภาพของประชากรคือ การจัดการศึกษาใหเอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพของ
มนุษย แตการจัดการศึกษาในระยะสองสามทศวรรษที่ผานมามีความเปล่ียนแปลงอยางมากมาย สะทอนใหเห็นถึงความ
พยายามที่จะมุงสูความเปนเลิศ เกิดการแขงขันขึ้นในระดับบุคคลและประเทศชาติ เพื่อใหมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
สามารถแขงขันกับนานาชาติได ดวยฐานคิดดังกลาว การศึกษาจึงมีโครงสรางของการจัดกิจกรรมที่มุงสูการแขงขันเปนสําคัญ 
เม่ือพิจารณาอยางผิวเผินจะเห็นวาเปนเรื่องที่ด ีแตหากพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบแลว พบวา การศึกษาที่มุงแขงขัน ซ่ึงมี
ผูแพผูชนะไดครอบงําผูคนและสังคมไทย ทําใหเกิดการแกงแยงชิงดีชิงเดน เกิดการเอารัดเอาเปรียบ เห็นแกประโยชนสวนตน
เปนที่ตั้ง (ไชยรัตน ปราณีและคณะ. 2553) 

สภาพการณของสังคมเชนน้ี เปนภาพสะทอนของสังคมที่ไมพรอมรับมือกับความขัดแยงที่ดํารงอยูในสังคม หรือ
กลาวอีกนัยหน่ึงวา สังคมไทยมิไดเปนสังคมที่สุขสงบ ปราศจากความรุนแรง แตเปนสังคมที่มีความรุนแรง ดํารงอยูในทุกระดับ
สังคม การที่จะนําสังคมไปสูสันติภาวะไดน้ัน สังคมจําเปนตองสรางเครื่องมือ บุคลากรและองคประกอบที่จําเปน ซ่ึงเก้ือกูลให
สังคมเกิดความสมานฉันทและเกิดความสันติสุขขึ้นเครื่องมือสําคัญอยางหน่ึงเพื่อใหเกิดสันติภาวะของสังคมดังกลาว คือ การ
จัดการศึกษาที่พัฒนาคนเขาใจส่ิงแวดลอมและสังคมใหอยูในสังคมไดอยางสงบสุข เพราะที่จริงความสําเร็จของมนุษย คือ การ
แกปญหาของสังคม เพื่อใหชีวิตมนุษยดีขึ้น มีความสุขขึ้น สังคมมีสันติสุขดวยตลอดจน การขยายความหมายไปถึง การสราง
โลก สรางสภาพแวดลอมที่รมเย็นรื่นรมยขึ้น (พระธรรมปฎก. 2540) การพัฒนาคนที่แทจริงจะตองชวยประสานประโยชน
ระหวางคนในสังคมรวมทั้งธรรมชาติใหเขากันไดอยางกลมกลืนและเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน ถาส่ิงที่ดีงามแกชีวิต 

นอกจากน้ียุทธศาสตรการพัฒนาสังคมของประเทศไทย พ.ศ. 2550 ตองการใหสังคมไทยเปนสังคมที่พึงปรารถนา 
คือ สังคมที่ดีงาม และอยูเย็นเปนสุขรวมกัน ซ่ึงหมายถึง เปนสังคมแหงความพอเพียงและสันติ มีเศรษฐกิจพอเพียง ไมทอดทิ้ง
กัน มีความเปนธรรม มีวัฒนธรรม มีคุณธรรม มีความเขมแข็งของสังคมและสามารถรักษาความสมดุลในตัวเอง และกับโลก
ภายนอกทามกลางความเปล่ียนแปลง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย. 2549) รวมทั้งเปาหมายของ
แผนการศึกษาของชาต ิ(พ.ศ.2545-2559) ไดกําหนดไววาใหคนไทยมีความเปนมนุษยที่สมบูรณ เกง ดี มีความสุข ใหสังคมมี
ความเขมแข็งและมีดุลยภาพใน 3 ดาน คือ 1) สังคมคุณภาพ 2) สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู และ 3) สังคมสมานฉันท 
เอ้ืออาทรตอกัน (สันติภาพ. 2546) 

จากกรอบแนวคิดดังกลาว การจัดการศึกษาควรมีรูปแบบที่มุงพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียน ใหมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค กลาวคือ เปนคนเกง ดีและมีความสุข ซ่ึงหมายถึงตองเปนทั้งคนเกงและดีดวย จึงจะทําใหสังคมเกิดความสงบสุขไดใน
ที่สุดและการที่จะอยูรวมกันอยางมีความสุขในสังคม เกิดความรัก ความสามัคคีปรองดองกัน มีเมตตาใหคุณคาแกคนทุกคน
อยางเทาเทียมกัน ถึงประโยชนของสวนรวมเปนหลัก คุณลักษณะดังกลาวเรียกวาเปนสังคมแหงความสมานฉันทเอ้ืออาทรตอ
กัน ดังน้ันจึงควรตองปลูกฝงสรางเสริมคุณลักษณะแหงความสมานฉันทใหเกิดกับตัวบุคคล จึงจะนําไปสูสังคมที่สมานฉันทได
ในที่สุด  

อยางไรก็ตาม คุณลักษณะความสมานฉันทของนักศึกษาจะเปนรูปแบบในการจัดการเรียนรูเพื่อใหเกิดคุณลักษณะ
ความสมานฉันทยังไมมีรูปธรรมหรือแนวทางที่ชัดเจน การที่จะปลูกฝงหรือสรางเสริมคุณลักษณะดังกลาวไดอยางตรงเปาตรง
ประเด็น จึงควรที่จะตองมีการวิจัยเพื่อใหการดําเนินการในเรื่องดังกลาวเปนไปตามเจตนารมณของสังคมและประเทศชาติ
ตอไป ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจที่จะทําการวิจัยเก่ียวกับคุณลักษณะของความสมานฉันทของนักศึกษา เพื่อนําไปจัดรูปแบบการ
จัดการเรียนรูที่สามารถปลูกฝงสรางเสริมคุณลักษณะดังกลาวไดอยางเปนจริง 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศึกษาคุณลักษณะความสมานฉันทของนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ชั้นปที่ 1 คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การศึกษาคุณลักษณะความสมานฉันทของนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนชั้นปที่ 1 คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรรณีผูวิจัยไดกําหนดวิธีดําเนินการวิจัย ดังน้ี มห
าว
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การประชุมวิชาการวิจัยรำาไพพรรณี ครั้งที่ 9, “การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2558

380 56 

 

 1. การศึกษาเพื่อเตรียมการวิจัย 
 การศึกษาเพื่อเตรียมการวิจัย ผูวิจัยไดทําการคนควาขอมูล หลักการ แนวคิด สถานการณและวรรณกรรมที่เก่ียวของ
กับความสมานฉันทและทําการสังเคราะหเอกสาร เพื่อสรางแนวคําถามเพื่อการวิจัย  
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปที่  1 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 90 คน 

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ แบบสอบถามเก่ียวกับคุณลักษณะความสมานฉันท
ของนักศึกษาตามแนวคิดของไชยรัตน ปราณีและคณะ (2553) จํานวน 7 ดาน คือ ดานความรวมมือรวมใจหรือความสามัคคี 
ดานความพอใจรวมกัน ดานความเคารพซ่ึงกันและกัน ดานการชวยเหลือเก้ือกูลกัน ดานความไมเห็นแกตัว ดานการมีจิตสํานึก
เพื่อสวนรวม ดานความเห็นพองตองกัน ซ่ึงแบงออกเปน 2 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ ประกอบดวย เพศ อายุ 
อาชีพของผูปกครอง คาใชจายในการเรียนของนักศึกษาตอเดือน 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามระดับการปฏิบัติดานวามสมานฉันทของนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มีลักษณะเปน
แบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) ทั้งน้ีแบงออกเปน 7 ดาน ดังน้ี  

1. ดานความรวมมือรวมใจหรือความสามัคคี จํานวน 10 ขอ 
2. ดานความพอใจรวมกัน จํานวน 16 ขอ 
3. ดานความเคารพซ่ึงกันและกัน จํานวน 12 ขอ 
4. ดานการชวยเหลือเก้ือกูลกัน จํานวน 15 ขอ 
5. ดานความไมเห็นแกตัว จํานวน 8 ขอ 
6. ดานการมีจิตสํานึกเพื่อสวนรวม จํานวน 10 ขอ 
7. ดานความเห็นพองตองกัน จํานวน 7 ขอ 
ผูวิจัยใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาค (Interval scale) โดยมีหลักเกณฑในการใหคะแนนดังน้ี 
คะแนน  5  หมายถึง  ระดับการปฏิบัติมากที่สุด 
คะแนน  4  หมายถึง  ระดับการปฏิบัติมาก 
คะแนน  3  หมายถึง  ระดับการปฏิบัติปานกลาง 
คะแนน  2  หมายถึง  ระดับการปฏิบัตินอย 
คะแนน  1  หมายถึง  ระดับการปฏิบัตินอยที่สุด 
ในการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยนําผลคะแนนจากการกําหนดดังกลาวมาประเมินคาเพื่อหาความหมายคาคะแนนเฉล่ีย 

โดยใชสูตร (กัลยา วานิชยบัญชา. 2544) 
 
อันตรภาคชั้น    =        คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ําสุด 

             จํานวนชั้น 
   =    5 - 1 
             5 
   =    0.8 

คะแนนเฉล่ีย   ระดับการปฏิบัติ 
คะแนน  4.21 - 5.00  หมายถึง  มากที่สุด 
คะแนน  3.41 - 4.20  หมายถึง  มาก 
คะแนน  2.61 - 3.40  หมายถึง  ปานกลาง 
คะแนน  1.81 - 2.60  หมายถึง  นอย 
คะแนน  1.00 - 1.80  หมายถึง  นอยที่สุด 

 
3. การสรางและพัฒนาเครื่องมือ แบบสอบถามเก่ียวกับคุณลักษณะความสมานฉันทของนักศึกษาสาขาวิชาการ

พัฒนาชุมชน มีขั้นตอนในการสรางและพัฒนา ดังน้ี มห
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 1. การศึกษาเพื่อเตรียมการวิจัย 
 การศึกษาเพื่อเตรียมการวิจัย ผูวิจัยไดทําการคนควาขอมูล หลักการ แนวคิด สถานการณและวรรณกรรมที่เก่ียวของ
กับความสมานฉันทและทําการสังเคราะหเอกสาร เพื่อสรางแนวคําถามเพื่อการวิจัย  
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่  1 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 90 คน 

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ แบบสอบถามเก่ียวกับคุณลักษณะความสมานฉันท
ของนักศึกษาตามแนวคิดของไชยรัตน ปราณีและคณะ (2553) จํานวน 7 ดาน คือ ดานความรวมมือรวมใจหรือความสามัคคี 
ดานความพอใจรวมกัน ดานความเคารพซ่ึงกันและกัน ดานการชวยเหลือเก้ือกูลกัน ดานความไมเห็นแกตัว ดานการมีจิตสํานึก
เพื่อสวนรวม ดานความเห็นพองตองกัน ซ่ึงแบงออกเปน 2 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ ประกอบดวย เพศ อายุ 
อาชีพของผูปกครอง คาใชจายในการเรียนของนักศึกษาตอเดือน 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามระดับการปฏิบัติดานวามสมานฉันทของนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มีลักษณะเปน
แบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) ทั้งน้ีแบงออกเปน 7 ดาน ดังน้ี  

1. ดานความรวมมือรวมใจหรือความสามัคคี จํานวน 10 ขอ 
2. ดานความพอใจรวมกัน จํานวน 16 ขอ 
3. ดานความเคารพซ่ึงกันและกัน จํานวน 12 ขอ 
4. ดานการชวยเหลือเก้ือกูลกัน จํานวน 15 ขอ 
5. ดานความไมเห็นแกตัว จํานวน 8 ขอ 
6. ดานการมีจิตสํานึกเพื่อสวนรวม จํานวน 10 ขอ 
7. ดานความเห็นพองตองกัน จํานวน 7 ขอ 
ผูวิจัยใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาค (Interval scale) โดยมีหลักเกณฑในการใหคะแนนดังน้ี 
คะแนน  5  หมายถึง  ระดับการปฏิบัติมากที่สุด 
คะแนน  4  หมายถึง  ระดับการปฏิบัติมาก 
คะแนน  3  หมายถึง  ระดับการปฏิบัติปานกลาง 
คะแนน  2  หมายถึง  ระดับการปฏิบัตินอย 
คะแนน  1  หมายถึง  ระดับการปฏิบัตินอยที่สุด 
ในการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยนําผลคะแนนจากการกําหนดดังกลาวมาประเมินคาเพื่อหาความหมายคาคะแนนเฉล่ีย 

โดยใชสูตร (กัลยา วานิชยบัญชา. 2544) 
 
อันตรภาคชั้น    =        คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ําสุด 

             จํานวนชั้น 
   =    5 - 1 
             5 
   =    0.8 

คะแนนเฉล่ีย   ระดับการปฏิบัติ 
คะแนน  4.21 - 5.00  หมายถึง  มากที่สุด 
คะแนน  3.41 - 4.20  หมายถึง  มาก 
คะแนน  2.61 - 3.40  หมายถึง  ปานกลาง 
คะแนน  1.81 - 2.60  หมายถึง  นอย 
คะแนน  1.00 - 1.80  หมายถึง  นอยที่สุด 

 
3. การสรางและพัฒนาเครื่องมือ แบบสอบถามเก่ียวกับคุณลักษณะความสมานฉันทของนักศึกษาสาขาวิชาการ

พัฒนาชุมชน มีขั้นตอนในการสรางและพัฒนา ดังน้ี 

57 

 

   1. ศึกษาคนควาเอกสาร งานวิจัยที่เก่ียวของเพื่อกําหนดแนวทางในการสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูล  

2. ดําเนินการสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
   3. นําเครื่องมือที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) โดยการหาคาดัชนีความ
สอดคลองของขอคําถามกับจุดประสงค (Index of Item Objective Congruence : IOC) และความครอบคลุมของเน้ือหา
จํานวน 3 ทาน โดยคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับจุดประสงค (IOC) ของแบบสอบถาม มีคาเทากับ .86  
    4. ปรับปรุงแกไขเครื่องมือหลังจากที่ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบแลว โดยปรับปรุงภาษาและขอความบางตอน
ของเครื่องมือ 
   5. นําเครื่องมือที่ไดปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try-out) กับนักศึกษาชั้นปที่ 2 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
ที่ไมไดเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 60 คน เพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยการหาคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับ โดยใชสูตร
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค  

4. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณใชวิธีการทางสถิติโดยการ
วิเคราะห หาคาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย 

  1. ผลการศึกษาขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษา ปรากฏผลการขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษากลุมตัวอยางจํานวน 90 
คน ดังน้ี 
  เพศ พบวา นักศึกษาสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 62.22  เพศหญิง รอยละ 37.79 
 อายุ พบวา นักศึกษามีอายุ ระหวาง 18 ถึง 19 ป โดยสวนใหญ รอยละ 58.89 รองลงมา อายุ 20-21 ป รอยละ 
20.00 อายุ 22-23 ป รอยละ 12.22 และอายุ 24 ปขึ้นไป รอยละ 8.89 
 อาชีพของผูปกครอง พบวา สวนใหญผูปกครองของนักศึกษามีอาชีพเกษตรกรรม รอยละ 36.67 รองลงมาคือ 
คาขายและรับจางทั่วไป รอยละ 20.00 ธุรกิจสวนตัว รอยละ8.89 รับราชการ รอยละ 13.33 และอาชีพอ่ืน ๆ คือ เพาะเล้ียง
สัตวนํ้า (เล้ียงกุง) รอยละ 1.11 
 คาใชจายในการเรียนของนักศึกษาตอเดือน พบวานักศึกษาสวนใหญมีคาใชจายในการเรียนระหวาง 2,001 – 3,000 
บาท รอยละ 50.00 รองลงมาคือ ระหวาง 3,001 – 4,000 บาท รอยละ 18.88 คาใชจายระหวาง 4,001 – 5,000 บาท รอย
ละ 14.44 คาใชจาย ต่ํากวา 2,000 บาท รอยละ 12.22 คาใชจายระหวาง 5,001 – 6,000 บาท รอยละ 3.33 และ คาใชจาย
ตั้งแต 6,001 บาทขึ้นไป รอยละ 1.11 

2. ผลการศึกษาระดับการปฏิบัติตามคุณลักษณะความสมานฉันทของนักศึกษา 
 ผลการศึกษาระดับการปฏิบัติตามคุณลักษณะความสมานฉันทของนักศึกษา จํานวน 7 ดานพบวา นักศึกษามีระดับ

การปฏิบัติตามคุณลักษณะความสมานฉันทอยูในระดับมาก ( X =4.11) เม่ือพิจารณารายดานปรากฏวา นักศึกษามี

คุณลักษณะความเห็นพองตองกันอยูในระดับมาก ( X =4.19) รองลงมา ดานความรวมมือรวมใจหรือความสามัคคี ( X =4.18) 

ดานความไมเห็นแกตัว ( X =4.15) ดานความเคารพซ่ึงกันและกัน ( X =4.13)  ดานความชวยเหลือเก้ือกูลกัน ( X =4.10) 

ดานความพอใจรวมกัน ( X =4.09) และดานการมีจิตสํานึกเพื่อสวนรวม ( X =3.97) 

อภิปรายผล 

   คุณลักษณะความสมานฉันทของนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรรณีอยูในระดับมากในทุกดานทั้งน้ีเม่ือพิจารณาแลวพบวานักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
สวนใหญมีอายุระหวาง 18-19 ป ซ่ึงเปนผูที่จบการศึกษาในระดับมัธยมปลายและไดรับการอบรม ปลูกฝงความคิดในเรื่องของ
การรวมมือ การชวยเหลือซ่ึงกันและกัน มีความเปนพวกพอง จากสถาบันการศึกษาเดิม ประกอบกับการเขามาเรียนใน
ระดับอุดมศึกษาจําเปนตองแสวงหาแนวทางการสรางเพื่อนกลุมใหมจึงทําใหนักศึกษาสวนใหญมีคุณลักษณะความสมานฉันทอ
ยูในระดับมาก ประกอบกับการที่นักศึกษาสวนใหญมีพื้นเพมาจากการเปนชาวชนบทที่ยังยึดถืออาชีพการทําการเกษตรกรรม
อาจจะเปนสวนหน่ึงที่คิดวาความเปนเพื่อนพอง นองพี่ในชุมชนของตนเองซ่ึงเปนส่ิงที่นักศึกษาประสบอยูในชีวิตประจําวันของ
เขา จึงสงผลใหนักศึกษามีระดับการปฏิบัติตามคุณลักษณะความสมานฉันทอยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับกองวิจัยทางการมห
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ศึกษา กรมวิชาการ (2545) ศึกษาเรื่องดัชนีวัดความสมานฉันทและเอ้ืออาทรตอสังคมไทย โดยใชเทคนิคเดลฟาย ผลการวิจัย
พบวา 1) ความสมานฉันท หมายถึง ความรวมมือรวมใจ หรือความสามัคค ีความเอ้ืออาทร หมายถึง ความชวยเหลือเก้ือกูลกัน 
2) คุณลักษณะของเด็กที่มีความสมานฉันท คือ มีความสามัคคี และใหความรวมมือกับผูอ่ืน 3) คุณลักษณะของเด็กที่มีความ
เอ้ืออาทร คือ มีนํ้าใจ และมีความเมตตากรุณา 4) พฤติกรรมที่สงเสริมใหเด็กมีความสมานฉันท คือ ทํากิจกรรมรวมกับผูอ่ืน มี
โอกาสชวยเหลือกัน รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 5) พฤติกรรมที่สงเสริมใหเด็กมีความเอ้ืออาทร คือ มีนํ้าใจชวยเหลือเก้ือกูลกัน
และเห็นอกเห็นใจ 6) ปจจัยดานบริบทที่เด็กจะดําเนินการใหสําเร็จ โดยใชความสมานฉันทและความเอ้ืออาทร คือ มี
บรรยากาศที่เอ้ือใหเด็กเกิดความสมานฉันทและความเอ้ืออาทรและจัดส่ิงแวดลอมใหเด็กทํางานรวมกัน  7) ปจจัยดาน
กระบวนการที่เด็กจะดําเนินการใหสําเร็จ โดยใชความสมานฉันทและเอ้ืออาทร คือ ครูตองจัดกิจกรรมที่มุงเนนการพัฒนา
ความสมานฉันทและเอ้ืออาทร จัดประสบการณใหเด็กมีความเมตตากรุณา 8) ปจจัยดานผลผลิตที่เด็กจะดําเนินการใหสําเร็จ 
โดยใชความสมานฉันทและความเอ้ืออาทร คือเด็กยอมรับและเห็นคุณคาของความสมานฉันทและเอ้ืออาทร ครูและเด็กเห็น
คุณคาและนําความสมานฉันท และเอ้ืออาทรไปใชในชีวิตประจําวัน และเด็กมีพฤติกรรมความสมานฉันทและเอ้ืออาทร 9) 
ปจจัยที่สงผลใหเด็กมีความสมานฉันท คือ ไมมีกิจกรรมที่ใหโอกาสเด็กสมานฉันท ไมใหเด็กมีโอกาสชวยเหลือกัน เด็กคิดแต
ประโยชนตนเองและเห็นแกตัว 10) ปจจัยที่สงผลใหเด็กไมมีความเอ้ืออาอาทร คือ เด็กเห็นแกตัวและเด็กชอบเอารัดเอาเปรียบ 
11) แนวทางที่ทางโรงเรียนหรือผูเก่ียวของกับการศึกษาตองดําเนินการเพื่อชวยใหเด็กมีความสมานฉันทและเอ้ืออาทร คือ
สงเสริมใหเด็กไดชวยเหลือกันและทํางานเปนกลุม สรางส่ิงแวดลอมที่เปนตัวอยางที่แสดงใหเห็นถึงความสมานฉันทและเอ้ือ
อาทรและควรจัดบรรยากาศ ใหมีความสมานฉันทและเอ้ืออาทร และมีความสอดคลองกับการศึกษาของ ไชยรัตน ปราณีและ
คณะ (2553) ที่ทําการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะความสมานฉันทของเยาวชนไทย มี
วัตถุประสงคสําคัญ คือ เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะความสมานฉันทใหกับเยาวชนไทย โดยการ
วิจัยครั้งน้ี มีลักษณะเปนการวิจัยพัฒนาทดลอง (Experimental Development) ผลการวิจัย พบวา คุณลักษณะความ
สมานฉันทของเยาวชนไทย (Reconciliation) คือ คุณลักษณะในตัวบุคคลที่สะทอนใหเห็นถึงความรวมมือรวมใจหรือความ
สามัคคี (Unity) ความพอใจ รวมกัน (Satisfy) การเคารพซ่ึงกันและกัน (Respect) การชวยเหลือเก้ือกูลกัน (Help) ความไม
เห็นแกตัว (Unself-centered) หรือมีจิตสํานึกเพื่อสวนรวม (Public Consciousness) และมีความเห็นพองตองกัน (Agree) 
ซ่ึงผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลคุณลักษณะความสมานฉันทของเยาวชนไทย พบวา โมเดลมีความ
สอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยพิจารณาไดจาก คาไค-สแควร (Chi-Square) มีคาเทากับ 10.90 ที่ชั้นแหงความ
เปนอิสระ (degree of freedom) 9 มี คาความนาจะเปน หรือคา p เทากับ 0.28268 น่ันคือ คาไค-สแควร ไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ และคา ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) รวมทั้งคาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) มีคา เทากับ 1.00 
และ 0.99 ตามลําดับ โดยปรากฏผลการศึกษาจากกลุมทดลองวา นักเรียนที่เรียนโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อ

เสริมสรางคุณลักษณะความสมานฉันทของเยาวชนไทย มีคุณลักษณะความสมานฉันทอยูในระดับมาก ( X = 4.38) โดยเม่ือ

พิจารณารายดานปรากฏวา อันดับแรก นักเรียนมีคุณลักษณะความเห็นพองตองกันอยูในระดับมาก ( X = 4.46) รองลงมา 

การมีจิตสํานึกเพื่อสวนรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.45)  ความไมเห็นแกตัวอยูในระดับมาก ( X = 4.42) 

ขอเสนอแนะในการวิจัย 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งน้ี 
1. ผลจากการวิจัย ในครั้งน้ีอาจใชเปนแนวทางหน่ึงในการปรับปรุงการเรียนการสอนในประเด็นการทํางานรวมกัน

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาตาง ๆ เพื่อชวยพัฒนาการเรียนรูและสติปญญาของกลุมนักศึกษา  
2. ควรสนับสนุนใหนักศึกษาไดเห็นคุณคาของความสมานฉันทดวยการเรียนรูจากการทํางานรวมกันกับนักศึกษาคน

อ่ืน ๆ เพื่อสอดคลองกับสภาพจริงของสังคมที่ประกอบดวยคนหลากหลายลักษณะและแตละคนมีความสามารถในการเรียนรู
โดยใชวิธีการและรูปแบบที่แตกตางกัน  

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
ควรมีการวิจัยในประเด็นอ่ืน ๆ เชน การมีสวนรวมในกิจกรรม สิทธิของบุคคล หรือ ความเปนนักศึกษาใน

มหาวิทยาลัย เปนตน เพื่อเปนการตอยอดในเรื่องของคุณลักษณะความสมานฉันทของนักศึกษา 
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ศึกษา กรมวิชาการ (2545) ศึกษาเรื่องดัชนีวัดความสมานฉันทและเอ้ืออาทรตอสังคมไทย โดยใชเทคนิคเดลฟาย ผลการวิจัย
พบวา 1) ความสมานฉันท หมายถึง ความรวมมือรวมใจ หรือความสามัคค ีความเอ้ืออาทร หมายถึง ความชวยเหลือเก้ือกูลกัน 
2) คุณลักษณะของเด็กที่มีความสมานฉันท คือ มีความสามัคคี และใหความรวมมือกับผูอ่ืน 3) คุณลักษณะของเด็กที่มีความ
เอ้ืออาทร คือ มีนํ้าใจ และมีความเมตตากรุณา 4) พฤติกรรมที่สงเสริมใหเด็กมีความสมานฉันท คือ ทํากิจกรรมรวมกับผูอ่ืน มี
โอกาสชวยเหลือกัน รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 5) พฤติกรรมที่สงเสริมใหเด็กมีความเอ้ืออาทร คือ มีนํ้าใจชวยเหลือเก้ือกูลกัน
และเห็นอกเห็นใจ 6) ปจจัยดานบริบทที่เด็กจะดําเนินการใหสําเร็จ โดยใชความสมานฉันทและความเอ้ืออาทร คือ มี
บรรยากาศที่เอ้ือใหเด็กเกิดความสมานฉันทและความเอ้ืออาทรและจัดส่ิงแวดลอมใหเด็กทํางานรวมกัน  7) ปจจัยดาน
กระบวนการที่เด็กจะดําเนินการใหสําเร็จ โดยใชความสมานฉันทและเอ้ืออาทร คือ ครูตองจัดกิจกรรมที่มุงเนนการพัฒนา
ความสมานฉันทและเอ้ืออาทร จัดประสบการณใหเด็กมีความเมตตากรุณา 8) ปจจัยดานผลผลิตที่เด็กจะดําเนินการใหสําเร็จ 
โดยใชความสมานฉันทและความเอ้ืออาทร คือเด็กยอมรับและเห็นคุณคาของความสมานฉันทและเอ้ืออาทร ครูและเด็กเห็น
คุณคาและนําความสมานฉันท และเอ้ืออาทรไปใชในชีวิตประจําวัน และเด็กมีพฤติกรรมความสมานฉันทและเอ้ืออาทร 9) 
ปจจัยที่สงผลใหเด็กมีความสมานฉันท คือ ไมมีกิจกรรมที่ใหโอกาสเด็กสมานฉันท ไมใหเด็กมีโอกาสชวยเหลือกัน เด็กคิดแต
ประโยชนตนเองและเห็นแกตัว 10) ปจจัยที่สงผลใหเด็กไมมีความเอ้ืออาอาทร คือ เด็กเห็นแกตัวและเด็กชอบเอารัดเอาเปรียบ 
11) แนวทางที่ทางโรงเรียนหรือผูเก่ียวของกับการศึกษาตองดําเนินการเพื่อชวยใหเด็กมีความสมานฉันทและเอ้ืออาทร คือ
สงเสริมใหเด็กไดชวยเหลือกันและทํางานเปนกลุม สรางส่ิงแวดลอมที่เปนตัวอยางที่แสดงใหเห็นถึงความสมานฉันทและเอ้ือ
อาทรและควรจัดบรรยากาศ ใหมีความสมานฉันทและเอ้ืออาทร และมีความสอดคลองกับการศึกษาของ ไชยรัตน ปราณีและ
คณะ (2553) ที่ทําการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะความสมานฉันทของเยาวชนไทย มี
วัตถุประสงคสําคัญ คือ เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะความสมานฉันทใหกับเยาวชนไทย โดยการ
วิจัยครั้งน้ี มีลักษณะเปนการวิจัยพัฒนาทดลอง (Experimental Development) ผลการวิจัย พบวา คุณลักษณะความ
สมานฉันทของเยาวชนไทย (Reconciliation) คือ คุณลักษณะในตัวบุคคลที่สะทอนใหเห็นถึงความรวมมือรวมใจหรือความ
สามัคคี (Unity) ความพอใจ รวมกัน (Satisfy) การเคารพซ่ึงกันและกัน (Respect) การชวยเหลือเก้ือกูลกัน (Help) ความไม
เห็นแกตัว (Unself-centered) หรือมีจิตสํานึกเพื่อสวนรวม (Public Consciousness) และมีความเห็นพองตองกัน (Agree) 
ซ่ึงผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลคุณลักษณะความสมานฉันทของเยาวชนไทย พบวา โมเดลมีความ
สอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยพิจารณาไดจาก คาไค-สแควร (Chi-Square) มีคาเทากับ 10.90 ที่ชั้นแหงความ
เปนอิสระ (degree of freedom) 9 มี คาความนาจะเปน หรือคา p เทากับ 0.28268 น่ันคือ คาไค-สแควร ไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ และคา ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) รวมทั้งคาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) มีคา เทากับ 1.00 
และ 0.99 ตามลําดับ โดยปรากฏผลการศึกษาจากกลุมทดลองวา นักเรียนที่เรียนโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อ

เสริมสรางคุณลักษณะความสมานฉันทของเยาวชนไทย มีคุณลักษณะความสมานฉันทอยูในระดับมาก ( X = 4.38) โดยเม่ือ

พิจารณารายดานปรากฏวา อันดับแรก นักเรียนมีคุณลักษณะความเห็นพองตองกันอยูในระดับมาก ( X = 4.46) รองลงมา 

การมีจิตสํานึกเพื่อสวนรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.45)  ความไมเห็นแกตัวอยูในระดับมาก ( X = 4.42) 

ขอเสนอแนะในการวิจัย 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งน้ี 
1. ผลจากการวิจัย ในครั้งน้ีอาจใชเปนแนวทางหน่ึงในการปรับปรุงการเรียนการสอนในประเด็นการทํางานรวมกัน

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาตาง ๆ เพื่อชวยพัฒนาการเรียนรูและสติปญญาของกลุมนักศึกษา  
2. ควรสนับสนุนใหนักศึกษาไดเห็นคุณคาของความสมานฉันทดวยการเรียนรูจากการทํางานรวมกันกับนักศึกษาคน

อ่ืน ๆ เพื่อสอดคลองกับสภาพจริงของสังคมที่ประกอบดวยคนหลากหลายลักษณะและแตละคนมีความสามารถในการเรียนรู
โดยใชวิธีการและรูปแบบที่แตกตางกัน  

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
ควรมีการวิจัยในประเด็นอ่ืน ๆ เชน การมีสวนรวมในกิจกรรม สิทธิของบุคคล หรือ ความเปนนักศึกษาใน

มหาวิทยาลัย เปนตน เพื่อเปนการตอยอดในเรื่องของคุณลักษณะความสมานฉันทของนักศึกษา 
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คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคม
อาเซียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรรณีและ 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติ และ
พฤติกรรม การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรรณีประชากรที่ใชในการ
วิจัยครั้งน้ี คือ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรรณีจํานวน 9,008 คน โดยใชการคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางที่มีความ
เชื่อถือได 95% ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 400 คน และใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 

ผลการวิจัยพบวา 1) นักศึกษามีความรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียนอยูในระดับสูง โดยนักศึกษามีความรูเก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียนเรื่องอาเซียน (ASEAN) ยอมาจากคําวา Association of South East Asian Nations หรือสมาคม
ประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต มากที่สุด และนักศึกษามีความรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียนเรื่องประชาคมอาเซียนถือ
กําเนิดมาจากประกาศปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) นอยที่สุด 2) นักศึกษามีทัศนคติเก่ียวกับประชาคมอาเซียน
อยูในระดับปานกลาง โดยนักศึกษามีทัศนคติเก่ียวกับประชาคมอาเซียนวาประชาคมอาเซียนทําใหคุณภาพชีวิตของคนใน
ประเทศดีขึ้น มากที่สุด และนักศึกษามีทัศนคติเก่ียวกับประชาคมอาเซียนวาประชาคมอาเซียนทําใหเกิดการแลกเปล่ียนทาง
วัฒนธรรม นอยที่สุด และ 3) นักศึกษามีพฤติกรรมการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนอยูในระดับสูง โดยนักศึกษามี
พฤติกรรมการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนในเรื่องการเปดรับขาวสารเก่ียวกับประชาคมอาเซียนจากส่ือตางๆ 
มากที่สุด และนักศึกษามีพฤติกรรมในเรื่องการเดินทางไปประเทศสมาชิกอาเซียน นอยที่สุด 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา 1) ความรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียนของนักศึกษา ไมมีความสัมพันธกับ ทัศนคติ
เก่ียวกับประชาคมอาเซียนของนักศึกษา 2) ความรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียนของนักศึกษา มีความสัมพันธกับ พฤติกรรมการ
เตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนของนักศึกษา และ 3) ทัศนคติเก่ียวกับประชาคมอาเซียนของนักศึกษา มี
ความสัมพันธกับ พฤติกรรมการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนของนักศึกษา 
คําสําคัญ : ความรู, ทัศนคติ, พฤติกรรม, ประชาคมอาเซียน, มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

Abstract 

The objectives of the study were to : 1) examine the knowledge, attitude and behavior to ASEAN 
community among students in Rambhai Barni Rajabhat University and 2) execute the relationship 
between the knowledge, attitude and behavior to ASEAN community among students in Rambhai Barni 
Rajabhat University. The population was 9,008 students in Rambhai Barni Rajabhat University and using a 
95% confidence interval calculation. The representative samples consisted of 400, obtained by accidental 
sampling method. The research tool was questionnaires. Data analysis statistics were frequency, 
percentage, mean, standard deviation and Person’s product moment correlation coefficient. 

The results showed that 1) student had a very good understanding of ASEAN Community at a 
highest levels. The student knew that ASEAN was the abbreviation of Association of South East Asian 
Nations on the highest levels on the other hand the knowledge about the origin of ASEAN declaration 
came down to the lowest levels 2) student had the moderate attitude about ASEAN Community. The มห
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคม
อาเซียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรรณีและ 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติ และ
พฤติกรรม การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรรณีประชากรที่ใชในการ
วิจัยครั้งน้ี คือ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรรณีจํานวน 9,008 คน โดยใชการคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางที่มีความ
เชื่อถือได 95% ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 400 คน และใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 

ผลการวิจัยพบวา 1) นักศึกษามีความรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียนอยูในระดับสูง โดยนักศึกษามีความรูเก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียนเรื่องอาเซียน (ASEAN) ยอมาจากคําวา Association of South East Asian Nations หรือสมาคม
ประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต มากที่สุด และนักศึกษามีความรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียนเรื่องประชาคมอาเซียนถือ
กําเนิดมาจากประกาศปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) นอยที่สุด 2) นักศึกษามีทัศนคติเก่ียวกับประชาคมอาเซียน
อยูในระดับปานกลาง โดยนักศึกษามีทัศนคติเก่ียวกับประชาคมอาเซียนวาประชาคมอาเซียนทําใหคุณภาพชีวิตของคนใน
ประเทศดีขึ้น มากที่สุด และนักศึกษามีทัศนคติเก่ียวกับประชาคมอาเซียนวาประชาคมอาเซียนทําใหเกิดการแลกเปล่ียนทาง
วัฒนธรรม นอยที่สุด และ 3) นักศึกษามีพฤติกรรมการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนอยูในระดับสูง โดยนักศึกษามี
พฤติกรรมการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนในเรื่องการเปดรับขาวสารเก่ียวกับประชาคมอาเซียนจากส่ือตางๆ 
มากที่สุด และนักศึกษามีพฤติกรรมในเรื่องการเดินทางไปประเทศสมาชิกอาเซียน นอยที่สุด 
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เก่ียวกับประชาคมอาเซียนของนักศึกษา 2) ความรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียนของนักศึกษา มีความสัมพันธกับ พฤติกรรมการ
เตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนของนักศึกษา และ 3) ทัศนคติเก่ียวกับประชาคมอาเซียนของนักศึกษา มี
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Abstract 

The objectives of the study were to : 1) examine the knowledge, attitude and behavior to ASEAN 
community among students in Rambhai Barni Rajabhat University and 2) execute the relationship 
between the knowledge, attitude and behavior to ASEAN community among students in Rambhai Barni 
Rajabhat University. The population was 9,008 students in Rambhai Barni Rajabhat University and using a 
95% confidence interval calculation. The representative samples consisted of 400, obtained by accidental 
sampling method. The research tool was questionnaires. Data analysis statistics were frequency, 
percentage, mean, standard deviation and Person’s product moment correlation coefficient. 

The results showed that 1) student had a very good understanding of ASEAN Community at a 
highest levels. The student knew that ASEAN was the abbreviation of Association of South East Asian 
Nations on the highest levels on the other hand the knowledge about the origin of ASEAN declaration 
came down to the lowest levels 2) student had the moderate attitude about ASEAN Community. The 
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student believed that ASEAN Community would make everyone’s life better on the highest levels but the 
attitude on cultural exchange was on the lowest levels and 3) student had a good preparation for ASEAN 
Community at a highest levels. The student received the information about ASEAN Community from the 
media on the highest levels but travelling in ASEAN is on the lowest levels. 

Hypothesis tests results found that 1) the knowledge about ASEAN Community was not 
correlated with the attitude about ASEAN Community of the student 2) the knowledge about ASEAN 
Community was correlated with the preparation for ASEAN Community of the student and 3) the attitude 
about ASEAN Community was correlated with the preparation for ASEAN Community of the student. 
Keywords: Knowledge, Attitude, Behavior, ASEAN community, Rambhai Barni Rajabhat University 

บทนํา 

ประชาคมอาเซียน  (ASEAN  Community)  คือ  การรวมตัวของกลุมประเทศสมาชิกอาเซียนใหเปนชุมชนที่มี
ความแข็งแกรง  สามารถสรางโอกาสและรับมือสงทาทาย  ทั้งดานการเมืองความม่ันคง  เศรษฐกิจ  และภัยคุกคามรูปแบบ
ใหม  โดยสมาชิกในชุมชนมีสภาพความเปนอยูที่ดี  สามารถประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจไดอยางสะดวกมากยิ่งขึ้น  และ
สมาชิกในชุมชนมีความรูสึกเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน ซ่ึงกําหนดใหมีการสรางประชาคมอาเซียนที่ประกอบไปดวย  3  เสาหลัก 
ไดแก 1. ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน (ASEAN Political and Security Community - APSC) มุงใหประเทศ
กลุมสมาชิกอยูรวมกันอยางสันติสุข แกไขปญหาระหวางกันโดยสันติวิธี มีเสถียรภาพและความม่ันคงรอบดาน เพื่อความม่ันคง
ปลอดภัยของเหลาประชาชน 2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC) มุงเนนใหเกิดการ
รวมตัวกันทางเศรษฐกิจ และความสะดวกในการติดตอคาขายระหวางกัน เพื่อใหประเทศสมาชิกสามารถแขงขันกับภูมิภาค
อ่ืนๆไดโดย 3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio - Cultural Community - ASCC) มุงหวังใหประชากร
อาเซียนมีสภาพความเปนอยูที่ดี มีความม่ันคงทางสังคม มีการพัฒนาในทุกๆ ดาน และมีสังคมแบบเอ้ืออารี โดยจะมีแผนงาน
สรางความรวมมือ 6 ดาน คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การคุมครองและสวัสดิการสังคม สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม 
ความยั่งยืนดานส่ิงแวดลอม การสรางอัตลักษณอาเซียน การลดชองวางทางการพัฒนา ซ่ึงตอมาผูนําอาเซียนไดตกลงใหมีการ
จัดตั้งประชาคมอาเซียนใหแลวเสร็จเร็วขึ้นมาเปนภายในป 2558 (มติชน, 2557) 

ปจจุบัน ประชาชนโดยทั่วไปของประเทศสมาชิกอาเซียน ซ่ึงรวมถึงคนไทยยังไมไดมีความรูสึกถึงความเปน "พลเมือง
อาเซียน" จากรายงานผลการสํารวจขอคิดเห็นเก่ียวกับทัศนคติเก่ียวกับการรับรูเรื่องอาเซียน พบวาประชาชนสวนใหญมี
ความรูสึกวาตนเองเปน "พลเมืองอาเซียน" ไมถึงรอยละ 65 (กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2557) 

ในฐานะที่ประเทศไทยเปนหน่ึงในสมาชิกกอตั้งอาเซียน รัฐบาลไทยไดใหความสําคัญในการเตรียมความพรอมของ
ประเทศเพื่อรวมผลักดันใหเกิดการสรางประชาคมอาเซียนภายในป 2558 ที่เนนการปฏิบัติและเช่ือมโยงยิ่งขึ้น เพื่อ
ผลประโยชนของประชาชนในภูมิภาค ตามที่ปรากฏในปฏิญญาชะอํา หัวหิน วาดวยแผนงานสําหรับประชาคมอาเซียน พ.ศ. 
2552-2558 ซ่ึงประเทศไทยมีขอผูกพันรวมกับสมาชิกอาเซียนที่จะสงเสริมใหประชาชนอาเซียนมีสวนรวมและไดรับประโยชน
จากการรวมตัวของอาเซียน และกระบวนการเปนประชาคมอาเซียน นอกจากน้ี ในวาระที่ไทยดํารงตําแหนงประธานอาเซียน
เม่ือป 2522 รัฐบาลไทยไดผลักดันใหเกิดการบรรลุเปาหมายกฎบัตรอาเซียน (Realizing the ASEAN Chater) การเสริมสราง
ประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเปนศูนยกลาง (Revitalizing a people-centered ASEAN Community) และการเนนย้ํา
ความม่ันคงของประชาชนในภูมิภาค (Reinforcing human security for all) เปนตน อันจะทําใหประชาชนสามารถกาวสู
การเปนประชาคมอาเซียน ไดอยางบรรลุผลไดภายในป 2558 

รัฐบาลไดใหความสําคัญกับการเขาสูประชาคมอาเซียน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อนําประเทศไทยไปสูการเปนประชาคม
อาเซียนที่สมบูรณ โดยสรางความพรอมและความเขมแข็งทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และการเมืองและความ
ม่ันคง โดยที่ประชาคมอาเซียนทั้งสามเสาหลักมีความสําคัญเทาเทียมกัน ควรมีการดําเนินการอยางตอเน่ืองไปพรอมๆ กัน การ
กําหนดการกาวไปสูประชาคมเปนวาระแหงชาติ จึงควรครอบคลุมทั้งสามเสา เพื่อประกอบกันเปนประชาคมอาเซียนที่
ครบถวนสมบรูณ โดยมีคณะกรรมการอาเซียนแหงชาติเปนกลไกระดับประเทศในการประสานการดําเนินงาน และติดตาม
ความคืบหนาในภาพรวมทุกเสา และมีหนาที่สําคัญในการผลักดันและสนับสนุนหนวยงานราชการตางๆ ในการดําเนินการเพื่อ
กาวไปสูประชาคมอาเซียน และไดมีการจัดทําแผนงานแหงชาติสําหรับการกาวไปสูการเปนประชาคมอาเซียนดวย มห
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ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยสํานักยุทธศาสตรอุดมศึกษาตางประเทศ ไดจัดทํายุทธศาสตร
อุดมศึกษาไทย ในการเตรียมความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558  ดวยตระหนักถึงผลกระทบจากการ
รวมตัวเปนประชาคมอาเซียนตออุดมศึกษาไทย ซ่ึงเปนประเด็นที่กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-
2565) ใหความสําคัญตอการจัดการอุดมศึกษา ทั้งน้ีการเปนประชาคมอาเซียนจะทําใหการเคล่ือนยายกําลังคน นักศึกษาและ
บุคลากรทางการศึกษาเปนไปโดยสะดวกขึ้น และการเปดเสรีการคาบริการดานการศึกษาจะสงผลใหเกิดการเคล่ือนยายองค
ความรู ภาษาและวัฒนธรรมระหวางกัน อุดมศึกษาโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยจึงจําเปนตองปรับตัวเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความ
พรอมและสรางองคความรูและนวัตกรรมใหทันกับสถานการณที่เปล่ียนแปลงไป เม่ือมีการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนแลว 
(สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2557) 

การเตรียมความพรอมในการกาวเขาสูประชาคมอาเซียนของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาน้ัน ประเด็นการสํารวจ
ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน ยอมมีสวนสําคัญตอการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหเกิดการพัฒนาศักยภาพแกนักศึกษาในการเขาสูประชาคมอาเซียน
ไดอยางมีคุณภาพตอไป 

ดังน้ัน ผูวิจัยจึงไดมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง “ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการเตรียมความพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี” เพื่อสามารถนําผลการวิจัยที่ได ไปใชในการพัฒนานักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีใหมีความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป อีกทั้งยังเปน
การบูรณาการเขากับการเรียนการสอนโดยใหนักศึกษามีสวนรวมในการวิจัยไดอีกดวย 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความรู  ทัศนคติ และพฤติกรรมการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนของนักศึ กษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
สมมติฐานการวิจัย 

1. ความรูมีความสัมพันธกับทัศนคติการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏรําไพพรรณี 

2. ความรูมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏรําไพพรรณี 

3. ทัศนคติมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี 

อุปกรณและวิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีเปนวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มุงศึกษาความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการเตรียม
ความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรรณีประชากรที่ศึกษาในครั้งน้ี คือ นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรรณีระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปการศึกษา 2557 ชั้นปที่ 1 – 4 จํานวนทั้งส้ิน 9,008 คน กลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางตามสูตรของ Taro Yamane (วิเชียร เกตุสิงห, 2543) ที่ระดับ
ความเชื่อม่ัน 95% ดังน้ัน ในการวิจัยครั้งน้ีจึงไดกลุมตัวอยาง เทากับ 382.99 หรือประมาณ 383 คน ทั้งน้ีผูวิจัยไดเก็บขอมูล
จากกลุมตัวอยางทั้งหมดจํานวน 400 คน ซ่ึงเปนจํานวนที่มากกวาจํานวนที่คํานวณได หลังจากไดขนาดกลุมตัวอยางที่
เหมาะสมโดยใชสูตรดังที่กลาวมาแลวน้ัน ผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน ซ่ึงมีการสุมตัวอยางโดย
ไมใชความนาจะเปน (Nonprobability Sampling) โดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เพื่อให
ไดจํานวนกลุมตัวอยางตามที่ตองการ 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบดวยคําถามปลายปดและคําถามปลายเปด 
โดยแบงคําถามออกเปน 5 ตอน ดังน้ี ตอนที่ 1 เปนคําถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามประกอบดวย เพศ อายุ 
ชั้นป คณะ และเกรดเฉล่ีย ตอนที่ 2 เปนคําถามเก่ียวกับความรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียนของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 3 มห
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เปนคําถามเก่ียวกับทัศนคติเก่ียวกับประชาคมอาเซียนของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 4 เปนคําถามเก่ียวกับพฤติกรรมการ
เตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนของผูตอบแบบสอบถาม และ ตอนที่ 5 เปนคําถามเก่ียวกับขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะเก่ียวกับการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยมีผูชวยนักวิจัยจํานวน 2 คน ซ่ึงไดมีการชี้แจงทําความเขาใจเก่ียวกับ
เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลกอนออกเก็บขอมูลจริง การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการนําแบบสอบถามไปขอความรวมมือจาก
กลุมตัวอยางใหสละเวลาตอบแบบสอบถามและขอรับคืนทันท ี

ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 1) การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ใชคาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นําเสนอขอมูลดวยตารางแจกแจงความถี่ เพื่ออธิบายขอมูลกลุมตัวอยาง คือ ขอมูลทั่วไปของกลุม
ตัวอยาง ความรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียนของกลุมตัวอยาง ทัศนคติเก่ียวกับประชาคมอาเซียนของกลุมตัวอยาง และ
พฤติกรรมการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนของกลุมตัวอยาง และ 2) การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงอนุมาน 
ใชในการทดสอบสมมติฐาน โดยการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) เพื่อหาคาความสัมพันธระหวางตัวแปรคูตางๆ ตามสมมติฐาน 

ผลการวิจัย 

ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย กลุมตัวอยางเกือบ
ครึ่งหน่ึงมีอายุอยูในชวง 19-20 ป รองลงมาคือ กลุมตัวอยางที่มีอายุอยูในชวง 21-22 ป และกลุมตัวอยางที่มีจํานวนนอยที่สุด
คือ กลุมตัวอยางที่มีอายุ 25 ปขึ้นไป กลุมตัวอยางเกือบครึ่งหน่ึงกําลังศึกษาอยูในชั้นปที่ 1 รองลงมาคือ กลุมตัวอยางที่กําลัง
ศึกษาอยูในชั้นปที่ 2 และกลุมตัวอยางที่มีจํานวนนอยที่สุดคือ กลุมตัวอยางที่กําลังศึกษาอยูในชั้นปที่ 5 ขึ้นไป กลุมตัวอยาง
สวนใหญศึกษาอยูคณะวิทยาการจัดการ รองลงมาคือ กลุมตัวอยางที่ศึกษาอยูคณะนิเทศศาสตร และกลุมตัวอยางที่มีจํานวน
นอยที่สุดคือ กลุมตัวอยางที่ศึกษาอยูคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ กลุมตัวอยางเกือบครึ่งหน่ึงมีเกรดเฉล่ียอยูในชวง 
2.51-3.00 รองลงมาคือ กลุมตัวอยางที่มีเกรดเฉล่ียอยูในชวง 2.01-2.50 และกลุมตัวอยางที่มีจํานวนนอยที่สุดคือ กลุม
ตัวอยางที่มีเกรดเฉล่ียต่ํากวา 2.00  

ความรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียนของกลุมตัวอยาง ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีความรูเก่ียวกับประชาคม
อาเซียนเรื่องอาเซียน (ASEAN) ยอมาจากคําวา Association of South East Asian Nations หรือสมาคมประชาชาติแหง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต มากที่สุด รองลงมาคือ เรื่องคําขวัญอาเซียน คือ หน่ึงวิสัยทัศน หน่ึงเอกลักษณ หน่ึงประชาคม (One 
Vision One Identity One Community) และเรื่องประชาคมอาเซียนไดกําหนดใหมี 8 อาชีพที่สามารถทํางานไดอยางเสรีใน
ประเทศสมาชิก คือ แพทย พยาบาล ทันตแพทย วิศวกร สถาปนิก นักบัญชี นักสํารวจ มัคคุเทศก และกลุมตัวอยางมีความรู
เก่ียวกับประชาคมอาเซียนเรื่องประชาคมอาเซียนถือกําเนิดมาจากประกาศปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) นอย
ที่สุด ซ่ึงกลุมตัวอยางมีระดับความรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียนอยูในระดับสูง มากที่สุด รองลงมาคือ กลุมตัวอยางมีระดับความ
รูอยูในระดับปานกลาง และกลุมตัวอยางมีระดับความรูอยูในระดับต่ํา นอยที่สุด โดยภาพรวมแลว กลุมตัวอยางมีระดับความรู
เก่ียวกับประชาคมอาเซียนอยูในระดับสูง  

ทัศนคติเก่ียวกับประชาคมอาเซียนของกลุมตัวอยาง ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีทัศนคติเก่ียวกับประชาคม
อาเซียนวาประชาคมอาเซียนทําใหคุณภาพชีวิตของคนในประเทศดีขึ้น มากที่สุด รองลงมาคือ มีทัศนคติวาประชาคมอาเซียน
ชวยแกปญหาการวางงาน และกลุมตัวอยางมีทัศนคติเก่ียวกับประชาคมอาเซียนวาประชาคมอาเซียนทําใหเกิดการแลกเปล่ียน
ทางวัฒนธรรม นอยที่สุด ซ่ึงกลุมตัวอยางมีระดับทัศนคติเก่ียวกับประชาคมอาเซียนอยูในระดับปานกลาง มากที่สุด รองลงมา
คือ กลุมตัวอยางมีระดับทัศนคติอยูในเชิงบวก และกลุมตัวอยางมีระดับทัศนคติอยูในเชิงลบ นอยที่สุด โดยภาพรวมแลว กลุม
ตัวอยางมีระดับทัศนคติเก่ียวกับประชาคมอาเซียนอยูในระดับปานกลาง  

พฤติกรรมการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนของกลุมตัวอยาง ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมี
พฤติกรรมการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนในเรื่องการเปดรับขาวสารเก่ียวกับประชาคมอาเซียนจากสื ่อตางๆ 
มากที่สุด รองลงมาคือ มีพฤติกรรมในเรื่องการเขารวมอบรม/สัมมนา/ฟงบรรยายเก่ียวกับประชาคมอาเซียน และกลุมตัวอยาง
มีพฤติกรรมในเรื่องการเดินทางไปประเทศสมาชิกอาเซียน นอยที่สุด ซ่ึงกลุมตัวอยางมีระดับพฤติกรรมการเตรียมความพรอม
เขาสูประชาคมอาเซียนอยูในระดับสูง มากที่สุด รองลงมาคือ กลุมตัวอยางมีระดับพฤติกรรมอยูในระดับปานกลาง และกลุม

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี



การประชุมวิชาการวิจัยรำาไพพรรณี ครั้งที่ 9, “การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2558

388 64 

 

ตัวอยางมีระดับพฤติกรรมอยูในระดับต่ํา นอยที่สุด โดยภาพรวมแลว กลุมตัวอยางมีระดับพฤติกรรมการเตรียมความพรอมเขา
สูประชาคมอาเซียนอยูในระดับสูง  

การทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจัยพบวา 1) ความรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียนของกลุมตัวอยาง ไมมีความสัมพันธกับ 
ทัศนคติเก่ียวกับประชาคมอาเซียนของกลุมตัวอยาง ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 2) ความรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียน
ของกลุมตัวอยาง มีความสัมพันธกับ พฤติกรรมการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนของกลุมตัวอยาง อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2 โดยความสัมพันธดังกลาวเปนไปในเชิงบวก หมายความวา 
นักศึกษาที่มีความรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียนมาก จะมีพฤติกรรมการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนมากตามไป
ดวย และความสัมพันธดังกลาวอยูในระดับต่ํา และ 3) ทัศนคติเก่ียวกับประชาคมอาเซียนของกลุมตัวอยาง มีความสัมพันธกับ 
พฤติกรรมการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนของกลุมตัวอยาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงเปนไป
ตามสมมติฐานขอที่ 3 โดยความสัมพันธดังกลาวเปนไปในเชิงบวก หมายความวา นักศึกษาที่มีทัศนคติเก่ียวกับประชาคม
อาเซียนในเชิงบวก จะมีพฤติกรรมการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนมากตามไปดวย และความสัมพันธดังกลาวอยู
ในระดับปานกลาง 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

สรุปผลการวิจัยไดดังน้ี  
นักศึกษามีความรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียนอยูในระดับสูง นักศึกษามีทัศนคติเก่ียวกับประชาคมอาเซียนอยูในระดับ

ปานกลาง และ นักศึกษามีพฤติกรรมการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนอยูในระดับสูง ผลการทดสอบสมมติฐานมี
ดังน้ี 1) ความรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียนของนักศึกษา ไมมีความสัมพันธกับ ทัศนคติเก่ียวกับประชาคมอาเซียนของนักศึกษา 
2) ความรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียนของนักศึกษา มีความสัมพันธกับ พฤติกรรมการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
ของนักศึกษา และ 3) ทัศนคติเก่ียวกับประชาคมอาเซียนของนักศึกษา มีความสัมพันธกับ พฤติกรรมการเตรียมความพรอม
เขาสูประชาคมอาเซียนของนักศึกษา 

อภิปรายผลการวิจัยไดดังน้ี 
1) ความรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียนของนักศึกษา ไมมีความสัมพันธกับ ทัศนคติเก่ียวกับประชาคมอาเซียนของ

นักศึกษา สอดคลองกับแนวคิดของเทอรสโตน (Thurstone, 1992) อธิบายวาทัศนคติเปนผลลัพธอยางหน่ึงของการส่ือสาร 
เม่ือผูรับสารไดเปดรับขาวสารตามกระบวนการส่ือสารแลว ผูรับสารจะมีปฏิกิริยาตางๆ หลังจากการรับสาร อาจจะมีปฏิกิริยา
ที่คลอยตาม เห็นดวยหรือไมเห็นดวย ยอมรับหรือปฏิเสธ ส่ิงเหลาน้ีก็คือผลของการรับขาวสารที่สงผลตอความรูสึก หรือ
อารมณของผูรับสารซ่ึงสามารถเรียกอีกอยางวาทัศนคติน่ันเอง และสอดคลองกับแนวคิดของซิมบารโด และ เอบเบสเซ็น 
(Zimbardo and Ebbessen, 1977) กลาวถึงองคประกอบของทัศนคติที่สําคัญมีดังน้ี องคประกอบทางดานความรูสึกและ
อารมณ (Affective Component) คือลักษณะของการแสดงออกทางดานอารมณที่เก่ียวเน่ืองกับส่ิงตางๆ ซ่ึงมีผลแตกตางกัน
ไปตามบุคลิกภาพของคนคนน้ัน แลวแตคานิยมของคน และสอดคลองกับแนวคิดการเปล่ียนแปลงทัศนคติที่วา โดยทั่วไป
คนเราสามารถที่จะเปล่ียนทัศนคติ และความคิดเห็นได กระบวนการในการกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงทัศนคติของบุคคล 
(Herbert, 1967) คือ ความตองการอยากจะเปล่ียน (Internalization) เกิดขึ้นเม่ือบุคคลยอมรับส่ิงที่มีอิทธิพลเหนือกวา 
เน่ืองจากส่ิงน้ันตรงกับความตองการภายในและคานิยมของเขาพฤติกรรมที่เปล่ียนแปลงไปโดยกระบวนการน้ีจะสอดคลองกับ
คานิยมที่เขามีอยูเดิม ความพอใจจะขึ้นอยูกับเน้ือหารายละเอียดของพฤติกรรมน้ันๆ 

2) ความรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียนของนักศึกษา มีความสัมพันธกับ พฤติกรรมการเตรียมความพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียนของนักศึกษา สอดคลองกับแนวคิดของสุรพงษ โสธนะเสถียร (2533) กลาววา พฤติกรรม คือ การกระทํา 
หรือพฤติกรรมใดๆ ของคนเราสวนใหญเปนการแสดงออกของบุคคล โดยมีพื้นฐานที่มาจากความรูเละทัศนคติของบุคคล การที่
บุคคลมีพฤติกรรมแตกตางกัน ก็เน่ืองมาจากการมีความรู และทัศนคติที่แตกตางกัน เกิดขึ้นไดก็เพราะความแตกตางอัน
เน่ืองมาจากการเปดรับส่ือ และความแตกตางในการแปลความสารที่ตนเองไดรับ จึงกอใหเกิดประสบการณส่ังสมที่แตกตางกัน 
อันจะมีผลกระทบตอพฤติกรรมของบุคคล และสอดคลองกับแนวคิดของแนนซ่ี ซี ชวาทซ (Nancy Z. Schwartz, 1972) 
กลาวถึงการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของคน วามีความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติและการปฏิบัติตัวในรูปแบบ 4 ประการ 
ดังน้ี 1. ทัศนคติเปนตัวกลางที่ทําใหเกิดการเรียนรูและการปฏิบัติ ดังน้ัน ความรูมีความสัมพันธกับทัศนคติ และมีผลตอการ
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ปฏิบัติ 2. ความรูและทัศนคติมีความสัมพันธกัน และทําใหเกิดการปฏิบัติตามมา 3. ความรูและทัศนคติตางทําใหเกิดการ
ปฏิบัติได โดยที่ความรูและทัศนคติไมจําเปนตองมีความสัมพันธกัน 4. ความรูมีผลตอการปฏิบัติทั้งทางตรงและทางออม 

3) ทัศนคติเก่ียวกับประชาคมอาเซียนของนักศึกษา มีความสัมพันธกับ พฤติกรรมการเตรียมความพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียนของนักศึกษา สอดคลองกับแนวคิดของซิมบารโด และ เอบเบสเซ็น (Zimbardo and Ebbessen, 1977) 
กลาวถึงองคประกอบของทัศนคติที่สําคัญมีดังน้ี องคประกอบดานพฤติกรรม (Behavioral Component) คือการแสดงออก
ของบุคคลตอส่ิงหน่ึงส่ิงใด หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึง ซ่ึงเปนผลมาจากองคประกอบดานความรู ความคิด และ ความรูสึก และ
สอดคลองกับแนวคิดของสุรพงษ โสธนะเสถียร (2533) กลาววา พฤติกรรม คือ การกระทํา หรือพฤติกรรมใดๆ ของคนเราสวน
ใหญเปนการแสดงออกของบุคคล โดยมีพื้นฐานที่มาจากความรูเละทัศนคติของบุคคล การที่บุคคลมีพฤติกรรมแตกตางกัน ก็
เน่ืองมาจากการมีความรู และทัศนคติที่แตกตางกัน เกิดขึ้นไดก็เพราะความแตกตางอันเน่ืองมาจากการเปดรับส่ือ และความ
แตกตางในการแปลความสารที่ตนเองไดรับ จึงกอใหเกิดประสบการณส่ังสมที่แตกตางกัน อันจะมีผลกระทบตอพฤติกรรมของ
บุคคล และสอดคลองกับแนวคิดของแนนซ่ี ซี ชวาทซ (Nancy Z. Schwartz, 1972) กลาวถึงการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของ
คน วามีความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติและการปฏิบัติตัวในรูปแบบ 4 ประการ ดังน้ี 1. ทัศนคติเปนตัวกลางที่ทําใหเกิด
การเรียนรูและการปฏิบัติ ดังน้ัน ความรูมีความสัมพันธกับทัศนคติ และมีผลตอการปฏิบัติ 2. ความรูและทัศนคติมี
ความสัมพันธกัน และทําใหเกิดการปฏิบัติตามมา 3. ความรูและทัศนคติตางทําใหเกิดการปฏิบัติได โดยที่ความรูและทัศนคติ
ไมจําเปนตองมีความสัมพันธกัน 4. ความรูมีผลตอการปฏิบัติทั้งทางตรงและทางออม และสอดคลองกับแนวคิดของจุมพล รอด
คําดี (2532) กลาววาในการเปล่ียนแปลงทัศนคติตอส่ิงใดส่ิงหน่ึงของมนุษยน้ันจะมีกระบวนการเปล่ียนแปลงคือ การเปล่ียน
พฤติกรรม เปนการเปล่ียนแปลงวิธีการดําเนินชีวิตในสังคม ซ่ึงไมมีผลตอบุคคลทําใหตองเปล่ียนพฤติกรรมเดิมเสียใหม การ
เปล่ียนแปลงดังกลาวมีสวนเก่ียวของโดยตรง ถาความคิด ความรูสึก และพฤติกรรมถูกกระทบในระดับใดก็ตาม จะมีผลตอการ
เปล่ียนทัศนคติทั้งส้ิน นอกจากน้ีองคประกอบตางๆในกระบวนการส่ือสาร เชน คุณสมบัติของผูสงสาร ลักษณะของขาวสาร 
คุณสมบัติของชองทางการส่ือสาร และคุณสมบัติของผูรับสาร ลวนมีผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงทัศนคติได 

ขอเสนอแนะ 

1. ในการวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ ที่มีผลตอการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรรณีเพื่อนําผลการวิจัยที่ไดไปปรับปรุงและพัฒนานักศึกษาใหมีความพรอมเพื่อเขาสู
ประชาคมอาเซียนตอไป 

2. ในการวิจัยครั้งตอไปควรศึกษากลุมตัวอยางกลุมอ่ืนๆ เชน นักเรียน นักศึกษา สถาบันอ่ืนๆ เพื่อนําผลการวิจัยที่
ไดมาเปรียบเทียบและหาแนวทางในการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนของเยาวชนตอไป 
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ความพึงพอใจของนักศึกษาคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
ตอการจัดการเรียนการสอนแบบบล็อกคอรส 

Satisfaction of Students in Faculty of Law, Rambhai Barni Rajabhat University 
on Block Courses. 

   ฐิติรัตน อิทธิมีชัย, ปองปรีดา ทองมาดี,อดิศร กุลวิทิต 
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อทราบถึงความพึงพอใจของนักศึกษาคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ

พรรรณีตอการจัดการเรียนการสอนแบบรายวิชาเดียวตอเน่ืองหรือ "บล็อกคอรส" (Block Course) กลุมตัวอยางคือ นักศึกษา
ชั้นปที่ 1-4 และบัณฑิตที่จบการศึกษาแลวของคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรรณีการวิจัยน้ี เปนการวิจัยเชิง
ผสมผสานทั้งแบบปริมาณและแบบคุณภาพ โดยมีการศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณเชิงเจาะลึก และการสํารวจ เครื่องมือที่
ใชในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณเชิงเจาะลึกและแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) แบบสอบถาม
ประกอบดวยสวนสําคัญ 4 ดาน ไดแก ดานเน้ือหา/หลักสูตร ดานการจัดการเรียนการสอน ดานอาจารยผูสอน และดานการวัด
และการประเมินผล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉล่ีย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานและใชt-testในกรณีที่
พบความแตกตางเปนรายกลุมวิเคราะหความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีเชฟเฟ (Scheffe’stest) 

ผลการวิจัยพบวา มีนักศึกษาที่รวมตอบแบบสอบถาม จํานวน 88 คน ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง คิดเปนรอย
ละ 54.5 เปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 44.3 ไมระบุคิดเปนรอยละ 1.2 โดยผูตอบแบบสอบถามมีอายุเฉล่ีย 20-22 ป ชั้นปที่ให
ขอมูลมากที่สุดคือ ชั้นปที่ 3 คิดเปนรอยละ 29.5 ซ่ึงในนักศึกษากลุมน้ี เปนกลุมที่แสดงความคิดเห็นในการสัมภาษณเชิง
เจาะลึกถึงความพึงพอใจในภาพรวมตอการจัดการเรียนการสอนแบบ รายวิชาเดียวตอเน่ือง "บล็อกคอรส" (Block Course)  
ผลการวิจัยพบวานักศึกษาคณะนิติศาสตร มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 3.84 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักศึกษามี
ความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกดาน ดานเน้ือหา/หลักสูตร เทากับ 3.96 ดานการจัดการเรียนการสอน เทากับ 3.76 ดาน
อาจารยผูสอน เทากับ 3.99 และดานการวัดและการประเมินผล เทากับ 3.64           
คําสําคัญ: บล็อกคอรส, ความพึงพอใจ, การเรียนการสอน 

Abstract 

         The purpose of this research was to study the satisfaction of  students in Faculty of Law, Rambhai  
Barni  Rajabhat University on Block Courses. The sample consisted of undergraduate students and 
graduate students in Faculty of Law, Rambhai  Barni  Rajabhat University. The research used the mixed 
method research based on the quantitative research and qualitative research. The research methodology 
was carried out by documentary study, in-depth interview and survey. The instruments used in the 
research were an interview form and a rating scale questionnaire. The questionnaire consisted of 4 parts; 
curriculum contents, teaching and learning process, lecturers, as well as  measurement and evaluation. 
The data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation, t-test, and Scheffe’s test. 
         The results showed that 88 questionnaires were returned. The  54.5% of the respondents were 
female, 44.3% for male, and 1.2%  for  identified respondents . The majority of the respondents was 
between the ages of 20 and 22. Most of the respondents (29.5%) were the third year students who 
participated in the in-depth interview. The satisfaction of the students in Faculty of Law, Rambhai Barni  
Rajabhat  University on Block Courses was at a high level (3.84) ;  curriculum contents (3.96), teaching and 
learning process (3.76),  lecturers (3.99),  measurement and evaluation (3.64). 
Keywords: Block Course, Satisfaction, Teaching and learning 
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ความพึงพอใจของนักศึกษาคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
ตอการจัดการเรียนการสอนแบบบล็อกคอรส 

Satisfaction of Students in Faculty of Law, Rambhai Barni Rajabhat University 
on Block Courses. 

   ฐิติรัตน อิทธิมีชัย, ปองปรีดา ทองมาดี,อดิศร กุลวิทิต 
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อทราบถึงความพึงพอใจของนักศึกษาคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ

พรรรณีตอการจัดการเรียนการสอนแบบรายวิชาเดียวตอเน่ืองหรือ "บล็อกคอรส" (Block Course) กลุมตัวอยางคือ นักศึกษา
ชั้นปที่ 1-4 และบัณฑิตที่จบการศึกษาแลวของคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรรณีการวิจัยน้ี เปนการวิจัยเชิง
ผสมผสานทั้งแบบปริมาณและแบบคุณภาพ โดยมีการศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณเชิงเจาะลึก และการสํารวจ เครื่องมือที่
ใชในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณเชิงเจาะลึกและแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) แบบสอบถาม
ประกอบดวยสวนสําคัญ 4 ดาน ไดแก ดานเน้ือหา/หลักสูตร ดานการจัดการเรียนการสอน ดานอาจารยผูสอน และดานการวัด
และการประเมินผล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉล่ีย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานและใชt-testในกรณีที่
พบความแตกตางเปนรายกลุมวิเคราะหความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีเชฟเฟ (Scheffe’stest) 

ผลการวิจัยพบวา มีนักศึกษาที่รวมตอบแบบสอบถาม จํานวน 88 คน ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง คิดเปนรอย
ละ 54.5 เปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 44.3 ไมระบุคิดเปนรอยละ 1.2 โดยผูตอบแบบสอบถามมีอายุเฉล่ีย 20-22 ป ช้ันปที่ให
ขอมูลมากที่สุดคือ ชั้นปที่ 3 คิดเปนรอยละ 29.5 ซ่ึงในนักศึกษากลุมน้ี เปนกลุมที่แสดงความคิดเห็นในการสัมภาษณเชิง
เจาะลึกถึงความพึงพอใจในภาพรวมตอการจัดการเรียนการสอนแบบ รายวิชาเดียวตอเน่ือง "บล็อกคอรส" (Block Course)  
ผลการวิจัยพบวานักศึกษาคณะนิติศาสตร มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 3.84 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักศึกษามี
ความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกดาน ดานเน้ือหา/หลักสูตร เทากับ 3.96 ดานการจัดการเรียนการสอน เทากับ 3.76 ดาน
อาจารยผูสอน เทากับ 3.99 และดานการวัดและการประเมินผล เทากับ 3.64           
คําสําคัญ: บล็อกคอรส, ความพึงพอใจ, การเรียนการสอน 

Abstract 

         The purpose of this research was to study the satisfaction of  students in Faculty of Law, Rambhai  
Barni  Rajabhat University on Block Courses. The sample consisted of undergraduate students and 
graduate students in Faculty of Law, Rambhai  Barni  Rajabhat University. The research used the mixed 
method research based on the quantitative research and qualitative research. The research methodology 
was carried out by documentary study, in-depth interview and survey. The instruments used in the 
research were an interview form and a rating scale questionnaire. The questionnaire consisted of 4 parts; 
curriculum contents, teaching and learning process, lecturers, as well as  measurement and evaluation. 
The data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation, t-test, and Scheffe’s test. 
         The results showed that 88 questionnaires were returned. The  54.5% of the respondents were 
female, 44.3% for male, and 1.2%  for  identified respondents . The majority of the respondents was 
between the ages of 20 and 22. Most of the respondents (29.5%) were the third year students who 
participated in the in-depth interview. The satisfaction of the students in Faculty of Law, Rambhai Barni  
Rajabhat  University on Block Courses was at a high level (3.84) ;  curriculum contents (3.96), teaching and 
learning process (3.76),  lecturers (3.99),  measurement and evaluation (3.64). 
Keywords: Block Course, Satisfaction, Teaching and learning 
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บทนํา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรรณีเปนสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   
กระทรวงศึกษาธิการเปนมหาวิทยาลัยที่มีบทบาทหนาที่สําคัญในการผลิตบัณฑิตทางการศึกษา  เพื่อใหมีคุณภาพและเปนที่
ตองการของทองถิ่นในการรวมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหเปนไปตามนโยบายดานการจัดการศึกษาตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่องนโยบายที่สถาบันอุดมศึกษาพึงปฏิบัติตอนิสิต   โดยอาศัยอํานาจตามความใน มาตรา 8ประกอบ 
มาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ.2546  กําหนดสิทธิในการรับขอมูลขาวสารใน
การเขาเปนนักศึกษาที่สําคัญ  อาทิเชน การไดรับขอมูล เก่ียวกับการจัดการศึกษาที่เปนความจริงและถูกตอง  การรับรอง
คุณวุฒิโดยหนวยงานของรัฐและสภาวิชาชีพที่เก่ียวของ การทราบรายชื่อและคุณวุฒิของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีเปนปจจุบัน 
การกําหนดคาใชจาย และระยะเวลาในการศึกษาเลาเรียน  และการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตลอดจนการไดรับการ
จัดการศึกษาอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑมาตรฐานอ่ืน เขน มาตรฐานของสภาวิชาชีพ ไดแก สํานัก
อบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา สภาทนายความ  ซ่ึงหากการศึกษาไมเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษาน้ัน จะตองรับผิดชอบตอนักศึกษา ซ่ึงเปนผูเสียหายในผลแหงความเสียหายที่เกิดขึ้น 

สิทธิในการรับทราบขอมูลขาวสารขางตน ดังที่ปรากฏในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ.2546 ยังไดเปดโอกาสใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการศึกษา อบรม การเรียนการสอน การ
วิจัย และการเผยแพรงานวิจัยตามหลักวิชาการโดยอิสระ รวมทั้งไดมีสวนรวมในการออกกฎ ประกาศ ระเบียบ ขอกําหนดและ
ขอบังคับที่เก่ียวกับ นิสิต นักศึกษา  จากหลักกฎหมายขางตนในการคุมครองสิทธิของนักศึกษา  นํามาสูการอธิบายถึงบทบาท 
ภาระและหนาที่ในการกําหนดนโยบายที่สถาบันอุดมศึกษาพึงปฏิบัติตอนักศึกษา ใหเห็นวา สถาบันอุดมศึกษา มีภารกิจหลักที่
สําคัญในดานการจัดการศึกษาใหไดมาตรฐานและเปนที่ยอมรับของสังคม รวมตลอดทั้งการเปดโอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมใน
การแสดงความคิดเห็นหรือความพึงพอใจทางการศึกษาเปนส่ิงที่สําคัญ สถาบันอุดมศึกษา ควรมีหนาที่ตองปฏิบัติตามสิทธิอัน
ชอบธรรมในการศึกษาของผูเรียนหรือนักศึกษาใหเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546    

ผูวิจัย ซ่ึงเปนอาจารยผูสอนตระหนักดีถึงหนาที่ในการจัดการเรียนการสอน ที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานตรงตามที่
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ไดรับการรับรองจากสถาบันวิชาชีพ อันไดแก สภาทนายความ  สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติ
บัณฑิตยสภา ซ่ึงเปนหลักสูตรที่ตองไดรับมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications 
Framework for Higher Education, TQF:HEd) อันเปนกรอบที่แสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ
เชนเดียวกัน เพราะวาอยูภายใต การกํากับและดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดังน้ัน การที่หลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต มีหลายหนวยงานในการกํากับดูแลคุณภาพของหลักสูตร  จึงนํามาสูประเด็นปญหาในการทําวิจัยครั้งนี้ ที่
ผูวิจัย มุงจะศึกษาภายใตกรอบวัตถุประสงคที่สําคัญ 2 ประการ คือ นักศึกษามีความพึงพอใจ มากนอยเพียงใดตอการจัดการ
เรียนการสอนแบบรายวิชาเดียวตอเน่ือง หรือ บล็อกคอรส (Block Course)และ จะมีแนวทางอยางไรในการพัฒนาการเรียน
การสอนในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตตอไปในอนาคต โดยอาศัยรูปแบบการเรียนการสอนแบบรายวิชาเดียวตอเน่ือง หรือ 
บล็อกคอรส   
 ในระยะแรก การสอนในรายวิชากฎหมาย เปนสวนหน่ึงของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ที่เรียกวา            
“หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร” เริ่มจัดการเรียนการสอนตั้งแต ปพ.ศ.2548 กระทั่งในป พ.ศ.2550 เปน
คณะจัดตั้ง โดยในการจัดการเรียนการสอน จะมีการเชิญอาจารยพิเศษ ที่มีชื่อเสียงในวงการวิชาชีพกฎหมายมาเปนอาจารย
ผูสอน รวมกับอาจารยประจําที่เปนผูสอนหลัก การเรียนการสอนในรูปแบบของ รายวิชาเดียวตอเน่ือง หรือ บล็อกคอรส 
(Block Course) จึงมีมาพรอมๆกับการจัดตั้งคณะนิติศาสตร ซ่ึงเปนการจัดการเรียนการสอนมารวม 8 ป โดยไมปรากฏวามี
การทําวิจัยในเรื่องผลของการกําหนดรูปแบบ การเรียนการสอนแบบรายวิชาเดียวตอเน่ืองหรือ  บล็อกคอรส (Block Course) 
ถึงประสิทธิภาพหรือผลที่เกิดจากการเรียนการสอน ในลักษณะน้ี ที่จะเกิดผลกระทบตอนักศึกษา  
 ดังน้ัน เพื่อใหมีการศึกษาถึงความพึงพอใจในการดําเนินกระบวนการเรียนการสอน ในลักษณะพิเศษน้ี จึงเปน
ประเด็นที่ทําใหผูวิจัยตั้งขอสงสัย ถึงรูปแบบ ในการจัดการเรียนการสอนแบบรายวิชาเดียวตอเน่ือง หรือ บล็อกคอรส (Block 
Course) วา นักศึกษามีความพึงพอใจอยางไร มีปญหาในกระบวนการจัดการเรียนการสอนหรือไม มีผลกระทบในดานใดบาง 
ทั้งอุปสรรค ขอจํากัด หรือ ประเด็นในดานการจัดการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มห
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และเม่ือไดขอสรุปจากการวิจัย ก็จะไดนํามาซ่ึงการปรับปรุงหรือการพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตตอไป ใหมีความ
สอดคลองและมีความเหมาะสม ตลอดทั้งใหเกิดความพึงพอใจของนักศึกษา ที่จะเปนผูเรียนโดยตรง เพื่อใหเกิดการผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพและเปนบัณฑิตที่ไดมาตรฐาน สอดคลองตอแนวทางที่สถาบันอุดมศึกษาพึงปฎิบัติตอนักศึกษา  

วัตถุประสงคการวิจัย 

1.เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจของนักศึกษาคณะนิติศาสตร ตอการจัดการเรียนการสอนแบบรายวิชาเดียวตอเน่ือง
หรือบล็อกคอรส ( Block Course)  

2.เพื่อศึกษาแนวทางในการ พัฒนาหรือปรับปรุง การจัดการเรียนการสอนวิชากฎหมาย ของหลักสูตร                 
นิติศาสตรบัณฑิต   

วิธีการดําเนินการวิจัย 

การดําเนินการวิจัยประกอบดวย 4 ขั้นตอน ดังน้ี 
ตอนที่ 1.  ผูใหสัมภาษณหรือ ผูตอบแบบสอบถาม 
ผูใหสัมภาษณที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ นักศึกษาคณะนิติศาสตร ชั้นปที่ 1 2 3 4 และ บัณฑิตนิติศาสตร ที่จบ

การศึกษาแลว รวมจํานวนทั้งส้ิน 88 คน ที่ตอบแบบสอบถาม โดยคณะผูวิจัยไดเลือกนักศึกษา ชั้นปที่ 3 เปนผูตอบแบบ
สัมภาษณในลักษณะใหเปนการแสดงความคิดเห็นแบบสัมภาษณเชิงเจาะลึก เน่ืองจากเปนกลุมที่ไดรับการศึกษา ในรูปแบบ 
การเรียนการสอนแบบรายวิชาเดียวตอเน่ือง หรือ บล็อกคอรส มาตลอด 3 ป จึงถือเปนผูมีประสบการณโดยตรง สวนนักศึกษา
ชั้นปอ่ืนและะบัณฑิตที่จบการศึกษาใชการตอบแบบสํารวจ/แบบสอบถามโดย ใชวิธีการทางสถิติมาชวยในการวิเคราะหขอมูล  

ตอนที่ 2. การดําเนินการวิจัยและเครื่องมือในการวิจัย 
2.1 การศึกษาจากเอกสาร (Documentary study) ผูวิจัยไดศึกษาจากเอกสาร หนังสือ ขอมูลออนไลน 

แนวคิดทฤษฎีการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรรณีเอกสารเก่ียวกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเอกสารประกอบ
ประเภทอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการศึกษาในรายวิชาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย ที่มีขอมูลของ
การจัดการเรียนการสอนแบบบล็อกคอรส   

2.2 การศึกษาภาคสนาม (Field Study) ผูวิจัยใชแบบสัมภาษณ เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล เพื่อได
ทราบความคิดเห็นและพฤติกรรมของนักศึกษานิติศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรรณีตอการจัดการเรียนการสอนแบบ
บล็อกคอรส   

ตอนที่ 3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ แบบสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาคณะนิติศาสตร ที่มีตอการ
จัดการเรียนการสอนแบบบล็อกคอรส โดยมีผู รวมในการตอบแบบสอบถาม 88 คน ในจํานวนนั้น มีสวนหนึ่งที่ไดให
ขอมูลในการสัมภาษณเชิงเจาะลึกดวย  

ตอนที่ 4. ระยะเวลาในการศึกษา  ระหวางเดือนเมษายน– ตุลาคม พ.ศ. 2557 

ผลการวิจัย 

1. ขอมูลเบื้องตน ผูตอบแบบสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรรณี
ตอการจัดการเรียนการสอนแบบบล็อกคอรส (Block Course) มีจํานวน 88 คน ประกอบดวยนักศึกษาที่อยูระหวางศึกษาชั้น
ปที่ 1 ถึงชั้นปที่ 4 และนิติศาสตรบัณฑิตที่จบการศึกษาแลว รวมในการตอบแบบสอบถามโดยพบวาขอมูลผูตอบแบบสอบถาม 
สวนใหญเปนนักศึกษาเพศหญิง รอยละ 54.5 %  มีอายุโดยเฉล่ียประมาณ 20-22 ป รองลงมาเปนเพศชาย รอยละ 44.3 โดย
นักศึกษาช้ันปที่ใหขอมูลมากที่สุดคือ ชั้นปที่ 3 รอยละ 29.5 %   ซ่ึงเปนนักศึกษาที่ผูวิจัยใหทําขอมูลในลักษณะของ การ
สัมภาษณเชิงเจาะลึก    

2. ผลการวิจัยความพึงพอใจ ของนักศึกษาคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรรณีที่มีตอการจัดการเรียน
การสอนแบบบล็อกคอรส ทั้ง 88 คน พบวานักศึกษาสวนใหญมีภาพรวมความพึงพอใจ ตอการจัดการเรียนการสอนแบบ

บล็อกคอรสในระดับ มาก  ( X  = 3.84) โดยเม่ือวิเคราะหจําแนกเปนรายขอ ปรากฏผล เรียงลําดับจาก มากไปหานอย 

ไดแก ดานอาจารยผูสอน ( X  = 3.99) ดานเน้ือหา/หลักสูตร ( X  = 3.96) ดานการจัดการเรียนการสอน   ( X  = 3.76)

ดานการวัดและการประเมินผล ( X  = 3.64) มห
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และเม่ือไดขอสรุปจากการวิจัย ก็จะไดนํามาซ่ึงการปรับปรุงหรือการพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตตอไป ใหมีความ
สอดคลองและมีความเหมาะสม ตลอดทั้งใหเกิดความพึงพอใจของนักศึกษา ที่จะเปนผูเรียนโดยตรง เพื่อใหเกิดการผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพและเปนบัณฑิตที่ไดมาตรฐาน สอดคลองตอแนวทางที่สถาบันอุดมศึกษาพึงปฎิบัติตอนักศึกษา  

วัตถุประสงคการวิจัย 

1.เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจของนักศึกษาคณะนิติศาสตร ตอการจัดการเรียนการสอนแบบรายวิชาเดียวตอเน่ือง
หรือบล็อกคอรส ( Block Course)  

2.เพื่อศึกษาแนวทางในการ พัฒนาหรือปรับปรุง การจัดการเรียนการสอนวิชากฎหมาย ของหลักสูตร                 
นิติศาสตรบัณฑิต   

วิธีการดําเนินการวิจัย 

การดําเนินการวิจัยประกอบดวย 4 ขั้นตอน ดังน้ี 
ตอนที่ 1.  ผูใหสัมภาษณหรือ ผูตอบแบบสอบถาม 
ผูใหสัมภาษณที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ นักศึกษาคณะนิติศาสตร ชั้นปที่ 1 2 3 4 และ บัณฑิตนิติศาสตร ที่จบ

การศึกษาแลว รวมจํานวนทั้งส้ิน 88 คน ที่ตอบแบบสอบถาม โดยคณะผูวิจัยไดเลือกนักศึกษา ชั้นปที่ 3 เปนผูตอบแบบ
สัมภาษณในลักษณะใหเปนการแสดงความคิดเห็นแบบสัมภาษณเชิงเจาะลึก เน่ืองจากเปนกลุมที่ไดรับการศึกษา ในรูปแบบ 
การเรียนการสอนแบบรายวิชาเดียวตอเน่ือง หรือ บล็อกคอรส มาตลอด 3 ป จึงถือเปนผูมีประสบการณโดยตรง สวนนักศึกษา
ชั้นปอ่ืนและะบัณฑิตที่จบการศึกษาใชการตอบแบบสํารวจ/แบบสอบถามโดย ใชวิธีการทางสถิติมาชวยในการวิเคราะหขอมูล  

ตอนที่ 2. การดําเนินการวิจัยและเครื่องมือในการวิจัย 
2.1 การศึกษาจากเอกสาร (Documentary study) ผูวิจัยไดศึกษาจากเอกสาร หนังสือ ขอมูลออนไลน 

แนวคิดทฤษฎีการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรรณีเอกสารเก่ียวกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเอกสารประกอบ
ประเภทอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการศึกษาในรายวิชาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย ที่มีขอมูลของ
การจัดการเรียนการสอนแบบบล็อกคอรส   

2.2 การศึกษาภาคสนาม (Field Study) ผูวิจัยใชแบบสัมภาษณ เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล เพื่อได
ทราบความคิดเห็นและพฤติกรรมของนักศึกษานิติศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรรณีตอการจัดการเรียนการสอนแบบ
บล็อกคอรส   

ตอนที่ 3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ แบบสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาคณะนิติศาสตร ที่มีตอการ
จัดการเรียนการสอนแบบบล็อกคอรส โดยมีผู รวมในการตอบแบบสอบถาม 88 คน ในจํานวนนั้น มีสวนหนึ่งที่ไดให
ขอมูลในการสัมภาษณเชิงเจาะลึกดวย  

ตอนที่ 4. ระยะเวลาในการศึกษา  ระหวางเดือนเมษายน– ตุลาคม พ.ศ. 2557 

ผลการวิจัย 

1. ขอมูลเบื้องตน ผูตอบแบบสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรรณี
ตอการจัดการเรียนการสอนแบบบล็อกคอรส (Block Course) มีจํานวน 88 คน ประกอบดวยนักศึกษาที่อยูระหวางศึกษาช้ัน
ปที่ 1 ถึงชั้นปที่ 4 และนิติศาสตรบัณฑิตที่จบการศึกษาแลว รวมในการตอบแบบสอบถามโดยพบวาขอมูลผูตอบแบบสอบถาม 
สวนใหญเปนนักศึกษาเพศหญิง รอยละ 54.5 %  มีอายุโดยเฉล่ียประมาณ 20-22 ป รองลงมาเปนเพศชาย รอยละ 44.3 โดย
นักศึกษาชั้นปที่ใหขอมูลมากที่สุดคือ ชั้นปที่ 3 รอยละ 29.5 %   ซ่ึงเปนนักศึกษาที่ผูวิจัยใหทําขอมูลในลักษณะของ การ
สัมภาษณเชิงเจาะลึก    

2. ผลการวิจัยความพึงพอใจ ของนักศึกษาคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรรณีที่มีตอการจัดการเรียน
การสอนแบบบล็อกคอรส ทั้ง 88 คน พบวานักศึกษาสวนใหญมีภาพรวมความพึงพอใจ ตอการจัดการเรียนการสอนแบบ

บล็อกคอรสในระดับ มาก  ( X  = 3.84) โดยเม่ือวิเคราะหจําแนกเปนรายขอ ปรากฏผล เรียงลําดับจาก มากไปหานอย 

ไดแก ดานอาจารยผูสอน ( X  = 3.99) ดานเน้ือหา/หลักสูตร ( X  = 3.96) ดานการจัดการเรียนการสอน   ( X  = 3.76)

ดานการวัดและการประเมินผล ( X  = 3.64) 
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3. อยางไรก็ดี แมภาพรวมของความพึงพอใจของนักศึกษาคณะนิติศาสตร ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนแบบบล็อก
คอรส จะมีความพึงพอใจในระดับมาก แตผูวิจัยยังพบวา การจัดการเรียนการสอนแบบล็อกคอรสยังมีขอจํากัดหรืออุปสรรค 
อาทิเชน ขอจํากัดดานงบประมาณ ระยะเวลาในการสอน รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนไมครอบคลุมเน้ือหา โดยผูวิจัยไดนํา
ขอสรุปจากการสัมภาษณเชิงเจาะลึก ของนักศึกษาในชั้นปที่ 3 สรุปเปนรายขอไดดังน้ี  

1) การบล็อกคอรส เปนระบบการจัดการเรียนการสอนที่ด ี
2) ผูสอนที่เรียก อาจารยพิเศษ มีทั้งบุคคลที่นักศึกษา เห็นวา มีความสามารถในการถายทอด และมีบางสวน

เห็นวา การถายทอดของอาจารย ที่มีคุณวุฒิสูงและมีประสบการณสูงน้ัน นักศึกษาตามไมทัน หรือ มีความไมเขาใจในเน้ือหา
สาระวิชาน้ันๆ 

3) ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน ส้ันมากเกินไป 
4) ลักษณะการสอนแบบล็อกคอรส มีความเขาใจยาก เพราะในการสอนบางครั้ง มีลักษณะเหมือนเปนการมา

สรุปทบทวนมากกวา  
5) มีรายวิชาไมครบทุกรายวิชา ในการจัดการเรียนการสอนแบบบล็อกคอรส  
6) การจัดการเรียนการสอน มีความซํ้าซอนในบางรายวิชา กับอาจารยประจําวิชา 

ทั้งน้ี ผลการวิจัยในดานอาจารยผูสอน พบวางานวิจัยของ นิพนธ วรรณเวช (2538) ในเรื่องของ สภาพแวดลอม
สถาบันราชภัฏหมูบานจอมบึง ในทัศนะของผูบริหารและนักศึกษา กําหนดคุณลักษณะที่สําคัญของอาจารยไววา อาจารยตอง
เปนผูมีความรู ทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ และควรมีประสบการณและทักษะในการสอนและดวยการมีประสบการณสอน จะ
ทําใหเขาใจปญหาและมีทักษะที่ดีในการสอนใหแกนักศึกษา   ซ่ึงคุณลักษณะขางตนน้ันสอดคลองตอการเปนอาจารยพิเศษที่
เปนผูสอนกฎหมาย เน่ืองจากหลักสูตรนิติศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรรณีไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐานจาก
สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา โดยหลักเกณฑการพิจารณามาตรฐานปริญญานิติศาสตรบัณฑิตของ
สถาบันการศึกษาอ่ืน ไดกําหนดคุณลักษณะเดนที่สําคัญในการรับรองมาตรฐานของหลักสูตรนิติศาสตรวา ผูที่จะดํารงตําแหนง
อาจารยพิเศษ ตองมีประสบการณสอนทางกฎหมายไมนอยกวา 5 ป หรือมีผลงานทางกฎหมายเปนที่ยอมรับหรือมี
ประสบการณในทางวิชาชีพกฎหมายไมนอยกวา 10 ป (มติ คณะกรรมการอํานวยการอบรมศึกษากฎหมายฯ ครั้งที่ 329 ลง
วันที่ 21 มีนาคม 2556)  

สรุปและอภิปรายผล 

จากผลการวิจัย พบวาการเรียนการสอนที่เรียกวา การจัดการเรียนการสอนแบบบล็อกคอรส ผูวิจัยไดสรุป
ความหมายวา  การบล็อกคอรส คือ “การกําหนดรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบกําหนดระยะเวลาชวงหน่ึงชวงใดที่
มีความแนนอน” เปนการเรียนการสอนที่มุงเนนใหนักศึกษา ไดมีโอกาสในการรับความรูเพิ่มเติม ตอยอดจากการเรียนการสอน
ในภาคการศึกษาปกติ ที่เกิดจากการเรียนการสอนของอาจารยประจํา  ซ่ึงหากพิจารณาแลวในการจัดการเรียนการสอน ใน
รายวิชากฎหมายน้ัน มีความยาก และมีความซับซอน ในการบังคับใชกฎหมาย หากปราศจากบุคคลผูมีประสบการณจริงใน
สายวิชาชีพ มาใหคําแนะนํา ก็อาจทําใหนักศึกษาที่จบการศึกษาเปนนิติศาสตรบัณฑิตน้ัน ประกอบอาชีพอยางไมมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล  

 ดังน้ัน การจัดการเรียนการสอนแบบบล็อกคอรส จึงเปนเรื่องที่มีความจําเปน แต การสอนแบบล็อกคอรส ก็มี
อุปสรรคในการจัดการเรียนตอการรับรูของนักศึกษาอาทิเชน ขอจํากัดดานงบประมาณในการจัดจางอาจารยพิเศษ เน่ืองดวย
ระยะเวลาจํานวนวันที่สอน  จํานวนชั่วโมงที่ใชในการสอน  ยังไดรับงบประมาณอยางจํากัด ทําใหในการจัดจางอาจารยพิเศษ 
ที่เปนผูสอนน้ัน จัดสอนไดเพียงไมก่ีชั่วโมง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเปนระบบ Block Course โดยทั่วไป เปนการ
จัดการเรียนการสอนทีละรายวิชา โดยแตละรายวิชาใชเวลาเรียน 6 ครั้ง (เรียนเฉพาะวันเสารหรือวันอาทิตย 6 ครั้ง) เม่ือเรียน
จบวิชาแรก ก็จะสอบ แลวจึงเริ่มเรียนวิชาที่ 2 และเม่ือวิชาที่ 2 เรียนครบ 6 ครั้ง ก็จะสอบ แลวจึงคอยเริ่มเรียนวิชาที่ 3 ทํา
เชนน้ีจนครบจํานวนวิชา ที่ตองเรียนทั้งหมด ประมาณ 10-12 วิชา รูปแบบการเรียนการสอนแบบน้ี จะชวยใหผูเรียนไมสับสน 
ไมตองเรียนหลายวิชาในเทอมเดียวกัน ทําใหนักศึกษาสามารถ เรียนไปดวยทํางานไปดวยได ซ่ึงรูปแบบ การเรียนการสอนแบบ
ทั่วไปน้ัน จะแตกตางจากกระบวนการในการจัดเรียนการสอน ในหลักสูตรนิติศาสตร เน่ืองจากเปนการสอนในลากหลายวิชา 
ซ่ึงจะมีลักษณะการสอนแบบนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี (ภาคปกติ) ทั่วๆไป  
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การประชุมวิชาการวิจัยรำาไพพรรณี ครั้งที่ 9, “การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2558
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ในดานของการจัดอาจารยผูสอน ที่เรียกวา “ อาจารยพิเศษ” น้ัน  มีความจําเปนในการที่จะตองเชิญหรือใหอาจารย
พิเศษ มาสูกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนใน รายวิชากฎหมาย เพื่อเปนไปตาม หลักเกณฑมาตรฐาน ของสํานักอบรม
ศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา ในการรับรองมาตรฐาน ทางวิชาชีพ โดย สถาบันการศึกษา หรือ คณะ ควรมีการเพิ่ม
งบประมาณหรือจํานวนเงิน เพื่อรองรับในการจัดจางอาจารยพิเศษ มาสอน 

การจัดจาง อาจารยพิเศษ ควรมีการกําหนด รายวิชาที่ มีความจําเปน และ เหมาะสมในการฝกทักษะ ความชํานาญ
หรือผูที่เชี่ยวชาญ ในรายวิชาน้ันๆ โดยแยกประเภท ของรายวิชา ที่ชัดเจน ในสาย ของ กฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมาย
มหาชน กฎหมายปกครอง กฎหมายพิเศษ  

การกําหนดระยะเวลาในการ เรียนการสอน ไมควรจะกําหนดโดย ใชระยะเวลาที่ยาวนานเกินไป เพราะ การเรียนทั้ง
วัน ในวิชาเดียวกัน ไมไดทําให นักศึกษามีความเขาใจในรายวิชาน้ันเสียทีเดียว แตจะเปนการทําให นักศึกษา มีความเม่ือยลา 
และ ไมอาจทําความเขาใจไดโอกาสเดียว 

การจัดการเรียนการสอนแบบ บล็อกคอรส ไมควรเรียกในการศึกษาในระดับ ชั้นปริญญาตรี ในรายวิชากฎหมาย แต
ควรมีการปรับเปล่ียน รูปแบบของการจัดการเรียนการสอน ใหใกลเคียงกับการสอนที่ใหความรู แกนักศึกษา ที่เขาใจงาย และ
มีความไมนาเบื่อ ในการเรียนการสอน  โดยควรเปนรูปแบบ ในการสรุป หรือ เปนการ ทบทวนความรู ที่ไมใชเปนการแบง 
หรือ กําหนดเน้ือหาในการเรียนการสอน ในรายวิชาน้ันๆ   

การใชการเรียนการสอนแบบ บล็อกคอรส เปนการเรียนการสอน ที่ยังไมไดรับการยืนยัน หรือกําหนดในหลักเกณฑ
การประกันคุณภาพ ทางการศึกษา( เน่ืองจากไมพบขอมูล วามีการรับรองใหการเรียนการสอนแบบ บล็อกคอรส เปนสวนหน่ึง
ของการจัดการเรียนการสอนที่ไดคุณภาพและมาตรฐาน แตขอมูลสวนใหญคือ กรณีใชสําหรับการศึกษาในระดับ ปริญญาโท)  
แต การเรียนการสอนที่เชิญอาจารยผูทรงคุณวุฒิ เปนความสําคัญในการ พัฒนาการเรียนการสอน และสงเสริมใหนักศึกษา 
ไดรับโอกาสที่ดี จากการไดศึกษาจากอาจารยผูมีความชํานาญ ในสาขาวิชาชีพ ที่นักศึกษาในสายนิติศาสตร มุงที่จะไปสูการ
ประกอบวิชาชีพกฎหมาย   

เพื่อให นโยบายที่สถาบันอุดมศึกษา พึงปฏิบัติตอ นักศึกษาคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรรณีมี
คุณภาพไดตามเกณฑมาตรฐานของกรรมการการอุดมศึกษา และ ไดตามหลักเกณฑมาตรฐานทางวิชาชีพ ของ สํานักอบรม
ศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา และ สภาทนายความที่รับรอง การเรียนการสอน จึงตองดําเนินการอยางเปนธรรมและให
สามารถแขงขันในมหาวิทยาลัยอ่ืน ในภูมิภาคเดียวกันได การเชิญ อาจารยผูทรงคุณวุฒิ และมีชื่อเสียงในวงการนิติศาสตร จึงมี
ความสําคัญตอการพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรตอไป  

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 ขอเสนอแนะ  ความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนการสอนแบบ บล็อกคอรส ในการศึกษาวิชากฎหมายน้ัน มี
ขอเสนอแนะ ดังน้ี  

1. เพื่อใหกระบวนการในการรับรูของนักศึกษา คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรรณีไดรับรูกฎหมาย 
จากบุคคลผูมีความชํานาญและประกอบอาชีพในกฎหมายไมนอยกวา 10 ป ตามเงื่อนไขแหงการรับรองมาตรฐานของสํานัก
อบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิต น้ัน คณะนิติศาสตร ยังมีความจําเปนอยางมากที่จะตองมีการเชิญอาจารยผูทรงคุณวุฒิ 
หรือ ผูที่ประกอบอาชีพกฎหมาย มานําเสนอความรูและประสบการณ  

2. อยางไรก็ด ีผูวิจัยเห็นวา การจัดการเรียนการสอนแบบ บล็อกคอรส ควรจะมีการจัดเปนหลักสูตรเฉพาะดานหรือ
เฉพาะทาง  ไมควรนํามาเรียกในการเรียนการสอนในระดับชั้นปริญญาตรี  เพราะคําวา บล็อกคอรส สมควรที่จะไปปรากฏใน
ระดับชั้นปริญญาโท มากกวา สวนในการเรียนการสอนในระดับชั้นปริญญาตรี ใหเปล่ียนจากคําวา บล็อกคอรส เปน “การสอน
ภาคทบทวน โดยอาจารยพิเศษ”  (เหมือนที่ใชในสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา) และใหกําหนดชั่วโมงใน
การเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเน้ือหาของรายวิชา ในหลักสูตรนิติศาสตรที่มีการเปดการเรียนการสอนในภาคน้ันๆ   

3. ควรมีการ เพิ่มความหลากหลายในหลักสูตรนิติศาสตร โดยมีการเพิ่มหลักสูตรการศึกษากฎหมายเฉพาะทาง 
โดยเฉพาะในกลุมของนักศึกษาประเภท กศปช หรือ นักศึกษาที่จบปริญญาตรีมาแลว 1 ใบและมาเพิ่มการเรียนรูดานกฎหมาย
เฉพาะทางโดย ใหมีการจัดการเรียนการสอนแบบ บล็อกคอรส ควรไดมีการทํา การศึกษาวิจัย ในรายวิชากฎหมายที่เปนวิชา
แกน หรือ วิชาเลือกเสรี ในกรณีของ หลักเกณฑ ในการกําหนด หลักเกณฑหรือมาตรการในการกําหนด การวัดการประเมินผล 
ในสวนของการมีคะแนนเก็บหรือไมมีคะแนนเก็บ ในรายวิชากฎหมาย สําหรับระดับชั้นปริญญาตรี  มห
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4. ควรมีการจัดทําการประเมินหลักสูตรนิติศาสตร ที่จะนําระบบการจัดการเรียนการสอน ที่เนนใหผูเรียน ใช
ระยะเวลาเรียน ในลักษณะของการเรียนเปน หลักสูตรระยะส้ัน หรือ เทียบเคียงไดกับการจัดการเรียนการสอนแบบ บล็อก
คอรส เพื่อเปดโอกาสทางการศึกษาในหลักสูตรอ่ืน เชน หลักสูตรกฎหมายปกครอง  หลักสูตรกฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพ
นายตํารวจ หลักสูตรกฎหมายทรัพยสินทางปญญา หลักสูตรกฎหมายเพื่อส่ิงแวดลอม  หลักสูตรกฎหมายเพื่ออาเซียน ฯลฯ   
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ภาพลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีในทัศนะของประชาชน 
จังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด 

        The image of Rambhai Barni Rajabhat University form The Point of View 
of People in Rayong, Chantaburi, Tard    

นิสากร  ยินดีจันทร, ภูริพัฒน  แกวตาธนวัฒ, รดาธร  ศรีสายหยุด 
 คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดยอ 

การศึกษาเรื่อง “ภาพลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณีในทัศนะของประชาชนจังหวัด ระยอง จันทบุรี  ตราด” 
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาพลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีในทัศนะของประชาชนจังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด และ
ศึกษาภาพลักษณที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีกลุมตัวอยางคือประชาชนในเขตอําเภอเมืองจังหวัดระยอง 
จันทบุรี ตราด จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูลไดแกคาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดระยอง จันทบุรี ตราดที่มีตอภาพลักษณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีโดยรวม อยูในระดับเห็นดวย ( x =3.71) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาดานความมีช่ือเสียง 

กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอภาพลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีโดยรวม อยูในระดับเห็นดวย ( x =3.74) ดาน
จริยธรรม คุณธรรมกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอภาพลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีโดยรวม อยูในระดับเห็นดวย     
( x =3.73) ดานความเปนเอกลักษณเฉพาะกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอภาพลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีโดยรวม 

อยูในระดับเห็นดวย ( x =3.63) ดานเทคโนโลยีกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอภาพลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

โดยรวม อยูในระดับเห็นดวย ( x =3.74) ดานความนาเชื่อถือ กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอภาพลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏ

รําไพพรรณีโดยรวม อยูในระดับเห็นดวย ( x =3.71) ดานภาพลักษณที่ดีที่สุด พบวา ประชาชนจังหวัดระยอง จันทบุรี ตราดมี
ระดับความคิดเห็นตอภาพลักษณที่ดีที่สุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรรณีดานความเปนเอกลักษณเฉพาะ รอยละ 35.8 
ดานภาพลักษณที่ควรปรับปรุงมากที่สุดดานเทคโนโลยี รอยละ29.0  ขอมูลสวนบุคคลไดแก  เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 
รายได มีระดับความคิดเห็นตอภาพลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีของประชาชนจังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนที่อยูปจจุบัน มีระดับความคิดเห็นตอภาพลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณีของประชาชนจังหวัดระยอง จันทบุรี ตราดไมแตกตางกัน 
คําสําคัญ : ทัศนะ, ภาพลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

Abstract 

A study on "The image of Rambhai Barni Rajabhat University in the perspective of Rayong, 
Chanthaburi, trad" were to study the image in the opinion of the people in Rayong, Chantaburi, Trat. and 
to study the image characteristics of image in the opinion of the people in Rayong, Chantaburi, Trat. The 
target were people in the district in Rayong, Chantaburi, Trat of 400. The instrument was the 5 level  
assessment  questionnaire The statistics used were percentage, mean and standard deviation.   

The results showed that the opinions people in the district in Rayong, chantaburi and Trat 
towards the image of Rambhai Barni Rajabhat University overall were agreed at 3.71% When considering 
individual aspects fame, the opinions on the dichotomy overall were agreed at 3.74% In ethics’s opinion 
on Rambhai Barni Rajabhat University  overall were agreed at 3.73% While the opinions on the sample 
image dichotomy overall were agreed  at 3.63% For technology, the opinion on the Rambhai Barni 
Rajabhat University’s image overall were agreed  at 3.74% In reliability, the opinion on the dichotomy 
overall 3.71% the image of the best. Found that people in Rayong Province, Chantaburi and Trat opinions 
on the best image Rambhai Barni Rajabhat University. The unique aspect of 35.8 image should be the มห
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ภาพลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีในทัศนะของประชาชน 
จังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด 

        The image of Rambhai Barni Rajabhat University form The Point of View 
of People in Rayong, Chantaburi, Tard    

นิสากร  ยินดีจันทร, ภูริพัฒน  แกวตาธนวัฒ, รดาธร  ศรีสายหยุด 
 คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดยอ 

การศึกษาเรื่อง “ภาพลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณีในทัศนะของประชาชนจังหวัด ระยอง จันทบุรี  ตราด” 
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาพลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีในทัศนะของประชาชนจังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด และ
ศึกษาภาพลักษณที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีกลุมตัวอยางคือประชาชนในเขตอําเภอเมืองจังหวัดระยอง 
จันทบุรี ตราด จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูลไดแกคาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดระยอง จันทบุรี ตราดที่มีตอภาพลักษณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีโดยรวม อยูในระดับเห็นดวย ( x =3.71) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาดานความมีชื่อเสียง 

กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอภาพลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีโดยรวม อยูในระดับเห็นดวย ( x =3.74) ดาน
จริยธรรม คุณธรรมกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอภาพลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีโดยรวม อยูในระดับเห็นดวย     
( x =3.73) ดานความเปนเอกลักษณเฉพาะกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอภาพลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีโดยรวม 

อยูในระดับเห็นดวย ( x =3.63) ดานเทคโนโลยีกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอภาพลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

โดยรวม อยูในระดับเห็นดวย ( x =3.74) ดานความนาเชื่อถือ กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอภาพลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏ

รําไพพรรณีโดยรวม อยูในระดับเห็นดวย ( x =3.71) ดานภาพลักษณที่ดีที่สุด พบวา ประชาชนจังหวัดระยอง จันทบุรี ตราดมี
ระดับความคิดเห็นตอภาพลักษณที่ดีที่สุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรรณีดานความเปนเอกลักษณเฉพาะ รอยละ 35.8 
ดานภาพลักษณที่ควรปรับปรุงมากที่สุดดานเทคโนโลยี รอยละ29.0  ขอมูลสวนบุคคลไดแก  เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 
รายได มีระดับความคิดเห็นตอภาพลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีของประชาชนจังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนที่อยูปจจุบัน มีระดับความคิดเห็นตอภาพลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณีของประชาชนจังหวัดระยอง จันทบุรี ตราดไมแตกตางกัน 
คําสําคัญ : ทัศนะ, ภาพลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

Abstract 

A study on "The image of Rambhai Barni Rajabhat University in the perspective of Rayong, 
Chanthaburi, trad" were to study the image in the opinion of the people in Rayong, Chantaburi, Trat. and 
to study the image characteristics of image in the opinion of the people in Rayong, Chantaburi, Trat. The 
target were people in the district in Rayong, Chantaburi, Trat of 400. The instrument was the 5 level  
assessment  questionnaire The statistics used were percentage, mean and standard deviation.   

The results showed that the opinions people in the district in Rayong, chantaburi and Trat 
towards the image of Rambhai Barni Rajabhat University overall were agreed at 3.71% When considering 
individual aspects fame, the opinions on the dichotomy overall were agreed at 3.74% In ethics’s opinion 
on Rambhai Barni Rajabhat University  overall were agreed at 3.73% While the opinions on the sample 
image dichotomy overall were agreed  at 3.63% For technology, the opinion on the Rambhai Barni 
Rajabhat University’s image overall were agreed  at 3.74% In reliability, the opinion on the dichotomy 
overall 3.71% the image of the best. Found that people in Rayong Province, Chantaburi and Trat opinions 
on the best image Rambhai Barni Rajabhat University. The unique aspect of 35.8 image should be the 
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most improvement in technology 29% Personal information including gender, age, education, occupation, 
income, with comments on image dichotomy of public health in Chantaburi and Trat were different 
significantly .05 for the current address, Opinions on the dichotomy of Chanthaburi and trad were no 
different. 
Keyword: The image of Rambhai Barni Rajabhat University, The point of View 

บทนํา 

การพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
(สศช.) ไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน ทั้งในระดับชุมชน ระดับภาค และระดับประเทศใน
ทุกขั้นตอนของแผนฯ อยางกวางขวางและตอเน่ือง เพื่อรวมกันกําหนดวิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งรวม
จัดทํารายละเอียดยุทธศาสตรของแผนฯ เพื่อมุงสู "สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมี
ภูมิคุมกันตอการเปล่ียนแปลง" เพื่อเตรียมความพรอมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงไดอยางเหมาะสม โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยใหมีคุณภาพ มีโอกาส
เขาถึงทรัพยากร และไดรับประโยชนจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนธรรม รวมทั้งสรางโอกาสทางเศรษฐกิจดวย
ฐานความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม ภายใตหลักการ
พัฒนาพื้นที่ภารกิจ และการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคมไทย ซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาเพื่อประโยชนสุขที่ยั่งยืนของ
สังคมไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 

การเปดเสรีทางการศึกษาการขยายตัวอยางรวดเร็วของสถานศึกษาและการเปล่ียนแปลงของจํานวนผูเรียนอัน
เน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงโครงสรางจํานวนประชากร สงผลกระทบใหเหลาสถาบันการศึกษาตองปรับกลยุทธในการพัฒนา
ตนเองในดานตางๆ ไมวาจะเปนหลักสูตรการเรยีน การสอน คุณภาพอาจารย การนําเทคโนโลยีเขามาใชในการบริหารจัดการ
หรือการจัดบริการทางการศึกษา การเพิ่มจํานวนงานวิจัยที่มีผลตอสังคมและเปนที่ยอมรับของนานาชาติ และตองยังคงความ
เปนเอกลักษณของตนไวเพื่อสรางชื่อเสียงและคุณภาพใหกับสถาบัน(นุชนารถ อินทโรจนและคณะ,2553)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรรณีเปนสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยูเลขที่ 41 หมูที่ 5 ตําบลทาชาง อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรรณี
ประกาศจัดตั้งครั้งแรกเปน “วิทยาลัยครูจันทบุรี” เม่ือวันที1่5 มิถุนายน 2515 ณ บริเวณวังสวนบานแกว อันเคยเปนที่ประทับ
และที่ทรงงานสวนพระองค ของสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่  7 พระราชทานให
กระทรวงศึกษาธิการจํานวน 720 ไร 3 งาน ตั้งเปนวิทยาลัยครูจันทบุรี อันเปรียบประดุจปฐมบทของการสรางองคความรูอัน
ทรงคุณคามหาศาลทั้งทางดานการเกษตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วัฒนธรรม สังคม การบริหารจัดการ ฯลฯ 
โดยพระองคทรงเปรียบประดุจองคบรมครู ผูชี้นําการนําศาสตรตาง ๆ เหลาน้ีมาสรางประโยชนและคุณคาใหแกประชาชนชาว
จังหวัดจันทบุร ีและไดรับพระราชทานตราศักดิเดชน ซ่ึงเปนตราประจําพระองคพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว เปน
ตราประจําวิทยาลัยตอมาเม่ือ เดือนมีนาคม 2528 ไดรับพระบรมราชานุญาตใหอัญเชิญพระนามาภิไธยของสมเด็จพระนางเจา
รําไพพรรณี เปนนามของวิทยาลัย วา “วิทยาลัยรําไพพรรณี” เม่ือวันที่ 21 มิถุนายน 2533 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราชสกล มหาสังฆปรินายก ไดพระราชทานคติธรรมประจําวิทยาลัยรําไพพรรณีวา “ปณฺฑิโต นิปุณํ สํวิเธติ” แปลวา 
“บัณฑิตยอมฉลาดจัดการ” เม่ือวันที่ 14 กุมภาพันธ 2536 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ ไดพระราชทานชื่อใหเปน 
“สถาบันราชภัฏรําไพพรรณี” เม่ือวันที่ 15 มิถุนายน 2547 ไดเปล่ียนเปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี” ตามประกาศ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

จากอดีตถึงปจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีสรางความแตกตางดานการเรียนการสอน  เสริมสรางบุคลากรให
มีความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงโดยเฉพาะอยางยิ่งวิชาชีพครูเปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นในภาค
ตะวันออก ที่มีชื่อเสียงเกริกไกร มีหลักสูตรและสาขาวิชาการตาง ๆ อันหลากหลายและลุมลึกสามารถผลิตบัณฑิตที่ มี
สมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อนําความรูดังกลาวไดรับใชทองถิ่น ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติอยางอเนกอนันต จนเปนที่ยอมรับจากบุคคลทั่วไปในภาคตะวันออกอยางกวางขวาง ปจจุบันซ่ึงไดมีการฝกสอนใน
หลักสูตร และสาขาวิชาการตาง ๆ อันเปนความตองการของเยาวชนและประชาชนในทองถิ่น สรรสรางบัณฑิตที่มีคุณภาพ มี
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ความรู และมีภูมิธรรมออกไปรับใชประชาชนทั้งในระดับทองถิ่นและในระดับชาติอยูอยางไมจบไมส้ิน ในหวงระยะเวลา 40 ป 
จนไดรับการกลาวขวัญจากประชาชนวา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรรณีเปนศักดิ์ศรีทางวิชาการแหงบูรพาทิศอยางแทจริง 

ภาพลักษณองคกรหรือภาพลักษณของบรษัิท เปนภาพลักษณที่เกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลหรือประชาชนที่มีตอบริษัท 
หรือองคกรใดองคกรหน่ึง และภาพลักษณยังเปนองครวมของความคิดและความประทับใจที่บุคคลมีตอองคกร เปนส่ิงที่มองได
ชัดเจนและยังเปนเสมือนส่ิงสะทอนตัวองคกรวาคนทั่วไปมององคกรเปนอยางไร กลาวคือ ภาพลักษณมีความสําคัญอยางยิ่งตอ
องคกร สถาบัน สินคา หรือธุรกิจตางๆ เพราะเปนมูลคาแฝงอยู เปนภาพลักษณที่สรางความเชื่อถือใหกับบุคคล ซ่ึงจะดีหรือไม
ดีขึ้นอยูกับส่ิงที่แสดงใหสังคมไดรับรูผานการดําเนินงาน และการเผยแพรขาวสารตางๆ ภาพลักษณทีด่ี จึงเปนพื้นฐานการสราง
ความเชื่อม่ัน ความไววางใจ แกประชาชน และสังคมอีกดวย (นุชนารถ อินทโรจนและคณะ,2553)   

ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจศึกษาวิจัยเรื่อง ภาพลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีในทัศนะของประชาชนจังหวัด
ระยอง จันทบุรี ตราด จึงเปนการศึกษาถึงภาพลักษณในปจจุบัน (Current Image) และศึกษาถึงแนวทางในการสราง
ภาพลักษณที่พึงประสงค (Wish Image) เพื่อไดทราบถึงสถานการณและแนวทางในการธํารงไวซ่ึงภาพลักษณที่ดีและวางแผน
ในการพัฒนาการบริหารจัดการดานการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อสนองความตองการของสังคมพรอมทั้งบูรณาการสูสากล 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาภาพลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีในทัศนะของประชาชนจังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด 
 2. เพื่อเปรียบเทียบทัศนะที่มีตอภาพลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ 
อายุ การศึกษา อาชีพ รายได ที่อยูปจจุบัน 
 3. เพื่อศึกษาภาพลักษณที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีในทัศนะของประชาชนจังหวัดระยอง
จันทบุรี ตราด 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาภาพลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีในทัศนะของประชาชนจังหวัด ระยอง จันทบุรี ตราด ครั้ง
น้ี เ ป น ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง ป ริ ม า ณ (Quantitative Research) โ ด ย มี วิ ธี ก า ร วิ จั ย  ดั ง ขั้ น ต อ น ต อ ไ ป น้ี 
          กลุมประชากรที่ทําการศึกษาวิจัย ไดแก  ประชาชนที่อาศัยและประกอบอาชีพในเขตอําเภอเมืองจังหวัดระยองมี 
243,502 คน อําเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีมี 168,382 คน  และอําเภอเมืองจังหวัดตราดมี 91,018 คน รวมทั้งส้ิน 502,902 คน 
ผูวิจัยไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชเกณฑของตาราง สําเร็จรูปของ TARO YAMANE ที่กําหนดวาประชากรมากกวา 
100,000 คนที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 % และความคาดเคล่ือนของการสุมตัวอยางที่ระดับ 0.05 หรือ + 5 %ตองใชกลุม
ตัวอยางการวิจัยอยางนอย 398 คน ซ่ึงในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีทําการเลือกกลุมตัวอยางทั้งส้ินจํานวน 400 คน ซ่ึงจะเปนขนาด
ที่สามารถใชเปนตัวแทนประชาชนในจังหวัดระยอง จันทบุรีและตราดไดอยางพอเพียงและเหมาะสม 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

2.1 การสรางแบบสอบถาม (Questionnaire) เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลครั้งน้ี คือแบบสอบถามที่สรางขึ้นโดย
การคนควาจากหนังสือ เอกสารตางๆ รวมถึงการศึกษาผลงานวิจัยที่ เก่ียวของ ซ่ึงแบบสอบถามที่สรางขึ้นเปนแบบสอบถามที่
เปนคําถามปลายปด และคําถามปลายเปดตลอดจนดัดแปลงจากแนวความคิดและงานวิจัยที่ใกลเคียง เพื่อใหไดมาซ่ึงขอมูลที่
ครอบคลุมและเที่ยงตรงมากที่สุดโดยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 ตอน ดังน้ี 
 สวนที่ 1 เปนขอมูลเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพรายได
และที่อยูอาศัยปจจุบันโดยใชสถิติการวิเคราะหแบบความถี่และ รอยละ 

สวนที ่2 เปนขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดระยอง จันทบุรี ตราดตอภาพลักษณของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณีในประเด็น 5 ดาน โดยใชการวัดผลแบบ Likert  Scalc ดังน้ี 

สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของประชาชนในเขตอําเภอเมืองจังหวัดระยอง จันทบุรี ตราดตอ
ภาพลักษณที่พึงประสงค เชน ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีที่มีความคิดเห็นวาเปนภาพลักษณดานที่ดีที่สุด 
ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีที่มีความคิดเห็นวาเปนภาพลักษณดานที่ควรปรับปรุงที่สุด และขอเสนอแนะ
เก่ียวกับการพัฒนาภาพลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
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ผูวิจัยและคณะฯ ดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเองโดยใหกลุมตัวอยางกรอกขอมูลและรอรับ แบบสอบถามในทันที
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลมีดังน้ีคาความถี่ (Frequency) และรอยละ (Percentage) เพื่อใชในการนําเสนออธิบายขอมูล
ทั่วไปของประชากรที่ศึกษา คาเฉล่ีย (Mean : X) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เพื่อแสดงความคิดเห็น
ของประชาชนจังหวัดระยอง จันทบุรี ตราดตอภาพลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีคาเฉล่ีย (Mean : X) รอยละ 
(Percentage) และสรุปขอเสนอแนะ เพื่อแสดงความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดระยอง จันทบุรี ตราดตอภาพลักษณที่พึง
ประสงคของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

ผลการวิจัย 

1.ประชาชนสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 51.5) มีอายุ 21-30 ป มากที่สุด (รอยละ 37.5) มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (รอยละ 49.3) เปนนักเรียน/นักศึกษา (รอยละ 39.4) มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 5,001-10,000 บาท (รอยละ 29.4) มี
ที่อยูในจังหวัดระยอง (รอยละ 44.8) 

2 พบวาความคิดเห็นของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดระยอง จันทบุรี ตราดที่มีตอภาพลักษณมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณีโดยรวม อยูในระดับเห็นดวย ( x =3.71) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา 

ดานความมีช่ือเสียง กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอภาพลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีโดยรวม อยูในระดับ

เห็นดวย ( x =3.74) ไดแก 1.เปนสถาบันการศึกษาของรัฐที่กอตั้งมายาวนานและมีชือ่เสียง 2.เปนสถาบันการศึกษาที่ไดรับการ
ยอมรับและเปนที่รูจัก 3. มีสภาพแวดลอมเหมาะสมกับการเรียนการสอน 4.สรางบัณฑิตที่มีคุณภาพ สูงาน ทํางานได 5.
อาจารยผูสอนมีความสามารถในการถายทอดองคความรูและเปนที่ยอมรับของสังคม และ 6.มีผลงานการวิจัยเปนที่รูจักของ
สังคม 

ดานจริยธรรมคุณธรรม กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอภาพลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีโดยรวม อยูใน

ระดับเห็นดวย ( x =3.73) ไดแก 1.นักศึกษาและบัณฑิตไมสรางปญหาแกสังคม 2. นักศึกษาและบัณฑิตมีความสุภาพ ออน
นอม 3.นักศึกษาและบัณฑติเปนผูมีนํ้าใจ เอ้ือเฟอเผ่ือแผตอผูอ่ืน 4.นักศึกษาและบัณฑิตมีความขยันหม่ันเพียร อดทน สูงาน 5.
นักศึกษาและบัณฑิตเคารพในสิทธิเสรีภาพของผูอ่ืน และ 6.นักศึกษาและบัณฑิตเปนผูมีระเบียบวินัยในตนเอง 

ดานความเปนเอกลักษณเฉพาะกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอภาพลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีโดยรวม 

อยูในระดับเห็นดวย ( x =3.63) ไดแก 1.ผูที่สําเร็จการศึกษาเปนบัณฑิตนักปฏิบัติที่สูงานสรางงานทํางานไดจริง 2.บัณฑิตเม่ือ
จบการศึกษาแลวสามารถประกอบอาชีพไดดวยตนเองและประสบความสําเร็จ 3. ผูที่สําเร็จการศึกษาเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ไดรับการยอมรับจากสังคม และ 4. บัณฑิตมีความสามารถในการนําความรูทางวิชาชีพมาประยุกตใชกับการทํางานและ
ผูประกอบการพึงพอใจ 

ดานเทคโนโลยีกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอภาพลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีโดยรวม อยูในระดับเห็น

ดวย ( x =3.74) ไดแก 1.บุคลากรมีความสามารถในการถายทอดทักษะและความชํานาญดานเทคโนโลยี 2.มีหลักสูตรการ
เรียนการสอนเนนวิชาชีพและเทคโนโลยีที่สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 3.มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่
ทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน และ 4. มหาลัยมีเครื่องมือ อุปกรณการเรียนการสอนที่เพียงพอและมีแหลงคนควา
ขอมูลที่ทันสมัย 

ดานความนาเช่ือถือ กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอภาพลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีโดยรวม อยูในระดับ

เห็นดวย ( x =3.71) ไดแก 1.สามารถสรางบัณฑิตใหเปนผูที่มีความรู มีทักษะในการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี 2.ถาทานคือ
ผูสําเร็จการศึกษาทานจะมีความภาคภูมิใจในระดับใด 3.ผูสําเร็จการศึกษาเปนบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพไดรับการยอมรับจาก
สังคม 4.เปนสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพและไดรับการยอมรับจากสังคมและ 5.เปนแหลงความรูและมีความเปนเลิศทาง
วิชาการ 

สรุปและอภิปราย 

 การศึกษาภาพลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีในทัศนะของประชาชนจังหวัดระยอง จันทบุรี ตราดผล
การศึกษาพบวา ความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดระยอง จันทบุรี ตราดตอภาพลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
โดยรวมอยูในระดับเห็นดวย ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของนางนุชนารถ อินทโรจน, นายมนตรี ภูนพคุณดี และนางสาวนิตยา 
คําภักดี (2553) พบวาภาพลักษณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในทัศนะประชาชนจังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมมห
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พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอภาพลักษณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในระดับมาก คือมีความคิดเห็นใน
ประเด็นที่ศึกษาแตละดานดังน้ี 

ภาพลักษณดานความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีประเด็นที่ศึกษา คือเปนสถาบันการศึกษาของรัฐ
ที่กอตั้งมายาวนานและมีชื่อเสียง  ไดรับการยอมรับและเปนที่รูจักของสังคม  มีสภาพแวดลอมเหมาะสมกับการเรียนการสอน  
สรางบัณฑิตที่มีคุณภาพ สูงาน ทํางานได อาจารยผูสอนมีความสามารถในการถายทอดองคความรูและเปนที่ยอมรับของสังคม 
และ มีผลงานการวิจัยเปนที่รูจักของสังคม  
 พบวากลุมตัวอยาง มีความคิด เห็นดวยตอภาพลักษณดานความมีชื่อเสียงในเรื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
เปนสถาบันการศึกษาของรัฐที่กอตั้งมายาวนานและมีช่ือเสียงไดรับการยอมรับและเปนที่รูจักของสังคม  ทั้ งน้ีเน่ืองจาก
มหาวิทยาลัยฯประกาศจัดตั้งครั้งแรกเปน “วิทยาลัยครูจันทบุรี” เม่ือวันที1่5 มิถุนายน 2515 ณ บริเวณวังสวนบานแกว ตอมา
เม่ือ เดือนมีนาคม 2528 ไดรับพระบรมราชานุญาตใหอัญเชิญพระนามาภิไธยของสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี เปนนามของ
วิทยาลัย วา “วิทยาลัยรําไพพรรณี” เม่ือวันที่ 14 กุมภาพันธ 2536 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ ไดพระราชทานชื่อใหเปน 
“สถาบันราชภัฏรําไพพรรณี” เม่ือวันที่ 15 มิถุนายน 2547 ไดเปล่ียนเปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี” นับระยะเวลา
กวา 43 ป เปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นในภาคตะวันออก ที่มีชื่อเสียงเกริกไกร สามารถผลิตบัณฑิตเพื่อนําความรู
ดังกลาวไดรับใชทองถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติอยางอเนกอนันต จนเปนที่ยอมรับจากบุคคลทั่วไปในภาคตะวันออก
อยางกวางขวางซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ อรอุมา ไชยเศรษฐ (2551) ไดศึกษาภาพลักษณของมหาวิทยาลัยพายัพพบวา
กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอภาพลักษณดานความมีชื่อเสียง เปนที่ยอมรับและรูจักของสังคมอยูในระดับดี  

ภาพลักษณดานจริยธรรม คุณธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีประเด็นที่ศึกษา คือนักศึกษาและบัณฑิตไม
สรางปญหาแกสังคม มีความสุภาพ ออนนอม เปนผูมีนํ้าใจ เอ้ือเฟอเผ่ือแผตอผูอ่ืน ขยันหม่ันเพียร อดทน สูงาน เคารพในสิทธิ
เสรีภาพของผูอ่ืน และ นักศึกษาและบัณฑิตเปนผูมีระเบียบวินัยในตนเอง 

พบวากลุมตัวอยาง มีความคิด เห็นดวยตอภาพลักษณดานจริยธรรม คุณธรรม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
ในเรื่องบัณฑิตไมสรางปญหาแกสังคม เปนผูมีระเบียบวินัยในตนเอง 
 ภาพลักษณดานความเปนเอกลักษณเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีประเด็นที่ศึกษา คือผูที่สําเร็จ
การศึกษาเปนบัณฑิตที่สูงานสรางงานทํางานไดจริง สามารถประกอบอาชีพไดดวยตนเองและประสบความสําเร็จ มีคุณภาพ
ไดรับการยอมรับจากสังคม มีความสามารถในการนําความรูทางวิชาชีพมาประยุกตใชกับการทํางานและผูประกอบการพึง
พอใจ 
 พบวากลุมตัวอยาง มีความคิด เห็นดวยตอภาพลักษณความเปนเอกลักษณเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏ        
รําไพพรรณีในเรื่องผูที่สําเร็จการศึกษาเปนบัณฑิตที่สูงานสรางงานทํางานไดจริง สามารถประกอบอาชีพไดดวยตนเองและ
ประสบความสําเร็จ มีคุณภาพไดรับการยอมรับจากสังคม  

ภาพลักษณดานเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรรณีประเด็นที่ศึกษาคือบุคลากรมีความสามารถในการ
ถายทอดทักษะและความชํานาญดานเทคโนโลยี มีหลักสูตรการเรียนการสอนเนนวิชาชีพและเทคโนโลยีที่สอดคลองกับความ
ตองการของตลาดแรงงาน มีความทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน มหาลัยมีเครื่องมือ อุปกรณการเรียนการสอนที่
เพียงพอและมีแหลงคนควาขอมูลที่ทันสมัย สวนประเด็นเรื่องเครื่องมือ อุปกรณการเรียนการสอนมีความคิดเห็นวาควร
ปรับปรุง 

พบวากลุมตัวอยาง มีความคิด เห็นดวยตอภาพลักษณดานเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีในเรื่อง 
บุคลากรมีความสามารถในการถายทอดทักษะและความชํานาญดานเทคโนโลยี มีหลักสูตรการเรียนการสอนเนนวิชาชีพและ
เทคโนโลยีที่สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน   

ภาพลักษณดานความนาเชื่อถือของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรรณีประเด็นที่ศึกษาคือ สามารถสรางบัณฑิตใหเปน
ผูที่มีความรู มีทักษะในการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี มีความภาคภูมิใจ เปนบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพไดรับการยอมรับจากสังคม 
มหาวิทยาลัยฯเปนสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพและไดรับการยอมรับจากสังคมและ เปนแหลงความรูและมีความเปนเลิศทาง
วิชาการ 

พบวากลุมตัวอยาง มีความคิด เห็นดวยตอภาพลักษณดานความนาเชื่อถือของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีใน
เรื่องเปนสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพและไดรับการยอมรับจากสังคม 
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การประชุมวิชาการวิจัยรำาไพพรรณี ครั้งที่ 9, “การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2558
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พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอภาพลักษณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในระดับมาก คือมีความคิดเห็นใน
ประเด็นที่ศึกษาแตละดานดังน้ี 

ภาพลักษณดานความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีประเด็นที่ศึกษา คือเปนสถาบันการศึกษาของรัฐ
ที่กอตั้งมายาวนานและมีชื่อเสียง  ไดรับการยอมรับและเปนที่รูจักของสังคม  มีสภาพแวดลอมเหมาะสมกับการเรียนการสอน  
สรางบัณฑิตที่มีคุณภาพ สูงาน ทํางานได อาจารยผูสอนมีความสามารถในการถายทอดองคความรูและเปนที่ยอมรับของสังคม 
และ มีผลงานการวิจัยเปนที่รูจักของสังคม  
 พบวากลุมตัวอยาง มีความคิด เห็นดวยตอภาพลักษณดานความมีชื่อเสียงในเรื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
เปนสถาบันการศึกษาของรัฐที่กอตั้งมายาวนานและมีช่ือเสียงไดรับการยอมรับและเปนที่รูจักของสังคม  ทั้ งน้ีเน่ืองจาก
มหาวิทยาลัยฯประกาศจัดตั้งครั้งแรกเปน “วิทยาลัยครูจันทบุรี” เม่ือวันที1่5 มิถุนายน 2515 ณ บริเวณวังสวนบานแกว ตอมา
เม่ือ เดือนมีนาคม 2528 ไดรับพระบรมราชานุญาตใหอัญเชิญพระนามาภิไธยของสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี เปนนามของ
วิทยาลัย วา “วิทยาลัยรําไพพรรณี” เม่ือวันที่ 14 กุมภาพันธ 2536 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ ไดพระราชทานชื่อใหเปน 
“สถาบันราชภัฏรําไพพรรณี” เม่ือวันที่ 15 มิถุนายน 2547 ไดเปล่ียนเปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี” นับระยะเวลา
กวา 43 ป เปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นในภาคตะวันออก ที่มีชื่อเสียงเกริกไกร สามารถผลิตบัณฑิตเพื่อนําความรู
ดังกลาวไดรับใชทองถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติอยางอเนกอนันต จนเปนที่ยอมรับจากบุคคลทั่วไปในภาคตะวันออก
อยางกวางขวางซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ อรอุมา ไชยเศรษฐ (2551) ไดศึกษาภาพลักษณของมหาวิทยาลัยพายัพพบวา
กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอภาพลักษณดานความมีชื่อเสียง เปนที่ยอมรับและรูจักของสังคมอยูในระดับดี  

ภาพลักษณดานจริยธรรม คุณธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีประเด็นที่ศึกษา คือนักศึกษาและบัณฑิตไม
สรางปญหาแกสังคม มีความสุภาพ ออนนอม เปนผูมีนํ้าใจ เอ้ือเฟอเผ่ือแผตอผูอ่ืน ขยันหม่ันเพียร อดทน สูงาน เคารพในสิทธิ
เสรีภาพของผูอ่ืน และ นักศึกษาและบัณฑิตเปนผูมีระเบียบวินัยในตนเอง 

พบวากลุมตัวอยาง มีความคิด เห็นดวยตอภาพลักษณดานจริยธรรม คุณธรรม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
ในเรื่องบัณฑิตไมสรางปญหาแกสังคม เปนผูมีระเบียบวินัยในตนเอง 
 ภาพลักษณดานความเปนเอกลักษณเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีประเด็นที่ศึกษา คือผูที่สําเร็จ
การศึกษาเปนบัณฑิตที่สูงานสรางงานทํางานไดจริง สามารถประกอบอาชีพไดดวยตนเองและประสบความสําเร็จ มีคุณภาพ
ไดรับการยอมรับจากสังคม มีความสามารถในการนําความรูทางวิชาชีพมาประยุกตใชกับการทํางานและผูประกอบการพึง
พอใจ 
 พบวากลุมตัวอยาง มีความคิด เห็นดวยตอภาพลักษณความเปนเอกลักษณเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏ        
รําไพพรรณีในเรื่องผูที่สําเร็จการศึกษาเปนบัณฑิตที่สูงานสรางงานทํางานไดจริง สามารถประกอบอาชีพไดดวยตนเองและ
ประสบความสําเร็จ มีคุณภาพไดรับการยอมรับจากสังคม  

ภาพลักษณดานเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรรณีประเด็นที่ศึกษาคือบุคลากรมีความสามารถในการ
ถายทอดทักษะและความชํานาญดานเทคโนโลยี มีหลักสูตรการเรียนการสอนเนนวิชาชีพและเทคโนโลยีที่สอดคลองกับความ
ตองการของตลาดแรงงาน มีความทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน มหาลัยมีเครื่องมือ อุปกรณการเรียนการสอนที่
เพียงพอและมีแหลงคนควาขอมูลที่ทันสมัย สวนประเด็นเรื่องเครื่องมือ อุปกรณการเรียนการสอนมีความคิดเห็นวาควร
ปรับปรุง 

พบวากลุมตัวอยาง มีความคิด เห็นดวยตอภาพลักษณดานเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีในเรื่อง 
บุคลากรมีความสามารถในการถายทอดทักษะและความชํานาญดานเทคโนโลยี มีหลักสูตรการเรียนการสอนเนนวิชาชีพและ
เทคโนโลยีที่สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน   

ภาพลักษณดานความนาเชื่อถือของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรรณีประเด็นที่ศึกษาคือ สามารถสรางบัณฑิตใหเปน
ผูที่มีความรู มีทักษะในการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี มีความภาคภูมิใจ เปนบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพไดรับการยอมรับจากสังคม 
มหาวิทยาลัยฯเปนสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพและไดรับการยอมรับจากสังคมและ เปนแหลงความรูและมีความเปนเลิศทาง
วิชาการ 

พบวากลุมตัวอยาง มีความคิด เห็นดวยตอภาพลักษณดานความนาเชื่อถือของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีใน
เรื่องเปนสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพและไดรับการยอมรับจากสังคม 

77 

 

ดานภาพลักษณที่ดีที่สุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวาคือภาพลักษณดานความ
เปนเอกลักษณเฉพาะรองลงมาคือดานความมีชื่อเสียง ดานภาพลักษณที่ควรปรับปรุงของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีกลุม
ตัวอยางมีความคิดเห็นวาคือภาพลักษณดานเทคโนโลยี รองลงมาคือดานความมีชื่อเสียงซ่ึงขัดแยงกับงานวิจัยของนางนุชนารถ 
อินทโรจน, นายมนตรี ภูนพคุณดี และนางสาวนิตยา คําภักดี (2553) พบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอภาพลักษณที่ดีที่สุด
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ีในดานความมีชื่อเสียง และมีความคิดเห็นตอภาพลักษณที่ควรปรับปรุงที่สุดของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ีในดานเอกลักษณเฉพาะทาง ผลการวิจัยพบวา ขอมูลสวนบุคคลไดแก  เพศ อายุ 
การศึกษา อาชีพ รายได มีระดับความคิดเห็นตอภาพลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีของประชาชนจังหวัดระยอง 
จันทบุรี ตราด แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนที่อยูปจจุบัน มีระดับความคิดเห็นตอภาพลักษณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีของประชาชนจังหวัดระยอง จันทบุรี ตราดไมแตกตางกัน   

ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 

1. การศึกษาครั้งตอไป ควรทําการศึกษาภาพลักษณในดานอ่ืนของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรรณีเชนระบบการ
บริหารงานซ่ึงเปนส่ิงสําคัญที่ทําใหภาพลักษณของมหาวิทยาลัยพัฒนาไปในทางที่ดีก็ตองขึ้นอยูกับนโยบายของผูบริหาร และ
ควรเขาถึงประชาชนใหทั่วถึงมากกวาน้ี  

2. ควรทําการศึกษา ระดับความคิดเห็นของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณีเพื่อใหเห็นแนวทางในการพัฒนาภาพลักษณของมหาวิทยาลัยฯ  

3. การวิจัยครั้งตอไป ควรมีการศึกษาการเปดรับขาวสาร และการรับรูภาพลักษณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรีกับการเลือกศึกษาตอของมหาวิทยาลัยฯวามีความสัมพันธกันหรือไมและอยางไร 
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พยากรณน้ําหนักทารกแรกเกิดในจังหวัดจันทบุรี  
Prediction of Birthweight in Chanthaburi Province 

วิทมา ธรรมเจริญ, นิทัศนีย เจริญงาม และญาดาภา โชติดิลก 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี 

บทคัดยอ 
การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อสรางสมการพยากรณนํ้าหนักทารกแรกเกิดในจังหวัดจันทบุรี โดยใชขอมูลทุติยภูมิ

จากโรงพยาบาลพระปกเกลา จันทบุรี ตัวอยางที่ใชในการศึกษาคือ มารดาที่อาศัยอยูในจังหวัดจันทบุรีซ่ึงมาฝากครรภและ
คลอดที่โรงพยาบาลพระปกเกลา จันทบุรีชวงเดือนตุลาคม 2556 ถึงกันยายน 2557 ไดตัวอยาง 548 คน โดยใชการวิเคราะห
การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการศึกษาพบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอนํ้าหนักทารกแรกเกิดในจังหวัดจันทบุรีอยางมีนัยสําคัญ
ที่ 0.05 มี 3 ดาน ไดแกอายุครรภเม่ือคลอด การคลอดกอนหรือหลังกําหนด และอายุมารดาขณะคลอด โดยทั้ง 3 ปจจัยรวมกัน
อธิบายความผันแปรของนํ้าหนักทารกแรกเกิดไดรอยละ 32 และสามารถสรางสมการพยากรณนํ้าหนักทารกแรกเกิดในจังหวัด
จันทบุรีในรูปคะแนนมาตรฐานไดดังน้ี  

Z = 0.471(อายุครรภเม่ือคลอด) – 0.158(การคลอดกอนหรือหลังกําหนด) – 0.121 (อายุมารดาขณะคลอด) 
คําสําคัญ:  พยากรณ นํ้าหนักทารกแรกเกิด จันทบุรี  

Abstract 
 The study’s objective was to create the predictive equation birthweight in Chanthaburi by using 
secondary data from Prapokklao hospital in Chantaburi. The sample was the maternal antenatal care and 
confined at Prapokklao hospital in Chantaburi (October 2013 – September 2014). The total sample was 
548, and was analyze by Stepwise Multiple regression Analysis. The results showed that factors 
influencing for birthweight in Chanthaburi at 0.05 significant level. There are 3 aspects, including 
gestational age, before and after child birth and mother’s age.  These three factors explained the variation 
of birthweight for 32 percent that was able to create the predictive equation birthweight in Chanthaburi 
(Standardized Coefficients) as below.  

 Z = 0.471(gestational age) – 0.158(before and after child birth) – 0.121(mother’s age) 
Key word: Prediction, Birthweight,  Chanthaburi  

บทนํา 
 การพัฒนาประเทศถือเปนส่ิงสําคัญยิ่ง เพื่อความกาวหนาและม่ันคงของประเทศ โดยเฉพาะเม่ือเปนประเทศที่กําลัง

กาวเขาสูการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC) เน่ืองจากความหลากหลายในดาน
ตางๆ ของกลุมประเทศสมาชิก เชน ความแตกตางในดานแรงงาน ดานการศึกษา ดานเทคโนโลยี ฯลฯ อันสงผลใหการแขงขัน
ระหวางกลุมประเทศสมาชิกน้ันเกิดขึ้นมากมาย และเปนที่ปฏิเสธไมไดเลยวาประเทศไทยก็ควรไดรับการพัฒนาในดานตางๆ 
เชนกัน ซ่ึงปจจัยสําคัญที่จะทําใหประเทศสามารถพัฒนาใหกาวไกลทัดเทียมประเทศอ่ืนๆ ได น่ันคือ บุคลากรในประเทศ โดย
ประชากรเด็กน้ันถือเปนกลุมคนสําคัญที่เม่ือเติบโตขึ้นจะเปนบุคคลากรที่เปนฟนเฟองในการขับเคล่ือนประเทศใหกาวหนา 
และการที่เด็กจะเติบโตขึ้นเพื่อเปนบุคลากรที่ดีพรอมสมบูรณไดน้ันจะตองเริ่มพิจารณากันตั้งแตแรกเกิดวาทารกที่มีชีวิตหลัง
การคลอดมีความแข็งแรง สมบูรณหรือไม ซ่ึงการที่เด็กมีรางกายที่มีความสมบูรณพรอมจะสงผลโดยตรงกับโอกาสในการเรียนรู 
และพัฒนาการในดานตางๆ นํ้าหนักแรกเกิดจึงเปนตัวชี้วัดหน่ึงที่บอกถึงความแข็งแรง สมบูรณของทารกที่จะเติบโตขึ้นเพื่อมา
พัฒนาประเทศตอไปในอนาคต 

 จากขอมูลการเปรียบเทียบนํ้าหนักแรกเกิดของทารกในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน พบวา ประเทศไทยมีทารกที่มี
นํ้าหนักต่ํากวาเกณฑ (ต่ํากวา 2,500 กรัม) คิดเปนรอยละ 7 ของประชากรในประเทศทั้งหมด ซ่ึงใกลเคียงกับประเทศ
อินโดนีเซีย สหภาพพมา และกัมพูชา ที่มีทารกนํ้าหนักต่ํากวาเกณฑสูงถึงรอยละ 9 (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวง
สาธารณสุข, 2556) สําหรับในประเทศไทยน้ัน เม่ือพิจารณาเปนรายภาคแลว พบวา ภาคตะวันออกมีรอยละการเกิดมีชีพของ
นํ้าหนักทารกแรกเกิดต่ํากวา 2,500 กรัม คิดเปนรอยละ 11.61 ซ่ึงมากกวาภาคอ่ืนๆ และสูงกวาเปาหมายที่กระทรวงมห
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สาธารณสุขกําหนดไว คือไมเกินรอยละ 7 (กระทรวงสาธารณสุข, 2558) เม่ือพิจารณารอยละการเกิดมีชีพของทารกแรกเกิดที่
มีนํ้าหนักต่ํากวาเกณฑในภาคตะวันออกโดยจําแนกตามป พ.ศ. 2552 – 2556 พบวา มีแนวโนมนํ้าหนักทารกแรกเกิดที่ต่ํากวา 
2,500 กรัมสูงขึ้น และเม่ือพิจารณารอยละการเกิดมีชีพของทารกแรกเกิดที่มีนํ้าหนักต่ํากวาเกณฑโดยจําแนกตามจังหวัดในเขต
ภาคตะวันออก พบวา จังหวัดจันทบุรีมีทารกแรกเกิดที่มีนํ้าหนักต่ํากวา 2,500 กรัม มากเปนอันดับสอง โดยเปนรองเพียง
จังหวัดปราจีนบุรี (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2556)  
 ผูวิจัยมองเห็นถึงปญหาและความสําคัญดังกลาว จึงทําการสรางสมการพยากรณนํ้าหนักทารกแรกเกิดในจังหวัด
จันทบุรี เพื่อนํามาใชประโยชนในแงของการพัฒนาคุณภาพของประชากรในจังหวัดจันทบุรีและของประเทศ เพื่อเปนการ
เตรียมความพรอมในการแขงขันและนําประเทศกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 สรางสมการพยากรณนํ้าหนักทารกแรกเกิดในจังหวัดจันทบุรี  

วิธีดําเนินการวิจัย 
 1.  ประชากร และตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีคือ มารดาที่มาฝากครรภและคลอดที่โรงพยาบาลพระปกเกลา จันทบุรี โดยศึกษา
เฉพาะมารดาที่อาศัยอยูในจังหวัดจันทบุรี และทารกที่คลอดมายังมีชีวิตอยู ทั้งน้ีใชขอมูลในชวงเดือนตุลาคม 2556  ถึงกันยายน 
2557 ดังน้ันจะไดตัวอยางที่ใชในการศึกษาจํานวน 548 คน 
 2.  ตัวแปร นิยาม และการวัด 
ตารางที่ 1 ตัวแปร นิยาม และการวัดตัวแปรที่ใชในการศึกษา 
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ตารางที่ 1 ตัวแปร นิยาม และการวัดตัวแปรที่ใชในการศึกษา (ตอ) 

 
3.  การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมทางสถิติ โดยนําเสนอขอมูลทั่วไปของตัวอยาง ดวยสถิติเ ชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) โดยใชรอยละ และสรางสมการพยากรณนํ้าหนักทารกแรกเกิดในจังหวัดจันทบุรี ดวยสถิติเชิงอนุมาน 
(Inferential Statistics) โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

ผลการศึกษา 

 ขอมูลทั่วไปของตัวอยาง 
 จากมารดาที่ใชในการศึกษาจํานวน 548 คน พบวาขณะคลอดมารดามีอายุระหวาง 19 – 25 ป และ 26 – 35 ป ใน
รอยละที่ใกลเคียงกันคือ รอยละ 38.70 และ 33.40 ตามลําดับ สวนใหญมีสถานภาพสมรสมรอยละ 95.80 และเปนครรภที่ 1 
รอยละ 66.60 รองลงมาเปนครรภที่ 2 คิดเปนรอยละ 22.30 โดยมีการฝากครรภครั้งแรกขณะที่อายุครรภไมเกิน 12 สัปดาห 
และระหวาง 13 – 20 สัปดาห ในรอยละที่ใกลเคียงกันคือ รอยละ 40.90 และ 36.60 สวนใหญมีอายุครรภเม่ือคลอด 37 – 40 
สัปดาห รอยละ 84.20 โดยมีอายุครรภเม่ือคลอดไมเกิน 36 สัปดาห และมากกวา 40 สัปดาห เพียงรอยละ 10.90 และ 4.20 
ตามลําดับ ดานจํานวนครั้งที่มาฝากครรภ พบวา มากกวาครึ่งมาฝากครรภ 6 – 10 ครั้ง รองลงมาคือผูที่มาฝากครรภไมเกิน 5 
ครั้ง รอยละ 24.10 และมาฝากครรภมากกวา 10 ครั้ง รอยละ 8.40 ตามลําดับ และเปนผูที่ไมไดรับวัคซีน รอยละ 73.50 ดาน
ความเขมขนของเลือด พบวาเปนผูที่มีความเขมขนของเลือดปกติ รอยละ 57.50 ดานการมีภาวะแทรกซอน พบวาสวนใหญ
เปนผูที่ไมมีภาวะแทรกซอน รอยละ 65.50 และเปนผูที่คลอดครบกําหนดถึงรอยละ 91.20 ดานจํานวนครั้งที่คลอดน้ัน สวน
ใหญผานการคลอด 1 ครั้ง คิดเปนรอยละ 71.40 รองลงมาผานการคลอด 2 และ 3 ครั้ง คิดเปนรอยละ 20.60 และ 6.60 
ตามลําดับ และไมเปนโรคทาลัสซีเมีย รอยละ 55.10 ดานอาชีพ สวนใหญเปนนักเรียน นักศึกษา แมบาน รอยละ 48.00 
รองลงมาประกอบอาชีพอ่ืนๆ เชน ชางเพชรพลอย ประมง รับจาง รอยละ 38.30 และประกอบธุรกิจสวนตัว รอยละ 6.90 
สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ รอยละ 98.40 มีเชื้อชาติไทย รอยละ 94.70 และมากกวาครึ่งอยูในเขตเทศบาล  
  ตรวจสอบความสัมพันธเชิงเสน 
  เม่ือตรวจสอบความสัมพันธเชิงเสนระหวางตัวแปรอิสระอันไดแก 2 ปจจัยหลัก คือปจจัยสวนบุคคล และปจจัยดาน
เศรษฐกิจและสังคม กับตัวแปรตาม คือนํ้าหนักทารกแรกเกิด โดยพิจารณาจากคาสัมประสิทธิสหสัมพันธ (Pearson 
Correlation) พบวาปจจัยที่มีความสัมพันธที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ไดแก อายุมารดาขณะคลอด ลําดับที่การตั้งครรภ จํานวน
ครั้งที่ฝากครรภ และจํานวนครั้งที่คลอดมีความสัมพันธอยูในระดับต่ํามาก และเปนไปในทิศทางเดียวกัน ( R =0.118,       
R =0.092, R =0.175 และ R =0.108) อายุครรภเม่ือคลอดมีความสัมพันธในระดับปานกลางและเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
( R =0.530) อายุครรภเม่ือฝากครรภครั้งแรก และการมีภาวะแทรกซอน มีความสัมพันธในระดับต่ํามาก และเปนไปในทิศทาง
ตรงกันขาม ( R =-0.086, R =-0.110) สวนการคลอดครบกําหนด มีความสัมพันธในระดับต่ํา และเปนไปในทิศทางตรงกัน
ขาม ( R =-0.368) ไดผลดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม 

 
หมายเหตุ: *   มีนัยสําคัญที่ 0.05 
 ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนเพื่อเลือกปจจัยเขาสูสมการ พบวาในขั้นที่ 1 เม่ือนําปจจัย
อายุครรภเม่ือคลอด ( 5X ) เขาสูสมการแลว พบวาปจจัยดังกลาวสามารถอธิบายนํ้าหนักทารกแรกเกิดไดรอยละ 28.40 ที่

ระดับนัยสําคัญ 0.05 ขั้นที่ 2 มีการนําปจจัยคลอดกอนหรือหลังกําหนด  ( 10X ) เพิ่มเขามาในสมการซ่ึง 2  ปจจัยดังกลาว

สามารถอธิบายนํ้าหนักทารกแรกเกิดไดรอยละ 30.50 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 และขั้นที่ 3 มีการนําปจจัยอายุมารดาขณะ
คลอด  ( 1X ) เพิ่มเขามาในสมการซ่ึง 3 ปจจัยดังกลาวสามารถอธิบายนํ้าหนักทารกแรกเกิดไดรอยละ 32.00 ที่ระดับ

นัยสําคัญ 0.05 ดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 
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 สรางสมการพยากรณน้ําหนักทารกแรกเกิดในจังหวัดจันทบุรี 
 จากการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พบวาปจจัยดานอายุครรภเม่ือคลอด ( 5X ) การคลอดกอนหรือหลัง

กําหนด ( 10X ) และอายุมารดาขณะคลอด ( 1X ) สามารถอธิบายความผันแปรของนํ้าหนักทารกแรกเกิด (Y ) ได    รอยละ 

32.00 (Adjusted R Square = 0.320) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
 สมการพยากรณนํ้าหนักทารกแรกเกิดในจังหวัดจันทบุรี (Y ) ในรูปคะแนนดิบคือ 

  1105 008.0256.0126.0974.1 XXXY   

 สมการพยากรณนํ้าหนักทารกแรกเกิดในจังหวัดจันทบุรี ( Z ) ในรูปคะแนนมาตรฐานคือ 
  321 121.0158.0471.0 ZZZZ   

 กําหนดให  1Z   = อายุครรภเม่ือคลอด 

   2Z   = การคลอดกอนหรือหลังกําหนด 

   3Z   = อายุมารดาขณะคลอด 

 จากสมการถดถอยพหุคูณ แปลความไดวาถาอายุครรภเพิ่มขึ้น 1 สัปดาห นํ้าหนักทารกแรกเกิดในจังหวัดจันทบุรีจะ
เพิ่มขึ้น 0.471 กิโลกรัม ถาคลอดกอนหรือหลังกําหนด 1 สัปดาห นํ้าหนักทารกแรกเกิดในจังหวัดจันทบุรีจะลดลง 0.158 
กิโลกรัม ถาอายุมารดาขณะคลอดเพิ่มขึ้น 1 ป นํ้าหนักทารกแรกเกิดในจังหวัดจันทบุรีจะลดลง 0.121 กิโลกรัม  

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอนํ้าหนักทารกแรกเกิดในจังหวัดจันทบุรีที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 มี 3 ดาน ไดแกอายุครรภเม่ือคลอด 
การคลอดกอนและหลังกําหนด และอายุมารดาขณะคลอด ซ่ึงปจจัยทั้ง 3 รวมกันอธิบายความผันแปรของนํ้าหนักทารกแรกเกิดได
รอยละ 32 และสามารถสรางสมการพยากรณนํ้าหนักทารกแรกเกิดในจังหวัดจันทบุรใีนรูปคะแนนมาตรฐานไดดังน้ี 
   321 121.0158.0471.0 ZZZZ   

 มารดามีอายุครรภเม่ือคลอดเพิ่มขึ้น 1 สัปดาห นํ้าหนักทารกแรกเกิดจะเพิ่มขึ้น 0.471 กิโลกรัม ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของมณฑิรา เขียวยิ่ง และสรอย อนุสรณธีรกุล (2534: 35 - 37) ที่กลาววาอายุครรภมีความสัมพันธกับนํ้าหนักทารก
แรกเกิด ทั้งน้ีอาจเปนเพราะเม่ืออายุครรภได 8 – 9 เดือน ทารกจะมีการสะสมไขมันมากขึ้น มีนํ้าหนักเพิ่มขึ้นประมาณ 230 
กรัมตอสัปดาห ดังน้ันทั้งอายุครรภและนํ้าหนักทารกแรกเกิดจึงมีความสัมพันธกัน (ชอทิพยวรรณ พันธุแกว, 2541 อางถึง
ในณัฎฐา อนันตสุข, 2547: 43) นอกจากน้ีดานการคลอดกอนหรือหลังกําหนด พบวามารดาคลอดกอนหรือหลังกําหนด 1 
สัปดาห นํ้าหนักทารกแรกเกิดจะลดลง 0.158 กิโลกรัม สอดคลองกับงานวิจัยของสมนึก นอยนงเยาว (2539: 12) ที่กลาววา
มารดาที่อายุครรภนอยกวา 37 สัปดาห มีอัตราเส่ียงตอการใหกําเนิดทารกแรกเกิดนํ้าหนักนอยเปน 14.3 เทาของมารดาอายุครรภ
มากกวา 37 สัปดาห ดานอายุมารดาขณะคลอด พบวาถาอายุมารดาขณะคลอดเพิ่มขึ้น 1 ป นํ้าหนักทารกแรกเกิดจะลดลง 
0.121 กิโลกรัม สอดคลองกับงานวิจัยทางดานชีววิทยา ดานเศรษฐกิจและสังคม ของทารกแรกเกิดนํ้าหนักนอย ที่สวีเดน ในป 
ค.ศ. 1966 ซ่ึงพบวาหญิงตั้งครรภที่มีอายุมากกวา 35 ป ใหกําเนิดทารกแรกเกิดนํ้าหนักนอยกวา 2,500 กรัม สูงกวาหญิง
ตั้งครรภที่มีอายุระหวาง 19 – 34 ป ที่ระดับนัยสําคัญ 0.001 (Bjerre and Varendh, 1975 อางถึงใน สมนึก นอยนงเยาว, 
2539: 28)  

ขอเสนอแนะจากการศึกษา 

 1. จากการศึกษาจะเห็นวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอนํ้าหนักทารกแรกเกิดมากเปนอันดับหน่ึง ไดแก การคลอดกอนและ
หลังกําหนด ดังน้ันสถานพยาบาลตางๆ ควรเพิ่มการใหความรูในเรื่องปจจัยเส่ียงตางๆ ที่ทําใหคลอดกอนกําหนดแกมารดาที่
ตั้งครรภ เพื่อลดโอกาสของการคลอดกอนกําหนด 
 2.  ควรมีการนําตัวแปรอ่ืนๆ มาใชในการศึกษาเพิ่มมากขึ้น เพื่อที่จะสามารถอธิบายปจจัยที่มีอิทธิพลตอนํ้าหนักทารก
แรกเกิดในจังหวัดจันทบุรี เชน นํ้าหนักของมารดาที่เพิ่มขึ้นขณะตั้งครรภ การสูบบุหรี่ ระดับการศึกษา เปนตน 
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การศึกษาภาวะการมีงานทําของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ีปการศึกษา 2556 
The Employment Situation of  the Bachelor Degree Graduates from    

   Rambhai Barni Rajabhat University in the Academic Year 2013 
บุศรา  สาระเกษ1 , เรืองอุไร วรรณโก2, เอกลักษณ สุขทั้งโลก3, ชุติมา พิมลภาพ1, นิตยา ตนสาย1, กรรณิกา สุขสมัย1 

1 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

3 สํานักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

บทคัดยอ 

การศึกษาภาวะการมีงานทําของบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  ปการศึกษา 2556 มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาสถานภาพการมีการทํางาน การศึกษาตอ สาเหตุของการไมมีงานทํา ปญหาในการหางานทํา  และขอเสนอแนะ 
หลักสูตรการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษาจากบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เปนการวิจัยเชิงผสม โดย
การสํารวจ  เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามออนไลน ในระบบภาวะการมีงานทํา  เก็บรวบรวมขอมูลจากผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี จํานวนทัง้ส้ิน 1,220 คน ซ่ึงมีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 1,172 คน  คิดเปนรอยละ 96.07 ผลการศึกษา
พบวา บัณฑิตมีงานทําแลวรอยละ 82.08 ยังไมมีงานทํา รอยละ 16.55  และศึกษาตอ รอยละ 1.37 โดยบัณฑิตคณะนิเทศ
ศาสตร ไดงานทํามากที่สุด รอยละ 94.55 บัณฑิตสวนใหญใชเวลา 1-6 เดือนในการหางานทําและทํางานเปนพนักงานบริษัท
มากที่สุด  โดยทํางานตรงสาขา รอยละ 53.04  ซ่ึงบัณฑิตคณะครุศาสตรไดงานตรงสาขามากที่สุด รอยละ 77.31 มีรายได
เฉล่ียตอเดือนผานเกณฑ (ตั้งแต 13,300 บ.ขึ้นไป) รอยละ 63.10 เงินเดือนเฉล่ีย จํานวน 13,173 บาท  ทั้งน้ีบัณฑิตที่ศึกษา
ตอสวนใหญเลือกศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐบาล เพราะงานที่ตองการตองใชวุฒิการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี แตปญหาที่
พบคือขาดแคลนเงินทุนในการศึกษาตอมากที่สุด  สวนบัณฑิตที่ยังไมมีงานทําสาเหตุมาจากรอฟงคําตอบจากหนวยงานมาก
ที่สุด รอยละ 29.38 ปญหาในการหางานทําหลังสําเร็จการศึกษามาจากไมทราบแหลงงานมากที่สุด รอยละ 35.20 ทั้งน้ี
มหาวิทยาลัยควรพัฒนาความสามารถดานภาษาตางประเทศ การฝกประสบการณวิชาชีพที่จําเปนในการปฏิบัติงานพื้นฐาน 
และคอมพิวเตอรเพื่อสรางความพรอมในการทํางาน  
คําสําคัญ : ภาวะการมีงานทํา 

Abstract 

 The objectives of the research were to study the employment situation of the bachelor degree 
graduates from Rambhai Barni Rajabhat University in the academic year of 2013 and to investigate the 
employment status, further study and opinions on activity and education development for the students. 
The instrument was an online questionnaire. The sample consisted of 1,172 graduates. The results found 
that the graduates were employed 82.08% and furthered their study 1.37%. The graduates suggested that 
the university should provide the students were been in foreign languages, career practices and computer 
before they the graduation. 
Keyword: Employment Situation 

บทนํา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีไดรับการโปรดเกลาฯจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงลงพระปรมาภิไธยใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547  และประกาศใชในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 
14 มิถุนายน 2547 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน 2547 จัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏขึ้นแทนสถาบันราชภัฏ มีภารกิจ
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 คือ มหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
ที่เสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน   ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของทองถิ่น สรางสรรคศิลปวิทยา เพื่อความ
เจริญกาวหนาอยางม่ันคงและยั่งยืนของปวงชน มีสวนรวมในการจัดการ การบํารุ งรักษา การใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม อยางสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มห
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ทําการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ไดตระหนักถึงความสําคัญของภารกิจในดานการจัดการศึกษา ดังกลาวและไดมี
ความพยายามที่จะผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองตามความตองการของสังคม ตลาดแรงงาน และทองถิ่น  กอปรกับ
ปจจุบันสถาบันอุดมศึกษาของรัฐจะตองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) และประกันคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมีตัวบงชี้ 
หรือตัวชี้วัดกํากับผลการดําเนินงาน  ซ่ึงบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป เปนตัวชี้วัดหน่ึงที่
ใชวัดผลลัพธหรือผลผลิตของบัณฑิต 

ดวยเจตนารมยที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใชสังคมดังไดกลาวแลว  ในทุก ๆ ปมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี  จึงไดดําเนินการศึกษาการมีงานทําของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  เพื่อใหไดขอมูลพื้นฐานเก่ียวกับการมี
งานทํา และการประกอบอาชีพของผูสําเร็จการศึกษา  ซ่ึงขอมูลเหลาน้ีจะเปนประโยชนตอการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย เพื่อนําไปวางแผนการจัดการศึกษาและแผนรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาสถานภาพการมีการทํางาน ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  ปการศึกษา 2556   
2. เพื่อศึกษาสาเหตุของการไมมีงานทํา และปญหาในการหางานทําของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี        

ปการศึกษา 2556   
3. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะ หลักสูตรการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษาจากบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

รําไพพรรณี ปการศึกษา 2556   

วิธีดําเนินการวิจัย 

การมีงานทําของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  ปการศึกษา 2556 เปนการวิจัยเชิงผสม (Mixed Methods) 
ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพใช Concurrent Strategy ดําเนินการศึกษาตามขั้นตอนดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ  เพื่อใหไดขอมูลเบื้องตนในการกําหนดขอบเขต 
และวิธีการในการศึกษา 

ขั้นตอนที่ 2 ทําการสํารวจ (Survey) โดยใชแบบสํารวจผานเว็บไซต http://www.job.rbru.ac.th นําขอมูลจาก
คําถามปลายปด (Close Questionnaires) มาทําการศึกษาเชิงปริมาณ และขอมูลจากคําถามปลายเปด (Open 
Questionnaires) มาศึกษาในเชิงคุณภาพ  
ประชากร 

ประชากร คือ ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่สําเร็จการศึกษาในป
การศึกษา 2556 ตามบัญชีรายชื่อผูที่ไดรับการอนุมัติใหปริญญาบัตร จากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ตั้งแต 
1 มิถุนายน 2556- 31 พฤษภาคม 2557 จํานวนทั้งส้ิน 1,220 คน 
เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือที่ ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาครั้ง น้ีเปนแบบสํารวจอิเล็กทรอนิกสตามที่ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ผานทางเว็บไซต  www.job.rbru.ac.th ซ่ึงแบงออกเปน 4 ตอน คือ 
ตอนที่  1 ขอมูลทั่วไป 
ตอนที่  2 การสมัครงานและการทํางาน 
ตอนที่  3 การศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา 
ตอนที่  4 ขอเสนอแนะหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

ดําเนินการเก็บขอมูลบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ปการศึกษา 
2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557) โดยเก็บขอมูลจากบัณฑิตที่กรอกแบบสอบถามออนไลนในระบบภาวะการมี

 ด้วยเจตนารมย์ทีจ่ะผลติบณัฑติทีม่คีณุภาพออกไปรบัใช้สงัคมดงัได้กล่าวแล้ว ในทกุๆ ปีมหาวทิยาลยัราชภฏัรำาไพพรรณ ี

จึงได้ดำาเนินการศึกษาการมีงานทำาของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการมีงานทำา  

และการประกอบอาชพีของผูส้ำาเรจ็การศกึษา ซึง่ข้อมลูเหล่านีจ้ะเป็นประโยชน์ต่อการประกนัคณุภาพการศกึษาของมหาวทิยาลยั 

เพื่อนำาไปวางแผนการจัดการศึกษาและแผนรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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ทําการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ไดตระหนักถึงความสําคัญของภารกิจในดานการจัดการศึกษา ดังกลาวและไดมี
ความพยายามที่จะผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองตามความตองการของสังคม ตลาดแรงงาน และทองถิ่น  กอปรกับ
ปจจุบันสถาบันอุดมศึกษาของรัฐจะตองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) และประกันคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมีตัวบงชี้ 
หรือตัวชี้วัดกํากับผลการดําเนินงาน  ซ่ึงบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป เปนตัวชี้วัดหน่ึงที่
ใชวัดผลลัพธหรือผลผลิตของบัณฑิต 

ดวยเจตนารมยที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใชสังคมดังไดกลาวแลว  ในทุก ๆ ปมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี  จึงไดดําเนินการศึกษาการมีงานทําของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  เพื่อใหไดขอมูลพื้นฐานเก่ียวกับการมี
งานทํา และการประกอบอาชีพของผูสําเร็จการศึกษา  ซ่ึงขอมูลเหลาน้ีจะเปนประโยชนตอการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย เพื่อนําไปวางแผนการจัดการศึกษาและแผนรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาสถานภาพการมีการทํางาน ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  ปการศึกษา 2556   
2. เพื่อศึกษาสาเหตุของการไมมีงานทํา และปญหาในการหางานทําของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี        

ปการศึกษา 2556   
3. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะ หลักสูตรการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษาจากบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

รําไพพรรณี ปการศึกษา 2556   

วิธีดําเนินการวิจัย 

การมีงานทําของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  ปการศึกษา 2556 เปนการวิจัยเชิงผสม (Mixed Methods) 
ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพใช Concurrent Strategy ดําเนินการศึกษาตามขั้นตอนดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ  เพื่อใหไดขอมูลเบื้องตนในการกําหนดขอบเขต 
และวิธีการในการศึกษา 

ขั้นตอนที่ 2 ทําการสํารวจ (Survey) โดยใชแบบสํารวจผานเว็บไซต http://www.job.rbru.ac.th นําขอมูลจาก
คําถามปลายปด (Close Questionnaires) มาทําการศึกษาเชิงปริมาณ และขอมูลจากคําถามปลายเปด (Open 
Questionnaires) มาศึกษาในเชิงคุณภาพ  
ประชากร 

ประชากร คือ ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่สําเร็จการศึกษาในป
การศึกษา 2556 ตามบัญชีรายชื่อผูที่ไดรับการอนุมัติใหปริญญาบัตร จากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ตั้งแต 
1 มิถุนายน 2556- 31 พฤษภาคม 2557 จํานวนทั้งส้ิน 1,220 คน 
เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือที่ ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาครั้ง น้ีเปนแบบสํารวจอิเล็กทรอนิกสตามที่ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ผานทางเว็บไซต  www.job.rbru.ac.th ซ่ึงแบงออกเปน 4 ตอน คือ 
ตอนที่  1 ขอมูลทั่วไป 
ตอนที่  2 การสมัครงานและการทํางาน 
ตอนที่  3 การศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา 
ตอนที่  4 ขอเสนอแนะหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

ดําเนินการเก็บขอมูลบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ปการศึกษา 
2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557) โดยเก็บขอมูลจากบัณฑิตที่กรอกแบบสอบถามออนไลนในระบบภาวะการมี
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การประชุมวิชาการวิจัยรำาไพพรรณี ครั้งที่ 9, “การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2558
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ทําการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ไดตระหนักถึงความสําคัญของภารกิจในดานการจัดการศึกษา ดังกลาวและไดมี
ความพยายามที่จะผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองตามความตองการของสังคม ตลาดแรงงาน และทองถิ่น  กอปรกับ
ปจจุบันสถาบันอุดมศึกษาของรัฐจะตองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) และประกันคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมีตัวบงชี้ 
หรือตัวชี้วัดกํากับผลการดําเนินงาน  ซ่ึงบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป เปนตัวชี้วัดหน่ึงที่
ใชวัดผลลัพธหรือผลผลิตของบัณฑิต 

ดวยเจตนารมยที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใชสังคมดังไดกลาวแลว  ในทุก ๆ ปมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี  จึงไดดําเนินการศึกษาการมีงานทําของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  เพื่อใหไดขอมูลพื้นฐานเก่ียวกับการมี
งานทํา และการประกอบอาชีพของผูสําเร็จการศึกษา  ซ่ึงขอมูลเหลาน้ีจะเปนประโยชนตอการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย เพื่อนําไปวางแผนการจัดการศึกษาและแผนรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาสถานภาพการมีการทํางาน ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  ปการศึกษา 2556   
2. เพื่อศึกษาสาเหตุของการไมมีงานทํา และปญหาในการหางานทําของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี        

ปการศึกษา 2556   
3. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะ หลักสูตรการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษาจากบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

รําไพพรรณี ปการศึกษา 2556   

วิธีดําเนินการวิจัย 

การมีงานทําของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  ปการศึกษา 2556 เปนการวิจัยเชิงผสม (Mixed Methods) 
ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพใช Concurrent Strategy ดําเนินการศึกษาตามขั้นตอนดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ  เพื่อใหไดขอมูลเบื้องตนในการกําหนดขอบเขต 
และวิธีการในการศึกษา 

ขั้นตอนที่ 2 ทําการสํารวจ (Survey) โดยใชแบบสํารวจผานเว็บไซต http://www.job.rbru.ac.th นําขอมูลจาก
คําถามปลายปด (Close Questionnaires) มาทําการศึกษาเชิงปริมาณ และขอมูลจากคําถามปลายเปด (Open 
Questionnaires) มาศึกษาในเชิงคุณภาพ  
ประชากร 

ประชากร คือ ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่สําเร็จการศึกษาในป
การศึกษา 2556 ตามบัญชีรายชื่อผูที่ไดรับการอนุมัติใหปริญญาบัตร จากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ตั้งแต 
1 มิถุนายน 2556- 31 พฤษภาคม 2557 จํานวนทั้งส้ิน 1,220 คน 
เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือที่ ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาครั้ง น้ีเปนแบบสํารวจอิเล็กทรอนิกสตามที่ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ผานทางเว็บไซต  www.job.rbru.ac.th ซ่ึงแบงออกเปน 4 ตอน คือ 
ตอนที่  1 ขอมูลทั่วไป 
ตอนที่  2 การสมัครงานและการทํางาน 
ตอนที่  3 การศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา 
ตอนที่  4 ขอเสนอแนะหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

ดําเนินการเก็บขอมูลบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ปการศึกษา 
2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557) โดยเก็บขอมูลจากบัณฑิตที่กรอกแบบสอบถามออนไลนในระบบภาวะการมี
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งานทําที่เว็บไซต  www.job.rbru.ac.th หลังจากที่สําเร็จการศึกษาไปแลวภายในระยะเวลาไมเกิน 1 ป ผูวิจัยจึงเก็บขอมูล 2 
ครั้ง คือในชวงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ป 2556 (บัณฑิตที่จบการศึกษาระหวาง เดือนมิถุนายน-ธันวาคม 2556) และครั้งที่ 
2 ในชวงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ป 2557 (บัณฑิตที่จบการศึกษาระหวางเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2557) ตามที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด 
การวิเคราะหขอมูลและสังเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลจากระบบภาวะการมีงานทํา  โดยสถิติที่ใชในการวิเคราะหคือการแจกแจงความถี่ คารอยละ และ
คาเฉล่ีย รวมทั้งสังเคราะหขอมูลในสวนของขอเสนอแนะหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

ผลการวิจัย 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีมีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในปการศึกษา 2556 จํานวน 1,220 คน ใน
จํานวนน้ี มีบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจในระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต จํานวน 1,172 คน คิดเปนรอยละ 96.07 
1. สถานภาพการมีทํางานของบัณฑิต 
 บัณฑติจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระแลวจํานวน 962 คน คิดเปนรอยละ 
82.08 โดยบัณฑิตคณะนิเทศศาสตรไดงานทํามากที่สุด คิดเปนรอยละ 94.55 รองลงมาคือบัณฑิตคณะครุศาสตร คิดเปน รอยละ 
86.32 และคณะวิทยาการจัดการบัณฑิตไดงานทํา รอยละ 83.75  

บัณฑิตที่มีงานทําแลวจํานวน 962 คน มีงานเดิมกอนเขาศึกษาจํานวน 220 คน และมีงานหลังจากที่สําเร็จ
การศึกษาจํานวน 742 คน โดยระยะเวลาที่ไดงานหลังสําเร็จการศึกษาใชเวลา 1-6 เดือนมากที่สุด จํานวน 429 คน รองลงมา
คือ ไดงานทําทันที จํานวน 213 คน โดยทํางานเปนพนักงานบริษัทมากที่สุด จํานวน 377 คน คิดเปนรอยละ 39.19 รองลงมา
เปนขาราชการ/เจาหนาที่ของรัฐ จํานวน 245 คน คิดเปนรอยละ 25.47 และมีอาชีพอิสระ จํานวน 155 คน คิดเปนรอยละ 
16.11  ทั้งน้ีทํางานตรงสาขา จํานวน 393 คน คิดเปนรอยละ 53.04  และทํางานไมตรงสาขาจํานวน 348 คน คิดเปนรอยละ 
46.96  บัณฑิตคณะครุศาสตรไดงานตรงสาขามากที่สุดรอยละ 77.31 สวนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรทํางานไมตรง
สาขามากที่สุดถึงรอยละ 73.21 ไดรายไดเฉล่ียตอเดือนผานเกณฑ (ตั้งแต 13,300 บ.ขึ้นไป) เพียงจํานวน 355 คน คิดเปนรอย
ละ 36.90 และไดรายไดเฉล่ียตอเดือนไมผานเกณฑ (นอยกวา 13,300 บ.)  จํานวน 607 คน คิดเปนรอยละ 63.10 โดยบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยที่มีงานทํา มีเงินเดือนเฉล่ียจํานวน 13,173 บาท ทั้งน้ีบัณฑิตคณะนิติศาสตรมีรายไดเฉล่ียตอเดือนสูงที่สุด
จํานวน 16,428 บาท สวนคณะที่ไดรายไดเฉล่ียตอเดือนนอยที่สุด คือ คณะเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 10,981 บาท 

บัณฑิตที่กําลังศึกษาตอมีจํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 1.37 โดยบัณฑิตคณะนิติศาสตรลาศึกษาตอมากที่สุด 
รองลงมาคือ บัณฑิตจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร และคณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยสวนใหญเลือกศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐบาล ทั้งน้ีเพราะงานที่ตองการตองใชวุฒิการศึกษาสูงกวา
ปริญญาตรี รอยละ 38.98 และตองการเพิ่มพูนความรูเพื่อพัฒนาตนเอง แตปญหาที่พบมากที่สุด คือ ขาดแคลนเงินทุนใน
การศึกษาตอ รอยละ 81.52  
2. สาเหตุของการไมมีงานทํา และปญหาในการหางานทํา  
 บัณฑิตกรอกแบบสํารวจ 1,172 คน ยังมิไดงานทํา จํานวน 194 คน  คิดเปนรอยละ 16.55  ซ่ึงอยูระหวาง         
การเกณฑทหาร จํานวน 14 คน และลาอุปสมบท จํานวน 15 คน โดยบัณฑิตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยียังไมไดงานทํา
มากที่สุด รอยละ 25.00 รองลงมาคือ บัณฑิตคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร รอยละ 21.82 จากบัณฑิตที่ยัง
ไมไดงานทําทั้งหมด พบวาสาเหตุมาจากรอฟงคําตอบจากหนวยงาน จํานวน 57 คน  คิดเปนรอยละ 29.38 รองลงมาคือ  ยัง
ไมประสงคทํางาน จํานวน 54 คน  คิดเปนรอยละ  27.84 และหางานทําไมได จํานวน 37 คน  คิดเปนรอยละ 19.07 ปญหา
ในการหางานทําหลังสําเร็จการศึกษาสวนใหญเปนปญหาจากไมทราบแหลงงาน รอยละ 32.20 รองลงมาคือ หางานถูกใจไมได 
รอยละ 28.81 และสอบเขาทํางานไมได  รอยละ 22.03  
3. ขอเสนอแนะหลักสูตรการเรียนการสอน 
 บัณฑิตมีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีเพิ่มรายวิชาหรือความรูดานภาษาอังกฤษ มากที่สุด รอยละ 
36.61 รองลงมาคือ การฝกปฏิบัติจริง รอยละ 23.54 และคอมพิวเตอร รอยละ 20.71 เพื่อเอ้ือประโยชนตอการประกอบ
อาชีพมากยิ่งขึ้น ทั้งน้ีมีขอเสนอแนะตอการพัฒนามหาวิทยาลัยในดานตาง ๆ ดังน้ี 

ดานการพัฒนาหลักสูตรและวิชาที่เรียน   
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ทําการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ไดตระหนักถึงความสําคัญของภารกิจในดานการจัดการศึกษา ดังกลาวและไดมี
ความพยายามที่จะผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองตามความตองการของสังคม ตลาดแรงงาน และทองถิ่น  กอปรกับ
ปจจุบันสถาบันอุดมศึกษาของรัฐจะตองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) และประกันคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมีตัวบงชี้ 
หรือตัวชี้วัดกํากับผลการดําเนินงาน  ซ่ึงบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป เปนตัวชี้วัดหน่ึงที่
ใชวัดผลลัพธหรือผลผลิตของบัณฑิต 

ดวยเจตนารมยที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใชสังคมดังไดกลาวแลว  ในทุก ๆ ปมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี  จึงไดดําเนินการศึกษาการมีงานทําของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  เพื่อใหไดขอมูลพื้นฐานเก่ียวกับการมี
งานทํา และการประกอบอาชีพของผูสําเร็จการศึกษา  ซ่ึงขอมูลเหลาน้ีจะเปนประโยชนตอการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย เพื่อนําไปวางแผนการจัดการศึกษาและแผนรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาสถานภาพการมีการทํางาน ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  ปการศึกษา 2556   
2. เพื่อศึกษาสาเหตุของการไมมีงานทํา และปญหาในการหางานทําของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี        

ปการศึกษา 2556   
3. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะ หลักสูตรการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษาจากบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

รําไพพรรณี ปการศึกษา 2556   

วิธีดําเนินการวิจัย 

การมีงานทําของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  ปการศึกษา 2556 เปนการวิจัยเชิงผสม (Mixed Methods) 
ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพใช Concurrent Strategy ดําเนินการศึกษาตามขั้นตอนดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ  เพื่อใหไดขอมูลเบื้องตนในการกําหนดขอบเขต 
และวิธีการในการศึกษา 

ขั้นตอนที่ 2 ทําการสํารวจ (Survey) โดยใชแบบสํารวจผานเว็บไซต http://www.job.rbru.ac.th นําขอมูลจาก
คําถามปลายปด (Close Questionnaires) มาทําการศึกษาเชิงปริมาณ และขอมูลจากคําถามปลายเปด (Open 
Questionnaires) มาศึกษาในเชิงคุณภาพ  
ประชากร 

ประชากร คือ ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่สําเร็จการศึกษาในป
การศึกษา 2556 ตามบัญชีรายชื่อผูที่ไดรับการอนุมัติใหปริญญาบัตร จากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ตั้งแต 
1 มิถุนายน 2556- 31 พฤษภาคม 2557 จํานวนทั้งส้ิน 1,220 คน 
เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือที่ ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาครั้ง น้ีเปนแบบสํารวจอิเล็กทรอนิกสตามที่ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ผานทางเว็บไซต  www.job.rbru.ac.th ซ่ึงแบงออกเปน 4 ตอน คือ 
ตอนที่  1 ขอมูลทั่วไป 
ตอนที่  2 การสมัครงานและการทํางาน 
ตอนที่  3 การศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา 
ตอนที่  4 ขอเสนอแนะหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

ดําเนินการเก็บขอมูลบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ปการศึกษา 
2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557) โดยเก็บขอมูลจากบัณฑิตที่กรอกแบบสอบถามออนไลนในระบบภาวะการมี
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1. ควรเนนสอนภาษาอังกฤษและฝกการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเพิ่มมากขึ้น หรือสอดแทรกเน้ือหา
ของรายวิชาเปนภาษาอังกฤษ 

2. ควรเนนหลักสูตรที่มีการฝกปฏิบัติจริง มีกิจกรรมในหองเรียนหรือนอกสถานที่ เพื่อนักศึกษาจะไดกลาคิด
กลาแสดงออก 

3. ควรเพิ่มความหลากหลายของเน้ือหาวิชา และปรับปรุงเน้ือหาบางวิชาที่ไมเปนปจจุบัน โดยนําเทคโนโลยี
มาใชใหมากขึ้น และเปดโอกาสนักศึกษาเลือกวิชาเสริมในดานที่ตนเองตองการ นอกเหนือจากที่ตองเรียน เพื่อที่จะไดนําไป
ประยุกตใชในอนาคต  รวมทั้งจัดลําดับวิชาเรียนใหเหมาะสม 

4. ควรเพิ่มหนวยกิตการเรียนการสอนเก่ียวกับคอมพิวเตอรใหมากขึ้น เน่ืองจากบางหนวยงานรับที่เรียนวิชา
คอมพิวเตอร 6 หนวยกิตขึ้นไป และควรสอนคอมพิวเตอรพื้นฐานเพื่อการปฏิบัติงาน เชน word และ excel  

5. ควรจะใหนักศึกษาออกฝกประสบการณในช้ันปที่ 4 จากเดิมชั้นปที่ 3 เพราะหากหนวยงานน้ันๆ ที่นักศึกษา
ฝกประสบการณอยู พึงพอใจในการทํางานของนักศึกษาสามารถรับเขาทํางานไดทันที่ที่สําเร็จการศึกษา 

6. ควรมีหลักสูตรรองรับนักศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรีแลว และตองการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาอ่ืน 
เชน จัดหลักสูตร 2 ป, หลักสูตร 3 ป เพื่อที่นักศึกษาจะไดไมตองทําการเทียบ โอนรายวิชา  

ดานการเรียนการสอน 
1. ควรจัดเวลาเรียนใหพอเหมาะ ไมควรใหแตละวิชาใชเวลาติดตอกันหลายชั่วโมง ถึงแมเวลาเรียนเพียงพอ 

แตความรูที่ไดจริง คอนขางนอย อาจมาจากวิธีการสอน และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ขาดพื้นฐาน รวมทั้งอาจารย
ควรใหความเอาใจใสกับนักศึกษามากกวาน้ี 

2. ควรมีกิจกรรมที่ฝกปฏิบัติจริง เนนการมีสวนรวมในชั้นเรียน  และการศึกษานอกหองเรียน เพื่อใหไดเรียนรู 
ในสถานที่จริงนอกจากศึกษาในตําราเรียน 

3. ควรมีอาจารยดานภาษาตางประเทศที่เปนชาวตางชาติเพิ่มขึ้น เพื่อสงเสริมใหมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาใน
หลาย ๆ เรื่อง 

4. อาจารยผูสอนควรสอนดวยเน้ือหาที่กระชับเขาใจงาย และแบงระดับการสอนเปนขั้น คือ 1) อาจารยสอน
นักศึกษา 2) อาจารยทําใหนักศึกษาดู 3) นักศึกษาทําใหอาจารยด ู

5. ควรจัดหาอุปกรณหรือส่ือที่มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ และเพียงพอ พรอมสําหรับการสอน รวมทั้ง
ปรับภูมิทัศนของหองเรียนใหนาเรียนยิ่งขึ้น 

ดานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา   
1. ควรลดกิจกรรมที่ไมจําเปนใหมีความเหมาะสมกับเวลาเรียนไมมากเกินไป และมีขั้นตอนรอบรัดชัดเจน 
2. ควรจัดกิจกรรมเชิงสรางสรรค เพื่อจุดประกายใหนักศึกษาไดใชความคิด สรางความสามัคคี และกิจกรรม

เพื่อพัฒนาสังคม  ส่ิงแวดลอม เชน การจัดคายเพื่อพัฒนาทองถิ่น การซอมบํารุงเพื่อชุมชน การเขาวัดทําความสะอาด การสาน
สัมพันธรุนพี่กับรุนนอง  

3. ควรจัดกิจกรรมใหนักศึกษาไดมีสวนรวมแสดงความสามารถในดานตาง ๆ โดยมีการนําความรูที่เรียนมาใช 
เชน การจัดละครเวที งานนิทรรศการ 

4. ควรมีการประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ หลากหลายชองทาง มีการประกาศเสียงตามสายของทุกคณะ
เพื่อใหทราบขอมูลไดทั่วถึง หรือบริการขอมูล ขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา  

5. ควรมีการจัดกิจกรรมใหนักศึกษาไดเรียนรูเทคโนโลยีใหม ๆ การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพดานอาชีพ
และความรูความสามารถใหเพิ่มขึ้น  

6. ควรมีกิจกรรมคายภาษาอังกฤษฝกทักษะใหกับนักศึกษา หรือจัดกิจกรรมนอกสถานที่ใหไดพบเจาของ
ภาษาไดฝกความกลาคิด กลาพูด กลาทํา 

สรปุและอภิปรายผล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีมีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในปการศึกษา 2556 จํานวน 1,220 คน ใน
จํานวนน้ี มีบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจในระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต จํานวน 1,172 คน คิดเปนรอยละ 96.07                 
ซ่ึงเปนไปตามเกณฑการประกันคณุภาพการศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2557:44) มห
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พบวาบัณฑิตปการศึกษา 2556 มีงานทําแลวรอยละ 82.08 ลดลงเล็กนอยจากปการศึกษา 2555  ซ่ึงมีงานทํารอย
ละ 83.48 (สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2557:18) สอดคลองกับการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติที่ระบุวาในป 2555 มีงาน
ทํา 38.9 ลานคน และลดลงเล็กนอยเปน 38.8 ลานคน ในป 2556 และลดลงเปน 38.1 ลานคน ในป 2557 (กรมการจัดหา
งาน, 2558) ทั้งน้ีปลัดกระทรวงแรงงาน กลาววาในป 2556 การจางงานมีแนวโนมชะลอตัว โดยปจจัยที่สงผลกระทบตอการ
วางงานในระดับปริญญาตรีในป 2556 คือ กลุมแรงงานที่จบการศึกษาใหม เ น่ืองจากนายจางเลือกจางแรงงานที่ มี
ประสบการณและคุณสมบัติ สาขาตรงกับตําแหนงงาน รวมถึงนายจางมีการชะลอการจางงานใหม ผลจากการปรับฐาน
เงินเดือนของขาราชการในระดับปริญญาตรี ทําใหภาคเอกชนตองปรับเงินเดือนตามไปดวย (กัณติภณ คูสมิทธ์ิ, 2555) โดย
บัณฑิตคณะครุศาสตร ในชวงปที่ผานมามีงานทํามากกวารอยละ 90 และไดงานทํามากที่สุด (สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2557) 
แตในปการศึกษา 2556 บัณฑิตคณะนิเทศศาสตรไดงานทํามากที่สุด  ถึงรอยละ 94.55 ทั้งน้ีอาจสืบเน่ืองจากกสทช. มีการ
ปรับระบบการรับสัญญาณวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศนภาคพื้นดินเปนระบบดิจิทัล และมีชองรายการเพิ่มมากขึ้นทําให
ธุรกิจทางดานส่ือสารมวลชนมีการเติบโต และมีการรับสมัครงานทางดานน้ีเพิ่มขึ้น และบัณฑิตไมไดเลือกงานมากนักเพราะ
ทํางานไมตรงตรงสาขาถึงรอยละ 47.62 สวนคณะครุศาสตรบัณฑิตได งานทําลดลงเปนรอยละ 86.32 แตบัณฑิตคณะครุ
ศาสตรยังคงไดงานทําตรงสาขามากที่สุดรอยละ 77.31 และเม่ือพิจารณาโดยภาพรวมจะพบวาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณีไมเลือกงานเพราะมีงานทําแลวถึงรอยละ 82.08 แตทํางานตรงสาขา เพียงรอยละ 53.04 และรายไดเฉล่ียตอเดือน
สวนใหญยังนอยกวา 13,300 บ. โดยมีรายไดเฉล่ียเดือนละ 13,173 บาท 

สวนบัณฑิตที่ยังไมมีงานทําจํานวน 194 คน พบวาสาเหตุมาจากสาเหตุมาจากรอฟงคําตอบจากหนวยงาน          
รอยละ 29.38 รองลงมาคือ ยังไมประสงคทํางาน รอยละ 27.84 และหางานทําไมได รอยละ 19.07 ปญหาในการหางานทํา
หลังสําเร็จการศึกษามาจากไมทราบแหลงงาน รอยละ 32.20 รองลงมาคือ การหางานถูกใจไมได รอยละ 28.81 และสอบเขา
ทํางานไมได รอยละ 22.03  

ดานการศึกษาตอ พบวา บัณฑิตที่กําลังศึกษาตอสวนใหญเลือกศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐบาล ทั้งน้ีเพราะงาน
ที่ตองการตองใชวุฒิการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี และตองการเพิ่มพูนความรูเพื่อพัฒนาตนเอง แตปญหาที่พบคือขาดแคลน
เงินทุนในการศึกษาตอ 

ทั้งน้ีบัณฑิตมีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีเพิ่มรายวิชาหรือความรูดานภาษาอังกฤษ มากที่ส ุด 
รอยละ 36.61 รองลงมาคือ การฝกปฏิบัติจริง รอยละ 23.54 และคอมพิวเตอร รอยละ 20.71 เพื่อเอ้ือประโยชนตอการ
ประกอบอาชีพมากยิ่งขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับผูอํานวยการวิจัยการพัฒนาแรงงานสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทยที่กลาววา
คุณสมบัติของบัณฑิตจบใหมที่องคกรตองการมากที่สุด คือ 1.มีความพรอมในการทํางานทันที ไมตองสอนเพิ่ม 2.ขยัน 3.มี
คุณธรรม 4.เกงภาษาอังกฤษ 5.อดทนตอแรงกดดัน 6.เกงภาษาเพื่อนบาน 7.เกงภาษาจีน 8.มีความรูดานคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยี  (จิตวดี  เพ็งมาก, 2557) ดังน้ันมหาวิทยาลัยควรพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อใหบัณฑิตสามารถไดเปรียบ
ในการแขงขัน  โดยการพัฒนาความสามารถดานภาษาตางประเทศ เน่ืองจากเปนที่ตองการของบริษัท  และการเขาสูการเปน
ประชาคมอาเซียนภาษาเปนเรื่องที่สําคัญในการประกอบอาชีพ  รวมทั้งควรปรับปรุงเน้ือหาหลักสูตรใหทันสมัย โดยนํา
เทคโนโลยีมาใชใหมากขึ้น และเนนการฝกปฏิบัติจรงิ เพื่อสรางความพรอมในการทํางาน รวมทั้งจัดกิจกรรมเชิงสรางสรรค เพื่อ
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การวิจัยการบูรณาการการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและการพัฒนาคุณคาความหลากหลาย
ทางชีวภาพ กรณีศึกษาการอนุรักษและฟนฟูแหลงหญาทะเลของกลุมประมงชายฝงสนามไชย

ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาชาวบาน 
The Research Program Integration of Environmental Management and the 

Development of the Biodiversity values : A Case Study of The Conservation 
and Restoration of Seagrass of Sanamchai  in Accordance With the Principles 

of Sufficiency Economy and the Local Wisdom. 
ชลพรรณ ออสปอนพันธ1, นภา จันทรตรี1 , พงศธร จันทรตรี2, นิวัติ ธัญญะชาติ3, ศุภภักษร วุฒฑิ4, 

1 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, 2คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร, 3 นักวิจัยทองถิ่น,                                                
4 นักศึกษารัฐประศาสนศาสตร 

บทคัดยอ 

 งานวิจัยชิ้นน้ีเรื่องโครงการวิจัยการบูรณาการการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมและการพัฒนาคุณคาความหลากหลาย
ทางชีวภาพ กรณีศึกษาการอนุรักษและฟนฟูแหลงหญาทะเลของกลุมประมงชายฝงสนามไชยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและภูมิปญญาชาวบานครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1. เพื่อศึกษาสาเหตุและผลกระทบการลดลงของแหลงหญาทะเล
ชุมชนสนามไชย ตําบลสนามไชย อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 2.เพื่อศึกษารูปแบบวิธีการและการถายทอดภูมิปญญา
ชาวบานในการอนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรชายฝงแหลงหญาทะเลสนามไชยและเพิ่มศักยภาพ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของเทศบาลตําบลสนามไชย อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 3. เพื่อ
ศึกษาลักษณะการนํานโยบายไปปฏิบัติโดยองคกรชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาชาวบานและการ
สรางเครือขายประชาสังคมของกลุมประมงชายฝงสนามไชยผลการวิจัยพบวา1.สาเหตุและผลกระทบการลดลงของแหลงหญา
ทะเลชุมชนมีสาเหตุและผลกระทบไดแก 1) ภัยธรรมชาติไดแก คล่ืนลมและภาวะโลกรอน 2) ภัยจากมนุษยไดแกการหาหอย 
สารเคมีจากสวนผลไมและขยะสงผลกระทบให 1) ความสมบูรณของทรัพยากรชายฝงลดลง 2) อาชีพประมงพื้นบานหากินได
ยาก 2.พบวาสามารถนําเอากระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวม(Participatory Action Research)มาใชเพื่อฟนฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพและเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของเทศบาลตําบลสนามไชยได 
3.พบวาสามารถขับเคล่ือนการอนุรักษและแหลงหญาทะเลรวมกับกลุมธนาคารปูได 
คําสําคัญ: การบูรณาการ , การบริหารจัดการ , ส่ิงแวดลอม , ความหลากหลายทางชีวภาพ , การอนุรักษและฟนฟู ,               
หญาทะเล  

Abstract 

This research was named as the project of environmental management and developing biodiversity at 
Sanam Chai’s fishery village, which is situated in Nayaiam district, Chanthaburi, Thailand.  Sufficiency 
Economy Theory and local wisdom were integrated into this study. This research study aimed to 
investigate causes and effects of a decreasing amount of seagrass in the village. It also aimed to 
investigate the ways in which local wisdom of preserving biodiversity and reproducing seagrass was taught 
to their village members. Additionally, it aimed to investigate the ways in which policies from the 
administrators were put into practice under the frameworks of Sufficiency Economy Theory, local wisdom, 
and co-operation among fishery groups in the village. Results of this study revealed that the causes of a 
decreasing amount of seagrass were sea waves, global warming, shell fishery, chemical residues from 
orchards, and garbage. This resulted in a decreasing amount of marine resources, a decreasing amount of 
income from local fishery. The researchers found that the method of participatory action research was 
able to solve these problems. This method could potentially rehabilitate a decreasing amount of มห
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biodiversity, seagrass, and marine resources. In addition, this could result in the co-operation between the 
seagrass conservatory project and the project of the crab bank.                                                                                                                             
Keywords: Integration, management, environment, biodiversity, conservation and restoration, seagrass 

บทนํา 

สืบเน่ืองจากพระราชดํารัสของสมเด็จพระนางเจาฯ บรมราชินีนาถ (2555: ออนไลน) ความวา ธรรมชาติแวดลอม
ของเราไมวาจะเปนแผนดิน ปาไม แมนํ้า ทะเลและอากาศ มิไดเปนเพียงส่ิงสวย งามเทาน้ัน หากแตเปนส่ิงจําเปนสําหรับการ
ดํารงชีวิตของเราและการคุมครองส่ิงแวดลอมของเราไวใหดีน้ีก็เทากับเปนการปกปองรักษาอนาคตไวใหลูกหลานของเราดวย 
จังหวัดจันทบุรีมีทรัพยากรทางชีวภาพมากมายรวมถึงแหลงหญาทะเล ที่ตําบลสนามไชย อําเภอนายายอามที่ประกอบดวย
ชายฝงทะเลและสวนผลไม 

ชลพรรณ ออสปอนพันธและคณะ (2557)ไดศึกษาเรื่องการบูรณาการการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมและการพัฒนา
คุณคาความหลากหลายทางชีวภาพ กรณีศึกษาการอนุรักษและฟนฟูแหลงหญาทะเลของกลุมประมงชายฝงสนามไชยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาชาวบาน พบวาพื้นที่ของชุมชนชายฝงสนามไชยเปนพื้นที่ที่ยังพบแหลงหญาทะเลที่
คอนขางอุดมสมบูรณหญาทะเลที่พบมี  1 ชนิดคือหญาผมนางสามารถพบการกระจายไปทั่วพื้นที่ชายฝงสนามไชยอาวคุง
กระเบนซ่ึงเปนหญาทะเลที่มีความสําคัญในพื้นที่ เน่ืองจากเปนที่อยูอาศัยของสัตวนํ้าวัยออนที่สําคัญ ไดแกปูมา คณะวิจัยได
คนพบวาแนวทางการพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนสนามไชยน้ันตองเกิดขึ้นจากความรวมมือจากทุก
ภาคสวนในชุมชนในการทํางานรวมกันที่สําคัญคือการเปดโอกาสใหกับชุมชนในฐานะเจาของพื้นที่ไดเขามารวมดําเนินการการ
วางแผนการดําเนินการของกิจกรรมการพัฒนาคุณคาความหลากหลายน้ัน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีเขาไปสงเสริม
ความรูทางวิชาการเพื่อเสริมสรางความหลากหลายทางชีวภาพใหกับชุมชนสนามไชยที่จะสงผลตอรายรายไดใหกับคนในชุมชน
โดยมุงเนนใหชุมชนเห็นคุณคาของทรัพยากรชีวภาพของแหลงหญาทะเล เกิดแนวทางการอนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืน
เพื่อเสริมสรางความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพของแหลงหญาทะเล ดวยการ
อนุรักษผืนปาชายเลนที่มีอยูใหเกิดความอุดมสมบูรณโอบอุมคุมกันแหลงหญาทะเลและมีความจําเปนตองรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมใหอยูในระดับที่เหมาะสมตอการเติบโตของ หอย กุง ปูมา ปูดํา ปลา แหลงหญาทะเล อันจะนําไปสูการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของชาวบานสนามไชย 

คณะผูวิจัยไดประชุมปรึกษาหารือกับแกนนํากลุมประมงพื้นบานหัวแหลมเพื่อถอดบทเรียนการดําเนินการวิจัยในปที่ 
1 พบวาการอนุรักษและฟนฟูแหลงหญาทะเลดวยการปลูกหญาทะเลไมสามารถทําไดเน่ืองจากตองลงทุนสูง ตองใชผูเชี่ยวชาญ
และตองรอเวลานํ้าขึ้นนํ้าลง สวนการปลูกตนโกงกางที่ปลูกในพื้นที่เพื่อโอบอุมแหลงหญาก็โดนคล่ืนลมทําลายไปจนหมดการ
ดําเนินการวิจัยปที ่2 คณะวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคและแผนการวิจัยรวมกับนักวิจัยทองถิ่นคือแกนนํากลุมประมงพื้นบาน
หัวแหลมซ่ึงเห็นพองตองกันวาทรัพยากรที่เคยอุดมสมบูรณลดลงมากการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมของชุมชนสนามไชยเปนส่ิง
ที่จําเปนและควรเรงรีบดําเนินการเปนอยางยิ่งเน่ืองจากพื้นที่บริเวณโดยรอบชุมชนสนามไชยเปนแหลงหญาทะเลที่มีความอุดม
สมบูรณ มีความสําคัญและเปนประโยชนตอคนในชุมชนในการทํามาหากินและประกอบอาชีพการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมจึง
ตองมีขึ้นเพื่อใหการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูจํากัดใหกับทุกคนในชุมชนไดรับประโยชนรวมกันนอกจากน้ีโครงการวิจัยได
ขับเคล่ือนกิจกรรมไปสูเยาวชนในพื้นที่เพื่อสรางความตระหนักใหกับเยาวชนในการอนุรักและฟนฟูแหลงหญาทะเลและได
ขับเคล่ือนกิจกรรมการอนุรักษและฟนฟูแหลงหญาทะเลรวมกับการทําธนาคารปู ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําร ิ ศูนยอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที ่1(ระยอง) และสํานักงานประมงจังหวัดจันทบุร ี
 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ไดกําหนดปรัชญาไววาเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
และกําหนดวิสัยทัศนไววา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เปนมหาวิทยาลัยแหงการเรียนรูที่มุงเนนการผลิตบัณฑิตและ
บูรณาการภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาสากลเพื่อการพัฒนาใหเขมแข็งและยั่งยืน การที่นโยบายการอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรชายฝง จะเกิดผลในทางปฏิบัติไดน้ัน นอกจากมาตรการบังคับใชกฎหมายและการปฏิบัติของเจาหนาที่รัฐบาลแลว 
ความรวมมือในลักษณะเครือขายชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาชาวบานยังมีความสําคัญยิ่ง ดังน้ัน
ประเด็นสําคัญของโครงการวิจัยการบูรณาการการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมและการพัฒนาคุณคาความหลากหลายทาง
ชีวภาพ กรณีศึกษาการอนุรักษและฟนฟูแหลงหญาทะเลของกลุมประมงชายฝงสนามไชยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และภูมิปญญาชาวบานคือทําอยางไรที่จะทําใหชุมชนตระหนักและเห็นความสําคัญของแหลงหญาทะเลอันจะนําไปสูการมห
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อนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศแหลงหญาทะเลไดอยางม่ันคงเปนฐานทรัพยากรธรรมชาติที่
ยั่งยืนอันจะนําไปสูการยกระดับคุณภาพชีวิตความเปนอยูของประชาชน 

วัตถุประสงค 

 1. เพื่อศึกษาสาเหตุและผลกระทบการลดลงของแหลงหญาทะเลชุมชนสนามไชย ตําบลสนามไชย อําเภอนายายอาม 
จังหวัดจันทบุร ี
 2. เพื่อศึกษารูปแบบวิธีการและการถายทอดภูมิปญญาชาวบานในการอนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทาง
ชีวภาพของทรัพยากรชายฝงแหลงหญาทะเลสนามไชยและเพิ่มศักยภาพการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
ของเทศบาลตําบลสนามไชย อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุร ี
 3. เพื่อศึกษาลักษณะการนํานโยบายไปปฏิบัติโดยองคกรชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญา
ชาวบานและการสรางเครือขายประชาสังคมของกลุมประมงชายฝงสนามไชย 

วิธกีารดําเนินการวิจัย 

โครงการวิจัยการบูรณาการการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมและการพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพ 
กรณีศึกษาการอนุรักษและฟนฟูแหลงหญาทะเลของกลุมประมงชายฝงสนามไชยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิ
ปญญาชาวบานเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research) ระหวางภาคีตาง ๆ เชน ศูนย
อนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที1่ (ระยอง) ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โรงเรียน
วัดทาแคลง กลุมธนาคารปูมาบานหัวแหลม ผูใหญบานหมู7และมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีวิธีดําเนินการวิจัยมีดังตอไปน้ี 
 1. ขั้นตอนการเตรียมความพรอมของชุมชนเพื่อสรางความตระหนักถึงปญหาสาเหตุและผลกระทบของการลดลง
แหลงหญาทะเลเริ่มจากนักวิจัยลงพื้นที่ชุมชนเพื่อพบปะกับทีมนักวิจัยชุมชนโดยใชเวทีพบปะแลกเปล่ียนเพื่อทําความเขาใจ
เก่ียวกับเปาหมายและกระบวนการวิจัยและประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากโครงการวิจัย รวมทั้งการแกนนําในชุมชนที่สามารถ
ทํางานรวมกันโดยใชวิธีการปรับแนวความคิดกระบวนการในการทํางานรวมกัน  
 2.ขั้นตอนการวางแผนปฏิบัติการเพื่อสรางกระบวนการเรียนรู โดยแกนนําที่เปนตัวแทนของชุมชนและเปนนักวิจัย
ชาวบานของโครงการวิจัยไดรวมกันจัดเก็บขอมูลเบื้องตนของชุมชนที่มีวิถีชีวิตเปล่ียนแปลงไปเม่ือความอุดมสมบูรณของแหลง
หญาทะเลและความหลากหลายทางชีวภาพลดลงอาศัยการรวมกลุมของชาวบานเพื่อสรางกิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพของ
กลุมดวยการมีสวนรวมในการสรางจิตสํานึกตระหนักถึงความสําคัญของแหลงหญาทะเลโดยใชภูมิปญญาชาวบาน ที่มีอยูของ
ชุมชนที่มีศักยภาพมาสรางกิจกรรม 
 3.ขั้นตอนการถายทอดภูมิปญญาสูชุมชนชายฝงทะเลจันทจันทเริ่มจากการสาธิตการทําหญาทะเลเทียมเพื่อใชเปน
กิจกรรมการปฏิบัติการแบบมีสวนรวมกับชุมชน การสาธิตการทําธนาคารปู การปลอยลูกปูมาลงสูแหลงหญาทะเลและการ
ถายทอดความรูเรื่องความสําคัญของแหลงหญาทะเลใหแกเด็กและเยาวชนในโรงเรียนบริเวณที่พบแหลงหญาทะเลเพื่อสราง
ความตระหนักและเห็นคุณคาของแหลงหญาทะเลแกเด็กและเยาวชน 
 4. ขั้นตอนการประเมินผลสัมฤทธ์ิและการถายทอดผลการวิจัยไปใชประโยชนดวยการถายทอดผลการวิจัยไปใช
ประโยชน โดยโครงการถายทอดผลงานวิจัยไปใชประโยชนและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพแหลงหญาทะเลโดยการจัด
เวทีคืนขอมูลการวิจัยใหชุมชน 

ผลการวิจัย 

 ผลจากการวิเคราะหขอมูลสามารถตอบวัตถุประสงคไดดงัน้ี 
 1.สาเหตุและผลกระทบการลดลงของแหลงหญาทะเลสนามไชย ตําบลสนามไชย อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 
มีสาเหตุ 2 สาเหตุไดแก 1) ภัยธรรมชาติไดแก คล่ืนลมและภาวะโลกรอนที่มีผลกระทบตอการเจริญเติบโตของแหลงหญาทะเล 
2) ภัยจากมนุษยไดแกเครื่องมือประมงผิดประเภทจากอาชีพการหาหอยปากเปดของชาวบานและแรงงานตางดาวที่อาศัยอยู
บริเวณโดยรอบแหลงหญาทะเลโดยวิธีการหาหอยปากเปดในบริเวณแหลงหญาทะเลที่เปนที่นิยมคือ การขุดโดยใชเสียมที่มี
ผลกระทบตอแหลงหญาทะเลคือทําใหรากขาด การใชปูนขาวหวานและการใชยาหยอดทําใหพื้นดินเปนดางสูงทําใหหญาทะเล
และสัตวทะเลขนาดเล็กถูกทําลายเปนระยะๆ การการทําสวนผลไมที่สารเคมีจากการทําการเกษตรเม่ือมีฝนตกทําใหเกิดการชะ
ลางไหลลงสูแหลงหญาทะเลและสุดทายคือเน่ืองจากบริเวณแหลงหญาทะเลเปนที่ตั้งของชุมชนและแหลงทองเที่ยวที่สําคัญคือมห
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อนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศแหลงหญาทะเลไดอยางม่ันคงเปนฐานทรัพยากรธรรมชาติที่
ยั่งยืนอันจะนําไปสูการยกระดับคุณภาพชีวิตความเปนอยูของประชาชน 

วัตถุประสงค 

 1. เพื่อศึกษาสาเหตุและผลกระทบการลดลงของแหลงหญาทะเลชุมชนสนามไชย ตําบลสนามไชย อําเภอนายายอาม 
จังหวัดจันทบุร ี
 2. เพื่อศึกษารูปแบบวิธีการและการถายทอดภูมิปญญาชาวบานในการอนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทาง
ชีวภาพของทรัพยากรชายฝงแหลงหญาทะเลสนามไชยและเพิ่มศักยภาพการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
ของเทศบาลตําบลสนามไชย อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุร ี
 3. เพื่อศึกษาลักษณะการนํานโยบายไปปฏิบัติโดยองคกรชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญา
ชาวบานและการสรางเครือขายประชาสังคมของกลุมประมงชายฝงสนามไชย 

วิธกีารดําเนินการวิจัย 

โครงการวิจัยการบูรณาการการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมและการพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพ 
กรณีศึกษาการอนุรักษและฟนฟูแหลงหญาทะเลของกลุมประมงชายฝงสนามไชยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิ
ปญญาชาวบานเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research) ระหวางภาคีตาง ๆ เชน ศูนย
อนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที1่ (ระยอง) ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ โรงเรียน
วัดทาแคลง กลุมธนาคารปูมาบานหัวแหลม ผูใหญบานหมู7และมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีวิธีดําเนินการวิจัยมีดังตอไปน้ี 
 1. ขั้นตอนการเตรียมความพรอมของชุมชนเพื่อสรางความตระหนักถึงปญหาสาเหตุและผลกระทบของการลดลง
แหลงหญาทะเลเริ่มจากนักวิจัยลงพื้นที่ชุมชนเพื่อพบปะกับทีมนักวิจัยชุมชนโดยใชเวทีพบปะแลกเปล่ียนเพื่อทําความเขาใจ
เก่ียวกับเปาหมายและกระบวนการวิจัยและประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากโครงการวิจัย รวมทั้งการแกนนําในชุมชนที่สามารถ
ทํางานรวมกันโดยใชวิธีการปรับแนวความคิดกระบวนการในการทํางานรวมกัน  
 2.ขั้นตอนการวางแผนปฏิบัติการเพื่อสรางกระบวนการเรียนรู โดยแกนนําที่เปนตัวแทนของชุมชนและเปนนักวิจัย
ชาวบานของโครงการวิจัยไดรวมกันจัดเก็บขอมูลเบื้องตนของชุมชนที่มีวิถีชีวิตเปล่ียนแปลงไปเม่ือความอุดมสมบูรณของแหลง
หญาทะเลและความหลากหลายทางชีวภาพลดลงอาศัยการรวมกลุมของชาวบานเพื่อสรางกิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพของ
กลุมดวยการมีสวนรวมในการสรางจิตสํานึกตระหนักถึงความสําคัญของแหลงหญาทะเลโดยใชภูมิปญญาชาวบาน ที่มีอยูของ
ชุมชนที่มีศักยภาพมาสรางกิจกรรม 
 3.ขั้นตอนการถายทอดภูมิปญญาสูชุมชนชายฝงทะเลจันทจันทเริ่มจากการสาธิตการทําหญาทะเลเทียมเพื่อใชเปน
กิจกรรมการปฏิบัติการแบบมีสวนรวมกับชุมชน การสาธิตการทําธนาคารปู การปลอยลูกปูมาลงสูแหลงหญาทะเลและการ
ถายทอดความรูเรื่องความสําคัญของแหลงหญาทะเลใหแกเด็กและเยาวชนในโรงเรียนบริเวณที่พบแหลงหญาทะเลเพื่อสราง
ความตระหนักและเห็นคุณคาของแหลงหญาทะเลแกเด็กและเยาวชน 
 4. ขั้นตอนการประเมินผลสัมฤทธ์ิและการถายทอดผลการวิจัยไปใชประโยชนดวยการถายทอดผลการวิจัยไปใช
ประโยชน โดยโครงการถายทอดผลงานวิจัยไปใชประโยชนและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพแหลงหญาทะเลโดยการจัด
เวทีคืนขอมูลการวิจัยใหชุมชน 

ผลการวิจัย 

 ผลจากการวิเคราะหขอมูลสามารถตอบวัตถุประสงคไดดงัน้ี 
 1.สาเหตุและผลกระทบการลดลงของแหลงหญาทะเลสนามไชย ตําบลสนามไชย อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 
มีสาเหตุ 2 สาเหตุไดแก 1) ภัยธรรมชาติไดแก คล่ืนลมและภาวะโลกรอนที่มีผลกระทบตอการเจริญเติบโตของแหลงหญาทะเล 
2) ภัยจากมนุษยไดแกเครื่องมือประมงผิดประเภทจากอาชีพการหาหอยปากเปดของชาวบานและแรงงานตางดาวที่อาศัยอยู
บริเวณโดยรอบแหลงหญาทะเลโดยวิธีการหาหอยปากเปดในบริเวณแหลงหญาทะเลที่เปนที่นิยมคือ การขุดโดยใชเสียมที่มี
ผลกระทบตอแหลงหญาทะเลคือทําใหรากขาด การใชปูนขาวหวานและการใชยาหยอดทําใหพื้นดินเปนดางสูงทําใหหญาทะเล
และสัตวทะเลขนาดเล็กถูกทําลายเปนระยะๆ การการทําสวนผลไมที่สารเคมีจากการทําการเกษตรเม่ือมีฝนตกทําใหเกิดการชะ
ลางไหลลงสูแหลงหญาทะเลและสุดทายคือเน่ืองจากบริเวณแหลงหญาทะเลเปนที่ตั้งของชุมชนและแหลงทองเที่ยวที่สําคัญคือ
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อาวคุงวิมานและจุดชมวิวเนินนางพญาทําใหมีนักทองเที่ยวเขามาในพื้นที่เปนจํานวนมากกอเกิดรานอาหารเพื่อรองรับ
นักทองเที่ยวมีผลทําใหเกิดขยะและนํ้าเสียที่ระบายนํ้าลงสูทะเลโดยตรงทําใหเกิดผลกระทบจากการลดลงของแหลงหญาทะเล
บริเวณชุมชนสนามไชยไดแก1) ความสมบูรณของทรัพยากรชายฝงลดลงสงผลทําใหสัตวทะเลไมมีที่อยูอาศัยและขยายพันธุ 2)
อาชีพประมงพื้นบานหากินไดยากเน่ืองจากสัตวนํ้ามีปริมาณนอย  
 2. รูปแบบวิธีการและการถายทอดภูมิปญญาชาวบานในการอนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพของ
ทรัพยากรชายฝงแหลงหญาทะเลสนามไชยและเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของ
เทศบาลตําบลสนามไชย อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรีคณะผูวิจัยพบวา 1.รูปแบบวิธีการและการถายทอดภูมิปญญา
ชาวบานในการอนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรชายฝงแหลงหญาทะเลสนามไชย คณะวิจัยพบวา
ในอดีตพื้นเม่ือประมาณ50 ปแลวตําบลสนามไชยมีสภาพเส่ือมโทรม แหงแลงเน่ืองจากมีการตัดไมทําลายปาเพื่อทําไรเล่ือน
ลอยและการทําลายปาชายเลนเพื่อทํานากุงจนเม่ือเกิดโครงการพัฒนาของศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริในปพ.ศ.2524 ไดเกิดศูนยศึกษาการพฒันาอาวคุงกระเบน อันเน่ืองมาจากพระราชดําริขึ้นทําใหมีโครงการอนุรักษ
และควบคุมดูแลแหลงหญาทะเลในพื้นที่อาวคุงกระเบนและบริเวณใกลเคียงใหมีความอุดมสมบูรณตลอดไปเพื่อเปนแหลง
อาหารสัตวทะเลทําใหพื้นที่แหลงหญาทะเลสนามไชยไดรับการดูแลเปนพิเศษจากหนวยงานศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุง
กระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชดําริและผลจากการควบคุมขนาดของปูมาในการจับเพื่อบริโภคและจําหนายของประมงจังหวัด
จันทบุรีสงผลใหปูมามีโอกาสเจริญเติบโตและขยายพันธุเพิ่มมากขึ้น 2.รูปแบบวิธีการและการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของเทศบาลตําบลสนามไชย อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี คณะวิจัยพบวาสามารถนํา
กระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวม(Participatory Action Research) มาใชเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของเทศบาลตําบลสนามไชยไดโดยจากการศึกษาแผนพัฒนาพื้นที่ของเทศบาลตําบลสนาม
ไชยพบวามีการระบุถึงแผนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไวแบบกวางๆไมโดยไมไดระบุพื ้นที่และ
แผนการทํางานดังน้ันหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จึงได
นํากระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวม(Participatory Action Research) มาบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาการ
วิเคราะหโครงการและการบริหารโครงการโดยจัดใหนักศึกษาลงพื้นที่สัมภาษณเพื่อศึกษาสภาพปญหาและคนคนวิธีการแกไข
อยางเปนระบบและเปนการถายทอดภูมิปญญาจากชาวบานโดยตรงทําใหนักศึกษาไดศึกษาในภาคปฏิบัตินักศึกษาเกิดเรียนรู
อยางตอเน่ืองอยางไมจํากัดและนําเสนอขอมูลที่คนพบตอเทศบาลตําบลสนามไชยผานเวทีคืนขอมูลการวิจัยใหชุมชนเพื่อเปน
แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงแผนยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลสนามไชยตอไป 
 3. ผลการศึกษาลักษณะการนํานโยบายไปปฏิบัติโดยองคกรชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิ
ปญญาชาวบานและการสรางเครือขายประชาสังคมของกลุมประมงชายฝงสนามไชย 1) ลักษณะการนํานโยบายไปปฏิบัติโดย
องคกรชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาชาวบานพบวา 1.ชาวบานหมู 7 บานหัวแหลมที่มีอาชีพสวน
ใหญเปนประมงพื้นบานไดมีความตระหนักถึงการมีอยูของแหลงหญาทะเล 2.กลุมประมงพื้นบานสนามไชยชวยกันดูแลรักษา
ทรัพยากรในทะเลดวยการขับเคล่ือนกิจกรรมการทําธนาคารปู ดวยการนําปูไขนอกกระดองที่ไขแกจัดมาเขี่ยลงในภาชนะใส
ออกซิเจนทิ้งไว3-5 วันก็จะไดลูกปูที่ปลอยลงสูแหลงหญาทะเลและการปลูกปาโกงกางเพื่อโอบอุมแหลงหญาทะเล 3. 1)กลุม
ชาวบานคอยเปนหูเปนตาดูแลการทําประมง เชนอวนลากอวนรุน ซ่ึงมีผลตอหญาทะเล 2)การสรางเครือขายประชาสังคมของ
กลุมประมงชายฝงสนามไชยพบวาการทํางานของคณะผูวิจัยเปนตัวเชื่อมระหวางกลุมประมงพื้นบานสนามไชยกับกลุมประมง
พื้นบานอ่ืนๆไดแก กลุมประมงพื้นบานปากนํ้าแขมหนู ชมรมอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติอาวบางกะไชย ผานการเขา
รวมกิจกรรมที่ทางคณะผูวิจัยไดจัดขึ้นเชนการประชุมเชิงปฏิบัติการตางๆทําใหแกนนํามีโอกาสในการพูดคุยแลกเปล่ียนขอมูล
กันทําใหเกิดเปนเครือขายประชาสังคม 

สรุปและอภิปรายผล  

 อภิปรายผลการวิจัยการบูรณาการการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมและการพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพ 
กรณีศึกษาการอนุรักษและฟนฟูแหลงหญาทะเลของกลุมประมงชายฝง สนามไชยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิ
ปญญาชาวบาน 
 1. ขอคนพบเรื่ององคความรูเรื่องกิจกรรมการอนุรักษและฟนฟูแหลงหญาทะเลสนามไชยพบวาสามารถทํากิจกรรม
การอนุรักษแหลงหญาทะเลควบคูไปกับการทําธนาคารปูไดเปนอยางดีเน่ืองจากทั้งสองกิจกรรมเปนส่ิงที่เก้ือหนุนกันทั้งทางตรงมห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี



การประชุมวิชาการวิจัยรำาไพพรรณี ครั้งที่ 9, “การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2558
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และทางออมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เชนการแยกขยะ การใหความรูแหลงหญาทะเลกับนักทองเที่ยวผานการ
ประชาสัมพันธเปนตนซ่ึงเปนการยืนยันของนิวัติ ธัญญะชาติ ประธานกลุมประมงพื้นบานหัวแหลมเม่ือวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 
2558บนเวทีเสวนาหัวขอแนวทางการเสริมสรางความหลากหลายทางชีวภาพแหลงหญาทะเลตําบลสนามไชยอยางยั่งยืน ใน
โครงการถายทอดผลการวิจัยไปใชประโยชนและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพแหลงหญาทะเล  
 2. ขอคนพบเรื่อง การบริหารจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนสนามไชยเปนส่ิงที่มีความจําเปนและควรเรงรีบอนุรักษและ
ฟนฟูเปนอยางยิ่งเน่ืองจากพื้นที่บริเวณโดยรอบชุมชนสนามไชยเปนแหลงหญาทะเลที่มีความอุดมสมบูรณมีความสําคัญและ
เปนประโยชนตอคนในชุมชนซ่ึงการเสริมสรางความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนสนามไชยมีความจําเปนมากตอการ
อนุรักษและฟนฟูแหลงหญาทะเลเพราะสัตวนอยใหญในแหลงหญาทะเลลวนพึ่งพาอาศัยกันมนุษยพลอยไดอานิสงสรับความ
อุดมสมบูรณมีกินมีใชไปดวย ซ่ึงสอดคลองกับ สุวลักษณ นาทีกาญจนลาภ (2534) ซ่ึงชี้ใหเห็นถึง ความจําเปนเรงดวนในการ
อนุรักษและฟนฟูแหลงหญาทะเลเพราะ ความเหมาะสมระบบนิเวศหญาทะเลจะเปนแหลงอนุบาลตัวออนแหลงที่อยูอาศัย
แหลงอาหารและที่กําบังหลบภัยของสัตวทะเลหลายชนิด ผลจากลักษณะโครงสรางของหญาทะเลที่ มีใบ ลําตน และรากทําให
สัตวทะเลมากมายเขามาอาศัยอยูโดยอาจเขามาอยูอาศัยอยางถาวรหรือชั่วคราวก็ได กลุมสัตวทะเลที่พบในบริเวณหญาทะเล
น้ันมีทั้งอยูในวัยออนและโตเต็มวัย ความสามารถของระบบนิเวศหญาทะเลในการชวยลดความเร็วของกระแสนํ้า ลดความแรง
ของคล่ืนและยังชวยลดการฟุงกระจายของตะกอนใหเกิดขึ้นนอยลงน่ันคือมีสวนในการชวยรักษาสภาพแวดลอมใหคงทนลด
การพังทลายใหเกิดนอยลงทั้งน้ีเปนผลจากโครงสรางของหญาทะเลไมวาจะเปนสวนของใบที่ชวยตานกระแสนํ้าแลวสวนของ
รากและเหงาก็ยังชวยในการยึดพื้นทองทะเลอีกดวย 
 3.ขอคนพบเรื่ององคความรูดานการถายทอดภูมิปญญาชาวบานคณะวิจัยใชเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน
รวมกับภาคีเครือขายขับเคล่ือนกิจกรรมสรางความรูความเขาใจผลที่ไดรับคือชุมชนและเยาวชนในชุมชนตอบรับดีมากเพราะ
ปจจุบันคนรุนใหมจํานวนมากไมทราบวาพื้นที่น้ีมีแหลงหญาทะเลซ่ึงสอดคลองกับเสนห จามริก (2536) ไดสรุปไววา เกษตร
ทางเลือกไมใชเปนเพียงเพื่อความอยูรอดของเกษตรกรผูยากไรเทาน้ันหากยังจะมีความหมายสําคัญยิ่งตอสุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตของคนในเมืองเองรวมทั้งตอความยั่งยืนสถาพรของทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอมดวยโดยสวนรวมการทําเกษตร
ธรรมชาติที่ปราศจากสารเคมีสังเคราะหเปนทางเลือกที่เหมาะสมและสอดคลองกับวิถีชีวิตของชาวชนบทไทยในหลาย ๆ ดานที่
จะนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน 
 4. ขอคนพบเรื่ององคความรูเก่ียวกับการสรางเครือขายพบวาชุมชนมีการพัฒนาศักยภาพมากขึ้นที่จะรวมกันบริหาร
จัดการส่ิงแวดลอมในชุมชนของตัวเองแตยังขาดการรวมกลุมกันอยางจริงจังทั้งยังขาดการสนับสนุนการรวมกลุมจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นทําใหไมมีการรวมกันระดมปญหาและหาทางแกไขปญหารวมกันและพบวาจุดออนที่สําคัญของชุมชน
สนามไชยในการสรางเครือขายประมงชายฝงที่ตองมีภาครัฐที่สนับสนุนสงเสริมไมมีการสรางเครือขายระหวางองคกรชุมชน
ดวยกันเองและการขับเคล่ือนกลุมและการบริหารจัดการกลุมยังเปนการดําเนินการเฉพาะแกนนํา ขาดการมีสวนรวมจาก
สมาชิกกลุม ดังน้ันเม่ือมีการขอความรวมมือในการทํากิจกรรมสมาชิกกลุมจึงไมใหความสนใจเทาที่ควร นอกจากน้ีการติดตอ
ขาวสารทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เชนเฟชบุค (Facebook) ไลน (Line) ทําใหงายตอการสรางเครือขายซ่ึงแกนนํากลุม
บางสวนก็ใชเปนชองทางการส่ือสารเพื่อสรางเครือขายติดตอประสานงานกับโลกภายนอก ซ่ึงตรงกับที่ เสรี พงศพิศ (2555) ได
อธิบายถึงเครือขายวา เครือขาย หมายถึง วัฒนธรรมองคกร เปนกระบวนทัศนใหมที่ทําใหมีการจัดการความสัมพันธภายใน
องคกรหน่ึง ระหวางคนในองคกร และระหวางองคกรอ่ืน ๆ ที่ เก่ียวของ โดยการเปล่ียนจากการจัดการแบบลําดับขั้น 
(hierarchical) มาเปนการสรางเครือขาย (networking) วัฒนธรรมองคกรที่มีกระบวนทัศนน้ีจะไมเนนการใชอํานาจในการ
บริหารจัดการ แตเนนการจัดความสัมพันธใหม การสรางบรรยากาศการทํางานที่ดี สรางแรงบันดาลใจใหทุกคนอยากทํางาน 
และทลายกําแพงก้ันระหวางกอง ฝาย โครงการตาง ๆ ในองคกรน้ัน เกิดเปนความรวมมือ เพื่อใหเกิดผลลัพธที่ดี และทํางาน
แบบประสานพลัง (synergy) กิจกรรมที่สําคัญที่สุดที่เครือขายทํารวมกัน 
 5. ขอคนพบเรื่ององคความรูดานการพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ คนพบวาความหลากหลายทางชีวภาพที่
ฟนฟูจากการอนุรักษแหลงหญาทะเลของศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชดําริและการทําธนาคาร
ปูของกลุมประมงพื้นบานหัวแหลมทําใหระบบนิเวศแหลงแหลงหญาทะเลมีความอุดมสมบูรณและเปนที่อยูอาศัยของปูมาที่มี
เน้ือหวานอรอยเปนที่ตองการของทองตลาดซ่ึงสอดคลองกับที่วิสุทธ์ิ ใบไม (2538) ไดเสนอวา การคนหาคุณคาของส่ิงมีชีวิต
ชนิดใดชนิดหน่ึงเราจะตองมีความรูความเขาใจในส่ิงมีชีวิตน้ันเสียกอน ถาหากเราไมเคยรูจักมันเลยและไมรูวาส่ิงน้ันอยูในโลกน้ี
แลว เราจะรูสึกคุณคาของมันไดอยางไร หากจะคิดอยางนักธรรมชาติวิทยาผูมีความเชื่อม่ันวาส่ิงมีชีวิตทุกชนิดที่อุบัติขึ้นมาและมห
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มีชีวิตอยูไดในสภาพธรรมชาติยอมมีคุณคาในตัวของมันเองเสมอเพียงแตวาเราจะมีวิธีการคนควาหาความรูและนําคุณคาของ
มันมาใชไดอยางเหมาะสมหรือไมเทาน้ันคงไมใชเรื่องงายนักที่จะนําเอาหลักการคํานวณทางเศรษฐศาสตรมาใชประเมินคุณ
คาที่แทจริงของส่ิงมีชีวิตที่แฝงอยูในความหลากหลายรูปแบบตาง ๆ กันอยางซับซอนนักวิชาการมีความรูสึกวากวาจะศึกษา
ประเมินคุณคาอยางแทจริงของความหลากหลายทางชีวภาพที่เห็นสมควรจะอนุรักษไวไดทันใจผูบริหารการพัฒนาประเทศก็คง
จะไมมีความหลากหลายทางชีวภาพหลงเหลือไวใหเชยชมและเก็บเก่ียวผลประโยชน 
 6. ขอคนพบเรื่องการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร พบวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นเริ่มใหความสําคัญการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมแตมิไดลงลึกถึงสภาพปญหาและแนวทางการแกไขปญหาโดยเฉพาะการแกไขโดย
ดึงประชาชนหรือองคกรชุมชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาสภาพแวดลอม ซ่ึงสอดคลองกับ นันทวัฒน  บรมนันทและ
แกวคํา ไกรสรพงษ (2544) เสนอวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทที่ตองสงเสริมกระบวนการที่เปนประชาธิปไตย  ตอง
มีการทบทวนบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซ่ึงอาจตองปรับเปล่ียนไปจากเดิมตามฐานความคิดเก่ียวกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่เปล่ียนไปในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดวย  การกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเปนแนวความคิดเก่ียวพันกับแรงผลักดันที่จะสงเสริมกระบวนการประชาธิปไตยในระดับทองถิ่น ดังน้ัน
ความคาดหมายเชิงบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมวา  
องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรเปนหนวยบริการซ่ึงวัดที่ผลผลิต  หรือหนวยสงเสริมการบริหารจัดการที่เปนประชาธิปไตย ซ่ึง
ดูจากกระบวนการในการดําเนินการ  จะเปนสวนสําคัญที่กําหนดภารกิจอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการ
มีสวนรวมขององคกรชุมชนและประชาชนวาจะกวางขวาง ครอบคลุมและมีการพัฒนาการไปในทิศทางใด 
 7.ขอคนพบเรื่องคุณภาพชีวิต พบวาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนสนามไชยไมมีความเดือดรอนในเรื่องปจจัย 4 คือมี
อาหารการกินที่อุดมสมบูรณ มีที่อยูอาศัยที่แข็งแรง มีอากาศและสภาพแวดลอมที่ดีทําใหสุขภาพของคนในชุมชนสวนใหญ
แข็งแรงไมเจ็บปวย คนชราในชุมชนไดรับการดูแลตามอัตภาพแตมีอาการเหงาวาเหวเน่ืองจากลูกหลานตองทํางานไมมีเวลาอยู
ดวย ชาวบานในชุมชนสวนใหญมีอาชีพประมงและมีลูกจางทั้งเปนชาวไทยและตางดาวอยางครอบครัวละนอย 2-3 คน
ชาวบานสวนใหญเห็นความสําคัญของการศึกษาของลูกหลานทําใหไดเรียนในระดับสูง แตส่ิงที่คณะวิจัยพบคือครอบครัวของ
แกนนํามีอาชพีเปนประมงพื้นบานแตมีคนในบานเปนโรคมะเร็งเม่ือไดสอบถามดูพบวานอกจากอาชีพประมงแลวยังมีอาชีพทํา
สวนผลไมดวยสอดคลองกับ ศิริ  ฮามสุโพธ์ิ  (2543) อธิบายวา คุณภาพชีวิต หมายถึง คุณภาพในดานสุขภาพ  สังคม  
เศรษฐกิจ  การศึกษา  การเมืองและศาสนาซ่ึงเปนคาเทียบเคียงไมมีกฎเกณฑตายตัวแนนอน  กลาวคือ  ทุกคนหรือทุก
ประเทศอาจจะกําหนดมาตรฐานตางๆ  กันไปตามความตองการ  และความตองการคุณภาพชีวิตน้ีจะเปล่ียนแปลงไปไดตาม
กาลเวลาและกาลเทศะ  หรือคุณภาพชีวิต  ยังหมายถึงชีวิตของบุคคลที่สามารถดํารงชีวิตอยูรวมกับสังคมไดอยางเหมาะสม  
ไมเปนภาระและไมกอใหเกิดปญหาแกสังคม  เปนชีวิตที่สมบูรณทั้งรางกาย  จิตใจ  และสามารถดํารงชีวิตที่ชอบธรรม
สอดคลองกับสภาพแวดลอมและคานิยมสังคม  ตลอดจนแสวงหาส่ิงที่ตนปรารถนาใหไดมาอยางถูกตองภายใตเครื่องมือและ
ทรัพยากรที่มีอยู   
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แผนการบูรณาการการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและการพัฒนาคุณคาความหลากหลายทาง
ชีวภาพเพื่อการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝงทะเลจันทยึดหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาชาวบาน 
The Research Program of  the Integration of the Environmental Management 
and the Development of the Biodiversity values for The Conservation and 
the Restoration of the Marine and the Coastal Resources Within Chantaburi 
Province With Adhesion of the principles  of Sufficiency Economy and the 

local Wisdom. 
ชลพรรณ ออสปอนพันธ1, นภา จันทรตรี 1 พงศธร จันทรตรี2 ,นิวัติ ธัญญะชาติ3, 

วิรัช สมัครสมาน3, ศุภักษร วุฒฑิ 4, อมรรัตน บุญพิทักษ 4 

1 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, 2คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร, 3 นักวิจัยทองถิ่น, 
4นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร 

บทคัดยอ 

 งานวิจัยชิ้นน้ีเรื่องแผนงานวิจัยการบูรณาการการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมและการพัฒนาคุณคาความหลากหลาย
ทางชีวภาพเพื่อการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝงทะเลจันทยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญา
ชาวบานครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาสาเหตุและผลกระทบการลดลงของแหลงหญาทะเลชุมชนสนามไชย ตําบล
สนามไชย อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 2) เพื่อศึกษารูปแบบวิธีการและการถายทอดภูมิปญญาชาวบานในการอนุรักษ
และฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรชายฝงแหลงหญาทะเลสนามไชยและเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของเทศบาลตําบลสนามไชย อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 3) เพื่อศึกษาลักษณะการ
นํานโยบายไปปฏิบัติโดยองคกรชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาชาวบานและการสรางเครือขาย
ประชาสังคมของกลุมประมงชายฝงสนามไชย 4) เพื่อศึกษาสาเหตุและผลกระทบของปญหาการกัดเซาะชายฝงเกาะแมว-
แหลมหญา จังหวัดจันทบุร ี5) เพื่อศึกษารูปแบบวิธีการถายทอดภูมิปญญาชาวบานในการอนุรักษและฟนฟูความหลากหลาย
ทางชีวภาพของทรัพยากรชายฝงและการลดการกัดเซาะชายฝงเกาะแมว-แหลมหญา และเพิ่มศักยภาพกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของเทศบาลตําบลปากนํ้าแหลมสิงห อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี 6) เพื่อศึกษา
ลักษณะและการนํานโยบายไปปฏิบัติโดยองคกรชุมชนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาชาวบานและสราง
เครือขายประชาสังคมของชุมชนเกาะแมว-แหลมหญา จังหวัดจันทบุรีผลการวิจัยพบวา 1.สาเหตุและผลกระทบของปญหาการ
กัดเซาะชายฝงเกาะแมว จังหวัดจันทบุรีมีสาเหตุและผลกระทบไดแก 1) คล่ืนลมแรงกัดเซาะชายฝง2) การทํานากุงสง
ผลกระทบทําให 1) ที่ดินที่เคยเปนนาขาวเปล่ียนเปนทะเล 2 ) ทรัพยากรทางทะเลลดลงสงผลใหรายไดของชาวบานลดลง 2.
สาเหตุและผลกระทบการลดลงของแหลงหญาทะเลชุมชนมีสาเหตุและผลกระทบไดแก 1) ภัยธรรมชาติไดแก คล่ืนลมและ
ภาวะโลกรอน 2) ภัยจากมนุษยไดแกการหาหอย สารเคมีจากสวนผลไมและขยะสงผลกระทบให 1) ความสมบูรณของ
ทรัพยากรชายฝงลดลง 2) อาชีพประมงพื้นบานหากินไดยาก 3.พบวาสามารถถายทอดภูมิปญญาชาวบานโดยบูรณาการการ
เรียนการสอนกับการวิจัยได 4.พบวาสามารถนํากระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research) มาใชกับ
การเพิ่มศักยภาพองคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลได 5.พบวาองคกรชุมชนสามารถนํานโยบายการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไปขับเคล่ือนได 6.พบวารูปแบบและวิธีการสรางเครือขายชุมชนประมงชายฝงจังหวัด
จันทบุรีใหมีความเขมแข็งคือใหแตละกลุมแลกเปล่ียนเรียนรูซ่ึงกัน 

คําสําคัญ: การบูรณาการ 
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Abstract 

This research was named as the project of environmental management and developing 
biodiversity at Chanthaburi’s coastal areas, which are situated in Nayaiam district, Chanthaburi, Thailand.  
Sufficiency Economy Theory and local wisdom were integrated into this study. This research study aimed 
to investigate causes and effects of a decreasing amount of seagrass in the villages. It also aimed to 
investigate the ways in which local wisdom of preserving biodiversity and reproducing seagrass was taught 
to their village members. Additionally, it aimed to investigate the ways in which policies from the 
administrators were put into practice under the frameworks of Sufficiency Economy Theory, local wisdom, 
and co-operation among fishery groups in the village. In addition, this research also aimed to investigate 
causes and effects of coastal erosion in the Koh Maew and LaemYah’. It also aimed to investigate the 
ways in which local wisdom of preserving biodiversity and reproducing seagrass was taught to village 
members of Koh Maew and LaemYah. Additionally, it aimed to investigate the ways in which policies from 
the administrators were put into practice under the frameworks of Sufficiency Economy Theory, local 
wisdom, and co-operation among fishery groups in the Koh Maew and LaemYah village .The results of this 
study revealed that main causes of Koh Maew’s coastal erosion were sea waves and shrimp farming.  The 
shrimp farming changed the rice field into the seabed, decreasing the amount of marine resources. 
Finally, this resulted in a decreasing amount of income from local fishery. On the other hand, the results 
also revealed the causes of a decreasing amount of seagrass. These included seawaves ,global warming, 
shell fishery, chemical residues from orchards, and garbage. This resulted in a decreasing amount of 
marine resources, a decreasing amount of income from local fishery. The researchers found that the 
method of participatory action research was able to solve these problems. It could create co-operation 
between local administrative organizations. Researchers found the effective ways of creating a high-level 
co-operation, which hwere the participatory activities of stakeholders in the communities.  

Keywords: Integration 

บทนํา 

สืบเน่ืองจากพระราชดํารัสของสมเด็จพระนางเจาฯ บรมราชินีนาถ (2555: ออนไลน) ความวา ธรรมชาติแวดลอม
ของเราไมวาจะเปนแผนดิน ปาไม แมนํ้า ทะเลและอากาศ มิไดเปนเพียงส่ิงสวย ๆ งาม ๆ เทาน้ัน หากแตเปนส่ิงจําเปนสําหรับ
การดํารงชีวิตของเราและการคุมครองส่ิงแวดลอมของเราไวใหดีน้ีก็เทากับเปนการปกปองรักษาอนาคตไวใหลูกหลานของเรา
ดวย คณะวิจัยไดดําเนินการตามแผนงานวิจัยการบูรณาการการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมและการพัฒนาคุณคาความ
หลากหลายทางชีวภาพเพื่อการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝงทะเลจันทยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และภูมิปญญาชาวบานปที่ 1 ในปพ.ศ.2557 ซ่ึงในแผนประกอบดวย1) โครงการวิจัยการบูรณาการการบริหารจัดการ
ส่ิงแวดลอมและการพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพ กรณีศึกษาการอนุรักษและฟนฟูคลองตาสังขดวยปุยอินทรีย
ชีวภาพชนิดนํ้ายึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาชาวบาน ณ บานคลองตาสังข ตําบลตะกาดเงา อําเภอทาใหม 
จังหวัดจันทบุรี เปนโครงการที่มุงแกไขปญหาส่ิงแวดลอมภายในชุมชนและการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพของ
ชุมชนคลองตาสังขดวยนํ้าหมักชีวภาพจากหยวกกลวยซ่ึงผลที่ไดคือสามารถแกไขปญหาส่ิงแวดลอมของชุมชนคลองตาสังขได
เปนอยางดี 2)โครงการวิจัยการบูรณาการการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมและการพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพ 
กรณีศึกษาการอนุรักษและฟนฟูแหลงหญาทะเลของกลุมประมงชายฝงสนามไชยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิ
ปญญาชาวบานเปนโครงการที่มุงในเรื่องการอนุรักษและฟนฟูแหลงหญาทะเลตําบลสนามไชยซ่ึงเปนทรัพยากรทางทะเลที่มี
ความสําคัญกับระบบนิเวศชายฝงสนามไชยที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงเปนที่อยูอาศัยของลูกปูลูกปลาดวยการปลูก
หญาทะเลและปลูกปาชายเลนเพื่อโอบอุมแหลงหญาทะเล 

การดําเนินงานปที่ 2 ในแผนประกอบดวย1)โครงการวิจัยการบูรณาการการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมและการ
พัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพ กรณีศึกษาการอนุรักษและฟนฟูแหลงหญาทะเลของกลุมประมงชายฝงสนามไชยมห
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ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาชาวบาน 2)โครงการวิจัยการบูรณาการการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมและการ
พัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพ กรณีศึกษาการอนุรักษและฟนฟูปาแสมเพื่อลดการกัดเซาะชายฝงของชุมชนบาน
เกาะแมว-แหลมหญา ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาชาวบานคณะผูวิจัยไดประชุมปรึกษาหารือกับแกนนํา
กลุมประมงพื้นบานหัวแหลมเพื่อถอดบทเรียนการดําเนินการวิจัยในปที่1พบวาการอนุรักษและฟนฟูแหลงหญาทะเลดวยการ
ปลูกหญาทะเลไมสามารถทําไดเน่ืองจากตองลงทุนสูง ตองใชผูเชี่ยวชาญและตองรอเวลานํ้าขึ้นนํ้าลง สวนการปลูกตนโกงกางที่
ปลูกในพื้นที่เพื่อโอบอุมแหลงหญาก็โดนคล่ืนลมทําลายไปจนหมดการดําเนินการวิจัยครั้งน้ี คณะวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงค
และแผนการวิจัยรวมกับนักวิจัยทองถิ่นคือแกนนํากลุมประมงพื้นบานหัวแหลมซ่ึงเห็นพองตองกันวาทรัพยากรที่เคยอุดม
สมบูรณลดลงมากการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมของชุมชนสนามไชยเปนส่ิงที่จําเปนและควรเรงรีบดําเนินการเปนอยางยิ่ง
เน่ืองจากพื้นที่บริเวณโดยรอบชุมชนสนามไชยเปนแหลงหญาทะเลที่มีความอุดมสมบูรณ มีความสําคัญและเปนประโยชนตอ
คนในชุมชนในการทํามาหากินและประกอบอาชีพการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมจึงตองมีขึ้นเพื่อใหการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู
จํากัดใหกับทกุคนในชุมชนไดรับประโยชนรวมกันนอกจากน้ีโครงการวิจัยไดขับเคล่ือนกิจกรรมไปสูเยาวชนในพื้นที่เพื่อสราง
ความตระหนักใหกับเยาวชนในการอนุรักและฟนฟูแหลงหญาทะเลและไดขับเคล่ือนกิจกรรมการอนุรักษและฟนฟูแหลงหญา
ทะเลรวมกับการทําธนาคารปู ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  ศูนยอนุรักษทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝงที่ 1(ระยอง) และสํานักงานประมงจังหวัดจันทบุรีคณะวิจัยพบวาอาชีพของคนในชุมชนบานเกาะแมวสวนใหญ
ประกอบอาชีพประมงพื้นบานและรับจาง ซ่ึงผลกระทบที่เห็นไดชัดเจนคือความเส่ือมโทรมของทรัพยากรสัตวนํ้าในทะเลทําให
ชาวประมงพื้นบานตองออกจับสัตวนํ้าไกลนํ้าซ่ึงโดยความเปนจริงแลวในอดีตพื้นที่บานเกาะแมวเปนแหลงทรัพยากรทางทะเล
ที่สมบูรณแหงหน่ึงที่ทั้งชาวประมงในพื้นที่และใกลเคียงจะเขามาหาสัตวนํ้าในพื้นที่จากปญหาการกัดเซาะชายฝงอยางรุนแรงที
พบวาในพื้นที่บานเกาะแมวหมู 16น้ันมีแนวการกัดเซาะชายฝงยาวถึงหมู 13และ14 บานเขานอย ชาวบานในพื้นที่สวนใหญมี
อาชีพทําประมงพื้นบาน รับจางและทํานากุงชาวประมงในพื้นที่บานเกาะแมวตองออกไปจับสัตวนําไกลขึ้นเน่ืองจากทรัพยากร
สัตวนํ้าบริเวณพื้นที่บานเกาะแมวมีจํานวนลดลงเน่ืองจากปาแสมมีนอยปจจุบันมีหนวยงานที่เก่ียวของไดคือกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายซ่ึงดําเนินการโดยศูนยอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่1(ระยอง) ไดเขามาแกไขปญหากัดเซาะชายฝง
บานเกาะแมวดวยการปกไมไผกันคล่ืนเพื่อลดการกัดเซาะชายฝงพบวาทําใหมีปาแสมเกิดขึ้นตลอดหลังแนวไมไผทําใหสัตวนํ้า
ตางๆที่หายไปเริ่มกลับมาเน่ืองจากมีปาแสมเปนที่วางไขเปนแหลงอาหารและเจริญเติบโตของสัตวนํ้าเศรษฐกิจนานาชนิดๆและ
เม่ือปาแสมมีเพิ่มขึ้นก็ทําใหความเร็วของกระแสนํ้าลดลงทําใหตะกอนดินที่พัดมากับกระแสนําตกตะกอนทับถมเกิดแผนดินงอก
ออกมา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรีไดกําหนดปรัชญาไววาเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
และกําหนดวิสัยทัศนไววา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีเปนมหาวิทยาลัยแหงการเรียนรูที่มุงเนนการผลิตบัณฑิตและบูรณา
การภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาสากลเพื่อการพัฒนาใหเขมแข็งและยั่งยืนการที่นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมจะเกิดผลในทางปฏิบัติไดน้ันนอกจากมาตรการบังคับใชกฎหมายและการปฏิบัติการของเจาหนาที่รัฐบาลแลวความ
รวมมือของภาคประชาชนในลักษณะองคกรชุมชนหรือเครือขายกลุมชาวบานโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิ
ปญญาชาวบานยังมีความสําคัญยิ่งซ่ึงสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลที่พลเอกประยุทธ จันทรโอชานายกรัฐมนตรีแถลงตอ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ นโยบายขอที่ 9 การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับ
การใชประโยชนอยางยั่งยืนขอ9.1 สงเสริมการอนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางยั่งยืน คํานึงถึงขีดจํากัดและศักยภาพในการฟนตัว สรางโอกาสในการเขาถึงและแบงปนผลประโยชนอันเกิดขึ้นจากการ
ใชทรัพยากรพันธุกรรมอยางยุติธรรมและเทาเทียม เพื่อสรางความเปนอยูที่ดีของประชาชน ความม่ันคงทางดานอาหาร 
สุขอนามัย สนับสนุนวิถีชีวิตของชุมชนและการพัฒนาเพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ รวมทั้งใหการคุมครอง เพื่อใหเกิดความ
ปลอดภัยทางสังคมดังน้ันประเด็นสําคัญของโครงการวิจัยการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมและการพัฒนาคุณคาความหลากหลาย
ทางชีวภาพ กรณีศึกษาการอนุรักษและฟนฟูปาแสมเพื่อลดการกัดเซาะชายฝงของชุมชนบานเกาะแมว-แหลมหญายึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาชาวบาน คือ ทําอยางไรที่จะใหชุมชนตระหนักและเห็นความสําคัญของปาแสมและปา
ชายเลนอันจะนําไปสูการสรางฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืนและยกระดับระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
 ดังน้ันประเด็นสําคัญของแผนงานวิจัยการบูรณาการการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมพัฒนาคุณคาความหลากหลาย
ทางชีวภาพเพื่อการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝงทะเลจันทยดึหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญามห
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คือ ทําอยางไรที่จะทําใหชุมชนตระหนักและเห็นความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพอันจะนําไปสูการอนุรักษและ
ฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝงทะเลจันทสรางฐานทางทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืนและยกระดับ
คุณภาพชีวิตความเปนอยูของประชาชนจังหวัดจันทบุรีตอไป 

วัตถุประสงค 

 1. เพื่อศึกษาสาเหตุและผลกระทบการลดลงของแหลงหญาทะเลชุมชนสนามไชย ตําบลสนามไชย อําเภอนายายอาม 
จังหวัดจันทบุร ี
 2. เพื่อศึกษารูปแบบวิธีการและการถายทอดภูมิปญญาชาวบานในการอนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทาง
ชวีภาพของทรัพยากรชายฝงแหลงหญาทะเลสนามไชยและเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
ของเทศบาลตําบลสนามไชย อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุร ี
 3. เพื่อศึกษาลักษณะการนํานโยบายไปปฏิบัติโดยองคกรชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญา
ชาวบานและการสรางเครือขายประชาสังคมของกลุมประมงชายฝงสนามไชย 
 4. เพื่อศึกษาสาเหตุและผลกระทบของปญหาการกัดเซาะชายฝงเกาะแมว-แหลมหญา จังหวัดจันทบุร ี
 5.เพื่อศึกษารูปแบบวิธีการถายทอดภูมิปญญาชาวบานในการอนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพของ
ทรัพยากรชายฝ งและการลดการกัดเซาะชายฝง เกาะแมว -แหลมหญา และเพิ่มศักยภาพกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของเทศบาลตําบลปากนํ้าแหลมสิงห อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุร ี
 6.เพื่อศึกษาลักษณะและการนํานโยบายไปปฏิบัติโดยองคกรชุมชนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญา
ชาวบานและสรางเครือขายประชาสังคมของชุมชนเกาะแมว-แหลมหญา จังหวัดจันทบุร ี

วิธีการดําเนินการวิจัย 

แผนงานวิจัยการบูรณาการการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมและการพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการ
อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝงทะเลจันทยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาชาวบานมี  

1) โครงการวิจัยการบูรณาการการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมและการพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพ 
กรณีศึกษาการอนุรักษและฟนฟูแหลงหญาทะเลของกลุมประมงชายฝงสนามไชยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิ
ปญญาชาวบาน  

2) โครงการวิจัยการบูรณาการการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมและการพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพ 
กรณีศึกษาการอนุรักษและฟนฟูปาแสมเพื่อลดการกัดเซาะชายฝงของชุมชนบานเกาะแมว-แหลมหญา ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาชาวบานเปนเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research) 
ระหวางภาคีตาง ๆ เชน ศูนยอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่1 (ระยอง) ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ ประมงจังหวัดจันทบุรี โรงเรียนวัดทาแครง กลุมธนาคารปูมาบานหัวแหลม นายณรงเดช แพทยปทุม 
ผูใหญบานหมู7 กลุมประมงพื้นบานแหลมแมนกแกว ชมรมอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรอาวบางกะไชย  กลุมประมงพื้นบาน
ปากนํ้าแขมหนู นายศรีสุวรรณ วิเชียรผูใหญบาน หมู14  นายสุทัศน คําผัน ผูใหญบานหมู16 องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ชาวบานในชุมชนและมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี   
 1. ขั้นตอนการเตรียมความพรอม 1)โครงการวิจัยการบูรณาการการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมและการพัฒนาคุณคา
ความหลากหลายทางชีวภาพกรณีศึกษาการอนุรักษและฟนฟูปาแสมเพื่อลดการกัดเซาะชายฝงบานเกาะแมวยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาชาวบานศึกษาวิจัยครั้งน้ีไดดําเนินการวิจัยเฉพาะพื้นที่บานเกาะแมวเน่ืองจากไมสามารถ
เดินทางไปยังบานแหลมหญาที่ตั้งอยูบนเกาะกลางนํ้าเขตพื้นที่หมูที่ 2 ของตําบลบางชัน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรีได 
การศึกษาเริ่มจากนักวิจัยลงพื้นที่ชุมชนเพื่อพบปะกับทีมนักวิจัยชุมชนโดยใชเวทีพบปะแลกเปล่ียนเพื่อทําความเขาใจเก่ียวกับ
เปาหมายและกระบวนการวิจัยและประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากโครงการวิจัย รวมทั้งการแกนนําในชุมชนที่สามารถทํางาน
รวมกันโดยใชวิธีการปรับแนวความคิดกระบวนการในการทํางานรวมกัน 2)โครงการวิจัยการบูรณาการการบริหารจัดการ
ส่ิงแวดลอมและการพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพ กรณีศึกษาการอนุรักษและฟนฟูแหลงหญาทะเลของกลุม
ประมงชายฝงสนามไชยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาชาวบานเริ่มจากนักวิจัยลงพื้นที่ชุมชนเพื่อพบปะกับ
ทีมนักวิจัยชุมชนโดยใชเวทีพบปะแลกเปล่ียนเพื่อทําความเขาใจเก่ียวกับเปาหมายและกระบวนการวิจัยและประโยชนที่คาดวามห
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จะไดรับจากโครงการวิจัย รวมทั้งการแกนนําในชุมชนที่สามารถทํางานรวมกันโดยใชวิธีการปรับแนวความคิดกระบวนการใน
การทํางานรวมกัน  
 2. ขั้นตอนการวางแผนปฏิบัติการเพื่อสรางกระบวนการเรียนรู ขั้นตอนการวางแผนปฏิบัติการเพื่อสรางกระบวนการ
เรียนรูเริ่มจากแกนนําที่เปนตัวแทนของแตละชุมชน และเปนนักวิจัยชาวบานของโครงการวิจัยรวมกันจัดเก็บขอมูลพื้นฐานของ
ชุมชนเพื่อหาหนทางใหเกิดการขับเคล่ือนกิจกรรมการอนุรักษและฟนฟูโดยการรวบรวมกลุมสมาชิกเพื่อสรางกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของกลุมเครือขายโดยเนนการมีสวนรวม ในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติดวยการสรางเครือขาย
กลุมประมงชายฝงทะเลจันทยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาชาวบาน คนหาศักยภาพของภูมิปญญา และการ
จัดองคความรูของภูมิปญญาในการนํามาประยุกตใช ในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝงแหลง
จังหวัดโดยใชภูมิปญญาชาวบาน ที่มีอยูของชุมชนที่มีศักยภาพมาสรางกิจกรรม 

3. ขั้นตอนการถายทอดภูมิปญญาสูชุมชนชายฝงทะเลจันทโดยการจัดกิจกรรมโดยเนนกระบวนการมีสวนรวมในการ
ดําเนินกิจกรรมภายในชุมชนโดยอาศัยแกนนําเปนตัวเชื่อมระหวางนักวิจัยกับชุมชนผานโครงการ1)โครงการรปศ.จิตอาสาทํา
หญาทะเลเทียมและซ้ังเชือกเพื่อสรางความหลากหลายทางชีวภาพอาวคุงกระเบน ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ ตําบลคลองขุด อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 2)โครงการโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการรปศ.รวมใจสรางความหลากหลายทางชีวภาพดวยการปลอยลูกปูมาลงสูแหลงหญาทะเลม.7ตําบลสนาม
ไชย ณ.ศาลาประชาคมหมู 7 คุงวิมานตําบลสนามไชย อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรีวันที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ.2558           
3)โครงการรวมพลังพะยูนนอยรักหญาทะเล ณ โรงเรียนวัดทาแครง ตําบลสนามไชย อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี วันที่ 
25 กุมภาพันธ พ.ศ.2558  4)โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรปศ.รวมใจแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงบานเกาะแมวโดยการ
ปลูกตนแสม ณ ศาลาประชาคมบานเกาะแมว ตําบลปากนํ้าแหลมสิงห อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรีวันเสารที่28
กุมภาพันธ พ.ศ. 2558  5)โครงการรปศ.จิตอาสารวมแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงบานเกาะแมวโดยการปลูกตนแสมหลัง
แนวไมไผ ณ ศาลาประชาคมบานเกาะแมว ตําบลปากนํ้าแหลมสิงห อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรีวันอาทิตยที่ 15 มีนาคม 
พ.ศ. 2558 
 4. ขั้นตอนการประเมินผลสัมฤทธ์ิและการถายทอดผลการวิจัยไปใชประโยชน ดวยการถายทอดผลการวิจัยของแต
ละโครงการวิจัยดวยการเวทีคืนความรูสูชุมชน 

ผลการวิจัย 

 จากการดําเนินโครงการวิจัยสามารถตอบวัตถุประสงคการวิจัยไดดังน้ี 
1. ผลการศึกษา สาเหตุและผลกระทบของปญหาการกัดเซาะชายฝงเกาะแมวจังหวัดจันทบุรี มี 2 สาเหตุไดแก 1.

คล่ืนลมแรงทําสงผลทําใหเกิดคล่ืนสูงปะทะกับชายฝงอยางรุนแรงเน่ืองจากชายฝงที่มีความลาดชันนอย นํ้าทวมไดงาย ตะกอน
ที่ประกอบกันเปนชายฝงเปนทรายปนดินเหนียวซ่ึงรวนจับตวัไมแนนและชายฝงที่เปดโลงรับมรสุมโดยตรง 2. การทํานากุงโดย
การสูบนํ้าทะเลเขาสูนากุงหลังหาดและมีถนนสรางชิดชายฝงมากซ่ึงอาจจะทําเกิดการทรุดตัวของถนนและมีผลกระทบถึงการ
เคล่ือนตัวของตะกอนดิน ผลกระทบของการกัดเซาะชายฝงบานเกาะแมวมี 1) การเปล่ียนสภาพของพื้นที่จากนาขาวกลายมา
เปนนากุงและถูกกัดเซาะจนกลายเปนทะเล 2) สัตวนํ้าในทะเลลดนอยลงสัตวนํ้าวัยออนไมมีที่อยูอาศัยเน่ืองจากปาแสมถูก
ทําลายทําใหสัตวนํ้าที่จับไดมีขนาดเล็กขายไมไดราคาไมคุมกับคาโสหุยที่เสียไปทําใหรายไดของชาวบานลดลง 

2. สาเหตุและผลกระทบการลดลงของแหลงหญาทะเลสนามไชย ตําบลสนามไชยอําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 
มีสาเหตุ 2 สาเหตุไดแก 1) ภัยธรรมชาติไดแก คล่ืนลมและภาวะโลกรอนที่มีผลกระทบตอการเจริญเติบโตของแหลงหญาทะเล 
2) ภัยจากมนุษยไดแกเครื่องมือประมงผิดประเภทจากอาชีพการหาหอยปากเปดของชาวบานและแรงงานตางดาวที่อาศัยอยู
บริเวณโดยรอบแหลงหญาทะเลโดยวิธีการหาหอยปากเปดในบริเวณแหลงหญาทะเลที่เปนที่นิยมคือ การขุดโดยใชเสียมที่มี
ผลกระทบตอแหลงหญาทะเลคือทําใหรากขาด การใชปูนขาวหวานและการใชยาหยอดทําใหพื้นดินเปนดางสูงทําใหหญาทะเล
และสัตวทะเลขนาดเล็กถูกทําลายเปนระยะๆ การการทําสวนผลไมที่สารเคมีจากการทําการเกษตรเม่ือมีฝนตกทําใหเกิดการชะ
ลางไหลลงสูแหลงหญาทะเลและสุดทายคือเน่ืองจากบริเวณแหลงหญาทะเลเปนที่ตั้งของชุมชนและแหลงทองเที่ยวที่สําคัญคือ
อาวคุงวิมานและจุดชมวิวเนินนางพญาทําใหมีนักทองเที่ยวเขามาในพื้นที่เปนจํานวนมากกอเกิดรานอาหารเพื่อรองรับ
นักทองเที่ยวมีผลทําใหเกิดขยะและนํ้าเสียที่ระบายนํ้าลงสูทะเลโดยตรงทําใหเกิดผลกระทบจากการลดลงของแหลงหญาทะเล
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บริเวณชุมชนสนามไชยไดแก1) ความสมบูรณของทรัพยากรชายฝงลดลงสงผลทําใหสัตวทะเลไมมีที่อยูอาศัยและขยายพันธุ 2)
อาชีพประมงพื้นบานหากินไดยากเน่ืองจากสัตวนํ้ามีปริมาณนอย  

3. รูปแบบวิธีการและการถายทอดภูมิปญญาชาวบานในการอนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพของ
ทรัพยากรชายฝงแหลงหญาทะเลสนามไชยและเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของ
เทศบาลตําบลสนามไชย อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรีคณะผูวิจัยพบวา 1.รูปแบบวิธีการและการถายทอดภูมิปญญา
ชาวบานในการอนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรชายฝงแหลงหญาทะเลสนามไชย คณะวิจัยพบวามี
ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชดําริเปนศูนยกลางของขอมูลและมีผูเชี่ยวชาญในเรื่องแหลงหญา
ทะเลที่ทํางานรวมกับผูเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีทําใหการอนุรักษและควบคุมดูแลแหลงหญาทะเลใน
พื้นที่อาวคุงกระเบนและบริเวณใกลเคียงใหมีความอุดมสมบูรณและผลจากการทําธนาคารปูรวมกับการควบคุมขนาดของปูมา
ที่จับไดทําใหปูมามีโอกาสเจริญเติบโตและขยายพันธุเพิ่มมากขึ้น 2.รูปแบบวิธีการและการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของเทศบาลตําบลสนามไชย อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี คณะวิจัยพบวาสามารถนํา
กระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวมมาใชเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของเทศบาล
ตําบลสนามไชยได 

4. รูปแบบวิธีการถายทอดภูมิปญญาชาวบานในการอนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากร
ชายฝงและการลดการกัดเซาะชายฝงเกาะแมวและเพิ่มศักยภาพกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของ
เทศบาลตําบลปากนํ้าแหลมสิงห อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี พบวา 1.รูปแบบวิธีการถายทอดภูมิปญญาชาวบานในการ
อนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรชายฝงและการลดการกัดเซาะชายฝงเกาะแมวดวยการจัดเวที
ประชุมเชิงปฏิบัติการถายทอดภูมิปญญาแสมจากผูเฒาผูแกในชุมชนที่มีความรูในเรื่องการปลูกแสมมาถายทอดวิธีการปลูก
แสมจากเมล็ดหรือตนออนซ่ึงงอกจากเมล็ดไมเกิน 2สัปดาหทําใหอัตราการรอดของตนแสมมีสูงขึ้นกวาการขุดยายตนแสมที่มี
อายุมากไปปลูก2)รูปแบบวิธีการและการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของเทศบาล
ตําบลปากนํ้าแหลมสิงห อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี สามารถนํากระบวนการวิจัยแบบมีสวนมาใชเพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของเทศบาลตําบลปากนํ้าแหลมสิงหดวยการสรางความรูความเขาใจ
และสรางการมีสวนรวมเพื่อลดความขัดแยง  

5. ผลการศึกษาลักษณะการนํานโยบายไปปฏิบัติโดยองคกรชุมชนองคกรชุมชนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และภูมิปญญาชาวบานและสรางเครือขายประชาสังคมของชุมชนเกาะแมว จังหวัดจันทบุรีพบวา1) ลักษณะการนํานโยบายไป
ปฏิบัติโดยองคกรชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาชาวบานพบวา1)คณะกรรมการการแกไขปญหา
การกัดเซาะชายฝงไดมีกิจกรรมการปลูกปาชายเลนทั้งตนโกงกางและตนแสมในวาระสําคัญตางๆโดยการสนับสนุนของ
หนวยงานภาครัฐไดแกเทศบาลตําบลปากนํ้าแหลมสิงห ศนูยอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที1่ (ระยอง) เปนแก 2)การ
สรางเครือขายประชาสังคมของคณะกรรมการการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงพบวาการทํางานของคณะผูวิจัยเปนตัวเชื่อม
ระหวางคณะกรรมการการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงกับกลุมประมงพื้นบานอ่ืนๆไดแก กลุมประมงพื้นบานปากนํ้าแขมหนู 
ชมรมอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติอาวบางกะไชย ผานการเขารวมกิจกรรมที่ทางคณะผูวิจัยไดจัดขึ้นเชนการประชุม
เชิงปฏิบัติการตางๆทําใหแกนนํามีโอกาสในการพูดคุยแลกเปล่ียนขอมูลกันทําใหเกิดเปนเครือขายประชาสังคมแตพบปญหา
และอุปสรรคที่เกิดจากความไมเขาใจกันระหวางชาวบาน นายทุนและภาครัฐอันจะเปนบทเรียนใหเกิดการเรียนรูรวมกันทั้งผูมี
สวนเก่ียวของ ผูมีสวนไดสวนเสียนักวิจัยและนักศึกษาไดถอดบทเรียนจากส่ิงที่เกิดขึ้นเพื่อใชเปนบทเรียนในการทํากิจกรรม
ตางๆรวมกับชุมชนตอไป 

6. ผลการศึกษาลักษณะการนํานโยบายไปปฏิบัติโดยองคกรชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิ
ปญญาชาวบานและการสรางเครือขายประชาสังคมของกลุมประมงชายฝงสนามไชย1) ลักษณะการนํานโยบายไปปฏิบัติโดย
องคกรชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาชาวบานพบวา 1.ชาวบานหมู 7 บานหัวแหลมที่มีอาชีพสวน
ใหญเปนประมงพื้นบานไดมีความตระหนักถึงการมีอยูของแหลงหญาทะเล 2.กลุมประมงพื้นบานสนามไชยชวยกันดูแลรักษา
ทรัพยากรในทะเลดวยการขับเคล่ือนกิจกรรมการทําธนาคารปู ดวยการนําปูไขนอกกระดองที่ไขแกจัดมาเขี่ยลงในภาชนะใส
ออกซิเจนทิ้งไว3-5 วันก็จะไดลูกปูที่ปลอยลงสูแหลงหญาทะเลและการปลูกปาโกงกางเพื่อโอบอุมแหลงหญาทะเล                 
3. 1)กลุมชาวบานคอยเปนหูเปนตาดูแลการทําประมง เชนอวนลากอวนรุน ซ่ึงมีผลตอหญาทะเล 2)การสรางเครือขายประชา
สังคมของกลุมประมงชายฝงสนามไชยพบวาการทํางานของคณะผูวิจัยเปนตัวเช่ือมระหวางกลุมประมงพื้นบานสนามไชยกับมห
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กลุมประมงพื้นบานอ่ืนๆไดแก กลุมประมงพื้นบานปากนํ้าแขมหนู ชมรมอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติอาวบางกะไชย 
ผานการเขารวมกิจกรรมที่ทางคณะผูวิจัยไดจัดขึ้นเชนการประชุมเชิงปฏิบัติการตางๆทําใหแกนนํามีโอกาสในการพูดคุย
แลกเปล่ียนขอมูลกันทําใหเกิดเปนเครือขายประชาสังคม 

สรุปและอภิปรายผล  

 อภิปรายผลการวิจัยตามแผนงานวิจัยการบูรณาการการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมและการพัฒนาคุณคาความ
หลากหลายทางชีวภาพเพื่อการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝงทะเลจันทยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และภูมิปญญาชาวบาน เกิดขอคนพบดังน้ี 

1. ขอคนพบเรื่องความรูสําหรับชุมชนกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติชายฝง คณะวิจัยพบวาการฟนฟูปาชายเลน
ที่เส่ือมโทรมที่มีปญหามากนอยแตกตางกันการมีสวนรวมของประชาชนก็แตกตางกันกลาวคือพื้นที่ใดมีปญหามากการมีสวน
รวมของประชาชนก็มีมากพื้นที่ใดมีปญหานอยพื้นที่น้ันก็มีสวนรวมนอยสอดคลองกับ กับณิฏฐารัตน ปภาวสิทธ์ิและคณะ 
(2546) ไดอธิบายหลักการฟนฟูปาชายเลนโดยการชุมชนมีสวนรวม ดังน้ี1. การใหชุมชนมามีสวนรวมตั้งแตเริ่มตนของการ
ฟนฟู เชน ตั้งแตขั้นตอนของการวางแผน เพื่อใหม่ันใจวาอยูบนพื้นฐานของความตองการของชุมชนอยางแทจริง เชน การให
ชุมชนมีความเขาใจถึงเหตุผลวาทําไมจึงตองการมีการฟนฟูปาชายเลน การเลือกพื้นที่ที่จะทําการฟนฟู วิธีการฟนฟูที่ชุมชนจะ
ทําใหและมีความเหมาะสม วันที่จะทําการปลูก ไปจนถึงขั้นตอนของการดูแลบํารุงรักษาและการปลูกซอมแซม เปนตน 2. การ
สรางจิตสํานึกและการเสริมสรางแรงจูงใจตาง ๆ ใหกับชุมชน เพื่อใหชุมชนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับระบบนิเวศและ
ความสําคัญของปาชายเลน และการทําใหชุมชนทราบวาตนเองเปนผูที่จะไดรับผลประโยชนจากการฟนฟู เชน ปาชายเลนจะ
เปนกําแพงธรรมชาติเปนแหลงเพาะขยายพันธุสัตวนํ้าและเปนแหลงไมใชสอยในอนาคต 

2. ขอคนพบเรื่ององคความรูบริหารจัดการส่ิงแวดลอมและการพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการ
อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝงทะเลจันทยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาชาวบานพบวา                  
1)พื้นที่แหลงหญาทะเลสนามไชยสามารถอนุรักษแหลงหญาทะเลไดโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาชาวบานชาว
ดวยการถายทอดการทําธนาคารปูควบคูไปกับการอนุรักษแหลงหญาทะเลไดเน่ืองจากทั้งสองกิจกรรมเปนส่ิงที่เก้ือหนุนกันทั้ง
ทางตรงและทางออม 2)ปญหากัดเซาะชายฝงบานเกาะแมวสามารถทําไดโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญา
ชาวบานดวยการถายทอดภูมิปญญาการปลูกแสมซ่ึงเปนไมปาชายเลนดังเดิมที่เคยขึ้นอยูบริเวณบานเกาะแมวทําใหไมสามารถ
ปลูกจนโกงกางไดเพราะแสมเองมีคุณสมบัติอยางหน่ึงที่แตกตางจากตานโกงกางคือมีรากพิเศษเรียกวารากหายใจโผลจากดิน
หรือโคลนมีรากแกวเปนขนแข็งและงอนขึ้นจึงสามารถยึดเหน่ียวดินไวไดแนนจะทําใหเกิดดินงอกและเกิดเปนแผนดินใหม เม่ือ
มีตนแสมขึ้นหนาแนนก็จะกลายเปนฉากกําบังปองกันคล่ืนลมกัดเซาะชายฝงสูชุมชนบริเวณพื้นดินใกลโคนแสมก็เปนที่อยูอาศัย
ของปลาตีน หอยและลูกปูชนิดตางๆที่เขามาอาศัยหากินและหลบภัยจากศัตรูสอดคลองกับวิสุทธ์ิ ใบไม (2538) ไดอธิบายภูมิ
ปญญาไทยกับการใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพของทองถิ่น การพัฒนาอยางยั่งยืนโดยไมฝนธรรมชาติเปนแนวทางการ
พัฒนายุคใหมที่มีความโยงใยไปถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนโดยเฉพาะทรัพยากรดานความหลากหลายทางชีวภาพ
ที่บรรพบุรุษของเราไดหยิบมาใชสอยอยางทะนุถนอมเปนเวลายาวนานนับพัน ๆ ปและไดส่ังสมความรูความเขาใจในการใช
ทรัพยากรชีวภาพอยางยั่งยืนมาโดยตลอดในรูปแบบของหมอชาวบานที่ใชวิธีการรักษาโรคภัยไขเจ็บแบบโบราณจากพืช
สมุนไพรที่หาไดจากปาเขาลําเนาไพรที่มีอยูมากมายในอดีตและในรูปแบบของเกษตรพื้นบานที่พัฒนาและรักษาพันธุพืชอาหาร
และพันธุสัตวเล้ียงการดํารงชีวิตบรรพชนไทยไดส่ังสมความรูความเขาใจและไดใชทรัพยากรชีวภาพที่มีอยูอยางอุดมสมบูรณ
อยางชาญฉลาดในภาพลักษณของ ภูมิปญญาชาวบานและปราชญชาวบานแตเปนเรื่องที่นาเสียดายอยางยิ่งที่ทรัพยากรบุคคล
ทั้ง 2 ประเภทน้ีไดถูกทอดทิ้งและอาจถูกเหยียดหยามวาเปนคนโบราณลาสมัยไมพัฒนาตามกระแสการพัฒนาโดยนักพัฒนายุค
ใหมที่มีแนวคิดแบบตะวันตก ในชวง 20-30 ปที่ผานมาทําใหประเทศไทยเราตองสูญเสียปราชญชาวบานและภูมิปญญาทองถิ่น
ไปพรอม ๆ กับการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพอยางนาเสียดายยิ่งเสมือนเปนการทุบหมอขาวของตัวเองอยางนา
ละอายใจและไมนาใหอภัย ครั้นเม่ือกระแสการพัฒนาตามแบบตะวันตกไดชี้นําวาการพัฒนายุคใหมจะตองเนนการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนกลุมนักพัฒนาของไทยเราก็ตองสนองตอบกระแสการพัฒนาแนวใหมตามไปดวยแทที่จริงแลวก็ไมนาจะเรียกวาเปนการ
พัฒนาอยางยั่งยืนยุคใหมเพราะแนวความคิดเก่ียวกับการพัฒนาอยางยั่งยืนน้ันเปนวิถีชีวิตของบรรพชนไทยในอดีตไดถือปฏิบัติ
ตอกันมาเปนเวลานานนับพัน ๆ ปเพียงแตเราไมไดใสใจในภูมิปญญาไทยและแนวความคิดของปราชญชาวบานของเราเทา
น้ันเองเสมือนวาอยูใกลเกลือกินดางฉันใดก็ฉันน้ัน มห
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3. คนพบเรื่องการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรพบวา1)การกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรการอนุรักษและ
ปกปองแหลงหญาทะเลพบวาทองถิ่นเริ่มใหความสําคัญกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติแตยังไมไดกําหนดถึงสภาพปญหา
ผูรับผิดชอบและวิธีการแกไขปญหาของแหลงหญาทะเลไวอยางชัดเจน 2) การแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงบานเกาะแมวมี
การทํางานดวยการยึดหลักกฎหมายเปนหลักแตการทํางานของหนวยงานหลักที่รับผิดชอบคือศูนยอนุรักษและฟนฟูทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝงที1่(ระยอง)และเทศบาลตําบลปากนํ้าแหลมสิงหที่ทํางานไมสอดคลองกันทําใหเกิดปญหาระหวางชุมชน
กับหนวยงานภาครัฐที่สงผลทําใหการแกไขปญหาในพื้นที่เปนไปดวยความลาชาเพราะถูกตอตานจากชุมชนซ่ึงสอดคลองกับ 
นันทวัฒน  บรมนันทและแกวคํา ไกรสรพงษ (2544) เสนอวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทที่ตองสงเสริมกระบวนการ
ที่เปนประชาธิปไตย  ตองมีการทบทวนบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซ่ึงอาจตองปรับเปล่ียนไปจากเดิมตามฐาน
ความคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่เปล่ียนไปในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดวย  การ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนแนวความคิดเก่ียวพันกับแรงผลักดันที่จะสงเสริมกระบวนการ
ประชาธิปไตยในระดับทองถิ่น ดังน้ันความคาดหมายเชิงบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมวา  องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรเปนหนวยบริการซ่ึงวัดที่ผลผลิต  หรือหนวยสงเสริม
การบริหารจัดการที่เปนประชาธิปไตย ซ่ึงดูจากกระบวนการในการดําเนินการ  จะเปนสวนสําคัญที่กําหนดภารกิจอํานาจ
หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการมีสวนรวมขององคกรชุมชนและประชาชนวาจะกวางขวาง ครอบคลุมและมีการ
พัฒนาการไปในทิศทางใด 

4. คนพบเรื่ององคความรูดานการถายทอดภูมิปญญาชาวบานคณะวิจัยพบวาสามารถนํากระบวนการวิจัยแบบมีสวน
รวมมาใชในการถายทอดภูมิปญญาชาวบานเพื่อใชแกไขปญหาในพื้นที่ไดดวยการประชุมปรึกษาหารือกับชุมชนเพื่อคนหา
ปญหาและวิธีการแกไขโดยอาศัยภูมิปญญาชาวบานที่มีศักยภาพมาปรับใชใหสามารถรองรับกับปญหาในแตละพื้นที่สอดคลอง
วิสุทธ์ิ ใบไม (2538) ไดนําเสนอแนวคิดภูมิปญญาไทยกับการใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพของทองถิ่นวาแนวคิดเก่ียวกับ
การพัฒนาอยางยั่งยืนเปนวิถีชีวิตของบรรพชนไทยในอดีตที่ไดปฏิบัติติดตอกันมายาวนานแตเราไมไดใสใจเขาทํานองตามคํา
พังเพยอยูใกลเกลือกินดาง เทคโนโลยีพื้นบานหรือภูมิปญญาของปราชญชาวบานมีคุณคายิ่งสําหรับนําเอาไปใชในการพัฒนา
สมัยใหมควบคูกับเทคโนโลยีชีวภาพยุคใหม เชน การผลิตยารักษาโรคจากพืชสมุนไพรที่ไดมาจากภูมิปญญาของหมอชาวบาน 
แนวทางลักษณะน้ีอาจเรียกไดอีกวาเปนเกษตรกรรมทางเลือกซ่ึงไมใชเปนเพียงความอยูรอดของเกษตรกรผูยากไร หากยังมี
ความความหมายความสําคัญยิ่งตอสุขภาพและคุณภาพของชีวิตคนในเมืองรวมทั้งสําคัญตอความยั่งยืนสภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอมสวนรวม 

5. ขอคนพบเรื่ององคความรูเก่ียวกับการสรางเครือขายพบวา1)ชุมชนสนามไชยมีการพัฒนาการสรางเครือขายเพิ่ม
ดวยการอาศัยภาครัฐในการที่จะสนับสนุนสงเสริมการสรางเครือขายและแกนนํามีการใชเทคโนโลยีส่ือสารตางๆทางส่ือสังคม
ออนไลนเพื่อเปนชองทางการส่ือสารสรางเครือขายและติดตอประสานงานกับโลกภายนอก 2)บานเกาะแมวมีการสราง
เครือขายดวยการที่นักวิจัยเปนตัวเชื่อมระหวางแกนนํากับกลุมตางๆใหสามารถทํางานรวมกันไดซ่ึงตรงกับที่ เสรี พงศพิศ 
(2555) ไดอธิบายถึงเครือขายวา เครือขาย หมายถึง วัฒนธรรมองคกร เปนกระบวนทัศนใหมที่ทําใหมีการจัดการความสัมพันธ
ภายในองคกรหน่ึง ระหวางคนในองคกร และระหวางองคกรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ โดยการเปล่ียนจากการจัดการแบบลําดับขั้น 
(hierarchical) มาเปนการสรางเครือขาย (networking) วัฒนธรรมองคกรที่มีกระบวนทัศนน้ีจะไมเนนการใชอํานาจในการ
บริหารจัดการ แตเนนการจัดความสัมพันธใหม การสรางบรรยากาศการทํางานที่ดี สรางแรงบันดาลใจใหทุกคนอยากทํางาน 
และทลายกําแพงก้ันระหวางกอง ฝาย โครงการตาง ๆ ในองคกรน้ัน เกิดเปนความรวมมือ เพื่อใหเกิดผลลัพธที่ดี และทํางาน
แบบประสานพลัง (synergy) กิจกรรมที่สําคัญที่สุดที่เครือขายทํารวมกัน 
 6. ขอคนพบเรื่ององคคุณภาพชีวิตพบวา1)ชุมชนสนามไชยมีอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ  มีที่อยูอาศัยที่แข็งแรง มี
อากาศและสภาพแวดลอมที่ดีทําใหสุขภาพของคนในชุมชนสวนใหญแข็งแรงไมเจ็บปวย คนชราในชุมชนไดรับการดูแลตาม
อัตภาพแตมีอาการเหงาวาเหวเน่ืองจากลูกหลานตองทํางานไมมีเวลาอยูดวยชาวบานในชุมชนสวนใหญมีอาชีพประมงและมี
ลูกจางทั้งเปนชาวไทยและตางดาว เห็นความสําคัญของการศึกษาของลูกหลานทําใหไดเรียนในระดับสูงแตสิงที่นักวิจัยพบคือ
ครอบครัวของแกนนํามีคนในบานเปนโรคมะเร็งเม่ือไดสอบถามดูพบวานอกจากอาชีพประมงแลวยังมีอาชีพทําสวนผลไม               
2)คุณภาพชีวิตของของคนในชุมชนบานเกาะแมวพบวาชาวบาน มีรางกายอวนทวนสมบูรณเน่ืองจากมีอาหารการกินที่ดี 
ชาวบานในชุมชนสวนใหญมีอาชีพประมงพื้นบานมี มีรายไดดี มีที่อยูอาศัยที่แข็งแรงแตมีขนาดเล็กและปลูกชิดติดกันเน่ืองจาก
มีพื้นที่นอยคนในชุมชนสวนใหญเจ็บปวยดวยโรคเบาหวาน ความดันและโรคหัวใจ สอดคลองกับกับ ศิริ  ฮามสุโพธ์ิ  (2543) มห
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อธิบายวา คุณภาพชีวิต หมายถึง คุณภาพในดานสุขภาพ  สังคม  เศรษฐกิจ  การศึกษา  การเมืองและศาสนาซ่ึงเปนคา
เทียบเคียงไมมีกฎเกณฑตายตัวแนนอน  กลาวคือ  ทุกคนหรือทุกประเทศอาจจะกําหนดมาตรฐานตางๆ  กันไปตามความ
ตองการ  และความตองการคุณภาพชีวิตน้ีจะเปล่ียนแปลงไปไดตามกาลเวลาและกาลเทศะหรือคุณภาพชีวิต  ยังหมายถึงชีวิต
ของบุคคลที่สามารถดํารงชีวิตอยูรวมกับสังคมไดอยางเหมาะสม  ไมเปนภาระและไมกอใหเกิดปญหาแกสังคมเปนชีวิตที่
สมบูรณทั้งรางกาย  จิตใจ  และสามารถดํารงชี วิตที่ชอบธรรมสอดคลองกับสภาพแวดลอมและคานิยมสังคม  ตลอดจน
แสวงหาส่ิงที่ตนปรารถนาใหไดมาอยางถูกตองภายใตเครื่องมือและทรัพยากรที่มีอยู    

ขอเสนอแนะ 

 1. องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเปนหนวยงานหลักที่สงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมการแกไขปญหาการกัด
เซาะชายฝงดวยการปลูกปาแสมหรือกิจกรรมที่เหมาะสมกับการสรางความหลากหลายทางชีวภาพดวย 
 2. ควรสงเสริมการอนุรักและฟนฟูแหลงหญาทะเลควบคูไปกับการสงเสริมการทําธนาคารปูของกลุมประมงพื้นบาน
หัวแหลมยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาชาวบาน 
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ความรวมมือทางการคา ไทย-กัมพูชา กรณีศึกษา ตราด-เกาะกง 
Trade Coorperation  Thailand – Cambodia Case Study of  Trat – Koh Kong 

จุตินันท ขวัญเนตร , เชษฐณรัช อรชุน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดยอ 

 ในการวิจัยเรื่องความรวมมือทางการคา ไทย-กัมพูชา กรณีศึกษา ตราด-เกาะกง มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาผลกระทบ
จากความรวมมือทางการคา และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาความรวมมือทางการคา ไทย-กัมพูชา โดยใชวิธีการศึกษาการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผลการศึกษาพบวา ความรวมมือทางการคาที่ไดรับการสงเสริมภายใตกรอบความ
รวมมือของ ACMECS และนโยบายเมืองคูมิตรน้ันกอใหเกิดผลกระทบ กลาวคือ ดานการเมืองการคาระหวางประเทศขาม
พรมแดนไปมายังใหเกิดปญหาดานความม่ันคง ไดแก การลักลอบคายาเสพติด แรงงานลักลอบเขาเมือง โดยผิดกฎหมาย การ
โจรกรรมรถยนตและรถจักรยานยนต ปญหาการปฏิบัติตอชาวกัมพูชาที่ถูกจับกุมดานเศรษฐกิจ ถือเปนคูคาที่สําคัญและเปนผู
ลงทุนรายใหญในกัมพูชา การซ้ือ ขาย แลกเปล่ียนสินคาระหวางกัน มีวิธีที่ไมยุงยาก เนนความสะดวกรวดเร็ว ซ่ึงมีทั้งการคาที่ถูก
กฎหมาย (ผานดานศุลกากร) และที่ผิดกฎหมาย (ลักลอบคา) ดานสังคมผลการศึกษาแบงผลกระทบออกเปน 2 ดาน กลาวคือ 
ผลกระทบดานบวกการพัฒนาความรวมมือทางดานการคาทําใหชุมชนระหวาง 2 พื้นที่ไปมาหาสูกันอยางใกลชิด เกิดเปน
ความสัมพันธอันดีในการสรางความสัมพันธในดานอ่ืนๆ ผลกระทบดานลบ มีผลกระทบดานส่ิงแวดลอมมาถึงไทย ปญหาเรื่อง
แรงงานตางดาว การกออาชญากรรมปญหาความเหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจ การลักลอบทําการคาบริเวณชายแดนทําใหสินคามี
ราคาถูกกวาสินคาราคาปกติในทองตลาด และผูซ้ือนิยมซ้ือสินคาแบบผิดกฎหมาย ชุมชนไมสามารถปรับตัวไดอยางเทาทัน  
 ขอเสนอแนะแนวทางเพื่อพัฒนาความรวมมือทางการคาชายแดนระหวางไทย กัมพูชา เพื่อใหผลประโยชนสูงสุดตกสู
ชุมชนทองถิ่นในฐานะของความเปนเจาของพื้นที่น้ัน ผลการศึกษาพบวาใหการปรับปรุงการขนสงทางบกใหมีตนทุนที่ถูกลง 
และผูประกอบการไทยควรมองหาโอกาสในการเจาะตลาดในผลิตภัณฑใหมๆ ใหความสําคัญกับเรื่องที่ดิน เตรียมความพรอม
ใหกับชุมชน กฎหมายและอํานาจทาบซอน ควรมองปญหาความม่ันคงในลักษณะที่ครอบคลุม (comprehensive) ใหมาก
ยิ่งขึ้นใหมีความประสานสอดคลองกันดานงบประมาณ ควรสนับสนุนงบประมาณใหเหมาะสมและเพียงพอตอความจําเปนใน
การบริหารจัดการทองถิ่น และดานการประสานงานรวมกันเพื่ออํานวยความสะดวกทางการคา ควรจะจัดตั้งคณะกรรมการที่
ประกอบไปดวย ตัวแทนจากรัฐบาลในหนวยงานที่ เ ก่ียวของรวมไปถึงตัวแทนจากภาคเอกชนทั้งผูประกอบการและ
ผูประกอบการขนสงเพื่อใหการออกแบบและปรับปรุงส่ิงอํานวยความสะดวกทางการคาตรงตามความตองการของผูใชงานจริง 
คําสําคัญ : ความรวมมือ, การคาชายแดน 

Abstract 

This Research on “Trade Cooperation Thailand - Cambodia Case Study Trat - Koh Kong aimedto 
study the impact of trade cooperation and suggestions for the development of trade cooperation 
Thailand – Cambodia and a qualitative research study. 

The major findings identified Trade cooperation has been promoted under the cooperation of 
ACMECS and urban policy Matching Grants :-the politics of international trade across the border to revisit 
the issue of security including illegal drug trade, stick Labor, illegal immigration, illegal theft of cars and 
motorcyclesand the problem treats a Cambodian arrest. The economy of considered as an important 
partner and a major investor in Cambodia, buy, sell, trade between each other. A hassle-free way Focus 
on convenience including trade legislation. (Through Customhouse) and illegal (illegal trade).The social of 
studies into the effects into two aspects: - the positive impacts of development cooperation, trade allows 
the community between two areas to come together, good relationship to build relationships on the 
other side in other hand negative impacts environmental impact to Thailand, illegal alien labour, crime, 
economic inequality. The Illegal border trade products are cheaper than the normal price in the market. 
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บทคัดยอ 

 ในการวิจัยเรื่องความรวมมือทางการคา ไทย-กัมพูชา กรณีศึกษา ตราด-เกาะกง มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาผลกระทบ
จากความรวมมือทางการคา และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาความรวมมือทางการคา ไทย-กัมพูชา โดยใชวิธีการศึกษาการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผลการศึกษาพบวา ความรวมมือทางการคาที่ไดรับการสงเสริมภายใตกรอบความ
รวมมือของ ACMECS และนโยบายเมืองคูมิตรน้ันกอใหเกิดผลกระทบ กลาวคือ ดานการเมืองการคาระหวางประเทศขาม
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ลงทุนรายใหญในกัมพูชา การซ้ือ ขาย แลกเปล่ียนสินคาระหวางกัน มีวิธีที่ไมยุงยาก เนนความสะดวกรวดเร็ว ซ่ึงมีทั้งการคาที่ถูก
กฎหมาย (ผานดานศุลกากร) และที่ผิดกฎหมาย (ลักลอบคา) ดานสังคมผลการศึกษาแบงผลกระทบออกเปน 2 ดาน กลาวคือ 
ผลกระทบดานบวกการพัฒนาความรวมมือทางดานการคาทําใหชุมชนระหวาง 2 พื้นที่ไปมาหาสูกันอยางใกลชิด เกิดเปน
ความสัมพันธอันดีในการสรางความสัมพันธในดานอ่ืนๆ ผลกระทบดานลบ มีผลกระทบดานส่ิงแวดลอมมาถึงไทย ปญหาเรื่อง
แรงงานตางดาว การกออาชญากรรมปญหาความเหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจ การลักลอบทําการคาบริเวณชายแดนทําใหสินคามี
ราคาถูกกวาสินคาราคาปกติในทองตลาด และผูซ้ือนิยมซ้ือสินคาแบบผิดกฎหมาย ชุมชนไมสามารถปรับตัวไดอยางเทาทัน  
 ขอเสนอแนะแนวทางเพื่อพัฒนาความรวมมือทางการคาชายแดนระหวางไทย กัมพูชา เพื่อใหผลประโยชนสูงสุดตกสู
ชุมชนทองถิ่นในฐานะของความเปนเจาของพื้นที่น้ัน ผลการศึกษาพบวาใหการปรับปรุงการขนสงทางบกใหมีตนทุนที่ถูกลง 
และผูประกอบการไทยควรมองหาโอกาสในการเจาะตลาดในผลิตภัณฑใหมๆ ใหความสําคัญกับเรื่องที่ดิน เตรียมความพรอม
ใหกับชุมชน กฎหมายและอํานาจทาบซอน ควรมองปญหาความม่ันคงในลักษณะที่ครอบคลุม (comprehensive) ใหมาก
ยิ่งขึ้นใหมีความประสานสอดคลองกันดานงบประมาณ ควรสนับสนุนงบประมาณใหเหมาะสมและเพียงพอตอความจําเปนใน
การบริหารจัดการทองถิ่น และดานการประสานงานรวมกันเพื่ออํานวยความสะดวกทางการคา ควรจะจัดตั้งคณะกรรมการที่
ประกอบไปดวย ตัวแทนจากรัฐบาลในหนวยงานที่ เ ก่ียวของรวมไปถึงตัวแทนจากภาคเอกชนทั้งผูประกอบการและ
ผูประกอบการขนสงเพื่อใหการออกแบบและปรับปรุงส่ิงอํานวยความสะดวกทางการคาตรงตามความตองการของผูใชงานจริง 
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Recommendations for the development of border trade between Thailand and Cambodia cooperate to 
provide maximum benefit to the local community as the fall of the ownership of the area. The results 
showed that the improvement of the transport costs is down. Thailand and entrepreneurs should look for 
opportunities to market new productswith focus on land, preparing communities, stacked against the law 
and jurisdiction should look at security issues in a comprehensive manner to provide a more coordinated.  

The budget, supporting appropriate and adequate budget for local management and the 
coordinated together to facilitate trade. The establishment of a committee comprising is representatives 
of government agencies, including representatives from the private sector operators and transport 
operators to improve the design and commercial facilities to meet the needs of real users. 
Keyword: Cooperation, Border Trade 

บทนํา 

 ในปจจุบันความสัมพันธระหวางประเทศ เขาสูยุคของความรวมมือโดยเฉพาะการรวมกลุมทางเศรษฐกิจในระดับ
ภูมิภาค การรวมกลุมเศรษฐกิจที่สําคัญตอประเทศไทยในชวงแผนพัฒนาฯฉบับที่11 ไดแก การรวมกลุมในภูมิภาคเอเชีย 
ภายใตกรอบการคาเสรีของอาเซียนกับจีน ญ่ีปุน และอินเดียและการเปนประชาคมอาเซียนในป2558 รวมทั้งกรอบความ
รวมมือ อาทิกรอบความรวมมือเอเชีย- แปซิฟค กรอบความรวมมือกรอบความรวมมืออนุภูมิภาค : ยุทธศาสตรความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจอิรวดี - เจาพระยา - แมโขง (ACMECS) กับประเทศกัมพูชา ลาว พมา เวียดนามและไทย และ โครงการพัฒนา
ความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคในอนุภาคลุมแมนาโขง 6 ประเทศ คือ กัมพูชา-จีน-พมา-ลาว-เวียดนาม-ไทย หรือหก
เหล่ียมเศรษฐกิจ (Greater Mekong Sub-regional Economic Cooperation:  GMS-EC)  ในการพัฒนาโครงขายโครงสราง
พื้นฐานหลักเชื่อมโยงแนวพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจในเสนทาง 3 เสนทางหลัก อันไดแก (1) การพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจเหนือ-
ใต (North-South Economic Corridor) เชื่อมโยง ไทย-พมา-ลาว-จีน (2) การพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก 
( East-West Economic Corridor) เชื่อมโยง พมา-ไทย-ลาว-เวียดนาม และ (3) การพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจตอนใต 
(Southern Economic Corridor) เชื่อมโยงไทย กัมพูชา และเวียดนามประกอบกับพัฒนาทั้งจุดผานแดนถาวร ที่มีอยูดวยกัน 
28 แหง จะมีผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยซ่ึงตองมีการเตรียมความพรอมในหลายดานโดยเฉพาะการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยและการพัฒนากลไก 
 ยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจาพระยา-แมโขง ระหวางกัมพูชา ลาว พมา ไทย และเวียดนาม 
(ACMECS:  Airawady - Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation Strategy) เปนกรอบความรวมมือทาง
เศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาคที่จัดตั้งขึ้นเพื่อใชประโยชนจากความแข็งแกรงและความหลากหลายของทั้งหาประเทศสมาชิก
เพื่อสงเสริมการพัฒนาอยางสมดุล 
 โครงการสถาปนาเมืองพี่เมืองนอง เปนครองการภายใตกรอบความรวมมือ ซ่ึงจะเปนการจับคูระหวางเมืองชายแดน
ของทั้ง 2 ประเทศในลักษณะ “City Linking” ของแตละประเทศสมาชิก ซ่ึงเปนหน่ึงในหลาย ๆ โครงการที่ระบุอยูใน
แผนปฏิบัติการ (Plan of Action) โดยจะเปนการจับคูกันระหวางจังหวัดชายแดนของไทยที่มีเศรษฐกิจที่เขมแข็งกับเมือง
ชายแดนของประเทศสมาชิกในการสงเสริมการคาชายแดน การเชื่อมโยงการขนสงและโลจิสติกสและสาขาความรวมมืออื่น ๆ 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดโครงการความรวมมือระหวางกันที่ตอบสนองตอความตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นที่มี
การประสานงานกันโดยตรงระหวางหนวยงานทองถิ่นของแตละประเทศสมาชิกในการดําเนินโครงการตาง ๆ เพื่อใหเกิดความ
รวดเร็วและเปนไปในลักษณะที่ยั่งยืน โดยมีโครงการที่จะจัดตั้งเมืองพี่เมืองนองระหวางจังหวัดของไทยและจังหวัดของประเทศ
เพื่อนบานจํานวนหลายเมืองและถือเปนเมืองนํารองของโครงการ  
 ตราดและเกาะกงไดลงนามตกลงในการสถาปนาเมืองพี่เมืองนองเม่ือวันที่ 6 สิงหาคม 2551 ผลที่จะเกิดขึ้นกับบันทึก
ขอตกลงน้ีมีมหาศาล เพราะปจจุบันจังหวัดตราด มีถนนสาย 48 ในจังหวัดเกาะกงสามารถเช่ือมโยงการคาตามชายแดนทาง
ขนสงทางบกมุงสูพนมเปญ กัมปอด ที่เปนเมืองทาสงไปเวียดนามตอนใตไดอยางสะดวก สวนการทองเที่ยวก็จะเกิดการเดินทาง
ไปมาระหวาง 2 ประเทศไดดีและสะดวกกวาเม่ือ 5-10 ปที่ผานมา ที่จะใชทางเรือโดยสาร และในขณะน้ีจังหวัดเกาะกงไดถูก
จัดตั้งใหเปนพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เนียงกก – เกาะกง เม่ือวันที่ 17 ธันวาคม 2555 
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 จากแผนพัฒนาของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกที่มีวิสัยทัศนในการเปนประตูสูเศรษฐกิจโลก จังหวัดตราดถือเปนหน่ึง
ในจังหวัดสําคัญของภาคตะวันออกในการขับเคล่ือนการเปนประตูสูเศรษฐกิจโลก โดยมีดานถาวรบานหาดเล็ก อําเภอคลอง
ใหญ จังหวัดตราดเชื่อมตอกับบานจามเยี่ยม  อําเภอมณฑลสีมา จังหวัดเกาะกง ทั้งน้ีเพราะจังหวัดตราดตั้งอยูบนเสนทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจตอนใต (Southern Economic Corridor) น่ันคือ Southern Coastral Sub-Corridor กรุงเทพ-ตราด-เกาะ
กง-ฮาเตียน-กาเมา-นําแคน  
 ดังน้ันจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะศึกษาความรวมมือทางการคา ไทย -กัมพูชา กรณีศึกษา ตราด-เกาะกง ซ่ึง
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 ที่มีการเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอยางบูรณาการ ทั้งมิติ
ตัวคน สังคมเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอม และการเมือง เพื่อสรางภูมิคุมกันใหพรอมเผชิญการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนสูความสมดุลและ
ความยั่งยืนตอการพัฒนาประเทศเพื่อสรางความเขมแข็งและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยใหความสําคัญ
กับการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศที่เนนการเสริมสรางความเขมแข็งพรอมกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2558 

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาผลกระทบจากความรวมมือทางการคา ไทย-กัมพูชา กรณีศึกษา ตราด-เกาะกง 
 2. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาความรวมมือทางการคา ไทย-กัมพูชา กรณีศึกษา ตราด-เกาะกง 

วิธีการดําเนินวิจัย 

วิธีการดําเนินการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยกําหนดแนวทางและขั้นตอนที่สําคัญในการดําเนินงานดังตอไปน้ี 
 1. พื้นที่ของการศึกษา ผูวิจัยเลือกทําวิจัยและเก็บขอมูลจากจุดผานแดนถาวรบานหาดเล็ก ตําบลหาดเล็ก อําเภอ
คลองใหญ จังหวัดตราด 
 2. ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีใชการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อตอบวัตถุประสงคในการวิจัย แนว
ทางการวิจัยมีขั้นตอนดังน้ี 
 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
 การวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษาครั้งน้ีจะเปนวิธีวิทยาที่จะใชในการศึกษาถึงผลกระทบและการรับรูของชุมชน
ทองถิ่นที่มีตอกระบวนการดําเนินความรวมมือระหวางประเทศเพื่อไปใชเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนและพัฒนา
ศักยภาพการทํางานขององคกรปกครองทองถิ่น ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
  1. กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลในสวนของการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพผูวิจัยจะทําการรวบรวม
ขอมูลดวยวิธีการดังตอไปน้ี 
   1) การศึกษาเอกสารเอกสารที่จะใชในงานวิจัยชิ้นน้ีมี 2 ประเภท คือ การศึกษาทั้งเอกสาร
ชั้นตน (Primary Data) และเอกสารชั้นรอง (Secondary Data) 
   2) การสัมภาษณประวัติศาสตรบอกเลา (Oral History) เพื่อศึกษาความทรงจําในอดีตของผูคน
ในโดยผูวิจัยใชวิธีการเขาไปหาขอมูลในพื้นที่ (Field Research) ทั้งน้ีเพื่อที่จะศึกษาประวัติศาสตรของชุมชนจากคนในชุมชน 
   3) การสัมภาษณเจาะลึก ( In-Dept Interviews) จากผูที่สามารถใหขอมูลหลัก (Key-
Informants) ตามวัตถุประสงคการวิจัยและกระบวนการสัมภาษณจนกวาขอมูลจะอ่ิมตัว (Data Satiation) 
  2. การตรวจสอบขอมูลสําหรับการตรวจสอบขอมูลในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีจะใชวิธีการตรวจสอบขอมูลตาม
หลักการของการวิจัยในเชิงคุณภาพ คือ การใชหลักการตรวจสอบแบบสามเสา (Triangulation) โดยมีวิธีการตรวจสอบ
ดังตอไปน้ี (สุภางค จันทวานิช, 2552; ชาย โพธิสิตา,2549) 
  3. การวิเคราะหขอมูลการวิเคราะหขอมูลครั้งน้ีเปนการนําเอาขอมูลที่ไดจากการคนควาวิจัย มาจัดกระทํา
ใหเปนระบบและหาความหมาย แยกแยะองคประกอบ รวมทั้งเชื่อมโยงและหาความสัมพันธของขอมูล เพื่อที่จะนําไปสูการ
ตีความ (Hermeneutic) (ชยันต วรรธนะภูติ, 2537) 
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 จากแผนพัฒนาของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกที่มีวิสัยทัศนในการเปนประตูสูเศรษฐกิจโลก จังหวัดตราดถือเปนหน่ึง
ในจังหวัดสําคัญของภาคตะวันออกในการขับเคล่ือนการเปนประตูสูเศรษฐกิจโลก โดยมีดานถาวรบานหาดเล็ก อําเภอคลอง
ใหญ จังหวัดตราดเชื่อมตอกับบานจามเยี่ยม  อําเภอมณฑลสีมา จังหวัดเกาะกง ทั้งน้ีเพราะจังหวัดตราดตั้งอยูบนเสนทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจตอนใต (Southern Economic Corridor) น่ันคือ Southern Coastral Sub-Corridor กรุงเทพ-ตราด-เกาะ
กง-ฮาเตียน-กาเมา-นําแคน  
 ดังน้ันจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะศึกษาความรวมมือทางการคา ไทย -กัมพูชา กรณีศึกษา ตราด-เกาะกง ซ่ึง
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 ที่มีการเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอยางบูรณาการ ทั้งมิติ
ตัวคน สังคมเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอม และการเมือง เพื่อสรางภูมิคุมกันใหพรอมเผชิญการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนสูความสมดุลและ
ความยั่งยืนตอการพัฒนาประเทศเพื่อสรางความเขมแข็งและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยใหความสําคัญ
กับการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศที่เนนการเสริมสรางความเขมแข็งพรอมกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2558 

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาผลกระทบจากความรวมมือทางการคา ไทย-กัมพูชา กรณีศึกษา ตราด-เกาะกง 
 2. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาความรวมมือทางการคา ไทย-กัมพูชา กรณีศึกษา ตราด-เกาะกง 

วิธีการดําเนินวิจัย 

วิธีการดําเนินการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยกําหนดแนวทางและขั้นตอนที่สําคัญในการดําเนินงานดังตอไปน้ี 
 1. พื้นที่ของการศึกษา ผูวิจัยเลือกทําวิจัยและเก็บขอมูลจากจุดผานแดนถาวรบานหาดเล็ก ตําบลหาดเล็ก อําเภอ
คลองใหญ จังหวัดตราด 
 2. ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีใชการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อตอบวัตถุประสงคในการวิจัย แนว
ทางการวิจัยมีขั้นตอนดังน้ี 
 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
 การวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษาครั้งน้ีจะเปนวิธีวิทยาที่จะใชในการศึกษาถึงผลกระทบและการรับรูของชุมชน
ทองถิ่นที่มีตอกระบวนการดําเนินความรวมมือระหวางประเทศเพื่อไปใชเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนและพัฒนา
ศักยภาพการทํางานขององคกรปกครองทองถิ่น ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
  1. กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลในสวนของการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพผูวิจัยจะทําการรวบรวม
ขอมูลดวยวิธีการดังตอไปน้ี 
   1) การศึกษาเอกสารเอกสารที่จะใชในงานวิจัยชิ้นน้ีมี 2 ประเภท คือ การศึกษาทั้งเอกสาร
ชั้นตน (Primary Data) และเอกสารชั้นรอง (Secondary Data) 
   2) การสัมภาษณประวัติศาสตรบอกเลา (Oral History) เพื่อศึกษาความทรงจําในอดีตของผูคน
ในโดยผูวิจัยใชวิธีการเขาไปหาขอมูลในพื้นที่ (Field Research) ทั้งน้ีเพื่อที่จะศึกษาประวัติศาสตรของชุมชนจากคนในชุมชน 
   3) การสัมภาษณเจาะลึก ( In-Dept Interviews) จากผูที่สามารถใหขอมูลหลัก (Key-
Informants) ตามวัตถุประสงคการวิจัยและกระบวนการสัมภาษณจนกวาขอมูลจะอ่ิมตัว (Data Satiation) 
  2. การตรวจสอบขอมูลสําหรับการตรวจสอบขอมูลในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีจะใชวิธีการตรวจสอบขอมูลตาม
หลักการของการวิจัยในเชิงคุณภาพ คือ การใชหลักการตรวจสอบแบบสามเสา (Triangulation) โดยมีวิธีการตรวจสอบ
ดังตอไปน้ี (สุภางค จันทวานิช, 2552; ชาย โพธิสิตา,2549) 
  3. การวิเคราะหขอมูลการวิเคราะหขอมูลครั้งน้ีเปนการนําเอาขอมูลที่ไดจากการคนควาวิจัย มาจัดกระทํา
ใหเปนระบบและหาความหมาย แยกแยะองคประกอบ รวมทั้งเชื่อมโยงและหาความสัมพันธของขอมูล เพื่อที่จะนําไปสูการ
ตีความ (Hermeneutic) (ชยันต วรรธนะภูติ, 2537) 
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ผลการศึกษา 

 ผลกระทบจากความรวมมือทางการคา ไทย-กัมพูชา กรณีศึกษา ตราด-เกาะกง 
  - ดานการเมือง 
  ผูนําไทยกับกัมพูชามีความสัมพันธที่ใกลชิดและมีการแลกเปล่ียนการเยือนระหวางกันอยางสมํ่าเสมอ ซ่ึงมี
สวนชวยใหความรวมมือระหวางสองประเทศดําเนินไปอยางราบรื่นและสามารถแกไขปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ไดอย าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สําหรับความรวมมือที่สําคัญในปจจุบันไทยและกัมพูชามีกลไกความรวมมือ ไดแก คณะกรรมการ
ชายแดนทั่วไป (GBC) ซ่ึงมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศเปนประธานรวม และคณะกรรมการชายแดน
สวนภูมิภาค (RBC) เปดจุดผานแดนถาวร ระหวางกัน 1 จุด คือ จุดผานแดนถาวรบานหาดเล็ก เพื่ออํานวยความสะดวกดาน
การสัญจรขามแดนระหวางประชาชนทั้งสองฝายบนพื้นฐานของความตกลงสัญจรขามแดนไทย - กัมพูชา ป 2540 ซ่ึงสงเสริม
การสัญจรขามแดนที่ถูกตอง การคาระหวางประเทศขามพรมแดนไปมายังใหเกิดปญหาดานความม่ันคงกลาวคือ ปญหาใน
พื้นที่ชายแดนยังคงมีอยู โดยเฉพาะการลักลอบคายาเสพติด แรงงานลักลอบเขาเมือง โดยผิดกฎหมาย การโจรกรรมรถยนต
และรถจักรยานยนต ปญหาการปฏิบัติตอชาวกัมพูชาที่ถูกจับกุม ในบางครั้ง การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ไทยเพื่อปองกัน
และปราบปรามอาชญากรรมอาจนําไปสูการเสียชีวิตและบาดเจ็บ ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอความสัมพันธและความเขาใจอันดี
ระหวางรัฐบาลและประชาชนของทั้งสองประเทศไดโดยเฉพาะปญหาแรงงานตางดาว เน่ืองจากมีแรงงานตางดาวที่หลบหนีเขา
มาทํางานอยางไมถูกตองโดยมีขอพิจารณาก็คือ การที่ชาวกัมพูชาเขามาทํางานในไทย เน่ืองจากปญหาความยากจน และบาง
คนมาทั้งครอบครัว ทําใหเกิดปญหาตอเน่ือง เด็กที่ติดตามพอแมมาไมไดรับการดูแล ไมไดเรียนหนังสือ ซึ่งคนเหลาน้ีเม่ือโตขึ้น 
ก็อาจเปนอาชญากร สรางความเดือดรอนใหกับประชาชนไทยตามแนวชายแดนได 
  - ดานเศรษฐกิจ 
  ความสัมพันธไทย - กัมพูชาในทางเศรษฐกิจดําเนินไปอยางใกลชิด ปจจุบันมีคนไทยอาศัยอยูในกัมพูชา 
ประเทศไทยถือเปนคูคาที่สําคัญและเปนผูลงทุนรายใหญในกัมพูชา แตโดยที่ระบบการบริหารจัดการภายในของกัมพูชา อาทิ 
การจัดเก็บภาษี การสงเสริมและคุมครองการลงทุน ความโปรงใส ฯลฯ ยังขาดมาตรฐานและไมเปนสากล ทําใหการคาและ
การลงทุนของไทยในกัมพูชามีตนทุนสูงและเติบโตชาซ่ึงไมสอดคลองกับศักยภาพและสถานะทางเศรษฐกิจของไทย ทั้ งน้ี 
รัฐบาลสองฝายไดเล็งเห็นถึงความสําคัญและตกลงที่จะรวมมือกันเรงรัดการแกไขปญหาและลดอุปสรรคดานการคาและการ
ลงทุนระหวางกันใหปรากฏผลที่เปนรูปธรรมตอไป การคาระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบาน นอกจากจะมีรูปแบบการคา
ตามปกติที่มีการนําเขาและสงออกทางเสนทางการคมนาคมตาง ๆ แลว ไทยยังมีการทําการคากับประเทศเพื่อนบานในรูปของ 
“การคาชายแดน” อีกดวย เน่ืองจากสวนใหญไทยมีชายแดนติดตอกับประเทศเพื่อนบาน 
  การคาชายแดน เปนการคาในรูปแบบตาง ๆ ของประชาชนหรือผูประกอบการคาที่มีภูมิลําเนาหรือ
พรมแดนติดตอกับประเทศเพื่อนบานไดทําการซ้ือ ขาย แลกเปล่ียนสินคาระหวางกัน มีวิธีที่ไมยุงยาก เนนความสะดวกรวดเร็ว 
ซ่ึงมีทั้งการคาที่ถูกกฎหาย (ผานดานศุลกากร) และที่ผิดกฎหมาย (ลักลอบคา) โดยมีเสนทางการขนสงสินคาทั้งทางบก (เขาสู
จังหวัดเกาะกง กัมพูชา 
  ความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวาง กัมพูชา-ลาว-พมา-ไทย (Ayeyawady - Chao Praya - Mekong 
Economic Cooperation Strategy: ACMECS) มีโครงการเรงดวนดานการเช่ือมโยงเสนทางคมนาคมไทย-กัมพูชาภายใต
กรอบความรวมมือ ACMECS ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง มีดังน้ี 
  โครงการกอสรางถนนสาย 48 ตราด-เกาะกง–สะแรอัมเบิล ทําใหจังหวัด เกาะกงไดประโยชนจากถนนสาย
น้ีอยางมาก เพราะจะนําไปสูการคา การลงทุน การทองเที่ยวของทั้ง 3 ประเทศ คือ ไทย กัมพูชา และเวียดนามเสนทางถนน
สาย 318 (ตราด-คลองใหญ-บานหาดเล็ก) เปนถนนโครงขายภาคตะวันออกสู อินโดจีนจากกรุงเทพฯ-ตราด – จังหวัดเกาะกง-
กัมปงโสม (สีหนุวิลล) ถนนสาย 318 เปนถนนสายสําคัญในการขนสงสินคาจากกรุงเทพฯ จังหวัดในภาคตะวันออก รวมทั้ง
จังหวัดตราด เพื่อนําสินคาสงไปยังทาเรือคลองใหญ เพื่อนําขึ้นที่ทาเรือสีหนุวิลลในกัมพูชา และขนสงตอไปยังเวียดนามตอนใต 
จังหวัดตราดจะมีความสําคัญเปนประตูเขา-ออกของอินโดจีนอยางแทจริง เพราะเสนทางสาย R10 จะเชื่อมตอถึงเวียดนามใต
ตามโครงขายสายเอเชียดวย ในอนาคตเสนทางสายน้ีจะเปนเสนทางสายเศรษฐกิจที่สําคัญ 
  การคาระหวางผูสงออกไทยกับกัมพูชาบริเวณชายแดน สวนใหญเปนการทําการคาที่ไมมีการทําสัญญาและไม
นิยมผานระบบธนาคาร เน่ืองจากคาบริการสูงและมีความลาชา สงผลใหผูสงออกไทยถูกโกงจากผูนําเขากัมพชูาบอยครั้ง 
 มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี



การประชุมวิชาการวิจัยรำาไพพรรณี ครั้งที่ 9, “การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2558

434 110 

 

  - ดานสังคม 
  ผลการศึกษาแบงผลกระทบออกเปน 2 ดาน กลาวคือ ผลกระทบดานบวกจากการพัฒนาความรวมมือ
ทางดานการคาทําใหชุมชนระหวาง 2 พื้นที่ไปมาหาสูกันอยางใกลชิด เกิดเปนความสัมพันธอันดีในการสรางความสัมพันธใน
ดานอ่ืนๆ ผลกระทบดานลบ มีผลกระทบดานส่ิงแวดลอมมาถึงไทย ปญหาเรื่องแรงงานตางดาว การกออาชญากรรมปญหา
ความเหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจ การลักลอบทําการคาบริเวณชายแดนทําใหสินคามีราคาถูกกวาสินคาราคาปกติในทองตลาด 
และผูซ้ือนิยมซ้ือสินคาแบบผิดกฎหมาย ชุมชนไมสามารถปรับตัวไดอยางเทาทัน 
 การเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาความรวมมือทางการคา ไทย-กัมพูชา 
 ขอเสนอแนะแนวทางเพื่อพัฒนาความรวมมือทางการคาชายแดนระหวางไทย กัมพูชา เพื่อใหผลประโยชนสูงสุดตกสู
ชุมชนทองถิ่นในฐานะของความเปนเจาของพื้นที่น้ัน ผลการศึกษาพบวา 
 1.สําหรับขอเสนอแนะเพื่อการใชประโยชนทางเศรษฐกิจจากการคาทางบก ใหการปรับปรุงการขนสงทางบกใหมี
ตนทุนที่ถูกลง และผูประกอบการไทยควรมองหาโอกาสในการเจาะตลาดในผลิตภัณฑใหมๆ 
 2.ใหความสําคัญกับเรื่องที่ดิน เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาพื้นที่เพื่ออํานวยความสะดวกทางการคา 
ดังน้ันควรที่จะมีการออกแบบส่ิงอํานวยความสะดวกบริเวณดานพรมแดนเพื่อกิจกรรมการขนสงสินคาระหวางประเทศน้ันควร
ตองพิจารณาความตองการของผูใชงานเปนหลักควรมีการแยกพื้นที่บริเวณดานพรมแดนสําหรับกิจกรรมการเพื่อการทองเที่ยว
รถโดยสารออกจากพื้นที่ในการตรวจตราและขนสงสินคาสําหรับรถบรรทุกและควรแยกพื้นที่สําหรับกิจกรรมการ ขนสง
สินคาออกนอกชุมชน 
 3.เตรียมความพรอมใหกับชุมชน ควรมีการสรางเอกลักษณดวยการสงเสริมการนําทุนทางวัฒนธรรมมาสราง
มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ เพื่อดึงดูดใจแกลูกคาเปนโอกาสที่ดีในการสรางรายไดเพิ่มขึ้นรวมถึงการสรางมาตรการในดานการ
รับประกันสินคา ควรมีการสรางความสัมพันธเชิงเครือขาย ดวยการทําตลาดกับคนรูจัก คนใกลตัวและคนสนิทคุนเคย และการ
ประยุกต วิธีการขยายตลาดดวยวิธีการทําตลาดผานทางนายหนาหรือตัวแทนการสงออกกับกรมสงเสริมการสงออก
ผูประกอบการควรจะมีการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมกับพนักงาน ควรมีการขยายตลาดดวยการสรางชองทางการติดตอท่ีสะดวก
รวดเร็วและมีระบบการดําเนินงานที่มีสําคัญ ดวยการสรางการติดตอคาขายผานระบบอิเล็กทรอนิคส คือ การทําตลาด
อิเล็กทรอนิคสที่รูจักกันดีในชื่อของ “Internet Marketing”ซ่ึงเปนวิธีที่สากลมนิยมที่สามารถเขาถึงไดงาย 
 4.กฎหมายและอํานาจทาบซอน ควรมองปญหาความม่ันคงในลักษณะที่ครอบคลุม (Comprehensive) ใหมาก
ยิ่งขึ้นใหมีความประสานสอดคลองกันโดยใหหนวยงานที่เก่ียวของสามารถปรับตัวใหทันกับปญหาตางๆเพื่อใหทิศทางการ
ทํางานตั้งแตขั้นนโยบายระดับสูงนโยบายการจัดการเฉพาะในพื้นที่ที่จะนําไปสูการปฏิบัติจริงมีความประสานสอดคลองไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 5.ดานงบประมาณ ควรสนับสนุนงบประมาณใหเหมาะสมและเพียงพอตอความจําเปนในการบริหารจัดการ
ทองถิ่น 
 6.การประสานงานรวมกันเพื่ออํานวยความสะดวกทางการคา ควรจะจัดตั้งคณะกรรมการที่ประกอบไปดวย 
ตัวแทนจากรัฐบาลในหนวยงานที่เก่ียวของรวมไปถึงตัวแทนจากภาคเอกชนทั้งผูประกอบการและผูประกอบการขนสงเพื่อให
การออกแบบและปรับปรุงส่ิงอํานวยความสะดวกทางการคาตรงตามความตองการของผูใชงานจริง 

สรุปและอภิปรายผล 

 การศึกษาเรื่องความรวมมือทางการคา ไทย-กัมพูชา กรณีศึกษา ตราด-เกาะกงสามารถสรุปและนํากรณีศึกษามา
อภิปรายในเชิงทฤษฎี และชี้ใหเห็นถึงนัยยะเชิงทฤษฎี ดังน้ี 
 กรณีศึกษาน้ีชี้ใหเห็นวาการคาขายขามชาติระหวางไทยกับกัมพูชาน้ันไดรับการสนับสนุนจากรัฐอยางเปนทางการที่
เรียกวาการอํานายการของรัฐ (Government as trade facilitator) พรอมดวยสถานการณที่โลกเชื่อมกับทองถิ่นถิ่นตอกัน
ดวยการคาขามชาติระดับภูมิภาค ทําใหทั้งสองฝายตางรองรบัการจัดทําโครงการรวมกันทั้งในเชิงภูมิศาสตร สังคม วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ และสาธารณูปโภคพื้นฐาน ซ่ึงพฤกษ เถาถวิล (2550) ไดวิเคราะหใหเห็นถึงความเปล่ียนแปลงรูปแบบการคา
ชายแดนบริเวณดาชองเม็กนับจากนโยบายเปล่ียนสนามรบเปนสนามการคาในป 2530 เปนตนมา ทําใหเกิดความรวมมือใน
ระดับทองถิ่นมากยิ่งขึ้น พัฒนาการของการคาขายขามพรมแดนเปล่ียนแปลงไปพรอมกัน การพัฒนาดานชายแดนและนโยบาย
ภายในประเทศ และนโยบายความรวมมือระหวางประเทศดวยความเปนประเทศเพื่อนบาน ประเทศสมาชิกอาเซียน และมห
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ประเทศลุมนํ้าโขง การเปล่ียนแปลงนโยบายภายในของแตละประเทศ และการพัฒนาภูมิภาคนิยมรวมกันเพื่อการคา 
โดยเฉพาะกรอบความรวมมือ ACMECS จึงเปนกลไกสําคัญในการกระตุนความรวมมือทางการคาโดยผลักการคาขายนอก
ระบบเขาสูระบบของทางราชการมากขึ้น 
 อยางไรก็ดี แมวาความรวมมือทางการคาจะมีลักษณะที่เปนทางการมากขึ้นและไดรับการอํานวยการจากรัฐ แตผล
การการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีพบวา ในการกําหนดนโยบายจนกระทั่งถึงกระบวนการนํานโยบายมาปฏิบัติน้ันยังมีลักษณะที่เปน
กระบวนการที่กําหนดจากบนลงลาง (Top down Approach) กลาวคือ ในการสงเสริมความรวมมือทางการคาที่เกิดขึ้นน้ัน 
เกิดจากการผลักดันจากสวนกลางมาสูทองถิ่น ซ่ึงไมสอดรับกับความตองการและปญหาที่เกิดขึ้นภายในทองถิ่นไดอยางแทจริง 
 การคาขามพรมแดนดวยการกระชับความสัมพันธแบบเมืองคูมิตร ระหวางตราด-เกาะกงน้ัน เปนความพยายามดึง
เอาศักยภาพของกันและกันมาเปนประโยชนทางการคา การลงทุนและการทองเที่ยว ซ่ึงไดดําเนินการรวมกันเปนระยะ
เวลานานในฐานะบานใกลเรือนเคียง ซ่ึงเปนความสัมพันธที่มีมากอนกรอบของ ACMECS เสียอีก ซ่ึงการคาขายรวมกันมัก
ดําเนินไปในลักษณะเอ้ือประโยชนตอกันผานนความสัมพันธทั้งแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการระหวางเจาหนาที่และ
ประชาชนโดยเฉพาะการเจรจาตอรองทางการคา และการแกไขปญหากรณีพิพาทที่เนนการพูดคุย (Dialogue) อยาง
ตรงไปตรงมา เปนกันเองรวมกันแกปญหา และไมเนนใหเกิดความขัดแยงเปนหลัก ซ่ึงเปนตัวอยางและหลักการของการทูตใน
ระดับพลเมืองที่เห็นไดชัดเจน 
 การเปนเมืองคูมิตรระหวางจังหวัดตราดกับจังหวัดเกาะกง ซ่ึงมีการลงนามอยางเปนทางการแตในขณะเดียวกันกลับ
พบวา กระบวนการขับเคล่ือนนโยบายตามกรอบความรวมมือน้ันเปนไปเฉพาะสวนบนเทาน้ัน ในระดับทองถิ่นในฐานะเจาของ
พื้นที่ยังขาดการมีสวนรวม การเปนเมืองคูมิตรจึงมิไดกอใหเกิดการพัฒนาความรวมมือทางการคาที่ชัดเจนหรือใหผลในเชิง
ประจักษอยางเพียงพอ 
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากผลการศึกษาของการวิจัยผูศึกษานํามาเปนฐานในการพิจารณาขอเสนอแนะในเชิงนโยบายสาธารณะที่สําคัญ ดังน้ี 
 1. ในการพัฒนาความรวมมือทางการคาบริเวณชายแดนน้ัน ควรตองเพิ่มการมีสวนรวมของชุมชนและผูเก่ียวของ
รวมกันในการกําหนดนโยบายจากทองถิ่นขึ้นเสนอสวนกลาง คือ กระบวนการกําหนดจากลางขึ้นบน (Bottom Up) โดยกลุม
ภายในชุมชน เพื่อใหเกิดประโยชนและสงผลกระทบดานลบตอชุมชนนอยที่สุด 
 2. เพื่อใหเกิดการพัฒนาความรวมมือทางการคาระหวางประเทศในพื้นที่ชายแดนอยางยั่งยืนน้ัน ควรจะใหความรูที่
เก่ียวของในการทําการคาระหวางประเทศที่สําคัญใหแกชุมชนทองถิ่น ใหสามารถสรางประโยชนสูงสุดใหแกคนในชุมชน 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

 ควรมีการศึกษาถึงความพรอมและปญหาอุปสรรคในดานตางๆของชุมชนทองถิ่นบริเวณชายแดน เพื่อนําไปสูการ
พัฒนาศักยภาพทางดานการคาระหวางประเทศใหสามารถปรับตัวไดทันกับสถานการณภายใตกระแสโลกาภิวัตนและการเปด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป พ.ศ. 2558 ตอไป 
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ปญหาและมาตรการในการพัฒนาองคกรประชาสังคมทองถ่ิน : กรณีศึกษา               
กลุมสัจจะสะสมทรัพยของจังหวัดตราด 

Problems and Measures of Civil Society   Organization Development: A Case 
Study of Satjasasomsap Group in Trat Province 

นัยนา  เมฆวะทัต 
สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดยอ 

 การศึกษาเรื่องปญหาและมาตรการในการพัฒนาองคกรประชาสังคมทองถิ่น : กรณีศึกษากลุมสัจจะสะสมทรัพย
ของจังหวัดตราด มีวัตถุประสงคในการศึกษา เพื่อศึกษาใหทราบถึงปญหา สาเหตุ และมาตรการในการดําเนินงานของ
กลุมสัจจะสะสมทรัพยของจังหวัดตราด การศึกษาครั้งน้ีใชการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ระหวางวิธีวิจัยเชิง
ปริมาณและวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชการสํารวจ จํานวน 167 กลุม และใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก ขอคนพบที่ไดศึกษา
พบวา ปญหาหลักที่เกิดขึ้นกับกลุมสัจจะสะสมทรัพยในปจจุบัน ไดแก เปนปญหาที่สมาชิกอยูภาวะหน้ีสินลักษณะอยูในวงจรหน้ี 
ปญหาที่กลุมไมสามารถจัดสรรสวัสดิการใหครอบคลุมแกสมาชิกกลุมได  ปญหาการทํางานของกรรมการกลุมไมไดเนนการ
ทํางานในแนวราบ แบบมีสวนรวม สาเหตุของปญหาดังกลาวเกิดจาก พฤติกรรมการบริโภคของสมาชิกกลุม ที่มีลักษณะแบบ
บริโภคนิยมมากขึ้น  ขาดประสิทธิภาพในการเพิ่มรายไดของกลุม เกิดจากกรรมการกลุมมุงทํางานใหกับญาติพี่นอง  พรรค
พวกเปนสําคัญ สวนมาตรการในการพัฒนากลุมสัจจะสะสมทรัพยที่สําคัญก็คือ สงเสริมใหสมาชิกกลุมดํารงชีวิตตามวิถีชีวิต
แบบพอเพียง เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานเชิงธุรกิจมากขึ้น และการสงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของสมาชิกกลุม  
คําสําคัญ : องคกรประชาสังคมทองถิ่น การพัฒนา 

Abstract 

The research entitled “Problems and Measures in Local Civil Society Organization Development: 
a Case Study of Satjasasomsap Group in Trat Province” was aimed to study and find the problems, 
causes, and measures in the work operation of Trat Satjasasomsap Group. The mixed methods research 
of the quantitative and qualitative research was employed in this study. The survey and in-depth 
interview with the 167 Satjasasomsap groups were used to collect the research data. The findings 
identified that the current major problem of Satjasasomsap group was members’ debts. The next 
problem was the fringe benefit was not sufficiently provided for each member. Another problem was the 
committees did not cooperatively work based on the participatory work operation. The causes were 
each member’s consumption behavior reflecting their social consumerism. The individual members did 
not effectively increase their own incomes resulting from the group committee focusing on supporting 
their own family members and partisans. The measures to develop Satjasasomsap group were to 
promote the self-sufficiency way of life to each member, efficiently raise commercial work operation, 
and reinforce more participation from each member.  
Keywords: Local Civil Society Organization, Development 

บทนํา 

 จากกลุมสัจจะสะสมทรัพยของจังหวัดตราด  2 กลุมในป 2533 จนถึงปจจุบันน้ี ไดขยายออกไปถึง 167 กลุม มี
จํานวนสมาชิก 62,542 คน มีงบประมาณหมุนเวียนรวมกวา 1,097,416,703  (เครือขายกลุมสัจจะสะสมทรัพย,2546) ทําให
สมาชิกกลุมคอนจังหวัด   มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีแหลงเงินกู มีเงินสะสมของตนเองเพิ่มขึ้นทุกเดือน มีเงินปนผลในอัตราที่สูงกวา
ดอกเบี้ยธนาคาร และยังมีสวัสดิการคุมครองตัวเอง น้ีคือความหวังของ พระสุบิน ปณีโต ผูกอตั้งกลุมสัจจะออมทรัพยในมห
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จังหวัดตราด เพราะเล็งเห็นวา ความยากจนเปนบอเกิดของปญหานานาชนิด หากชาวบานยังยากจนอยู จะเทศนใหเปนคนดี
เพียงใดก็ไมสําเร็จ ทานจึงแปรคําเทศนาจากนามธรรมสูรูปธรรม โดยใหคนในชุมชน ระดมเงินออมคนละ 10 บาท 20 บาท 
เพื่อนํามาปลอยกูชวยเหลือกันเองในกลุมอยางมีวินัย เพราะที่ผานมาสถาบันการเงินลวนแตดึงเงินออมจากชาวบานจากชนบท 
เพื่อนําไปปลอยกูใหคนเมือง และภาคธุรกิจทํากําไรเฉพาะตน โดยที่คนยากจนในภาคชนบทมิไดมีสวนรวมในกําไรน้ันๆ 
มิหนําซํ้าการจะเขาถึงเพื่อไปใชประโยชนจากเงินของตนเองในสถาบันเหลาน้ีกลับเปนไปไดยาก ยิ่งใชยิ่งจน ยิ่งกูยิ่งลมละลาย 
(ชัยยนต ประดิษฐศิลป, 2553) 

ศักยภาพและบทบาทของกลุมสัจจะสะสมทรัพยของจังหวัดตราด  เปนการเล็งเห็นปญหาหน้ีสินที่เปนปญหาหลัก
ของชาวบานเปนผลใหพระสุบิน ปณีโต ตองการแกไขปญหาโดยการรวมกลุมของชาวบานในการแกปญหาเพราะทานเห็นวา
การแกปญหาในเรื่องของความยากจน หากแกไขดวยการกูเงินคนอ่ืนมาก็จะทําใหมีหน้ีสินมากขึ้นไปอีก  เพราะที่ผานมาน้ัน
ชาวบานมักแกปญหาดวยการกูยืมเงินมาลงทุน โดยพระอาจารยสุบินเห็นวาชาวบานในชุมชนมีความไมม่ันคงเน่ืองจากชาวบาน
ตกเปนหน้ีสิน และที่สําคัญชาวบานยังตางคนตางอยูยังไมไดมีการรวมกลุมกันเพื่อแกปญหา ดังน้ันการรวมกลุมเพื่อชวยกัน
แกปญหาในเรื่องดังกลาวโดยไมจําเปนตองพึ่งพาหนวยงานภายนอกจึงเปนเรื่องสําคัญ (ชัยยนต ประดิษฐศิลป, 2553) 

วัตถุประสงคของการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาปญหาในการดําเนินงานกลุมสัจจะสะสมทรัพยของจังหวัดตราด  
2. เพื่อศึกษาสาเหตุของปญหาการดําเนินงานกลุมสัจจะสะสมทรัพยของจังหวัดตราด 
3. เพื่อศึกษามาตรการในการพัฒนากลุมสัจจะสะสมทรัพยของจังหวัดตราด 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ี มุงศึกษาความคิดเห็นในการบริหารงานกลุมของสมาชิกกลุมสัจจะสะสมทรัพยของจังหวัดตราด ปญหา 
สาเหตุ ในการดําเนินงานของกลุม และมาตรการในการแกไขปญหาในการดําเนินงาน เพื่อพัฒนากลุมสัจจะสะสมทรัพยของจังหวัด
ตราด กลุมประชากรคือ จํานวนกลุมสัจจะสะสมทรัพยของจังหวัดตราด 167 กลุม  
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม แบงเปน 3 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการเปน
สมาชิกกลุม 
 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถาม ปญหาในการดําเนินงานของกลุมสัจจะสะสมทรัพยของจังหวัดตราดใน 3 ขั้นตอน 
ไดแก ปญหาดานพฤติกรรมของสมาชิกกลุม ปญหาดานหลักการของกลุม ปญหาดานกรรมการกลุม (เอกสารประกอบการสอน 
ปฏิบัติการวิจัยทางสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี,2556: 28) การสรางแบบวัดทัศนคติที่เรียกวา (Likert  Scale) โดยมี
ตัวเลือกตอบแบบ 5 ระดับ โดยในแตละระดับกําหนดเกณฑการใหคะแนน 
 ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปดแสดงความคิดเห็น และขอเสนอแนะในทัศนะของสมาชิกกลุมสัจจะ
สะสมทรัพย ในการพัฒนาองคกรประชาสังคมทองถิ่นของกลุมสัจจะสะสมทรัพยจังหวัดตราด 
 การเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ในการตีความชวงคาเฉล่ียจะแบง
คะแนนออกเปน 5 ระดับ ดังน้ี (ชัยยนต ประดิษฐศิลป. 2556 : 28) ไดแก คะแนนระหวาง 1.00 – 1.79แสดงวามีความเห็น  
มีปญหานอย  คะแนนระหวาง 1.80 – 2.59 แสดงวามีความเห็น  มีปญหาคอนขางนอยคะแนนระหวาง 2.60 – 3.39
 แสดงวามีความเห็น  มีปญหาปานกลาง คะแนนระหวาง 3.40 – 4.19 แสดงวามีความเห็น  มีปญหาคอนขางมาก  
และคะแนนระหวาง 4.20 – 5.00 แสดงวามีความเห็น  มีปญหามาก   

ผลการวิจัย 

1. ขอมูลสวนบุคคลของสมาชิกกลุมที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 74.30 รองลงมาเปนเพศชาย 
รอยละ 25.70 การศึกษาสวนใหญอยูในระดับตางๆ โดยเรียงลําดับจากมากไปนอยดังน้ี ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
รอยละ 36.50 ระดับประถมศึกษา รอยละ 27.50 ระดับปริญญาตรี รอยละ 18.60 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 11.40 
ระดับอนุปริญญา/ปวส. รอยละ 4.80 และระดับสูงกวาปริญญาตรีขึ้นไป รอยละ 1.20 

2. ความเห็นของสมาชิกกลุมเก่ียวกับปญหาในการดําเนินงานของกลุมสัจจะสะสมทรัพยของจังหวัดตราดโดยรวมอยู
ในระดับที่มีปญหาคอนขางมาก (µ= 3.87)  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลําดับตามคาคะแนนเฉล่ียจากมากไปนอย

ได้แก่
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พบวา  อยูในระดับที่มีปญหาคอนขางมากทุกดาน ไดแก ปญหาดานหลักการของกลุมสัจจะสะสมทรัพยของจังหวัดตราด     
(µ= 4.07) ปญหาดานพฤติกรรมของสมาชิกกลุมสัจจะสะสมทรัพยของจังหวัดตราด  (µ= 3.98) และปญหาดานกรรมการกลุม
สัจจะสะสมทรัพยของจังหวัดตราด (µ= 3.57) เม่ือพิจารณารายประเด็นในแตละดานโดยเรียงตามคาคะแนนเฉล่ีย พบวา 

ปญหาดานพฤติกรรมของสมาชิกลุมสัจจะสะสมทรัพยของจังหวัดตราด แบงออกเปน 2 กลุมใหญ คือ กลุมประเด็น
ปญหาที่มีระดับมากกับกลุมที่มีปญหาระดับคอนขางมาก กลุมประเด็นที่มีปญหามากตามลําดับมากไปหานอย ไดแก ประเด็น
เรื่องการที่สมาชิกกลุมในปจจุบันมีภาระหน้ีสินในครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น (µ = 4.49)  ประเด็นเรื่องการที่สมาชิกกลุมมีเจตนากู
เงินมากกวาการออมเงิน (µ = 4.47)  ประเด็นเรื่องการที่สมาชิกกลุมไมมีการวางแผนการใชจายหรือลดภาระคาใชจาย      
(µ= 4.41)  ประเด็นเรื่องการที่สมาชิกกลุมกูเงินมาเพื่อไปใชหน้ี (µ= 4.23) และประเด็นเรื่องการที่สมาชิกกลุมเขาเปนสมาชิก
โดยมีเจตนาไดสิทธิ กูเงินจากกลุม (µ= 4.22)  สวนกลุมประเด็นที่มีปญหาคอนขางมากตามลําดับมากไปหานอย ไดแก 
ประเด็นเรื่องการที่สมาชิกกลุมไมมีสวนรวม ในการตัดสินใจเก่ียวกับการดําเนินงานของกลุมสัจจะสะสมทรัพย (µ= 4.18) 
ประเด็นเรื่องการที่สมาชิกกลุมไมสามารถลดการกูเงินนอกระบบได (µ= 4.14)  ประเด็นเรื่องการที่สมาชิกกลุมมีปญหาไม
สามารถกูเงินจากกลุมสัจจะสะสมทรัพยเพิ่มได (µ= 4.10) ประเด็นเรื่องการที่สมาชิกกลุมไดรับสวัสดิการไมเทาเทียมกัน    
(µ= 4.08) ประเด็นเรื่องการที่สมาชิกกลุมติดอยูในวงจรเปนหน้ีไมรูจบ (µ= 3.97) และประเด็นเรื่องการที่สมาชิกกลุมกูเงิน
กลุมเพื่อนําไปปลอยเงินกูนอกระบบ (µ= 3.60) 

ปญหาดานหลักการกลุมสัจจะสะสมทรัพยของจังหวัดตราด ประเด็นที่มีปญหาในระดับมากตามลําดับมากไปหานอย 
ไดแก ประเด็นเรื่องการไมจัดสรรเงินกําไร โดยใหเงินปนผล และจัดสรรสวัสดิการใหครอบคลุมตั้งแตเกิดจนถึงตาย ทําใหกลุม
สัจจะสะสมทรัพยประสบปญหาในการดําเนินงาน (µ= 4.55)  ประเด็นเรื่องการไมมีสวนรวม สมาชิกไมรวมวางกฎระเบียบ
การบริหารงานกลุม ทําใหกลุมสัจจะสะสมทรัพยประสบปญหาในการดําเนินงาน (µ= 4.55)  ประเด็นเรื่องการไมจัดสวัสดิการ 
ทําใหสมาชิกกลุมไมสามารถอยูดีกินดี เปนสุขทุกคน ทําใหกลุมสัจจะสะสมทรัพยประสบปญหาในการดําเนินงาน (µ= 4.43)  
ประเด็นเรื่องความยืดหยุนการกู สงใชเงินกู ทําใหกลุมสัจจะสะสมทรัพยประสบปญหาในการดําเนินงาน (µ= 4.27)  ประเด็น
เรื่องการไมยึดหลักความเทาเทียมกัน เสมอภาค ทําใหกลุมสัจจะสะสมทรัพยประสบปญหาในการดําเนินงาน (µ= 4.25) และ
ประเด็นเรื่องสมาชิกไมรูจักวางแผนการใชเงินของตนเองทําใหกลุมสัจจะสะสมทรัพยประสบปญหาในการดําเนินงาน        
(µ= 4.25)  สวนกลุมประเด็นที่มีปญหาคอนขางมาก ไดแก ประเด็นเรื่องการเปนแหลงเงินทุนที่ไมสามารถแกปญหาความ
เดือดรอนทําใหกลุมสัจจะสะสมทรัพยประสบปญหาในการดําเนินงาน (µ= 4.10) และกลุมประเด็นที่ปญหาคอนขางนอย 
ไดแก ประเด็นเรื่องระบบค้ําประกันทําใหสมาชิกที่ไมมีปญหาเรื่องเงินตองกูเงินกลุมเพื่อปองกันการหนีหน้ี  (µ= 2.14) 

ปญหาดานกรรมการกลุมสัจจะสะสมทรัพยของจังหวัดตราด แบงออกเปน 2 กลุมใหญ คือ กลุมประเด็นปญหาที่มี
ระดับคอนขางมากกับกลุมที่มีปญหาระดับปานกลาง กลุมประเด็นที่มีปญหาคอนขางมากตามลําดับมากไปหานอย ไดแก 
ประเด็นเรื่องการที่ไมมีการสรางเครือขายการทํางานรวมกันในแตละกลุมทั้งหมด ทําใหกลุมสัจจะสะสมทรัพยประสบปญหาใน
การ (µ= 4.17)  ประเด็นเรื่องการที่สมาชิกสวนใหญไมมีความเชื่อม่ันการดําเนินงานของกรรมการกลุม (µ= 4.13)  ประเด็น
เรื่องการที่ไมมีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือเพื่อเสนอแนะปญหา และแนวทางแกไข (µ= 4.12)  ประเด็นเรื่องการที่กรรมการ
กลุมมักเห็นแกพวกพองตัวเองในการพิจารณาใหเงินกู (µ= 4.07) และประเด็นการที่กรรมการกลุมไมมีความซ่ือสัตย สุจริต ใน
การดําเนินงานกลุม (µ= 3.92)  สวนกลุมประเด็นที่มีปญหาปานกลางตามลําดับมากไปหานอย ไดแก ประเด็นเรื่องระบบการ
ตรวจสอบของกรรมการกลางใชเวลานอยไป (µ= 3.31) ประเด็นเรื่องกรรมการกลุมสวนใหญไมมีความรับผิดชอบ (µ= 3.14) 
และประเด็นเรื่องกรรมการกลุมไมมีศักยภาพในการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ (µ= 3.07) 

สรุปและอภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยพบวา ปญหา สาเหตุและมาตรการในการดําเนินงานกลุมสัจจะสะสมทรัพยของจังหวัดตราดน้ัน เกิดจาก
ประเด็นตาง ๆ ของปญหา 3 ดาน ดังน้ี 
 ปญหาหลักดานพฤติกรรมของสมาชิกกลุมในปจจุบันไดวา เปนปญหาที่สมาชิกกลุมอยูในภาวะหน้ีสินลักษณะอยูใน
วงจรหน้ี กลาวคือ สมาชิกกลุมใหความสําคัญในการกูเงินมากกวาการออมเงินในกลุมสัจจะสะสมทรัพยของจังหวัดตราด เม่ือกูเงิน
ไปแลวก็ใชจายโดยไมมีการวางแผนใชจาย นําไปใชจายอยางฟุมเฟอย หนามืดใชจาย หลังจากน้ันเม่ือใชจายจนเงินหมดไปโดย
ไมนําไปลงทุนเพื่อแสวงหารายได จึงทําใหมีปญหาในการใชหน้ีในเวลาตอมา เม่ือไมมีเงินใชหน้ีจึงตองหาทางไปกูหน้ีมาเพิ่มอีก
เพื่อจะนําเงินที่กูมาใหมไปใชหน้ีเกาตอไปเปนวงจรไปเรื่อย ไๆมรูจบ มห
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 สาเหตุของปญหาในการที่สมาชิกกลุมติดอยูในภาวะวงจรหน้ีน้ัน เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคของสมาชิกกลุม ใน
รูปแบบบริโภคนิยม กลาวคือสมาชิกกลุมใชจายอยางฟุมเฟอย เชน ซ้ือของเกินความจําเปนไมไดใชประโยชนแตซ้ือมาไวเพื่อ
ประดับบารมี เห็นคนอ่ืนเขามีก็ตองมีเหมือนคนอ่ืนเขา เดี๋ยวไมเท ลาสมัย โดยไมนําเงินที่กูไปใชในการลงทุนประกอบอาชีพเพื่อ
แสวงการหารายไดผลกําไรเพื่อใชหน้ีทีกู่มาจะไดมีเงินทุนของตนเองโดยไมตองไปกูอีก 
 มาตรการในการแกไขปญหา ในปจจุบันควรเนนที่จะใหสมาชิกกลุมดํารงชีวิตตามวิถีชีวิตแบบพอเพียง คือกินอยูอยาง
พอดี ประหยัดเรียบงาย ไมเบียดเบียนผูอ่ืน อยาออนไหวกับส่ิงแปลกใหม อยาตามคนอื่น สมาชิกกลุมตองใหความสําคัญกับ
การออมเงินมากกวาการกูเงิน วางแผนในการดํารงชีวิต โดยการทําบัญชีครัวเรือน เม่ือไดเห็นบัญชีที่ใชจายเกินรายไดที่ไดมา
ก็จะสามารถยับยั้งการใชจายซ้ือสินคาที่ไมจําเปนออกไปได จะไดมีภูมิคุมกันเม่ือเกิดเหตุการณในอนาคตที่เราไมรูวาจะเกิด
อะไรขึ้นและจะสงผลกระทบกับเราอยางไร 
 ปญหาหลักดานหลักการดําเนินงานของกลุมสัจจะสะสมทรัพยของจังหวัดตราดในปจจุบันไดวา เปนปญหาที่กลุมไม
สามารถจัดสรรสวัสดิการใหครอบคลุมแกสมาชิกได  ดังน้ันจึงไมสามารถใหสมาชิกกลุมกินดีอยูดีไดอยางทั่วถึง  
 สาเหตุของปญหาหลักที่กลุมไมสามารถจัดสวัสดิการใหครอบคลุมได เนื่องมาจากขาดประสิทธิภาพในการเพิ่ม
รายไดของกลุม กลาวคือการทํากองทุนและการลงทุนตาง ๆ เชน กองทุนสวัสดิการวันละบาท ที่สมาชิกกลุมไมไดเขากองทุน
ทุกคน การซ้ือของเพื่อแลกกับการใหสวัสดิการ เปนการขายที่กลุมไมหวังผลกําไรมากและรายไดสวนใหญก็จะจัดสรรใน
รูปแบบการกูเสียมากกวา  ที่จะนํามาเปนเงินปนผลและสวัสดิการที่ครอบคลุมทุกดานใหแกสมาชิกไดเต็มที ่
 มาตรการในการแกไขปญหา กลุมสัจจะสะสมทรัพยของจังหวัดตราด ตองเพิ่มวิธีการทางธุรกิจมากขึ้น เพื่อกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุด ในขณะเดียวกันพิจารณาเพื่อแสวงหาแหลงเงินทุนที่กอใหเกิดตนทุนและความเส่ียงต่ํา การลงทุนทําสินคา
พื้นบานใหกับสมาชิกกลุมโดยการใชภูมิปญญาทองถิ่นเปนการลดความเส่ียงในการที่จะใหสมาชิกกูเงินไปแลวไมนําไปลงทุน
ประกอบอาชีพจริงและลดการกูเงินของสมาชิกกลุม หาผลกําไรจากแหลงเงินนอกกลุมแลวมาจัดสรรเปนสวัสดิการใหแก
สมาชิกกลุม 
 ปญหาหลักดานกรรมการกลุมที่ทํางานใหกับกลุมสัจจะสะสมทรัพยของจังหวัดตราด ไดวา การทํางานของกรรมการกลุม
ไมไดเนนการทํางานในแนวราบ แบบมีสวนรวม แตเปนการทํางานกลุมแบบกระจุกตัว อยูที่ผูนําหรือผูนําที่เปนกรรมการกลุม 
 สาเหตุของปญหาดังกลาวเกิดขึ้นจากกรรมการกลุมน้ันมุงทํางานใหกับญาติพี่นอง พรรคพวก เปนสําคัญ เน่ืองจากเปน
การเอ้ืออํานวยผลประโยชนใหแกญาติพี่นอง พรรคพวก กรรมการกันเอง 
 มาตรการในการแกไขปญหา กรรมการตองทํางานเนนแนวราบ กลาวคือ ใหสมาชิกกลุมเขามามีสวนรวมในการ
ทํางานของกลุม เอาผลประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้ง ตองมีจิตอาสาอยางแทจริง พูดคุยสรางความสัมพันธที่ดีตอกัน ตองรับฟง
ความคิดเห็นของคนอ่ืนดวย ดังน้ันตองมีการกําหนดระยะเวลาการทํางานของกรรมการกลุมเพื่อมีการเปรียบเทียบการทํางาน
ของกรรมการกลุมถือเปนการตรวจสอบการทํางานของกรรมการกลุมไปดวย รับการตรวจสอบจากบุคคลที่เปนแกนนําของพระ
อาจารยสุบิน ปณีโต ในระยะเวลาที่กําหนดเพื่อเปนการถวงดุลการทํางานและนําหลักธรรมาภิบาลมาเปนเครื่องในการทํางาน
ของกรรมการกลุม 

ขอเสนอแนะในการวิจัยในครั้งตอไป 

1) กลุมสัจจะสะสมทรัพยของจังหวัดตราดควรไดรับการพัฒนาความม่ันคงในชีวิตในหลายมิติ เชน ความม่ันคงดาน

รายได  ดานสุขภาพ และดานสังคม-วัฒนธรรม ใหแกสมาชิกกลุม ใหดีขึ้นมากขึ้นกวาที่เปนอยู โดยใหหนวยงานที่เก่ียวของกับ
ความม่ันคงในชีวิตของมนุษย จัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนสงเสริมการพัฒนาศักยภาพกลุมเพื่อพัฒนาความม่ันคงใน
ชีวิตของสมาชิกกลุม 

2)   กลุมสัจจะสะสมทรัพยของจังหวัดตราดควรปลุกจิตสํานึกการพัฒนาความม่ันคงในชีวิตใหแกสมาชิกกลุมได
ปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และควรสงเสริมความรูความเขาใจในหลักการบริหารของกลุม ใหความรู ความเขาใจ 
เพื่อใหสมาชิกไดนําไปประพฤติปฏิบัต ิใหเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสมาชิกกลุมในแตละพื้นที่ และตองสอดคลองกับการบริหาร
จัดการแบบใหมที่มุงใหความสําคัญเรื่อง 

- การมีสวนรวมของสมาชิกกลุมสัจจะสะสมทรัพย 
- การใหความสําคัญเรื่อง ศีล คุณธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา 
- การยกระดับความรู การบริหารจัดการแบบใหม โปรงใส ตรวจสอบได มห
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- การพัฒนาการบริหารจัดการใหสอดคลองกับเจตนารมณของผูกอตั้งกลุมสัจจะสะสมทรัพย 
- การพัฒนางานฝมือเพื่อตั้งกลุมวิชาชีพเสริมแกสมาชิกกลุมสัจจะสะสมทรัพย 
- ใหความสําคัญเรื่องการประชาสัมพันธกิจกรรมของกลุมสัจจะสะสมทรัพย 
- การปลูกฝงคานิยมการดํารงชีวิตแบบพอมีพอกิน 
ซ่ึงเปนการพัฒนากลุมใหมีความเขมแข็งสูความม่ันคงอยางยั่งยืน ซ่ึงเปนการแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพการ

ดําเนินงานของกลุมสัจจะสะสมทรัพยของจังหวัดตราด อยางมีประสิทธิผลสามารถใหสมาชิกกลุมมีความม่ันคงในชีวิต หมด
หน้ีสิน อยูอยางมีความสุข  อยางเปนรูปธรรม (มาลี  เบ็ญจะมโน,2546 : 27)   
 3)   นําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนว
ทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทย เปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต
ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนา และบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะ
การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน ชี้แนะแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเปนโดยมี
พื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกตใชไดตลอดเวลาและเปนการมองโลกเชิงระบบที่มีการ
เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา มุงเนนการรอดพนจากภัยและวิกฤติ เพื่อความม่ันคงและความยั่งยืนของการพัฒนา ความพอเพียง 
หมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีและตองประกอบไปดวยสอง
เงื่อนไข คือเงื่อนไขความรู เงื่อนไขคุณธรรม (อภิชัย พันธเสน 2549: 33) 
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การวิจัยบูรณาการการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและการพัฒนาคุณคาความหลากหลายทาง
ชีวภาพกรณีศึกษาการอนุรักษและฟนฟูปาแสมเพื่อลดการกัดเซาะชายฝงบานเกาะแมว-แหลม

หญายึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาชาวบาน 
The Research Program Integration of Environmental Management and the 

Development of The Biodiversity values : A Case Studies Coppice to Reduce 
Coastal Erosion Koh-Maew - Laem Ya in Accordance With the Principles of 

Sufficiency Economy and the Local Wisdom. 
พงศธร จันทรตรี1, ชลพรรณ  ออสปอนพันธ2 , นภา จันทรตรี2 , วิรัช สมัครสมาน3,อมรรัตน บุญพิทักษ4 
1คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร,2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ,3 นักวิจัยทองถิ่น  

4 นักศึกษารัฐประศาสนศาสตร 

บทคัดยอ 
 งานวิจัยชิ้นน้ีการวิจัยบูรณาการการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมและการพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพ
กรณีศึกษาการอนุรักษและฟนฟูปาแสมเพื่อลดการกัดเซาะชายฝงบานเกาะแมว-แหลมหญายึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และภูมิปญญาชาวบานครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ1. ศึกษาสาเหตุและผลกระทบของปญหาการกัดเซาะชายฝงเกาะแมว-แหลม
หญา จังหวัดจันทบุร2ี.ศึกษารูปแบบวิธีการถายทอดภูมิปญญาชาวบานในการอนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
ของทรัพยากรชายฝงและการลดการกัดเซาะชายฝงเกาะแมว-แหลมหญา และเพิ่มศักยภาพกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของเทศบาลตําบลปากนํ้าแหลมสิงห อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี3.ศึกษาลักษณะ
และการนํานโยบายไปปฏิบัติโดยองคกรชุมชนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาชาวบานและสรางเครือขาย
ประชาสังคมของชุมชนเกาะแมว-แหลมหญา จังหวัดจันทบุร ีผลการวิจัยพบวา1.สาเหตุและผลกระทบของปญหาการกัดเซาะ
ชายฝงเกาะแมว จังหวัดจันทบุรีมีสาเหตุ และผลกระทบไดแก 1) คล่ืนลมแรงกัดเซาะชายฝง 2)การทํานากุงสงผลกระทบทําให 
1) ที่ดินที่เคยเปนนาขาวเปล่ียนเปนทะเล 2 )ทรัพยากรทางทะเลลดลงสงผลใหรายไดของชาวบานลดลง 2. พบวาสามารถ
นําเอากระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวม(Participatory Action Research) มาใชเพื่อฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพและ
เพิ่มศักยภาพกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของเทศบาลตําบลปากนํ้าแหลมสิงหได 3.พบวา
สามารถขับเคล่ือนการลดการกัดเซาะชายฝงเกาะแมว-แหลมหญาโดยการปลูกปาแสมได 
คําสําคัญ: การบูรณาการ, การบริหารจัดการ, ส่ิงแวดลอม, ความหลากหลายทางชีวภาพ, การอนุรักษและฟนฟู, การกัดเซาะ 

Abstract 

 Environmental management and developing biodiversity under the frameworks of Sufficiency 
Economy Theory and local wisdom were integrated into this research. This research was conducted at 
Koh Maew and Laem Yah’ areas in Chanthaburi. Its main purpose was to rehabilitate the Sa Mae forest in 
order to decrease an amount of coastal erosion. This research study aimed to investigate causes and 
effects of coastal erosion in the villages. Additionally, it also aimed to develop environmental 
management skills for PaknamLaemsing’s municipal members. Moreover, it also aimed to investigate the 
ways in which local wisdom of decreasing an amount of coastal erosion was taught to their village 
members. Additionally, it aimed to investigate the ways in which policies from the administrators were 
put into practice under the frameworks of Sufficiency Economy Theory, local wisdom, and co-operation in 
the villages. Results revealed that main causes of  Koh Maew’s coastal erosion were sea waves and 
shrimp farming.  The shrimp farming changed the rice field into the seabed, decreasing the amount of 
marine resources. Finally, this resulted in a decreasing amount of income from local fishery. The 
researchers found that the method of participatory action research was able to solve these problems. It 
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could create co-operation between local administrative organizations. Researchers found the effective 
ways of reducing coastal erosion in Koh Maew and Laem Yah’s areas by growing Sa Maes. 
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บทนํา 

สืบเน่ืองจากพระราชดํารัสของสมเด็จพระนางเจาฯ บรมราชินีนาถเม่ือ 11 สิงหาคม 2542 (2555: ออนไลน) ความ
วาเม่ือตอนแตงงานขณะน้ันอายุ 17 ใกล 18 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดย้ําความสําคัญของปาชายเลนทรงรับส่ังวาตอง
คอยดูแลอยางใหคนทําลายเพราะเปนแหลงอนุบาลกุงหอยเปนที่หลบภัยและเปนอาหารใหมนุษยแตในขณะน้ีมีการทําลายปา
ชายเลนขอใหตระหนักถึงความสําคัญอยางไปทําลายจังหวัดธนวัฒน จารุพงษสกุลและคณะ (2552) ไดชี้วาจังหวัดจันทบุรีมี
ชายฝงทะเลยาวทั้งส้ิน 80 กิโลเมตรชายฝงถูกกัดเซาะรุนแรง 16 กิโลเมตรและชายฝงถูกกัดเซาะปานกลางยาว 3 กิโลเมตร 
พื้นที่ประสบปญหาวิกฤติการกัดเซาะรุนแรงที่สุดของประเทศไทยแหงหน่ึงคือชายฝงทะเลเกาะแมว-แหลมหญา อําเภอแหลม
สิงห จังหวัดจันทบุรี ชายฝงทะเลที่ถูกกัดเซาะรุนแรงมากอยูทางดานทิศใตของบานเกาะแมวลงมาทางใตจนถึงแหลมหญา พบ
อัตราการกัดเซาะมากกวา 5 เมตรตอป การกัดเซาะทําใหปาชายเลนดานหน่ึงลมตายลงเปนระยะทางยาวตามชายฝงประมาณ 
16 กิโลเมตร ปจจัยที่ทําใหเกิดการกัดเซาะรุนแรงเน่ืองมาจากชายฝงมีความชันนอยทําใหคล่ืนลมเคล่ือนตัวปะทะชายฝงทะเล
โดยตรง 
 คณะวิจัยไดเดินทางไปยังพื้นที่บานเกาะแมว ตําบลปากนํ้าแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี พบวาอาชีพของคนในชุมชน
สวนใหญประกอบอาชีพประมงพื้นบานและรับจาง ซ่ึงผลกระทบที่เห็นไดชัดเจนคือความเส่ือมโทรมของทรัพยากรสัตวนํ้าใน
ทะเลทําใหชาวประมงพื้นบานตองออกจับสัตวนํ้าไกลนํ้าซ่ึงโดยความเปนจริงแลวในอดีตพื้นที่บานเกาะแมวเปนแหลง
ทรัพยากรทางทะเลที่สมบูรณแหงหน่ึงที่ทั้งชาวประมงในพื้นที่และใกลเคียงจะเขามาหาสัตวนํ้าในพื้นที่จากปญหาการกัดเซาะ
ชายฝงอยางรุนแรงทีพบวาในพื้นที่บานเกาะแมวหมู 16น้ันมีแนวการกัดเซาะชายฝงยาวถึงหมู 13และ14 บานเขานอย 
ชาวบานในพื้นที่สวนใหญมีอาชีพทําประมงพื้นบาน รับจางและทํานากุงชาวประมงในพื้นที่บานเกาะแมวตองออกไปจับสัตวนํา
ไกลขึ้นเน่ืองจากทรัพยากรสัตวนํ้าบริเวณพื้นที่บานเกาะแมวมีจํานวนลดลงเน่ืองจากปาแสมมีนอยปจจุบันมีหนวยงานที่
เก่ียวของไดคือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายซ่ึงดําเนินการโดยศูนยอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่1(ระยอง)      
ไดเขามาแกไขปญหากัดเซาะชายฝงบานเกาะแมวดวยการปกไมไผกันคล่ืนเพื่อลดการกัดเซาะชายฝงพบวาทําใหมีปาแสม
เกิดขึ้นตลอดหลังแนวไมไผทําใหสัตวนํ้าตางๆที่หายไปเริ่มกลับมาเน่ืองจากมีปาแสมเปนที่วางไขเปนแหลงอาหารและ
เจริญเติบโตของสัตวนํ้าเศรษฐกิจนานาชนิดๆและเม่ือปาแสมมีเพิ่มขึ้นก็ทําใหความเร็วของกระแสนํ้าลดลงทําใหตะกอนดินที่
พัดมากับกระแสนําตกตะกอนทับถมเกิดแผนดินงอกออกมา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรีไดกําหนดปรัชญาไววาเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
และกําหนดวิสัยทัศนไววา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีเปนมหาวิทยาลัยแหงการเรียนรูที่มุงเนนการผลิตบัณฑิตและบูรณา
การภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาสากลเพื่อการพัฒนาใหเขมแข็งและยั่งยืนการที่นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมจะเกิดผลในทางปฏิบัติไดน้ันนอกจากมาตรการบังคับใชกฎหมายและการปฏิบัติการของเจาหนาที่รัฐบาลแลวความ
รวมมือของภาคประชาชนในลักษณะองคกรชุมชนหรือเครือขายกลุมชาวบานโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิ
ปญญาชาวบานยังมีความสําคัญยิ่งซ่ึงสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลที่พลเอกประยุทธ จันทรโอชานายกรัฐมนตรีแถลงตอ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ นโยบายขอที่ 9 การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับ
การใชประโยชนอยางยั่งยืนขอ9.1 สงเสริมการอนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางยั่งยืน คํานึงถึงขีดจํากัดและศักยภาพในการฟนตัว สรางโอกาสในการเขาถึงและแบงปนผลประโยชนอันเกิดขึ้นจากการ
ใชทรัพยากรพันธุกรรมอยางยุติธรรมและเทาเทียม เพื่อสรางความเปนอยูที่ดีของประชาชน ความม่ันคงทางดานอาหาร 
สุขอนามัย สนับสนุนวิถีชีวิตของชุมชนและการพัฒนาเพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ รวมทั้งใหการคุมครอง เพื่อใหเกิดความ
ปลอดภัยทางสังคมดังน้ันประเด็นสําคัญของโครงการวิจัยการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมและการพัฒนาคุณคาความหลากหลาย
ทางชีวภาพ กรณีศึกษาการอนุรักษและฟนฟูปาแสมเพื่อลดการกัดเซาะชายฝงของชุมชนบานเกาะแมว-แหลมหญา ยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาชาวบาน คือ ทําอยางไรที่จะใหชุมชนตระหนักและเห็นความสําคัญของปาแสมและปา
ชายเลนอันจะนําไปสูการสรางฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืนและยกระดับระดับคุณภาพชีวิตของ
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อัตราการกัดเซาะมากกวา 5 เมตรตอป การกัดเซาะทําใหปาชายเลนดานหน่ึงลมตายลงเปนระยะทางยาวตามชายฝงประมาณ 
16 กิโลเมตร ปจจัยที่ทําใหเกิดการกัดเซาะรุนแรงเน่ืองมาจากชายฝงมีความชันนอยทําใหคล่ืนลมเคล่ือนตัวปะทะชายฝงทะเล
โดยตรง 
 คณะวิจัยไดเดินทางไปยังพื้นที่บานเกาะแมว ตําบลปากนํ้าแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี พบวาอาชีพของคนในชุมชน
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ชาวบานในพื้นที่สวนใหญมีอาชีพทําประมงพื้นบาน รับจางและทํานากุงชาวประมงในพื้นที่บานเกาะแมวตองออกไปจับสัตวนํา
ไกลขึ้นเน่ืองจากทรัพยากรสัตวนํ้าบริเวณพื้นที่บานเกาะแมวมีจํานวนลดลงเน่ืองจากปาแสมมีนอยปจจุบันมีหนวยงานที่
เก่ียวของไดคือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายซ่ึงดําเนินการโดยศูนยอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่1(ระยอง)      
ไดเขามาแกไขปญหากัดเซาะชายฝงบานเกาะแมวดวยการปกไมไผกันคล่ืนเพื่อลดการกัดเซาะชายฝงพบวาทําใหมีปาแสม
เกิดขึ้นตลอดหลังแนวไมไผทําใหสัตวนํ้าตางๆที่หายไปเริ่มกลับมาเน่ืองจากมีปาแสมเปนที่วางไขเปนแหลงอาหารและ
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรีไดกําหนดปรัชญาไววาเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
และกําหนดวิสัยทัศนไววา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีเปนมหาวิทยาลัยแหงการเรียนรูที่มุงเนนการผลิตบัณฑิตและบูรณา
การภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาสากลเพื่อการพัฒนาใหเขมแข็งและยั่งยืนการที่นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมจะเกิดผลในทางปฏิบัติไดน้ันนอกจากมาตรการบังคับใชกฎหมายและการปฏิบัติการของเจาหนาที่รัฐบาลแลวความ
รวมมือของภาคประชาชนในลักษณะองคกรชุมชนหรือเครือขายกลุมชาวบานโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิ
ปญญาชาวบานยังมีความสําคัญยิ่งซ่ึงสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลที่พลเอกประยุทธ จันทรโอชานายกรัฐมนตรีแถลงตอ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ นโยบายขอที่ 9 การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับ
การใชประโยชนอยางยั่งยืนขอ9.1 สงเสริมการอนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางยั่งยืน คํานึงถึงขีดจํากัดและศักยภาพในการฟนตัว สรางโอกาสในการเขาถึงและแบงปนผลประโยชนอันเกิดขึ้นจากการ
ใชทรัพยากรพันธุกรรมอยางยุติธรรมและเทาเทียม เพื่อสรางความเปนอยูที่ดีของประชาชน ความม่ันคงทางดานอาหาร 
สุขอนามัย สนับสนุนวิถีชีวิตของชุมชนและการพัฒนาเพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ รวมทั้งใหการคุมครอง เพื่อใหเกิดความ
ปลอดภัยทางสังคมดังน้ันประเด็นสําคัญของโครงการวิจัยการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมและการพัฒนาคุณคาความหลากหลาย
ทางชีวภาพ กรณีศึกษาการอนุรักษและฟนฟูปาแสมเพื่อลดการกัดเซาะชายฝงของชุมชนบานเกาะแมว-แหลมหญา ยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาชาวบาน คือ ทําอยางไรที่จะใหชุมชนตระหนักและเห็นความสําคัญของปาแสมและปา
ชายเลนอันจะนําไปสูการสรางฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืนและยกระดับระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
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วัตถุประสงค 

 1.เพื่อศึกษาสาเหตุและผลกระทบของปญหาการกัดเซาะชายฝงเกาะแมว-แหลมหญา จังหวัดจันทบุร ี
 2.เพื่อศึกษารูปแบบวิธีการถายทอดภูมิปญญาชาวบานในการอนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพของ
ทรัพยากรชายฝ งและการลดการกัดเซาะชายฝง เกาะแมว -แหลมหญา และเพิ่มศักยภาพกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของเทศบาลตําบลปากนํ้าแหลมสิงห อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุร ี
 3.เพื่อศึกษาลักษณะและการนํานโยบายไปปฏิบัติโดยองคกรชุมชนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญา
ชาวบานและสรางเครือขายประชาสังคมของชุมชนเกาะแมว-แหลมหญา จังหวัดจันทบุร ี

วิธีการดําเนินการวิจัย 

โครงการวิจัยการบูรณาการการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมและการพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพ 
กรณีศึกษาการอนุรักษและฟนฟูปาแสมเพื่อลดการกัดเซาะชายฝงของชุมชนบานเกาะแมว-แหลมหญา ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาชาวบานเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research) 
ระหวางภาคีเครือขายตางๆประกอบดวย ชมรมอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรอาวบางกะไชย กลุมประมงพื้นบานปากนํ้าแขมหนู 
นายศรีสุวรรณ วิเชียรผูใหญบาน หมู14 นายสุทัศน คําผันผูใหญบานหมู16 ศูนยอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่
1 (ระยอง) องคการปกครองสวนทองถิ่นชาวบานในชุมชนและมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีมีวิธีดําเนินการวิจัยมีดังตอไปน้ี 
 1.ขั้นตอนการเตรียมความพรอมของนักวิจัยและชุมชนที่อาศัยอยูบานเกาะแมวซ่ึงการศึกษาวิจัยครั้งน้ีไดดําเนินการ
วิจัยเฉพาะพื้นที่บานเกาะแมวเน่ืองจากไมสามารถเดินทางไปยังบานแหลมหญาที่ตั้งอยูบนเกาะกลางนํ้าเขตพื้นที่หมูที่ 2 ของ
ตําบลบางชัน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรีได การศึกษาเริ่มจากนักวิจัยลงพื้นที่ชุมชนเพื่อพบปะกับทีมนักวิจัยชุมชนโดยใชเวที
พบปะแลกเปล่ียนเพื่อทําความเขาใจเก่ียวกับเปาหมายและกระบวนการวิจัยและประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากโครงการวิจัย 
รวมทั้งการแกนนําในชุมชนที่สามารถทํางานรวมกันโดยใชวิธีการปรับแนวความคิดกระบวนการในการทํางานรวมกัน  
 2.ขั้นตอนการวางแผนปฏิบัติการเพื่อสรางกระบวนการเรียนรูโดยแกนนําที่เปนตัวแทนของชุมชนและเปนนักวิจัย
ชาวบานของโครงการวิจัยรวมกันจัดเก็บขอมูลเบื้องตนของชุมชนที่มีวิถีชีวิตเปล่ียนแปลงไป เม่ือปาชายเลนถูกรุกรานกลายเปน
นากุงและความหลากหลายทางชีวภาพลดลง อาศัยการรวมกลุมของชาวบานเพื่อสรางกิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพของกลุม
ดวยการมีสวนรวมในการสรางจิตสํานึกตระหนักถึงผลกระทบของการกัดเซาะชายฝงโดยใชภูมิปญญาชาวบานที่มีอยูของชุมชน
ที่มีศักยภาพมาสรางกิจกรรม 
 3.ขั้นตอนการถายทอดองคความรูภูมิปญญาชาวบานโดยการปลูกปาแสม 
 4.ขั้นตอนการประเมินผลสัมฤทธ์ิและผลกระทบของการวิจัยโครงการถายทอดผลการวิจัยไปใชประโยชนโดยการจัด
เวทีคืนขอมูลการวิจัยใหชุมชน 

ผลการวิจัย 

 ผลจากการวิเคราะหขอมูลสามารถตอบวัตถุประสงคไดดังน้ี 
 1. สาเหตุและผลกระทบของปญหาการกัดเซาะชายฝงเกาะแมวจังหวัดจันทบุรี มี 2 สาเหตุไดแก 1.คล่ืนลมแรงทํา
สงผลทําใหเกิดคล่ืนสูงปะทะกับชายฝงอยางรุนแรงเน่ืองจากชายฝงที่มีความลาดชันนอย นํ้าทวมไดงาย ตะกอนที่ประกอบกัน
เปนชายฝงเปนทรายปนดินเหนียวซ่ึงรวนจับตัวไมแนนและชายฝงที่เปดโลงรับมรสุมโดยตรง 2. การทํานากุงโดยการสูบนํ้า
ทะเลเขาสูนากุงหลังหาดและมีถนนสรางชิดชายฝงมากซ่ึงอาจจะทําเกิดการทรุดตัวของถนนและมีผลกระทบถึงการเคล่ือนตัว
ของตะกอนดิน ผลกระทบของการกัดเซาะชายฝงบานเกาะแมวมี 1) การเปล่ียนสภาพของพื้นที่จากนาขาวกลายมาเปนนากุง
และถูกกัดเซาะจนกลายเปนทะเล 2) สัตวนํ้าในทะเลลดนอยลงสัตวนํ้าวัยออนไมมีที่อยูอาศัยเน่ืองจากปาแสมถูกทําลายทําให
สัตวนํ้าที่จับไดมีขนาดเล็กขายไมไดราคาไมคุมกับคาโสหุยที่เสียไปทําใหรายไดของชาวบานลดลง 
 2. รูปแบบวิธีการถายทอดภูมิปญญาชาวบานในการอนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากร
ชายฝงและการลดการกัดเซาะชายฝงเกาะแมวและเพิ่มศักยภาพกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของ
เทศบาลตําบลปากนํ้าแหลมสิงห อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี พบวา 1.รูปแบบวิธีการถายทอดภูมิปญญาชาวบานในการ
อนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรชายฝงและการลดการกัดเซาะชายฝงเกาะแมวดวยการจัดเวที
ประชุมเชิงปฏิบัติการถายทอดภูมิปญญาแสมจากผูใหญในชุมชนและนอกชุมชน2)รูปแบบวิธีการและการเพิ่มศักยภาพการมห
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บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของเทศบาลตําบลปากนํ้าแหลมสิงห อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี 
คณะวิจัยพบวาสามารถนํากระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวม(Participatory Action Research) มาใชเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของเทศบาลตําบลปากนํ้าแหลมสิงหดวยการสงเสริมการมีสวนรวมของคน
ในชุมชน โดยใหคนในในชุมชนไดมีโอกาสเขามาเปนนักวิจัยรวมกันในการรวมคิด วางแผนและตัดสินใจในการแกไขปญหาการ
กัดเซาะชายฝงในพื้นที่บานเกาะแมวที่ผานมาพบวาทางเทศบาลตําบลปากนํ้าแหลมสิงหมีกลไกขับเคล่ือนการทําประชาสังคม
เพื่อคนหาและแนวทางแกไขอยูแลวแตจากที่คณะวิจัยไดศึกษาแผนยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลปากนํ้าแหลมสิงห พบวามี
การระบุถึงแผนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไวแบบกวางๆไมไดระบุพื้นที่และแผนการทํางานดังน้ัน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี จึงไดนํากระบวนการวิจัย
แบบมีสวนรวมมาบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาการวิเคราะหโครงการและการบริหารโครงการดวยการให
นักศึกษาลงพื้นที่สัมภาษณเพื่อศึกษาสภาพปญหาและคนวิธีการแกไขอยางเปนระบบและนําเสนอขอมูลที่คนพบตอชุมชนบาน
เกาะแมวผานเวทีคืนขอมูลการวิจัยใหชุมชนเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงแผนยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลปากนํ้า
แหลมสิงหตอไป 

3.ผลการศึกษาลักษณะการนํานโยบายไปปฏิบัติโดยองคกรชุมชนองคกรชุมชนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
ภูมิปญญาชาวบานและสรางเครือขายประชาสังคมของชุมชนเกาะแมว จังหวัดจันทบุรีพบวา1) ลักษณะการนํานโยบายไป
ปฏิบัติโดยองคกรชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาชาวบานพบวา1)คณะกรรมการการแกไขปญหา
การกัดเซาะชายฝงไดมีกิจกรรมการปลูกปาชายเลนทั้งตนโกงกางและตนแสมในวาระสําคัญตางๆโดยการสนับสนุนของ
หนวยงานภาครัฐไดแกเทศบาลตําบลปากนํ้าแหลมสิงห ศูนยอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่1 (ระยอง) เปนตน   2)
การสรางเครือขายประชาสังคมของคณะกรรมการการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงพบวาการทํางานของคณะผูวิจัยเปน
ตัวเช่ือมระหวางคณะกรรมการการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงกับกลุมประมงพื้นบานอ่ืนๆไดแก กลุมประมงพื้นบาน
ปากนํ้าแขมหนู ชมรมอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติอาวบางกะไชย ผานการเขารวมกิจกรรมที่ทางคณะผูวิจัยไดจัดขึ้น
เชนการประชุมเชิงปฏิบัติการตางๆทําใหแกนนํามีโอกาสในการพูดคุยแลกเปล่ียนขอมูลกันทําใหเกิดเปนเครือขายประชาสังคม
แตพบปญหาและอุปสรรคที่เกิดจากความไมเขาใจกันระหวางชาวบาน นายทุนและภาครัฐอันจะเปนบทเรียนใหเกิดการเรียนรู
รวมกันทั้งผูมีสวนเก่ียวของ ผูมีสวนไดสวนเสีย ผูศึกษารัฐประศาสนศาสตร นักวิจัยและนักศึกษาไดถอดบทเรียนจากส่ิงที่
เกิดขึ้นเพื่อใชเปนบทเรียนในการทํากิจกรรมตางๆรวมกับชุมชนตอไป 
ภาพกิจกรรม 

 
เวทีเสวนาการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงบานเกาะแมว ณ ศาลาประชาคมบานเกาะแมว 

วันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ.2558 

 
กิจกรรมการปลูกแสม ณ บานเกาะแมว ตําบลปากนํ้าแหลมสิงห อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี 
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เวทีการถายทอดผลการวิจัยไปใชประโยชน ณ วัดเกาะแมว อําเภอแหลมสิงห  จังหวัดจันทบุร ี

วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2558 

 
กิจกรรมปลูกปาแสม ณ บานเกาะแมว 

วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2558 

สรุปและอภิปรายผล  

 1. ขอคนพบเรื่องความรูสําหรับชุมชนกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติชายฝง คณะวิจัยคนพบวาในอดีตประมาณ
50ปที่แลวพื้นที่บานเกาะแมวชาวบานสวนใหญมีอาชีพทํานาปลูกขาวโดยมีหลักฐานเปนโฉนดที่ดินของชาวบานที ่ระบุวา
บริเวณประตูนํ้าที่อยูตั้งอยูหางจากถนนปจจุบันประมาณ 1 กิโลเมตรเคยเปนนาขาวที่อาศัยนํ้าฝนในการทํานามีประตูกันนํ้าที่
ปองกันนํ้าทะเลไหลเขาสูที่นาถัดจากประตูนํ้าไปเปนชายฝงทะเลที่มีปาชายเลนอุดมสมบูรณมีตนแสมมีขนาดใหญขึ้นหนาแนน
ตอมาชาวบานเริ่มตัดตนแสมออกเพื่อตองการนําเรือเขามาจอดเทียบบริเวณบานเพื่อสะดวกในการขนสงสัตวทะเลที่จับไดเขา
บานไมตองเดินไกลทําใหปาแสมถูกทําลายจนหมดและเริ่มมีการเปล่ียนแปลงพื้นที่จากการทํานาขาวมาเปนทํานากุงทําใหเกิด
ปญหาการกัดเซาะชายฝงกัดกินพื้นที่เขามาเรื่อยๆเน่ืองจากคล่ืนลมบริเวณดังกลาวมีความรุนแรงซํ้ายังไม มีปาแสมที่
เปรียบเสมือนกําแพงธรรมชาติที่คอยลดแรงปะทะของคล่ืนลมจนในที่สุดพื้นที่นาขาวกลายเปนทะเลดังที่เห็นในปจจุบัน                            
ซ่ึงวิธีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติชายฝงบานเกาะแมวคณะวิจัยพบวาควรสงเสริมใหชาวบานในพื้นที่เขามามีสวนรวมตั้งแต
เริ่มตนตนและตองใหมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆใหมากที่สุดคณะผูวิจัยจึงไดเปดโอกาสประชาชนใหเขามามีสวนรวมกับ
โครงการวิจัยผานแกนนําชมรมอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติอาวบางกะไชยซ่ึงที่ผานมาคณะวิจัยไดติดตอกับนายสุทัศน 
คําผัน ผูใหญบานหมู16 เปนหลักเน่ืองจากพบวาเปนแกนนําทีไ่ดดําเนินการปกแนวไมไผบริเวณชายฝงบานเกาะแมวหมู16และ
บานเขานอยหมู14 ซ่ึงจากการพูดคุยกันในเบื้องตนกับแกนนําเรื่องการมีสวนรวมของชาวบานในพื้นที่แนวปกไมไผแตไดรับ
คําตอบจากแกนนําวาชาวบานในพื้นที่ทั้ง 2 หมูบานไมใหความสนใจและมีสวนรวมกับโครงการปกไมไผในพื้นที่เพื่อแกไข
ปญหาการกัดเซาะชายฝงเน่ืองจากชาวบานไมมีเวลาตองทํามาหากินแตเม่ือคณะวิจัยไดมีโอกาสสัมภาษณชุมชนกลับพบวาการ
ทํางานของผูใหญบานเปนการทํางานระหวางผูใหญหมู16 บานกับหนวยงานของภาครัฐคือเทศบาลตําบลปากนํ้าแหลมสิงห
และศูนยอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่1(ระยอง)เทาน้ันไมไดดึงเอาชาวบานที่เปนเจาของพื้นที่เขามามีสวนรวมใน
การตัดสินใจ จนภายหลังเกิดปญหาเน่ืองจากชาวบานที่เปนเจาของที่ดินบริเวณแนวปกไมไผเริ่มตอตานการทํางานเพราะ
ผูใหญบานไดมีปญหากับชาวบานเรื่องการแจงความใหตํารวจมาจับชาวบานที่ตัดตนไมในที่ดินของตัวเองสอดคลองกับ               
ณิฏฐารัตน ปภาวสิทธ์ิและคณะ(2546)ไดอธิบายหลักการฟนฟูปาชายเลนโดยการชุมชนมีสวนรวม ดังน้ี1. การใหชุมชนมามี
สวนรวมตั้งแตเริ่มตนของการฟนฟู เชน ตั้งแตขั้นตอนของการวางแผน เพื่อใหม่ันใจวาอยูบนพื้นฐานของความตองการของ
ชุมชนอยางแทจริง เชน การใหชุมชนมีความเขาใจถึงเหตุผลวาทําไมจึงตองการมีการฟนฟูปาชายเลน การเลือกพื้นที่ที่จะทํา
การฟนฟู วิธีการฟนฟูที่ชุมชนจะทําใหและมีความเหมาะสม วันที่จะทําการปลูก ไปจนถึงขั้นตอนของการดูแลบํารุงรักษาและ
การปลูกซอมแซม เปนตน 2. การสรางจิตสํานึกและการเสริมสรางแรงจูงใจตาง ๆ ใหกับชุมชน เพื่อใหชุมชนมีความรูความมห
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เขาใจเก่ียวกับระบบนิเวศและความสําคัญของปาชายเลน และการทําใหชุมชนทราบวาตนเองเปนผูที่จะไดรับผลประโยชนจาก
การฟนฟู เชน ปาชายเลนจะเปนกําแพงธรรมชาติเปนแหลงเพาะขยายพันธุสัตวนํ้าและเปนแหลงไมใชสอยในอนาคต 
 2. ขอคนพบเรื่ององคความรูดานสาเหตุและผลกระทบการกัดเซาะชายฝงของชุมชนบานพบวาจากสัมภาษณ
ชาวบานถึงผลกระทบเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางออมพบวาพื้นที่บานเขานอยหมูที1่3 และ14ที่เปนพื้นที่ปกแนวไมไผชะลอคล่ืน
ระยะที่2จํานวน 3 กิโลเมตรติดตอกับแนวไมไผเกาของบานเกาะแมวหมู 16ที่ทําแนวปกไมไผชะลอคล่ืนเพื่อแกไขปญหาการกัด
เซาะชายฝงเน่ืองจากปาแสมที่เคยมีอยูและสรางความอุดมสมบูรณมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงเปนที่อยูอาศัยของสัตว
ทะเลนอยใหญหลากหลายชนิดที่อาศัยหากินและขยายพันธุใหชาวบานไดอาศัยทํามาหากินเพียงออกเรือหางจากชายฝงไมมา
กงก็ไดปลาเต็มลําเรือเม่ือปาแสมถูกทําลายความหลากหลายทางชีวภาพลดลงทําใหปจจุบันชาวบานตองออกไปหาปลาใน
บริเวณที่ไกลขึ้นแตปริมาณปลาและสัตวนํ้าที่จับไดมีปริมาณที่นอยและมีขนาดเล็กไมคุมกับคาโสหุยที่ใชในการทําการประมงใน
แตละครั้งซํ้ายังไดรับผลกระทบจากเรืออวนลากที่แวะเวียนเขามาจับปลาบริเวณชายฝงบานเกาะแมวเปนระยะๆซึ่ง
เปรียบเสมือนการซํ้าเติมปญหาในพื้นที่ใหมีมากขึ้นกวาเดิมสอดคลองกับวิสุทธ์ิ ใบไม (2538) ไดอธิบายภูมิปญญาไทยกับการใช
ประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพของทองถิ่น การพัฒนาอยางยั่งยืนโดยไมฝนธรรมชาติเปนแนวทางการพัฒนายุคใหมที่มีความ
โยงใยไปถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนโดยเฉพาะทรัพยากรดานความหลากหลายทางชีวภาพที่บรรพบุรุษของเราได
หยิบมาใชสอยอยางทะนุถนอมเปนเวลายาวนานนับพัน ๆ ปและไดส่ังสมความรูความเขาใจในการใชทรัพยากรชีวภาพอยาง
ยั่งยืนมาโดยตลอดในรูปแบบของหมอชาวบานที่ใชวิธีการรักษาโรคภัยไขเจ็บแบบโบราณจากพืชสมุนไพรที่หาไดจากปาเขา
ลําเนาไพรที่มีอยูมากมายในอดีตและในรูปแบบของเกษตรพื้นบานที่พัฒนาและรักษาพันธุพืชอาหารและพันธุสัตวเล้ียงการ
ดํารงชีวิตบรรพชนไทยไดส่ังสมความรูความเขาใจและไดใชทรัพยากรชีวภาพที่มีอยูอยางอุดมสมบูรณอยางชาญฉลาดใน
ภาพลักษณของ ภูมิปญญาชาวบานและปราชญชาวบานแตเปนเรื่องที่นาเสียดายอยางยิ่งที่ทรัพยากรบุคคลทั้ง 2 ประเภทน้ีได
ถูกทอดทิ้งและอาจถูกเหยียดหยามวาเปนคนโบราณลาสมัยไมพัฒนาตามกระแสการพัฒนาโดยนักพัฒนายุคใหมที่มีแนวคิด
แบบตะวันตก ในชวง 20-30 ปที่ผานมาทําใหประเทศไทยเราตองสูญเสียปราชญชาวบานและภูมิปญญาทองถิ่นไปพรอม ๆ กับ
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพอยางนาเสียดายยิ่งเสมือนเปนการทุบหมอขาวของตัวเองอยางนาละอายใจและไมนา
ใหอภัย ครั้นเม่ือกระแสการพัฒนาตามแบบตะวันตกไดช้ีนําวาการพัฒนายุคใหมจะตองเนนการพัฒนาอยางยั่งยืนกลุม
นักพัฒนาของไทยเราก็ตองสนองตอบกระแสการพัฒนาแนวใหมตามไปดวยแทที่จริงแลวก็ไมนาจะเรียกวาเปนการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนยุคใหมเพราะแนวความคิดเก่ียวกับการพัฒนาอยางยั่งยืนน้ันเปนวิถีชีวิตของบรรพชนไทยในอดีตไดถือปฏิบัติตอกันมา
เปนเวลานานนับพัน ๆ ปเพียงแตเราไมไดใสใจในภูมิปญญาไทยและแนวความคิดของปราชญชาวบานของเราเทาน้ันเองเสมือน
วาอยูใกลเกลือกินดางฉันใดก็ฉันน้ัน 
 3. ขอคนพบเรื่องถายทอดภูมิปญญาการปลูกปาแสมสูชุมชนกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาชาวบาน
พบวาพื้นดินในบริเวณชายฝงบานเกาะแมวเปนทรายปนดินเหนียวซ่ึงรวนจับตัวไมแนนมีการทับถมของตะกอนดินและที่อยู
อาศัยของสัตวจําตางๆเชนหอยนานาชนิดทําใหพื้นดินมีความอุดมสมบูรณเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของตนแสมซ่ึงตนแสม
เองก็เปนแหลงผลิตอาหารที่สําคัญของสัตวนํ้าและรากพิเศษเรียกวารากหายใจโผลจากดินหรือโคลนมีมีรากแกวเปนขนแข็ง
และงอนขึ้นจึงสามารถยึดเหน่ียวดินไวไดแนนจะทําใหเกิดดินงอกและเกิดเปนแผนดินใหม เม่ือมีตนแสมขึ้นหนาแนนก็จะ
กลายเปนฉากกําบังปองกันคล่ืนลมกัดเซาะชายฝงเปนอยางดีดังตัวอยางที่บานเขานอยหมู 14 ชาวบานทานหน่ึงกลาววา
เม่ือกอนพื้นที่ตรงน้ียังเปนพื้นดินที่ชาวบานใชอาศัยทํามาหากินอยูเลยแตเม่ือปาแสมถูกทําลายพื้นที่ชาวบานถูกกัดเซาะจน
กลายเปนทะเลจนเม่ือมีโครงการปกไมไผก็มีตนแสมขึ้นและเจริญเติบโตขึ้นเปนดงเลียบไปตามแนวชายฝงทําใหผืนแผนดินงอก
ออกไปในทะเล คณะวิจัยไดเล็งเห็นถึงประเด็นน้ีเพราะปญหาการกัดเซาะชายฝงเปนปญหาที่สําคัญของตําบลเกาะแมวและ
การศึกษาของผูเชี่ยวชาญที่เก่ียวของกับเรื่องน้ีคนพบตรงกับโครงการวิจัยในครั้งน้ีคือการปลูกปาชายเลนโดยเฉพาะตนแสมซ่ึง
วิธีการปลูกทําไดดวยขุดยายตนแสมจากบริเวณที่หนาแนนไปปลูกยังบริเวณที่มีตนแสมนอยหรือไมมีเลยโดยเปนการชวยขยาย
พื้นที่ปาแสมใหมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเน่ืองจากธรรมชาติของแสมที่ขยายพันธุโดยเมล็ดที่มีคุณลักษณะลอยนํ้าอาศัยคล่ืนลมใน
ทะเลชวยพัดไปเกิดยังที่แหงใหมทําใหบริเวณแนวแสมไมคอยมีตนแสมงอกเทาที่ควรตอมาเม่ือมีการปกแนวไมไผกันคล่ืนทําให
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เขาใจเก่ียวกับระบบนิเวศและความสําคัญของปาชายเลน และการทําใหชุมชนทราบวาตนเองเปนผูที่จะไดรับผลประโยชนจาก
การฟนฟู เชน ปาชายเลนจะเปนกําแพงธรรมชาติเปนแหลงเพาะขยายพันธุสัตวนํ้าและเปนแหลงไมใชสอยในอนาคต 
 2. ขอคนพบเรื่ององคความรูดานสาเหตุและผลกระทบการกัดเซาะชายฝงของชุมชนบานพบวาจากสัมภาษณ
ชาวบานถึงผลกระทบเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางออมพบวาพื้นที่บานเขานอยหมูที1่3 และ14ที่เปนพื้นที่ปกแนวไมไผชะลอคล่ืน
ระยะที่2จํานวน 3 กิโลเมตรติดตอกับแนวไมไผเกาของบานเกาะแมวหมู 16ที่ทําแนวปกไมไผชะลอคล่ืนเพื่อแกไขปญหาการกัด
เซาะชายฝงเน่ืองจากปาแสมที่เคยมีอยูและสรางความอุดมสมบูรณมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงเปนที่อยูอาศัยของสัตว
ทะเลนอยใหญหลากหลายชนิดที่อาศัยหากินและขยายพันธุใหชาวบานไดอาศัยทํามาหากินเพียงออกเรือหางจากชายฝงไมมา
กงก็ไดปลาเต็มลําเรือเม่ือปาแสมถูกทําลายความหลากหลายทางชีวภาพลดลงทําใหปจจุบันชาวบานตองออกไปหาปลาใน
บริเวณที่ไกลขึ้นแตปริมาณปลาและสัตวนํ้าที่จับไดมีปริมาณที่นอยและมีขนาดเล็กไมคุมกับคาโสหุยที่ใชในการทําการประมงใน
แตละครั้งซํ้ายังไดรับผลกระทบจากเรืออวนลากที่แวะเวียนเขามาจับปลาบริเวณชายฝงบานเกาะแมวเปนระยะๆซึ่ง
เปรียบเสมือนการซํ้าเติมปญหาในพื้นที่ใหมีมากขึ้นกวาเดิมสอดคลองกับวิสุทธ์ิ ใบไม (2538) ไดอธิบายภูมิปญญาไทยกับการใช
ประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพของทองถิ่น การพัฒนาอยางยั่งยืนโดยไมฝนธรรมชาติเปนแนวทางการพัฒนายุคใหมที่มีความ
โยงใยไปถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนโดยเฉพาะทรัพยากรดานความหลากหลายทางชีวภาพที่บรรพบุรุษของเราได
หยิบมาใชสอยอยางทะนุถนอมเปนเวลายาวนานนับพัน ๆ ปและไดส่ังสมความรูความเขาใจในการใชทรัพยากรชีวภาพอยาง
ยั่งยืนมาโดยตลอดในรูปแบบของหมอชาวบานที่ใชวิธีการรักษาโรคภัยไขเจ็บแบบโบราณจากพืชสมุนไพรที่หาไดจากปาเขา
ลําเนาไพรที่มีอยูมากมายในอดีตและในรูปแบบของเกษตรพื้นบานที่พัฒนาและรักษาพันธุพืชอาหารและพันธุสัตวเล้ียงการ
ดํารงชีวิตบรรพชนไทยไดส่ังสมความรูความเขาใจและไดใชทรัพยากรชีวภาพที่มีอยูอยางอุดมสมบูรณอยางชาญฉลาดใน
ภาพลักษณของ ภูมิปญญาชาวบานและปราชญชาวบานแตเปนเรื่องที่นาเสียดายอยางยิ่งที่ทรัพยากรบุคคลทั้ง 2 ประเภทน้ีได
ถูกทอดทิ้งและอาจถูกเหยียดหยามวาเปนคนโบราณลาสมัยไมพัฒนาตามกระแสการพัฒนาโดยนักพัฒนายุคใหมที่มีแนวคิด
แบบตะวันตก ในชวง 20-30 ปที่ผานมาทําใหประเทศไทยเราตองสูญเสียปราชญชาวบานและภูมิปญญาทองถิ่นไปพรอม ๆ กับ
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพอยางนาเสียดายยิ่งเสมือนเปนการทุบหมอขาวของตัวเองอยางนาละอายใจและไมนา
ใหอภัย ครั้นเม่ือกระแสการพัฒนาตามแบบตะวันตกไดช้ีนําวาการพัฒนายุคใหมจะตองเนนการพัฒนาอยางยั่งยืนกลุม
นักพัฒนาของไทยเราก็ตองสนองตอบกระแสการพัฒนาแนวใหมตามไปดวยแทที่จริงแลวก็ไมนาจะเรียกวาเปนการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนยุคใหมเพราะแนวความคิดเก่ียวกับการพัฒนาอยางยั่งยืนน้ันเปนวิถีชีวิตของบรรพชนไทยในอดีตไดถือปฏิบัติตอกันมา
เปนเวลานานนับพัน ๆ ปเพียงแตเราไมไดใสใจในภูมิปญญาไทยและแนวความคิดของปราชญชาวบานของเราเทาน้ันเองเสมือน
วาอยูใกลเกลือกินดางฉันใดก็ฉันน้ัน 
 3. ขอคนพบเรื่องถายทอดภูมิปญญาการปลูกปาแสมสูชุมชนกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาชาวบาน
พบวาพื้นดินในบริเวณชายฝงบานเกาะแมวเปนทรายปนดินเหนียวซ่ึงรวนจับตัวไมแนนมีการทับถมของตะกอนดินและที่อยู
อาศัยของสัตวจําตางๆเชนหอยนานาชนิดทําใหพื้นดินมีความอุดมสมบูรณเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของตนแสมซ่ึงตนแสม
เองก็เปนแหลงผลิตอาหารที่สําคัญของสัตวนํ้าและรากพิเศษเรียกวารากหายใจโผลจากดินหรือโคลนมีมีรากแกวเปนขนแข็ง
และงอนขึ้นจึงสามารถยึดเหน่ียวดินไวไดแนนจะทําใหเกิดดินงอกและเกิดเปนแผนดินใหม เม่ือมีตนแสมขึ้นหนาแนนก็จะ
กลายเปนฉากกําบังปองกันคล่ืนลมกัดเซาะชายฝงเปนอยางดีดังตัวอยางที่บานเขานอยหมู 14 ชาวบานทานหน่ึงกลาววา
เม่ือกอนพื้นที่ตรงน้ียังเปนพื้นดินที่ชาวบานใชอาศัยทํามาหากินอยูเลยแตเม่ือปาแสมถูกทําลายพื้นที่ชาวบานถูกกัดเซาะจน
กลายเปนทะเลจนเม่ือมีโครงการปกไมไผก็มีตนแสมขึ้นและเจริญเติบโตขึ้นเปนดงเลียบไปตามแนวชายฝงทําใหผืนแผนดินงอก
ออกไปในทะเล คณะวิจัยไดเล็งเห็นถึงประเด็นน้ีเพราะปญหาการกัดเซาะชายฝงเปนปญหาที่สําคัญของตําบลเกาะแมวและ
การศึกษาของผูเชี่ยวชาญที่เก่ียวของกับเรื่องน้ีคนพบตรงกับโครงการวิจัยในครั้งน้ีคือการปลูกปาชายเลนโดยเฉพาะตนแสมซ่ึง
วิธีการปลูกทําไดดวยขุดยายตนแสมจากบริเวณที่หนาแนนไปปลูกยังบริเวณที่มีตนแสมนอยหรือไมมีเลยโดยเปนการชวยขยาย
พื้นที่ปาแสมใหมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเน่ืองจากธรรมชาติของแสมที่ขยายพันธุโดยเมล็ดที่มีคุณลักษณะลอยนํ้าอาศัยคล่ืนลมใน
ทะเลชวยพัดไปเกิดยังที่แหงใหมทําใหบริเวณแนวแสมไมคอยมีตนแสมงอกเทาที่ควรตอมาเม่ือมีการปกแนวไมไผกันคล่ืนทําให
เมล็ดแสมไมลอยออกไปไกลพื้นที่แตแนวปกไมไผแมทําใหเมล็ดแสมลอยไปติดแนวไมไผไมถูกพัดไปที่อ่ืนก็ตามแตส่ิงที่เกิดขึ้น
คือการงอกขึ้นหนาแนนเปนกระจุกไมกระจายไปในพื้นที่การขุดยายจึงเปนวิธีที่จะชวยใหแสมกระจายเต็มพื้นที่ไดอยางรวดเร็ว
สอดคลองนพรัตน บํารุงรักษ (2535) ไดอธิบายวา ปาชายเลนเปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญอยางยิ่งทั้งในดาน
การปาไม การประมง และส่ิงแวดลอดังน้ี 1. ในดานปาไม ไมจากปาชายเลน โดยเฉพาะไมโกงกางนํามาทําฟน เผาถาน ใหถาน
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ที่มีคุณภาพดีไมในปาชายเลนอีกหลายชนิดนําไปทําส่ิงกอสราง เฟอรนิเจอร และกล่ันเอาสารเคมีที่เปนประโยชน เชน แทนนิน                      
แอลกอฮอร กรดนํ้าสมและนํ้ามันดิน 2. ในดานการประมง ปาชายเลนเปนแหลงขยายพันธุและที่อยูอาศัยของสัตวนานาชนิด 
เชน กุง โดยมีคนศึกษาพบวามีประมาณ 16 ชนิด กุงบางชนิดอาจมีการวางไขในทะเลลึกแลวมาเติบโตในชายฝง ขณะที่สัตวนํ้า
บางชนิดอาจใชบริเวณปาชายเลนเปนทั้งแหลงเกิดและอาศัยจนเติบโตสืบพันธุตอไป สัตวนํ้าประเภทปลาก็เชนเดียวกับ
ประเภทกุงที่บางชนิดเขามาเล้ียงตัวในวัยออนในแหลงนํ้าชายฝงอันอุดมสมบูรณ จนเจริญเติบโตแลวออกสูทะเลเพื่อการแพร
พันธุตอไปแตบางชนิดก็มีถิ่นอาศัยตั้งแตเกิดจนตายในบริเวณเดียวกันและพบปลาในวัยออนอาศัยบริเวณชายฝงมากที่สุด  สัตว
นํ้าประเภทหอยที่มีคาทางเศรษฐกิจที่พบบริเวณปาชายเลนและพื้นที่ใกลเคียง เชน บนที่ราบดินเลน ที่ราบดินทรายปนเลน 
ไดแก หอยนางรม หอยแมลงภู หอยแครงและหอยพง นอกจากน้ีสัตวประเภทปูจะพบมากชนิด 3 ในดานส่ิงแวดลอม ปาชาย
เลนมีความสําคัญในดานการอนุรักษพื้นที่ชายฝงทะเลโดยเฉพาะชวยลดภาวะนํ้าเสียและยังชวยทําใหเกิดการงอกของแผนดิน
ขยายออกไปสูทะเลอีกดวย ความสําคัญของปาชายเลนดานการอนุรักษพื้นที่ชายฝงทะเลน้ัน สามารถสรุปไดดังน้ี 1 )ปาชาย
เลนเปนฉากกําบังภัยธรรมชาติ เพื่อปองกันลมพายุ มรสุมตอการพังทลายของดินที่อยูบริเวณชายฝงทะเล 2)ปาชายเลนชวย
ปองกันส่ิงแวดลอมเปนพิษ รากของตนไมในปาชายเลนที่งอกเหนือพื้นดิน จะทําหนาที่คลายตะแกรงธรรมชาติ คอยกล่ันกรอง
ส่ิงปฏิกูลตางๆที่มากับกระแสนํ้า  ทําใหแมนํ้า  ลําคลอง และชายฝงทะเลสะอาดขึ้น3) ปาชายเลนชวยทําใหพื้นดินบริเวณ
ชายฝงทะเลงอกขยายออกไปในทะเล  รากของตนไมในปาชายเลน นอกจากจะชวยปองกันส่ิงแวดลอมเปนพิษแลว ยังชวยให
ตะกอนที่แขวนลอยมากับนํ้าทับถมเปนดินงอกใหม เม่ือระยะเวลานานก็จะขยายออกไปในทะเลเกิดเปนหาดเลนอันเหมาะแก
การเกิดพันธุไมปาชายเลน   
 4. ขอคนพบเรื่องการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรคณะวิจัยพบวาการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นคือ
เทศบาลตําบลปากนํ้าแหลมสิงหในเรื่องการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงบานเกาะแมวน้ันมีหลักการทํางานที่ยึดหลัก
กฎหมายเปนหลักในการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงในพื้นที่แบบตรงไปตรงมาเน่ืองจากที่ดินบริเวณที่ถูกกัดเซาะเขามาจน
กลายเปนทะเลในปจจุบันน้ันเดิมเปนที่ดินที่ชาวบานเปนผูถือกรรมสิทธ์ิโดยมีโฉนดที่ดินเปนหลักฐานเพียงแตวาปจจุบันไมมี
เน้ือที่ดินเหลืออยูแลวเพราะถูกนํ้ากัดเซาะหายไปหมดซ่ึงในทางกฎหมายก็ใหอํานาจเน่ืองจากแนวการตีความกฎหมายของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาถือวาเอกชนไดเจตนาสละกรรมสิทธ์ิในที่ดินน้ันแลวมีกฎหมายรองรับคือกฎหมายแพงและ
พาณิชยตามมาตรา1304ที่ระบุวาทะเลเปนสาธารณะสมบัติของแผนดินประเภทพลเมืองใชประโยชนรวมกันแตในขอเท็จจริง
พบวาชาวบานยังคงมีการเสียภาษีภาษีบํารุงทองที่ใหกับเทศบาลตําบลปากนํ้าแหลมสิงหอยูทุกปทําใหชาวบานไดอางสิทธิใน
ครอบครองที่ดินอยูเสมอทําใหการทํางานในพื้นที่เปนไปดวยความลําบากเน่ืองจากการทํางานของหนวยงานภาครัฐไมชัดเจน
สอดคลองกับ นันทวัฒน บรมานันทและแกวคํา ไกรสรพงษ (2544) ไดเสนอประเด็นที่ควรพิจารณาเก่ียวกับการกระจาย
อํานาจการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมกับบทบาทที่จําเปนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไววาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นควรมียุทธศาสตรทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของทองถิ่น  จึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการแปลง
ความหมายมาเปนความรับผิดชอบในการบริการและการดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นน่ันคือการกําหนด
ยุทธศาสตรทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ความมุงหมายของยุทธศาสตรทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมคือการ
กําหนดลําดับความสําคัญสําหรับการดําเนินการที่อยูบนฐานทางความเห็นขอทองถิ่นวาอะไรคือส่ิงสําคัญและควรไดรับความ
สนใจและควรเปนความเห็นจากองคกรชุมชนและประชาชนดวย 
 5. ขอคนพบเรื่องคุณภาพชีวิตพบวาคุณภาพชีวิตของชาวบานเกาะแมวพบวาชาวบานมีปจจัย 4 ครบถวนไดแก มี
อาหารการกินที่ดีทําใหมีรางกายอวนทวนสมบูรณ คนชราในชุมชนไดรับการดูแลตามอัตภาพ ชาวบานในชุมชนสวนใหญมี
อาชีพประมงพื้นบานมี รายไดดี มีที่อยูอาศัยที่แข็งแรงแตมีขนาดเล็กและปลูกชิดติดกันเน่ืองจากมีพื้นที่นอยคนในชุมชนสวน
ใหญเจ็บปวยดวยโรคเบาหวาน ความดันและโรคหัวใจจากสภาวะอวนมีสอดคลองกับกับ ศิริ  ฮามสุโพธ์ิ  (2543) อธิบายวา 
คุณภาพชีวิต หมายถึงคุณภาพในดานสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา การเมืองและศาสนาซ่ึงเปนคาเทียบเคียงไมมี
กฎเกณฑตายตัวแนนอน  กลาวคือ  ทุกคนหรือทุกประเทศอาจจะกําหนดมาตรฐานตางๆ  กันไปตามความตองการ  และความ
ตองการคุณภาพชีวิตน้ีจะเปล่ียนแปลงไปไดตามกาลเวลาและกาลเทศะหรือคุณภาพชีวิต  ยังหมายถึงชีวิตของบุคคลที่สามารถ
ดํารงชีวิตอยูรวมกับสังคมไดอยางเหมาะสม  ไมเปนภาระและไมกอใหเกิดปญหาแกสังคม  เปนชีวิตที่สมบูรณทั้งรางกาย  
จิตใจ  และสามารถดํารงชีวิตที่ชอบธรรมสอดคลองกับสภาพแวดลอมและคานิยมสังคม  ตลอดจนแสวงหาส่ิงที่ตนปรารถนาให
ไดมาอยางถูกตองภายใตเครื่องมือและทรัพยากรที่มีอยู   
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การศึกษาถึงแนวทางการสื่อสารเพื่อการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืน                             
ในแหลงทองเที่ยว“ปลายเลโฮมสเตย”อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี

A Study of the Communication Approach Used to Develop the Eco-tourism 
Attraction Site Named ' Plaile Homestay' in Khlung District,                     

Chanthaburi Province.          

กาญจนา สมพื้น                                                                                                                
คณะนิเทศศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดยอ 
               การ วิจัยครั้ง น้ีมี วัตุประสงค เพื่อศึกษาถึงแนวทางการ ส่ือสารเพื่อการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิ งนิเวศ                    
อยางยั่งยืนในแหลงทองเที่ยว“ปลายเลโฮมสเตย”อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี กลุมตัวอยางที่ ใชในการวิจัยไดแก                     
นักทองเที่ยงที่เขามายังแหลงทองเที่ยวปลายเลโฮมสเตย จํานวน 384 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามปลายปด
และปลายเปด สถิติที่ใชในการวิจัยไดแกคาความถี ่คารอยละ คาเฉล่ีย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน                                     
               ผลการวิจัยพบวา 1) ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอแหลงทองเที่ยวปลายเล โฮมสเตย ตามองคประกอบ    
ของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 4 ดาน โดยพบวาสวนใหญมีความพึงพอใจดานพื้นที่เก่ียวกับ ความสมบูรณของทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ ดานการจัดการมีความพึงพอใจตอครัวปลายเลที่มีการจัดสวนอยูในพื้นที่ที่เหมาะสม ดานกิจกรรมและกระบวนการ
สงเสริมการทองเที่ยวมีความพึงพอใจตอมุมเก็บภาพที่ระลึกที่มีความหลากหลาย และดานการมีสวนรวมจากภายนอก มีความ
พึงพอใจตอปาย Clean Food Good Taste ทําให ม่ันใจวาอาหารที่ปรุงจากครัวปลายเลถูกสุขลักษณะ 2) แนวทางการ
ส่ือสารเพื่อการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ อยางยั่งยืนน้ัน ปลายเล โฮมสเตยจัดเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศที่สมบูรณมี
จุดเดนของพื้นที่มีความเหมาะสมสําหรับการเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ ส่ิงสําคัญของการทองเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อเปนการ
รักษาความสมบูรณของธรรมชาติ คือการใชแนวทางการส่ือสารเพื่อใหนักทองเที่ยวไดรับทราบขอตกลงในการปฏิบัติตัวที่เขา
มาทองเที่ยวยังพื้นที่ของปลายเล โฮมสเตย  ซ่ึงเปนส่ิงสําคัญที่จะชวยใหความสมบูรณของธรรมชาติคงอยูอยางยั่งยืนตอไปโดย
ผลการวิจัยการจัดการดานการส่ือสารของผูประกอบการกับนักทองเที่ยวซ่ึงมีกระบวนการส่ือสารประกอบดวย (1) ผูสงสาร 
ไดแก ผูประกอบการปลายเล โฮมสเตย (2) สาร ไดแก การแจงขอปฏิบัติตนที่ถูกตองในแตละจุดของแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ          
ที่นักทองเที่ยวตองใหความรวมมือเพื่อคงความยั่งยืนของการทองเที่ยว เชิงนิเวศ(3) ส่ือ / ชองทางการส่ือสาร ไดแก ปายแจง
ขอปฏิบัติ ส่ือบุคคล (4) ผูรับสาร ไดแก นักทองเที่ยวที่เขามายังแหลงทองเที่ยวปลายเล โฮมสเตย โดยพบวาปลายเล โฮมสเตย  
มีการแจงเตือนขอปฏิบัติตาง ๆ เพื่อใหนักทองเที่ยวไดรับทราบและปฏิบัติตนไดถูกตองอยูในระดับปานกลาง 
คําสําคัญ: แนวทางการส่ือสาร,ทองเที่ยวเชิงนิเวศ,ปลายเล โฮมสเตย 

Abstract 

               The objective of this research was to study the communication approach used to develop the 
eco-tourism attraction site named ' Plaile Homestay' in Khlung district, Chanthaburi province. The research 
sample included 384 tourists who paid a visit to the premises. The tools used in this research were the 
questionnaire forms of both open-ended and close-ended. The statistical tools included  values of the 
frequency, the percentage, the average, and the standard deviation. 
               The study has found that; 1) The tourists' satisfaction of ' Plaile Homestay' can be categorized, 
according to the eco-tourism principles, into four aspects which were as follows;  1) the majority were 
satisfied with the richness of natural resources. 2) Regarding the management aspect of this premises 
found that it was in the suitable location. 3) In the aspect of activities and tourism promotion, they were 
satisfied with the variety of photogenic sceneries available at the premises. 4) Finally, in the aspect of 
supports from the outside, the tourists were delighted to see the sign of ' Clean Food Good Taste' which 
could reassure them that the food cooked from  the premises are safe for consumption. 2) The 
communication approach used for the development of sustainable eco-tourism  attraction site, Plaile มห
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Homestay could be qualified to be a proper  eco-tourism  attraction site. The keynote of being an eco-
tourism  attraction site is the means of using communication channel to ensure that the tourists would 
fully understand and appreciate about what to do and not to do during their stay at Plaile Homestay. This 
is truly essential and necessary for the preservation of natural resources. By studying this communication 
management process , it can be concluded that the process begins from (1) the sender who is principally                    
the entrepreneur of Plaile Homestay, (2) the message itself is essentially an agreement between Plaile 
Homestay and its visitors whom are expected to behave and be aware of the preservation of natural 
resources for sustainable eco-tourism, (3) the communication channel which can be seen on the premises 
such as the notice of Dos and Don'ts, and (4) the message recipients who are the tourists or visitors of 
Plaile Homestay and it can be found that Plaile Homestay has informed moderately the torurists  or 
visitors about what to do and not to do while they are staying at the premises. 
Keyword: Communication approach, Eco-tourism, Plaile Homestay, attraction 

บทนํา 

ตามมติเอกฉันทของสหประชาชาติในการประชุมครั้งที่  21 ในป พ.ศ.2510 อันเปน ปทองเที่ยวสากลวา                
“การทองเที่ยวเปนกิจกรรมพื้นฐานที่มนุษยชาติตองการมากที่ สุด ควรที่รัฐบาลของทุกประเทศและมนุษยทุกคน                  
จะสนับสนุน” (Burkart & Medlik,1985) จังหวัดจันทบุรี ถูกจัดใหเปนเมืองทองเที่ยวการพัฒนาดานการทองเที่ยว              
ของจังหวัดจันทบุรี ไดมีนโยบายใหความสําคัญเปนอยางมาก มุงเนนการเสริมสรางศักยภาพดานการทองเที่ยว โดยการพัฒนา
เสนทางเชื่อมโยงเขาสูแหลงทองเที่ยว  การประชาสัมพันธและสนับสนุนกิจกรรมการทองเที่ยว การพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมี
คุณภาพเพื่อเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวและรายไดจากการทองเที่ยว (กลุมงานพัฒนาจังหวัดจันทบุรี,2557)กลุมงานยุทธศาสตร) 
ความโดดเดนของจังหวัดจันทบุรีที่มีความอุดมสมบูรณ ของทรัพยากรทางธรรมชาติซ่ึงเปนตนทุนที่ดีใหกับจังหวัดจันทบุรี 
สงผลใหดานการทองเที่ยวมีความพรอมทั้งการทองเที่ยวทางบกและทางนํ้าไดแกชายหาด ทะเล นํ้าตก ภูเขา แหลง
ประวัติศาสตร เปนตน ส่ิงเหลาน้ีทําใหเกิดรูปแบบการทองเที่ยวในจังหวัดจันทบุรีที่มีความหลากหลาย แตการพัฒนาสงเสริม
รูปแบบทองเที่ยวใหม ๆ หรือการสนับสนุนจุดขายของแหลงทองเที่ยว ผลิตภัณฑการทองเที่ ยวที่มีความโดดเดน และมี
ศักยภาพ ยังมีการดําเนินการนอยจึงจําเปนตองพัฒนาและฟนฟูแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพใหสามารถรองรับนักทองเที่ยวมี
ความสะดวกในดานการคมนาคมเขาสูแหลงทองเที่ยว และมุงเนนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เชิงนิเวศ และเชิงเกษตรมากขึ้น 
เพื่อคงสภาพแวดลอมที่สวยงาม ปราศจากมลพิษอันเปนเอกลักษณของจังหวัดอยางยั่งยืน (กลุมงานพัฒนาจังหวัดจันทบุรี
,2557) สอดคลองตามยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ  (ภาคบริการและการทองเที่ยว) สูการเติบโตอยางมีคุณภาพ
และยั่งยืนในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 รวมถึงยุทธศาสตรการพัฒนาและฟนฟูแหลงทองเที่ยวใหเกิดความยั่งยืน ภายใต
แผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ พ.ศ. 2555-2559 เพื่อใหเกิดรูปแบบการทองเที่ยวในลักษณะที่ยั่งยืน และนําไปสูการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) และอาจจะเปนแนวทางหน่ึงที่จะเปนประโยชน ตอการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนทั้ง
ทางทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจ การทองเที่ยวซ่ึงมีแนวโนมของการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว มี
รูปแบบของการทองเที่ยวที่มีหลากหลาย และนํามาซ่ึงรายไดชวยสงเสริมสภาพความเขมแข็งดานเศรษฐกิจใหกับชุมชน สังคม
เปนอยางดี  รูปแบบของการทองเที่ยวที่ มีความหลากหลายจึงเปนทางเลือก ในการสนองตอบตอความตองการ                        
ของนักทองเที่ยวไดเปนอยางดี   

รูปแบบของการทอง เที่ยวเชิ ง นิเ วศเปนการทองเที่ย วอีกรูปแบบห น่ึงสําหรับนักทองเที่ยวที่ป ระสงค                       
การชื่นชมความงามจากธรรมชาติ การไดทองเที่ยวแตละครั้งของนักทองเที่ยวที่ชอบความสวยงามของธรรมชาติจึงไมใช
เพียงแตการเดินทางเพื่อมารับประทานอาหารหรือเพื่อเปนการเปล่ียนบรรยากาศเทาน้ัน ส่ิงที่นักทองเที่ยวตางตองการในการ
เดินทางเขามาทองเที่ยวยังเปนการแสวงหาความหมาย และคุณคาของชีวิตจากสถานที่ทองเที่ยวอีกดวยในปจจุบันการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศอยูในความสนใจของนักทองเที่ยว การหาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศที่มีความสมบูรณพรอมสําหรับการ
พักผอนจึงเปนส่ิงที่นักทองเที่ยวตองการ ปลายเล โฮมสเตย เปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศใหมทามกลางธรรมชาติที่สมบูรณบน
เน้ือที่ 64 ไร ในอดีตพื้นที่น้ีมีบางสวนเคยเปนที่ทํานามากอน ตอมา  ไดมีการปลูกปาโกงกางเสริมมาโดยตลอดในระยะเวลา 20 
ป จึงทําใหมีจํานวนปาโกงกางมากกวาพันธไมชนิดอ่ืน ๆ ปลายเล โฮมสเตย เปดใหบริการทั้งอาหาร ที่พักคางแรม และมห
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กิจกรรมตาง ๆ สําหรับนักทองเที่ยว มีการจัดแบงพื้นที่ เปนสวนของครัวปลายเล จําหนายอาหารโดยเฉพาะอาหารทะเล ที่สด 
สะอาด เน่ืองจากอยูใกลแหลงจําหนายอาหารทะเลจึงไดเปรียบสามารถจัดหาวัตถุดิบไดสดอยูเสมอที่พักคางแรม โฮมสเตย ที่
แวดลอมไปดวยบรรยากาศของความเปนธรรมชาต ิบริเวณดานหนาโฮมเสตย ติดลําคลองซ่ึงเปนเสนทางสัญจรออกสูทะเลอาว
ไทย นอกจากน้ียังมีสระนํ้าขนาดใหญไวสําหรับการเล้ียงปลา และจัดใหเปนจุดสําหรับการชมนกเหยี่ยวแดง ซ่ึงมีความโดดเดน
มากกวาสถานที่อ่ืน เน่ืองจากไมตองเดินทางออกไปชมนกเหยี่ยวไกล ในชวงเวลาประมาณ 5 โมงเย็น ของทุกวัน จะมีฝูงนก
เหยี่ยวแดงจํานวนมากบินวนคอยโฉบเฉี่ยวเหยื่อบนผิวนํ้าในสระหนาโฮมสเตย ที่ทางพนักงานไดนํามาใหเปนประจําทุกวัน เม่ือ
ใกลเวลาใหอาหารจะมีนกเหยี่ยวแดงทยอยบินวนเวียนมาเปนจํานวนมาก จากการสอบถามพนักงานที่คอยใหเหยื่อ ทําให
ทราบวานกเหยี่ยวแดงซ่ึงในปจจุบันเปนจุดเดน ของพื้นที่น้ี แตเดิมมีจํานวนนอยไมก่ีตัว ตอมาไดมีการทดลองนําอาหารจําพวก
เครื่องในปลาเน่ืองจากจะมีถุงลมทําใหเหยื่อลอยไดบนผิวนํ้า โดยวิธีการนํามาโปรยลงในสระดานหนาโฮมสเตย  ในชวงเวลา
ประมาณ 5 โมงเย็น ของทุก ๆ วัน ตอมาจึงมีจํานวนนกเหยี่ยวแดงคอย ๆ เพิ่มจํานวนมากขึ้นเรื่อย ๆ สวนพื้นที่ดานหลังโฮมส
เตย จะอุดม ไปดวยพันธไมริมทะเลหลากหลายชนิดเปนที่อยูอาศัยของหิ้งหอยที่นักทองเที่ยวจะไดชื่นชมความงดงาม ในชวง
กลางคืน บริเวณโดยรอบดานหลังโฮมสเตย   มีการขุดลองนํ้าสําหรับกิจกรรมการพายเรือคายัคชมความงามอุดมสมบูรณของ
ปาพันธไมริมทะเล ปลายเล โฮมสเตยยังมีกิจกรรมที่ไดสัมผัสถึงวิถีชุมชนชาวเล โดยการพาน่ังเรือยนต หรือประสงค                  
จะน่ังแพเปยก (แพไมไผใชเรือยนตลาก) ชมการเพาะเล้ียงหอยนางรม หน่ึงในอาชีพของชุมชนของพื้นที่ ความโดดเดน                   
ที่หลากหลายของความเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศที่มีความสมบูรณของธรรมชาติ อยูรายรอบปลายเล โฮมสเตยทําให
นักทองเที่ยวไดเติมเต็มความสุขกับธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ ส่ิงเหลาน้ีลวนสรางความประทับใจใหกับนักทองเที่ยว                
เปนอยางมาก 

ความสมบูรณของทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีอยูในพื้นทีป่ลายเล โฮมสเตย ซ่ึงเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ ปจจัย ที่
สําคัญที่สุดของทรัพยากรทองเที่ยวที่ตองมีส่ิงดึงดูดใจอยางใดอยางหน่ึง ในการดึงดูดใจนักทองเที่ยวเดินทางไปเยี่ยมเยือนใน
สถานที่ บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548,  หนา 50-57) การรักษาทรัพยากรในแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ใหคงอยูตอไปลด
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับแหลงทองเที่ยวใหนอยที่สุดเพื่อคงความโดดเดนและความสมบูรณของทรัพยากรในพื้นที่จึงเปนส่ิง
สําคัญที่จะทําใหการทองเทีย่วเชิงนิเวศเกิดความยั่งยืนได 
 ดังน้ันผู วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาถึงแนวทางการส่ือสาร องคประกอบเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศ                       
ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวเพื่อการพัฒนาปลายเลย  โฮมสเตย ใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยื น                   
เพื่อคงความสมบูรณของทรัพยากรทางธรรมชาติตามตามองคประกอบหลักของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ (การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย 2544)   4 ดาน คือองคประกอบดานพื้นที่  ดานการจัดการ ดานกิจกรรม และองคประกอบดาน                     
การมีสวนรวม เพื่อเปนแนวทางทําใหการทองเที่ยวเชิงนิเวศของสถานที่แหงน้ีคงความสมบูรณของธรรมชาติอยางยั่งยืนตอไป
ได อีกทั้งยังเปนการบูรณาการเขากับการเรียนการสอนโดยใหนักศึกษาคณะนิเทศศาสตรมีสวนรวมในการวิจัยครั้งน้ีดวย 

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาสภาพความพรอมของพื้นที่ในการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
 2. เพื่อศึกษาการจัดการตามองคประกอบเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่ยั่งยืน 
 3. เพื่อศึกษาแนวทางการส่ือสารเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่ยั่งยืน 
 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักทองเที่ยว 

วิธีการดําเนินการวิจัย  

การวิจัยครั้งน้ีมุงศึกษาแนวทางการส่ือสารเพื่อการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืน ในแหลงทองเที่ยว
“ปลายเลโฮมสเตย”อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี และขอเสนอแนะเพิ่มเติมแตละดานเพื่อการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ปลายเลโฮมสเตยอยางยั่งยืน เปนการศึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  กลุมตัวอยางคือผูเก่ียวของในเขต
พื้นที่ของปลายเล โฮมสเตยจํานวน 12 คน และเชิงปริมาณ (Quantitative Research) กลุมตัวอยางคือนักทองเที่ยว จํานวน 
384 คน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  

ประเทศไทย 2544) 4 ด้าน คือองค์ประกอบด้านพ้ืนที่ ด้านการจัดการ ด้านกิจกรรม และองค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วม  

เพือ่เป็นแนวทางทำาให้การท่องเทีย่วเชงินเิวศของสถานทีแ่ห่งนีค้งความสมบรูณ์ของธรรมชาตอิย่างยัง่ยนืต่อไปได้ อกีทัง้ยงัเป็นการ 

บูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนโดยให้นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์มีส่วนร่วมในการวิจัยครั้งนี้ด้วย
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การประชุมวิชาการวิจัยรำาไพพรรณี ครั้งที่ 9, “การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2558

452 128 

 

  การวิจัยครั้งน้ี ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล โดยแบบสอบถามดังกลาวไดมา
จากการคนควา การดัดแปลงจากแนวความคิด และงานวิจัยที่ใกลเคียงที่มีผูเคยวิจัยมากอนหนาน้ี นอกจากน้ีผูวิจัยยังไดนําผล
จากการศึกษาแนวทางการส่ือสารเพื่อการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืน ในแหลงทองเที่ยว“ปลายเลโฮมสเตย”
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรใีนสวนที่ 1 มาปรับปรุง แกไข และใชเปนแนวทางในการออกแบบแบบสอบถามในสวนน้ีอีกดวย ซ่ึง
ในแบบสอบถามมีทั้งคําถามแบบปลายปด (Closed - ended Questions) และคําถามแบบปลายเปด (Open - ended 
Questions) จํานวน 23 ขอ โดยแบงออกเปน 4 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ภูมิลําเนา ลักษณะการทองเที่ยว  
การเดินทาง  การพักคางแรม  การทราบขาวแหลงทองเที่ยวจากส่ือ  

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตามองคประกอบการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ที่มีตอแหลงทองเที่ยวปลายเล 
โฮมสเตย จํานวน 17 ขอ 

ตอนที่ 3 แนวทางการส่ือสารเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืนตอแหลงทองเที่ยวปลายเล โฮมสเตย จํานวน 6 
ขอ 

ตอนที่ 4 เปนแบบสอบถามปลายเปดสอบถามปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะเพื่อแนวทางในการพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวปลายเล โฮมสเตย อยางยั่งยืน 

การเก็บรวบรวมขอมูล ผู วิจัยใช วิธีแจกแบบสอบถามใหแกนักทองเที่ยว พรอมรอรับแบบสอบถาม ทําให               
ไดแบบสอบถามกลับคืนครบจํานวน 384 ชุด 
           สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาความถี่ คาเฉล่ีย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเกณฑการแปลคาคะแนน
เฉล่ียไดแก 1.00  –  1.80 หมายถึง  ความพึงพอใจเรื่องดังกลาวในระดับนอยที่สุด 1.81  –  2.60 หมายถึง ความพึงพอใจ
เรื่องดังกลาวในระดับนอย  2.61  –  3.40 หมายถึง ความพึงพอใจเรื่องดังกลาวในระดับปานกลาง 3.41  –  4.20 หมายถึง 
ความพึงพอใจเรื่องดังกลาวในระดับมาก 4.21  –  5.00 หมายถึง ความพึงพอใจเรื่องดังกลาวในระดับมากที่สุด 

ผลการวิจัย 

การศึกษาเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืนโดยการศึกษาแนวทางการส่ือสารเพื่อการพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวเชิงนิเวศในแหลงทองเที่ยว “ปลายเลโฮมสเตย” อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ีเก่ียวกับสภาพความพรอม องคประกอบ
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ ความพึงพอใจ ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะของการทองเที่ยวเชิงนิเวศของปลายเล โฮมสเตยเพื่อให
เปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืนตลอดไป น้ัน พบวา 

สวนที่ 1 
           1. สภาพความพรอมของพื้นที่ในการทองเที่ยวเชิงนิเวศของปลายเลโฮมสเตย อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ปลายเลย 
โฮมสเตย เปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศที่มีตนทุนทางธรรมชาติเปนฐานที่สําคัญ อุดมไปดวยปาพันธไมริมทะเลหลากหลายชนิด 
ยังคงความสมบูรณของความเปนปาชายเลน บนเน้ือที่ 64 ไร เปดใหบริการทั้งอาหารและที่พัก พื้นที่บริเวณดานหนาโฮมเสตย 
ติดลําคลองซ่ึงเปนเสนทางสัญจรออกสูทะเลอาวไทย นอกจากน้ียังมีสระนํ้าขนาดใหญไวสําหรับการเล้ียงปลา และเปนจุดชม
นกเหยี่ยวแดง ซ่ึงเปนจุดเดนของพื้นที่ ในชวงเวลาประมาณ 5 โมงเย็น ฝูงนกเหยี่ยวแดงจํานวนมากจะบินวนคอยโฉบเหยื่อใน
สระที่ทางพนักงานไดนํามาใหเปนประจําทุกวัน สวนพื้นที่ดานหลังโฮมสเตย จะอุดมไปดวยพันธไมริมทะเลหลากหลายชนิด 
เปนที่อยูอาศัยของหิ้งหอยอีกหน่ึงจุดเดน ที่นักทองเที่ยวจะไดชื่นชมความงดงาม ในชวงกลางคืน บริเวณโดยรอบดานหลังโฮมส
เตย มีการขุดลองนํ้าสําหรับกิจกรรมการพายเรือคายัคชมความงามของธรรมชาติ สวนของพื้นที่จัดแบงสัดสวนการใชประโยชน
อยางลงตัว คงความเปนธรรมชาติที่สมบูรณ ทําใหพื้นทีค่งความโดดเดนของธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ  
           2. ดานการจัดการตามองคประกอบการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่ยั่งยืน ผลการศึกษาพบวา ในพื้นที่แหลงทองเที่ยวเชิง
นิเวศของปลายเล โฮมสเตย มีองคประกอบที่เปนจุดยืนหลักที่สามารถเปนฐานที่สําคัญ ในการนําไปสูการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
อยางยั่งยืน ดังน้ี 
                - ดานพื้นที่ มีลักษณะที่โดดเดนทางตนทุนทางธรรมชาติที่สมบูรณ เปนสถานที่พักผอนทามกลางธรรมชาติที่
หลากหลายและมีจุดเดน  อยางแทจริงจึงเหมาะสมสําหรับการเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศไดทททททท 
 - ดานการจัดการ แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศของปลายเล โฮมสเตย เปนของเอกชนมีการบริหารจัดการ โดย
ผูประกอบการเปนผูลงทุนแตเพียงผูเดียว ดานการจัดการน้ีจัดเปนองคประกอบที่สําคัญที่จะทําใหการทองเที่ยวเชิงนิเวศมีมห
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  การวิจัยครั้งน้ี ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล โดยแบบสอบถามดังกลาวไดมา
จากการคนควา การดัดแปลงจากแนวความคิด และงานวิจัยที่ใกลเคียงที่มีผูเคยวิจัยมากอนหนาน้ี นอกจากน้ีผูวิจัยยังไดนําผล
จากการศึกษาแนวทางการส่ือสารเพื่อการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืน ในแหลงทองเที่ยว“ปลายเลโฮมสเตย”
อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรใีนสวนที่ 1 มาปรับปรุง แกไข และใชเปนแนวทางในการออกแบบแบบสอบถามในสวนน้ีอีกดวย ซ่ึง
ในแบบสอบถามมีทั้งคําถามแบบปลายปด (Closed - ended Questions) และคําถามแบบปลายเปด (Open - ended 
Questions) จํานวน 23 ขอ โดยแบงออกเปน 4 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ภูมิลําเนา ลักษณะการทองเที่ยว  
การเดินทาง  การพักคางแรม  การทราบขาวแหลงทองเที่ยวจากส่ือ  

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตามองคประกอบการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ที่มีตอแหลงทองเที่ยวปลายเล 
โฮมสเตย จํานวน 17 ขอ 

ตอนที่ 3 แนวทางการส่ือสารเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืนตอแหลงทองเที่ยวปลายเล โฮมสเตย จํานวน 6 
ขอ 

ตอนที่ 4 เปนแบบสอบถามปลายเปดสอบถามปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะเพื่อแนวทางในการพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวปลายเล โฮมสเตย อยางยั่งยืน 

การเก็บรวบรวมขอมูล ผู วิจัยใช วิธีแจกแบบสอบถามใหแกนักทองเที่ยว พรอมรอรับแบบสอบถาม ทําให               
ไดแบบสอบถามกลับคืนครบจํานวน 384 ชุด 
           สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาความถี่ คาเฉล่ีย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเกณฑการแปลคาคะแนน
เฉล่ียไดแก 1.00  –  1.80 หมายถึง  ความพึงพอใจเรื่องดังกลาวในระดับนอยที่สุด 1.81  –  2.60 หมายถึง ความพึงพอใจ
เรื่องดังกลาวในระดับนอย  2.61  –  3.40 หมายถึง ความพึงพอใจเรื่องดังกลาวในระดับปานกลาง 3.41  –  4.20 หมายถึง 
ความพึงพอใจเรื่องดังกลาวในระดับมาก 4.21  –  5.00 หมายถึง ความพึงพอใจเรื่องดังกลาวในระดับมากที่สุด 

ผลการวิจัย 

การศึกษาเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืนโดยการศึกษาแนวทางการส่ือสารเพื่อการพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวเชิงนิเวศในแหลงทองเที่ยว “ปลายเลโฮมสเตย” อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ีเก่ียวกับสภาพความพรอม องคประกอบ
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ ความพึงพอใจ ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะของการทองเที่ยวเชิงนิเวศของปลายเล โฮมสเตยเพื่อให
เปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืนตลอดไป น้ัน พบวา 

สวนที่ 1 
           1. สภาพความพรอมของพื้นที่ในการทองเที่ยวเชิงนิเวศของปลายเลโฮมสเตย อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ปลายเลย 
โฮมสเตย เปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศที่มีตนทุนทางธรรมชาติเปนฐานที่สําคัญ อุดมไปดวยปาพันธไมริมทะเลหลากหลายชนิด 
ยังคงความสมบูรณของความเปนปาชายเลน บนเน้ือที่ 64 ไร เปดใหบริการทั้งอาหารและที่พัก พื้นที่บริเวณดานหนาโฮมเสตย 
ติดลําคลองซ่ึงเปนเสนทางสัญจรออกสูทะเลอาวไทย นอกจากน้ียังมีสระนํ้าขนาดใหญไวสําหรับการเล้ียงปลา และเปนจุดชม
นกเหยี่ยวแดง ซ่ึงเปนจุดเดนของพื้นที่ ในชวงเวลาประมาณ 5 โมงเย็น ฝูงนกเหยี่ยวแดงจํานวนมากจะบินวนคอยโฉบเหยื่อใน
สระที่ทางพนักงานไดนํามาใหเปนประจําทุกวัน สวนพื้นที่ดานหลังโฮมสเตย จะอุดมไปดวยพันธไมริมทะเลหลากหลายชนิด 
เปนที่อยูอาศัยของหิ้งหอยอีกหน่ึงจุดเดน ที่นักทองเที่ยวจะไดชื่นชมความงดงาม ในชวงกลางคืน บริเวณโดยรอบดานหลังโฮมส
เตย มีการขุดลองนํ้าสําหรับกิจกรรมการพายเรือคายัคชมความงามของธรรมชาติ สวนของพื้นที่จัดแบงสัดสวนการใชประโยชน
อยางลงตัว คงความเปนธรรมชาติที่สมบูรณ ทําใหพื้นทีค่งความโดดเดนของธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ  
           2. ดานการจัดการตามองคประกอบการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่ยั่งยืน ผลการศึกษาพบวา ในพื้นที่แหลงทองเที่ยวเชิง
นิเวศของปลายเล โฮมสเตย มีองคประกอบที่เปนจุดยืนหลักที่สามารถเปนฐานที่สําคัญ ในการนําไปสูการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
อยางยั่งยืน ดังน้ี 
                - ดานพื้นที่ มีลักษณะที่โดดเดนทางตนทุนทางธรรมชาติที่สมบูรณ เปนสถานที่พักผอนทามกลางธรรมชาติที่
หลากหลายและมีจุดเดน  อยางแทจริงจึงเหมาะสมสําหรับการเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศไดทททททท 
 - ดานการจัดการ แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศของปลายเล โฮมสเตย เปนของเอกชนมีการบริหารจัดการ โดย
ผูประกอบการเปนผูลงทุนแตเพียงผูเดียว ดานการจัดการน้ีจัดเปนองคประกอบที่สําคัญที่จะทําใหการทองเที่ยวเชิงนิเวศมี
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ความยั่งยืน ทั้งการจัดการดานพื้นที ่ดานกิจกรรมและกระบวนการการสงเสริมการทองเที่ยวตลอดจนดานการมีสวนรวมจาก
ภายนอก เพื่อใหการบริหารจัดการสามารถขับเคล่ือนไดอยางมีประสิทธิภาพกอใหเกิดการทองเที่ยวเชิงอนุรักษไดอยางยั่งยืน 
ดวยการบริหารจัดการที่ผูประกอบการเปนผูลงทุนแตผูเดียวเปนกิจการภายในครอบครัว การจัดการในดานตาง ๆ ในบางสวน
จึงยังขาดระบบ ที่ชัดเจน    
ทท     - ดานกิจกรรมและกระบวนการสงเสริมการทองเที่ยว แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศของ ปลายเลโฮมสเตย ไดมีการ
จัดเตรียมกิจกรรมไวสําหรับบริการนักทองเที่ยวที่หลากหลาย  กิจกรรมจุดเดนของพื้นที่ ทั้งในสวนของการจัดพื้นที่จุดชมนก
เหยี่ยวแดง จุดชมหิ่งหอยซ่ึงสรางความประทับใจใหกับนักทองเที่ยวเปนอยางมาก นอกจากน้ียังมีบริการที่หองพักใหเลือก
หลากหลาย มีหองประชุม หองจัดเล้ียง รานอาหารไวบริการจัดพื้นที่เสนทางพายเรือคายัค  เสนทาง ปนจักรยาน การน่ังเรือ
ชมวิถีชีวิตชาวเล ชมการเล้ียงหอยนางรม น่ังแพเปยก นอกจากน้ียังมีการสงเสริมการทองเที่ยวในรูปแบบของการจัดเปน    
แพ็คเก็ตในราคามิตรภาพ ไวสําหรับนักทองเที่ยวอีกดวย  
 3  ดานการมีสวนรวมจากภายนอก  
            การมีสวนรวมจากภายนอก ประกอบดวย ประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งหนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของ มีบทบาท ในการ
รวมกันพัฒนาพื้นที่แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศของ ปลายเล  โฮมสเตยใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศที่ยั่งยืน และเพื่อใหเปน
แหลงรายไดในการยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชนใหดียิ่งขึ้น  

  สวนที่ 2 ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอแหลงทองเที่ยวปลายเล โฮมสเตย 
              1. ขอมูลเบื้องตนของนักทองเที่ยวกลุมตัวอยางเปนนักทองเที่ยวที่ เข ามายังแหลงทองเที่ยวปลายเล                   
โฮมสเตย สวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 64.06  มีอายุระหวาง 25 – 34 คิดเปนรอยละ 42.97 มาทองเที่ยวกับเพื่อน คิดเปน
รอยละ 67.45 โดยสวนใหญพบวาไมพักคางแรมแหลงทองเที่ยวปลายเล โฮมสเตย คิดเปนรอยละ 70.45 รับทราบขาวแหลง
ทองเที่ยวปลายเล โฮมสเตยจากส่ือบุคคล คิดเปนรอยละ 58.85 และสวนใหญพักอาศัยอยูในจังหวัดจันทบุรีคิดเปน รอยละ 
59.64ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอแหลงทองเที่ยวปลายเล โฮมสเตย 
                2. ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่ มีตอแหลงทองเที่ยวปลายเล โฮมสเตย ตามองคประกอบของ                
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ 4 ดาน เม่ือพิจารณาภาพรวมทั้งหมดผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอแหลงทองเที่ยวปลายเล 
โฮมสเตย ในระดับมากที่สุด (  = 4.21) เม่ือพิจารณาแตละดานพบวา ดานพื้นที่นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจในความสมบูรณ 
ของทรัพยากรทางธรรมชาติมากที่สุด (  = 4.77) ดานการจัดการ ครัวปลายเลมีการจัดสวนอยูในพื้นที่ที่เหมาะสมมากที่สุด     
(  = 4.45) ดานกิจกรรมและกระบวนการสงเสริมการทองเที่ยว มีความพึงพอใจดานกิจกรรมมีความหลากหลายมากที่สุด    
(  = 4.29) ดานการมีสวนรวมจากภายนอก  มีความพึงพอใจตอปาย Clean Food Good Taste ทําใหม่ันใจวาอาหารที่ปรุง
จากครัวปลายเลถูกสุขลักษณะมากที่สุด (   = 4.65) 
                3. แนวทางการส่ือสารการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืน ปลายเล โฮมสเตย จัดเปนแหลงทองเที่ยว                 
เชิงนิเวศที่สมบูรณมีจุดเดนของพื้นที่มีความเหมาะสมสําหรับการเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ ส่ิงสําคัญ เพื่อเปนการรักษา
ความสมบูรณของธรรมชาติการใชการส่ือสารเพื่อใหนักทองเที่ยวไดรับทราบขอตกลงในการปฏิบัติตัวของนักทองเที่ยวที่เขามา
ทองเที่ยวยังพื้นที่ของปลายเล โฮมสเตย เปนส่ิงสําคัญที่จะชวยใหความสมบูรณของธรรมชาติคงอยูอยางยั ่งยืนตอไป พบวา
คาเฉล่ียการแจงเตือนขอปฏิบัติตาง ๆ ของปลายเล โฮมสเตยน้ัน มีคาเฉล่ียความพึงพอใจการแจงขอพึงปฏิบัติสวนใหญอยูใน
ระดับปานมีกลาง  โดยพบวาคาเฉล่ียความพึงพอใจตอการแจงขอพึงปฏิบัติ เพื่อการปฏิบัติตัวของนักทองเที่ยวอยางถูกตองใน
ภาพรวมน้ันนักทองเที่ยวมีความพึงพอใจอยูในระดับนอย (   = 2.49) เม่ือพิจารณาแตละขอพบวานักทองเที่ยวมีความพึงพอใจ
ตอการแจงขอปฏิบัติในการเขารับประทานอาหาร ที่ครัวปลายเลอยูในระดับปานกลาง (  = 2.62)  มีคาเฉล่ียความพึงพอใจ
ตอการแจงขอพึงปฏิบัติในการเดินทางเพื่อชมวิถีชาวเลอยูในระดับปานกลาง (  = 2.66)  มีคาเฉล่ียความพึงพอใจตอการแจง
ขอพึงปฏิบัติในการปนจักรยานอยูในระดับปานกลา (    = 2.78) มีคาเฉล่ียความพึงพอใจตอในการเขาพักโฮมสเตยในระดับ
ปานกลาง(   = 2.89) มีคาเฉล่ียความพึงพอใจตอการแจงขอพึงปฏิบัติในการชมนกเหยี่ยวอยูในระดับปานกลาง (   = 2.97)  
และมีคาเฉล่ียความ พึงพอใจ ตอการแจงขอพึงปฏิบัติในการชมหิ่งหอยอยูในระดับมาก (   = 3.90  )      

4.ปญหา อุปสรรค หรือขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืน                                   
4.1 ดานปญหา อุปสรรค ทททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททท                                                                                                

(X=2.49)

(X=3.90)
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4.1.1  ดานพื้นที่ เน่ืองจากผูประกอบการซ่ึงเปนของเอกชน ผูประกอบการเปนผูลงทุนเองทุกอยาง การปรับ
พื้นที่ในสวนตาง ๆ เพื่อภูมิทัศนที่สวยงามและเพื่อการอํานวยความสะดวกใหกับนักทองเที่ยวยังคงขาดความสมบูรณอีกทั้งการ
เขามามีสวนรวมของภาครัฐน้ันกระทําไดเพียงทางออมเทาน้ันจึงขาดบทบาทในการสงเสริมเพื่อพัฒนาอยางจรงิจัง                                                                                        

4.1.2 ดานการจัดการ ปลายเลโฮมสเตยเปนการบริหารงานในลักษณะกิจการของครอบครัว ทําใหขาดการ
ทํางานที่เปนระบบ ซ่ึงทําใหเกิดขอผิดพลาดได เชน การจองหองพักมีเบอรโทรศัพทติดตอสายตรงกับเจาของเบอรโทรศัพท 
หลายเบอร ทําใหเกิดขอผิดพลาดในการจองหองพักได  

4.1.3  ดานกิจกรรม ซ่ึงมีความหลากหลายในแหลงทองเที่ยวปลายเลโฮมสเตย นักทองเที่ยวอาจไมไดชม
ตลอดทั้งป หรือตลอดเวลาที่เขามาทองเที่ยว บางกิจกรรมน้ันเปนกิจกรรมตามฤดูกาลหรือตามสถานะการณ เชนการชม
หิ่งหอย หากเปนชวงฤดูหนาวจะไดชมหิ่งหอย ระยิบระยับ เต็มตนไมอยางสวยงาม หากมาทองเที่ยวในฤดูรอนจะเห็นหิ่งหอย
จํานวนนอยมาก การชมนกเหยี่ยวแดง หากเปนวันที่ฝนตกจํานวนนกเหยี่ยวแดงจะลงมากินเหยื่อนอยมาออ  

4.2 ดานขอเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืนทททททททททททททท                                       
4.2.1  ผูประกอบการควรมีการควบคุม แจงขอพึงปฏิบัติตาง ๆ เปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจนและทั่วถึง 

ในจุดที่ตองใชความระมัดระวัง เพื่อใหนักทองเที่ยวมีพฤติกรรมที่เหมาะสม เน่ืองจากเปนสถานที่ทองเที่ยวที่ยังคงความอุดม
สมบูรณของธรรมชาติอยูมาก การดูแลไมทั่วถึงอาจสงผลเสียตอความสมบูรณของธรรมชาติ  ที่สวยงามการปฏิบัติตนไดอยาง
ถูกตองอันจะสงผลทําใหเกิดการทองเที่ยวอยางยั่งยืนได 

4.2.2 การบริหารจัดการควรวางระบบการบริหารจัดการเพื่อปองกันขอผิดพลาดในดานการใหบริการ                                                                                   
4.2.3  ควรมีการประชาสัมพันธขอมูลแหลงทองเที่ยว ใหหลากหลายชองทางมากขึ้นเพื่อใหเปนแหลงขอมูล

สําหรับนักทองเที่ยว  
4.2.4  ควรมีการสรางเครือขายเชื่อมโยงโฮมสเตย ในพื้นที่ใกลเคียงเพื่อการรองรับนักทองเที่ยว 

สรุปและอภิปรายผล 

จากผลการวิจัย พบวาพื้นที่ปลายเล โฮมสเตย มืสภาพความพรอมของพื้นที่ในการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เปนแหลง
ทองเที่ยวเชิงนิเวศที่มีตนทุนทางธรรมชาติเปนฐานที่สําคัญ อุดมไปดวยปาพันธไมริมทะเลหลากหลายชนิด ยังคงความสมบูรณ
และมีจุดเดนในพื้นที่ ที่หลากหลายทั้งจุดชมนกเหยี่ยวแดง จุดชมหิ่งหอย รวมทั้งกิจกรรมตาง ๆที่สอดคลองกับบริบทของพื้นที่ 
สอดคลองกับ นิศา ชัชกุล (2550, หนา 260) กลาวถึงการทองเที่ยวเชิงนิเวศคือ ส่ิงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและส่ิงที่มีคุณคา
มนุษยสรางขึ้น ที่หมายถึง ชีวิตและวัฒนธรรมของผูคนในชุมชนน้ัน ๆ รวมถึงวัฒนธรรม เทศกาล งานประเพณีส่ิงตาง ๆ 
เหลาน้ีเปนส่ิงดึงดูดใจ หรือเปน “จุดขาย” ของการทองเที่ยวใหนักทองเที่ยวเดินทางมาเยือนครั้งแลวครั้งเลา ซ่ึงเปนจุดเดน
ของพื้นที ่นอกจากน้ีปลายเล โฮมสเตยยังมีบริการที่พักซ่ึงมีลักษณะเปนโฮมสเตยและอาหารไวบริการสําหรับนักทองเที่ยว มี
องคประกอบที่เปนจุดยืนหลักที่สามารถเปนฐานที่สําคัญ ในการนําไปสูการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืนตามองคประกอบ 
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2544) ไดกลาวถึงองคประกอบหลักที่สําคัญของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ มี 4 ประการคือ การ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ ดังน้ี 

- ดานพื้นที่ มีลักษณะที่โดดเดนทางตนทุนทางธรรมชาติที่สมบูรณ เปนสถานที่พักผอนทามกลางธรรมชาติที่
หลากหลายและมีจุดเดน  อยางแทจริงจึงเหมาะสมสําหรับการเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศได 

- ดานการจัดการ แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศของปลายเล โฮมสเตย  เปนของเอกชนมีการบริหารจัดการ โดย
ผูประกอบการเปนผูลงทุนแตเพียงผูเดียว ดานการจัดการน้ีจัดเปนองคประกอบที่สําคัญที่จะทําใหการทองเที่ยวเชิงนิเวศมี
ความยั่งยืน ทั้งการจัดการดานพื้นที ่ดานกิจกรรมและกระบวนการการสงเสริมการทองเที่ยวตลอดจนดานการมีสวนรวมจาก
ภายนอก เพื่อใหการบริหารจัดการสามารถขับเคล่ือนไดอยางมีประสิทธิภาพกอใหเกิดการทองเที่ยวเชิงอนุรักษไดอยางยั่งยืน 
ดวยการบริหารจัดการที่ผูประกอบการเปนผูลงทุนแตผูเดียวเปนกิจการภายในครอบครัว การจัดการในดานตาง ๆ จึงยังขาด
ระบบ ที่ชัดเจน    

- ดานกิจกรรมและกระบวนการสงเสริมการทองเที่ยว แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศของ ปลายเล  โฮมสเตย ไดมีการ
จัดเตรียมกิจกรรมไวสําหรับบริการนักทองเที่ยวที่หลากหลาย  กิจกรรมจุดเดนของพื้นที่ ทั้งในสวนของการจัดพื้นที่จุดชมนก
เหยี่ยวแดง จุดชมหิ่งหอยซ่ึงสรางความประทับใจใหกับนักทองเที่ยวเปนอยางมาก นอกจากน้ียังมีบริการที่หองพักใหเลือก
หลากหลาย มีหองประชุม หองจัดเล้ียง รานอาหารไวบริการจัดพื้นที่เสนทางพายเรือคายัค  เสนทาง  ปนจักรยาน การน่ังเรือมห
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4.1.1  ดานพื้นที่ เน่ืองจากผูประกอบการซ่ึงเปนของเอกชน ผูประกอบการเปนผูลงทุนเองทุกอยาง การปรับ
พื้นที่ในสวนตาง ๆ เพื่อภูมิทัศนที่สวยงามและเพื่อการอํานวยความสะดวกใหกับนักทองเที่ยวยังคงขาดความสมบูรณอีกทั้งการ
เขามามีสวนรวมของภาครัฐน้ันกระทําไดเพียงทางออมเทาน้ันจึงขาดบทบาทในการสงเสริมเพื่อพัฒนาอยางจรงิจัง                                                                                        

4.1.2 ดานการจัดการ ปลายเลโฮมสเตยเปนการบริหารงานในลักษณะกิจการของครอบครัว ทําใหขาดการ
ทํางานที่เปนระบบ ซ่ึงทําใหเกิดขอผิดพลาดได เชน การจองหองพักมีเบอรโทรศัพทติดตอสายตรงกับเจาของเบอรโทรศัพท 
หลายเบอร ทําใหเกิดขอผิดพลาดในการจองหองพักได  

4.1.3  ดานกิจกรรม ซ่ึงมีความหลากหลายในแหลงทองเที่ยวปลายเลโฮมสเตย นักทองเที่ยวอาจไมไดชม
ตลอดทั้งป หรือตลอดเวลาที่เขามาทองเที่ยว บางกิจกรรมน้ันเปนกิจกรรมตามฤดูกาลหรือตามสถานะการณ เชนการชม
หิ่งหอย หากเปนชวงฤดูหนาวจะไดชมหิ่งหอย ระยิบระยับ เต็มตนไมอยางสวยงาม หากมาทองเที่ยวในฤดูรอนจะเห็นหิ่งหอย
จํานวนนอยมาก การชมนกเหยี่ยวแดง หากเปนวันที่ฝนตกจํานวนนกเหยี่ยวแดงจะลงมากินเหยื่อนอยมาออ  

4.2 ดานขอเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืนทททททททททททททท                                       
4.2.1  ผูประกอบการควรมีการควบคุม แจงขอพึงปฏิบัติตาง ๆ เปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจนและทั่วถึง 

ในจุดที่ตองใชความระมัดระวัง เพื่อใหนักทองเที่ยวมีพฤติกรรมที่เหมาะสม เน่ืองจากเปนสถานที่ทองเที่ยวที่ยังคงความอุดม
สมบูรณของธรรมชาติอยูมาก การดูแลไมทั่วถึงอาจสงผลเสียตอความสมบูรณของธรรมชาติ  ที่สวยงามการปฏิบัติตนไดอยาง
ถูกตองอันจะสงผลทําใหเกิดการทองเที่ยวอยางยั่งยืนได 

4.2.2 การบริหารจัดการควรวางระบบการบริหารจัดการเพื่อปองกันขอผิดพลาดในดานการใหบริการ                                                                                   
4.2.3  ควรมีการประชาสัมพันธขอมูลแหลงทองเที่ยว ใหหลากหลายชองทางมากขึ้นเพื่อใหเปนแหลงขอมูล

สําหรับนักทองเที่ยว  
4.2.4  ควรมีการสรางเครือขายเชื่อมโยงโฮมสเตย ในพื้นที่ใกลเคียงเพื่อการรองรับนักทองเที่ยว 

สรุปและอภิปรายผล 

จากผลการวิจัย พบวาพื้นที่ปลายเล โฮมสเตย มืสภาพความพรอมของพื้นที่ในการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เปนแหลง
ทองเที่ยวเชิงนิเวศที่มีตนทุนทางธรรมชาติเปนฐานที่สําคัญ อุดมไปดวยปาพันธไมริมทะเลหลากหลายชนิด ยังคงความสมบูรณ
และมีจุดเดนในพื้นที่ ที่หลากหลายทั้งจุดชมนกเหยี่ยวแดง จุดชมหิ่งหอย รวมทั้งกิจกรรมตาง ๆที่สอดคลองกับบริบทของพื้นที่ 
สอดคลองกับ นิศา ชัชกุล (2550, หนา 260) กลาวถึงการทองเที่ยวเชิงนิเวศคือ ส่ิงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและส่ิงที่มีคุณคา
มนุษยสรางขึ้น ที่หมายถึง ชีวิตและวัฒนธรรมของผูคนในชุมชนน้ัน ๆ รวมถึงวัฒนธรรม เทศกาล งานประเพณีส่ิงตาง ๆ 
เหลาน้ีเปนส่ิงดึงดูดใจ หรือเปน “จุดขาย” ของการทองเที่ยวใหนักทองเที่ยวเดินทางมาเยือนครั้งแลวครั้งเลา ซ่ึงเปนจุดเดน
ของพื้นที ่นอกจากน้ีปลายเล โฮมสเตยยังมีบริการที่พักซ่ึงมีลักษณะเปนโฮมสเตยและอาหารไวบริการสําหรับนักทองเที่ยว มี
องคประกอบที่เปนจุดยืนหลักที่สามารถเปนฐานที่สําคัญ ในการนําไปสูการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืนตามองคประกอบ 
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2544) ไดกลาวถึงองคประกอบหลักที่สําคัญของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ มี 4 ประการคือ การ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ ดังน้ี 

- ดานพื้นที่ มีลักษณะที่โดดเดนทางตนทุนทางธรรมชาติที่สมบูรณ เปนสถานที่พักผอนทามกลางธรรมชาติที่
หลากหลายและมีจุดเดน  อยางแทจริงจึงเหมาะสมสําหรับการเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศได 

- ดานการจัดการ แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศของปลายเล โฮมสเตย  เปนของเอกชนมีการบริหารจัดการ โดย
ผูประกอบการเปนผูลงทุนแตเพียงผูเดียว ดานการจัดการน้ีจัดเปนองคประกอบที่สําคัญที่จะทําใหการทองเที่ยวเชิงนิเวศมี
ความยั่งยืน ทั้งการจัดการดานพื้นที ่ดานกิจกรรมและกระบวนการการสงเสริมการทองเที่ยวตลอดจนดานการมีสวนรวมจาก
ภายนอก เพื่อใหการบริหารจัดการสามารถขับเคล่ือนไดอยางมีประสิทธิภาพกอใหเกิดการทองเที่ยวเชิงอนุรักษไดอยางยั่งยืน 
ดวยการบริหารจัดการที่ผูประกอบการเปนผูลงทุนแตผูเดียวเปนกิจการภายในครอบครัว การจัดการในดานตาง ๆ จึงยังขาด
ระบบ ที่ชัดเจน    

- ดานกิจกรรมและกระบวนการสงเสริมการทองเที่ยว แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศของ ปลายเล  โฮมสเตย ไดมีการ
จัดเตรียมกิจกรรมไวสําหรับบริการนักทองเที่ยวที่หลากหลาย  กิจกรรมจุดเดนของพื้นที่ ทั้งในสวนของการจัดพื้นที่จุดชมนก
เหยี่ยวแดง จุดชมหิ่งหอยซ่ึงสรางความประทับใจใหกับนักทองเที่ยวเปนอยางมาก นอกจากน้ียังมีบริการที่หองพักใหเลือก
หลากหลาย มีหองประชุม หองจัดเล้ียง รานอาหารไวบริการจัดพื้นที่เสนทางพายเรือคายัค  เสนทาง  ปนจักรยาน การน่ังเรือ
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ชมวิถีชีวิตชาวเล ชมการเล้ืยงหอยนางรม น่ังแพเปยก นอกจากน้ียังมีการสงเสริมการทองเที่ยวในรูปแบบของการจัดเปนแพ็ค
เก็ตในราคามิตรภาพ ไวสําหรับนักทองเที่ยวอีกดวย  
 - ดานการมีสวนรวมจากภายนอก การมีสวนรวมจากภายนอก ประกอบดวย ประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งหนวยงาน
ภาครัฐที่เก่ียวของ มีบทบาท ในการรวมกันพัฒนาพื้นที่แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศของ ปลายเล  โฮมสเตยใหเปนแหลงทองเที่ยว
เชิงนิเวศที่ยั่งยืน และเพื่อใหเปนแหลงรายไดในการยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชนใหดียิ่งขึ้น  

ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ ปลายโฮมสเตย ตามองคประกอบแตละดานของการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ 4 ดาน พบวานักทองเที่ยวความพึงพอใจตอแหลงทองเที่ยวปลายเล โฮมสเตย ในระดับมากที่สุด (  = 
4.21) ในดานพื้นที่นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจในความสมบูรณ ของทรัพยากรทางธรรมชาติมากที่สุด  (  = 4.77) นอกจาก
พันธไมทะเลนา ๆ ชนิดแลว ยังมีจุดเดนการชมนกเหยี่ยวแดง และการชมหิ่งหอย ดานการจัดการ  ครัวปลายเลมีการจัดสวน
อยูในพื้นที่ที่เหมาะสมมากที่สุด (   = 4.45) ดานกิจกรรมและกระบวนการสงเสริมการทองเที่ยว มีความพึงพอใจดานกิจกรรม
มีความหลากหลายมากที่สุด (  = 4.29) ดานการมีสวนรวมจากภายนอก  มีความพึงพอใจตอปาย Clean Food Good 
Taste ทําใหม่ันใจวาอาหารที่ปรุงจากครัวปลายเลถูกสุขลักษณะมากที่สุด  (   = 4.65) สอดคลองกับงานวิจัยของพนิตตา 
สิงหครา (2544) ไดทําการศึกษาเรื่อง ศักยภาพของชุมชนบานหวยฮี้ในการจัดการการ ทองเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย พบวา 
การทองเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย คือ การทองเที่ยวเชิงนิเวศที่ ในเชิงกายภาพการที่ชุมชนตั้งอยูบนที่สูง ทําใหไดเปรียบใน
แงของธรรมชาติและ ส่ิงแวดลอม รวมไปถึงความหลากหลายในพันธุพืชและสัตว เปนจุดขายที่สําคัญของการทองเที่ยวเชิง
นิเวศ แสดงใหเห็นวาชุมชนบานหวยฮี้มีศักยภาพหลายประการที่สามารถสนับสนุนการ พัฒนาไปสูการเปนแหลง ทองเที่ยวเชิง
นิเวศรูปแบบโฮมสเตยอยางสมบูรณได นอกจากน้ียังสอดคลองกับ รําไพพรรณ แกวสุริยะ (2545 ) กลาวในสรุปกิจกรรมป
ทองเที่ยวเชิงนิเวศนานาชาติ ไววา ความมีเอกลักษณของแหลงทองเที่ยวและกิจกรรมทองเที่ยวเชิงนิเวศถือเปนสินคาที่
นักทองเที่ยวเชิงนิเวศใหความสนใจ การจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศไมควรนําคาตอบแทนมาเปนที่ตั้งชุมชนควรจัดการทองเที่ยว
เชิงนิเวศโดยใหความสําคัญกับเอกลักษณทองถิ่น ความมีความเปนตัวของตัวเอง ขณะเดียวกันนักทองเที่ยวเชิงนิเวศที่ดีก็ควรมี
จริยธรรมของนักทองเที่ยวเชิงนิเวศดวยเชนกัน  
               ปลายเล โฮมสเตยเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศที่อุดมสมบูรณ ส่ิงสําคัญเพื่อเปนการรักษาความสมบูรณของ
ธรรมชาติคือการใชการส่ือสารเพื่อใหนักทองเที่ยวไดรับทราบขอตกลงในการปฏิบัติตัวของนักทองเที่ยวที่จะชวยใหความ
สมบูรณของธรรมชาติคงอยูอยางยั่งยืนตอไป พบวาคาเฉล่ียการแจงเตือนขอปฏิบัติตาง ๆ ของปลายเล โฮมสเตยน้ัน มีคาเฉล่ีย
ความพึงพอใจการแจงขอพึงปฏิบัติสวนใหญอยูในระดับปานมีกลาง  โดยพบวาคาเฉล่ียความพึงพอ ใจตอการแจงขอพึงปฏิบัติ 
เพื่อการปฏิบัติตัวของนักทองเที่ยวอยางถูกตองในภาพรวมน้ันนักทองเที่ยวมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง (   = 2.97) 
เม่ือพิจารณาแตละขอพบวานักทองเที่ยวมีความพึงพอใจตอการแจงขอปฏิบัติในการเขารับประทานอาหาร ที่ครัวปลายเลอยู
ในระดับปานกลาง (   = 2.62)  มีคาเฉล่ียความพึงพอใจตอการแจงขอพึงปฏิบัติในการเดินทางเพื่อชมวิถีชาวเลอยูในระดับ
ปานกลาง (  = 2.66)  มีคาเฉล่ียความพึงพอใจตอการแจงขอพึงปฏิบัติในการปนจักรยานอยูในระดับปานกลาง  (    = 2.78) 
มีคาเฉล่ียความพึงพอใจตอในการเขาพักโฮมสเตย ในระดับปานกลาง(    = 2.89) มีคาเฉล่ียความพึงพอใจตอการแจงขอพึง
ปฏิบัติในการชมนกเหยี่ยวอยูในระดับ ปานกลาง (   = 2.97) และมีคาเฉล่ียความ พึงพอใจ ตอการแจงขอพึงปฏิบัติในการชม
หิ่งหอยอยูในระดับมาก (  = 3.90  ) สอดคลองกับ สุชาดา วรรธนะมานี (2542) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการเปดรับ
ขาวสารเก่ียวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศกับทัศนคติและพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวาปจจัยที่มีผลตอการรับรูขาวสารเก่ียวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศไดแกช้ันป เพศ ประเภทของ
สถาบันการศึกษาภูมิลําเนาและการเขารวมกลุมกิจกรรม จะทําใหความรูเรื่องการทองเที่ยวเชิงนิเวศแตกตางกัน ทั้งน้ีการ
เปดรับขาวสารเก่ียวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศจากนิตยสารมีความสัมพันธเชิงบวกกับความรูและทัศนคติตอการทองเที่ยวเชิง
นิเวศมากกวาส่ืออ่ืน โดยที่การเปดรับขาวสารเก่ียวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศจากส่ือทั้งวิทยุโทรทัศน หนังสือพิมพและนิตยสาร
ลวนมีความสัมพันธ เชิงบวกกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ความรูเรื่องการทองเที่ยวเชิงนิเวศมีความสัมพันธเชิงบวกตอ
นิเวศ ทั้ง น้ีทัศนคติเรื่องการทองเที่ยวเชิงทัศนคติเรื่ องการทองเที่ยวเชิงนิเวศ แตไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม                  
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ มีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  
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ชมวิถีชีวิตชาวเล ชมการเล้ืยงหอยนางรม น่ังแพเปยก นอกจากน้ียังมีการสงเสริมการทองเที่ยวในรูปแบบของการจัดเปนแพ็ค
เก็ตในราคามิตรภาพ ไวสําหรับนักทองเที่ยวอีกดวย  
 - ดานการมีสวนรวมจากภายนอก การมีสวนรวมจากภายนอก ประกอบดวย ประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งหนวยงาน
ภาครัฐที่เก่ียวของ มีบทบาท ในการรวมกันพัฒนาพื้นที่แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศของ ปลายเล  โฮมสเตยใหเปนแหลงทองเที่ยว
เชิงนิเวศที่ยั่งยืน และเพื่อใหเปนแหลงรายไดในการยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชนใหดียิ่งขึ้น  

ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ ปลายโฮมสเตย ตามองคประกอบแตละดานของการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ 4 ดาน พบวานักทองเที่ยวความพึงพอใจตอแหลงทองเที่ยวปลายเล โฮมสเตย ในระดับมากที่สุด (  = 
4.21) ในดานพื้นที่นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจในความสมบูรณ ของทรัพยากรทางธรรมชาติมากที่สุด  (  = 4.77) นอกจาก
พันธไมทะเลนา ๆ ชนิดแลว ยังมีจุดเดนการชมนกเหยี่ยวแดง และการชมหิ่งหอย ดานการจัดการ  ครัวปลายเลมีการจัดสวน
อยูในพื้นที่ที่เหมาะสมมากที่สุด (   = 4.45) ดานกิจกรรมและกระบวนการสงเสริมการทองเที่ยว มีความพึงพอใจดานกิจกรรม
มีความหลากหลายมากที่สุด (  = 4.29) ดานการมีสวนรวมจากภายนอก  มีความพึงพอใจตอปาย Clean Food Good 
Taste ทําใหม่ันใจวาอาหารที่ปรุงจากครัวปลายเลถูกสุขลักษณะมากที่สุด  (   = 4.65) สอดคลองกับงานวิจัยของพนิตตา 
สิงหครา (2544) ไดทําการศึกษาเรื่อง ศักยภาพของชุมชนบานหวยฮี้ในการจัดการการ ทองเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย พบวา 
การทองเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย คือ การทองเที่ยวเชิงนิเวศที่ ในเชิงกายภาพการที่ชุมชนตั้งอยูบนที่สูง ทําใหไดเปรียบใน
แงของธรรมชาติและ ส่ิงแวดลอม รวมไปถึงความหลากหลายในพันธุพืชและสัตว เปนจุดขายที่สําคัญของการทองเที่ยวเชิง
นิเวศ แสดงใหเห็นวาชุมชนบานหวยฮี้มีศักยภาพหลายประการที่สามารถสนับสนุนการ พัฒนาไปสูการเปนแหลง ทองเที่ยวเชิง
นิเวศรูปแบบโฮมสเตยอยางสมบูรณได นอกจากน้ียังสอดคลองกับ รําไพพรรณ แกวสุริยะ (2545 ) กลาวในสรุปกิจกรรมป
ทองเที่ยวเชิงนิเวศนานาชาติ ไววา ความมีเอกลักษณของแหลงทองเที่ยวและกิจกรรมทองเที่ยวเชิงนิเวศถือเปนสินคาที่
นักทองเที่ยวเชิงนิเวศใหความสนใจ การจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศไมควรนําคาตอบแทนมาเปนที่ตั้งชุมชนควรจัดการทองเที่ยว
เชิงนิเวศโดยใหความสําคัญกับเอกลักษณทองถิ่น ความมีความเปนตัวของตัวเอง ขณะเดียวกันนักทองเที่ยวเชิงนิเวศที่ดีก็ควรมี
จริยธรรมของนักทองเที่ยวเชิงนิเวศดวยเชนกัน  
               ปลายเล โฮมสเตยเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศที่อุดมสมบูรณ ส่ิงสําคัญเพื่อเปนการรักษาความสมบูรณของ
ธรรมชาติคือการใชการส่ือสารเพื่อใหนักทองเที่ยวไดรับทราบขอตกลงในการปฏิบัติตัวของนักทองเที่ยวที่จะชวยใหความ
สมบูรณของธรรมชาติคงอยูอยางยั่งยืนตอไป พบวาคาเฉล่ียการแจงเตือนขอปฏิบัติตาง ๆ ของปลายเล โฮมสเตยน้ัน มีคาเฉล่ีย
ความพึงพอใจการแจงขอพึงปฏิบัติสวนใหญอยูในระดับปานมีกลาง  โดยพบวาคาเฉล่ียความพึงพอ ใจตอการแจงขอพึงปฏิบัติ 
เพื่อการปฏิบัติตัวของนักทองเที่ยวอยางถูกตองในภาพรวมน้ันนักทองเที่ยวมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง (   = 2.97) 
เม่ือพิจารณาแตละขอพบวานักทองเที่ยวมีความพึงพอใจตอการแจงขอปฏิบัติในการเขารับประทานอาหาร ที่ครัวปลายเลอยู
ในระดับปานกลาง (   = 2.62)  มีคาเฉล่ียความพึงพอใจตอการแจงขอพึงปฏิบัติในการเดินทางเพื่อชมวิถีชาวเลอยูในระดับ
ปานกลาง (  = 2.66)  มีคาเฉล่ียความพึงพอใจตอการแจงขอพึงปฏิบัติในการปนจักรยานอยูในระดับปานกลาง  (    = 2.78) 
มีคาเฉล่ียความพึงพอใจตอในการเขาพักโฮมสเตย ในระดับปานกลาง(    = 2.89) มีคาเฉล่ียความพึงพอใจตอการแจงขอพึง
ปฏิบัติในการชมนกเหยี่ยวอยูในระดับ ปานกลาง (   = 2.97) และมีคาเฉล่ียความ พึงพอใจ ตอการแจงขอพึงปฏิบัติในการชม
หิ่งหอยอยูในระดับมาก (  = 3.90  ) สอดคลองกับ สุชาดา วรรธนะมานี (2542) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการเปดรับ
ขาวสารเก่ียวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศกับทัศนคติและพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวาปจจัยที่มีผลตอการรับรูขาวสารเก่ียวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศไดแกช้ันป เพศ ประเภทของ
สถาบันการศึกษาภูมิลําเนาและการเขารวมกลุมกิจกรรม จะทําใหความรูเรื่องการทองเที่ยวเชิงนิเวศแตกตางกัน ทั้งน้ีการ
เปดรับขาวสารเก่ียวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศจากนิตยสารมีความสัมพันธเชิงบวกกับความรูและทัศนคติตอการทองเที่ยวเชิง
นิเวศมากกวาส่ืออ่ืน โดยที่การเปดรับขาวสารเก่ียวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศจากส่ือทั้งวิทยุโทรทัศน หนังสือพิมพและนิตยสาร
ลวนมีความสัมพันธ เชิงบวกกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ความรูเรื่องการทองเที่ยวเชิงนิเวศมีความสัมพันธเชิงบวกตอ
นิเวศ ทั้ง น้ีทัศนคติเรื่องการทองเที่ยวเชิงทัศนคติเรื่ องการทองเที่ยวเชิงนิเวศ แตไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม                  
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ มีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
132 

 

1) ควรมีการศึกษาถึงการส่ือสารเพื่อสรางจิตสํานึก เพื่อวิเคราะหถึงพฤติกรรมของนักทองเที่ยวอันเกิดจากการมี
จิตสํานึกในการทองเที่ยวเชิงนิเวศในระดับจังหวัด เพื่อใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศเปนแหลงทองเที ่ยวอยางยั่งยืนอยาง
แทจริง 

2) ควรมีการศึกษาถึงประสิทธิผลของการส่ือสารเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อศึกษาถึงกระบวนการส่ือสารและกล
ยุทธในการส่ือสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่ือสารเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืน 
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ชมวิถีชีวิตชาวเล ชมการเล้ืยงหอยนางรม น่ังแพเปยก นอกจากน้ียังมีการสงเสริมการทองเที่ยวในรูปแบบของการจัดเปนแพ็ค
เก็ตในราคามิตรภาพ ไวสําหรับนักทองเที่ยวอีกดวย  
 - ดานการมีสวนรวมจากภายนอก การมีสวนรวมจากภายนอก ประกอบดวย ประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งหนวยงาน
ภาครัฐที่เก่ียวของ มีบทบาท ในการรวมกันพัฒนาพื้นที่แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศของ ปลายเล  โฮมสเตยใหเปนแหลงทองเที่ยว
เชิงนิเวศที่ยั่งยืน และเพื่อใหเปนแหลงรายไดในการยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชนใหดียิ่งขึ้น  

ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ ปลายโฮมสเตย ตามองคประกอบแตละดานของการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ 4 ดาน พบวานักทองเที่ยวความพึงพอใจตอแหลงทองเที่ยวปลายเล โฮมสเตย ในระดับมากที่สุด (  = 
4.21) ในดานพื้นที่นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจในความสมบูรณ ของทรัพยากรทางธรรมชาติมากที่สุด  (  = 4.77) นอกจาก
พันธไมทะเลนา ๆ ชนิดแลว ยังมีจุดเดนการชมนกเหยี่ยวแดง และการชมหิ่งหอย ดานการจัดการ  ครัวปลายเลมีการจัดสวน
อยูในพื้นที่ที่เหมาะสมมากที่สุด (   = 4.45) ดานกิจกรรมและกระบวนการสงเสริมการทองเที่ยว มีความพึงพอใจดานกิจกรรม
มีความหลากหลายมากที่สุด (  = 4.29) ดานการมีสวนรวมจากภายนอก  มีความพึงพอใจตอปาย Clean Food Good 
Taste ทําใหม่ันใจวาอาหารที่ปรุงจากครัวปลายเลถูกสุขลักษณะมากที่สุด  (   = 4.65) สอดคลองกับงานวิจัยของพนิตตา 
สิงหครา (2544) ไดทําการศึกษาเรื่อง ศักยภาพของชุมชนบานหวยฮี้ในการจัดการการ ทองเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย พบวา 
การทองเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย คือ การทองเที่ยวเชิงนิเวศที่ ในเชิงกายภาพการที่ชุมชนตั้งอยูบนที่สูง ทําใหไดเปรียบใน
แงของธรรมชาติและ ส่ิงแวดลอม รวมไปถึงความหลากหลายในพันธุพืชและสัตว เปนจุดขายที่สําคัญของการทองเที่ยวเชิง
นิเวศ แสดงใหเห็นวาชุมชนบานหวยฮี้มีศักยภาพหลายประการที่สามารถสนับสนุนการ พัฒนาไปสูการเปนแหลง ทองเที่ยวเชิง
นิเวศรูปแบบโฮมสเตยอยางสมบูรณได นอกจากน้ียังสอดคลองกับ รําไพพรรณ แกวสุริยะ (2545 ) กลาวในสรุปกิจกรรมป
ทองเที่ยวเชิงนิเวศนานาชาติ ไววา ความมีเอกลักษณของแหลงทองเที่ยวและกิจกรรมทองเที่ยวเชิงนิเวศถือเปนสินคาที่
นักทองเที่ยวเชิงนิเวศใหความสนใจ การจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศไมควรนําคาตอบแทนมาเปนที่ตั้งชุมชนควรจัดการทองเที่ยว
เชิงนิเวศโดยใหความสําคัญกับเอกลักษณทองถิ่น ความมีความเปนตัวของตัวเอง ขณะเดียวกันนักทองเที่ยวเชิงนิเวศที่ดีก็ควรมี
จริยธรรมของนักทองเที่ยวเชิงนิเวศดวยเชนกัน  
               ปลายเล โฮมสเตยเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศที่อุดมสมบูรณ ส่ิงสําคัญเพื่อเปนการรักษาความสมบูรณของ
ธรรมชาติคือการใชการส่ือสารเพื่อใหนักทองเที่ยวไดรับทราบขอตกลงในการปฏิบัติตัวของนักทองเที่ยวที่จะชวยใหความ
สมบูรณของธรรมชาติคงอยูอยางยั่งยืนตอไป พบวาคาเฉล่ียการแจงเตือนขอปฏิบัติตาง ๆ ของปลายเล โฮมสเตยน้ัน มีคาเฉล่ีย
ความพึงพอใจการแจงขอพึงปฏิบัติสวนใหญอยูในระดับปานมีกลาง  โดยพบวาคาเฉล่ียความพึงพอ ใจตอการแจงขอพึงปฏิบัติ 
เพื่อการปฏิบัติตัวของนักทองเที่ยวอยางถูกตองในภาพรวมน้ันนักทองเที่ยวมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง (   = 2.97) 
เม่ือพิจารณาแตละขอพบวานักทองเที่ยวมีความพึงพอใจตอการแจงขอปฏิบัติในการเขารับประทานอาหาร ที่ครัวปลายเลอยู
ในระดับปานกลาง (   = 2.62)  มีคาเฉล่ียความพึงพอใจตอการแจงขอพึงปฏิบัติในการเดินทางเพื่อชมวิถีชาวเลอยูในระดับ
ปานกลาง (  = 2.66)  มีคาเฉล่ียความพึงพอใจตอการแจงขอพึงปฏิบัติในการปนจักรยานอยูในระดับปานกลาง  (    = 2.78) 
มีคาเฉล่ียความพึงพอใจตอในการเขาพักโฮมสเตย ในระดับปานกลาง(    = 2.89) มีคาเฉล่ียความพึงพอใจตอการแจงขอพึง
ปฏิบัติในการชมนกเหยี่ยวอยูในระดับ ปานกลาง (   = 2.97) และมีคาเฉล่ียความ พึงพอใจ ตอการแจงขอพึงปฏิบัติในการชม
หิ่งหอยอยูในระดับมาก (  = 3.90  ) สอดคลองกับ สุชาดา วรรธนะมานี (2542) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการเปดรับ
ขาวสารเก่ียวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศกับทัศนคติและพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวาปจจัยที่มีผลตอการรับรูขาวสารเก่ียวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศไดแกชั้นป เพศ ประเภทของ
สถาบันการศึกษาภูมิลําเนาและการเขารวมกลุมกิจกรรม จะทําใหความรูเรื่องการทองเที่ยวเชิงนิเวศแตกตางกัน ทั้งน้ีการ
เปดรับขาวสารเก่ียวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศจากนิตยสารมีความสัมพันธเชิงบวกกับความรูและทัศนคติตอการทองเที่ยวเชิง
นิเวศมากกวาส่ืออ่ืน โดยที่การเปดรับขาวสารเก่ียวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศจากส่ือทั้งวิทยุโทรทัศน หนังสือพิมพและนิตยสาร
ลวนมีความสัมพันธ เชิงบวกกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ความรูเรื่องการทองเที่ยวเชิงนิเวศมีความสัมพันธเชิงบวกตอ
นิเวศ ทั้ง น้ีทัศนคติเรื่องการทองเที่ยวเชิงทัศนคติเรื่ องการทองเที่ยวเชิงนิเวศ แตไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม                  
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ มีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
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1) ควรมีการศึกษาถึงการส่ือสารเพื่อสรางจิตสํานึก เพื่อวิเคราะหถึงพฤติกรรมของนักทองเที่ยวอันเกิดจากการมี
จิตสํานึกในการทองเที่ยวเชิงนิเวศในระดับจังหวัด เพื่อใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศเปนแหลงทองเที ่ยวอยางยั่งยืนอยาง
แทจริง 

2) ควรมีการศึกษาถึงประสิทธิผลของการส่ือสารเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อศึกษาถึงกระบวนการส่ือสารและกล
ยุทธในการส่ือสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่ือสารเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืน 
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การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือขายการวิจัย 
ความหลากหลายทางชีวภาพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

The Development Model of Networking Management of Biodiversity Research  : 
Rambhai Barni Rajabhat University 

เอกชัย กิจเกษาเจริญ1, เรืองอุไร วรรณโก1, กรรณิกา สุขสมัย2, บุศรา สาระเกษ2  
1คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

2สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดยอ 

การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือขายการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีที่เหมาะสม และเพื่อถอดบทเรียนการจัดการความรูดานการบริหารจัดการเครือขายการวิจัย
แบบมีสวนรวมดานความหลากหลายทางชีวภาพ ผลการวิจัย พบวา การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือขายการวิจัยความ
หลากหลายทางชีวภาพ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีที่เหมาะสม มีรปูแบบแบงเปน 3 ระยะ ไดแก 1) ระยะตนนํ้า เปน
การพัฒนานักวิจัยใหสามารถคนหาปญหา โจทยการวิจัยแลวนําไปสูการพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยได 2) ระยะกลางนํ้า เปน
การดูแลติดตามนักวิจัยระหวางดําเนินการวิจัยเพื่อทราบปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการวิจัย และหาแนวทางแกไขปญหา
รวมกัน และ 3) ระยะปลายนํ้า เปนการสนับสนุนใหนักวิจัยเผยแพรผลงานวิจัย จัดหาผลประโยชนจากผลการวิจัย หรือการ
จัดการทรัพยสินทางปญญา 
 ผลการสังเคราะหองคความรู ถอดบทเรียนเพื่อการเผยแพรขยายผล พบวาปจจัยสูความสําเร็จของการบริหารจัดการ มี 
3 องคประกอบ ไดแก 1) ดานปจจัยนําเขา (Input) ไดแก การพัฒนาโจทยวิจัย การวางแผนและการเตรียมความพรอม 
งบประมาณสนับสนุน  การสนับสนุนขอมูลสารสนเทศและเครื่องมือ-อุปกรณ และระบบการเงิน 2) ดานกระบวนการ (Process) 
ไดแก การบริหารนักวิจัย และการบริหารงบประมาณ และ 3) ดานผลผลิต (Output) ผลลัพธ (Outcome) ผลกระทบ (Impact) 
ไดแก ผูเขารวม-เครือขายวิจัย นักวิจัยรุนใหม ทุนวิจัย ส่ือส่ิงพิมพดานการวิจัย และองคความรูในการพัฒนานักวิจัยที่สามารถ
นําไปปฏิบัติได  
คําสําคัญ: รูปแบบการบริหารจัดการเครือขายการวิจัย, งานวิจัย 

Abstract 

The purposes of the research were to develop network management of biodiversity research of  
Rambhai Barni Rajabhat University and to apply the knowledge management of biodiversity participation 
network management into practice. The results were found that: 

There were 3 phases to develop the network management of biodiversity of the university. The 
first was to develop the researchers to create and solve the problems. The second was to follow up what 
the researchers had done to share and resolve the problems. The last was to support the researchers to 
distribute their researches and to find financial supporters. 

There were 3 factors to apply the knowledge management into practice. The first was the  
input factors which were setting problems, plans, budget, information and instruments. The second was 
process management; researcher and budget management. The last was the output, outcome and impact 
which were networks, young researchers, grants, research publications and knowledge to develop 
researchers. 
Keyword : Development Model of Networking Management, Research 

บทนํา 

การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมเปนยุทธศาสตรการพัฒนาที่รัฐบาลดําเนินการควบคูไปกับการพัฒนาศักยภาพ
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เขมแข็งของชุมชน ดวยการวิจัยเปนเครื่องมือการพัฒนางานบนฐานความรู  แตในสภาพจริงสวนใหญการแกปญหาขาดความ
เชื่อมโยงกับกลไกและนโยบายที่เก่ียวของ ผูใชประโยชนจากงานวิจัยไมมีสวนกําหนดโจทยวิจัยและมีสวนรวมในกระบวนการวิจัย 
การวิจัยสวนใหญ จึงเปนงานวิจัยที่ใหผลตอบแทนไมคุมการลงทุน เน่ืองจากขาดระบบบริหารจัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ 
ปจจุบันรัฐบาลจึงถือเปนนโยบายสําคัญในการเรงรัดใหมีการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ โดยมี
สถาบันอุดมศึกษาเปนองคกรสําคัญหน่ึงที่ตองสนองนโยบายน้ี และเปนหน่ึงพันธกิจซ่ึง ทุกมหาวิทยาลัยตองปฏิบัต ิ

ปการศึกษา 2556 โครงการวิจัยกลุมความหลากหลายทางชีวภาพเครือขายวิจัยกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏและ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สํานักบริหารโครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดดําเนินการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยในรูปแบบของเครือขายทั้งใน
ระดับจังหวัดและกลุมจังหวัด เน่ืองจากการมีสวนรวมและการเรียนรูรวมกันขององคกรตาง ๆ ทางการศึกษาและการวิจัยเพื่อ
สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่นและเครือขายการพัฒนาที่ยั่งยืนบนพื้นฐานการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ 
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น (วิสุทธ์ิ  ใบไม, 2548) ผนวกกับในป 2548 ทางสํานักงานคณะกรรกม
การการอุดมศึกษาไดจัดสรรทุนวิจัยใหกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดําเนินงานบริหารจัดการงานวิจัยในรูปแบบของชุด
โครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตรทองถิ่น มหาวิทยาลัย  ราชภัฏ ป 2547-2548 โดยมีทานอาจารย
ศรีวรรณ ไชยสุข เปนหัวหนาชุดโครงการวิจัยโดยมีศาสราจารย ดร.วิสุทธ์ิ ใบไม  รศ.สุภาพ ณ นคร และทานอ่ืน ๆ เปนที่ปรึกษา 
ไดแบงเขตพื้นที่บริหารจัดการงานวิจัยออกเปน 8 ภูมิภาค ผลการดําเนินงานพบวาสามารถบริหารจัดการไดอยางสมบูรณ 
นักวิจัยทั้งหนาใหมและเกาไดรับการกระตุนหนุนเสริม พรอมไดมีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเปนระยะ ๆ เกิดผลกระทบตอชุมชน
ทองถิ่นอยางกวางขวาง เกิดการปรับการเรียนเปล่ียนวิธีสอนใหม  มีความสุขทั้งผูเรียนและผูสอน มีการใชงานวิจัยมาสูการสอน
และใหบริการวิชาการ เกิดการพัฒนาคน พัฒนาตน และชุมชนทองถิ่นอยางมีสวนรวม (เครือขายงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ, 
2547) 

ดวยเหตุผลดังกลาว มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จึงมีแนวคิดนําเอารูปแบบที่ผานการทดลองใชมาแลวมา
ประยุกตใชกับการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือขายการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏภาค
กลางน้ี โดยมีขอบเขตพื้นที่กับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เนนรูปแบบการบริหารจัดการงานวิจัย และสรางนักวิจัยรุนใหม 
ใหมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น ทั้งทางดานปริมาณและคุณภาพ โดยพัฒนาศักยภาพทางการวิจัยตาง ๆ ใหนักวิจัย และเพื่อการ
แลกเปล่ียนเรียนรูภายในเครือขาย และนอกเครือขาย ถอดบทเรียนการจัดการความรูดานการบริหารจัดการ เพื่อใหไดองค
ความรูเพื่อการพัฒนา ซ่ึงการพัฒนาดังกลาวจะกอใหเกิดงานวิจัยซ่ึงเปนประโยชนตอชุมชน ทองถิ่น และประเทศชาติตอไป   

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือขายการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ    
รําไพพรรณีที่เหมาะสม 

2. เพื่อถอดบทเรียนการจัดการความรูดานการบริหารจัดการเครือขายการวิจัยแบบมีสวนรวมดานความหลากหลาย
ทางชีวภาพ   

วิธีดําเนินการวิจัย 

ผูวิจัยวางแผนดําเนินการวิจัย โดยมีวิธีดําเนินการวิจัยซ่ึงแบงเปนระยะหลัก 2 ระยะ ดังน้ี 
 ระยะที่ 1 ศึกษาสถานภาพ ศักยภาพ ปญหา ความตองการและแนวทางพัฒนานักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี โดย 

1.1 วางแผนปฏิบัติการศึกษาสถานการณปญหาและการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือขายการวิจัยความ
หลากหลายทางชีวภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

1.2  ศึกษาสถานภาพและแนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือขายการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

        1.2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ โดยศึกษาขอมูลจากหนวยงานและแหลงขอมูลที่เก่ียวของ 
  1.2.2 ศึกษาขอมูลปฐมภูมิจากกลุมรับผิดชอบงานวิจัยโดยการพูดคุย สอบถาม 
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เขมแข็งของชุมชน ดวยการวิจัยเปนเครื่องมือการพัฒนางานบนฐานความรู  แตในสภาพจริงสวนใหญการแกปญหาขาดความ
เชื่อมโยงกับกลไกและนโยบายที่เก่ียวของ ผูใชประโยชนจากงานวิจัยไมมีสวนกําหนดโจทยวิจัยและมีสวนรวมในกระบวนการวิจัย 
การวิจัยสวนใหญ จึงเปนงานวิจัยที่ใหผลตอบแทนไมคุมการลงทุน เน่ืองจากขาดระบบบริหารจัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ 
ปจจุบันรัฐบาลจึงถือเปนนโยบายสําคัญในการเรงรัดใหมีการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ โดยมี
สถาบันอุดมศึกษาเปนองคกรสําคัญหน่ึงที่ตองสนองนโยบายน้ี และเปนหน่ึงพันธกิจซ่ึง ทุกมหาวิทยาลัยตองปฏิบัต ิ

ปการศึกษา 2556 โครงการวิจัยกลุมความหลากหลายทางชีวภาพเครือขายวิจัยกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏและ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สํานักบริหารโครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดดําเนินการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยในรูปแบบของเครือขายทั้งใน
ระดับจังหวัดและกลุมจังหวัด เน่ืองจากการมีสวนรวมและการเรียนรูรวมกันขององคกรตาง ๆ ทางการศึกษาและการวิจัยเพื่อ
สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่นและเครือขายการพัฒนาที่ยั่งยืนบนพื้นฐานการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ 
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น (วิสุทธ์ิ  ใบไม, 2548) ผนวกกับในป 2548 ทางสํานักงานคณะกรรกม
การการอุดมศึกษาไดจัดสรรทุนวิจัยใหกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดําเนินงานบริหารจัดการงานวิจัยในรูปแบบของชุด
โครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตรทองถิ่น มหาวิทยาลัย  ราชภัฏ ป 2547-2548 โดยมีทานอาจารย
ศรีวรรณ ไชยสุข เปนหัวหนาชุดโครงการวิจัยโดยมีศาสราจารย ดร.วิสุทธ์ิ ใบไม  รศ.สุภาพ ณ นคร และทานอ่ืน ๆ เปนที่ปรึกษา 
ไดแบงเขตพื้นที่บริหารจัดการงานวิจัยออกเปน 8 ภูมิภาค ผลการดําเนินงานพบวาสามารถบริหารจัดการไดอยางสมบูรณ 
นักวิจัยทั้งหนาใหมและเกาไดรับการกระตุนหนุนเสริม พรอมไดมีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเปนระยะ ๆ เกิดผลกระทบตอชุมชน
ทองถิ่นอยางกวางขวาง เกิดการปรับการเรียนเปล่ียนวิธีสอนใหม  มีความสุขทั้งผูเรียนและผูสอน มีการใชงานวิจัยมาสูการสอน
และใหบริการวิชาการ เกิดการพัฒนาคน พัฒนาตน และชุมชนทองถิ่นอยางมีสวนรวม (เครือขายงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ, 
2547) 

ดวยเหตุผลดังกลาว มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จึงมีแนวคิดนําเอารูปแบบที่ผานการทดลองใชมาแลวมา
ประยุกตใชกับการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือขายการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏภาค
กลางน้ี โดยมีขอบเขตพื้นที่กับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เนนรูปแบบการบริหารจัดการงานวิจัย และสรางนักวิจัยรุนใหม 
ใหมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น ทั้งทางดานปริมาณและคุณภาพ โดยพัฒนาศักยภาพทางการวิจัยตาง ๆ ใหนักวิจัย และเพื่อการ
แลกเปล่ียนเรียนรูภายในเครือขาย และนอกเครือขาย ถอดบทเรียนการจัดการความรูดานการบริหารจัดการ เพื่อใหไดองค
ความรูเพื่อการพัฒนา ซ่ึงการพัฒนาดังกลาวจะกอใหเกิดงานวิจัยซ่ึงเปนประโยชนตอชุมชน ทองถิ่น และประเทศชาติตอไป   

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือขายการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ    
รําไพพรรณีที่เหมาะสม 

2. เพื่อถอดบทเรียนการจัดการความรูดานการบริหารจัดการเครือขายการวิจัยแบบมีสวนรวมดานความหลากหลาย
ทางชีวภาพ   

วิธีดําเนินการวิจัย 

ผูวิจัยวางแผนดําเนินการวิจัย โดยมีวิธีดําเนินการวิจัยซ่ึงแบงเปนระยะหลัก 2 ระยะ ดังน้ี 
 ระยะที่ 1 ศึกษาสถานภาพ ศักยภาพ ปญหา ความตองการและแนวทางพัฒนานักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี โดย 

1.1 วางแผนปฏิบัติการศึกษาสถานการณปญหาและการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือขายการวิจัยความ
หลากหลายทางชีวภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

1.2  ศึกษาสถานภาพและแนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือขายการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

        1.2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ โดยศึกษาขอมูลจากหนวยงานและแหลงขอมูลที่เก่ียวของ 
  1.2.2 ศึกษาขอมูลปฐมภูมิจากกลุมรับผิดชอบงานวิจัยโดยการพูดคุย สอบถาม 
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  1.2.3 จัดเวทีวิเคราะหสถานการณปญหา ศักยภาพจุดออน จุดแข็ง ปญหา อุปสรรคและโอกาสของการ
ทํางานวิจัยของเครือขายการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  

1.3 ประชุมปฏิบัติการตรวจสอบความสมบูรณของผลการศึกษาสถานภาพและแนวทางพัฒนารูปแบบการบริหาร
จัดการเพื่อการพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัยของเครือขายการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี ซ่ึงผลการศึกษา ทีมผูวิจัยมีแนวทางในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือขายความหลากหลายทางชีวภาพ 
และพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ใน 3 ระยะ ไดแก ระยะตนนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า  
 ระยะที่ 2 ทดลองใชรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัยของเครือขายการวิจัย
ความหลากหลายทางชีวภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ดังน้ี 
 2.1 การทดลองปฏิบัติตามรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัยของเครือขาย
การวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ตามระยะที่ทีมวิจัยไดวางไว ไดแก  
             2.1.1 ระยะตนนํ้าเปนการพัฒนานักวิจัยใหสามารถคนหาปญหาการวิจัยแลวพัฒนาไปสูการสรางโจทยวิจัย 
พรอมทั้งสามารถพัฒนาโจทยวิจัยสูการพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัย โดยสนับสนุนใหนักวิจัยรวมพัฒนาโจทยวิจัยโดยรวมกับ
ภาคีโดยใหไดชุดโจทยวิจัย และการพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อใหไดขอเสนอโครงการวิจัยที่สมบูรณ   
               2.1.2 ระยะกลางนํ้า เปนการดูแลติดตามนักวิจัยระหวางดําเนินการวิจัยเพื่อทราบปญหาและอุปสรรคในการ 
ดําเนินการวิจัย และหาแนวทางแกไขปญหารวมกัน และทดลองระบบการติดตามสงเสริมสนับสนุน  

2.1.3 ระยะปลายนํ้า เปนระยะที่สนับสนุนใหนักวิจัยทําการเผยแพรผลการวิจัยของตนเอง รวมทั้งการจัดหา 
ผลประโยชนจากผลการวิจัยน้ัน 
 2.2 บันทึกขอมูลการทดลองใชรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัยของเครือขาย
การวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ทั้งในสวนขอมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพจากการ
แสดงความคิดเห็น 
 การถอดบทเรียนการจัดการความรูดานการบริหารจัดการเครือขายการวิจัย มีวิธีการดําเนินการดังน้ี  
 1) ประเมินผลการทดลองใชรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัยของเครือขาย
การวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วิเคราะหจุดออน จุดแข็ง ปญหาอุปสรรค ของการ
ดําเนินงาน และนําเสนอผลการดําเนินงานพรอมทั้งรวมแลกเปล่ียน ความคิดเห็น ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรวมกัน   
 2) ประเมินผล สรุป สังเคราะหองคความรู  ถอดบทเรียนและเขียนรายงานเพื่อการเผยแพรขยายผล 
ประชากรและกลุมตัวอยาง  

ประชากร คือ คณาจารย นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
กลุมตัวอยาง คือ คณาจารย นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่รับทุนอุดหนุนการวิจัยชุดโครงการวิจัยความ

หลากหลายทางชีวภาพจากสํานักบริหารโครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย แบงเปน  

1) แบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สําหรับการศึกษาสถานภาพ ศักยภาพ  
ปญหา ความตองการและแนวทางพัฒนานักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ซ่ึงคณะผูวิจัย ไดสังเคราะหประเด็น
แบบสอบถามเพื่อการพัฒนาทักษะดานการวิจัยใน 4 ประเด็นหลัก ไดแก การเขียนขอเสนอและการออกแบบดานการวิจัย 
การอภิปราย สรุปผล และการเขียนรายงาน การเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร และการจดแจงทรัพยสินทางปญญา 

2) แบบประเมินเพื่อการสังเคราะหและถอดบทเรียน ซ่ึงมีลักษณะปลายเปด โดยผูวิจัยยึดโครงสรางการ 
ประเมินตามเครื่องมือการถอดบทเรียนของเครือขายฯ รวมกับการวิเคราะหและสังเคราะหจากการดําเนินการวิจัย ซ่ึงจะเสนอ
องคความรูจากการถอดบทเรียนในองคประกอบหลัก 3 ประเด็น ไดแก 2.1) ปจจัยนําเขา (Input) 2.2) ดานกระบวนการ 
(Process) 2.3) ผลผลิต (Output) ผลลัพธ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ทีมวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดวยตนเอง และไดรับความรวมมือจากคณาจารย นักวิจัยกลุมตัวอยางในการ
สงขอมูลกลับคืน มห
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สถิติที่ใชในการวิจัย 
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ในประเด็นการศึกษาสถานภาพ ศักยภาพการวิจัยของคณาจารยและนักวิจัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี โดยใชคาเฉล่ีย ( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และรอยละ (%) โดยกําหนดเกณฑการ
แปลระดับคะแนนดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2535) และผูวิจัยในการวิเคราะหเน้ือหา และสังเคราะหขอมูล สําหรับขอมูลการ
วิจัยเชิงคุณภาพ 

      คาเฉล่ีย ( X )       ความหมาย 
1.00-1.50       ระดับนอยที่สุด 
1.51-2.50    ระดับนอย 
2.51-3.50    ระดับปานกลาง 
3.51-4.50    ระดับมาก 
4.51-5.00    ระดับมากที่สุด 

ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือขายการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏรําไพพรรณีที่เหมาะสม แบงเปน 3 ระยะ ดังน้ี 
 ระยะที่  1  
 1.1 ศึกษาสถานภาพ ศักยภาพ ปญหา ความตองการและแนวทางพัฒนานักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
และการจัดเวทีวิเคราะหสถานการณปญหา ศักยภาพจุดออน จุดแข็ง ปญหา อุปสรรคและโอกาสของการทํางานวิจัยของ
เครือขายการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ ซ่ึงทีมวิจัยไดจัดเวทีประชุมวิเคราะหศักยภาพจุดออนจุดแข็ง ปญหา การทํางาน 
และสอบถามถึงศักยภาพ ปญหา ความตองการพัฒนาดานการวิจัย จากคณาจารยนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่
รับทุนอุดหนุนการวิจัยชุดโครงการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพจากสํานักบริหารโครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา
และพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาต ิสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณาจารยที่ไมไดรับทุน รวมจํานวนทั้งส้ิน 
45 คน ซ่ึงกลุมผูตอบแบบประเมินและผูใหขอมูลแกทีมวิจัย เปนกลุมตัวอยางที่เปนนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยตอเน่ือง และเปนผูมี
ประสบการณดานการทําวิจัยที่สามารถใหขอเสนอแนะ เพื่อการบริหารจัดการ วิเคราะหจุดออน จุดแข็ง ดานงานวิจัยได ซ่ึง
ขอมูลดังกลาว ชวยใหทีมผูวิจัยไดทราบถึงปญหา และความตองการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยในภาพรวม และเพื่อการ
วางแผนบริหารจัดการดานการวิจัยในระดับที่สูงขึ้น และเกิดประโยชนอยางแทจริง สอดคลองตามระยะการพัฒนา ไดแก ตน
นํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า ซ่ึงผลการวิเคราะหขอมูล พบวา ผูตอบแบบประเมินสวนใหญประเมินตนเองดานศักยภาพการวิจัยใน
ภาพรวมระดับปานกลาง รอยละ 68.00 เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียและรอยละเปนรายดานพบวาผูตอบแบบประเมินเห็นวาตนเองมี
ศักยภาพดานการวิจัยในระดับปานกลางเรียงตามอันดับจากคาเฉล่ียนอยที่สุด ไดแก การยื่นจดแจงทรัพยสินทางปญญาประเภท
ตาง ๆ  การเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร การเขียนขอเสนอ และการออกแบบกระบวนการทําวิจัย และการเขียนอภิปราย 
สรุปผล และการเขียนรายงานการวิจัย 

ความคิดเห็นเพิ่มเติมดานการพัฒนาศักยภาพการวิจัย และการบริหารจัดการงานวิจัย จากคณาจารยและนักวิจัย 
ผูตอบแบบประเมินตองการเพิ่มเติมทักษะการวิจัยในประเด็น การพัฒนาโจทยวิจัย และการไดประสบการณในการบริหาร
งานวิจัยจากผูมีประสบการณ การวิจัยทางสหวิทยาการที่รวมกลุมวิจัยกับสาขาอ่ืน ๆ การกําหนดตัวแปร และเขียนกรอบการ
วิจัยที่ชัดเจน ในขั้นสูง การใชสถิติในการวิจัยและการวิเคราะหขอมูล การเขียนบทความวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อ
การตีพิมพ และการจดแจงทรัพยสินทางปญญาประเภทตาง ๆ และความคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย พบวา 
ควรจัดเวทีการแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณในการทําวิจัยกับนักวิจัยในสาขา ตาง ๆ เพื่อใหเกิดกระบวนการทํางานวิจัย
รวมกัน และเกิดงานวิจัยในเชิงบูรณาการ  มหาวิทยาลัยควรเชื่อมโยงเครือขายผูมีความรูความสามารถ มาเปนพี่เล้ียงในการทํา
วิจัย และควรมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยที่เพียงพอ 

1.2   ผลการวิเคราะห สังเคราะหแนวทางพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัย
ของเครือขายการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พบวา แนวทางในการพัฒนารูปแบบการ
บริหารจัดการเครือขายความหลากหลายทางชีวภาพ และพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยมหาวิทยาลัย ราชภัฏรําไพพรรณีที่
เหมาะสม โดยแบงเปน 3 ระยะ ไดแก 1) ระยะตนนํ้าเปนการพัฒนานักวิจัยใหสามารถคนหาปญหาการวิจัยแลวพัฒนาไปสูการมห
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สถิติที่ใชในการวิจัย 
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ในประเด็นการศึกษาสถานภาพ ศักยภาพการวิจัยของคณาจารยและนักวิจัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี โดยใชคาเฉล่ีย ( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และรอยละ (%) โดยกําหนดเกณฑการ
แปลระดับคะแนนดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2535) และผูวิจัยในการวิเคราะหเน้ือหา และสังเคราะหขอมูล สําหรับขอมูลการ
วิจัยเชิงคุณภาพ 

      คาเฉล่ีย ( X )       ความหมาย 
1.00-1.50       ระดับนอยที่สุด 
1.51-2.50    ระดับนอย 
2.51-3.50    ระดับปานกลาง 
3.51-4.50    ระดับมาก 
4.51-5.00    ระดับมากที่สุด 

ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือขายการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏรําไพพรรณีที่เหมาะสม แบงเปน 3 ระยะ ดังน้ี 
 ระยะที่  1  
 1.1 ศึกษาสถานภาพ ศักยภาพ ปญหา ความตองการและแนวทางพัฒนานักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
และการจัดเวทีวิเคราะหสถานการณปญหา ศักยภาพจุดออน จุดแข็ง ปญหา อุปสรรคและโอกาสของการทํางานวิจัยของ
เครือขายการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ ซ่ึงทีมวิจัยไดจัดเวทีประชุมวิเคราะหศักยภาพจุดออนจุดแข็ง ปญหา การทํางาน 
และสอบถามถึงศักยภาพ ปญหา ความตองการพัฒนาดานการวิจัย จากคณาจารยนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่
รับทุนอุดหนุนการวิจัยชุดโครงการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพจากสํานักบริหารโครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา
และพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาต ิสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณาจารยที่ไมไดรับทุน รวมจํานวนทั้งส้ิน 
45 คน ซ่ึงกลุมผูตอบแบบประเมินและผูใหขอมูลแกทีมวิจัย เปนกลุมตัวอยางที่เปนนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยตอเน่ือง และเปนผูมี
ประสบการณดานการทําวิจัยที่สามารถใหขอเสนอแนะ เพื่อการบริหารจัดการ วิเคราะหจุดออน จุดแข็ง ดานงานวิจัยได ซ่ึง
ขอมูลดังกลาว ชวยใหทีมผูวิจัยไดทราบถึงปญหา และความตองการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยในภาพรวม และเพื่อการ
วางแผนบริหารจัดการดานการวิจัยในระดับที่สูงขึ้น และเกิดประโยชนอยางแทจริง สอดคลองตามระยะการพัฒนา ไดแก ตน
นํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า ซ่ึงผลการวิเคราะหขอมูล พบวา ผูตอบแบบประเมินสวนใหญประเมินตนเองดานศักยภาพการวิจัยใน
ภาพรวมระดับปานกลาง รอยละ 68.00 เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียและรอยละเปนรายดานพบวาผูตอบแบบประเมินเห็นวาตนเองมี
ศักยภาพดานการวิจัยในระดับปานกลางเรียงตามอันดับจากคาเฉล่ียนอยที่สุด ไดแก การยื่นจดแจงทรัพยสินทางปญญาประเภท
ตาง ๆ  การเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร การเขียนขอเสนอ และการออกแบบกระบวนการทําวิจัย และการเขียนอภิปราย 
สรุปผล และการเขียนรายงานการวิจัย 

ความคิดเห็นเพิ่มเติมดานการพัฒนาศักยภาพการวิจัย และการบริหารจัดการงานวิจัย จากคณาจารยและนักวิจัย 
ผูตอบแบบประเมินตองการเพิ่มเติมทักษะการวิจัยในประเด็น การพัฒนาโจทยวิจัย และการไดประสบการณในการบริหาร
งานวิจัยจากผูมีประสบการณ การวิจัยทางสหวิทยาการที่รวมกลุมวิจัยกับสาขาอ่ืน ๆ การกําหนดตัวแปร และเขียนกรอบการ
วิจัยที่ชัดเจน ในขั้นสูง การใชสถิติในการวิจัยและการวิเคราะหขอมูล การเขียนบทความวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อ
การตีพิมพ และการจดแจงทรัพยสินทางปญญาประเภทตาง ๆ และความคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย พบวา 
ควรจัดเวทีการแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณในการทําวิจัยกับนักวิจัยในสาขา ตาง ๆ เพื่อใหเกิดกระบวนการทํางานวิจัย
รวมกัน และเกิดงานวิจัยในเชิงบูรณาการ  มหาวิทยาลัยควรเชื่อมโยงเครือขายผูมีความรูความสามารถ มาเปนพี่เล้ียงในการทํา
วิจัย และควรมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยที่เพียงพอ 

1.2   ผลการวิเคราะห สังเคราะหแนวทางพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัย
ของเครือขายการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พบวา แนวทางในการพัฒนารูปแบบการ
บริหารจัดการเครือขายความหลากหลายทางชีวภาพ และพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยมหาวิทยาลัย ราชภัฏรําไพพรรณีที่
เหมาะสม โดยแบงเปน 3 ระยะ ไดแก 1) ระยะตนนํ้าเปนการพัฒนานักวิจัยใหสามารถคนหาปญหาการวิจัยแลวพัฒนาไปสูการ
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สรางโจทยวิจัย พรอมทั้งสามารถพัฒนาโจทยวิจัยสูการพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยได 2)  ระยะกลางนํ้า เปนการดูแลติดตาม
นักวิจัยระหวางดําเนินการวิจัยเพื่อทราบปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการวิจัย และหาแนวทางแกไขปญหารวมกัน และ 3)  
ระยะปลายนํ้า เปนระยะที่สนับสนุนใหนักวิจัยทําการเผยแพรผลการวิจัยของตนเอง รวมทั้งการจัดหาผลประโยชนจาก
ผลการวิจัยน้ัน 
 ระยะที่ 2  
 การทดลองใชรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัยของเครือขายการวิจัยความ
หลากหลายทางชีวภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  ผลการทดลองปฏิบัติตามรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนา
พัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัยของเครือขายการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  ตาม
ระยะที่คณะวิจัยไดวางไว ไดแก ระยะตนนํ้า กลางนํ้า ปลายนํ้า พบวา  
       1)  ระยะตนนํ้า เปนการพัฒนานักวิจัยใหสามารถคนหาปญหาการวิจัยแลวพัฒนาไปสูการสรางโจทยวิจัย พรอมทั้ง
สามารถพัฒนาโจทยวิจัยสูการพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัย โดยมีกิจกรรมสนับสนุนนักวิจัย ไดแก  
 - กิจกรรมที่ 1 (ระยะตนนํ้า) สนับสนุนใหนักวิจัยพัฒนาโจทยวิจัยรวมกับภาคี และการพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยที่
สมบูรณ เรื่อง การพัฒนาโจทยวิจัยดานความหลากหลายชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น สําหรับปงบประมาณ 2558 ซ่ึง
กิจกรรมดังกลาว ชวยใหนักวิจัยมีความรูความเขาใจการไดมาซ่ึงโจทยวิจัยและตัวอยางงานวิจัยดานความหลากหลายทาง
ชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น นอกจากน้ีไดรับฟงการนําเสนอเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) ตามกรอบการวิจัยแต
ละกลุมที่เก่ียวของ  

- กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนใหคณาจารย และนักวิจัย ไดเขารวมอบรมเพื่อการพัฒนาและเขียนขอเสนอโครงการวิจัยที่
ถูกตองตามหลักวิชาการเพื่อใหไดรับทุนสนับสนุน โดยเขารวมอบรมกับทางสมาคมนักวิจัย และเพื่อการนําขอมูลดังกลาวมา
ถายทอดแกคณาจารยนักวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

2) ระยะกลางนํ้า เปนการดูแลติดตามนักวิจัยระหวางดําเนินการวิจัยเพื่อทราบปญหาและอุปสรรคในการ 
ดําเนินการวิจัย และหาแนวทางแกไขปญหารวมกัน ซ่ึงในระยะน้ีทีมวิจัยไดดําเนินการติดตามนักวิจัยและจัดกิจกรรม เพิ่มเติมคือ 
การจัดการความรู เรื่อง “รูปแบบการสนับสนุนนักวิจัยเพื่อการพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยอยางมีคุณภาพ” เพื่อเปนสวนชวย
ดูแล และสนับสนุนใหนักวิจัยสามารถดําเนินการวิจัยไดอยางไมติดขัดในระยะเริ่มตน หรือตั้งแตระยะกลางนํ้า          

 นอกจากน้ีทีมวิจัยเล็งเห็นวา หนวยงานสถาบันวิจัยและพัฒนา เปนหนวยงานหลักในการสนับสนุนคณาจารย นักวิจัย 
ดานการวิจัย และมีหนาที่ในการบริหารจัดการงานวิจัยใหมีประสิทธิภาพ นับไดวาเปนหนวยงานสําคัญที่ตองดูแลงานดังกลาว
อยางเปนระบบ ทั้งระยะตนนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า ดังน้ันการจัดการความรูเพื่อใหไดรูปแบบในการสนับสนุนนักวิจัย ดังกลาว
จึงเปนหนาที่สําคัญของบุคลากรในหนวยงาน ซ่ึงภายหลังการจัดการความรูดังกลาวชวยใหทีมวิจัยไดแนวปฏิบัติ และรูปแบบที่ดี 
เพื่อการสนับสนุนนักวิจัยในการพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยอยางมีคุณภาพ ใน 4 ประเด็น ไดแก 1) การหาประเด็นหรือโจทย
วิจัย 2) การระบุที่มาและความสําคัญของปญหา 3) การสรางกรอบแนวคิดในการวิจัย และ 4) การเขียนงบประมาณในการวิจัย 
และผลผลิตที่ไดเพิ่มเติมจากการดําเนินงานในระยะกลางนํ้า ดวยการจัดการความรูชวยใหทีมวิจัยได ส่ือ ส่ิงพิมพ ซ่ึงเปนคูมือ “4 
เทคนิค เพื่อการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยอยางมีคุณภาพ”  

3)    ระยะปลายนํ้า เปนระยะที่สนับสนุนใหนักวิจัยทําการเผยแพรผลการวิจัยของตนเอง รวมทั้งการจัดหา
ผลประโยชนจากผลการวิจัยน้ัน ซ่ึงทีมวิจัยไดมีการวางระบบและมีการสนับสนุนใหนักวิจัยนําผลงานวิจัยไปเผยแพรผานชองทาง 
และรูปแบบตาง ๆ ไดแก 

- การสนับสนุนงบประมาณในการนําผลงานไปเผยแพรผานเวทีการประชุมวิชาการตาง ๆ (การสนับสนุนในสวนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีเอง ไดเปดชองทางสําหรับนักวิจัยในการเผยแพรผลงานผานการประชุมวิชาการระดับชาติ ใน
งานประชุมวิชาการวิจัยรําไพพรรณี ซ่ึงจะจัดขึ้นระหวางวันที่ 19-20 ธันวาคม ของทุกป)  

- การสนับสนุนคาตอบแทนในการตีพิมพลงวารสารวิชาการ (การสนับสนุนในสวนของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
เอง ไดเปดชองทางสําหรับนักวิจัยในการตีพิมพผลงานวิจัย ในวารสารวิจัยรําไพพรรณี ซ่ึงเปนวารสารที่อยูในฐานขอมูล TCI ตาม
เกณฑ สกอ.)  

- การสนับสนุนดานการจัดการทรัพยสินทางปญญาประเภทตาง ๆ ซ่ึงทีมวิจัย และสถาบันวิจัยมีการใหบริการแก
นักวิจัยในการจดแจง ลิขสิทธ์ิ อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตร โดยมีเจาหนาที่และบุคลากรที่ทําหนาที่เฉพาะอยางชัดเจน 
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การถอดบทเรียนการจัดการความรูดานการบริหารจัดการเครือขายการวิจัยแบบมีสวนรวมดานความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  ผลการศึกษา การถอดบทเรียนการจัดการความรูดานการบริหารจัดการเครือขายการวิจัยฯ เปนดังน้ี  

1) ผลการประเมินการทดลองใชรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาศักยภาพ 
ในการทํางานวิจัยของเครือขายการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ทีมวิจัยไดมีการ
ประชุมสรุป ทบทวนการดําเนินงาน และประเมินการใชรูปแบบ โดยสรุปไดวา 
                        - การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือขายการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี โดยแบงเปน ระยะที่  1 ศึกษาสถานภาพ ศักยภาพ ปญหา ความตองการและแนวทางพัฒนา
นักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และการจัดเวทีวิเคราะหสถานการณปญหา ศักยภาพจุดออน จุดแข็ง ปญหา 
อุปสรรคและโอกาสของการทํางานวิจัยของเครือขายการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ มีความเหมาะสม เน่ืองจากชวยให
ผูวิจัยไดขอมูลทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ ของความตองการในการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยของคณาจารย นักวิจัย และ
ความพรอมตอการดําเนินงานบริหารจัดการ 

- แนวทางในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือขายความหลากหลายทางชีวภาพ  
และพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี โดยแบงเปน  3 ระยะ ไดแก ระยะตนนํ้า ระยะกลางนํ้า และ
ระยะปลายนํ้า น้ัน มีความเหมาะสมเน่ืองจากการสนับสนุนดังกลาวเปนตัวชวยขับเคล่ือนใหการดําเนินงานดานการวิจัยของ
คณาจารย และนักวิจัย ดําเนินตอไปไดตามระบบ ไมเกิดขอขัดของติดขัด สามารถดูแลติดตามนักวิจัยระหวางดําเนินการวิจัยเพื่อ
ทราบปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการวิจัย และหาแนวทางแกไขปญหารวมกันได นอกจากการดําเนินการดังกลาวที่ทีม
วิจัยประเมินวามีความเหมาะสมแลว ความรวมมือจากนักวิจัยที่ไดรับกลับมาก็เพิ่มมากขึ้น เน่ืองจากเห็นวาเปนระบบที่ชัดเจน 
2) ผลการประเมิน สรุป สังเคราะหองคความรู ถอดบทเรียนเพื่อการเผยแพรขยายผล ทีมวิจัย ไดประเมิน สังเคราะห และถอด
บทเรียน โดยผูวิจัยยึดโครงสรางการประเมินตามเครื่องมือการถอดบทเรียนของเครือขายฯ รวมกับการวิเคราะหและสังเคราะห
จากการดําเนินการวิจัย ซ่ึงจะเสนอ องคความรูจากการถอดบทเรียนในองคประกอบหลัก 3 ประเด็น ไดแก 1) ดานปจจัย
นําเขา (Input) ไดแก การพัฒนาโจทยวิจัย การวางแผนและการเตรียมความพรอม งบประมาณสนับสนุน การสนับสนุนขอมูล
สารสนเทศและเครื่องมือ-อุปกรณ และระบบการเงิน 2) ดานกระบวนการ (Process) ไดแก การบริหารนักวิจัย และการ
บริหารงบประมาณ และ 3) ดานผลผลิต (Output) ผลลัพธ (Outcome) ผลกระทบ (Impact) ไดแก ผูเขารวม-เครือขายวิจัย 
นักวิจัยรุนใหม ทุนวิจัย ส่ือส่ิงพิมพดานการวิจัย และองคความรูในการพัฒนานักวิจัยที่สามารถนําไปปฏิบัติได  

บทเรียนและองคความรูใหมเพิ่มเติม 
องคความรูที่ไดจากการดําเนินการบริหารจัดการเพิ่มเติม พบวา 
1. กระบวนการพัฒนาโจทยวิจัยรวมกับภาคีเครือขาย มีความสําคัญ เน่ืองจากเปนกระบวนการตนนํ้าเพื่อให 

ไดมาซ่ึงโจทยวิจัย การเขารวมพัฒนาโจทยดังกลาวจะทําใหทราบปญหาในพื้นที่ แนวโนมในการจัดการหรือตอยอดประเด็น
งานวิจัย ตลอดจนสามารถเกิดเครือขายในการวิจัยไดอยางเปนรูปธรรม และนักวิจัยควรใหความสนใจในการติดตาม และเขา
รวม  

2. กระบวนการติดตอประสานงานเพื่อการบริหารจัดการเปนส่ิงสําคัญ เพื่อการดําเนินงานที่ชัดเจน เปนไป 
ตามกําหนดระยะเวลา และลดความคลาดเคล่ือนในการดําเนินงาน กระบวนการติดตอประสานงานผานหลายชองทาง และใน
รูปแบบที่หลากหลาย เชน การจัดประชุม การสงหนังสือราชการ การสงขอมูลทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) จะชวยให
รับทราบขอมูลที่แนนอน แตอยางไรก็แลวแตควรเพิ่มการติดตอประสานงานทางโทรศัพท และมีผูประสานงานที่ชัดเจน
ระหวางหนวยงาน จะชวยใหการดําเนินงานชัดเจนเปนไปตามวัตถุประสงคและลดความคลาดเคล่ือนไดมากขึ้น 

3. ความรวมมือของนักวิจัยและเครือขายองคประกอบที่สําคัญอีกประการหน่ึงคือ การใหความรวมมือของ 
นักวิจัยและเครือขาย ตลอดจนความเอาใจใส และการปฏิบัติตาม มีผลใหการบริหารจัดการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ชวยให
การดําเนินงานตางๆ เปนไปตามกําหนด และเปนไปตามเปาประสงค 

4. บุคลากรที่ทําหนาที่ประสานงานและดูแลนักวิจัย เปนองคประกอบที่สําคัญอีกประการหน่ึงที่ขาดไมได  
และเปนตัวเชื่อมประสานระหวางสถาบันวิจัยและพัฒนา นักวิจัย และ สกอ. บุคคลน้ีชวยใหการบริหารจัดการสามารถ
ขับเคล่ือนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ นักวิจัยทราบขาวสาร และดําเนินกิจกรรมไดอยางถูกตอง จากการประสานงานของ
บุคลากรดังกลาว ดังน้ัน ในการบริหารจัดการบุคลากรผูประสานงานนับเปนส่ิงสําคัญประการหน่ึง 
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การถอดบทเรียนการจัดการความรูดานการบริหารจัดการเครือขายการวิจัยแบบมีสวนรวมดานความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  ผลการศึกษา การถอดบทเรียนการจัดการความรูดานการบริหารจัดการเครือขายการวิจัยฯ เปนดังน้ี  

1) ผลการประเมินการทดลองใชรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาศักยภาพ 
ในการทํางานวิจัยของเครือขายการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ทีมวิจัยไดมีการ
ประชุมสรุป ทบทวนการดําเนินงาน และประเมินการใชรูปแบบ โดยสรุปไดวา 
                        - การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือขายการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี โดยแบงเปน ระยะที่  1 ศึกษาสถานภาพ ศักยภาพ ปญหา ความตองการและแนวทางพัฒนา
นักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และการจัดเวทีวิเคราะหสถานการณปญหา ศักยภาพจุดออน จุดแข็ง ปญหา 
อุปสรรคและโอกาสของการทํางานวิจัยของเครือขายการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ มีความเหมาะสม เน่ืองจากชวยให
ผูวิจัยไดขอมูลทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ ของความตองการในการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยของคณาจารย นักวิจัย และ
ความพรอมตอการดําเนินงานบริหารจัดการ 

- แนวทางในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือขายความหลากหลายทางชีวภาพ  
และพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี โดยแบงเปน  3 ระยะ ไดแก ระยะตนนํ้า ระยะกลางนํ้า และ
ระยะปลายนํ้า น้ัน มีความเหมาะสมเน่ืองจากการสนับสนุนดังกลาวเปนตัวชวยขับเคล่ือนใหการดําเนินงานดานการวิจัยของ
คณาจารย และนักวิจัย ดําเนินตอไปไดตามระบบ ไมเกิดขอขัดของติดขัด สามารถดูแลติดตามนักวิจัยระหวางดําเนินการวิจัยเพื่อ
ทราบปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการวิจัย และหาแนวทางแกไขปญหารวมกันได นอกจากการดําเนินการดังกลาวที่ทีม
วิจัยประเมินวามีความเหมาะสมแลว ความรวมมือจากนักวิจัยที่ไดรับกลับมาก็เพิ่มมากขึ้น เน่ืองจากเห็นวาเปนระบบที่ชัดเจน 
2) ผลการประเมิน สรุป สังเคราะหองคความรู ถอดบทเรียนเพื่อการเผยแพรขยายผล ทีมวิจัย ไดประเมิน สังเคราะห และถอด
บทเรียน โดยผูวิจัยยึดโครงสรางการประเมินตามเครื่องมือการถอดบทเรียนของเครือขายฯ รวมกับการวิเคราะหและสังเคราะห
จากการดําเนินการวิจัย ซ่ึงจะเสนอ องคความรูจากการถอดบทเรียนในองคประกอบหลัก 3 ประเด็น ไดแก 1) ดานปจจัย
นําเขา (Input) ไดแก การพัฒนาโจทยวิจัย การวางแผนและการเตรียมความพรอม งบประมาณสนับสนุน การสนับสนุนขอมูล
สารสนเทศและเครื่องมือ-อุปกรณ และระบบการเงิน 2) ดานกระบวนการ (Process) ไดแก การบริหารนักวิจัย และการ
บริหารงบประมาณ และ 3) ดานผลผลิต (Output) ผลลัพธ (Outcome) ผลกระทบ (Impact) ไดแก ผูเขารวม-เครือขายวิจัย 
นักวิจัยรุนใหม ทุนวิจัย ส่ือส่ิงพิมพดานการวิจัย และองคความรูในการพัฒนานักวิจัยที่สามารถนําไปปฏิบัติได  

บทเรียนและองคความรูใหมเพิ่มเติม 
องคความรูที่ไดจากการดําเนินการบริหารจัดการเพิ่มเติม พบวา 
1. กระบวนการพัฒนาโจทยวิจัยรวมกับภาคีเครือขาย มีความสําคัญ เน่ืองจากเปนกระบวนการตนนํ้าเพื่อให 

ไดมาซ่ึงโจทยวิจัย การเขารวมพัฒนาโจทยดังกลาวจะทําใหทราบปญหาในพื้นที่ แนวโนมในการจัดการหรือตอยอดประเด็น
งานวิจัย ตลอดจนสามารถเกิดเครือขายในการวิจัยไดอยางเปนรูปธรรม และนักวิจัยควรใหความสนใจในการติดตาม และเขา
รวม  

2. กระบวนการติดตอประสานงานเพื่อการบริหารจัดการเปนส่ิงสําคัญ เพื่อการดําเนินงานที่ชัดเจน เปนไป 
ตามกําหนดระยะเวลา และลดความคลาดเคล่ือนในการดําเนินงาน กระบวนการติดตอประสานงานผานหลายชองทาง และใน
รูปแบบที่หลากหลาย เชน การจัดประชุม การสงหนังสือราชการ การสงขอมูลทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) จะชวยให
รับทราบขอมูลที่แนนอน แตอยางไรก็แลวแตควรเพิ่มการติดตอประสานงานทางโทรศัพท และมีผูประสานงานที่ชัดเจน
ระหวางหนวยงาน จะชวยใหการดําเนินงานชัดเจนเปนไปตามวัตถุประสงคและลดความคลาดเคล่ือนไดมากขึ้น 

3. ความรวมมือของนักวิจัยและเครือขายองคประกอบที่สําคัญอีกประการหน่ึงคือ การใหความรวมมือของ 
นักวิจัยและเครือขาย ตลอดจนความเอาใจใส และการปฏิบัติตาม มีผลใหการบริหารจัดการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ชวยให
การดําเนินงานตางๆ เปนไปตามกําหนด และเปนไปตามเปาประสงค 

4. บุคลากรที่ทําหนาที่ประสานงานและดูแลนักวิจัย เปนองคประกอบที่สําคัญอีกประการหน่ึงที่ขาดไมได  
และเปนตัวเช่ือมประสานระหวางสถาบันวิจัยและพัฒนา นักวิจัย และ สกอ. บุคคลน้ีชวยใหการบริหารจัดการสามารถ
ขับเคล่ือนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ นักวิจัยทราบขาวสาร และดําเนินกิจกรรมไดอยางถูกตอง จากการประสานงานของ
บุคลากรดังกลาว ดังน้ัน ในการบริหารจัดการบุคลากรผูประสานงานนับเปนส่ิงสําคัญประการหน่ึง 
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สรุปและอภิปรายผล 

จากผลการวิจัย พบวา การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือขายการวิจัยฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
ที่เหมาะสม ในระยะที่ 1 การศึกษาสถานภาพ ศักยภาพ ปญหา ความตองการและแนวทางพัฒนานักวิจัย โดยการจัดเวที
วิเคราะหสถานการณปญหา พบวา คณาจารย และนักวิจัยมีความตองการในการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยในดานตางๆ 
ไดแก ดานการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย การเขียนอภิปราย สรุปผล และเขียนรายงาน การเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร 
และการการยื่นจดแจงทรัพยสินทางปญญา และมีความคิดเห็นเพิ่มเติมตอการพัฒนาทักษะการวิจัยในดานการพัฒนาโจทย
วิจัย ซ่ึงตองการไดประสบการณ การบริหารงานวิจัยจากผูมีประสบการณ อีกทั้งตองการการพัฒนางานวิจัยในเชิงสหวิทยาการ 
ซ่ึงสอดคลองกับ ปรัชญา เวสารัชช (2546) ซ่ึงไดกลาวถึงปญหาและอุปสรรคของการวิจัยในมหาวิทยาลัยวา งานวิจัยสวนใหญ
เปนงานวิจัยเดี่ยวมากกวางานวิจัยเปนทีม  จึงมีงานวิจัยลักษณะสหวิทยาการนอย ซ่ึงควรมีการพัฒนา 

นอกจากน้ีความคิดเห็นเพิ่มเติมดานการบริหารจัดการงานวิจัยจากคณาจารยและนักวิจัย พบวา ควรมีการจัดเวที
การแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณในการทําวิจัยกับนักวิจัยในสาขาตาง ๆ เพื่อใหเกิดกระบวนการทํางานวิจัยรวมกัน และเกิด
งานวิจัยในเชิงบูรณาการ และมหาวิทยาลัยควรเชื่อมโยงเครือขายผูมีความรูความสามารถมาเปนพี่เล้ียงในการทําวิจัย 
ตลอดจนการจัดหางบประมาณเพื่อการวิจัยใหเพียงพอ ซ่ึงเปนไปในทิศทางเดียวกับ พงษพัชรินทร พุธวัฒนะ (2545) 
ทําการศึกษาสภาพงานวิจัยของมหาวิทยาลัยและวัฒนธรรมดานการวิจัยของมหาวิทยาลัย ซ่ึงพบวาองคประกอบสําคัญที่
สงเสริมใหเกิดงานวิจัย  ไดแก  แหลงเงินทุน  ความรูความสามารถ ของนักวิจัย  แหลงคนควา  โครงสรางและระบบการ
บริหารงานวิจัยที่ดี และการใหเวลาคณาจารยทําวิจัย  

ผลการวิเคราะห สังเคราะหแนวทางพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัยของ
เครือขายการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  ทีมผูวิจัยไดแนวทางในการพัฒนารูปแบบ
การบริหารจัดการเครือขายฯ โดยแบงเปน  3 ระยะ ไดแก ระยะตนนํ้าเปนการพัฒนานักวิจัยใหสามารถคนหาปญหาการวิจัย
แลวพัฒนาไปสูการสรางโจทยวิจัย พรอมทั้งสามารถพัฒนาโจทยวิจัยสูการพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยได ระยะกลางนํ้า เปน
การดูแลติดตามนักวิจัยระหวางดําเนินการวิจัยเพื่อทราบปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการวิจัย และหาแนวทางแกไขปญหา
รวมกัน และระยะปลายนํ้า เปนระยะที่สนับสนุนใหนักวิจัยทําการเผยแพรผลการวิจัยของตนเอง รวมทั้งการจัดหาผลประโยชน
จากผลการวิจัยน้ัน  
 ในระยะที่ 2 ผลการทดลองปฏิบัติตามรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัยของ
เครือขายการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  ตามระยะที่ทีมวิจัยไดวางไว  พบวา ระยะ
ตนนํ้า การสนับสนุนใหนักวิจัยพัฒนาโจทยวิจัยรวมกับภาคี และการพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยที่สมบูรณ  ชวยใหนักวิจัยมี
ความรูความเขาใจการไดมาซ่ึงโจทยวิจัยและตัวอยางงานวิจัยดานความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น นอกจากน้ี
ไดรับฟงการนําเสนอเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) ตามกรอบการวิจัยแตละกลุมที่เก่ียวของ  

ระยะกลางนํ้า เปนการดูแลติดตามนักวิจัยระหวางดําเนินการวิจัยเพื่อทราบปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ
วิจัย และหาแนวทางแกไขปญหารวมกัน ซ่ึงในระยะน้ีทีมวิจัยไดดําเนินการติดตามนักวิจัยและจัดกิจกรรม เพิ่มเติมคือ การจัดการ
ความรู เรื่อง “รูปแบบการสนับสนุนนักวิจัยเพื่อการพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยอยางมีคุณภาพ” เพื่อเปนสวนชวยดูแล และ
สนับสนุนใหนักวิจัยสามารถดําเนินการวิจัยไดอยางไมติดขัดในระยะเริ่มตน หรือตั้งแตระยะกลางนํ้า ซ่ึงภายหลังการจัดการ
ความรูดังกลาวชวยใหทีมวิจัยไดแนวปฏิบัติ และรูปแบบที่ดี เพื่อการสนับสนุนนักวิจัยในการพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยอยางมี
คุณภาพ ใน  4 ประเด็น ไดแก 1) การหาประเด็นหรือโจทยวิจัย 2) การระบุที่มาและความสําคัญของปญหา 3) การสรางกรอบ
แนวคิดในการวิจัย และ 4) การเขียนงบประมาณในการวิจัย และผลผลิตที่ไดเพิ่มเติมจากการดําเนินงานในระยะกลางนํ้า ดวย
การจัดการความรูชวยใหทีมวิจัยได ส่ือ ส่ิงพิมพ ซ่ึงเปนคูมือ “4 เทคนิค เพื่อการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยอยางมีคุณภาพ”  

ระยะปลายนํ้า เปนระยะที่สนับสนุนใหนักวิจัยทําการเผยแพรผลการวิจัยของตนเอง รวมทั้งการจัดหาผลประโยชน
จากผลการวิจัยน้ัน ซ่ึงทีมวิจัยไดมีการวางระบบและมีการสนับสนุนใหนักวิจัยนําผลงานวิจัยไปเผยแพรผานชองทางและรูปแบบ
ตาง ๆ ไดแก การสนับสนุนงบประมาณในการนําผลงานไปเผยแพรผานเวทีการประชุมวิชาการ และการลงวารสารวิชาการ 
ตลอดจนการสนับสนุนดานการจัดการทรัพยสินทางปญญาประเภทตาง ๆ ซ่ึงทีมวิจัย และสถาบันวิจัยฯ มีการใหบริการแก
นักวิจัยในการจดแจง ลิขสิทธ์ิ อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตร โดยมีเจาหนาที่และบุคลากรที่ทําหนาที่เฉพาะอยางชัดเจน ซ่ึง
กระบวนการดังกลาว เปนระบบที่สถาบันวิจัยและพัฒนา วางแนวทางและดําเนินการตามระบบ เพื่อใหสอดคลองกับทศิทางการ
พัฒนางานวิจัย ซ่ึงปรัชญา เวสารัชช (2546) ไดกลาวถึงอุปสรรคประการหน่ึงของการวิจัยในมหาวิทยาลัย วามหาวิทยาลัยมห
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เชื่อมโยงกับระบบ “ตีพิมพเผยแพร” แตไมเชื่อมโยงกับระบบ “ฐานขอมูลทรัพยสินทางปญญา” ของโลก นักวิจัยไทยมักไมใช
ประโยชนจากฐานขอมูลสิทธิบัตรของโลกเปนเครื่องมือคนควา สถาบันอุดมศึกษายังไมแสวงประโยชนจากทรัพยสินทางปญญา
เพื่อการวิจัยตอยอด 
 ผลการสังเคราะหองคความรู ถอดบทเรียนเพื่อการเผยแพรขยายผล พบวาปจจัยสูความสําเร็จของการบริหารจัดการ
ดานปจจัยนําเขา (Input) ที่สําคัญ ไดแก การพัฒนาโจทยวิจัย การวางแผนและการเตรียมความพรอมทั้ง 3 ระยะ งบประมาณ
สนับสนุนการบริหารจัดการ การสนับสนุนขอมูลสารสนเทศและเครื่องมือ อุปกรณ และการมีระบบการเงินที่ชัดเจน  ดาน
กระบวนการ (Process) ปจจัยที่สําคัญ ไดแก ดานการบริหารนักวิจัย (ระยะตนนํ้า ระยะกลางนํ้า ระยะปลายนํ้า) และดานการ
บริหารงบประมาณ ซ่ึงสอดคลองกับ ปรัชญา เวสารัชช (2546) และ รัชนา ศานติยานนทและคณะ (2544) กลาวถึงผูที่
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บทบาทของสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป)  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  

ที่มีตอภาคธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุร ี
The role of the Program of Fine Arts (Design Applied Arts), 

 Faculty of Humanities and Social Sciences, Rambhai Barni Rajabhat 
University, On Arts Industry in Chanthaburi. 

ธนวัฒน กันภัย, เบญจพร ประจง, นภา จันทรตรี 
สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดยอ 
  งานวิจัยน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อทราบถึงบทบาทของสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ในการพัฒนาและสรางบัณฑิตใหมีประสิทธิภาพ สามารถสรางประโยชนตอ
ภาคธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรี กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูประกอบการธุกิจดานศิลปะในจังหวัดจันทบุรี จํานวน 
4 คน และนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี 4 ชั้นป จํานวน 40 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แบบสัมภาษณผูประกอบการธุกิจดานศิลปะใน
จังหวัดจันทบุรี และแบบสอบถามนักศึกษา เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) วิเคราะห
ขอมูลโดยการหาคารอยละ ความถี่ และการวิเคราะหเน้ือหา 

ผลการวิจัยพบวานักศึกษามีความเห็นตอบทบาทของสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) ที่มีตอภาคธุรกิจ
ศิลปะในจังหวัดจันทบุรีในเกณฑมากที่สุดไดแก มีการฝกใหนักศึกษามีระเบียบตรงตอเวลา มีการสรางจิตสํานึกสงเสริมใหมี
ความซ่ือสัตยสุจริตในการในการประกอบอาชีพเปนอันดับ1 เปนทักษะดานคุณธรรมจริยธรรม (Affective Domain) มากที่สุด 
ในสวนของประเด็นดานความรู (Cognitive Domain) และดานการปฏิบัติ (Psychomotor Domain) เปนดานรองลงมา  

ผูประกอบการธุกิจดานศิลปะในจังหวัดจันทบุรีเห็นดวยมากที่สุดวาสาขาวิชา มีบทบาทในการเตรียมนักศึกษาใหมีทั้ง
ความรูความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพทางศิลปกรรม เปดโอกาสใหนักศึกษาไดฝกงานที่สนใจระหวางเรียน 
และมีบทบาทในการผลิตนักศึกษาที่มีความรูในเรื่องของศิลปะ  ทําใหเปนที่ตองการของธุรกิจทางศิลปะ ความรูในศาสตรทาง
ศิลปะที่ตองมี ผูประกอบการธุกิจดานศิลปะเห็นตรงกันมากที่สุดคือความรูในเรื่องของทฤษฎีสี หลักการออกแบบ การจัด
องคประกอบทางศิลปะ ความรูในศาสตรดานอ่ืน คือเรือ่งการตลาด การทําโฆษณาประชาสัมพันธ การประเมินราคางาน การ
คิดกําไร ขาดทุน ทักษะและการฝกปฏิบัติที่ตองมีคือการใชโปรแกรม Adobe Photoshop, CorelDraw ทักษะและการฝก
ปฏิบัติทางศาสตรดานธุรกิจคือทักษะในการตอนรับลูกคา การพูดเสนองาน การเจรจาตอรองราคา คุณธรรมจริยธรรม คือ
ความรักในอาชีพที่ทํา ความซ่ือสัตยสุจริต และมีวินัยตรงตอเวลา ผูประกอบการธุกิจดานศิลปะตองการเห็นสาขาวิชาผลิต
นักศึกษาที่จบออกไปมีความรูทางดานศิลปะ ดานการออกแบบ สามารถทํางานในภาคธุรกิจศิลปะได แนวโนมและอนาคตควร
จัดใหนักศึกษาไดแสดงผลงานการสรางสรรคระหวางเรียน นอกจากงานที่จะแสดงเม่ือจบการศึกษา เพื่อใหผูประกอบการได
ชมผลงานและติดตอนักศึกษาเขาทํางานในสถานประกอบการน้ันๆ ขอเสนอแนะเพิ่มเติมอ่ืนๆ ควรจัดโครงการพานักศึกษามา
ดูงานตามสถานประกอบการตางๆ เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาไดรูจักและเลือกที่ทํางานไดตรงความตองการ ซ่ึงจะทําให
นักศึกษานําความรูไปใชประโยชนไดจริงในชีวิตประจําวัน  
คําสําคัญ : บทบาทสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป), ภาคธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรี                         

Abstract 

This research aimed to find out the role of the Program of Fine Arts (Applied Arts Design), Faculty 
of Humanities and social sciences Rambhai Barni Rajabhat University, in developing and producing 
graduates efficiency and beneficial creativity in arts industry in Chanthaburi. The sample of this research 
was divided into two groups: 4 arts entrepreneurs in Chanthaburi and 40 undergraduates of the Program 
of Fine Arts (Applied Arts Design), Faculty of Humanities and social sciences, Rambhai Barni Rajabhat 
University. The research tools consisted of interviews with the first group and using 5 point rating scale มห
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questionnaires for the second group. Statistical analisis methods for analyzing data were mean, 
percentage, frequency, and content analysis.  

The research results were found that undergraduates showed their opinions on the role of the 
Program of Fine Arts (Applied Arts Design) towards arts industry in Chanthaburi at the highest level for 
teaching students to be punctual, creating awareness, and encouraging integrity in their career.  For 
ethical skills, Affective Domain ranked first, whereas Cognitive Domain and Psychomotor Domain were 
ranked respectively. 

Most entrepreneurs in Chanthaburi agreed that this program plays an important role in preparing 
undergraduates to have knowledge and skills of fine arts career , encouraging them to explore their 
interests in internship while studying and producing efficient graduates with knowledge experience and 
professional skills that were required for arts industry. Most entrepreneurs agreed that undergraduates 
must know about color theory, design principles, artistic composition, marketing and advertisement, know 
how to evaluate art price and analyze a profit and loss statement , and hve computer skills in Adobe 
Photoshop and CorelDraw , develop knowledge of basic business principles such as customer service , 
presentation, negotiation, and have ethics. Loving their career , integrity and punctuality . Furthemore , 
the entrepreneurs suggested that the  program should produce graduates to be able to apply knowledge 
for arts industry. Based on the findings ,  it was  suggested  that the program should provide an exhibition 
for undergraduates during their semester to present their art work  and introduce themselves to 
entrepreneurs. The other suggestion was to take undergraduates to visit workplaces in order to find 
needs, and they can use their knowledge , experience and skills gained in their daily life and in their 
future career.  
Keywords : Role of the Program of Fine Arts ( Applied Arts Design), Arts Indurtry in Chanthaburi                                                                                                                          

บทนํา                                                                                                                                                                   

  การศึกษาดานศิลปะมีความจําเปนที่จะตองฝกใหนักศึกษามีทักษะในการประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย
แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2545-2559 ไดระบุวาการจัดการเรียนรูตองสงเสริมใหผูเรียนคิดวิเคราะหและแกปญหาดวย
ตนเอง(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,2545) ซ่ึงการแกปญหาดวยตนเองน้ีมีความสําคัญในการประกอบอาชีพ
ตางๆ ดังที่หลักสูตรศิลปกรรม(ออกแบบประยุกตศิลป) กลาววาจากสถาณการณในปจจุบันที่มีการแขงขันในภาคธุรกิจ จึง
จําเปนอยางยิ่งที่จะใชผูมีความรู ความชํานาญทางดานศิลปะ เพื่อใชในการออกแบบรูปแบบสินคา และบรรจุภัณฑตางๆ
(หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต,2555) เชนน้ีการจัดการเรียนการสอนที่มีความสอดคลองดังกลาวจึงมีความสําคัญเรงดวน 
สกนธ ภูงามดี(2547) กลาววาธุรกิจน้ันหมายถึงงานที่เก่ียวของกับการผลิต(Production) การซ้ือ(Purchasing)และการขาย
(Selling) และในการเริ่มตนประกอบธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดยอม ตองมีขั้นตอนเปนลําดับ 
 จังหวัดจันทบุรีมีสถานที่ทองเที่ยว และกิจกรรมการทองเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งนํ้าตก ทะเล ดํานํ้า รวมทั้งเที่ยวชม
แหลงประวัติศาสตรตาง ๆ นอกจากน้ียังเปนแหลงเจียระไนพลอยที่มีชื่อเสียงที่สุด และกวา 80 % ของพลอยที่จําหนายทั่วโลก 
(แผนปฏิบัติราชการประจําปจังหวัดจันทบุรี,2554) เชนน้ีธุรกิจทางศิลปะจึงมีสวนสําคัญในการผลักดันการเจริญเติบโตของ
จังหวัด ไมวาจะเปนในเรื่องของการทําส่ือโฆษณา ปายรานคา ปายประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว การออกแบบผลิตภัณฑ
สินคา เครื่องประดับ ธุรกิจทางศิลปะเหลาน้ีจึงเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก และการแขงขันก็มีเพิ่มขึ้น ตามความตองการของตลาด 
ในสวนของมหาลัยจึงควรมีสวนสงเสริมผลิตบัณฑิตใหมีความพรอมออกสูภาคธุรกิจ ซ่ึงในสวนของนักศึกษาบางครั้งอาจจะยัง
ไมเห็นถึงความสําคัญ หรือการเรียนการสอนน้ันอาจจะยังไมสอดคลองกับธุรกิจศิลปะที่มีอยูมากพอ การที่นักศึกษาจะสําเร็จ
การศึกษาออกไปแลวสามารถประกอบธุกิจของตนเอง หรือในสถานประกอบการตางๆน้ันจึงเปนเรื่องที่ตองมีการพูดคุย
แลกเปล่ียนกันระหวางจังหวัด ชุมชน สถานประกอบการ และมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตดานศิลปกรรม   
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ผูวิจัยจึงเห็นวาการศึกษาถึงบทบาทของสาขาวิชาศิลปกรรม(ออกแบบประยุกตศิลป) คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่มีตอภาคธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรี ตลอดจนความตองการของภาคธุรกิจ
ศิลปะ สามารถทําใหการดําเนินธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรีขับเคล่ือนตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

        เพื่อทราบถึงบทบาทของสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ในการพัฒนาและสรางบัณฑิตใหมีประสิทธิภาพ สามารถสรางประโยชน ตอภาคธุรกิจศิลปะ
ในจังหวัดจันทบุร ี
ขอบเขตของโครงการวิจัย 
        1. ขอบเขตดานเนื้อหา 

การศึกษางานวิจัยเรื่องน้ี ผลผลิตหลัก (Outcome)  คือ บทบาทของสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่มีตอภาคธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรี ตลอดจนความ
ตองการของภาคธรุกิจศิลปะ สามารถทําใหการดําเนินธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรีขับเคล่ือนตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 
        2. จํานวนประชากร/ กลุมเปาหมาย 

ประชากรที่ใชในการวิจัยน้ีไดแก ผูประกอบการธุกิจดานศิลปะในจังหวัดจันทบุรี และนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม 
(ออกแบบประยุกตศิลป) 
       3. ขอบเขตดานสถานที ่
                 ภาคธุรกิจศิลปะ จังหวัดจันทบุรี  

วิธีการดําเนินการวิจัย 

         เพื่อใหงานวิจัยบรรลุตามวัตถุประสงคจึงไดกําหนดวิธีการดําเนินวิจัยดังตอไปน้ี 
1.  การศึกษาคนควาขอมูล 
2.  การกําหนดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
3.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
4.  การพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
5.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
6.  การวิเคราะหขอมูล 
7.  สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

เคร่ืองมือการวิจัย  
         การวิจัยครั้งน้ีใชแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล เก่ียวกับบทบาทของ
สาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่มีตอภาค
ธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุร ีโดยมีรายละเอียดของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ดังน้ี 

1. แบบสอบถามเรื่องบทบาทของสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่มีตอภาคธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุร ีมีรายละเอียดดังน้ี 
   ตอนที่1  แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบ
เลือกตอบ (Check-List) และคําถามปลายเปด (Open end) ซ่ึงประกอบไปดวยขอคําถามเก่ียวกับ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา 
ประเภทธุรกิจและประสบการณดานประกอบธุรกิจศิลปะ  
   ตอนที่2 แบบสอบถามเก่ียวกับสภาพปจจุบัน ความตองการ และบทบาทของสาขาวิชาศิลปกรรม 
 )ออกแบบประยุกตศิลป  (คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่มีตอภาคธุรกิจศิลปะใน
จังหวัดจันทบุรี มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ (Rating Scale) แบงออกเปน 5 ระดับ  

2. แบบสัมภาษณความคิดเหน็ของผูประกอบการธุกิจดานศิลปะในจังหวัดจันทบุร ีมีรายละเอียดดังน้ี 
 ตอนที่1 ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ มีลักษณะเปนแบบสัมภาษณปลายเปด (Open-end)  
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 ตอนที่2 ความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป)คณะมนุษยศาสตร 
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่มีตอภาคธุรกิจศิลปะในจังหวัด จันทบุรีมีลักษณะเปนแบบสัมภาษณ
ปลายเปด (Open-end) 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม  
ขอมูลความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วิเคราะหขอมูลแบบสอบถามนักศึก ษาสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกต
ศิลป) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จํานวน 40 คน 
  สามารถวิเคราะหขอมูล จากแบบสอบถามนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรมในเรื่องบทบาทของสาขาวิชาศิลปกรรม 
(ออกแบบประยุกตศิลป) คณะมนุษยศาสตรและมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่มีตอภาคธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรี 
พบวานักศึกษามีความเห็นวาสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) มีการปฏิบัติอยูในเกณฑมากที่สุดไดแก การฝกให
นักศึกษามีระเบยีบและตรงตอเวลา และมีการสรางจิตสํานึกสงเสริมใหนักศึกษามีความซ่ือสัตยสุจริตในการในการประกอบ
อาชีพธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรีเทากัน (4.63) รองลงมาคือสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) พัฒนาหลักสูตร
ใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่นชุมชน และมีสวนผลักดันในการสรางใหนักศึกษาสามารถสรางอาชีพและรายได
เก่ียวกับธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรีเทากัน (4.50)  
  สาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) มีการปฏิบัติอยูในเกณฑมาก ไดแก สรางโอกาสในการเรียนรูของ
นักศึกษา และสนับสนุนใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพเก่ียวกับธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรี (4.45) มีวิชาเรียนที่หลาก 
หลายตรงตามความตองการของภาคธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรี (4.45) มีกระบวนการเรียนการสอนที่ใหนักศึกษาไดปฏิบัติ
ทดลอง การทํางานที่เก่ียว ของกับธุรกิจทางศิลปะ (4.28) ใหบริการวิชาการและสนองตอบความตองการของภาคธุรกิจศิลปะ
ในจังหวัดจันทบุร ี(4.20) และมีส่ือที่ใชประกอบการเรียนการสอนที่ใหนักศึกษาไดปฏิบัติทดลองการทํางานที่เก่ียวของกับธุรกิจ
ทางศิลปะ (4.05) ตามลําดับ 
  สามารถวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณผูประกอบการธุกิจดานศิลปะในจังหวัดจันทบุรีในเรื่องบทบาทของ
สาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่มีตอภาค
ธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุร ีดังน้ี 
  2.1ความเขาใจของผูประกอบการธุกิจดานศิลปะในจังหวัดจันทบุรีในเรื่องบทบาทของสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบ
ประยุกตศิลป) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่มีตอภาคธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรี 
มีประเด็น 3 ประเด็น คือเปนสาขาวิชาที่สําคัญมาก เพราะผูเรียนไดรับความรู ในเรื่องของศิลปะที่จะทําใหผูเรียนไดเปด
มุมมองใหมๆในเรื่องราวของศิลปะ และสามารถนําไปใชปรับปรุงผลงานตนเองใหมีความเหมาะสมกับพื้นถิ่นจันทบุรีได  (2คน) 
สาขาวิชาที่สําคัญมาก เพราะเปนการสรางความเขาใจในแนวความคิด ของศิลปนที่สรางงานศิลปะ ทําใหผูเรียนมีความเปน
ศิลปนเม่ือเวลาจบมาประกอบอาชีพ ผลงานออกแบบจะไดมีมีสุนทรียภาพทางศิลปะ (1คน) และเปนสาขาวิชาสําคัญมาก 
เพราะเปนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมในทองถิ่น (1คน) 
  2.2 ความคิดเห็นตอบทบาทของสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่มีตอภาคธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรี ผูประกอบการธุกิจดานศิลปะเห็นดวยมากที่สุดวา
สาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) มีบทบาทในการเตรียมนักศึกษาใหมีทั้งความรูความสามารถ และทักษะในการ
ประกอบอาซีพทางศิลปกรรม เปดโอกาสใหนักศึกษาไดทดลองฝกงานที่ชอบและสนใจระหวางเรียน (2คน) 
การใหความรูกับนักศึกษาในเรื่องของศิลปะ ภูมิปญญาพื้นบานในจังหวัดจันทบุรีใหมาก เพื่อนักศึกษาจะไดมีความรูในรากเหงา
ของตนเอง กอนที่จะเรียนรูเรื่องศิลปะสากล (1คน) และมีบทบาทในการผลิตนักศึกษาที่มีความรูในเรื่องของศิลปะ ทําใหเปนที่
ตองการของธุรกิจทางศิลปะ (1คน)                          
  2.3 ความรูในศาสตรทางศิลปะที่นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) ตองมีเพื่อประโยชนตอภาค
ธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรี ผูประกอบการธุกิจดานศิลปะเห็นตรงกันมากที่สุดคือความรูในเรื่องของทฤษฎีสี หลักการ
ออกแบบ การจัดองคประกอบทางศิลปะ (4คน) 
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  2.4 ความรูในศาสตรดานอ่ืนๆที่นอกเหนือจากศาสตรทางศิลปะที่นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกต
ศิลป) ตองมีเพื่อประโยชนตอภาคธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุร ี
ผูประกอบการธุกิจดานศิลปะเห็นตรงกันคือ ความรูในเรื่องการตลาด การทําโฆษณาประชาสัมพันธ การประเมินราคางาน การ
คิดกําไร ขาดทุน (3คน) และการทําบัญชีรายรับรายจาย (1คน) 
  2.5 ทักษะและการฝกปฏิบัติที่นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) ตองมีเพื่อประโยชนตอภาค
ธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุร ีผูประกอบการธุกิจดานศิลปะเห็นตรงกันคือ 
ความรูในเรื่องการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการออกแบบงาน เชนโปรแกรม Adobe Photoshop, CorelDraw (3คน) และ 
โปรแกรม Adobe Illustrator (1คน) 
  2.6 ทักษะและการฝกปฏิบัติทางศาสตรดานธุรกิจที่นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) ตองมี
เพื่อประโยชนตอภาคธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรีผูประกอบการธุกิจดานศิลปะเห็นตรงกันคือทักษะในการตอนรับลูกคา การ
พูดเสนองานลูกคา การเจรจาตอรองราคา (4คน)  

2.7 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณที่นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) ตองมีเพื่อประโยชน
ตอภาคธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรีผูประกอบการธุกิจดานศิลปะเห็นตรงกันคือความรักในอาชีพที่ทํา ความซ่ือสัตยสุจริต 
และความมีวินัยตรงตอเวลา (4คน) 
  2.8 ผูประกอบการธุกิจดานศิลปะความตองการเห็นบทบาทของสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีที่มีตอภาคธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรีในทิศทางดังน้ี คือ
สาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) ตองผลิตนักศึกษาที่จบออกไปแลวมีความรูทางดานศิลปะ การออกแบบสามารถ
ทํางานในภาคธุรกิจศิลปะไดทันที (2คน) เม่ือนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) จบออกไปทํางานจริงใน
ภาคธุรกิจนาจะมีการตั้งกลุม หรือสมาคมผูประกอบการธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรี เพื่อใหมีการรวมมือและการกําหนด
ราคาตลาดได (1คน) และสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) นาจะมีการจัดอบรมใหความรูกับผูประกอบการธุรกิจ
ในสวนของงานศิลปะใหมๆ  (1คน) 
   2.9 ผูประกอบการธุกิจดานศิลปะเสนอวาแนวโนม/อนาคตของสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) คณะ
มนุษยศาสตร และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่มีตอภาคธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรีเทากันคือสาขาวิชา
ศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป)  
จัดใหนักศึกษาไดแสดงผลงานการสรางสรรคระหวางเรียน นอกเหนือจากงานที่นักศึกษาจะแสดงเม่ือจบการศึกษา เพื่อให
ผูประกอบการไดเห็นและชมผลงานการออกแบบของนักศึกษา เพื่อการติดตอทาบทามนักศึกษาเขาทํางานในสถาน
ประกอบการน้ันๆ (2คน) และสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) จัดอบรมใหความรูผูประกอบ หรือการจัดใหผู
ประกอบไดเขามาพูดคุยกับนักศึกษา ในดานของประการณการประกอบอาชีพ (2คน) 
  2.10 ผูประกอบการธุกิจดานศิลปะมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมอ่ืนๆ ตอบทบาทของสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบ
ประยุกตศิลป) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีที่มีตอภาคธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรี
คืออยากใหสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) จัดโครงการพานักศึกษามาศึกษาดูงานเที่ยวชม ตามสถาน
ประกอบการตางๆเพื่อการเปดโอกาสใหนักศึกษาไดรูจักและสามารถเลือกที่ทํางานไดตรงความตองการ (2คน) และอยากให
สาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) ฝกใหนักศึกษาสามารถใชอุปกรณ เครื่องมือในการทํางานปายอิงคเจ็ท เพื่อ
นักศึกษาจะไดนําไปใชประกอบอาชีพเม่ือจบออกไป (2คน) 

สรุปและอภิปรายผล 

นักศึกษามีความเห็นวาบทบาทของสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) ที่มีตอภาคธุรกิจศิลปะในจังหวัด
จันทบุรีสวนใหญอยูในเกณฑมาก และในสวนของเกณฑมากที่สุดไดแก มีการฝกใหนักศึกษามี ระเบียบตรงตอเวลา สาขาวิชา
ศิลปกรรมมีการสรางจิตสํานึกสงเสริมใหนักศึกษามีความซ่ือสัตยสุจริตในการในการประกอบอาชีพธุรกิจศิลปะในจังหวัด
จันทบุรีเทากันเปนลําดับที่ 1 ซ่ึงแสดงใหเห็นวาทางสาขาวิชาศิลปกรรมไดมีการเนนใหนักศึกษาเกิดทักษะดานคุณธรรม
จริยธรรม (Affective Domain) มากที่สุด เปนอันดับ 1 สอดคลองกับวัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2544) ไดกลาวถึงการ
สอนในระดับอุดมศึกษาวาจําเปนที่จะตองตองเนนการอบรมฝกฝนคนใหมีความดี อาจารยและผูเรียนจะตองพัฒนาทักษะการ
คนควาวิจัย ดังน้ันในการเรียนการสอนจึงตองสงเสริมใหผูสอนและผูเรียนตองพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู การวิเคราะห มห
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การรวบรวมขอมูล และการนําเสนอขอคนพบใหม  ในสวนของประเด็นดานความรู (Cognitive Domain) และดานการปฏิบัติ 
(Psychomotor Domain)  นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรมเห็นดวยอยูในสวนรองลงมาคือสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบ
ประยุกตศิลป) พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่นชุมชน และมีสวนผลักดันในการสรางใหนักศึกษา
สามารถสรางอาชีพและรายไดเก่ียวกับธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรีเทากันเปนลําดับที่ 2 สาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบ
ประยุกตศิลป) สรางโอกาสในการเรียนรูของนักศึกษา และสนับสนุนใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพเก่ียวกับธุรกิจศิลปะ
ในจังหวัดจันทบุรี เปนลําดับที่ 3 มีวิชาเรียนที่หลาก หลายตรงตามความตองการของภาคธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรี เปน
ลําดับที่ 4 มีกระบวนการเรียนการสอนที่ใหนักศึกษาไดปฏิบัติทดลอง การทํางานที่เก่ียว ของกับธุรกิจทางศิลปะ เปนลําดับที่ 5 
ใหบริการวิชาการและสนองตอบความตองการของภาคธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุร ีเปนลําดับที่ 6 และมีส่ือที่ใชประกอบการ
เรียนการสอนที่ใหนักศึกษาไดปฏิบัติทดลองการทํางานที่เก่ียวของกับธุรกิจทางศิลปะเปนลําดับที่ 7 

ความเขาใจของผูประกอบการธุกิจดานศิลปะในจังหวัดจันทบุรีในเรื่องบทบาทของสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบ
ประยุกตศิลป) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่มีตอภาคธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรี 
คือเปนสาขาวิชาที่สําคัญมาก เพราะผูเรียนไดรับความรู ในเรื่องของศิลปะที่จะทําใหผูเรียนไดเปดมุมมองใหมๆในเรื่องราวของ
ศิลปะ และสามารถนําไปใชปรับปรุงผลงานตนเองใหมีความเหมาะสมกับพื้นถิ่นจันทบุรีได ทําใหผูเรียนมีความเปนศิลปนเม่ือ
เวลาจบมาประกอบอาชีพ ผลงานออกแบบจะไดมีมีสุนทรียภาพทางศิลปะ  และเปนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมในทองถิ่น 
สอดคลองกับสราวุฒิ ใจแจง (2550) ที่กลาววาการรับรูคุณคาของศิลปะ จะสงเสริมผูเรียนใหมีจิตใจที่งดงาม มีสุนทรียภาพ 
เห็นคุณคาความสําคัญของศิลปะ ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมอันเปนมรดกทางภูมิปญญาของคนในชาติ เปนจุดกําเนิดของการ
สรางสรรคผลงานทางศิลปะอันมีคุณคา รวมถึงสรางจิตสํานึกในการพิทักษรักษาศิลปกรรมในทองถิ่นของตน ซ่ึงเปนภูมิปญญา
ของคนในชาติ                                                

ความคิดเห็นตอบทบาทของสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่มีตอภาคธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรี ผูประกอบการธุรกิจดานศิลปะเห็นดวยมากที่สุดวา
สาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) มีบทบาทในการเตรียมนักศึกษาใหมีทั้งความรูความสามารถ และทักษะในการ
ประกอบอาชีพ ทางศิลปกรรม เปดโอกาสใหนักศึกษาไดทดลองฝกงานที่ชอบและสนใจระหวางเรียน และมีบทบาทในการผลิต
นักศึกษาที่มีความรูในเรื่องของศิลปะ ทําใหเปนที่ตองการของธุรกิจทางศิลปะ สอดคลองกับจรัส สุวรรณเวลา (2540) ที่ได
กลาววาการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนการจัดการศึกษาที่มีเปามายในการสรางผูที่มีความรูความสามารถ และทักษะเฉพาะ
ในรายวิชาหรือวิชาชีพสาขาน้ันๆ ในหลักสูตรจะมีสาขาวิชาพื้นฐานเพื่อสรางความรูความเขาใจในศาสตรตางๆที่เก่ียวของกับ
วิชาการหรือวิชาชีพน้ันๆ และมีวิชาชีพเฉพาะที่มุงสรางความสามารถในการประกอบวิชาชีพน้ันๆ  

ความรูในศาสตรทางศิลปะที่นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) ตองมีเพื่อประโยชนตอภาค
ธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรี ผูประกอบการธุกิจดานศิลปะเห็นตรงกันมากที่สุดคือความรูในเรื่องของทฤษฎีสี หลักการ
ออกแบบ การจัดองคประกอบทางศิลปะ เน้ือหาที่มีความเหมาะสมจึงตองเปนเน้ือหาที่ครอบคลุมความรูที่หลากหลายเปน
ทักษะที่สามารถบูรณาการความรูตางๆเขาดวยกันได ซ่ึงสอดคลองกับฤทัยรัตน ธรเสนา (2544) ที่กลาววา ทักษะการคิดเปน
พื้นฐานสําคัญในการคิด บุคคลจะคิดไดดีจําเปนตองมีทักษะ การคิดที่จําเปนมาบางแลว และทักษะที่มีกระบวนการขั้นตอน
มากและซับซอนซ่ึงสวนใหญจะตองใชทักษะพื้นฐานหลายทักษะผสมกัน ซ่ึงจะเรียกวา ทักษะการคิดขั้นสูง                                                                     

ความรูในศาสตรดานอ่ืนๆที่นอกเหนือจากศาสตรทางศิลปะที่นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) 
ตองมีเพื่อประโยชนตอภาคธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรีผูประกอบการธุรกิจดานศิลปะเห็นตรงกันคือ ความรูในเรื่องการตลาด 
การทําโฆษณาประชาสัมพันธ การประเมินราคางาน การคิดกําไร ขาดทุน และถาสามารถทําบัญชีรายรับรายจายยิ่งจะเปน
ประโยชนในการทําธุรกิจเน้ือหาที่มีความเหมาะสมจึงตองเปนเน้ือหาที่ครอบคลุมความรูในหลากหลายสาขา ทักษะที่สามารถ
บูรณาการความรูตางๆเขาดวยกันได ซ่ึงสอดคลองกับฤทัยรัตน ธรเสนา (2544) ที่กลาววา ทักษะการคิดเปนพื้นฐานสําคัญใน
การคิด บุคคลจะคิดไดดีจําเปนตองมีทักษะ การคิดที่จําเปนมาบางแลว และทักษะที่มีกระบวนการขั้นตอนมากและซับซอนซ่ึง
สวนใหญจะตองใชทักษะพื้นฐานหลายทักษะผสมกัน ซ่ึงจะเรียกวา ทักษะการคิดขัน้สูง 

ทักษะและการฝกปฏิบัติที่นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) ตองมีเพื่อประโยชนตอภาคธุรกิจ
ศิลปะในจังหวัดจันทบุรี ผูประกอบการธุกิจดานศิลปะเห็นตรงกันคือความรูในเรื่องการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการ
ออกแบบงาน เชนโปรแกรม Adobe Photoshop, CorelDraw สอดคลองกับจําเนียร ศิลปวานิช (2538) ที่กลาววาการศึกษา
ในระดับปริญญาตรี  หรือปริญญาบัณฑิต  มีเปาหมายในการสรางผูที่มีความรูความสามารถ  และทักษะเฉพาะในวิชาการหรือมห
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การรวบรวมขอมูล และการนําเสนอขอคนพบใหม  ในสวนของประเด็นดานความรู (Cognitive Domain) และดานการปฏิบัติ 
(Psychomotor Domain)  นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรมเห็นดวยอยูในสวนรองลงมาคือสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบ
ประยุกตศิลป) พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่นชุมชน และมีสวนผลักดันในการสรางใหนักศึกษา
สามารถสรางอาชีพและรายไดเก่ียวกับธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรีเทากันเปนลําดับที่ 2 สาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบ
ประยุกตศิลป) สรางโอกาสในการเรียนรูของนักศึกษา และสนับสนุนใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพเก่ียวกับธุรกิจศิลปะ
ในจังหวัดจันทบุรี เปนลําดับที่ 3 มีวิชาเรียนที่หลาก หลายตรงตามความตองการของภาคธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรี เปน
ลําดับที่ 4 มีกระบวนการเรียนการสอนที่ใหนักศึกษาไดปฏิบัติทดลอง การทํางานที่เก่ียว ของกับธุรกิจทางศิลปะ เปนลําดับที่ 5 
ใหบริการวิชาการและสนองตอบความตองการของภาคธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุร ีเปนลําดับที่ 6 และมีส่ือที่ใชประกอบการ
เรียนการสอนที่ใหนักศึกษาไดปฏิบัติทดลองการทํางานที่เก่ียวของกับธุรกิจทางศิลปะเปนลําดับที่ 7 

ความเขาใจของผูประกอบการธุกิจดานศิลปะในจังหวัดจันทบุรีในเรื่องบทบาทของสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบ
ประยุกตศิลป) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่มีตอภาคธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรี 
คือเปนสาขาวิชาที่สําคัญมาก เพราะผูเรียนไดรับความรู ในเรื่องของศิลปะที่จะทําใหผูเรียนไดเปดมุมมองใหมๆในเรื่องราวของ
ศิลปะ และสามารถนําไปใชปรับปรุงผลงานตนเองใหมีความเหมาะสมกับพื้นถิ่นจันทบุรีได ทําใหผูเรียนมีความเปนศิลปนเม่ือ
เวลาจบมาประกอบอาชีพ ผลงานออกแบบจะไดมีมีสุนทรียภาพทางศิลปะ  และเปนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมในทองถิ่น 
สอดคลองกับสราวุฒิ ใจแจง (2550) ที่กลาววาการรับรูคุณคาของศิลปะ จะสงเสริมผูเรียนใหมีจิตใจที่งดงาม มีสุนทรียภาพ 
เห็นคุณคาความสําคัญของศิลปะ ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมอันเปนมรดกทางภูมิปญญาของคนในชาติ เปนจุดกําเนิดของการ
สรางสรรคผลงานทางศิลปะอันมีคุณคา รวมถึงสรางจิตสํานึกในการพิทักษรักษาศิลปกรรมในทองถิ่นของตน ซ่ึงเปนภูมิปญญา
ของคนในชาติ                                                

ความคิดเห็นตอบทบาทของสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่มีตอภาคธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรี ผูประกอบการธุรกิจดานศิลปะเห็นดวยมากที่สุดวา
สาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) มีบทบาทในการเตรียมนักศึกษาใหมีทั้งความรูความสามารถ และทักษะในการ
ประกอบอาชีพ ทางศิลปกรรม เปดโอกาสใหนักศึกษาไดทดลองฝกงานที่ชอบและสนใจระหวางเรียน และมีบทบาทในการผลิต
นักศึกษาที่มีความรูในเรื่องของศิลปะ ทําใหเปนที่ตองการของธุรกิจทางศิลปะ สอดคลองกับจรัส สุวรรณเวลา (2540) ที่ได
กลาววาการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนการจัดการศึกษาที่มีเปามายในการสรางผูที่มีความรูความสามารถ และทักษะเฉพาะ
ในรายวิชาหรือวิชาชีพสาขาน้ันๆ ในหลักสูตรจะมีสาขาวิชาพื้นฐานเพื่อสรางความรูความเขาใจในศาสตรตางๆที่เก่ียวของกับ
วิชาการหรือวิชาชีพน้ันๆ และมีวิชาชีพเฉพาะที่มุงสรางความสามารถในการประกอบวิชาชีพน้ันๆ  

ความรูในศาสตรทางศิลปะที่นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) ตองมีเพื่อประโยชนตอภาค
ธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรี ผูประกอบการธุกิจดานศิลปะเห็นตรงกันมากที่สุดคือความรูในเรื่องของทฤษฎีสี หลักการ
ออกแบบ การจัดองคประกอบทางศิลปะ เน้ือหาที่มีความเหมาะสมจึงตองเปนเน้ือหาที่ครอบคลุมความรูที่หลากหลายเปน
ทักษะที่สามารถบูรณาการความรูตางๆเขาดวยกันได ซ่ึงสอดคลองกับฤทัยรัตน ธรเสนา (2544) ที่กลาววา ทักษะการคิดเปน
พื้นฐานสําคัญในการคิด บุคคลจะคิดไดดีจําเปนตองมีทักษะ การคิดที่จําเปนมาบางแลว และทักษะที่มีกระบวนการขั้นตอน
มากและซับซอนซ่ึงสวนใหญจะตองใชทักษะพื้นฐานหลายทักษะผสมกัน ซ่ึงจะเรียกวา ทักษะการคิดขั้นสูง                                                                     

ความรูในศาสตรดานอ่ืนๆที่นอกเหนือจากศาสตรทางศิลปะที่นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) 
ตองมีเพื่อประโยชนตอภาคธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรีผูประกอบการธุรกิจดานศิลปะเห็นตรงกันคือ ความรูในเรื่องการตลาด 
การทําโฆษณาประชาสัมพันธ การประเมินราคางาน การคิดกําไร ขาดทุน และถาสามารถทําบัญชีรายรับรายจายยิ่งจะเปน
ประโยชนในการทําธุรกิจเน้ือหาที่มีความเหมาะสมจึงตองเปนเน้ือหาที่ครอบคลุมความรูในหลากหลายสาขา ทักษะที่สามารถ
บูรณาการความรูตางๆเขาดวยกันได ซ่ึงสอดคลองกับฤทัยรัตน ธรเสนา (2544) ที่กลาววา ทักษะการคิดเปนพื้นฐานสําคัญใน
การคิด บุคคลจะคิดไดดีจําเปนตองมีทักษะ การคิดที่จําเปนมาบางแลว และทักษะที่มีกระบวนการขั้นตอนมากและซับซอนซ่ึง
สวนใหญจะตองใชทักษะพื้นฐานหลายทักษะผสมกัน ซ่ึงจะเรียกวา ทักษะการคิดขัน้สูง 

ทักษะและการฝกปฏิบัติที่นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) ตองมีเพื่อประโยชนตอภาคธุรกิจ
ศิลปะในจังหวัดจันทบุรี ผูประกอบการธุกิจดานศิลปะเห็นตรงกันคือความรูในเรื่องการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการ
ออกแบบงาน เชนโปรแกรม Adobe Photoshop, CorelDraw สอดคลองกับจําเนียร ศิลปวานิช (2538) ที่กลาววาการศึกษา
ในระดับปริญญาตรี  หรือปริญญาบัณฑิต  มีเปาหมายในการสรางผูที่มีความรูความสามารถ  และทักษะเฉพาะในวิชาการหรือ
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วิชาชีพสาขาน้ันๆ ในระดับตน  หลังจากน้ันอาจฝกฝนเพิ่มเติมเปนการเฉพาะหรือศึกษาเพิ่มเติมในระดับสูงขึ้น  เพื่อประกอบ
วิชาชีพเฉพาะทาง  ในหลักสูตรจะมีสาขาวิชาพื้นฐานเพื่อสรางความรูความเขาใจในศาสตรตางๆ  ที่เก่ียวของกับวิชาการหรือ
วิชาชีพน้ันๆ  โดยมุงใหมีหลักที่สามารถนําไปใชปรับวิชาการตามสถานการณที่เปล่ียนแปลงได   

ทักษะและการฝกปฏิบัติทางศาสตรดานธุรกิจที่นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) ตองมีเพื่อ
ประโยชนตอภาคธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรีผูประกอบการธุกิจดานศิลปะเห็นตรงกันคือทักษะในการตอนรับลูกคา การพูด
เสนองานลูกคา การเจรจาตอรองราคา สอดคลองกับอุทุมพร  จามรมาน (2530) ที่กลาววาการเรียนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษาเปนการเรียนการสอนที่มีความแตกตางจากระดับอ่ืนในแงที่เปนการการเนนการเสาะแสวงหาความรู  ความ
จริง  การเรียนการสอนจึงเปนการพัฒนาใหเกิดทักษะ  เกิดความรู  เกิดความรัก  และมีทัศนคติที่ดีตลอดจนมีคุณธรรมใน
อาชีพที่จะทําในอนาคต   

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณที่นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) ตองมีเพื่อประโยชนตอ
ภาคธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรีผูประกอบการธุกิจดานศิลปะเห็นตรงกันคือความรักในอาชีพที่ทํา ความซ่ือสัตยสุจริต และ
ความมีวินัยตรงตอเวลา สอดคลองกับวัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2544) ไดกลาวถึงการสอนในระดับอุดมศึกษาวาจําเปนที่
จะตองตองเนนการอบรมฝกฝนคนใหมีความดี อาจารยและผูเรียนจะตองพัฒนาทักษะการคนควาวิจัย ดังน้ันในการเรียนการ
สอนจึงตองสงเสริมใหผูสอนและผูเรียนตองพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู การวิเคราะห การรวบรวมขอมูล และการ
นําเสนอขอคนพบใหม   

ผูประกอบการธุกิจดานศิลปะความตองการเห็นบทบาทของสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีที่มีตอภาคธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรีในทิศทางดังน้ี คือ
สาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) ตองผลิตนักศึกษาที่จบออกไปแลวมีความรูทางดานศิลปะ การออกแบบสามารถ
ทํางานในภาคธุรกิจศิลปะไดทันที เม่ือนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) จบออกไปทํางานจริงในภาค
ธุรกิจนาจะมีการตั้งกลุม หรือสมาคมผูประกอบการธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรี เพื่อใหมีการรวมมือและการกําหนดราคา
ตลาดได และสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) นาจะมีการจัดอบรมใหความรูกับผูประกอบการธุรกิจในสวนของ
งานศิลปะใหมๆ สอดคลองกับวิชัย วงษใหญ ( 2537 ) ที่กลาววาการเรียนการสอนไมวาจะเปนระดับใด จะมีองคประกอบที่
เก่ียวของสัมพันธกันอยู 3 ประการดวยกันคือ ผูเรียน ผูสอน และปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนและผูสอน การสอนแตละครั้งยอม
แตกตางกันไปตามวัตถุประสงคของการสอน เน้ือหาสาระ การเสาะแสวงหาความรูหรือกลวิธีการสอนที่ผูสอนเลือกนํามาใชให
เหมาะสมกับผูเรียน 

ผูประกอบการธุกิจดานศิลปะเสนอวาแนวโนม/อนาคตของสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) คณะ
มนุษยศาสตร และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่มีตอภาคธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรี  คือสาขาวิชา
ศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) จัดใหนักศกึษาไดแสดงผลงานการสรางสรรคระหวางเรียน นอกเหนือจากงานที่นักศึกษา
จะแสดงเม่ือจบการศึกษา เพื่อใหผูประกอบการไดเห็นและชมผลงานการออกแบบของนักศึกษา เพื่อการติดตอทาบทาม
นักศึกษาเขาทํางานในสถานประปรอบการน้ันๆ และสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) นาจะมีการจัดอบรมให
ความรูผูประกอบ หรือการจัดใหผูประกอบไดเขามาพูดคุยกับนักศึกษา ในดานของประการณการประกอบอาชีพ สอดคลอง
กับวัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2530) ที่กลาวถึงการสอนระดับอุดมศึกษาวา การสอนที่ดีน้ันผูสอนตองรูจักวิธีการถายทอด
ความรู ความคิด ใหผูเรียนโดยใชวิธีการแตกตางกันออกไปอยางเหมาะสมและนาสนใจ 

ผูประกอบการธุกิจดานศิลปะมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมอ่ืนๆ ตอบทบาทของสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกต
ศิลป) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีที่มีตอภาคธุรกิจศิลปะในจังหวัดจันทบุรีคืออยากให
สาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) จัดโครงการพานักศึกษามาศึกษาดูงานเที่ยวชม ตามสถานประกอบการตางๆเพื่อ
การเปดโอกาสใหนักศึกษาไดรูจักและสามารถเลือกที่ทํางานไดตรงความตองการ และอยากใหสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบ
ประยุกตศิลป) ฝกใหนักศึกษาสามารถใชอุปกรณ เครื่องมือในการทํางานปายอิงคเจ็ท เพื่อนักศึกษาจะไดนําไปใชประกอบ
อาชีพเม่ือจบออกไป สอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2545) ที่กลาวถึงแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2545-2559 ไววานอกจากการจัดกระบวนการเรียนรูที่ใหนักเรียนมีโอกาสไดเลือกเรียนในส่ิงที่สอดคลองกับความสนใจและ
ความถนัดแลว ยังตองสงเสริมใหนักเรียนไดรูจักการคิดวิเคราะหและแกปญหาดวยตนเอง เกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง และ
สามารถนําความรูไปใชประโยชนไดจริงในชีวิตประจําวัน  
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การประชุมวิชาการวิจัยรำาไพพรรณี ครั้งที่ 9, “การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2558
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ขอเสนอแนะ                                                                                                       

  ควรมีการศึกษาวิจัยบทบาทของสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่มีตอชุมชนทองถิ่นในฐานะสาขาวิชาที่มีความสอดคลองสัมพันธกับวัฒนธรรมและสังคมไทย                                                                                                                             

เอกสารอางอิง                                                                                            
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การพัฒนากลยุทธทางการตลาดของผลิตภัณฑมะมุดสูตลาด OTOP : กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ
มะมุด ตําบลถํ้าใหญ อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

Development of Marketing Strategic for Horse  Mango Products  to OTOP 
Market ; A Case Study of Horse Mango Products in Tumbon Tham Yai, 

Amphoe Thung song, Nakhon Sri Thammarat  
ณรงคชัย  มาคง, สุภาพร  ไชยรัตน, อิศราพร  ใจกระจาง, สุวรรณี โภชากรณ, อลิสา  เล้ียงรื่นรมย, 

กรกนก  โภคสวัสดิ,์ กัลยาณี  ทองเล่ียมนาค, กีฬา  จินตนากรพันธ 
คณะเทคโนโลยีการจัดการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

บทคัดยอ 

 การวิจัยน้ี มีจุดประสงค 1.) เพื่อศึกษาสภาพตลาดของผลิตภัณฑที่แปรรูปจากมะมุดในตําบลถ้ําใหญ อําเภอทุงสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 2.) เพื่อศึกษาความแตกตางระหวางลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ  สถานภาพ อาชีพ 
รายไดตอเดือน และระดับการศึกษา กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑจากมะมุดเพื่อพัฒนากลยุทธ-ทางการตลาดของผลิตภัณฑ
มะมุดสูตลาด OTOP  3.) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาด ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัด
จําหนาย และการสงเสริมการตลาด กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑจากมะมุดของผูบริโภคในจังหวัดนครศรีธรรมราช  4.) เพื่อ
พัฒนากลยุทธการตลาดของผลิตภัณฑจากมะมุดสูตลาด OTOP กรณีศึกษาผลิตภัณฑมะมุดในตําบลถ้ําใหญ อําเภอทุงสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช     

โดยมีวิธีดําเนินการ โดยเจาะจงเก็บขอมูลจากผูบริโภคในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ใน 23 อําเภอ จํานวน
แบบสอบถาม 600 ชุด โดยเก็บจากจํานวนประชากรแตละอําเภอ นําขอมูลมาวิเคราะหได  500 ตัวอยาง วิเคราะหขอมูลโดย
หาคา (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

จากผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมีคาเฉล่ีย  62.2  สูงกวาเพศชาย คาเฉล่ีย 37.8 อายุ
คาเฉล่ียสูงสุด 27.0 คาเฉล่ียรอง 26.8 อาชีพรับจาง/เกษตรกรรม คาเฉล่ียสูงสุด 38.0 นักเรียน/นักศึกษา คาเฉล่ียรอง 23.6  
ใหความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑมะมุดพบวาทัศนคติของผูบริโภคที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือ 4.1ผลิตภัณฑมะมุด 
โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.73 เม่ือพิจารณารายปจจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับความ
ปลอดภัยจากสารเคมีตกคางมากที่สุด โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.41 รองลงมาคือมีผลผลิตตามฤดูกาล มีคาเฉล่ีย 4.10 และที่นอย
ที่สุดคือ มีใหเลือกหลายระดับราคา มีคาเฉล่ีย 3.32 ผลของการศึกษาตลาดของผลิตภัณฑที่แปรรูปจากมะมุดในตําบลถ้ําใหญ 
อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราชใหความสนใจ การทํามะมุดแชอ่ิม มีคาเฉล่ียสูงสุด และการแปรรูปแบบเสน มีคาเฉล่ีย
รองลงมา 
คําสําคัญ : ชุมชน, อาณาบริเวณ, ความสัมพันธของสมาชิก, วัฒนธรรม, ขนมธรรมเนียม, ประเพณี, ธุรกิจชุมชน 

Abstract 

The objectives of this research were 1) to study the market conditions of transforming products 
from Horse mango in Tambon Tham Yai, Amphoe Thung Song, Nakhon Sri Thammarat; 2) to study the 
difference between demographic characteristics, such as gender, age, marital status, occupation, monthly 
income and education level, and purchasing behavior of consumers in Horse Mango products  in order to 
develop marketing strategies for Horse Mango products to OTOP market; 3) to study the relationship 
between marketing mix, such as product, price, distribution channel and promotion, and purchasing 
behavior of consumers in Nakhon Sri Thammarat in Horse Mango products; and 4) to develop marketing 
strategies for Horse Mango products to OTOP market: a case study of Horse Mango products in Tambon 
Tham Yai, Amphoe Thung Song, Nakhon Sri Thammarat. 
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The population was consumers in 23 districts in Nakhon Sri Thammarat selected using purposive 
sampling. Data were collected using 600 questionnaires. The total completed questionnaires were 500. 
Data were analyzed using mean and standard deviation. 

The results of this research indicated that the majority of the respondents were female (62.2%), 
higher than male (37.8%). The highest average of age was 27 years old, followed by 26.8 years old. The 
majority of the respondents were employees and/or farmers (38.0%) and students (23.6%), respectively. 
According to the overall aspects emphasized on consumers’ purchasing decision for Horse Mango 
products, the result indicated that the consumers’ attitudes towards Horse Mango products affected 
purchasing decision for Horse Mango products revealed in a high level (3.73). Considering in each aspect, 
the result indicated that the most important thing the respondents emphasized on is the safety of toxins 
and residues (Mean = 4.41), followed by fruit available in season (Mean = 4.10), and the least was 
providing several price levels (Mean = 3.32). Based on the study  of the market conditions of transforming 
products from Horse Mango in Tambon Tham Yai, Amphoe Thung Song, Nakhon Sri Thammarat, the 
results showed that the respondents were interested in preserved Horse mango and stick transforming 
product.   
Keywords: Community, Area, Member Relationship, Culture, Tradition, Customer, Community Business 

บทนํา 

 อาชีพกรีดยางพารา เปนอาชีพหลักของเกษตรกรชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกลเคียง ซ่ึงอาชีพน้ีมีทั้งผู
ที่เปนเจาของสวนยางพาราเอง และผูที่รับจางกรีดเทาน้ัน ในชวงที่ยางราคาแพงเกษตรกรชาวสวนยางพารามีชีวิตความเปนอยู
ที่ดีขึ้น แตดวยสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนพื้นที่ภาคใตมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้น บางครั้งฝนตกติดตอกันเปนระยะเวลากวา
หน่ึงเดือน สงผลใหเกษตรกรชาวสวนยางพาราไมสามารถกรีดยางไดขาดรายไดหลักซ่ึงมาจากการกรีดยาง และเกษตรกรก็ยัง
ตองเจอกับภาวะวางงานในหลายพื้นที่ เชนเดียวกับเกษตรกรในชุมชนตําบลถ้ําใหญ อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราชที่
สวนใหญมีอาชีพทําการเกษตรสวนยางพารา ในชวงฝนตกเกษตรกรก็จะขาดรายไดและตองวางงาน ทําใหความเปนอยูของ
ครอบครัวตองเจอกับภาวะขัดสนคาใชจายตางๆ ถึงแมในชวงที่สามารถกรีดยางได เกษตรกรจะมีรายไดสูงแตเมื่อเจอกับภาวะ
เศรษฐกิจที่สินคามีราคาแพง เกษตรกรก็ไมสามารถแบงเงินไวเปนเงินออมไดซ่ึงจากการลงพื้นที่สํารวจขอมูลและสอบถามคน
ในชุมชนพบวา เกษตรกรของชุมชนน้ีนิยมกรีดยางในชวงดึกหรือเชามืดเพื่อใหไดผลผลิตนํ้ายาง อยางเต็มที่ ดังน้ันชวงเวลาที่
กรีดยางเสร็จเกษตรกรก็มีเวลาวาง จนเกษตรกรบางคนใชเวลาวางน้ีม่ัวสุมอบายมุขตางๆ ซ่ึงจะกอใหเกิดเปนปญหาสังคม
ตามมา 
 จากการสํารวจและสอบถามเกษตรกรในชุมชนน้ี ผูวิจัยจึงทราบวาชุมชนน้ีมีผลไมชนิดหน่ึงเยอะมาก และขณะน้ียัง
ไมมีใครนํามาทําเปนผลิตภัณฑที่มีมูลคาขึ้นมา น่ันก็คือ มะมุด คนในชุมชนนิยมนําเอามะมุดมาทําเปนอาหาร เชน แกงสมหรือ
แกงเหลือง ยํามะมุด ซ่ึงการนํามาประกอบอาหารก็ไมไดทําบอยๆ จึงปลอยใหใหมะมุดสูญเปลาประโยชนไป งานวิจัยน้ีจึงมี
วัตถุประสงคเพื่อใหเกษตรกรในชุมชนตําบลถ้ําใหญ อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดรวมกลุมกันเพื่อการแปรรูป
ผลิตภัณฑจากมะมุด โดยมีวัตถุประสงคในการรวมกลุมคือ 1) เพื่อใหเกษตรกรมีรายไดเสริมจากการ แปรรูปผลิตภัณฑจาก
มะมุด 2) เพื่อใหเกษตรกรไดใชเวลาวางใหเปนประโยชนและยังสามารถลดปญหาสังคมที่จะตามมาไดดวย 3) เพื่อเปนการนํา
ส่ิงที่มีอยูในชุมชนมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคา 4) เพื่อเปนการพัฒนาชุมชนใหเปนชุมชนตนแบบที่มีเขมแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได  
ผูวิจัยจึงศึกษาถึงความตองการของผูบริโภคเก่ียวกับผลิตภัณฑจากมะมุด ซ่ึงการแปรรูปผลิตภัณฑมะมุดสามารถเพิ่มมูลคา
ผลไมพื้นบานและสรางรายไดเสริมใหกับชุมชนไดอยางยั่งยืน 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อพัฒนากลยุทธการตลาดของผลิตภัณฑจากมะมุดสูตลาด OTOP กรณีศึกษาผลิตภัณฑมะมุดในตําบลถ้ําใหญ 
อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช     
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 2. เพื่อศึกษาความแตกตางระหวางลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก  เพศ   อายุ   สถานภาพ อาชีพ รายไดตอ
เดือน และระดับการศึกษา กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑจากมะมุดเพื่อพัฒนากลยุทธทางการตลาดของผลิตภัณฑมะมุดสู
ตลาด OTOP  
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาด ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชอง 
ทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑจากมะมุดของผูบริโภคในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

4. เพื่อศึกษาสภาพตลาดของผลิตภัณฑที่แปรรูปจากมะมุดในตําบลถ้ําใหญ อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการการวิจัยโดยการสํารวจ (Survey) ใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูล วิธีการแจกแบบสอบถาม
คือแจกแบบสอบถาม เครื่องมือที่ ใช ในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการ วิจัยเ ชิงพรรณนาในครั้ง น้ีคือแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ใชการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling)   โดยเจาะจงเก็บขอมูลจากผูบริโภคในเขตจังหวัด
นครศรีธรรมราช ใน 23 อําเภอ แบงเก็บขอมูลตามสัดสวนประชากรตามขอมูลจํานวนประชากรและบาน จําแนกเปนราย
อําเภอ และรายตําบล จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 เรียงตามลําดับประชาการแตละอําเภอในการ
เก็บขอมูล แบบสอบถาม 600 ชุดและสามารถนํามาวิเคราะห 500 ตัวอยาง 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี  ผูวิจัยใชเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นดังน้ี 
 ตอนที่ 1 ขอมูลเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร  
 ตอนที่ 2 ขอมูลเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑจากมะมุด 
 ตอนที่ 3 ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑจากมะมุด 
 โดยใชคาเฉล่ียรอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อวิเคราะหปจจัยดานความ
ตองการรับประทานผลิตภัณฑมะมุดแปรรูป 

ผลการวิจัย 

ตอนที่ 1 ขอมูลเก่ียวกับลักษณะทั่วไปของปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล 
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จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามซ่ึงเปนกลุมตัวอยางที่อาศัยอยู ในจังหวัด
นครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกลเคียง จํานวนทั้งส้ิน 500 ราย พบวา เปนเพศหญิง จํานวน 311 ราย คิดเปนรอยละ 62.20  และ
เปนเพศชาย จํานวน 189 ราย คิดเปนรอยละ 37.80 สวนใหญมีอายุอยูในชวง 31 – 40 ป จํานวน 135 ราย คิดเปนรอยละ 
27.00 รองลงมาคือ 21 – 30 ป จํานวน 134 ราย คิดเปนรอยละ 26.80 อายุ 61 ปขึ้นไป จํานวน 60 ราย คิดเปนรอยละ 
12.00 อาย ุ51 – 60  ป จํานวน 59 ราย คิดเปนรอยละ 11.80 และนอยที่สุดคือ มีอายุอยูในชวง 15 – 20 ป และอายุ 41 - 
50 ป มีจํานวนเทากันคือ 56 ราย คิดเปนรอยละ 11.20   

ดานสถานภาพ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพสมรส จํานวน 257 ราย คิดเปนรอยละ51.40 รองลงมา
คือ โสด จํานวน 200 ราย คิดเปนรอยละ 40.00 และนอยที่สุดคือ  มีสถานภาพหยาราง/แยกกันอยู/หมาย จํานวน 43 ราย 
คิดเปนรอยละ  8.60 

ดานอาชีพ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพรับจาง/เกษตรกรรม  จํานวน  190  ราย คิดเปนรอยละ 38.00  
รองลงมาคือ นักเรียน/นักศึกษา จํานวน 118 ราย คิดเปนรอยละ 23.60 ประกอบธุรกิจสวนตัว/คาขาย จํานวน 80 ราย คิด
เปนรอยละ 16.00 ประกอบอาชีพขาราชการ/พนักงาน/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 55 ราย คิดเปนรอยละ 11.00 ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 40 ราย คิดเปนรอยละ 8.00 และนอยที่สุดคือประกอบอาชีพอ่ืนๆ จํานวน 17 ราย คิดเปนรอย
ละ 3.40   

ดานรายได ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดเฉล่ียตอเดือนอยูที่ 5,000 – 10,000 บาท จํานวน  153  ราย  
คิดเปนรอยละ 30.60 รองลงมาคือ มีรายไดเฉล่ียต่ํากวาหรือเทากับ  5,000 บาทตอเดือน จํานวน 129 ราย คิดเปนรอยละ  
25.80  มีรายไดเฉล่ีย 10,000 – 15,000 บาทตอเดือน จํานวน  116  บาท คิดเปนรอยละ 23.20  มีรายไดเฉล่ีย  15,001 – 
20,000  บาทตอเดือน จํานวน 66 ราย คิดเปนรอยละ 13.20 มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 25,000 บาทขึ้นไป จํานวน 20 ราย  คิด
เปนรอยละ 4.00 และนอยที่สุดคือ มีรายไดเฉล่ีย 20,001– 25,000 บาทตอเดือน จํานวน  16 ราย คิดเปนรอยละ 3.20 

ดานการศึกษา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี จํานวน  153 ราย คิดเปน
รอยละ 30.60 รองลงมาคือ ประถมศึกษา จํานวน 152 ราย คิดเปนรอยละ 30.40 มัธยมศึกษา/ปวช. จํานวน 122 ราย คิด
เปนรอยละ 24.40 อนุปริญญา/ปวส. จํานวน 53 ราย คิดเปนรอยละ 10.60 และนอยที่สุด คือ มีระดับการศึกษาสูงกวา
ปริญญาตรี จํานวน 20 ราย คิดเปนรอยละ 4.00 

ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับสวนผสมทางการตลาดของผลิตภัณฑมะมุด 
2.1 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสวนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑมะมุด  ผูตอบแบบสอบถามที่เปน

ผูบริโภคมะมุด ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกลเคียง พบวา ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามดานผลิตภัณฑ
มะมุดในภาพรวมอยูในระดับมาก  ( X  = 4.11,  S.D. = 0.78) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับ
ความคิดเห็นตอผลิตภัณฑมะมุดทุกขออยูในระดับมาก  โดยผลิตภัณฑมะมุดมีความปลอดภัยจากสารเคมีและส่ิงตกคาง มี
คาเฉล่ียมากที่สุด  ( X  = 4.42) รองลงมาคือ ผลิตภัณฑมะมุดออกผลตามฤดูกาล ( X  = 4.10)  ผลิตภัณฑมะมุดสามารถแปร
รูปเปนอาหารไดหลายชนิด  ( X  = 4.08)  เน้ือมะมุดสามารถแปรรูปเปนอาหารไดหลายชนิด  ( X  = 4.04) และนอยที่สุด  คือ  
ผลิตภัณฑมะมุดบริโภคไดทั้งเปนผักและผลไม  ( X  = 3.93) 

2.2  คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสวนประสมทางการตลาดดานราคาของผลิตภัณฑมะมุด ผูตอบ
แบบสอบถามที่เปนผูบริโภคมะมุด  ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกลเคียง  พบวา  ระดับความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถามดานราคาของผลิตภัณฑมะมุดในภาพรวมอยูในระดับมาก  ( X  = 3.56,  S.D. = 0.84)  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ  
พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับความคิดเห็นในหัวขอราคามีความเหมาะสม  ( X  = 3.80)  และราคาขึ้นอยูกับ
ฤดูกาล  ( X  = 3.80)  มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก  รองลงมาคือ มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง  ไดแก 
สามารถตอรองราคาได  ( X  = 3.48)  มีปายแสดงราคาชัดเจน   ( X  = 3.38)  และนอยที่สุดคือ  มีใหเลือกหลายระดับราคา  
( X  = 3.32)   

2.3 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนายผูตอบ
แบบสอบถามที่เปนผูบริโภคมะมุด ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกลเคียง พบวา ระดับความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถามดานชองทางการจัดจําหนายของผลิตภัณฑมะมุดในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 3.56,  S.D. = 0.88)  เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับความคิดเห็นในหัวขอสถานที่วางขายอยูในยานการคาหรือ
ชุมชน  ( X  = 3.94) รองลงมา คือ ทําเลที่ตั้งสามารถหาซ้ือไดงาย สะดวกในการเดินทาง มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก  

 2.2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาของผลิตภัณฑ์มะมุด ผู้ตอบ

แบบสอบถามทีเ่ปน็ผูบ้รโิภคมะมดุ ในจงัหวดันครศรธีรรมราชและพืน้ทีใ่กลเ้คยีง พบวา่ ระดบัความคดิเหน็ของผูต้อบแบบสอบถาม

ด้านราคาของผลิตภัณฑ์มะมุดในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.56, S.D. = 0.84) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นในหัวข้อราคามีความเหมาะสม (X = 3.80) และราคาขึ้นอยู่กับฤดูกาล (X = 3.80) 

มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ สามารถต่อรองราคาได้  

(X = 3.48) มีป้ายแสดงราคาชัดเจน (X = 3.38) และน้อยที่สุดคือ มีให้เลือกหลายระดับราคา (X = 3.32)
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จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามซ่ึงเปนกลุมตัวอยางที่อาศัยอยู ในจังหวัด
นครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกลเคียง จํานวนทั้งส้ิน 500 ราย พบวา เปนเพศหญิง จํานวน 311 ราย คิดเปนรอยละ 62.20  และ
เปนเพศชาย จํานวน 189 ราย คิดเปนรอยละ 37.80 สวนใหญมีอายุอยูในชวง 31 – 40 ป จํานวน 135 ราย คิดเปนรอยละ 
27.00 รองลงมาคือ 21 – 30 ป จํานวน 134 ราย คิดเปนรอยละ 26.80 อายุ 61 ปขึ้นไป จํานวน 60 ราย คิดเปนรอยละ 
12.00 อาย ุ51 – 60  ป จํานวน 59 ราย คิดเปนรอยละ 11.80 และนอยที่สุดคือ มีอายุอยูในชวง 15 – 20 ป และอายุ 41 - 
50 ป มีจํานวนเทากันคือ 56 ราย คิดเปนรอยละ 11.20   

ดานสถานภาพ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพสมรส จํานวน 257 ราย คิดเปนรอยละ51.40 รองลงมา
คือ โสด จํานวน 200 ราย คิดเปนรอยละ 40.00 และนอยที่สุดคือ  มีสถานภาพหยาราง/แยกกันอยู/หมาย จํานวน 43 ราย 
คิดเปนรอยละ  8.60 

ดานอาชีพ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพรับจาง/เกษตรกรรม  จํานวน  190  ราย คิดเปนรอยละ 38.00  
รองลงมาคือ นักเรียน/นักศึกษา จํานวน 118 ราย คิดเปนรอยละ 23.60 ประกอบธุรกิจสวนตัว/คาขาย จํานวน 80 ราย คิด
เปนรอยละ 16.00 ประกอบอาชีพขาราชการ/พนักงาน/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 55 ราย คิดเปนรอยละ 11.00 ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 40 ราย คิดเปนรอยละ 8.00 และนอยที่สุดคือประกอบอาชีพอ่ืนๆ จํานวน 17 ราย คิดเปนรอย
ละ 3.40   

ดานรายได ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดเฉล่ียตอเดือนอยูที่ 5,000 – 10,000 บาท จํานวน  153  ราย  
คิดเปนรอยละ 30.60 รองลงมาคือ มีรายไดเฉล่ียต่ํากวาหรือเทากับ  5,000 บาทตอเดือน จํานวน 129 ราย คิดเปนรอยละ  
25.80  มีรายไดเฉล่ีย 10,000 – 15,000 บาทตอเดือน จํานวน  116  บาท คิดเปนรอยละ 23.20  มีรายไดเฉล่ีย  15,001 – 
20,000  บาทตอเดือน จํานวน 66 ราย คิดเปนรอยละ 13.20 มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 25,000 บาทขึ้นไป จํานวน 20 ราย  คิด
เปนรอยละ 4.00 และนอยที่สุดคือ มีรายไดเฉล่ีย 20,001– 25,000 บาทตอเดือน จํานวน  16 ราย คิดเปนรอยละ 3.20 

ดานการศึกษา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี จํานวน  153 ราย คิดเปน
รอยละ 30.60 รองลงมาคือ ประถมศึกษา จํานวน 152 ราย คิดเปนรอยละ 30.40 มัธยมศึกษา/ปวช. จํานวน 122 ราย คิด
เปนรอยละ 24.40 อนุปริญญา/ปวส. จํานวน 53 ราย คิดเปนรอยละ 10.60 และนอยที่สุด คือ มีระดับการศึกษาสูงกวา
ปริญญาตรี จํานวน 20 ราย คิดเปนรอยละ 4.00 

ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับสวนผสมทางการตลาดของผลิตภัณฑมะมุด 
2.1 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสวนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑมะมุด  ผูตอบแบบสอบถามที่เปน

ผูบริโภคมะมุด ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกลเคียง พบวา ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามดานผลิตภัณฑ
มะมุดในภาพรวมอยูในระดับมาก  ( X  = 4.11,  S.D. = 0.78) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับ
ความคิดเห็นตอผลิตภัณฑมะมุดทุกขออยูในระดับมาก  โดยผลิตภัณฑมะมุดมีความปลอดภัยจากสารเคมีและส่ิงตกคาง มี
คาเฉล่ียมากที่สุด  ( X  = 4.42) รองลงมาคือ ผลิตภัณฑมะมุดออกผลตามฤดูกาล ( X  = 4.10)  ผลิตภัณฑมะมุดสามารถแปร
รูปเปนอาหารไดหลายชนิด  ( X  = 4.08)  เน้ือมะมุดสามารถแปรรูปเปนอาหารไดหลายชนิด  ( X  = 4.04) และนอยที่สุด  คือ  
ผลิตภัณฑมะมุดบริโภคไดทั้งเปนผักและผลไม  ( X  = 3.93) 

2.2  คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสวนประสมทางการตลาดดานราคาของผลิตภัณฑมะมุด ผูตอบ
แบบสอบถามที่เปนผูบริโภคมะมุด  ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกลเคียง  พบวา  ระดับความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถามดานราคาของผลิตภัณฑมะมุดในภาพรวมอยูในระดับมาก  ( X  = 3.56,  S.D. = 0.84)  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ  
พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับความคิดเห็นในหัวขอราคามีความเหมาะสม  ( X  = 3.80)  และราคาขึ้นอยูกับ
ฤดูกาล  ( X  = 3.80)  มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก  รองลงมาคือ มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง  ไดแก 
สามารถตอรองราคาได  ( X  = 3.48)  มีปายแสดงราคาชัดเจน   ( X  = 3.38)  และนอยที่สุดคือ  มีใหเลือกหลายระดับราคา  
( X  = 3.32)   

2.3 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนายผูตอบ
แบบสอบถามที่เปนผูบริโภคมะมุด ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกลเคียง พบวา ระดับความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถามดานชองทางการจัดจําหนายของผลิตภัณฑมะมุดในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 3.56,  S.D. = 0.88)  เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับความคิดเห็นในหัวขอสถานที่วางขายอยูในยานการคาหรือ
ชุมชน  ( X  = 3.94) รองลงมา คือ ทําเลที่ตั้งสามารถหาซ้ือไดงาย สะดวกในการเดินทาง มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก  

153 

 

( X  = 3.87)  สถานที่จัดจําหนายสะอาด สวยงาม ( X  = 3.46)  ความเปนระเบียบเรียบรอยในการจัดวางสินคา ( X  = 3.42)  
และนอยที่สุดคือ  มีบริการสงถึงบานกรณีซ้ือจํานวนมาก ( X  = 3.11)   

2.4  คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถาม
ที่เปนผูบริโภคมะมุด ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกลเคียง พบวา ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามดานการ
สงเสริมการตลาดของผลิตภัณฑมะมุดในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 3.69,  S.D. = 0.87) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  
ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามทุกขออยูในระดับมากเชนกัน  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับความคิดเห็นใน
หัวขอแมคามีอัธยาศัยดี ( X  = 3.86)  รองลงมา  คือ  มีการใหสวนลดในกรณีที่ซ้ือปริมาณมาก  มีระดับความคิดเห็นอยูใน
ระดับมาก ( X  = 3.69)  มีการใหสวนลดพิเศษแกลูกคาประจํา ( X  = 3.54)   

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑมะมุด 
3.1 จํานวนรอยละของแหลงที่มาโดยสวนใหญของผลิตภัณฑมะมุดที่บริโภค ผูตอบแบบสอบถามที่เปนผูบริโภคมะมุด

ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกลเคียง จํานวนทั้งส้ิน 500 ราย พบวา แหลงที่มาของผลิตภัณฑมะมุดที่บริโภค  โดยสวน
ใหญซ้ือจากตลาดสด จํานวน 291 ราย คิดเปนรอยละ 58.2 รองลงมาคือ ปลูกเอง 97 ราย คิดเปนรอยละ 19.4 ของฝากจาก
เพื่อนบาน จํานวน 84 ราย คิดเปนรอยละ 16.80 รานขายของชํา 27 ราย  คิดเปนรอยละ 5.40 และนอยที่สุดคือ อ่ืน ๆ 1 
ราย คิดเปนรอยละ 0.2  

3.2 ลักษณะการบริโภคผลิตภัณฑมะมุด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)ผูตอบแบบสอบถามที่เปนผูบริโภคมะมุดในจังหวัด
นครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกลเคียง จํานวนทั้งส้ิน 500 ราย พบวา ลักษณะการบริโภคผลิตภัณฑมะมุดสวนใหญอยูในรูปแบบ
แกงสม จํานวน 346 ราย คิดเปนรอยละ 69.20  รองลงมาคือ รับประทานผลสุก 298 ราย คิดเปนรอยละ 59.60 ยํามะมุด  
จํานวน 241 ราย คิดเปนรอยละ 48.20 แปรรูปโดยการแชอ่ิม/ดอง จํานวน 72 ราย คิดเปนรอยละ 14.40 และนอยที่สุดคือ  
การบริโภคในรูปแบบอ่ืนๆ จํานวน 5 ราย คิดเปนรอยละ 1.00 

3.3  จํานวน  รอยละ ของเหตุผลที่บริโภค ผูตอบแบบสอบถามที่เปนผูบริโภคมะมุดในจังหวัดนครศรีธรรมราชและ
พื้นที่ใกลเคียง จํานวนทั้งส้ิน 500 ราย พบวา เหตุผลที่บริโภคผลิตภัณฑมะมุดเน่ืองจากผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคิดวา
มะมุดเปนผัก/ผลไมทองถิ่น จํานวน 158 ราย คิดเปนรอยละ 31.60 รองลงมาคือ รสชาติอรอย จํานวน 147 ราย คิดเปนรอย
ละ 29.40 ปลอดภัยจากสารเคมีและส่ิงตกคาง จํานวน  105 ราย คิดเปนรอยละ 21.00  มีคุณคาทางโภชนาการ จํานวน  68  
ราย คิดเปนรอยละ 13.60 และนอยที่สุดคือคิดวา ราคาถูก จํานวน 22 ราย คิดเปนรอยละ  4.40 

3.4  จํานวนรอยละของรูปแบบผลิตภัณฑมะมุดที่นาสนใจ ผูตอบแบบสอบถามที่เปนผูบริโภคมะมุดในจังหวัด
นครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกลเคียง  จํานวนทั้งส้ิน  500  ราย  พบวา  สวนใหญสนใจผลิตภัณฑมะมุดแชอ่ิมมากที่สุด  จํานวน  
325 ราย คิดเปนรอยละ  65.00  รองลงมาคือ  มะมุดเสนอบแหง  จํานวน  124  ราย  คิดเปนรอยละ  24.80  และนอยที่สุด  
คือ มะมุดกวน  จํานวน  51  ราย  คิดเปนรอยละ  10.20  สวนใหญซ้ือผลิตภัณฑมะมุด  จํานวน  450  ราย  คิดเปนรอยละ  
90.00  และไมซ้ือผลิตภัณฑมะมุด  จํานวน  50  ราย  คิดเปนรอยละ  10.00  สวนเหตุผลสําคัญที่ซ้ือผลิตภัณฑมะมุด  ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญซ้ือเพื่อการบริโภค  จํานวน  284  ราย  คิดเปนรอยละ  56.80  รองลงมาคือ  ซ้ือเพราะรสชาติอรอย  
จํานวน  112  ราย  คิดเปนรอยละ  22.40  ซ้ือเพื่อเปนของฝาก  จํานวน  93  ราย  คิดเปนรอยละ  18.60  และนอยที่สุดคือ  
ซ้ือเพื่อจําหนาย  จํานวน  11  ราย  คิดเปนรอยละ  2.20 

3.5  ปจจัยที่ มีอิทธิพลตอการบริโภคผลิตภัณฑมะมุด ผูตอบแบบสอบถามที่เปนผูบริโภคมะมุดในจังหวัด
นครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกลเคียง จํานวนทั้งส้ิน 500 ราย พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริโภคผลิตภัณฑมะมุดในภาพ
รวมอยูในระดับมาก ( X = 3.84, S.D. = 0.87) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา สวนใหญปจจัยที่มีอิทธิผลตอการบริโภค
ผลิตภัณฑมะมุด คือ มีการใหสวนลดพิเศษแกลูกคาประจํา มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ( X = 4.21) รองลงมาคือ 
ญาต/ิบุคคลในครอบครัว/เพื่อนบาน  มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก  ( X = 4.13)  และนอยที่สุด  คือ  แมคามีอัธยาศัย
ดี มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก  ( X = 3.19)    

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนากลยุทธทางการตลาดของผลิตภัณฑมะมุดสูตลาด OTOP กรณีศึกษาผลิตภัณฑมะมุด 
ตําบลถ้ําใหญ อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถสรุปไดดังน้ี มห
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 ลักษณะทั่วไปของปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามในเรื่องพฤติกรรมผูบริโภคและขอมูลทัศนคติของ
ผูบริโภคตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑมะมุดในจังหวัดนครศรีธรรมราช กรณีศึกษาผลิตภัณฑมะมุด ตําบลถ้ําใหญ อําเภอทุงสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราชอธิบายไดดังน้ี 

เพศ กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง 311 คน คิดเปนรอยละ 62.2 และเปนเพศชาย 189 
คน คิดเปนรอยละ 37.8  

อายุ กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง 31 – 40 ป จํานวน 135 คน คิดเปนรอยละ 27.0 
รองลงมา คือ 21 – 30 ป จํานวน 134 คน คิดเปนรอยละ 24.3 และนอยที่สุด คือ 15 – 20 ป จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 11.2  

สถานภาพ กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ สมรสแลว จํานวน 253 คน คิดเปนรอยละ  50.6 รองลงมาคือ 
โสด จํานวน 200 คน คิดเปนรอยละ 40.0 และที่นอยที่สุดคือ หยาราง/หมาย/แยกกันอยู จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 8.6  

อาชีพ กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญประกอบอาชีพ รับจาง หรือเกษตรกรรม จํานวน 190 คน คิดเปน
รอยละ 38.0 คน รองลงมาคือ นักเรียนนักศึกษา จํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 23.6 และที่นอยที่สุดคืออาชีพอ่ืน ๆ  
จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 3.4 

รายไดเฉล่ียตอเดือน กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดตอเดือนระหวาง 5,000 – 10,000 บาท 
จํานวน 153 คน คิดเปนรอยละ 30.6  รองลงมาคือ 5,000 บาทตอเดือน จํานวน 129 คน คิดเปนรอยละ 25.8 และที่นอย
ที่สุดคือ 20,000 – 25,000 บาทตอเดือน จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 3.2 

ระดับการศึกษา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีจํานวน 153 คน คิดเปน
รอยละ 30.6 รองลงมาคือ ระดับประถมศึกษา จํานวน 152 คน คิดเปนรอยละ 30.4 และที่นอยที่สุดคือสูงกวาปริญญาตรี 
จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 3.8  

ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑมะมุด 
 จากผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑมะมุดพบวาทัศนคตี
ของผูบริโภคที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑมะมุด โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.73 เม่ือพิจารณารายปจจัย
พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับความปลอดภัยจากสารเคมีตกคางมากที่สุด โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.41 รองลงมา
คือมีผลผลิตตามฤดูกาล มีคาเฉล่ีย 4.10 และที่นอยที่สุดคือ มีใหเลือกหลายระดับราคา มีคาเฉล่ีย 3.32  

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑมะมุด 
 จากผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ จํานวน 291 คน ซ้ือมะมุดมาจากตลาดสด รองลงมาคือปลูกเอง 
97 คนและที่นอยที่สุดคือ อ่ืน ๆ 1 คน 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ จํานวน 346 คน เลือกบริโภคผลิตภัณฑมะมุดในลักษณะของการแกงสม รองลงมาคือ 
รับประทานผลสุก จํานวน 298 คน และที่นอยที่สุดคือ ในรูปแบบอ่ืน ๆ จํานวน 5 คน 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เลือกบริโภคผลิตภัณฑมะมุดเน่ืองจาก เปนผัก/ผลไมในทองถิ่น จํานวน 158 คน 
รองลงมาคือ รสชาติอรอย 147 คน และที่นอยที่สุดคือ ราคาถูก 22 คน 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคิดวาผลิตภัณฑมะมุดแปรรูปทีนาสนใจมากที่สุดคือ มะมุดแชอ่ิม 325 คน รองลงมาคือ 
มะมุดเสนอบแหง 124 คน และนอยที่สุดคือมะมุดกวน 51 คน 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญซ้ือผลิตภัณฑมะมุดแปรรูปเพื่อบริโภค 284 คน รองลงมาคือ รสชาติอรอย 112 คน 
และนอยที่สุดคือ ซ้ือเพื่อจําหนาย 11 คน 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑมะมุดดวยตนเอง มีคาเฉล่ียเทากับ 4.21 รองลงมาคือ ญาติ/
บุคคลในครอบครัว/เพื่อนบาน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.13 และนอยที่สุดคือ แมคา 3.19   
อภิปรายผล 
ผลการศึกษาคร้ังนี้ มีประเด็นที่สามารถนํามาอภิปรายผล ดังนี้ 

1.  ลักษณะทั่วไปของปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีคาเฉล่ีย 62.2 สูงกวาเพศชาย 
คาเฉล่ีย 37.8  มีอายุระหวาง 31 – 40 ป คาเฉล่ียสูบสุด 27.0 คาเฉล่ียรอง 26.8  มีอาชีพรับจาง/เกษตรกรรม คาเฉล่ียสูงสุด 
38.0 นักเรียนนักศึกษาคาเฉล่ียรอง 23.6 รายไดตอเดือนระหวาง 5,000 – 10,000 บาท วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ซ่ึงมห
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 ลักษณะทั่วไปของปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามในเรื่องพฤติกรรมผูบริโภคและขอมูลทัศนคติของ
ผูบริโภคตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑมะมุดในจังหวัดนครศรีธรรมราช กรณีศึกษาผลิตภัณฑมะมุด ตําบลถ้ําใหญ อําเภอทุงสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราชอธิบายไดดังน้ี 

เพศ กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง 311 คน คิดเปนรอยละ 62.2 และเปนเพศชาย 189 
คน คิดเปนรอยละ 37.8  

อายุ กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง 31 – 40 ป จํานวน 135 คน คิดเปนรอยละ 27.0 
รองลงมา คือ 21 – 30 ป จํานวน 134 คน คิดเปนรอยละ 24.3 และนอยที่สุด คือ 15 – 20 ป จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 11.2  

สถานภาพ กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ สมรสแลว จํานวน 253 คน คิดเปนรอยละ  50.6 รองลงมาคือ 
โสด จํานวน 200 คน คิดเปนรอยละ 40.0 และที่นอยที่สุดคือ หยาราง/หมาย/แยกกันอยู จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 8.6  

อาชีพ กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญประกอบอาชีพ รับจาง หรือเกษตรกรรม จํานวน 190 คน คิดเปน
รอยละ 38.0 คน รองลงมาคือ นักเรียนนักศึกษา จํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 23.6 และที่นอยที่สุดคืออาชีพอ่ืน ๆ  
จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 3.4 

รายไดเฉล่ียตอเดือน กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดตอเดือนระหวาง 5,000 – 10,000 บาท 
จํานวน 153 คน คิดเปนรอยละ 30.6  รองลงมาคือ 5,000 บาทตอเดือน จํานวน 129 คน คิดเปนรอยละ 25.8 และที่นอย
ที่สุดคือ 20,000 – 25,000 บาทตอเดือน จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 3.2 

ระดับการศึกษา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีจํานวน 153 คน คิดเปน
รอยละ 30.6 รองลงมาคือ ระดับประถมศึกษา จํานวน 152 คน คิดเปนรอยละ 30.4 และที่นอยที่สุดคือสูงกวาปริญญาตรี 
จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 3.8  

ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑมะมุด 
 จากผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑมะมุดพบวาทัศนคตี
ของผูบริโภคที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑมะมุด โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.73 เม่ือพิจารณารายปจจัย
พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับความปลอดภัยจากสารเคมีตกคางมากที่สุด โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.41 รองลงมา
คือมีผลผลิตตามฤดูกาล มีคาเฉล่ีย 4.10 และที่นอยที่สุดคือ มีใหเลือกหลายระดับราคา มีคาเฉล่ีย 3.32  

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑมะมุด 
 จากผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ จํานวน 291 คน ซ้ือมะมุดมาจากตลาดสด รองลงมาคือปลูกเอง 
97 คนและที่นอยที่สุดคือ อ่ืน ๆ 1 คน 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ จํานวน 346 คน เลือกบริโภคผลิตภัณฑมะมุดในลักษณะของการแกงสม รองลงมาคือ 
รับประทานผลสุก จํานวน 298 คน และที่นอยที่สุดคือ ในรูปแบบอ่ืน ๆ จํานวน 5 คน 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เลือกบริโภคผลิตภัณฑมะมุดเน่ืองจาก เปนผัก/ผลไมในทองถิ่น จํานวน 158 คน 
รองลงมาคือ รสชาติอรอย 147 คน และที่นอยที่สุดคือ ราคาถูก 22 คน 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคิดวาผลิตภัณฑมะมุดแปรรูปทีนาสนใจมากที่สุดคือ มะมุดแชอ่ิม 325 คน รองลงมาคือ 
มะมุดเสนอบแหง 124 คน และนอยที่สุดคือมะมุดกวน 51 คน 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญซ้ือผลิตภัณฑมะมุดแปรรูปเพื่อบริโภค 284 คน รองลงมาคือ รสชาติอรอย 112 คน 
และนอยที่สุดคือ ซ้ือเพื่อจําหนาย 11 คน 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑมะมุดดวยตนเอง มีคาเฉล่ียเทากับ 4.21 รองลงมาคือ ญาติ/
บุคคลในครอบครัว/เพื่อนบาน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.13 และนอยที่สุดคือ แมคา 3.19   
อภิปรายผล 
ผลการศึกษาคร้ังนี้ มีประเด็นที่สามารถนํามาอภิปรายผล ดังนี้ 

1.  ลักษณะทั่วไปของปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีคาเฉล่ีย 62.2 สูงกวาเพศชาย 
คาเฉล่ีย 37.8  มีอายุระหวาง 31 – 40 ป คาเฉล่ียสูบสุด 27.0 คาเฉล่ียรอง 26.8  มีอาชีพรับจาง/เกษตรกรรม คาเฉล่ียสูงสุด 
38.0 นักเรียนนักศึกษาคาเฉล่ียรอง 23.6 รายไดตอเดือนระหวาง 5,000 – 10,000 บาท วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ซ่ึง
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สอดคลองกับงานวิจัยของ พูลศักดิ์ อินทรโยธา และภักดี บุญเจริญ ฝายวิจัยและแผน สํานักงานกองทุนสงเคราะหสวนยาง 
(2552) คุณภาพชีวิตของเกษตกรชาวสวนยาง 

2. ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑมะมุด ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เลือกแหลงที่มาของมะมุดจาก
ตลาดสด เน่ืองจากสะดวกในการซ้ือหา เลือกรับประทานมะมุดในลักษณะของการแกงสม รับประทานมะมุดเน่ืองจากเปนผัก/
ผลไมในทองถิ่น เลือกผลิตภัณฑมะมุดแปรรูปแบบมะมุดแชอ่ิมหากมีจําหนายจะซ้ือผลิตภัณฑดังกลาวเพื่อการบริโภคโดยการ
ตัดสินใจดวยตนเอง  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ กรกนก ตุลารักษ (2543) และโขมพัฒน สงเก้ือ (2544)  

ทัศนคติของผูบริโภคที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือ ผลิตภัณฑมะมุด โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.73 เม่ือ
พิจารณารายปจจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับความปลอดภัยจากสารเคมีตกคางมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.41 รองลงมาคือมีผลผลิตตามฤดูกาล มีคาเฉล่ีย 4.10 และที่นอยที่สุดคือ มีใหเลือกหลายระดับราคา มีคาเฉล่ีย 3.32 
ผลของการศึกษาตลาดของผลิตภัณฑที่แปรรูปจากมะมุดในตําบลถ้ําใหญ อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราชใหความสนใจ 
การทํามะมุดแชอ่ิม มีคาเฉล่ียสูงสุด และการแปรรูปแบบเสน มีคาเฉล่ียรองลงมา 

ขอเสนอแนะจากการทําวิจัย 

จากการศึกษาและสํารวจพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑมะมุดในครั้งน้ี ทําใหไดทราบถึงปญหาของมะมุด ดังน้ันเพื่อ
แกปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงขอเสนอแนวทางการคงอยูของมะมุดดังตอไปน้ี 

1. เพิ่มมูลคาใหกับมะมุดโดยการแปรรูปเปนผลิตภัณฑ เชน ยํามะมุดสําเร็จรูป มะมุดแชอ่ิม และนํ้ามะมุด วางขายสู
ทองตลาด 

2. จัดอบรมใหความรูในโรงเรียนและ สถานศึกษาตาง ๆ เพื่อใหเยาวชนไดทราบและตระหนักถึงคุณคาของตนไมพื้นถิ่น 
3. รณรงคใหมีการอนุรักษพืชทองถิ่น หรือผลไมในทองถิ่น โดยการเขาไปอบรมใหความรูถึงประโยชนและคุณคาทาง

อาหารของมะมุด   

เอกสารอางอิง 

กรกนก ตุลารักษ. 2543. ความสัมพันธระหวางบรรจุภัณฑกีบการเลือกซื้อผลิตภัณฑไวน. วิทยานิพนธมหาบัณฑิต  
คณะบริหารธุรกิจ.  

โขมพัฒน สงเก้ือ. 2544. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภคน้ํามันปาลมบรรจุขวดในเขต. กรุงเทพมหานคร.  
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธุรกิจ. 

พูลศักดิ์ อินทรโยธา และภักดี บุญเจริญ ฝายวิจัยและแผน สํานักงานกองทุนสงเคราะหสวนยาง. 2552. คุณภาพชีวิตของ 
เกษตกรชาวสวนยาง 
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การใชผําบดแหงทดแทนกากถ่ัวเหลืองในสูตรอาหารเลี้ยงปลาตะเพียนขาวและปลาไน 
Use of Dried Water Meal Replacement of Soybean in Diet for Silver Barb and 

Common Carp 
อุมารินทร มัจฉาเกื้อ, สิทธิพัฒน แผวฉ่ํา และคณิสร ลอมเมตตา 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งน้ีไดดําเนินการวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการของผํา และ ระดับของปริมาณผําที่เหมาะสมสําหรับ
ทดแทนถั่วเหลืองในการเล้ียงปลาไน และปลาตะเพียน ผลการศึกษาพบวา ผํามีคุณคาทางโภชนาการสูง โดยพบปริมาณ
โปรตีนถึง 34.64% ของนํ้าหนักแหง และพบคารโบไฮเดรตถึง 29.46% ของนํ้าหนักแหง ในการศึกษาครั้งน้ียังพบวา ผํายังมี
พลังงานคอนขางเหมาะสมสําหรับการนําไปใชเปนอาหารสัตวนํ้า คือมีพลังงานถึง 306.35 Kcal/ผํา100กรัม และยังมีปริมาณ
ไขมัน 5.55 กรัม/ผํา100 กรัมซ่ึงเหมาะตอการนําไปผสมในสูตรอาหารเล้ียงสัตวนํ้า จึงมีความเปนไปไดในการใชผําทดแทนถั่ว
เหลืองในสูตรอาหารเล้ียงปลาไน และปลาตะเพียน สําหรับการศึกษาระดับของปรมิาณผําที่เหมาะสมสําหรับทดแทนถั่วเหลือง
ในการเล้ียงปลาไน และปลาตะเพียน ไดดําเนินการวิเคราะหปจจัยตางๆ ที่เก่ียวของ และสังเคราะหขอมูลตาง ๆ เหลาน้ันเพื่อ
หาคาที่ใชในการตัดสิน วาอาหารสูตรใด (ระดับปริมาณของผําเปนเทาใด) เหมาะสมกับปลาชนิดใด ผลการสังเคราะห แสดงให
เห็นวา ในปลาไน สูตรอาหารที่เหมาะสมสําหรับการเล้ียง 120 และ 90 วัน คือสูตรที่ 2 ซ่ึงทดแทนกากถั่วเหลืองดวยผํา 25% 
และสูตรที่ 4 ซ่ึงทดแทนกากถั่วเหลืองดวยผํา 75% ตามลําดับ สวนในปลาตะเพียน สูตรอาหารที่เหมาะสมสําหรับการเล้ียง 
120 และ 90 วัน คือสูตรที่ 1 ซ่ึงเปนสูตรที่ไมมีการทดแทนผําในสูตรอาหารและสูตรที่ 2 ซ่ึงทดแทนกากถั่วเหลืองดวยผํา 25% 
ตามลําดับ ผลการศึกษาในครั้งน้ี เปนขอมูลพื้นฐานที่สําคัญ ในการตอยอดการพัฒนาการใชประโยชนจากผําเพื ่อทดแทนใน
สูตรอาหาร เพื่อลดคาใชจายในอาหารเล้ียงปลาตอไป 
คําสําคัญ: ผํา ไขนํ้า ปลาตะเพียน ปลาไน 

Abstract 

This study processing to analyze on Nutritious and possibility used Water Meal, Wolffia arriza, to 
replacement on soy in artificial diet for feed silver barb and common carp, in term of optimum level. 
Result on Nutritious analysis showed high level of protein (34.64%) carbohydrate (29.46%) energy (306.35 
Kcal/100g) and good level of fat (5.55 g/100g). These results confirm possibility of usage Water Meal, 
Wolffia arriza, to replacement on soybean in artificial diet for feed silver barb and common carp. 
Investigation for optimum replacement level were process and found that 25% and 75 % of Water Meal 
replacement showed high score for common carp rearing in the period of 120 and 90 days respectively. 
Diet with no replacement and 75% of Water Meal replacement showed optimum level for silver barb 
rearing in period of 120 and 90 days respectively. Results from this study make important baseline information 
and that was a first step toward to drive the use of Water Meal as a natural material in artificial diet 
purpose for decreased cost of fish diet. 
Keyword: Water Meal, Wolffia, Silver Barb, Common Carp 

บทนํา 

 ประเทศไทยอุดมไปดวยทรัพยากรธรรมชาติมาก เปนประเทศที่ถือไดวาร่ํารวยในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ และสวน
ใหญอาชีพของประชากรจะเปนเกษตรกรรม การเพาะเล้ียงสัตวนํ้าก็เปนอีกอาชีพหน่ึงที่ประชากรทําเปนอาชีพถาวร 
อุตสาหกรรมการเพาะเล้ียงสัตวนํ้าของไทยในปจจุบัน มีการขยายตัวและพัฒนาในเรื่องของการเพิ่มผลิตผลสัตวนํ้าเปนอยางมาก 
อุตสาหกรรมการผลิตอาหารเพื่อใชเล้ียงสัตวนํ้าก็มีความสําคัญมากขึ้นตามไปดวย ในเรื่องเก่ียวกับอาหารเล้ียงสัตวนํ้า นอกจาก
ความตองการอาหารที่มีราคาเหมาะสมกับคุณภาพของอาหารแลว ยังมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองจัดหาอาหารที่มีคุณภาพ
เพื่อใหการเจริญเติบโตของสัตวนํ้าเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ แตบางครั้งวัตถุดิบบางชนิดที่เปนสวนประกอบของการทําอาหารมห
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สัตวนํ้าน้ันบางฤดูกาลมีความขาดแคลน หรือมีราคาแพง ทําใหอุตสาหกรรมการเพาะเล้ียงสัตวนํ้ามีตนทุนที่สูงขึ้นในเรื่องของ
ปจจัยตนทุนคาอาหาร 
 สวนประกอบของอาหารปลากินพืชสวนใหญ ที่ใชกันในปจจุบันประกอบดวย ปลาปน กากถั่วเหลือง รํา ปลายขาว ซ่ึง
วัตถุดิบที่ใชเปนแหลงคารโบไฮเดรต และโปรตีน ในสูตรอาหารปลากินพืช ที่มีราคาสูง และมีความขาดแคลนในบางฤดูกาลไดแก 
กากถั่วเหลือง และรําขาว ดังน้ันการใชทรัพยากรชนิดอ่ืนที่มีหลากหลายในทองถิ่น ทดแทนวัตถุดิบดังกลาว จึงถือวาเปนเรื่องที่
นาสนใจ และจะสงเสริมใหมีการใชทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
 ผํา หรือ ไขนํ้า เปนพืชลอยนํ้าขนาดเล็ก สามารถพบไดทั่วไปตามแหลงนํ้าธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ สามารถ
เจริญเติบโตไดดีและรวดเร็ว ในที่ที่มีนํ้าขังและแหลงนํ้าน่ิง พบมากในชวงระหวางฤดูรอน ในภาคอีสานและภาคเหนือนิยม
นํามารับประทาน ผํามีความสําคัญและมีคุณคาทางอาหารคือโปรตีนสูงถึง 20.32% (ศิริภาวี และคณะ, 2545) จึงสามารถ
นํามาใชเปนอาหารเล้ียงสัตวนํ้าไดเปนอยางดีโดยเฉพาะสัตวนํ้าจําพวกปลาที่กินพืชเปนอาหาร (herbivores) เชน ปลา
ตะเพียน ปลานิล ปลาเฉา ปลาหมอเทศ ปลาทอง และปลานวลจันทร เปนตน  
 งานวิจัยน้ี จึงตั้งตนขึ้นมาจากแนวคิดของการนําพืชนํ้าที่สามารถหาไดงายในทองถิ่นและมีคุณคาทางอาหารสูงมาใช
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยการศึกษาคุณคาทางโภชนาการ และทดลองนํามาเปนสวนผสมในอาหาร สําหรับเล้ียงปลากิน
พืช โดยการนําผํามาทดแทนวัตถุดิบสวนที่เปนแหลงโปรตีนจากพืช คือ กากถั่วเหลือง ซ่ึงเปนวัตถุดิบอาหารสัตวนํ้าที่
จําเปนตองซ้ือจากโรงงานที่ผลิต ทําใหตนทุนการเล้ียงสูงขึ้น ซ่ึงถาหากสามารถนําเอาส่ิงที่หาไดใกลตัวที่อยูในทองถิ่นและมี
คุณคาทางอาหารสูงนํามาเปนใชเล้ียงปลากินพืช โดยทําใหมีการเจริญเติบโตและมีการรอดตายที่ดีได จะเปนการชวยลดตนทุน
ในการเล้ียงสัตวนํ้า สามารถใชประโยชนตอทรัพยากรอยางคุมคา และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดอีกดวย การศึกษาครั้งน้ีจึงดําเนิน
ขึ้นเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายดังกลาว 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการ  องคประกอบทางเคมีของผํา และศึกษาสัดสวนที่เหมาะสมของการใชผําทดแทน
กากถั่วเหลือง ที่มีผลตอการเจริญเติบโต และอัตรารอดตายของปลาตะเพียนขาว และปลาไน 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 ใชผําบดแหงทดแทนกากถั่วเหลืองในอาหารสําเร็จรูป โดยวิธีการทดลองนําเอาผําบดแหงทดแทนกากถั่วเหลืองใน
อาหารสําเร็จรูปในอัตราที่แตกตางกัน โดยการทดแทน กากถั่วเหลือง ดวยผํา ในอัตรา 0%, 25%, 50%, 75% และ 100% 
ทดลองเล้ียงปลาตะเพียนขาว และปลาไน การทดลองน้ีวางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely Randomized 
Design) ทําการทดลอง 3 ซํ้า ซํ้าละ 20 ตัวจํานวนทั้งหมด 600 ตัว โดยทําการทดลองเล้ียงในตูปลาขนาด 60 ×20×20 น้ิว    
ตูละ 20 ตัว (ซํ้า) ทั้งหมด 30 ตู ใหอาหารวันละ 2 ครั้ง เชาเวลา 08.00 น. และเย็นเวลา 16.00 น. ใหปลากินจนอ่ิม ทําการ
ดูดตะกอนวันละ 1 ครั้ง ในชวงเย็นหลังจากใหอาหารเรียบรอยแลว และเติมนํ้าใหเทาเดิม วัดคุณภาพนํ้าขั้นพื้นฐานทุกวัน 
เปล่ียนถายนํ้า 70% ทุก 3 วัน โดยใชระยะเวลาในการทดลองเล้ียงเปนเวลา 120 วัน ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ผลการวิจัย 

1. การวิเคราะหคุณคาและองคประกอบทางเคมีของผําหรือไขน้ํา 
จากการสงตัวอยางผําที่อบแหงที่อุณหภูมิ 40 องศาเปนเวลา 12 ชั่วโมง เม่ืออบเรียบรอยแลวทิ้งไวประมาณ 1ชั่วโมง 

จึงนําผําที่แหงแลวมาบดละเอียด โดยผําที่บดละเอียดแลวมีลักษณะเปนสีเขียวคลํ้าแหงเกือบเปนผง จากน้ันนําไปบรรจุ
ถุงพลาสติกเพื่อสงนําสงตรวจที่ หองปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด ภายใน 24 ชั่วโมงหลังอบแหง ผลการวิเคราะห 
คุณคาทางโภชนาการของผําพบวา ผําบดแหงที่นํ้าหนัก 100 กรัมใหพลังงาน 306.35 Kcal และมีโปรตีน 34.64 กรัม อีกทั้งยัง
มีคารโบไฮเดรต 29.46 กรัม มีไขมัน 5.55กรัม มีเถา 20.71กรัม และมีความชื้น 9.64 กรัม ซ่ึงในกากถั่วเหลือง 100 กรัม ให
พลังงาน 323.84 Kcal โปรตีน 45.29 กรัม ไขมัน 2.24 กรัม และมีความชื้น 10.75 กรัม และคุณคาทางโภชนาการของรําที่ใช
เปนสวนผสมในอาหารปลาที่นํ้าหนัก 100 กรัม ใหพลังงาน 378.39 Kcal โปรตีน 13.01 กรัม ไขมัน 17.35 กรัม ความชื้น 
7.94 กรัม (สิทธิพัฒน, 2550) ซ่ึงผําสามารถใหโปรตีนไดนอยกวาโปรตีนที่ไดจากกากถั่วเหลืองเพียง 10.65 Kcal เทาน้ัน ซ่ึง
สามารถนํามาทําการทดลองเพื่อหาความแตกตางของการเจริญเติบโตจากการการทดลองเล้ียงปลาตะเพียนขาวและปลาไน
โดยใชผําทดแทนกากถั่วเหลืองไดดีเชนเดียวกัน  มห
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2. การเตรียมอาหารเล้ียงปลา 
การเตรียมอาหารเริ่มจากการจัดเตรียมวัตถุดิบอาหาร เชน รํา ปลาปน กากถั่วเหลือง และผํา โดยผําสดไดนําไปอบ

ใหแหงกอนที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เปนเวลา 12 ชั่วโมง แลวนํามาใชผสมในสูตรอาหาร การผสมอาหารใชเครื่องบดอัด
ขนาดเล็ก อัดผสมอาหารออกมาเปนเสน เม่ือผานกระบวนการทําใหแหง จะไดอาหารที่มีลักษณะเปนทอนส้ัน ๆ สัดสวนของ
ปริมาณวัตถุดิบตาง ๆ ที่ใชในการประกอบสูตรอาหารแตละสูตร ที่ใชในการทดลองครั้งน้ี  
 อาหารทั้ง 5 สูตรมีความแตกตางทางกายภาพคือ สูตรที1่ ผสมผําทดแทนกากถั่วเหลือง 0% มีสีเหลืองปนนํ้าตาลซีด
ตามสีของกากถั่วเหลืองและรําซ่ึงเปนสวนประกอบหลักและลักษณะอาหารจะเปนเสนแข็งกวาสูตรอ่ืนเม่ือแหง สูตรที่ 2 ผสม
ผําทดแทนกากถั่วเหลือง 25% มีสีเหลืองปนนํ้าตาลอมเขียวเล็กนอยและลักษณะอาหารจะเปนเสนแข็งกวาสูตร 3, 4, 5 หัก
งายกวาสูตร 1 เม่ือแหง สูตรที่ 3 ผสมผําทดแทนกากถั่วเหลือง 50% มีสีออกเขียวขี้มาคอนขางชัดเจนและลักษณะอาหารจะ
เปนบิดูจะหักงายและมีเศษเล็ก ๆ หลุดออกมาเล็กนอย สูตรที่ 4 ผสมผําทดแทนกากถั่วเหลือง 75% มีสีออกเขียวขี้มาชัดเจน
จนแทบไมมีสีอ่ืนและลักษณะอาหารจะหักงายและมีเศษเล็ก ๆ หลุดออกมาเม่ือบีบดูจะแตกได การแตกจะแตกเปนกอน สูตรที่
5 ผสมผําทดแทนกากถั่วเหลือง 100% เปนสีเขียวขี้มาลักษณะอาหารจะหักงายและมีเศษเล็ก ๆ หลุดออกมาเม่ือบีบดูจะแตก
ไดงาย การแตกจะแตกเปนกอนคอนขางเล็ก และรูสึกน่ิม 

3. การเติบโตของปลาไน และปลาตะเพียนที่เล้ียงดวยสูตรอาหารผสมผําในระดับตาง ๆ 
3.1 ความยาวลําตัวที่เพิ่มขึ้น 

ความยาวลําตัวของปลาไน และปลาตะเพียนที่เพิ่มขึ้นจากการเล้ียงดวยอาหารสูตรตาง ๆ เปนระยะเวลา 120 
วัน ปลาทั้งสองชนิดมีการเพิ่มความยาวลําตัวเพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลาการเล้ียง ความยาวสุดทายเม่ือส้ินสุดการทดลอง พบวา 
ปลาไนที่เล้ียงดวยอาหารสูตรที่ 2 มีความยาวเฉล่ียเพิ่มขึ้นมากที่สุด รองลงมาคือ สูตรที่ 5 สูตรที่ 4 สูตรที่ 1 และ สูตรที่ 3 
ตามลําดับ สวนในปลาตะเพียน ความยาวสุดทายที่เล้ียงดวยอาหารสูตรที่ 3 มีมากที่สุด รองลงมาคือ สูตรที่ 2 สูตรที่ 1 สูตรที่ 
4 และสูตรที่ 5 ตามลําดับ  

อยางไรก็ตาม เม่ือทดสอบความแตกตางของการเพิ่มขึ้นของความยาวเม่ือส้ินสุดการทดลอง (120 วัน) โดยวิธี
วิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variance) พบวา ในปลาไน และปลาตะเพียน ไมพบมีความแตกตางของการเพิ่มขึ้น
ของความยาว (ที่ความเชื่อม่ัน 95%)  

3.2 นํ้าหนักที่เพิ่มขึ้น 
เชนเดียวกับความยาว ลักษณะการเพิ่มขึ้นของความยาวลําตัวปลาไนและปลาตะเพียน มีการเพิ่มของนํ้าหนักขึ้น

ตลอดระยะเวลาการเล้ียง นํ้าหนักสุดทายเม่ือส้ินสุดการทดลอง พบวา ปลาไนที่เล้ียงดวยอาหารสูตรที่ 2 มีความยาวเฉล่ีย
เพิ่มขึ้นมากที่สุด รองลงมาคือ สูตรที่ 1 สูตรที่ 5 สูตรที่ 4 และ สูตรที่ 3 ตามลําดับ สวนในปลาตะเพียน ความยาวสุดทายที่
เล้ียงดวยอาหารสูตรที่ 3 มีมากที่สุด รองลงมาคือ สูตรที่ 2 สูตรที่ 1 สูตรที่ 4 ผสมผําบดแหงทดแทนกากถั่วเหลือง 75% และ
สูตรที่ 5 ตามลําดับ เม่ือเม่ือทดสอบความแตกตางของการเพิ่มขึ้นของนํ้าหนักเม่ือส้ินสุดการทดลอง (120 วัน) โดยวิธีวิเคราะห
ความแปรปรวน (Analysis of Variance) พบวาปลาตะเพียนมีความแตกตางของการเพิ่มขึ้นของนํ้าหนัก ระหวางอาหารสูตร
ตางๆ (ที่ความเชื่อม่ัน 95%) แตไมพบความแตกตางของคาดังกลาวในปลาไน จึงดําเนินการเปรียบเทียบความแตกตางของ
คาเฉล่ีย (Multiple comparison) การเพิ่มขึ้นของนํ้าหนักในแตละสูตรอาหาร ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% และพบวา สูตร
อาหารที่ 5 มีผลใหปลาตะเพียนมีการเพิ่มขึ้นของนํ้าหนักเม่ือส้ินสุดการทดลองต่ํากวา สูตรอาหารที่ 1 (ชุดควบคุม) อยางมี
นัยสําคัญ 

3.3 การเปรียบเทียบคาความสมบูรณของรางกาย (condition factor) 
จากการการเปรียบเทียบทางสถิติคาความยาว และคานํ้าหนักที่เพิ่มขึ้น ระหวางอาหารสูตรตาง ๆ ที่ใชผํา

ทดแทนถั่วเหลืองในระดับตาง ๆ กันน้ัน ใหผลการทดลองเห็นภาพไดระดับหน่ึง เพื่อใหผลการศึกษามีขอสรุปที่ชัดเจนขึ้น การ
พิจารณาเปรียบเทียบคาความสมบูรณของรางกายของปลา จึงดําเนินการเพื่อย้ําผลการศึกษาใหชัดเจนขึ้น  

3.4 การเปรียบเทียบอัตราการรอดตาย 
อัตราการรอดของปลาไน ที่เล้ียงดวยสูตรอาหารผสมผําในระดับตางกันทั้ง 5 สูตรพบวา ปลาไนที่เล้ียงดวย

อาหารสูตรที่ 1 สูตรที่ 2 และสูตรที่ 4 มีอัตราการรอดมากที่สุดเทากันคือ 100% รองลงมาคือสูตรที่ 3 และสูตรที่ 5 มีอัตรา
การรอดเทากันคือ 98.33% มห
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2. การเตรียมอาหารเล้ียงปลา 
การเตรียมอาหารเริ่มจากการจัดเตรียมวัตถุดิบอาหาร เชน รํา ปลาปน กากถั่วเหลือง และผํา โดยผําสดไดนําไปอบ

ใหแหงกอนที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เปนเวลา 12 ชั่วโมง แลวนํามาใชผสมในสูตรอาหาร การผสมอาหารใชเครื่องบดอัด
ขนาดเล็ก อัดผสมอาหารออกมาเปนเสน เม่ือผานกระบวนการทําใหแหง จะไดอาหารที่มีลักษณะเปนทอนส้ัน ๆ สัดสวนของ
ปริมาณวัตถุดิบตาง ๆ ที่ใชในการประกอบสูตรอาหารแตละสูตร ที่ใชในการทดลองครั้งน้ี  
 อาหารทั้ง 5 สูตรมีความแตกตางทางกายภาพคือ สูตรที1่ ผสมผําทดแทนกากถั่วเหลือง 0% มีสีเหลืองปนนํ้าตาลซีด
ตามสีของกากถั่วเหลืองและรําซ่ึงเปนสวนประกอบหลักและลักษณะอาหารจะเปนเสนแข็งกวาสูตรอ่ืนเม่ือแหง สูตรที่ 2 ผสม
ผําทดแทนกากถั่วเหลือง 25% มีสีเหลืองปนนํ้าตาลอมเขียวเล็กนอยและลักษณะอาหารจะเปนเสนแข็งกวาสูตร 3, 4, 5 หัก
งายกวาสูตร 1 เม่ือแหง สูตรที่ 3 ผสมผําทดแทนกากถั่วเหลือง 50% มีสีออกเขียวขี้มาคอนขางชัดเจนและลักษณะอาหารจะ
เปนบิดูจะหักงายและมีเศษเล็ก ๆ หลุดออกมาเล็กนอย สูตรที่ 4 ผสมผําทดแทนกากถั่วเหลือง 75% มีสีออกเขียวขี้มาชัดเจน
จนแทบไมมีสีอ่ืนและลักษณะอาหารจะหักงายและมีเศษเล็ก ๆ หลุดออกมาเม่ือบีบดูจะแตกได การแตกจะแตกเปนกอน สูตรที่
5 ผสมผําทดแทนกากถั่วเหลือง 100% เปนสีเขียวขี้มาลักษณะอาหารจะหักงายและมีเศษเล็ก ๆ หลุดออกมาเม่ือบีบดูจะแตก
ไดงาย การแตกจะแตกเปนกอนคอนขางเล็ก และรูสึกน่ิม 

3. การเติบโตของปลาไน และปลาตะเพียนที่เล้ียงดวยสูตรอาหารผสมผําในระดับตาง ๆ 
3.1 ความยาวลําตัวที่เพิ่มขึ้น 

ความยาวลําตัวของปลาไน และปลาตะเพียนที่เพิ่มขึ้นจากการเล้ียงดวยอาหารสูตรตาง ๆ เปนระยะเวลา 120 
วัน ปลาทั้งสองชนิดมีการเพิ่มความยาวลําตัวเพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลาการเล้ียง ความยาวสุดทายเม่ือส้ินสุดการทดลอง พบวา 
ปลาไนที่เล้ียงดวยอาหารสูตรที่ 2 มีความยาวเฉล่ียเพิ่มขึ้นมากที่สุด รองลงมาคือ สูตรที่ 5 สูตรที่ 4 สูตรที่ 1 และ สูตรที่ 3 
ตามลําดับ สวนในปลาตะเพียน ความยาวสุดทายที่เล้ียงดวยอาหารสูตรที่ 3 มีมากที่สุด รองลงมาคือ สูตรที่ 2 สูตรที่ 1 สูตรที่ 
4 และสูตรที่ 5 ตามลําดับ  

อยางไรก็ตาม เม่ือทดสอบความแตกตางของการเพิ่มขึ้นของความยาวเม่ือส้ินสุดการทดลอง (120 วัน) โดยวิธี
วิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variance) พบวา ในปลาไน และปลาตะเพียน ไมพบมีความแตกตางของการเพิ่มขึ้น
ของความยาว (ที่ความเชื่อม่ัน 95%)  

3.2 นํ้าหนักที่เพิ่มขึ้น 
เชนเดียวกับความยาว ลักษณะการเพิ่มขึ้นของความยาวลําตัวปลาไนและปลาตะเพียน มีการเพิ่มของนํ้าหนักขึ้น

ตลอดระยะเวลาการเล้ียง นํ้าหนักสุดทายเม่ือส้ินสุดการทดลอง พบวา ปลาไนที่เล้ียงดวยอาหารสูตรที่ 2 มีความยาวเฉล่ีย
เพิ่มขึ้นมากที่สุด รองลงมาคือ สูตรที่ 1 สูตรที่ 5 สูตรที่ 4 และ สูตรที่ 3 ตามลําดับ สวนในปลาตะเพียน ความยาวสุดทายที่
เล้ียงดวยอาหารสูตรที่ 3 มีมากที่สุด รองลงมาคือ สูตรที่ 2 สูตรที่ 1 สูตรที่ 4 ผสมผําบดแหงทดแทนกากถั่วเหลือง 75% และ
สูตรที่ 5 ตามลําดับ เม่ือเม่ือทดสอบความแตกตางของการเพิ่มขึ้นของนํ้าหนักเม่ือส้ินสุดการทดลอง (120 วัน) โดยวิธีวิเคราะห
ความแปรปรวน (Analysis of Variance) พบวาปลาตะเพียนมีความแตกตางของการเพิ่มขึ้นของนํ้าหนัก ระหวางอาหารสูตร
ตางๆ (ที่ความเชื่อม่ัน 95%) แตไมพบความแตกตางของคาดังกลาวในปลาไน จึงดําเนินการเปรียบเทียบความแตกตางของ
คาเฉล่ีย (Multiple comparison) การเพิ่มขึ้นของนํ้าหนักในแตละสูตรอาหาร ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% และพบวา สูตร
อาหารที่ 5 มีผลใหปลาตะเพียนมีการเพิ่มขึ้นของนํ้าหนักเม่ือส้ินสุดการทดลองต่ํากวา สูตรอาหารที่ 1 (ชุดควบคุม) อยางมี
นัยสําคัญ 

3.3 การเปรียบเทียบคาความสมบูรณของรางกาย (condition factor) 
จากการการเปรียบเทียบทางสถิติคาความยาว และคานํ้าหนักที่เพิ่มขึ้น ระหวางอาหารสูตรตาง ๆ ที่ใชผํา

ทดแทนถั่วเหลืองในระดับตาง ๆ กันน้ัน ใหผลการทดลองเห็นภาพไดระดับหน่ึง เพื่อใหผลการศึกษามีขอสรุปที่ชัดเจนขึ้น การ
พิจารณาเปรียบเทียบคาความสมบูรณของรางกายของปลา จึงดําเนินการเพื่อย้ําผลการศึกษาใหชัดเจนขึ้น  

3.4 การเปรียบเทียบอัตราการรอดตาย 
อัตราการรอดของปลาไน ที่เล้ียงดวยสูตรอาหารผสมผําในระดับตางกันทั้ง 5 สูตรพบวา ปลาไนที่เล้ียงดวย

อาหารสูตรที่ 1 สูตรที่ 2 และสูตรที่ 4 มีอัตราการรอดมากที่สุดเทากันคือ 100% รองลงมาคือสูตรที่ 3 และสูตรที่ 5 มีอัตรา
การรอดเทากันคือ 98.33% 
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อัตราการรอดของปลาตะเพียน ที่เล้ียงดวยสูตรอาหารผสมผําในระดับตางกันทั้ง 5 สูตรพบวา ตะเพียนที่เล้ียง
ดวยอาหารสูตรที่ 4 มีอัตราการรอดมากที่สุด (100%) รองลงมาคือ รองลงมาคือสูตรที่ 3 (98.33%) สูตรที่ 1 (96.66%) สูตรที่ 
2 (95%) และสูตรที่ 5 มีอัตรารอดต่ําที่สุด โดยมีคาเทากับ 91.66% 

3.5 การเปรียบเทียบอัตราการเปล่ียนอาหารเปนเน้ือ 
อัตราการเปล่ียนอาหารเปนเน้ือ (FCR) ของปลาไน ที่เล้ียงดวยสูตรอาหารผสมผําในระดับตางกันทั้ง 5 สูตร

พบวา ปลาไนที่เล้ียงดวยอาหารสูตรที่ 2 มีอัตราการเปล่ียนอาหารเปนเน้ือ ดีที่สุด รองลงมาคือ สูตรที่ 3 สูตรที่ 4 สูตรที่ 1 
และสูตรที่ 5 มีอัตราเปล่ียนอาหารเปนเน้ือดอยที่สุด โดยมีคาเทากับ 4.982+1.102, 5.174+0.495, 5.489+0.250, 
5.532+0.871 และ 5.821+0.473 ตามลําดับ 

อัตราการเปล่ียนอาหารเปนเน้ือ ของปลาเพียน ที่เล้ียงดวยสูตรอาหารผสมผําในระดับตางกันทั้ง 5 สูตรพบวา ปลา
ตะเพียนที่เล้ียงดวยอาหารสูตรที่ 1 มีอัตราการเปล่ียนอาหารเปนเน้ือดีที่สุด รองลงมาคือ สูตรที่ 3 สูตรที่ 4 สูตรที่ 2 และสูตร
ที่ 5 มีอัตราเปล่ียนอาหารเปนเน้ือดอยที่สุด โดยมีคาเทากับ 4.413+0.601, 4.722+0.443, 4.983+0.264, 5.001+0.116และ 
6.168+0.752 ตามลําดับ  

3.6 ประสิทธิภาพของอาหาร 
ประสิทธิภาพของอาหาร (FE) ในการเล้ียงปลาไน ที่เล้ียงดวยสูตรอาหารผสมผําในระดับตางกันทั้ง 5 สูตรพบวา 

ปลาไนที่เล้ียงดวยอาหารสูตรที่ 2 มีประสิทธิภาพของอาหารดีที่สุด รองลงมาคือ สูตรที่ 3 สูตรที่1 สูตรที่ 4 และสูตรที่ 5 มี
ประสิทธิภาพดอยที่สุด  

ประสิทธิภาพของอาหาร (FE) ในการเล้ียงปลาเพียน ที่เล้ียงดวยสูตรอาหารผสมผําในระดับตางกันทั้ง 5 สูตร
พบวา ปลาตะเพียนที่เล้ียงดวยอาหารสูตรที่ 1 มีประสิทธิภาพของอาหารดีที่สุด รองลงมาคือ สูตรที่ 3 สูตรที่ 4 สูตรที่ 2 และ
สูตรที่ 5 มีประสิทธิภาพดอยที่สุด 

3.7 ตนทุนคาใชจาย 
ในดานตนทุนคาอาหารน้ันอาหารในสูตรที่ 1 (ไมมีการผสมผํา) สามารถคิดไดกิโลกรัมละ 26.85 บาท แตเม่ือมี

การผสมผําอบแหงลงไปทดแทนถั่วเหลือง จะทําใหตนทุนสูงขึ้น คือ ถาผสมผําอบแหงทดแทนกากถั่วเหลือง 25% คาอาหาร
จะเพิ่มเปน 31.35 บาท/กก.ผสมผําอบแหงทดแทนกากถั่วเหลือง 50% คาอาหารจะเพิ่มเปน 35.85 บาท/กก. ผสมผําอบแหง
ทดแทนกากถั่วเหลือง 75% คาอาหารจะเพิ่มเปน 40.35 บาท/กก. และถาผสมผําอบแหงทดแทนกากถั่วเหลือง 100% 
คาอาหารจะเพิ่มเปน 44.85 บาท/กก.  

3.8 คาคุณภาพนํ้า 
คาคุณภาพนํ้าตลอดการทดลองทุกพารามิเตอรที่ตรวจวัด อยูในเกณฑคุณภาพนํ้าที่เหมาะสมในการเพาะเล้ียง

สัตวนํ้า 

สรุปและอภิปรายผล 

ผํา เปนที่ทราบกันดีวาเปนพืชมีดอกขนาดเล็ก ที่เจริญเติบโตอยูในนํ้า เปนพืชที่มีสารอาหารอยางสมบูรณ มีรายงาน
ถึงปริมาณโปรตีนและสารประกอบจําพวกแปงพบในปริมาณสูงมากในเซลลของผํา ในญ่ีปุน มีการศึกษาพบวา ปริมาณโปรตีน
ที่พบในผํามีปริมาณถึง 40-50% ของนํ้าหนักผํา (Fujita et al., 1999; Faskin, 1999) และยังสามารถผลิตปริมาณ
สารประกอบจําพวกแปงไดถึง 6 กรัมตอพื้นที่เล้ียง 1 ตารางเมตร (Fujita et al., 1999) นอกจากน้ี ผํายังมีคุณสมบัติพิเศษอีก
หลายอยางเชน เติบโตไดอยางรวดเร็วมาก ดูดซับ และใชสารอาหารที่ละลายในนํ้าไดอยางมีประสิทธิภาพ (Fujita et al., 
1999; Suppadit et al., 2008) และยังเปนพืชที่เก็บเก่ียวผลผลิตไดงาย (Fujita et al.,1999; Suppadit et al., 2008) 
ภาพรวมของคุณสมบัติตาง ๆ เหลาน้ีของผํา จึงทําใหเปนพืชที่ถูกคาดวาสามารถนํามาพัฒนาเพื่อใชประโยชนได ทั้งในการผลิต
อาหารสัตว โดยทดแทนถั่วเหลือง (Chantiratikul et al, 2010a; Chantiratikul et al, 2010b) และการสกัดสารตาง ๆ เชน
โปรตีน และแปง สําหรับการอุตสาหกรรม (Fujita et al., 1999) ในการศึกษาครั้งน้ีไดดําเนินการวิเคราะหคุณคาทาง
โภชนาการของผํา และไดผลการวิเคราะหสอดคลองกับกับการศึกษาในหลายรายงานที่กลาวมาขางตน โดยพบปริมาณโปรตีน
ถึง 34.64% ของนํ้าหนักแหง และพบคารโบไฮเดรตถึง 29.46% ของนํ้าหนักแหง สอดคลองกับการศึกษาของ Fujita et al. 
(1999) และ Faskin (1999) ที่พบปริมาณโปรตีนและสารประกอบจําพวกแปงในปริมาณสูงในพืชสกุลน้ี นอกจากน้ีผลการ
วิเคราะหในการศึกษาครั้งน้ียังพบวา ผํา ยังมีพลังงานคอนขางเหมาะสมสําหรับการนําไปใชเปนอาหารสัตวนํ้า คือมีพลังงานถึง มห
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306.35 Kcal/ผํา100กรัม และยังมีปริมาณไขมันที่ไมมากนัก เหมาะตอการนําไปผสมในสูตรอาหารเล้ียงสัตวนํ้า (จากการ
วิเคราะหพบไขมัน 5.55 กรัม/ผํา100 กรัม) 
2. ความเปนไปไดในการใชผําทดแทนถั่วเหลืองในสูตรอาหารเล้ียงปลาไน และปลาตะเพียน 
 ในประเทศอินเดีย มีการเล้ียงปลาไนโดยใชเฉพาะผําเปนอาหารแตเพียงอยางเดียว พบวาสามารถผลิตปลาไนไดถึง 
10,358 กิโลกรัมตอพื้นที่ 1 เฮกแตร (6 ไร 1 งาน) ตอ 1 ป โดยใชผําปริมาณ 100.5 ตัน ตอพื้นที่ 1 เฮกแตร (6 ไร 1 งาน) ตอ 
1 ป เฉล่ียแลว ปริมาณผํา 6 กิโลกรัม สามารถสรางเน้ือปลาไดถึง 1 กิโลกรัม (FCR = 6) (Naskar, 1986) นอกจากใชเล้ียง
ปลาไนแลว ยังมีการนํามาทดลองเล้ียงปลานิลดวยโดยการทดแทนถั่วเหลือง 15% (Chareontesprasit and jiwyam, 2001) 
การศึกษาครั้งน้ี เพื่อระบุถึงระดับของปริมาณ (สัดสวน) ของผําที่เหมาะสมสําหรับทดแทนถั่วเหลือง ในการเล้ียงปลาไน และ
ปลาตะเพียน คณะผูวิจัยจึงไดดําเนินการวิเคราะหปจจัยตาง ๆ ที่เก่ียวของ และสังเคราะหขอมูลตาง ๆ เหลาน้ันเพื่อหาคาที่ใช
ในการตัดสิน วาอาหารสูตรใด (ระดับปริมาณของผําเปนเทาใด) เหมาะสมกับปลาชนิดใด ผลการสังเคราะห แสดงไดดังตาราง
ที่ 15 และ 16 แสดงใหเห็นวา ในปลาไน สูตรอาหารที่เหมาะสมสําหรับการเล้ียง 120 วัน คือสูตรที่ 2 และสําหรับการเล้ียง 
90 วัน คือสูตรที่ 4 สวนในปลาตะเพียน สูตรอาหารที่เหมาะสมสําหรับการเล้ียง 120 วัน คือสูตรที่ 1 และสําหรับการเล้ียง 90 
วัน คือสูตรที่ 2 

ขอเสนอแนะ 

1. ผลผลิตผํามีปริมาณไมคงที่ ควรมีการศึกษาการเพาะเล้ียงผําในระดับมหมวล 
2. เม่ือไดผํามาตองรีบทําใหแหงโดยเร็วมิฉะน้ันผําจะเนาเสียไมสามารถนํามาทําอาหารปลาได คุณคาทางโภชนาการ

ระหวางผําสด และผําอบแหงมีความแตกตางกันหรือไม ควรตองมีการศึกษาตอในเชิงลึกตอไป 
3. เม่ืออบผําเสร็จแลวตองรีบเก็บเขาตูเย็นโดยเร็วถาเปนตูเย็นธรรมดาควรเก็บใสถุงพลาสติกแลวหอดวยกระดาษอีก

ชั้นเพื่อไมใหลักษณะทางกายภาพของผําที่อบแหงเปล่ียนแปลงไป การศึกษาเพื่อยืดอายุของผลิตผลผําสด หรือผําอบแหง เปน
ประเด็นที่ตองดําเนินการศึกษาตอไป 

4. อาหารที่ผสมผําในปริมาณมากจะคอนขางเหลว เหนียว เม่ือนํามาเขาเครื่องบดอัดอาหารเปนเสนจะทําใหเสน
อาหารติดกัน ทําใหอาหารเสียรูปทรง เปนประเด็นที่ตองดําเนินการศึกษาตอไป 

5. ปริมาณสารยึดเหนียวที่เหมาะสมสําหรับผลิตอาหารที่ผสมผําควรเปนประเด็นที่ตองดําเนินการศึกษาตอไป
เชนเดียวกัน 
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306.35 Kcal/ผํา100กรัม และยังมีปริมาณไขมันที่ไมมากนัก เหมาะตอการนําไปผสมในสูตรอาหารเล้ียงสัตวนํ้า (จากการ
วิเคราะหพบไขมัน 5.55 กรัม/ผํา100 กรัม) 
2. ความเปนไปไดในการใชผําทดแทนถั่วเหลืองในสูตรอาหารเล้ียงปลาไน และปลาตะเพียน 
 ในประเทศอินเดีย มีการเล้ียงปลาไนโดยใชเฉพาะผําเปนอาหารแตเพียงอยางเดียว พบวาสามารถผลิตปลาไนไดถึง 
10,358 กิโลกรัมตอพื้นที่ 1 เฮกแตร (6 ไร 1 งาน) ตอ 1 ป โดยใชผําปริมาณ 100.5 ตัน ตอพื้นที่ 1 เฮกแตร (6 ไร 1 งาน) ตอ 
1 ป เฉล่ียแลว ปริมาณผํา 6 กิโลกรัม สามารถสรางเน้ือปลาไดถึง 1 กิโลกรัม (FCR = 6) (Naskar, 1986) นอกจากใชเล้ียง
ปลาไนแลว ยังมีการนํามาทดลองเล้ียงปลานิลดวยโดยการทดแทนถั่วเหลือง 15% (Chareontesprasit and jiwyam, 2001) 
การศึกษาครั้งน้ี เพื่อระบุถึงระดับของปริมาณ (สัดสวน) ของผําที่เหมาะสมสําหรับทดแทนถั่วเหลือง ในการเล้ียงปลาไน และ
ปลาตะเพียน คณะผูวิจัยจึงไดดําเนินการวิเคราะหปจจัยตาง ๆ ที่เก่ียวของ และสังเคราะหขอมูลตาง ๆ เหลาน้ันเพื่อหาคาที่ใช
ในการตัดสิน วาอาหารสูตรใด (ระดับปริมาณของผําเปนเทาใด) เหมาะสมกับปลาชนิดใด ผลการสังเคราะห แสดงไดดังตาราง
ที่ 15 และ 16 แสดงใหเห็นวา ในปลาไน สูตรอาหารที่เหมาะสมสําหรับการเล้ียง 120 วัน คือสูตรที่ 2 และสําหรับการเล้ียง 
90 วัน คือสูตรที่ 4 สวนในปลาตะเพียน สูตรอาหารที่เหมาะสมสําหรับการเล้ียง 120 วัน คือสูตรที่ 1 และสําหรับการเล้ียง 90 
วัน คือสูตรที่ 2 

ขอเสนอแนะ 

1. ผลผลิตผํามีปริมาณไมคงที่ ควรมีการศึกษาการเพาะเล้ียงผําในระดับมหมวล 
2. เม่ือไดผํามาตองรีบทําใหแหงโดยเร็วมิฉะน้ันผําจะเนาเสียไมสามารถนํามาทําอาหารปลาได คุณคาทางโภชนาการ

ระหวางผําสด และผําอบแหงมีความแตกตางกันหรือไม ควรตองมีการศึกษาตอในเชิงลึกตอไป 
3. เม่ืออบผําเสร็จแลวตองรีบเก็บเขาตูเย็นโดยเร็วถาเปนตูเย็นธรรมดาควรเก็บใสถุงพลาสติกแลวหอดวยกระดาษอีก

ชั้นเพื่อไมใหลักษณะทางกายภาพของผําที่อบแหงเปล่ียนแปลงไป การศึกษาเพื่อยืดอายุของผลิตผลผําสด หรือผําอบแหง เปน
ประเด็นที่ตองดําเนินการศึกษาตอไป 

4. อาหารที่ผสมผําในปริมาณมากจะคอนขางเหลว เหนียว เม่ือนํามาเขาเครื่องบดอัดอาหารเปนเสนจะทําใหเสน
อาหารติดกัน ทําใหอาหารเสียรูปทรง เปนประเด็นที่ตองดําเนินการศึกษาตอไป 

5. ปริมาณสารยึดเหนียวที่เหมาะสมสําหรับผลิตอาหารที่ผสมผําควรเปนประเด็นที่ตองดําเนินการศึกษาตอไป
เชนเดียวกัน 
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การใชผักกระฉูด (Neptunia sp.) บดแหงทดแทนปลายขาวในสูตรอาหารเลี้ยงปลานิล 
Use of Ground Dried Water Sensitive Plant (Neptunia sp.) to Replace  
Broken Rice in Diets for Nile Tilapia (Oreochromis niloticus, Linnaeus)   

พันธธิป ยาสันเทียะ2 สราวุธ แสงสวางโชติ1 วาสนา เจริญรื่น1 
1คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  2สํานักงานประมงจังหวัดจันทบุรี 

บทคัดยอ 

 การศึกษาการใชผักกระฉูดบดแหงทดแทนปลายขาวที่ระดับตางๆ กัน 4 ระดับในสูตรอาหารเล้ียงปลานิล โดยมี
ระดับทดแทนที่ 0, 50, 75 และ 100 % ชุดทดลองละ 3 ซํ้า ปลานิลที่ใชในการทดลองมีนํ้าหนักเฉล่ีย 0.389 กรัม และมีความ
ยาวเฉล่ีย 2.52 เซนติเมตร ทําการเล้ียงทดลองเปนระยะเวลา 6 สัปดาห ใหอาหารวันละ 3 ม้ือ คิดเปน 10 % ของนํ้าหนักตัว 
พบวาปลานิลที่เล้ียงดวยสูตรอาหารที่ใชผักกระฉูดบดแหงทดแทนปลายขาวทุกระดับ มีคานํ้าหนักตัวเฉล่ีย ความยาวเฉล่ีย 
อัตราการเจริญเติบโตเฉล่ีย และอัตราการรอดตายเฉล่ีย มีคาไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) โดยสูตรที่ระดับทดแทน 50 % 
มีนํ้าหนักตัวเฉล่ีย อัตราการเจริญเติบโตเฉล่ียดีที่สุด เทากับ 1.06±0.14 กรัมและ 0.02±0.14 กรัมตอตัวตอวัน สําหรับคา
ความยาวเฉล่ียดีที่สุด ในสูตรอาหารที่ใชผักกระฉูดบดแหงทดแทนปลายขาวที่ระดับ 75 % เทากับ 3.88±0.04 เซนติเมตร  
จากผลการทดลองครั้งน้ี แสดงใหเห็นวาสามารถใชผักกระฉูดไปเปนวัตถุดิบทดแทนปลายขาวในสูตรอาหารปลานิลได ซ่ึงจะ
ชวยลดตนทุนคาอาหารในการเล้ียงปลานิลและยังเปนการใชทรัพยากรธรรมชาติที่เหมือนเปนส่ิงไมมีคาเพราะเปนวัชพืชมาใช
ใหเกิดประโยชน 
คําสําคัญ: ผักกระฉูด, ปลายขาว, ปลานิล 

Abstract 

The experiment on replacement of broken rice meal protein with ground dried water sensitive 
plant meal protein in diet of Nile Tilapia (Oreochromis niloticus, Linnaeus) at level of 0, 50, 75 and 100 
percentage was conducted in 3 replications. The fish with initial body weight at 0.389 g and the length at 
2.52 cm were fed with 10 percentage of body weight thrice daily for 6 weeks. There were no differences 
(p>0.05) among the treatments on the values of average body weight, length, growth rate and survival 
rate. At the level of 50 percentage of ground dried water sensitive plant meal protein showed the highest 
average body weight and the growth was at 1.06±0.14 g and 0.02±0.14 g /fish /day, respectively. 
Moreover, using 75 percentage of ground dried water sensitive plant meal protein was optimum for 
promoting average fish length with 3.88±0.04 cm. The study showed that the ground dried water sensitive 
plant meal protein could be replaced the broken rice meal protein for Nile Tilapia.  
Keyword: water sensitive plant, broken rice meal, broken rice meal 

บทนํา 

 อาหารสัตวนํ้ามีความสําคัญตอการเล้ียงสัตวนํ้าอยางมาก เปนตนทุนผันแปรที่สูงที่สุดของการเล้ียงสัตวนํ้าจึงมีผล
โดยตรงตอ กําไรหรือขาดทุนของผูเล้ียง (กรมประมง, 2556) อาหารที่มีคุณภาพดีสัตวนํ้าก็จะมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว มี
สุขภาพดี แข็งแรงและมีลูกดก อาหารสัตวนํ้านอกจากจะตองมีคุณคาทางโภชนาการที่ครบถวน และปริมาณที่เพียงพอแลว ยัง
จะตองมีรูปแบบที่สะดวกและเหมาะสมตอชนิด ขนาด และวัยของสัตวนํ้าดวยปลานิลเปนปลานํ้าจืดชนิดหน่ึงอยู ในวงศ 
Cichlidae เปนปลาที่มีความอดทน สามารถปรับตัวใหเขากับธรรมชาติไดงาย เปนปลาที่กินอาหารไดทุกชนิดโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งชอบกินสาหราย เศษซากเนาเปอยแพลงกตอนพืชและสัตวตลอดจนสัตวหนาดิน (อุทัยรัตน, 2531) ผักกระฉูด (Neptunia 
sp.) จัดไดวาเปนพืชนํ้าลมลุกที่มีจํานวนมากในแหลงนํ้าอยูในวงศ Mimosaceae พืชในวงศน้ีพบทั้งพืชยืนตน พืชไมพุม พืช
ลมลุกพบทั้งที่เปนพืชบกและพืชนํ้า ลําตนมีทั้งตั้งตรง และเล้ือยทอดไปตามพื้นดินหรือพื้นนํ้า ที่รากอาจจะพบปมที่มีจุลินทรีย 
อาศัยอยูรวมดวย(สุชาดา,2542) เปนพืชลมลุกลําตนทอดขนานแตกแขนงไปบนผิวนํ้าตนลอยนํ้ามีลักษณะเหมือนผักกระเฉด 
แตมีลําตนใหญและแข็งกวาแผนใบใหญกวาและมีสีเขียวสด ตนที่ขึ้น ชายนํ้าหรือบนดินที่ชื้นแฉะจะมีลําตนแข็งสีนํ้าตาลไมมีมห
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การใชผักกระฉูด (Neptunia sp.) บดแหงทดแทนปลายขาวในสูตรอาหารเลี้ยงปลานิล 
Use of Ground Dried Water Sensitive Plant (Neptunia sp.) to Replace  
Broken Rice in Diets for Nile Tilapia (Oreochromis niloticus, Linnaeus)   

พันธธิป ยาสันเทียะ2 สราวุธ แสงสวางโชติ1 วาสนา เจริญรื่น1 
1คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  2สํานักงานประมงจังหวัดจันทบุรี 

บทคัดยอ 

 การศึกษาการใชผักกระฉูดบดแหงทดแทนปลายขาวที่ระดับตางๆ กัน 4 ระดับในสูตรอาหารเล้ียงปลานิล โดยมี
ระดับทดแทนที่ 0, 50, 75 และ 100 % ชุดทดลองละ 3 ซํ้า ปลานิลที่ใชในการทดลองมีนํ้าหนักเฉล่ีย 0.389 กรัม และมีความ
ยาวเฉล่ีย 2.52 เซนติเมตร ทําการเล้ียงทดลองเปนระยะเวลา 6 สัปดาห ใหอาหารวันละ 3 ม้ือ คิดเปน 10 % ของนํ้าหนักตัว 
พบวาปลานิลที่เล้ียงดวยสูตรอาหารที่ใชผักกระฉูดบดแหงทดแทนปลายขาวทุกระดับ มีคานํ้าหนักตัวเฉล่ีย ความยาวเฉล่ีย 
อัตราการเจริญเติบโตเฉล่ีย และอัตราการรอดตายเฉล่ีย มีคาไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) โดยสูตรที่ระดับทดแทน 50 % 
มีนํ้าหนักตัวเฉล่ีย อัตราการเจริญเติบโตเฉล่ียดีที่สุด เทากับ 1.06±0.14 กรัมและ 0.02±0.14 กรัมตอตัวตอวัน สําหรับคา
ความยาวเฉล่ียดีที่สุด ในสูตรอาหารที่ใชผักกระฉูดบดแหงทดแทนปลายขาวที่ระดับ 75 % เทากับ 3.88±0.04 เซนติเมตร  
จากผลการทดลองครั้งน้ี แสดงใหเห็นวาสามารถใชผักกระฉูดไปเปนวัตถุดิบทดแทนปลายขาวในสูตรอาหารปลานิลได ซ่ึงจะ
ชวยลดตนทุนคาอาหารในการเล้ียงปลานิลและยังเปนการใชทรัพยากรธรรมชาติที่เหมือนเปนส่ิงไมมีคาเพราะเปนวัชพืชมาใช
ใหเกิดประโยชน 
คําสําคัญ: ผักกระฉูด, ปลายขาว, ปลานิล 

Abstract 

The experiment on replacement of broken rice meal protein with ground dried water sensitive 
plant meal protein in diet of Nile Tilapia (Oreochromis niloticus, Linnaeus) at level of 0, 50, 75 and 100 
percentage was conducted in 3 replications. The fish with initial body weight at 0.389 g and the length at 
2.52 cm were fed with 10 percentage of body weight thrice daily for 6 weeks. There were no differences 
(p>0.05) among the treatments on the values of average body weight, length, growth rate and survival 
rate. At the level of 50 percentage of ground dried water sensitive plant meal protein showed the highest 
average body weight and the growth was at 1.06±0.14 g and 0.02±0.14 g /fish /day, respectively. 
Moreover, using 75 percentage of ground dried water sensitive plant meal protein was optimum for 
promoting average fish length with 3.88±0.04 cm. The study showed that the ground dried water sensitive 
plant meal protein could be replaced the broken rice meal protein for Nile Tilapia.  
Keyword: water sensitive plant, broken rice meal, broken rice meal 

บทนํา 

 อาหารสัตวนํ้ามีความสําคัญตอการเล้ียงสัตวนํ้าอยางมาก เปนตนทุนผันแปรที่สูงที่สุดของการเล้ียงสัตวนํ้าจึงมีผล
โดยตรงตอ กําไรหรือขาดทุนของผูเล้ียง (กรมประมง, 2556) อาหารที่มีคุณภาพดีสัตวนํ้าก็จะมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว มี
สุขภาพดี แข็งแรงและมีลูกดก อาหารสัตวนํ้านอกจากจะตองมีคุณคาทางโภชนาการที่ครบถวน และปริมาณที่เพียงพอแลว ยัง
จะตองมีรูปแบบที่สะดวกและเหมาะสมตอชนิด ขนาด และวัยของสัตวนํ้าดวยปลานิลเปนปลานํ้าจืดชนิดหน่ึงอยู ในวงศ 
Cichlidae เปนปลาที่มีความอดทน สามารถปรับตัวใหเขากับธรรมชาติไดงาย เปนปลาที่กินอาหารไดทุกชนิดโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งชอบกินสาหราย เศษซากเนาเปอยแพลงกตอนพืชและสัตวตลอดจนสัตวหนาดิน (อุทัยรัตน, 2531) ผักกระฉูด (Neptunia 
sp.) จัดไดวาเปนพืชนํ้าลมลุกที่มีจํานวนมากในแหลงนํ้าอยูในวงศ Mimosaceae พืชในวงศน้ีพบทั้งพืชยืนตน พืชไมพุม พืช
ลมลุกพบทั้งที่เปนพืชบกและพืชนํ้า ลําตนมีทั้งตั้งตรง และเล้ือยทอดไปตามพื้นดินหรือพื้นนํ้า ที่รากอาจจะพบปมที่มีจุลินทรีย 
อาศัยอยูรวมดวย(สุชาดา,2542) เปนพืชลมลุกลําตนทอดขนานแตกแขนงไปบนผิวนํ้าตนลอยนํ้ามีลักษณะเหมือนผักกระเฉด 
แตมีลําตนใหญและแข็งกวาแผนใบใหญกวาและมีสีเขียวสด ตนที่ขึ้น ชายนํ้าหรือบนดินที่ชื้นแฉะจะมีลําตนแข็งสีนํ้าตาลไมมี
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นม สีขาวหุม ตนสูง 1-1.5 เมตร (อรุณีและคณะ, 2555) ประชาชนสวนใหญไมนิยมนํามารับประทาน เน่ืองจากผักกระฉูดมีลํา
ตนเหนียว แข็งกระดาง ดวยสาเหตุน้ีจึงทําใหผักกระฉูดมีการเพิ่มจํานวนมากขึ้น สามารถแพรพันธุโดยการแตกก่ิงกานขยาย
เถา หรือรากและแตกฝกทําใหแพรขยายพันธุไดอยางรวดเร็วไปบนผิวนํ้า ทําลายทัศนียภาพของแหลงนํ้า ทั้งยังสงผลใหเกิด
ปญหาในแหลงนํ้า เน่ืองจากเม่ือผักกระฉูดเจริญ  ปกคลุมพื้นที่ผิวของนํ้าเปนปริมาณมากจะทําใหลดปริมาณแสงที่สองผานลง
ในนํ้าทําใหแพลงกตอนพืชและพืชใตนํ้าสังเคราะหแสงไดนอยลงสงผลกระทบโดยตรงตอส่ิงที่มีชีวิตที่อาศัยในนํ้า ผักกระฉูดจึง
เปนวัชพืชชนิดหน่ึงที่สรางผลกระทบตอแหลงนํ้าไดมาก เพื่อเปนการกําจัดวัชพืชจึงมีการนําผักกระฉูดมาเปนวัตถุดิบในการ
ผลิตอาหารสัตวนํ้า ซ่ึงจะเปนวิธีการชวยลดปริมาณผักกระฉูด แตไดสรางคุณคาการใชทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อทราบอัตราการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลานิลที่เล้ียงดวยอาหารผสมผักกระฉูดในระดับตางๆ กัน 
2. เพื่อทราบสัดสวนที่เหมาะสมของผักกระฉูดในสวนผสมของอาหารเล้ียงปลานิล 

วิธีดําเนินการวิจัย 

เตรียมสูตรอาหารโดยการใชผักกระฉูดบดแหงทดแทนปลายขาวที่ระดับตางๆ กัน 4 ระดับในสูตรอาหารเล้ียงปลานิล 
โดยมีระดับทดแทนที่ 0, 50, 75 และ 100 % วางแผนการทดลองแบบสุมอยางสมบูรณ (Completely Randomized 
Design : CRD) โดยมีการวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการของวัตถุดิบ ดังตารางที่ 1 กอนจะผสมวัตถุดิบตามสูตรอาหารดัง
ตารางที ่2 ผสมกันโดยเติมนํ้ากล่ันเพื่อใหอาหารเกาะตัว และนําไปเขาเครื่องบด (Mincer) เพื่ออัดใหอาหารเปนเสนทุกสูตร
อาหารมีระดับโปรตีน 35 % โดยวางแผนการทดลองแบบสุมตลอด ชุดทดลองละ 3 ซํ้า ใชลูกปลานิลอายุ 30-40 วัน ใสลงในตู
ขนาด 200 ลิตร จํานวน 30 ตัวตอตูใหอาหารปลาวันละ 2 ครั้ง ชวงเวลาเชาและเย็นเปล่ียนถายนํ้า 2 วันตอครั้งทําการวัด
ขนาด และช่ังนํ้าหนัก ตรวจวัดคุณภาพนํ้าไดแก ความเปนกรด-ดาง อุณหภูมินํ้าคาไนไตรทและแอมโมเนีย ทุกๆ 1 สัปดาห 
โดยทําการทดลอง ณ หองปฏิบัติการเพาะเล้ียงสัตวนํ้า อาคารเฉลิมพระเกียรติ 100 ป สมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี  คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณีบันทึกขอมูลทั้งหมดจนครบ 6 สัปดาห เม่ือส้ินสุดการทดลองแลวนํา
ขอมูลที่ไดจากการตรวจวัดขนาด และชั่งนํ้าหนัก นําไปคํานวณหาอัตราการเจริญเติบโตอัตราการรอดตาย และวิเคราะหความ
แปรปรวน (Analysis of Variance) เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 % 
 
ตารางที่ 1 คุณคาทางโภชนาการของวัตถุดิบที่ใชประกอบสูตรอาหารในการทดลอง 

ชนิดของวัตถุดิบ พลังงาน
Kcal/100g. 

เถา 
g/100g. 

ความชื้น 
g/100g. 

ไขมัน 
g/100g. 

โปรตีน 
g/100g. 

เยื่อใย 
g/100g. 

ผักกระฉูดอบแหง 364.19 6.41 10.9 2.07 16.57 2.93 

ปลาปน 422.49 23.98 13.63 6.24 63.16 4.80 

กากถั่วเหลือง 402.24 7.21 14.53 1.00 56.68 2.79 

รําละเอียด 488.94 6.95 12.2 19.82 14.35 2.93 

ปลายขาว 302.93 0.44 27.89 1.38 8.02 2.74 

 
 
 
 
 
 
 
 มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี



การประชุมวิชาการวิจัยรำาไพพรรณี ครั้งที่ 9, “การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2558

488 164 

 

ตารางที่ 2 สวนประกอบสูตรอาหารที่ใชผักกระฉูดบดแหงทดแทนปลายขาวเพื่อใชทดลองเล้ียงปลานิล 
 

ชนิดของวัตถุดิบ 
สูตรอาหารที่ใชโปรตีนจากผักกระฉูดบดแหงทดแทน 

โปรตีนจากปลายขาวที่ระดับตางๆ (%) 

0 50 75 100 
ผักกระฉูดบดแหง 
ปลายขาว 
ปลาปน  
กากถั่วเหลือง 
รําละเอียด 
วิตามินรวม 
นํ้ามันพืช 

0 
25.57 
24.43 
25.43 
20.57 

2 
2 

12.79 
12.79 
24.43 
24.43 
20.57 

2 
3 

19.18 
6.39 
24 
24 
20 
3 

3.34 

25.57 
0 

22.43 
24.43 
20.57 
3.5 
3.5 

รวม 100 100 100 100 
สวนประกอบของโภชนาการ (โดยการคํานวณ) 

 
โปรตีน(%) 
พลังงาน (Kcal) 
ไขมัน (%) 
ความชื้น(%) 
เถา (%) 
เยื่อใย (%) 

 
34.82 
37,788 
6.20 
16.66 
9.23 
3.18 

 
35.35 
38,573 
6.28 
14.35 
9.93 
3.17 

 
35.40 
39,372 
6.59 
13.07 
10.14 
3.15 

 
35.21 
39,448 
6.25 
11.91 
10.21 
3.11 

ผลการวิจัยและอภิปราย 

 ผลการเปรียบเทียบการทดลองสูตรอาหารการใชผักกระฉูดบดแหงทดแทนปลายขาวที่ระดับแตกตางกัน 4 ระดับ 
โดยแตละสูตรมีอัตราสวนคือ 0:100 (ไมใชผักกระฉูด), 50:50, 75:25 และ 100:0 (ไมใชปลายขาว) มีคานํ้าหนักเฉล่ียเรียงตาม
สูตรเทากับ 0.93±0.01, 1.06±0.14, 0.94±0.04 และ 0.72±0.22 กรัม คาความยาวเฉล่ียเทากับ3.87±0.1, 3.78±0.63, 
3.88±0.04 และ 3.87±0.09 เซนติเมตร อัตราการเจริญเติบโตเฉล่ียเทากับ0.02±0.04, 0.02±0.14, 0.01±0.04 และ 
0.01±0.22 กรัมตอตัวตอวัน อัตราการรอดตายเฉล่ียเทากับ 99.89±0.19, 95.44±3.66, 99.89±0.19 และ 93.33±5.77 % 
คาที่ไดในแตละสูตรอาหารไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับการทดลองของ เจษฎา (2541) ที่
สามารถใชเปลือกกลวยแหงทดแทนปลายขาว และการทดลองของภุชงค (2552) ที่ใชเปลือกทุเรียนและเมล็ดทุเรียนบดแหง
ทดแทนปลายขาวไดเชนกัน สําหรับคาคุณภาพนํ้าตลอดการทดลองอยูในเกณฑปกติ โดยอุณหภูมินํ้ามีคาในชวง 28.3-29.5 
องศาเซลเซียส ความเปนกรด-ดางมีคา 7.2-7.7 แอมโมเนียมีคา 0.01-0.04 มิลลิกรัมตอลิตร และไนไตรทมีคา 0.1-0.5 
มิลลิกรัมตอลิตร 

สรุปและขอเสนอแนะ 

จากผลการทดลองการใชสูตรอาหารที่ใชผักกระฉูดบดแหงทดแทนปลายขาวพบวาในทุกระดับการใชผักกระฉูด ปลา
มีคานํ้าหนักตัวเฉล่ีย ความยาวเฉล่ีย อัตราการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตายเฉล่ียใหผลการทดลองไมแตกตางกันทาง
สถิติ โดยพบวาสูตรอาหารที่ใชผักกระฉูดทดแทนปลายขาวที่อัตราสวน 50 % มีคาแนวโนมดีที่สุด รองลงมาคือ สูตรอาหารที่มี
อัตราสวนใชผักกระฉูด 100 %,  75 % และสูตรที่ไมไดใชผักกระฉูด (ชุดอาหารควบคุม) 
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The relationship between socio-economic factors and status of beef cattle 
raising of farmers in Chanthaburi Province 

ถาวร  ฉิมเล้ียง  พรชัย  เหลืองวารี 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีจุดประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยทางดานเศรษฐกิจ – สังคมกับสภาพการเล้ียงโคเน้ือ
ของเกษตรกรผูเล้ียงโคเน้ือในจังหวัดจันทบุรี กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคือเกษตรกรผูเล้ียงโคเน้ือจํานวน 239 คน ใชแบบ
สัมภาษณในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐานใชคาสถิติ ไคสแควร (Chi - square) สวนการวิเคราะห
ขอมูลเชิงคุณภาพใชวิธีวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis)  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยทางดานสังคม ไดแก อายุของเกษตร ระดับการศึกษา อาชีพหลัก 
ประสบการณในการเล้ียงโคเน้ือมีความสัมพันธกับสภาพการเล้ียงโคเน้ือ ปจจัยทางดานเศรษฐกิจไดแก จํานวนโคเน้ือที่เล้ียง 
รายไดจากการเล้ียงโคเน้ือ รายจายจากการเล้ียงโคเน้ือ จํานวนแรงงานที่ใชเล้ียงโคเน้ือมีความสัมพันธกับสภาพการเล้ียงโคเน้ือ 
ปญหาที่พบ เกษตรกรผูเล้ียงโคเน้ือสวนใหญเล้ียงโคเน้ือพันธุพื้นเมือง ขาดความรูความชํานาญในดานการผสมพันธุ ขาดความรู
ในดานอาหาร และการใหอาหารโคเน้ือ วัสดุที่ใชกอสรางโรงเรือนมีราคาแพง ขาดความรูในเรื่องการควบคุมและปองกันโรค 
คําสําคัญ : โคเน้ือ, สภาพการเล้ียงโคเน้ือ, จังหวัดจันทบุร ี

Abstract 

The objectives of this research were to study the relationship between socio – economic factors 
and status of beef cattle raising of farmers in Chanthaburi Province. The sample consists of 239 farmers 
who raised beef cattle and the data were collected by interviewing. The Chi-square statistic was used for 
testing of hypothesis. For qualitative data were analyzed by content analysis. 

The results of hypothesis testing were found that social factors (age, level of education, main 
occupation, and experience in cattle raising) were significantly correlated with status of beef cattle raising. 
Economic factors (number of cattle, income, expense, and labor) were also significantly correlated with 
status of beef cattle raising. The problems of farmers were raising native beef cattle, lack of know-how in 
breeding, lack of know-how in feed and feeding, expensive materials for buildings and lack of know-how 
in disease control and prevention. 
Keywords : beef cattle, status of beef cattle raising, Chanthaburi Province 

บทนํา 

 การเล้ียงโคเน้ือถือเปนอาชีพที่สําคัญอยางหน่ึงที่เกษตรกรสามารถทําควบคูกับการทํานาหรือการเกษตรอยางอ่ืน ซ่ึง
สามารถสรางรายไดใหแกเกษตรกรเปนอยางดี โดยในอดีตการเล้ียงโคเน้ือมีวัตถุประสงคเพื่อใชแรงงานในไรนาเปนหลัก เม่ือ
หมดอายุการใชงานจึงจําหนายเปนโคเน้ือ แตในปจจุบันรูปแบบการเล้ียงโคเน้ือไดเปล่ียนมาเปนการเล้ียงเพื่อจําหนายเปนโค
เน้ือมากขึ้น ทั้งน้ีเปนเพราะความตองการบริโภคเน้ือโคเพิ่มมากขึ้น เน่ืองจากประชากรมนุษยเพิ่มขึ้นอยางมาก จึงมีเกษตรกร
เล้ียงโคเน้ือครั้งละหลาย ๆ ตัวและเปนรูปแบบฟารมมากขึ้น นอกจากน้ีรัฐบาลที่ผานมาไดมีนโยบายในการปรับปรุงโครงสราง
ระบบการผลิตทางการเกษตร รวมทั้งอาชีพการเล้ียงโคเน้ือดวย โดยหวังวาอาชีพการเล้ียงโคเน้ือจะเปนอาชีพที ่สรางรายได
ใหกับเกษตรกรอีกอาชีพหน่ึง 
 กรมปศุสัตว (2554) ไดรายงานวาประเทศไทยมีเกษตรกรเล้ียงโคเน้ือจํานวน 1.03 ลานราย จํานวนโคเน้ือ 6.58 
ลานตัว เพิ่มขึ้นจากป 2553 ไมมากนัก ทั้งน้ีอาจเปนเพราะเกษตรกรผูเล้ียงโคเน้ือยังประสบปญหาหลายอยาง เชน ขาดความรู

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ – สังคมกับสภาพการเลี้ยงโคเนื้อ 

ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดจันทบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือเกษตรกรผู้เล้ียงโคเน้ือจำานวน 239 คน ใช้แบบ 

สัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานใช้ค่าสถิติ ไคสแควร์ (Chi - square) ส่วนการวิเคราะห์

ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยทางด้านสังคม ได้แก่ อายุของเกษตร ระดับการศึกษา อาชีพหลักประสบการณ์

ในการเลีย้งโคเนือ้มคีวามสมัพนัธ์กบัสภาพการเลีย้งโคเนือ้ ปัจจยัทางด้านเศรษฐกจิได้แก่ จำานวนโคเนือ้ทีเ่ล้ียงรายได้จากการเลีย้ง

โคเนื้อ รายจ่ายจากการเลี้ยงโคเนื้อ จำานวนแรงงานที่ใช้เลี้ยงโคเนื้อมีความสัมพันธ์กับสภาพการเลี้ยงโคเนื้อปัญหาที่พบเกษตรกร

ผู้เลี้ยงโคเนื้อส่วนใหญ่เลี้ยงโคเนื้อพันธุ์พื้นเมือง ขาดความรู้ความชำานาญในด้านการผสมพันธุ์ ขาดความรู้ในด้านอาหาร และ 

การให้อาหารโคเนื้อ วัสดุที่ใช้ก่อสร้างโรงเรือนมีราคาแพง ขาดความรู้ในเรื่องการควบคุมและป้องกันโรค

คําสําคัญ : โคเนื้อ, สภาพการเลี้ยงโคเนื้อ, จังหวัดจันทบุรี

 The objectives of this research were to study the relationship between socio – economic factors 
and status of beef cattle raising of farmers in Chanthaburi Province. The sample consists of 239 farmers 
who raised beef cattle and the data were collected by interviewing. The Chi-square statistic was used for 
testing of hypothesis. For qualitative data were analyzed by content analysis.
 The results of hypothesis testing were found that social factors (age, level of education, main 
occupation, and experience in cattle raising) were significantly correlated with status of beef cattle raising. 
Economic factors (number of cattle, income, expense, and labor) were also significantly correlated with 
status of beef cattle raising. The problems of farmers were raising native beef cattle, lack of know-how in 
breeding, lack of know-how in feed and feeding, expensive materials for buildings and lack of know-how 
in disease control and prevention.
Keywords : beef cattle, status of beef cattle raising, Chanthaburi Province
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The relationship between socio-economic factors and status of beef cattle 
raising of farmers in Chanthaburi Province 

ถาวร  ฉิมเล้ียง  พรชัย  เหลืองวารี 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีจุดประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยทางดานเศรษฐกิจ – สังคมกับสภาพการเล้ียงโคเน้ือ
ของเกษตรกรผูเล้ียงโคเน้ือในจังหวัดจันทบุรี กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคือเกษตรกรผูเล้ียงโคเน้ือจํานวน 239 คน ใชแบบ
สัมภาษณในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐานใชคาสถิติ ไคสแควร (Chi - square) สวนการวิเคราะห
ขอมูลเชิงคุณภาพใชวิธีวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis)  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยทางดานสังคม ไดแก อายุของเกษตร ระดับการศึกษา อาชีพหลัก 
ประสบการณในการเล้ียงโคเน้ือมีความสัมพันธกับสภาพการเล้ียงโคเน้ือ ปจจัยทางดานเศรษฐกิจไดแก จํานวนโคเน้ือที่เล้ียง 
รายไดจากการเล้ียงโคเน้ือ รายจายจากการเล้ียงโคเน้ือ จํานวนแรงงานที่ใชเล้ียงโคเน้ือมีความสัมพันธกับสภาพการเล้ียงโคเน้ือ 
ปญหาที่พบ เกษตรกรผูเล้ียงโคเน้ือสวนใหญเล้ียงโคเน้ือพันธุพื้นเมือง ขาดความรูความชํานาญในดานการผสมพันธุ ขาดความรู
ในดานอาหาร และการใหอาหารโคเน้ือ วัสดุที่ใชกอสรางโรงเรือนมีราคาแพง ขาดความรูในเรื่องการควบคุมและปองกันโรค 
คําสําคัญ : โคเน้ือ, สภาพการเล้ียงโคเน้ือ, จังหวัดจันทบุร ี

Abstract 

The objectives of this research were to study the relationship between socio – economic factors 
and status of beef cattle raising of farmers in Chanthaburi Province. The sample consists of 239 farmers 
who raised beef cattle and the data were collected by interviewing. The Chi-square statistic was used for 
testing of hypothesis. For qualitative data were analyzed by content analysis. 

The results of hypothesis testing were found that social factors (age, level of education, main 
occupation, and experience in cattle raising) were significantly correlated with status of beef cattle raising. 
Economic factors (number of cattle, income, expense, and labor) were also significantly correlated with 
status of beef cattle raising. The problems of farmers were raising native beef cattle, lack of know-how in 
breeding, lack of know-how in feed and feeding, expensive materials for buildings and lack of know-how 
in disease control and prevention. 
Keywords : beef cattle, status of beef cattle raising, Chanthaburi Province 

บทนํา 

 การเล้ียงโคเน้ือถือเปนอาชีพที่สําคัญอยางหน่ึงที่เกษตรกรสามารถทําควบคูกับการทํานาหรือการเกษตรอยางอ่ืน ซ่ึง
สามารถสรางรายไดใหแกเกษตรกรเปนอยางดี โดยในอดีตการเล้ียงโคเน้ือมีวัตถุประสงคเพื่อใชแรงงานในไรนาเปนหลัก เม่ือ
หมดอายุการใชงานจึงจําหนายเปนโคเน้ือ แตในปจจุบันรูปแบบการเล้ียงโคเน้ือไดเปล่ียนมาเปนการเล้ียงเพื่อจําหนายเปนโค
เน้ือมากขึ้น ทั้งน้ีเปนเพราะความตองการบริโภคเน้ือโคเพิ่มมากขึ้น เน่ืองจากประชากรมนุษยเพิ่มขึ้นอยางมาก จึงมีเกษตรกร
เล้ียงโคเน้ือครั้งละหลาย ๆ ตัวและเปนรูปแบบฟารมมากขึ้น นอกจากน้ีรัฐบาลที่ผานมาไดมีนโยบายในการปรับปรุงโครงสราง
ระบบการผลิตทางการเกษตร รวมทั้งอาชีพการเล้ียงโคเน้ือดวย โดยหวังวาอาชีพการเล้ียงโคเน้ือจะเปนอาชีพที ่สรางรายได
ใหกับเกษตรกรอีกอาชีพหน่ึง 
 กรมปศุสัตว (2554) ไดรายงานวาประเทศไทยมีเกษตรกรเล้ียงโคเน้ือจํานวน 1.03 ลานราย จํานวนโคเน้ือ 6.58 
ลานตัว เพิ่มขึ้นจากป 2553 ไมมากนัก ทั้งน้ีอาจเปนเพราะเกษตรกรผูเล้ียงโคเน้ือยังประสบปญหาหลายอยาง เชน ขาดความรู
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ในการจัดการเล้ียงดูโคเน้ือ ขาดแคลนพืชอาหารสัตว ทําใหโคเน้ือไดรับสารอาหารไมเพียงพอ การปรับปรุงพันธุยังไมทั่วถึง 
และปญหาการเกิดโรคระบาด ทําใหการผลิตโคเน้ือไมเพียงพอตอการบริโภคภายในประเทศโดยเฉพาะเน้ือโคคุณภาพสูง
(premium grade) ซ่ึงประเทศไทยมีศักยภาพและความสามารถสูงเม่ือเทียบกับประเทศในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต มี
ความสามารถที่จะผลิตโคพันธุและเน้ือโคสงออกไปจําหนายตางประเทศได ขณะเดียวกันก็มีการนําเขาเน้ือโคคุณภาพสูงจาก
ตางประเทศปละประมาณ 3,000 ตัน ทําใหสูญเสียเงินตราออกไปตางประเทศ ปละประมาณ 620 ลานบาท(กรมปศุสัตว, 
2556) ดังน้ันกรมปศุสัตวจึงไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการผลิตโคเน้ือป 2555 – 2559 ในดานตาง ๆ ทั้งดานการผลิต ดานการ
ควบคุมปองกันโรค ดานการตลาด ดานการศึกษาวิจัยการพัฒนาโคเน้ือ และดานการบริหารจัดการองคกร อยางไรก็ตาม
จังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่สวนใหญใชในการปลูกไมผลที่สําคัญไดแก ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ลําไย  เปนตน  ซ่ึงผลไมเหลาน้ี
มักจะใหผลผลิตในชวงเวลาที่ใกลเคียงกัน ทําใหมีปริมาณผลผลิตออกมามากจนลนตลาด เกิดปญหาราคาผลผลิตตกต่ํา 
เกษตรกรประสบปญหาขาดทุนมาโดยตลอด จากปญหาดังกลาวทําใหเกษตรกรชาวสวนหลายรายหันมาประกอบอาชีพอ่ืน
เสริมเพื่อเปนการสรางรายไดเพิ่ม การเล้ียงโคเน้ือจึงเปนอาชีพเสริมอยางหน่ึงที่มีความม่ันคงและสรางรายไดอยางสมํ่าเสมอ
ใหแกเกษตรกร  อยางไรก็ตามในป พ.ศ.2553 จังหวัดจันทบุรีมีการเล้ียงโคเน้ือทั้งหมด จํานวน 5,125 ตัว จํานวนเกษตรกร 
591 ราย(กรมปศุสัตว, 2554)  มีการเล้ียงโคเน้ือมากในเขตอําเภอสอยดาว อําเภอขลุง อําเภอนายายอาม อําเภอแกงหางแมว 
อําเภอเขาคิชกูฏ อําเภอเมือง อําเภอทาใหม อําเภอโปงนํ้ารอน และอําเภอมะขาม ตามลําดับ  เกษตรกรผูเล้ียงโคเน้ือสวนใหญ
เปนเกษตรกรรายยอย จึงอาจมีปญหาหลายอยางทั้งทางดานการเล้ียงดู การปองกันรักษาโรค พันธุโคเน้ือ ชองทางการซ้ือขาย 
อีกทั้งจังหวัดจันทบุรีเปนจังหวัดที่มีศักยภาพในการเล้ียงโคเน้ือ เน่ืองจากมีปริมาณนํ้าฝนคอนขางสูง เหมาะแกการปลูกสราง
แปลงหญาและผลิตอาหารหยาบ เปนแหลงผลิตอาหารสัตวหลายชนิด เชน ขาวโพด มันสําปะหลัง รวมทั้งอาหารที่ไดจากผล
พลอยไดและวัสดุเหลือทิ้งจากทางการเกษตร ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยทางเศรษฐกิจ - 
สังคมกับสภาพการเล้ียงโคเน้ือของเกษตรกร เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการเล้ียงโคเน้ือใหเหมาะสมกับสภาพในทองถิ่น
ตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยทางดานเศรษฐกิจ ปจจัยทางดานสังคมกับสภาพการเล้ียงโคเน้ือของเกษตรกร
ผูเล้ียงโคเน้ือในจังหวัดจันทบุรีและปญหาเก่ียวกับการเล้ียงโคเน้ือของเกษตรกร 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งน้ี เปนการศึกษาถึงความสัมพันธระหวางปจจัยทางดานเศรษฐกิจ - สังคม กับสภาพการเล้ียงโคเน้ือ 
ตลอดจนปญหาอุปสรรคในการเล้ียงโคเน้ือของเกษตรกรผูเล้ียงโคเน้ือในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ตั้งแต เดือนกรกฎาคมถึง
พฤศจิกายน พ.ศ.2557 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรที่ใชในการศึกษา เปนเกษตรกรผูเล้ียงโคเน้ือในจังหวัดจันทบุรี จํานวน 591 

ราย สวนกลุมตัวอยางที่ใช จํานวน 239 ราย โดยใชสูตรของ Yamane (1973) คือ n  = �
����� 

  เม่ือ  N คือ จํานวนประชากร ,  n คือ จํานวนตัวอยาง และ e คือ ความคลาดเคล่ือนที่ยอมใหเกิดขึ้นในรูปของ
สัดสวน(0.05) 

แทนคาในสูตร n  =
���

��(���)(�.��)(�.��)
 

จะไดจํานวนตัวอยาง  = 238.55  ราย    ดังน้ัน  จะใชกลุมตัวอยางจํานวน 239 ราย 
 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
 1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแก ขอมูลปจจัยทางดานเศรษฐกิจ - สังคมของเกษตรกรผูเล้ียงโคเน้ือ
ในจังหวัดจันทบุรี 
 2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก สภาพการเล้ียงโคเน้ือของเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรีในดานพันธุโค
เน้ือ การผสมพันธุ อาหารและการใหอาหาร โรงเรือนและอุปกรณ การควบคุมและปองกันโรค  
 นิยามศัพทเฉพาะ 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี



การประชุมวิชาการวิจัยรำาไพพรรณี ครั้งที่ 9, “การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2558

492 168 

 

 สภาพการเล้ียงโคเน้ือ หมายถึง ลักษณะการเล้ียงโคเน้ือ พันธุโคเน้ือ การผสมพันธุ อาหารและการใหอาหาร 
โรงเรือนและอุปกรณ การควบคุมและปองกันโรค (ซ่ึงในที่น้ีจะหมายถึง การเล้ียงโคเน้ือพันธุพื้นเมือง วิธีการผสมพันธุโคเน้ือ 
แปลงหญาสําหรับเล้ียงโคเน้ือ ขนาดของโรงเรือนโคเน้ือ การเกิดโรคโคเน้ือ) 
 โคเน้ือ หมายถึง โคที่เกษตรกรเล้ียงมีวัตถุประสงคเพื่อใชเน้ือในการบริโภค ใชแรงงาน ขายเปนรายไดหรือเล้ียงไว
เพื่อประโยชนอยางอ่ืน ยกเวนเพื่อการผลิตนํ้านม 
 เกษตรกร หมายถึง เกษตรกรผูเล้ียงโคเน้ือในจังหวัดจันทบุรี 
 ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ หมายถึง ขอมูลที่เก่ียวกับลักษณะของเกษตรกรในเรื่องของรายไดจากการเล้ียงโคเน้ือ 
รายจายจากการเล้ียงโคเน้ือ จํานวนโคเน้ือที่เล้ียง แรงงานที่ใชในการเล้ียงโคเน้ือ 
  รายไดจากการเล้ียงโคเน้ือ หมายถึง จํานวนเงินทั้งหมดที่เกษตรกรไดรับจากการเล้ียงโคเน้ือภายในหน่ึงป 
  รายจายจากการเล้ียงโคเน้ือ หมายถึง จํานวนเงินทั้งหมดที่เกษตรกรนําไปใชจายในการเล้ียงโคเน้ือภายใน
หน่ึงป 
  จํานวนโคเน้ือที่เล้ียง หมายถึง จํานวนโคเน้ือที่เกษตรกรเล้ียงไวในครอบครัวจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2557 
  จํานวนแรงงานที่ใชในการเล้ียงโคเน้ือ หมายถึง จํานวนคนที่เปนผูเก่ียวของในการเล้ียงโคเน้ือเปนประจํา(ป 
พ.ศ.2557) 
 ปจจัยทางดานสังคม หมายถึง ขอมูลที่เ ก่ียวกับลักษณะของเกษตรกรในเรื่องอายุ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก 
ประสบการณในการเล้ียงโคเน้ือ 
  อายุ หมายถึง จํานวนปของเกษตรกรผูเล้ียงโคเน้ือ ตั้งแตเกิดจนถึงปจจุบัน เศษของอายุตั้งแต 6 เดือนขึ้น
ไปใหเปนจํานวนปเต็ม 
  ระดับการศึกษา หมายถึง การศึกษาขั้นสูงสุดของเกษตรกรผูเล้ียงโคเน้ือ ไดแก ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
ปริญญาตรี ปริญญาโท 
  อาชีพหลัก หมายถึง งานที่ทําเปนประจําและมีรายไดตอบแทนเปนรายไดหลักของครอบครัว ไดแก ทํา
สวน ทําไร ทํานา เล้ียงโคเน้ือ 
  ประสบการณในการเล้ียงโคเน้ือ หมายถึง จํานวนปที่เกษตรกรเล้ียงโคเน้ือ ตั้งแตเริ่มเล้ียงจนถึงปที่เล้ียง
ปจจุบัน 
 สมมติฐานของการวิจัย 

1. ปจจัยทางดานสังคมของเกษตรกรมีความสัมพันธกับสภาพการเล้ียงโคเน้ือ 
2. ปจจัยทางดานเศรษฐกิจของเกษตรกรมีความสัมพันธกับสภาพการเล้ียงโคเน้ือ 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสัมภาษณที่มีโครงสราง (Structured Interview) ที่

ไดรับการตรวจความตรงของเน้ือหา (Content Validity) ความถูกตอง ครบถวนของคําถาม โดยผานการทดสอบกับเกษตรกร
ผูเล้ียงโคเน้ือที่ไมใชกลุมตัวอยาง พรอมปรับปรุงแกไขแลว ประกอบดวย 3 ตอน ดังน้ี 

   ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานทางดานเศรษฐกิจ และทางดานสังคมของเกษตรกร 
   ตอนที่ 2 สภาพการเล้ียงโคเน้ือของเกษตรกร 
   ตอนที่ 3 ปญหาและขอเสนอแนะเก่ียวกับการเล้ียงโคเน้ือของเกษตรกร 
 การเก็บรวบรวมขอมูล คณะผูวิจัยไดนําแบบสัมภาษณไปสัมภาษณกับเกษตรกรผูเล้ียงโคเน้ือในจังหวัดจันทบุรีที่
เปนกลุมตัวอยาง โดยคณะผูวิจัยทําการเก็บขอมูลดวยตนเองและมีนักศึกษาหลักสูตร วท.บ.(เกษตรศาสตร) ปที่ 4 ที่เรียน
วิชาการผลิตโคเน้ือ จํานวน 8 คนเปนผูชวยเก็บรวบรวมขอมูล ในระหวางเดือนกรกฎาคม พฤศจิกายน 2557 โดยขอความ
อนุเคราะหคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  ปศุสัตวจังหวัดจันทบุรี และเกษตรกรผูเล้ียงโคเน้ือใน
จังหวัดจันทบุรี เพื่ออํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูลปจจัยทางดานเศรษฐกิจ - สังคม และสภาพการเล้ียงโคเน้ือ โดยใชสถิติเชิง
พรรณนา(Descriptive Statistic) ประกอบดวยการแจกแจงความถี่(Frequency) จํานวนคารอยละ(Percentage) คาเฉล่ีย
เลขคณิต(Arithmetic Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัย
ทางดานสังคม - เศรษฐกิจกับสภาพการเล้ียงโคเน้ือโดยใชคาสถิติ ไคสแควร(Chi - square)ทดสอบ คานัยสําคัญทางสถิติที่ใช
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ในการวิเคราะหขอมูลครั้งน้ีกําหนดไวที่ระดับ 0.05 และ 0.01  สวนการวิเคราะหขอมูลที่เปนขอความหรือขอมูลเชิงคุณภาพใช
วิธีวิเคราะหเน้ือหา(Content Analysis) แลวนําเสนอในรูปแบบการบรรยายหรือการพรรณนา 

ผลการวิจัย 
ผลจากการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ปจจัยทางดานสังคมของเกษตรกรมีความสัมพันธกับสภาพการเล้ียงโคเน้ือ 

โดยแยกเปนสมมติฐานยอย พบวา 
อายุของเกษตรกรและการเล้ียงโคเน้ือพันธุพื้นเมืองไมมีความสัมพันธกัน 

 อายุของเกษตรกรและวิธีการผสมพันธุโคเน้ือมีความสัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 
 อายุของเกษตรกรและแปลงหญาสําหรับเล้ียงโคเน้ือมีความสัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01 
 อายุของเกษตรกรและขนาดของโรงเรือนโคเน้ือมีความสัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01 

อายุของเกษตรกรและการเกิดโรคโคเน้ือมีความสัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01 
ระดับการศึกษาของเกษตรกรและการเล้ียงโคเน้ือพันธุพื้นเมืองไมมีความสัมพันธกัน 
ระดับการศึกษาของเกษตรกรและวิธีการผสมพันธุโคเน้ือมีความสัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01 
ระดับการศึกษาของเกษตรกรและแปลงหญาสําหรับเล้ียงโคเน้ือไมมีความสัมพันธกัน 
ระดับการศึกษาของเกษตรกรและขนาดของโรงเรือนโคเน้ือมีความสัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01 
ระดับการศึกษาของเกษตรกรและการเกิดโรคโคเน้ือมีความสัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01 
อาชีพหลักของเกษตรกรและการเล้ียงโคเน้ือพันธุพื้นเมืองไมมีความสัมพันธกัน 
อาชีพหลักของเกษตรกรและวิธีการผสมพันธุโคเน้ือมีความสัมพันธกันที่ระดับ 0.01 
อาชีพหลักของเกษตรกรและแปลงหญาสําหรับเล้ียงโคเน้ือไมมีความสัมพันธกัน 
อาชีพหลักของเกษตรกรและขนาดของโรงเรือนโคเน้ือมีความสัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 
อาชีพหลักของเกษตรกรและการเกิดโรคโคเน้ือมีความสัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 
ประสบการณในการเล้ียงโคเน้ือและการเล้ียงโคเน้ือพันธุพื้นเมืองมีความสัมพันธกันที่ระดับ 0.01 
ประสบการณในการเล้ียงโคเน้ือและวิธีการผสมพันธุโคเน้ือมีความสัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01 
ประสบการณในการเล้ียงโคเน้ือและแปลงหญาสําหรับเล้ียงโคเน้ือมีความสัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01 
ประสบการณในการเล้ียงโคเน้ือและขนาดของโรงเรือนโคเน้ือมีความสัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01 
ประสบการณในการเล้ียงโคเน้ือและการเกิดโรคโคเน้ือมีความสัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01 
ผลจากการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ปจจัยทางดานเศรษฐกิจของเกษตรกรมีความสัมพันธกับสภาพการเล้ียงโค

เน้ือ โดยแยกเปนสมมติฐานยอย พบวา 
จํานวนโคเน้ือที่เล้ียงและการเล้ียงโคเน้ือพันธุพื้นเมืองมีความสัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01 
จํานวนโคเน้ือที่เล้ียงและวิธีการผสมพันธุโคเน้ือมีความสัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01 
จํานวนโคเน้ือที่เล้ียงและแปลงหญาสําหรับเล้ียงโคเน้ือมีความสัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01 
จํานวนโคเน้ือที่เล้ียงและขนาดโรงเรือนมีความสัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01 
จํานวนโคเน้ือที่เล้ียงและการเกิดโรคโคเน้ือมีความสัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01 
รายไดจากการเล้ียงโคเน้ือและการเล้ียงโคเน้ือพันธุพื้นเมืองมีความสัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01 
รายไดจากการเล้ียงโคเน้ือและวิธีการผสมพันธุโคเน้ือมีความสัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01 
รายไดจากการเล้ียงโคเน้ือและแปลงหญาสําหรับเล้ียงโคเน้ือมีความสัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01 
รายไดจากการเล้ียงโคเน้ือและขนาดโรงเรือนโคเน้ือมีความสัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01 
รายไดจากการเล้ียงโคเน้ือและการเกิดโรคโคเน้ือมีความสัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01 
รายจายจากการเล้ียงโคเน้ือและการเล้ียงโคเน้ือพันธุพื้นเมืองมีความสัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญที่  0.01 
รายจายจากการเล้ียงโคเน้ือและวิธีการผสมพันธุโคเน้ือมีความสัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01 
รายจายจากการเล้ียงโคเน้ือและแปลงหญาสําหรับเล้ียงโคเน้ือมีความสัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01 
รายจายจากการเล้ียงโคเน้ือและขนาดของโรงเรือนโคเน้ือมีความสัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01 
รายจายจากการเล้ียงโคเน้ือและการเกิดโรคโคเน้ือมีความสัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01 
จํานวนแรงงานที่ใชเล้ียงโคเน้ือและการเล้ียงโคเน้ือพันธุพื้นเมืองไมมีความสัมพันธกัน มห
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จํานวนแรงงานที่ใชเล้ียงโคเน้ือและวิธีการผสมพันธุโคเน้ือมีความสัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01 
จํานวนแรงงานที่ใชเล้ียงโคเน้ือและแปลงหญาสําหรับเล้ียงโคเน้ือมีความสัมพันธกันทีร่ะดับนัยสําคัญที่ 0.01 
จํานวนแรงงานที่ใชเล้ียงโคเน้ือและขนาดของโรงเรือนโคเน้ือมีความสัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01 
จํานวนแรงงานที่ใชเล้ียงโคเน้ือและการเกิดโรคโคเน้ือมีความสัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01 

ตารางที่ 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
การทดสอบสมมติฐาน 

 
สภาพการเล้ียงโคเน้ือ 
ไมมี

ความสัมพันธ 
มี

ความสัมพันธ 
1.ปจจัยทางดานสังคมของเกษตรกรมีความสัมพันธกับสภาพการเล้ียงโค
เนื้อ 

  

-อายุมีความสัมพันธกับสภาพการเล้ียงโคเน้ือ  / 
-ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับสภาพการเล้ียงโคเน้ือ  / 
-อาชีพหลักมีความสัมพันธกับสภาพการเล้ียงโคเน้ือ  / 
-ประสบการณในการเล้ียงโคเน้ือมีความสัมพันธกับสภาพการเล้ียงโคเน้ือ  / 
2.ปจจัยทางดานเศรษฐกิจของเกษตรกรมีความสัมพันธกับสภาพการเล้ียง
โคเนื้อ 

  

-จํานวนโคเน้ือที่เล้ียงมีความสัมพันธกับสภาพการเล้ียงโคเน้ือ  / 
-รายไดจากการเล้ียงโคเน้ือ  / 
-รายจายจากการเล้ียงโคเน้ือ  / 
-จํานวนแรงงานที่ใชเล้ียงโคเน้ือ  / 

สรุปและอภิปรายผล 

 ผูวิจัยจึงไดสรุปและอภิปรายผลการวิจัยดังน้ี 
ปจจัยทางดานสังคม ไดแก อายุ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก และประสบการณในการเล้ียงโคเน้ือมีความสัมพันธกับ

สภาพการเล้ียงโคเน้ือของเกษตรกร 
 1. อายุของเกษตรกรมีความสัมพันธกับสภาพการเล้ียงโคเน้ือ 
     จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางอายุของเกษตรกรและการเล้ียงโคเน้ือ
พันธุพื้นเมืองไมมีความสัมพันธกัน  อายุของเกษตรกรและวิธีการผสมพันธุโคเน้ือมีความสัมพันธกัน(ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05) 
ทั้งน้ีอาจเปนเพราะเกษตรกรที่มีอายุนอยและเริ่มเล้ียงโคเน้ือ เพื่อใหตนทุนในการเล้ียงนอย จึงตองใชวิธีการผสมเทียม เพราะ
เปนการลงทุนที่นอยไมตองซ้ือพอพันธุที่มักจะมีราคาแพงกวา ไมตองเล้ียงพอพันธุ และสวนใหญในการผสมเทียมน้ันเจาหนาที่
ปศุสัตวจะดําเนินการให บางทีไมเสียคาใชจาย  อายุของเกษตรกรและแปลงหญาสําหรับเล้ียงโคเน้ือมีความสัมพันธกัน(ที่ระดับ
นัยสําคัญที่ 0.01) ทั้งน้ีอาจเปนเพราะเกษตรกรที่เริ่มเล้ียงโคเน้ือสวนใหญเปนเกษตรกรที่มีอายุนอย จึงเห็นความสําคัญของ
แปลงหญาสําหรับเล้ียงโคเน้ือ เน่ืองในการเล้ียงโคเน้ือน้ันหญาเปนอาหารที่สําคัญ จะตองมีการเตรียมปลูกสรางแปลงหญา  
อายุของเกษตรกรและขนาดของโรงเรือนโคเน้ือมีความสัมพันธกัน(ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01)ทั้งน้ีอาจเปนเพราะเกษตรกรที่เริ่ม
เล้ียงโคเน้ือสวนใหญเปนเกษตรกรที่มีอายุนอย จึงเห็นความสําคัญของการสรางโรงเรือนที่ไดมาตรฐาน ซ่ึงโรงเรือนเปนปจจัย
การเล้ียงที่สําคัญ  อายุของเกษตรกรและการเกิดโรคโคเน้ือมีความสัมพันธกัน(ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01) ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ
เกษตรกรที่เริ่มเล้ียงโคเน้ือสวนใหญเปนเกษตรกรที่มีอายุยังนอยการเกิดโรคในโคเน้ือมีมากกวาเกษตรกรที่อายุมาก 
 2. ระดับการศึกษาของเกษตรกรมีความสัมพันธกับสภาพการเล้ียงโคเน้ือ.  
     จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับการเล้ียงโคเน้ือพันธุ
พื้นเมือง แปลงหญาสําหรับเล้ียงโคเน้ือปรากฎวาไมมีความสัมพันธกัน  ระดับการศึกษาของเกษตรกรและวิธีการผสมพันธุโค
เน้ือมีความสัมพันธกัน(ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01) ทั้งอาจเปนเพราะเกษตรกรผูเล้ียงโคเน้ือที่ใชวิธีการผสมพันธุโคเน้ือโดยวิธีการ
ผสมเทียมสวนใหญเปนเกษตรกรที่ไดรับการศึกษาระดับประถมศึกษา เกษตรกรขาดความรูในดานการผสมพันธุโคเน้ือ จะมี
การผสมพันธุหลายครั้งจึงจะผสมติด จึงตองอาศัยวิธีการผสมเทียมจากเจาหนาที่ปศุสัตวที่มีความรูความชํานาญมากกวา และมห
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ไดปฏิบัติตามกันตามกัน ซ่ึงสอดคลองกับประจวบ อรุณ (2545) ไดศึกษาการใชเทคโนโลยีในการเล้ียงโคนมของสมาชิก
สหกรณโคนมหนองมวงจํากัด อําเภอบานหม่ี จังหวัดลพบุรี พบวาระดับการศึกษามีความสัมพันธกับการใชเทคโนโลยีในการ
เล้ียงโคนม และ วัชรพงษ กรัณฑกาญจน (2546) ที่ไดศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการยอมรับการเล้ียงโคเน้ือของเกษตรกร
ยากจน พบวา ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับการยอมรับการเล้ียงโคเน้ือของเกษตรกรยากจน และเชนเดียวกับการศึกษา
ของ ชฎารัตน  บุญจันทร(2552)ที่พบวาระดับการศึกษามีความสัมพันธกับสภาพการเล้ียงโคเน้ืออยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ  
ระดับการศึกษาของเกษตรกรและขนาดของโรงเรือนโคเน้ือมีความสัมพันธกัน(ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01) ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ
เกษตรกรที่มีการศึกษามากกวาระดับประถมศึกษาใหความสําคัญกับโรงเรือนที่อยูอาศัยของโค จึงมีการลงทุนในการสราง
โรงเรือนใหไดมาตรฐานมากกวาและขยายขนาดของโรงเรือนโคเน้ือเพิ่มขึ้นมากดวย อยางไรก็ตามในการวิจัยครั้งน้ีระดับ
การศึกษาของเกษตรกรและการเกิดโรคโคเน้ือมีความสัมพันธกัน(ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01) ซ่ึงแตกตางจากการศึกษาของทรง
ศักดิ์  เทพหนู(2552) ไดศึกษาสภาพการเล้ียงโคเน้ือของเกษตรกร ตําบลทาเรือ อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบวา 
ระดับการศึกษากับวิธีการผสมพันธุโคเน้ือ แปลงหญาสําหรับเล้ียงโคเน้ือ ขนาดของโรงเรือนโคเน้ือ การเกิดโรคโคเน้ือปรากฎวา
ไมมีความสัมพันธกัน 
 3. อาชีพหลักของเกษตรกรมีความสัมพันธกับสภาพการเล้ียงโคเน้ือ 
     จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางอาชีพหลักของเกษตรกรกับการเล้ียงโค
เน้ือพันธุพื้นเมือง แปลงหญาสําหรับเล้ียงโคเน้ือปรากฎวาไมมีความสัมพันธกัน  อาชีพหลักของเกษตรกรและวิธีการผสมพันธุ
โคเน้ือมีความสัมพันธกัน(ที่ระดับ 0.01) ทั้งน้ีอาจเปนเพราะเกษตรกรมีอาชีพหลักในการทําการเกษตรหน่ึงในอาชีพหลักคือ
การเล้ียงโคเน้ือ จึงมีการลงทุนในการซ้ือพอพันธุคุมฝูงมากกวา  อาชีพหลักของเกษตรกรและขนาดของโรงเรือนโคเน้ือมี
ความสัมพันธกัน(ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05) ทั้งน้ีอาจเปนเพราะเกษตรกรมีอาชีพหลักในการทําการเกษตรหน่ึงในอาชีพหลักคือ
การเล้ียงโคเน้ือ จึงมีการลงทุนในการสรางโรงเรือนใหไดมาตรฐานมากกวาและขยายขนาดของโรงเรือนโคเน้ือเพื่อรองรับ
จํานวนโคเน้ือที่จะเพิ่มขึ้น  อาชีพหลักของเกษตรกรและการเกิดโรคโคเน้ือมีความสัมพันธกันที่(ระดับนัยสําคัญที่ 0.05) ทั้งอาจ
เปนเพราะเกษตรกรสวนใหญมีอาชีพหลักในการทําการเกษตรหน่ึงในอาชีพหลักคือการเล้ียงโคเน้ือ จึงดูแลเอาใจใสในการเล้ียง
ดูโคเน้ือมากกวาทําใหเกิดโรคนอยกวาเกษตรกรที่มีอาชีพหลักอยางอ่ืน 
 4. ประสบการณในการเล้ียงโคเน้ือมีความสัมพันธกับสภาพการเล้ียงโคเน้ือ 
    จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา จากการวิเคราะหความสัมพนัธระหวางประสบการณในการเล้ียงโคเน้ือและการ
เล้ียงโคเน้ือพันธุพื้นเมืองมีความสัมพันธกัน(ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01) ประสบการณในการเล้ียงโคเน้ือและวิธีการผสมพันธุโค
เน้ือมีความสัมพันธกัน(ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01)  ประสบการณในการเล้ียงโคเน้ือและแปลงหญาสําหรับเล้ียงโคเน้ือมี
ความสัมพันธกัน(ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01)  ประสบการณในการเล้ียงโคเน้ือและขนาดของโรงเรือนโคเน้ือมีความสัมพันธกัน(ที่
ระดับนัยสําคัญที่ 0.01)  ทั้งน้ีอาจเปนเพราะเกษตรกรที่เริ่มเล้ียงโคเน้ือไดมีการพัฒนาการเล้ียงโคเน้ือเขาสูระบบฟารมมาก
ยิ่งขึ้น โดยเริ่มจากการเล้ียงโคเน้ือพันธุพื้นเมืองกอน เม่ือมีความรูความชํานาญหรือมีประสบการณมากขึ้นจึงมีการหาพันธุโค
เน้ือลูกผสมที่มีคุณสมบัติดีมาเล้ียงเพิ่มขึ้น หาพอพันธุและใชวิธีการผสมพันธุโคเน้ือที่หลากหลายเพิ่มขึ้นเพื่อใหผสมติดดีขึ้น มี
การปลูกสรางแปลงหญาเพิ่มมากขึ้น ขยายขนาดโรงเรือนเล้ียงโคเน้ือเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาการเล้ียงโคเน้ือเปนอาชีพมากขึ้น ซ่ึง
สอดคลองกับ รักไทย วีรานันต (2539) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการยอมรับเทคโนโลยีการเล้ียงโคเน้ือแบบ เปนการคาของ
เกษตรกรในจังหวัดเพชรบูรณ พบวาประสบการณในการเล้ียงโคเน้ือ มีความสัมพันธกับการยอมรับเทคโนโลยีในการเล้ียงโค
เน้ือ ซ่ึงแตกตางจากการศึกษาของทรงศักดิ์  เทพหนู(2552) ไดศึกษาสภาพการเล้ียงโคเน้ือของเกษตรกร ตําบลทาเรือ อําเภอ
เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบวา ประสบการณในการเล้ียงโคเน้ือกับการเล้ียงโคเน้ือพันธุพื้นเมือง วิธีการผสมพันธโคเน้ือ 
ขนาดของโรงเรือนโคเน้ือ และการเกิดโรคโคเน้ือ ปรากฎวาไมมีความสัมพันธกัน อยางไรก็ตามในการวิจัยน้ียังพบวา 
ประสบการณในการเล้ียงโคเน้ือและการเกิดโรคโคเน้ือมีความสัมพันธกัน(ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01) โดยเกษตรกรที่ มี
ประสบการณมากขึ้นมักจะเกิดโรคมากขึ้นตามไปดวย ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากเม่ือมีการเล้ียงโคเน้ือเปนระยะเวลานานขึ้นจึงมีการ
สะสมโรคมากขึ้น โอกาสที่จะเกิดโรคจึงมากขึ้น 

ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ ไดแก จํานวนโคเน้ือ รายได รายจาย และจํานวนแรงที่ใชเล้ียงโคเน้ือมีความสัมพันธกับ
สภาพการเล้ียงโคเน้ือของเกษตรกร 
 1. จํานวนโคเน้ือที่เล้ียงมีความสัมพันธกับสภาพการเล้ียงโคเน้ือ 
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     จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางจํานวนโคเน้ือที่เล้ียงและการเล้ียงโค
เน้ือพันธุพื้นเมืองมีความสัมพันธกัน(ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01) ทั้งน้ีอาจเปนเพราะเกษตรที่เริ่มเล้ียงโคเน้ือใหมจะเริ่มจาก
จํานวนโคเน้ือที่นอยกวาและมักจะใชโคเน้ือพันธุพื้นเมือง เน่ืองมีความทนตอสภาพแวดลอมไดดี(ถาวร  ฉิมเล้ียง, 2549 ; ชาญ
ชัย นรเทพไพศาล, 2550) แลวคอยเพิ่มจํานวนโคเน้ือพันธุผสมมากขึ้นภายหลัง  จํานวนโคเน้ือที่เล้ียงและวิธีการผสมพันธุโค
เน้ือมีความสัมพันธกัน(ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01) ทั้งน้ีอาจเปนเพราะโคเน้ือของเกษตรกรมีนอยการใชวิธีการผสมพันธุก็เปน
แบบจูงผสมและผสมเทียม ซ่ึงการผสมเทียมน้ันเหมาะสําหรับเกษตรกรที่มีจํานวนโคนอย ไมตองเล้ียงดูพอพันธุ(ปฐพีชล  วายุ
อัคคี, 2548) ถาโคเน้ือมีมากก็อาจ ใชวิธีการผสมเทียมและพอพันธุคุมฝูง จํานวนโคเน้ือที่เล้ียงและแปลงหญาสําหรับเล้ียงโค
เน้ือมีความสัมพันธกัน(ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01) ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากเกษตรกรบางที่เล้ียงโคเน้ือจํานวนมาก ๆ มีพืชอาหารสัตว
ไมเพียงพอ เกษตรกรที่มีโคเน้ือจํานวนนอยไมมีการปลูกพืชอาหารสัตว เกษตรกรที่มีโคเน้ือจํานวนมากจะมีการปลูกสรางแปลง
หญาสําหรับเล้ียงโคเน้ือ  จํานวนโคเน้ือที่เล้ียงและขนาดโรงเรือนมีความสัมพันธกัน(ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01) ทั้งน้ีอาจเปน
เพราะเกษตรกรที่เล้ียงโคเน้ือจํานวนนอยขนาดของโรงเรือนโคเน้ือก็มีขนาดเล็กสวนเกษตรกรที่มีโคเน้ือจํานวนมากขนาดของ
โรงเรือนโคเน้ือก็มีขนาดใหญ  จํานวนโคเน้ือที่เล้ียงและการเกิดโรคโคเน้ือมีความสัมพันธกัน(ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01) ทั้งน้ี
อาจเปนเพราะเกษตรกรที่มีจํานวนโคเน้ือนอย มีการดแูลเอาใจใสไดงาย จึงทําใหเกิดโรคไดนอยกวาเกษตรกรที่มีจํานวนโคเน้ือ
มาก 
 2. รายไดจากการเล้ียงโคเน้ือมีความสัมพันธกับสภาพการเล้ียงโคเน้ือ 
     จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางรายไดจากการเล้ียงโคเน้ือและการเล้ียง
โคเน้ือพันธุพื้นเมืองมีความสัมพันธกัน(ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01) ทั้งน้ีอาจเปนเพราะเกษตรมีรายไดนอยมีเงินทุนนอยจึงนิยม
เล้ียงโคเน้ือพันธุพื้นเมือง เน่ืองจากมีราคาถูกกวา  รายไดจากการเล้ียงโคเน้ือและวิธีการผสมพันธุโคเน้ือมีความสัมพันธกัน(ที่
ระดับนัยสําคัญที่ 0.01) ทั้งน้ีอาจเปนเพราะเกษตรกรมีรายไดนอย ทําใหวิธีการผสมพันธุแตกตางกัน และเกษตรกรอาจไมคอย
สนใจในการผสมพันธุทําใหผสมติดต่ําในเกษตรกรบางราย  รายไดจากการเล้ียงโคเน้ือและแปลงหญาสําหรับเล้ียงโคเน้ือมี
ความสัมพันธกัน(ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01) ทั้งน้ีอาจเปนเพราะเกษตรกรมีรายไดนอยมีเงินทุนนอยก็ไมคอยมีการปลูกสราง
แปลงหญาสําหรับเล้ียงโคเน้ือ  รายไดจากการเล้ียงโคเน้ือและขนาดโรงเรือนโคเน้ือมีความสัมพันธกัน (ที่ระดับนัยสําคัญที่ 
0.01) ทั้งน้ีอาจเปนเพราะรายไดเปนส่ิงจําเปนอยางมากในการสรางโรงเรือนและลักษณะของโรงเรือนวาเปนโรงเรือนไม หรือ
โรงเรือนปูนซิเมนต เม่ือเกษตรกรมีรายไดมากก็จะสรางโรงเรือนโคเน้ือที่ไดมาตรฐานมีขนาดใหญขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับ รักไทย  
วีรานันต (2539) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการยอมรับเทคโนโลยีการเล้ียงโคเน้ือแบบ เปนการคาของเกษตรกรในจังหวัด
เพชรบูรณ พบวา รายได ในการเล้ียงโคเน้ือ มีความสัมพันธกับการยอมรับเทคโนโลยีในการเล้ียงโคเน้ือ  รายไดจากการเล้ียงโค
เน้ือและการเกิดโรคโคเน้ือมีความสัมพันธกัน(ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01) ทั้งน้ีอาจเปนเพราะเกษตรกรมีรายไดจากการเล้ียงโค
เน้ือนอยจึงจําเปนตองหารายไดอ่ืนทดแทน การดูแลอาจไมดีนักจึงมีโรคเกิดขึ้น 
 3. รายจายจากการเล้ียงโคเน้ือมีความสัมพันธกับสภาพการเล้ียงโคเน้ือ 
     จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางรายจายจากการเล้ียงโคเน้ือและการ
เล้ียงโคเน้ือพันธุพื้นเมืองมีความสัมพันธกัน(ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01) ทั้งน้ีอาจเปนเพราะเกษตรกรมีรายจายนอย เม่ือเล้ียงโค
เน้ือพันธุพื้นเมือง เน่ืองจากโคเน้ือพันธุพื้นเมืองเล้ียงงาย คาใชจายนอย  รายจายจากการเล้ียงโคเน้ือและวิธีการผสมพันธุโค
เน้ือมีความสัมพันธกัน(ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01) ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากคาใชจายในการผสมพันธุโคเน้ือแตกตางกันตามวิธีการผสม
พันธุ เชนจากการใชพอพันธุคุมฝูงจะใชคาใชจายในการซ้ือพอพันธุและคาเล้ียงดูจะมากขึ้น แตถาเปล่ียนมาเปนวิธีการผสม
พันธุแบบผสมเทียมคาใชจายจะลดลงได  รายจายจากการเล้ียงโคเน้ือและแปลงหญาสําหรับเล้ียงโคเน้ือมีความสัมพันธกัน(ที่
ระดับนัยสําคัญที่ 0.01) อาจเปนเพราะถารายจายในการเล้ียงโคเน้ือเพิ่มมากยิ่งขึ้นจะทําให จํานวนการปลูกหญาลดนอยลง แต
กลับไปหาหญาธรรมชาติมาใชเล้ียงโคเน้ือมากยิ่งขึ้น  รายจายจากการเล้ียงโคเน้ือและขนาดของโรงเรือนโคเน้ือมีความสัมพันธ
กัน(ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01) อาจเปนเพราะ ถารายจายในการเล้ียงโคเน้ือสูง ขนาดโรงเรือนโคเน้ือก็มีขนาดเล็กลงเกษตรกรไม
มีเงินทุนที่จะมาสรางโรงเรือนใหมีขนาดใหญ ซ่ึงสอดคลองกับ รักไทย  วีรานันต (2539) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการยอมรับ
เทคโนโลยีการเล้ียงโคเน้ือแบบ เปนการคาของเกษตรกรในจังหวัดเพชรบูรณ พบวา รายจายในการเล้ียงโคเน้ือ มีความสัมพันธ
กับการยอมรับเทคโนโลยีในการเล้ียงโคเน้ือ  รายจายจากการเล้ียงโคเน้ือและการเกิดโรคโคเน้ือมีความสัมพันธกัน(ที่ระดับ
นัยสําคัญที่ 0.01) ทั้งน้ีอาจเปนเพราะถารายจายในการเล้ียงโคเน้ือเพิ่มมากขึ้นจะทําใหเกษตรกรพยายามลดรายจายจากการ
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     จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางจํานวนโคเน้ือที่เล้ียงและการเล้ียงโค
เน้ือพันธุพื้นเมืองมีความสัมพันธกัน(ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01) ทั้งน้ีอาจเปนเพราะเกษตรที่เริ่มเล้ียงโคเน้ือใหมจะเริ่มจาก
จํานวนโคเน้ือที่นอยกวาและมักจะใชโคเน้ือพันธุพื้นเมือง เน่ืองมีความทนตอสภาพแวดลอมไดดี(ถาวร  ฉิมเล้ียง, 2549 ; ชาญ
ชัย นรเทพไพศาล, 2550) แลวคอยเพิ่มจํานวนโคเน้ือพันธุผสมมากขึ้นภายหลัง  จํานวนโคเน้ือที่เล้ียงและวิธีการผสมพันธุโค
เน้ือมีความสัมพันธกัน(ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01) ทั้งน้ีอาจเปนเพราะโคเน้ือของเกษตรกรมีนอยการใชวิธีการผสมพันธุก็เปน
แบบจูงผสมและผสมเทียม ซ่ึงการผสมเทียมน้ันเหมาะสําหรับเกษตรกรที่มีจํานวนโคนอย ไมตองเล้ียงดูพอพันธุ(ปฐพีชล  วายุ
อัคคี, 2548) ถาโคเน้ือมีมากก็อาจ ใชวิธีการผสมเทียมและพอพันธุคุมฝูง จํานวนโคเน้ือที่เล้ียงและแปลงหญาสําหรับเล้ียงโค
เน้ือมีความสัมพันธกัน(ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01) ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากเกษตรกรบางที่เล้ียงโคเน้ือจํานวนมาก ๆ มีพืชอาหารสัตว
ไมเพียงพอ เกษตรกรที่มีโคเน้ือจํานวนนอยไมมีการปลูกพืชอาหารสัตว เกษตรกรที่มีโคเน้ือจํานวนมากจะมีการปลูกสรางแปลง
หญาสําหรับเล้ียงโคเน้ือ  จํานวนโคเน้ือที่เล้ียงและขนาดโรงเรือนมีความสัมพันธกัน(ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01) ทั้งน้ีอาจเปน
เพราะเกษตรกรที่เล้ียงโคเน้ือจํานวนนอยขนาดของโรงเรือนโคเน้ือก็มีขนาดเล็กสวนเกษตรกรที่มีโคเน้ือจํานวนมากขนาดของ
โรงเรือนโคเน้ือก็มีขนาดใหญ  จํานวนโคเน้ือที่เล้ียงและการเกิดโรคโคเน้ือมีความสัมพันธกัน(ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01) ทั้งน้ี
อาจเปนเพราะเกษตรกรที่มีจํานวนโคเน้ือนอย มีการดแูลเอาใจใสไดงาย จึงทําใหเกิดโรคไดนอยกวาเกษตรกรที่มีจํานวนโคเน้ือ
มาก 
 2. รายไดจากการเล้ียงโคเน้ือมีความสัมพันธกับสภาพการเล้ียงโคเน้ือ 
     จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางรายไดจากการเล้ียงโคเน้ือและการเล้ียง
โคเน้ือพันธุพื้นเมืองมีความสัมพันธกัน(ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01) ทั้งน้ีอาจเปนเพราะเกษตรมีรายไดนอยมีเงินทุนนอยจึงนิยม
เล้ียงโคเน้ือพันธุพื้นเมือง เน่ืองจากมีราคาถูกกวา  รายไดจากการเล้ียงโคเน้ือและวิธีการผสมพันธุโคเน้ือมีความสัมพันธกัน(ที่
ระดับนัยสําคัญที่ 0.01) ทั้งน้ีอาจเปนเพราะเกษตรกรมีรายไดนอย ทําใหวิธีการผสมพันธุแตกตางกัน และเกษตรกรอาจไมคอย
สนใจในการผสมพันธุทําใหผสมติดต่ําในเกษตรกรบางราย  รายไดจากการเล้ียงโคเน้ือและแปลงหญาสําหรับเล้ียงโคเน้ือมี
ความสัมพันธกัน(ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01) ทั้งน้ีอาจเปนเพราะเกษตรกรมีรายไดนอยมีเงินทุนนอยก็ไมคอยมีการปลูกสราง
แปลงหญาสําหรับเล้ียงโคเน้ือ  รายไดจากการเล้ียงโคเน้ือและขนาดโรงเรือนโคเน้ือมีความสัมพันธกัน (ที่ระดับนัยสําคัญที่ 
0.01) ทั้งน้ีอาจเปนเพราะรายไดเปนส่ิงจําเปนอยางมากในการสรางโรงเรือนและลักษณะของโรงเรือนวาเปนโรงเรือนไม หรือ
โรงเรือนปูนซิเมนต เม่ือเกษตรกรมีรายไดมากก็จะสรางโรงเรือนโคเน้ือที่ไดมาตรฐานมีขนาดใหญขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับ รักไทย  
วีรานันต (2539) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการยอมรับเทคโนโลยีการเล้ียงโคเน้ือแบบ เปนการคาของเกษตรกรในจังหวัด
เพชรบูรณ พบวา รายได ในการเล้ียงโคเน้ือ มีความสัมพันธกับการยอมรับเทคโนโลยีในการเล้ียงโคเน้ือ  รายไดจากการเล้ียงโค
เน้ือและการเกิดโรคโคเน้ือมีความสัมพันธกัน(ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01) ทั้งน้ีอาจเปนเพราะเกษตรกรมีรายไดจากการเล้ียงโค
เน้ือนอยจึงจําเปนตองหารายไดอ่ืนทดแทน การดูแลอาจไมดีนักจึงมีโรคเกิดขึ้น 
 3. รายจายจากการเล้ียงโคเน้ือมีความสัมพันธกับสภาพการเล้ียงโคเน้ือ 
     จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางรายจายจากการเล้ียงโคเน้ือและการ
เล้ียงโคเน้ือพันธุพื้นเมืองมีความสัมพันธกัน(ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01) ทั้งน้ีอาจเปนเพราะเกษตรกรมีรายจายนอย เม่ือเล้ียงโค
เน้ือพันธุพื้นเมือง เน่ืองจากโคเน้ือพันธุพื้นเมืองเล้ียงงาย คาใชจายนอย  รายจายจากการเล้ียงโคเน้ือและวิธีการผสมพันธุโค
เน้ือมีความสัมพันธกัน(ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01) ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากคาใชจายในการผสมพันธุโคเน้ือแตกตางกันตามวิธีการผสม
พันธุ เชนจากการใชพอพันธุคุมฝูงจะใชคาใชจายในการซ้ือพอพันธุและคาเล้ียงดูจะมากขึ้น แตถาเปล่ียนมาเปนวิธีการผสม
พันธุแบบผสมเทียมคาใชจายจะลดลงได  รายจายจากการเล้ียงโคเน้ือและแปลงหญาสําหรับเล้ียงโคเน้ือมีความสัมพันธกัน(ที่
ระดับนัยสําคัญที่ 0.01) อาจเปนเพราะถารายจายในการเล้ียงโคเน้ือเพิ่มมากยิ่งขึ้นจะทําให จํานวนการปลูกหญาลดนอยลง แต
กลับไปหาหญาธรรมชาติมาใชเล้ียงโคเน้ือมากยิ่งขึ้น  รายจายจากการเล้ียงโคเน้ือและขนาดของโรงเรือนโคเน้ือมีความสัมพันธ
กัน(ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01) อาจเปนเพราะ ถารายจายในการเล้ียงโคเน้ือสูง ขนาดโรงเรือนโคเน้ือก็มีขนาดเล็กลงเกษตรกรไม
มีเงินทุนที่จะมาสรางโรงเรือนใหมีขนาดใหญ ซ่ึงสอดคลองกับ รักไทย  วีรานันต (2539) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการยอมรับ
เทคโนโลยีการเล้ียงโคเน้ือแบบ เปนการคาของเกษตรกรในจังหวัดเพชรบูรณ พบวา รายจายในการเล้ียงโคเน้ือ มีความสัมพันธ
กับการยอมรับเทคโนโลยีในการเล้ียงโคเน้ือ  รายจายจากการเล้ียงโคเน้ือและการเกิดโรคโคเน้ือมีความสัมพันธกัน(ที่ระดับ
นัยสําคัญที่ 0.01) ทั้งน้ีอาจเปนเพราะถารายจายในการเล้ียงโคเน้ือเพิ่มมากขึ้นจะทําใหเกษตรกรพยายามลดรายจายจากการ
เกิดโรคใหนอยลง 
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 4. จํานวนแรงงานที่ใชเล้ียงโคเน้ือมีความสัมพันธกับสภาพการเล้ียงโคเน้ือ 
     จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางจํานวนแรงงานที่ใชเล้ียงโคเน้ือและการ
เล้ียงโคเน้ือพันธุพื้นเมืองไมมีความสัมพันธกัน  จํานวนแรงงานที่ใชเล้ียงโคเน้ือและวิธีการผสมพันธุโคเน้ือมีความสัมพันธกัน(ที่
ระดับนัยสําคัญที่ 0.01) ทั้งน้ีอาจเปนเพราะจํานวนแรงงานที่ใชเล้ียงโคเน้ือ 1 คนจะใชวิธีการจูงผสมมากกวาการใชวิธีการอ่ืนๆ
ในการผสมพันธุโคเน้ือ  จํานวนแรงงานที่ใชเล้ียงโคเน้ือและแปลงหญาสําหรับเล้ียงโคเน้ือมีความสัมพันธกัน(ที่ระดับนัยสําคัญที่ 
0.01)ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ จํานวนแรงงานที่ใชเล้ียงโคเน้ือ 1 คนมีการปลูกสรางแปลงหญาสําหรับเล้ียงโคเน้ือมากที่สุด  จํานวน
แรงงานที่ใชเล้ียงโคเน้ือและขนาดของโรงเรือนโคเน้ือมีความสัมพันธกัน(ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01)  ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ ขนาด
โรงเรือนโคเน้ือมักตองใชแรงงานจากเกษตรกรมาใชในการกอสรางโรงเรือนและดูแลทําความสะอาด  จํานวนแรงงานที่ใชเล้ียง
โคเน้ือและการเกิดโรคโคเน้ือมีความสัมพันธกัน(ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01) ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ การปองกันการเกิดโรคในโคเน้ือ
มักตองใชแรงงานที่ใชเล้ียงโคเน้ือมาชวยดูแล  

ปญหาและขอเสนอแนะ 
 ปญหาการเล้ียงโคเน้ือของเกษตรกร 
 เกษตรกรผูเล้ียงโคเน้ือสวนใหญหาซ้ือพันธุโคเน้ือที่มีลักษณะดไีดยาก มีราคาแพง ขาดความรูในการผสมพันธุโคเน้ือ 
เจาหนาที่ปศุสัตวไมเพียงพอกับความตองการในการผสมพันธุโคเน้ือ ขาดความรูในการดานอาหารและการใหอาหารโคเน้ือ โค
เน้ือสวนใหญจะโตชาเน่ืองไดรับอาหารไมเพียงพอ ไมนิยมเสริมอาหารขน อาหารไมเพียงพอโดยเฉพาะในฤดูรอน วัสดุที่ใชใน
การกอสรางโรงเรือนมีราคาแพง การกอสรางโรงเรือนที่ยังไมไดมาตรฐาน เกษตรกรมีเงินทุนนอย ขาดความรูในการควบคุม
และปองกันโรค 
 ขอเสนอแนะเก่ียวกับการเล้ียงโคเน้ือของเกษตรกร 
 ควรมีการสนับสนุนพันธุโคเน้ือใหแกเกษตรกร โดยหาพันธุที่เหมาะสมและราคาถูกบริการใหแกเกษตรกร การหา
นํ้าเชื้อพันธุลูกผสมมาใชในการผสมเทียม จัดหาแหลงเงินกูที่มีดอกเบี้ยต่ําใหแกเกษตรกรสําหรับจัดซ้ือโคเน้ือมาเล้ียง ควรมีการ
ฝกอบรมวิธีการผสมพันธุโคเน้ือ ควรมีการฝกอบรมเก่ียวกับการใหอาหารโคเน้ือ การปลูกสรางแปลงหญา และการถนอมพืช
อาหารสัตว ควรมีการสนับสนุนในการกอสรางโรงเรือนใหไดมาตรฐาน ควรมีการสนับสนุนในการทําวัคซีนปองกันโรคระบาด
ใหแกเกษตรกร ควรมีการอบรมดานการควบคุมและปองกันโรค 
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การพัฒนากระบวนการแปรรูปและผลิตเครื่องจักรสําหรับผลิตภัณฑจากมะมุด 
Development of transforming Process and Manufactory of Machinery for 

Cutting and Peeling Products of Horse Mangoes. 
จันทิรา  ภูมา1,ปราโมทย  สองเจริญกุล1,ปยพัฒน   เสนานุช1,อนุวัฒน สุวรรณละออง1, 

พูลทรัพย  อินทรสังข2,ดวงเดือน  สงฤทธ์ิ2,พิทยา  อําพนพนารัตน3 
1สาขาระบบสารสนเทศ  คณะเทคโนโลยีการจัดการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

2สาขาอาหารและโภชนาการ  คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
3สาขาเกษตรกลวิธาน  คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

บทคัดยอ 

 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ  1)  ศึกษาออกแบบสรางเครื่องผลิตภัณฑมะมุด  2)  ศึกษาแหลงวัสดุในการผลิต
เครื่องจักรใหมีความประหยัดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด  และ  3)  เพื่อศึกษาการแปรรูปมะมุด  ประชากรที่ใชในการศึกษา
ครั้งน้ี  คือ  ผูบริโภคผลิตภัณฑมะมุดในจังหวัดนครศรีธรรมราช  ทั้ง  23  อําเภอ  ผูวิจัยใชการสุมตัวอยางแบบเจาะจงไดกลุม
ตัวอยางที่ใชในการศึกษาจํานวน  400  ราย  เครื่องมือที่ใชในการศึกษา  ไดแก  แบบสอบถาม  สถิติที่ใช  ไดแก  คารอยละ  
(Percentage)  คาเฉล่ีย  (Mean)  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)  และการวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว (One-Way ANOVA) ผลการศึกษาพบวา  โดยปกติแลวชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช   มีการบริโภคผลิตภัณฑมะมุด  2  
รูปแบบ  คือ  การแปรรูปผลิตภัณฑมะมุดในการประกอบอาหาร  และการบริโภคผลสด   
 จากการศึกษาออกแบบเครื่องผลิตภัณฑและแหลงวัตถุดิบในการผลิตเครื่องจักร  พบวา  ผลการปอกมะมุดดวย
เครื่องปอกมะมุดมีคาเฉล่ียเวลาในการปอก  เทากับ  8.17  วินาที  คาเฉล่ียนํ้าหนักที่สูญเสียในการปอกมะมุด  เทากับ  11.07  
เปอรเซ็นต  มีสมรรถนะการทํางาน  เทากับ  112  ผล/ช่ัวโมง  มากกวาการปอกมะมุดดวยแรงคนถึง  3.5  เทา  และตนทุน
ในการผลิตเครื่องปอกมะมุดอยูที่  6,121  บาท/เครื่อง ซ่ึงเครื่องมือที่ใชในการแปรรูปผลมะมุดนอกจากจะชวยประหยัดเวลา
แลวยังจะชวยหลีกเล่ียงการถูกนํ้ายางมะมุดที่เปนอันตราย  เพราะจะเกิดแผลผุพองหรือรอนมือได  และจากการศึกษาการแปร
รูปมะมุด  พบวา  จากการวิจัยสามารถเพิ่มผลิตภัณฑมะมุดใหมีผลิตภัณฑอ่ืนเพิ่มขึ้น  ไดแก  ผลิตภัณฑนํ้ามะมุด  ผลิตภัณฑ
มะมุดแชอ่ิม  ผลิตภัณฑมะมุดกวน  และผลิตภัณฑเสนมะมุดอบแหง ซ่ึงทําใหมีผลิตภัณฑมะมุดบริโภคไดยาวนานยิ่งขึ้น  และ
มีใหบริโภคไดตลอดทั้งป   
 นอกจากน้ียังทําใหเกิดการอนุรักษและรักษาผลไมมะมุดไวในชุมชน  โดยมีเครื่องมือที่ใชในการแปรรูปที่ไรสารเคมี  
ซ่ึงการแปรรูปผลิตภัณฑมะมุดสามารถเพิ่มมูลคาผลไมพื้นบานและสรางรายไดเสริมใหกับชุมชนไดอยางยั่งยืน  อีกทั้งยังเปน
แหลงเรียนรูใหคนรุนหลังไดศึกษาขอมูลและเรียนรูสืบตอไป 
คําสําคัญ : มะมุด,การแปรรูป, เครื่องจักร, ผลิตภัณฑ 

Abstract 

 This research aimed to 1) develop of design and product a machinery for horse mangoes 2) study 
material resources to product machine 3) study the horse mango processing. The research population 
was horse mango’s consumers from 23 districts in Nakon Si Thammarat  Province. The  samples were 
selected by sampling with the total 400 cases. The questionnaires were used a tool. The used statistics 
were percentage, means, standard deviation and One-way ANOVA. The study found that Nakon Si 
Thammarat’s people have consumed horse mango products in two way; processed horse mangoes anal 
fresh ones.    
   From the study, the results indicated that the average time in peeling horse mangoes by using 
the machine was equal 8.17 seconds; the average weight loss was equal 11.07 percent, The performance 
competency was equal 112 fruit per hour that more than using labor to 3.5 times and production cost of 
building horse mango peeling machine was 6,121 baht per machine. This was not only saved time but 
also avoided horse mango latex with dangerous in case of ulcer and cold sore. The found that increasing มห
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of horse mango products such as horse mango juice, preserved horse mango product, mixed horse 
mango product and horse mango salad that make the horse mango products keep longer consuming and 
consume throughout the year. 
  In addition, the result of this research is created the conservation and preservation of horse 
mango in the community by using a chemical free transforming machine. Transforming of horse mango 
products can increase local fruit value and generate additional income to community as sustainability. 
Moreover, It is a place of leaning for future generations and continue beyond leaning.  
Keywords: horse mango, transforming, machine, products   

บทนํา 

จังหวัดนครศรีธรรมราชมีการปลูกผลไมเปนจํานวนมาก รวมทั้งผลไมพื้นบานที่หาไดตามทองตลาดทั่วไปแตไมไดรับ
ความนิยม  สืบเน่ืองมาจากการนําไปรับประทานเพราะบางครั้งเปลือกของผลไมแข็งเกินไป  และมียางที่มีผลกระทบกับผิวหนัง
ทําใหผิวหนังเปนรอยไหมได (พีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ และคณะ . 2544.) ผลไมพื้นบานน้ีไดแก มะมุด  ช่ือวิทยาศาสตร : 
Mangifera foetida เปนพืชในสกุลเดียวกับมะมวง ( https://th.wikipedia.org/wiki.2557 )ซ่ึงมีวางขายอยูทั่วไป  และราคา
คอนขางถูก  มีความนิยมรับประทานกันในวงแคบเทาน้ัน  แตสรรพคุณของมะมุดมีหลากหลายทั้งเปนผลไมที่มีวิตามินสูงถึง 
91/100กรัมและแคลเซียม 51/100กรัม แตทั้งน้ีควรบริโภคมะมุดผลดิบเพราะมีคุณคาทางโภชนาการที่สูงกวาผลสุก (นิดดา 
หงสวิวัฒน และทวีทอง หงสวิวัฒน. 2550.)   มีสรรพคุณทางยา  และนําไปปรุงอาหารในชีวิตประจําวันตาง ๆ ได  ในปจจุบัน
ประเทศไทยเปนอีกประเทศหน่ึงที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีเครื่องอํานวยความสะดวกมากมายไมวาจะเปนประเภทอุปโภค-
บริโภค โดยสวนใหญในภาคอุตสาหกรรมครัวเรือนทั่วไปตามบานเรือนและที่พักอาศัยจะเนนทางดานการผลิต  แตไมมีเครื่อง
ปอกผลไมที่เนนผลไมเปลือกแข็ง 

ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจทําการศึกษาผลิตเครื่องจักรหรือเครื่องมือในการ ผลิตภัณฑจากมะมุดใหสามารถใชงานจริง
สอดคลองกับการวิจัยผลิตภัณฑใหมๆจากมะมุดที่จะแปรรูปใหไดอยางรวดเร็ว  และถูกสุขลักษณะ  รวมทั้งการผลิตเครื่องจักร
น้ีมีราคาที่ถูกกวาในตลาด  และสามารถตอยอดความคิดในการจัดจําหนายเครื่องจักรชนิดน้ี และการแปรรูปผลิตภัณฑจาก
มะมุด ใหเกิดรายไดใหกับชุมชนที่เขารวมการพัฒนา 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาออกแบบสรางเครื่องปอกมะมุด 
2. เพื่อศึกษาวัสดุในการสรางเครื่องจักรใหมีความประหยัดและประสิทธิภาพมากที่สุด 
3. เพื่อศึกษาการแปรรูปมะมุด 

อุปกรณและวิธีการดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ี ดําเนินการวิจัย มีวัตถุประสงคเพื่อการสรางเครื่องปอกมะมุด  และสรางแบบสอบถามเพื่อศึกษาการ
แปรรูปผลิตภัณฑจากมะมุดผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนในการศึกษาวิจัยดังรายละเอียดตอไปน้ี 

1. ออกแบบและสรางเครื่องปอกมะมุดที่ตนทุนการผลิตนอยกวาในทองตลาด 
2. ศึกษาการแปรรูปมะมุดในรูปแบบตาง ๆ  

1. การสรางเคร่ืองปอกผลมะมุด 
การวิจัยครั้งน้ี ดําเนินการวิจัยโดยใชระเบียบการวิจัยเชิงทดลองโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการสรางเครื่องปอกผลมะมุด  

ผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนในการศึกษาวิจัยดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 1.1  วัสดุ เคร่ืองมือ อุปกรณ และวิธีการทดลอง 

1.1.1  วัสดุที่ใชในการทําเคร่ืองปอกมะมุด 
 
 
 
 มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี



การประชุมวิชาการวิจัยรำาไพพรรณี ครั้งที่ 9, “การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2558

500 176 

 

ตารางที่ 1 วัสดุที่ใชในการทําเครื่องปอกมะมุด 

 
1.2  เคร่ืองมือ อุปกรณ 

1.2.1 เครื่องเชื่อมไฟฟา    
1.2.2 สวานมือ 
1.2.3 หินเจียรไนมือ 
1.2.4 ไฟเบอรตัดเหล็ก 
1.2.5 ตัวยิงรีเวรด 
1.2.6 ประแจ เบอร 19, 10 
1.2.7 ไขควง 
1.2.8 ตลับเมตร 
1.2.9 ฉาก 
1.2.10 คอน 

1.3 วิธีการทดลอง 
ขั้นตอนการสรางเครื่องปอกมะมุด 

1.3.1 ศึกษารูปแบบและการทํางานของเครื่องปอก 
1.3.2 ออกแบบเครื่องปอกมะมุดและสรางเครื่องปอกมะมุด 
1.3.3 สรางชุดใบมีดปอก 
1.3.4 สรางตัวจับมะมุดสวนหัว – ทาย 
1.3.5 ติดตั้งชุดสายไฟ และกลองควบคุมไฟฟา มห
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1.3.6 ทําการทาสีชิ้นงาน 
1.4 การทดสอบ 

ทําการทดสอบเครื่องปอกมะมุด3 ซํ้า ตามขั้นตอนดังน้ี 
1.4.1 ทําการทดสอบปอกมะมุดดวยแรงงานคนเตรียมมะมุดจํานวน 3 ซํ้า 

1.4.1.1 นํามะมุดที่เตรียมไวไปชั่งนํ้าหนักกอนปอกแลวบันทึกผล 
1.4.1.2 นํามะมุดที่ไดชั่งนํ้าหนักแลวไปปอกดวยแรงงานคน 
1.4.1.3 จับเวลาที่ใชในการปอกทั้งหมด3 ซํ้าแลวบันทึกผล 
1.4.1.4 นํามะมุดที่ปอกแลวไปชั่งนํ้าหนักหลังปอกแลวบันทึกผล 
1.4.1.5 คํานวณและแปรผล  ใชสูตรคํานวณเปอรเซ็นต 
นํ้าหนักที่สูญเสียในการปอก   =นํ้าหนักกอนปอก – นํ้าหนักหลังปอก × 100 
                                                  นํ้าหนักกอนปอก 

1.4.2 ทําการทดสอบปอกมะมุดดวยเครื่องปอกมะมุด 
1.4.2.1 เตรียมมะมุดจํานวน 3 ซํ้า 
1.4.2.2 นํามะมุดที่เตรียมไวไปชั่งนํ้าหนักกอนปอกแลวบันทึกผล 
1.4.2.3 นํามะมุดที่ไดชั่งนํ้าหนักแลวไปปอกดวยเครื่องปอกมะมุด 
1.4.2.4 จับเวลาที่ใชในการปอกทั้งหมด3 ซํ้าแลวบันทึกผล 
1.4.2.5 นํามะมุดที่ปอกแลวไปชั่งนํ้าหนักหลังปอกแลวบันทึกผล 
1.4.2.6 คํานวณและแปรผล    ใชสูตรคํานวณเปอรเซ็นต                                                                                                       
นํ้าหนักที่สูญเสียในการปอก =นํ้าหนักกอนปอก – นํ้าหนักหลังปอก × 100 
                       นํ้าหนักกอนปอก 

2. ศึกษารูปแบบการแปรรูปมะมุด 
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี  คือ  ผูบริโภคผลิตภัณฑมะมุดในจังหวัดนครศรีธรรมราช  ทั้ง  23  อําเภอ  ผูวิจัย

ใชการสุมตัวอยางแบบเจาะจงไดกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาจํานวน  400  ราย  เครื่องมือที่ใชในการศึกษา  ไดแก  
แบบสอบถาม  สถิติที่ใช  ไดแก  คารอยละ  (Percentage)  คาเฉล่ีย  (Mean)  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  
Deviation)  และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  (One-Way  ANOVA)   

ผลการวิจัย 

1. ผลทดสอบการทํางานของเครื่อง 
ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบความเร็วรอบของเพลาใบมีดในความเร็วรอบ 155 ,233 และ 310  รอบ/นาท ี

ความเร็ว
รอบของ
มะมุด   

รอบ/นาที 

เพลา 
 

น้ิว 

ความเร็ว
รอบของ

เพลาใบมีด 
รอบ/นาที 

เพลา 
 

น้ิว 

นํ้าหนักมะมุด 
กรัม 

ความเร็วการ
เคล่ือนที่ของ

ใบมีด 
เมตร/นาที 

 

นํ้าหนักที่
สูญเสียในการ
ปอกมะมุด 

( % ) 

เวลาที่ใชใน
การปอก
มะมุด 

(ลูก/วินาที) กอน 
ปอก 

หลัง 
ปอก 

ขับ ตาม ขับ ตาม 

155 2 6 155 2 6 467 400 7.4 14.33 24.8 

155 2 6 233   3 6 475 425 9.9 10.72 19.8 

155 2 6 310 4 6 474 429 12.4 9.39 14.8 

 
จากตารางที่ 2 ความเร็วของเพลาใบมีดปอก 155 รอบ/นาที ใบมีดมีการปอกซํ้าที่เดิม เน่ืองจากความเร็วรอบของ

มะมุดกับความเร็วรอบของเพลาใบมีดไมสัมพันธกันจึงทําใหนํ้าหนักที่สูญเสียในการปอกมากเกินไป ผิวมะมุดสะอาดเปนรอย
เสนไมเรียบ มห
าว
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 ความเร็วของเพลาใบมีดปอก 233 รอบ/นาที ใบมีดมีการปอกที่ต่อเนื่องเนื่องจากความเร็วรอบของมะมุดกับ 
ความเร็วรอบของเพลาใบมีดมีความสัมพันธ์กันจึงทำาให้นำ้าหนักที่สูญเสียพอดีและให้ผลเป็นที่น่าพอใจ ผิวมะมุดสะอาดแต่เกิด 
เป็นเส้นไม่เรียบความเร็วของเพลาใบมีดปอก 310 รอบ/นาที ใบมีดมีการกินเป็นขดลวด เนื่องจากความเร็วรอบของเพลาใบมีด
เร็วเกินไปไม่สัมพันธ์กันกับความเร็วรอบของมะมุดจึงทำาให้นำ้าหนักที่สูญเสียน้อยผิวมะมุดไม่สะอาดเกิดเป็นรอยเส้นไม่เรียบมาก
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ความเร็วของเพลาใบมีดปอก 233 รอบ/นาที ใบมีดมีการปอกที่ตอเน่ืองเน่ืองจากความเร็วรอบของมะมุดกับ
ความเร็วรอบของเพลาใบมีดมีความสัมพันธกันจึงทําใหนํ้าหนักที่สูญเสียพอดีและใหผลเปนที่นาพอใจ ผิวมะมุดสะอาดแตเกิด
เปนเสนไมเรียบ 
ความเร็วของเพลาใบมีดปอก 310 รอบ/นาที ใบมีดมีการกินเปนขดลวด เน่ืองจากความเร็วรอบของเพลาใบมีดเร็วเกินไปไม
สัมพันธกันกับความเร็วรอบของมะมุดจึงทําใหนํ้าหนักทีสู่ญเสียนอยผิวมะมุดไมสะอาดเกิดเปนรอยเสนไมเรียบมาก 

ดั้งน้ัน ความเร็วของเพลาใบมีดปอก 233 รอบ/นาที เปนความเร็วรอบที่นาพอใจ เหมาะสําหรับนําไปทําการทดสอบ 
2. ผลการทดสอบโดยใชแรงงานคนกับเครื่องปอกมะมุด    จากการทดสอบการใชแรงงานคนปอกมะมุด และการใช

เครื่องปอกมะมุดเวลาที่ใชแรงงานคนปอกมะมุดได51วินาที สําหรับเวลาที่ใชเครื่องปอกมะมุดน้ันได 14.5 วินาที จึงทําใหเวลา
ในการปอกมะมุดและนํ้าหนักที่สูญเสียในการปอกมะมุดเปนที่นาพอใจ 

  จึงสรุปผลไดวาการออกแบบสรางเครื่องปอกมะมุดน้ันบรรลุเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวโดยการทดสอบปอก
มะมุด ตามตารางตอไปน้ี 
ตารางที่ 3 แสดงผลการปอกมะมุดโดยใชแรงงานคน 

 
ซํ้าที่ 

 
เวลาที่ปอก (วินาที) 

นํ้าหนักมะมุด (กรัม) นํ้าหนักที่สูญเสีย 
( % ) กอนปอก หลังปอก 

1 20 425 350 17.65 

2 28 450 375 16.67 

3 29 475 400 15.79 

เฉล่ีย 25.67 450 375 16.67 

จากตารางที่ 3 ผลการปอกมะมุดดวยแรงงานคนจะเห็นไดวา คาเฉล่ียเวลาในการปอกคือ  25.67  วินาที และ
คาเฉล่ียนํ้าหนักที่สูญเสียในการปอกมะมุด 16.67 เปอรเซ็นต 
ตารางที่ 4 แสดงผลการปอกมะมุดโดยใชเครื่องปอกมะมุด 

 
ครั้งที่ 

 
เวลาที่ปอก (วินาที) 

นํ้าหนักมะมุด (กรัม) นํ้าหนักที่สูญเสีย 
( % ) 

กอนปอก หลังปอก 

1 8 426 377 11.50 

2 8.5 453 402 11.26 

3 9 478 428 10.46 

เฉล่ีย 8.17 452.33 402.33 11.07 

จากตารางที่ 4 ผลการปอกมะมุดดวยเครื่องปอกมะมุดจะเห็นไดวาคาเฉล่ียเวลาในการปอกมะมุดคือ  8.17 วินาที 
และคาเฉล่ียนํ้าหนักที่สูญเสียในการปอกมะมุด 11.07 เปอรเซ็นต 

 

 
รูปที่ 1 เครื่องปอกมะมุด มห
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ตารางที่ 5 แสดงผลเปรียบเทียบการปอกมะมุดโดยใชแรงงานคนกับใชเครื่องปอกมะมุด 
                     การเปรียบเทียบ                    
วิธีการปอกมะมุด 
 

เวลาที่ใชในการปอก
มะมุด 
(วินาที) 

นํ้าหนักที่สูญเสียในการ
ปอกมะมุด 

( % ) 

ความสามารถในการ
ปอกมะมุด 
(ก.ก./ชม ) 

แรงงานคน 25.67 16.67 36 

เครื่องปอก 8.17 11.07 112 

จากตารางที่ 5 แสดงผลเปรียบเทียบการปอกมะมุดโดยใชแรงงานคนกับใชเครื่องปอกมะมุด ผลที่ไดจากการใช
แรงงานคนคือเวลาที่ใชในการปอกมะมุด  25.67  วินาที นํ้าหนักที่สูญเสียในการปอกมะมุด 16.67  เปอรเซ็นต ความสามารถ
ในการปอก 36 กิโลกรัมตอชั่วโมง ผลที่ไดจากการใชเครื่องปอกมะมุดคือเวลาที่ใชในการปอกมะมุด 8.17 วินาที นํ้าหนักที่
สูญเสียในการปอกมะมุด 10.07 เปอรเซ็นต ความสามารถในการปอก 112 กิโลกรัมตอชั่วโมง 

3. การวิเคราะหรูปแบบการทานและแปรรูปมะมุด 
ตารางที่ 6 วิเคราะหจํานวนรอยละ รูปแบบการทานมะมุดผลดิบ 

ถาทานรับประทานมะมุดแบบผลดิบทานจะ
รับประทานในรูปแบบใด 

จํานวน 
(คน) 

รอยละ 
(%) 

รับประทานแบบสด 
ใชแปรรูป 
ใชประกอบอาหาร 
อ่ืน ๆ  

149 
38 
201 
12 

37.3 
9.5 
50.3 
3.0 

รวม 400 100 
จากตารางที่ 6 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรับประทานมะมุดผลดิบในการใชประกอบอาหาร จํานวน 201 

คน คิดเปนรอยละ 50.3 รองลงมาคือ รับประทานแบบสด จํานวน 149 คน คิดเปนรอยละ 37.3 และนอยที่สุดคือแบบอ่ืน ๆ 
จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 3.0 ของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน 

ตารางที่ 7 วิเคราะหจํานวนรอยละ รูปแบบการทานมะมุดผลสุก 
ถาทานรับประทานมะมุดแบบผลสุกทานจะ
รับประทานในรูปแบบใด 

จํานวน 
(คน) 

รอยละ 
(%) 

รับประทานแบบสด 
ใชแปรรูป 
ใชประกอบอาหาร 

308 
52 
40 

77.0 
13.0 
10.0 

รวม 400 100 
จากตารางที่ 7 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรับประทานมะมุดผลสุกแบบสด จํานวน 308 คน คิดเปนรอยละ 

77.0 รองลงมาคือใชแปรรูป จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 13.0 และนอยที่สุดคือใชประกอบอาหาร จํานวน 40 คน คิดเปน
รอยละ 10 ของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน 

ตารางที่ 8 วิเคราะหจํานวนรอยละ การนํามะมุดมาแปรรูปเปนผลิตภัณฑ 
ถามีผลิตภัณฑมะมุดแปรรูปจําหนาย 
ผลิตภัณฑใดนาสนใจที่สุด 

จํานวน 
(คน) 

รอยละ 
(%) 

การแชอ่ิม 
เสนอบแหง 
การกวน 
นํ้ามะมุด  

189 
79 
55 
77 

47.3 
19.8 
13.8 
19.3 

รวม 400 100 
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จากตารางที่ 8 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญนํามะมุดมาแปรรูปในรูปแบบการแชอ่ิม จํานวน 189 คน คิดเปน
รอยละ 47.3 รองลงมาคือ เสนอบแหง จํานนวน 79 คน คิดเปนรอยละ 19.8 และนอยที่สุดคือ การกวน จํานวน 55 คน คิด
เปนรอยละ 13.8 

4. ปญหา อุปสรรค  
4.1 ดานการออกแบบ เน่ืองจากมะมุดเปนผลไมที่มีเปลือกแข็งและหนา อีกทั้งรูปทรง และขนาดแตกตาง

กันยากตอการออกแบบ 
4.2 ไมสามารถหั่นมะมุดดวยเครื่องไดเน่ืองจากเน้ือมะมุดมีความเหนียวและมีเสนใยสูง  

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

1. จากการศึกษาออกแบบเครื่องผลิตภัณฑและแหลงวัตถุดิบในการผลิตเครื่องจักร  พบวา  ผลการปอกมะมุดดวย
เครื่องปอกมะมุดมีคาเฉล่ียเวลาในการปอก เทากับ  8.17  วินาที  คาเฉล่ียนํ้าหนักที่สูญเสียในการปอกมะมุด  เทากับ  11.07  
เปอรเซ็นต  มีสมรรถนะการทํางาน  เทากับ 112  ผล/ชั่วโมง  มากกวาการปอกมะมุดดวยแรงคนถึง  3.5  เทา  และตนทุนใน
การผลิตเครื่องปอกมะมุดอยูที่ 6,121  บาท/เครื่อง สอดคลองกับงานวิจัยของ สุทธิชัย บุญสงนาค.(2551). การสรางและ
พัฒนาเครื่องปอกมะละกอ.วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรบัณฑิต,บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. ซ่ึงเครื่องมือ
ที่ใชในการแปรรูปผลมะมุดนอกจากจะชวยประหยัดเวลาแลวยังจะชวยหลีกเล่ียงการถูกนํ้ายางมะมุดที่เปนอันตราย  เพราะจะ
เกิดแผลผุพองหรือรอนมือได   

2. จากการศึกษาการแปรรูปมะมุด พบวา  จากการวิจัยสามารถเพิ่มผลิตภัณฑมะมุดใหมีผลิตภัณฑอ่ืนเพิ่มขึ้น  ไดแก  
ผลิตภัณฑนํ้ามะมุด  ผลิตภัณฑมะมุดแชอ่ิม  ผลิตภัณฑมะมุดกวน  และผลิตภัณฑเสนมะมุดอบแหง ซ่ึงทําใหมีผลิตภัณฑมะมุด
บริโภคไดยาวนานยิ่งขึ้น  และมีใหบริโภคไดตลอดทั้งป   

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

 ควรใหผูประกอบการแปรรูปมะมุดเปนผูทดสอบและเพิ่มความหลากหลายของสายพันธุมะมุดในการทดสอบพัฒนา 
มีการปรับปรุงแกไขและเพื่อรองรับตอยอดของระบบใบมีดที่มีคุณสมบัติและลักษณะที่สามารถปอกมะมุดที่ปอกเปลือกเสร็จ
แลว ปอกออกมาเปนชิ้น ๆ ที่นําไป ทําผลิตภัณฑสําเร็จรูป เชน มะมุดตากแหง สมตํามะมุด ฯลฯ 
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เศรษฐกิจการผลิตและการตลาดชันโรงในจังหวัดจันทบุร ี
Production Economics and Marketing of Stingless Bee  

In Chanthaburi Province 

ดวงรัตน  สวัสดิ์มงคล, ปรียนันท  สิทธิจินดาร, วัชรวิทย รัศมี, สมบัติ ประสงคสิน 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดยอ 

 การวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของเกษตรกรผูเล้ียงชันโรง สภาพการผลิตและการตลาดชันโรง และ
วิเคราะหความคุมคาทางการเงินของการลงทุนเล้ียงชันโรงในจังหวัดจันทบุรี ทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม
สัมภาษณเกษตรกรผูเล้ียงชันโรงจํานวน 30 ราย วิสาหกิจชุมชน จํานวน 1 แหง และ คนกลางทางการตลาด จํานวน 3 ราย 
ในการวิเคราะหความคุมคาทางการเงินในการเล้ียงชันโรง กําหนดใหอายุโครงการเทากับ 10 ป มีอัตราคิดลดเทากับรอยละ 7 
ตอป และการประมาณราคาและรายไดจะใชขอมูลป 2557 
 ผลการวิจัยพบวา ผูเล้ียงชันโรงสวนใหญมีประสบการณในการเล้ียงชันโรง 3-4 ป มีคาใชจายในการลงทุนครั้งแรก 
4,830 บาท คนกลางทางการตลาด ประกอบดวย ผูรวบรวมผลผลิต ผูคาสง ผูคาปลีก ผลการวิเคราะหความคุมคาทางการเงิน
ของการลงทุนเล้ียงชันโรง พบวา NPV มีคาเทากับ 16,622.34  บาท BCR มีคาเทากับ 1 . 7 และIRR มีคาเทากับรอยละ 43 
จากดัชนีช้ีวัดทางการเงินแสดงใหเห็นวาการลงทุนเล้ียงชันโรงใหผลคุมคาแกการลงทุน ผลจากการวิเคราะหความออนไหว 
ภายใตขอสมมติตนทุนเพิ่มขึ้นรอยละ 10 ผลตอบแทนลดลงรอยละ 10 และตนทุนเพิ่มและรายไดลดลงรอยละ 10 พบวาทุก
กรณียังมีความคุมคาในการลงทุน และผลการวิเคราะหคาความแปรเปล่ียน พบวา การลงทุนเล้ียงชันโรงมีความเส่ียงอยูใน
ระดับต่ํา 
คําสําคัญ: ชันโรง, ความคุมคาทางการเงิน, การตลาด 

Abstract 

 The objectives of this research were to study the general status of  stingless bee keepers, 
production and marketing of stingless bee and the financial analysis of stingless bee farming in 
Chanthaburi province. The questionnaires were used for the data collection with 30 stingless bee keepers, 
1 community enterprise and 4 persons as the middlemen. The financial analysis of investment for 
stingless bee used 10 years project, discount rate 7% per year, the estimation and the income used the 
data in 2014  
 The results showed that majority of stingless bee keepers had 3 or 4 years experiences, first 
investment was 4,830 bath. The middlemen were collector, wholesaler and retailer. The financial analysis 
of investment for stingless bee showed that NPV was 16,622.34 Baht, BCR was 1.7 and IRR was 43%. These 
indicators showed that stingless bee farming was worthwhile. Moreover, there was sensitivity analysis in 
the conditions cost increased  10%, income decreased 10% and cost increased and income decreased 
10%, the results indicated that all cases were still worthwhile. The results of switching value test showed 
that stingless bee farming was low in financial risk. 
Keyword: Stingless bee, Financial Analysis, Marketing  

บทนํา 

 ชันโรง (stingless bee) เปนชื่อสามัญที่ใชเรียกผ้ึงที่ไมมีเหล็กใน เปนแมลงขนาดเล็กสามารถใหผลผลิตนํ้าผ้ึงได มีชื่อ
เรียกแตกตางกันไปในแตละภูมิภาค โดยภาคเหนือเรียกชันโรงชนิดตัวเล็กวา “ขี้ตังนี หรือขี้ตึง” (Trigona laeviceps) ถาเปน
ชนิดตัวใหญจะเรียกวา ขี้ยาดํา (T. apicalis และ T. collina) สวนชันโรงที่มีขนาดใหญมากจะเรียกวาชันโรงยักษหรือขี้ยาแดง 
(T. fimbriata) ภาคใตเรียกชันโรงไมวาเล็กหรือใหญวา “แมลงอุง” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และภาคกลาง เรียกชันโรงที่ทํามห
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รังใตดินวา “ขี้สูต” สําหรับภาคตะวันออก เรียกชันโรงวา “ตัวชํามะโรง หรืออีโลม” และภาคตะวันตก เรียกวา “ตัวตุงติ้ง” 
หรือ “ติ้ง” เปนตน (กรมวิชาการการเกษตร, 2545: 1) 

ในอดีตเกษตรกรชาวสวนผลไมในจังหวัดจันทบุรี ตองการเพิ่มผลิตจึงมีการใชผ้ึงพันธุ (A. Mellifera) เพื่อผสมเกสร
ใหแกไมผล เชน เงาะ แตเน่ืองดวยสภาพภูมิอากาศในจังหวัดจันทบุรี มีลักษณะเปนฝนตกชุก ทําใหเปนอุปสรรคตอการเพาะ
และขยายรังผ้ึง ประกอบกับความตองการในการใชผ้ึงพันธุเพื่อการผสมเกสรเพิ่มสูงขึ้น ภาครัฐไดสงเสริมการนําชันโรงมาใช
เปนแมลงผสมเกสรแทนการใชผ้ึงพันธุซ่ึงมีขอจํากัดมาก (ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรจังหวัดจันทบุรี (ผ้ึง),2553) 
นอกเหนือจากการเล้ียงชันโรงในสวนเพื่อเพิ่มผลผลิตแลวในปจจุบันเกษตรกรชาวสวนผลไม หันมาเล้ียงชันโรงเพื่อการคามาก
ขึ้น เพราะตลาดโลกมีกระแสความตองการคอนขางสูง ดวยสรรพคุณ ของนํ้าผ้ึงชันโรงที่ชวยรักษาโรคทางเดินหายใจ ใน
ขณะเดียวกันประเทศไทยมีความไดเปรียบดานภูมิอากาศ และส่ิงแวดลอม มีความเหมาะในการขยายพันธุชันโรง (สมนึก บุญ
เกิด, 21 เมษายน 2551) 
 ดังน้ัน ผูศึกษาเห็นสมควรทําการศึกษาสภาพโดยรวมของการเล้ียงชันโรงในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โดยศึกษาสภาพ
ทั่วไปของเกษตรกรผูเล้ียงชันโรงลักษณะการผลิตไดแกวิธีการเพาะพันธุลักษณะการลงทุนในการเล้ียงชันโรงเพื่อแสดงใหเห็น
ถึงตนทุนและผลตอบแทนในการผลิตรวมทั้งวิเคราะหความคุมคาทางการเงินของเกษตรกรผูเล้ียงชันโรงเพื่อใหเกษตรกรผูเล้ียง
ชันโรงในปจจุบันทราบถึงฐานะทางการเงินของตน และเปนขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเตรียมความพรอมดาน
การเงินของผูที่ สนใจเล้ียงชันโรงในการน้ีหนวยงานที่เก่ียวของทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถนําผลการศึกษาไปใชประกอบการ
วางแผน เพื่อใหการชวยเหลือดานการเงินกับเกษตรกรผูเล้ียงชันโรงและธุรกิจที่เก่ียวของได ในการศึกษาดานการตลาด แสดง
ใหเห็นความเช่ือมโยงของธุรกิจการเล้ียงชันโรงในจังหวัดจันทบุรี อาทิผูเล้ียงชันโรง วิถีตลาด ประเภทคนกลาง ลักษณะของ
สินคา รวมทั้งทราบถึงปญหาและอุปสรรคตางๆตลอดจนแนวทางการแกปญหาน้ันๆ 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของเกษตรกรผูเล้ียงชันโรงในจังหวัดจันทบุร ี
 2. เพื่อศึกษาสภาพการผลิตและการตลาดชันโรงในจังหวัดจันทบุรี 
 3. เพื่อวิเคราะหความคุมคาทางการเงินของการลงทุนเล้ียงชันโรงในจังหวัดจันทบุรี 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 คือการรวบรวมขอมูลปฐมภูมิและขอมูลทุติยภูมิ โดยขอมูลปฐมภูมิรวบรวมโดยใชแบบสอบถามจากการสัมภาษณ
เกษตรกรที่เล้ียงชันโรง ในจังหวัดจันทบุรี จํานวน 30 ราย วิสาหกิจชุมชน จํานวน 1 แหง และคนกลางทางการตลาด จํานวน 
3 ราย สําหรับขอมูลทุติยภูมิทําการรวบรวมจากเอกสาร บทความวารสารงานวิจัยตางๆที่เก่ียวของตลอดจนขอมูลที ่ไดจาก
หนวยงานตางๆ เชนศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี (ผ้ึง) เปนตน 
การวิเคราะหขอมูล 
 ในการศึกษาลักษณะทั่วไปตลอดจนปญหาและอุปสรรคทางดานการผลิตนํ้าผ้ึงชันโรงในจังหวัดจันทบุรี ใชการ
วิเคราะหเชิงพรรณนา โดยอาศัยคาทางสถิติในรูปของรอยละและคาเฉล่ีย การวิเคราะหความคุมคาทางการเงินของการลงทุน
โดยจะใชเกณฑการตัดสินใจ แบบปรับคาของเวลาเปนเกณฑการตัดสินใจ ซ่ึงจะเปนการเปรียบเทียบเงินลงทุนหรือตนทุน 
(Cost) กับรายไดหรือผลตอบแทน (Benefit) จากการลงทุนเล้ียงชันโรง  ในการวิเคราะหและประเมินคาเงินลงทุนในโครงการ
จะใชดัชนีช้ีวัดหรือหลักเกณฑการตัดสินใจ 3 วิธี คือมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) อัตราสวนมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนตอ
ตนทุน (BCR) และอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR)  โดยมีเกณฑที่ใชในการตัดสินใจลงทุนเล้ียงชันโรงคือคา NPV 
มากกวาศูนย คา BCR มากกวาหน่ึง และคา IRR มากกวาคาเสียโอกาสหรืออัตราดอกเบี้ยของเงินทุนที่ใชลงทุนในโครงการ 
การวิเคราะหความออนไหวของโครงการ (Sensitivity Analysis) เพื่อประเมินผลกระทบของการลงทุนในกรณีที่ผลตอบแทน
และตนทุนที่เกิดขึ้นแตกตางจากคาที่นํามาวิเคราะห เชน ผลตอบแทนลดลง หรือตนทุนสูงขึ้น ซ่ึงจะทําใหทราบวาภายใต
สถานการณที่มีความเส่ียงเขามาเก่ียวของ การตัดสินใจในการลงทุนยังสามารถยอมรับไดหรือไม และการทดสอบคาความ
แปรเปล่ียน (Switching value test : SVT) เพื่อหาวา ณ ระดับตนทุนเพิ่มขึ้นหรือผลตอบแทนลดลงเทาไร จึงจะทําใหคา 
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NPV มีคาเทากับศูนยหรือ BCR เทากับ 1 ซ่ึงการทดสอบน้ีจะแสดงใหเห็นวาเกษตรกรจะไมสามารถลงทุนในโครงการน้ีถา
ตนทุนเพิ่มขึ้นมากกวาหรือผลตอบแทนลดลงมากกวาคาของผลการทดสอบที่ได 

ผลการวิจัย 

เกษตรกรตัวอยางทั้งหมด เล้ียงชันโรงเปนอาชีพรอง เหตุผลหลักในการเล้ียงเพื่อชวยผสมเกสรในสวนผลไม ในการ
จัดหาพันธุชันโรงน้ันเกษตรกรจะเปนผูหาพันธุชันโรงเอง  โดยเขาไปหาในปาหรือในสวนผลไมของตนเองแลวนําพันธุที่ไดทํา
การแยกขยายลงกลองเล้ียง  การวางกลองเล้ียงไมต่ํากวา 10×10 เมตร เพื่อไมใหชันโรงแยงพืชอาหารกัน การเก็บเก่ียวผลผลิต
น้ัน ผูรวบรวมมาทําการเก็บนํ้าผ้ึงชั้นโรงที่สวนผลไมของเกษตร การตลาดนํ้าผ้ึงชันโรง พบวาจําหนายทั้งตลาดในประเทศและ
ตลาดตางประเทศ เกษตรกรขายนํ้าผ้ึงชันโรงใหกับคนกลาง ผูแปรรูปผลิตภัณฑ และผูบริโภคโดยตรง ดังภาพที่ 1 

 

 
ภาพที่ 1 วิถีตลาดของนํ้าผ้ึงชันโรงในจังหวัดจันทบุรี ป 2557 

ที่มา: จากการสํารวจ 
 

 ตนทุนและผลตอบแทนของการเล้ียงชันโรง จํานวน 20 รัง คํานวณจากขอมูลสํารวจปการเพาะปลูก 2557 อายุ
โครงการ 10 ปอัตราคิดลดรอยละ 7 ตอป มีคาใชจายในการลงทุน เทากับ 4,830 บาท สําหรับราคานํ้าผ้ึงชันโรงที่เกษตรกร
ขายไดเฉล่ีย 475 บาทตอกิโลกรัม จากผลในการวิเคราะหความคุมคาในการลงทุน พบวา มีความคุมคาในการลงทุน โดยมี
มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ16,622.34 บาท อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (BCR) เทากับ 1.7 สวนอัตราผลตอบแทน
จากการลงทุน (IRR) เทากับรอยละ 43 ผลการวิเคราะหความออนไหว เม่ือ 1) ตนทุนเพิ่มขึ้นรอยละ 10 2) ผลตอบแทนลดลด
รอยละ 10 3) ตนทุนเพิ่มขึ้นและผลตอบแทนลดลดรอยละ 10 พบวา ยังใหผลตอบแทนที่คุมคาเน่ืองจาก มูลคาปจจุบันสุทธิ 
(NPV) เปนบวก อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (BCR) มีคามากกวา 1 และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) มากกวา
อัตราคิดลด ผลการทดสอบคาความแปรเปล่ียนดานตนทุน สามารถเพิ่มขึ้นไดรอยละ 70.6 จึงจะทําใหมูลคาปจจุบันสุทธิ 
(NPV) เทากับศูนย และอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (BCR) เทากับ1 สวนผลการทดสอบคาความแปรเปล่ียนดาน
ผลตอบแทน สามารถลดลงไดรอยละ 41.4 จึงจะทําใหมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับศูนย และอัตราสวนผลตอบแทนตอ
ตนทุน (BCR) เทากับ 1 

สรุปและอภิปรายผล 

 การลงทุนเล้ียงชันโรง จํานวน 20 รัง คาใชจายสวนใหญเปนการลงทุนในทรัพยสินถาวร เชน กลองเล้ียงชันโรง ขาตั้ง
รัง เปนตน คาใชจายในการลงทุนในปแรก 4,830 บาท และมีคาใชจายในการดําเนินงานปแรก 3,450 บาท รวมคาใชจาย
ทั้งหมดในปแรก 8,280 บาท และมีคาใชจายตลอดอายุโครงการทั้งหมด 31,700 บาท แรงงานในการดูแลรักษาเปนแรงงานใน
ครัวเรือน 
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 ผลผลิตนํ้าผ้ึงชันโรง พบวาผลผลิตไมคงที่ในแตละป เน่ืองจากพืชอาหารในแตละปน้ันไมเทากัน ซ่ึงขึ้นอยูกับสภาพ
อากาศเปนหลัก จะเก็บผลผลิตไดโดยเฉล่ียภายใน 1 ป วิถีตลาดของนํ้าผ้ึงชันโรงในจังหวัดจันทบุรีแสดงใหเห็นถึงการ
เคล่ือนยายนํ้าผ้ึงชันโรง จากเกษตรกรไปสูผูบริโภค โดยมีผูเก่ียวของทางการตลาด คือ เกษตรกรผูเล้ียงชันโรง ผูรวบรวม
ผลผลิต ผูคาปลีก ผูคาสง ผูบริโภคในประเทศ ผูบริโภคตางประเทศ และผูแปรรูปผลิตภัณฑ  
 ผลการวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนเล้ียงชันโรง โดยใชอัตราคิดลดรอยละ 7 ตอป สามารถคํานวณหามูลคา
ปจจุบันของรายได (PVB) เทากับ 40,162.85 บาท มูลคาปจจุบันสุทธิของคาใชจาย (PVC) ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนเล้ียงชันโรง 
เทากับ 23,540.51 บาท มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) มีคาเทากับ 16,622.34 บาท อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (BCR) 
เทากับ 1.7 และ อัตราผลตอบแทนของการลงทุน (IRR) เทากับรอยละ 43 เม่ือพิจารณาดัชนีชี้วัดทางการเงินดังกลาว แสดงให
เห็นวาการลงทุนเล้ียงชันโรงมีผลตอบแทนคุมคาแกการลงทุน เน่ืองจาก มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) มีคาเปนบวก และอัตราสวน
ผลตอบแทนตอตนทุน (BCR) มีคามากกวา 1 หมายความวา การลงทุนเล้ียงชันโรง เม่ือลงทุนแลวสามารถใหผลตอบแทนแก
เกษตรกรผูเล้ียงชันโรง คิดเปนมูลคาปจจุบันแลวสูงกวามูลคาปจจุบันของคาใชจายที่เกิดขึ้นตลอดอายุของโครงการ และอัตรา
ผลตอบแทนของการลงทุน (IRR) มีคามากกวาอัตราคิดลด จึงทําใหผูลงทุนไดกําไร จากดัชนีชี้วัดทางการเงินทั้ง 3 วิธี แสดงให
เห็นวาการลงทุนเล้ียงชันโรงใหผลคุมคาแกการลงทุน 
 ปญหา 2 ดาน ที่พบในการลงทุนเล้ียงชันโรง คือ 1) ดานการตลาด พบวาไมมีการกําหนดราคาที่แนนอน ราคาของ
นํ้าผ้ึงชันโรงเกิดจากการตกลงกันของกลุมเกษตรกรในการที่จะขายใหกับผูบริโภค เพื่อใหเปนราคาเดียวกัน สอดคลองกับ 
เจตนจรรย อาจไธสง (2556) ไดวิเคราะหกลยุทธการตลาดของกลุม “คนจันทชันโรง” พบวา การขายนํ้าผ้ึงชันโรง และ
ผลิตภัณฑเปนแบบขายตรง ไมติดฉลาก ไมมีตลาดในการกําหนดราคากลาง 2) ปญหาดานการผลิต 
ปญหาหลักคือ ศัตรูของชันโรง เชน มด มวน  จ้ิงจก และหนอนแมลงวัน เปนตน โดยศัตรูชันโรงเม่ือเขามาภายในรังจะกัดกิน 
และทําลายสวนตางๆ ภายในรังใหเกิดความเสียหาย เชน กระเปาะนํ้าหวาน ตัวออน เปนตน ทําใหชันโรงทิ้งรังหนีไป 
รองลงมาคือ พืชอาหารไมเพียงพอ เม่ือหมดฤดูดอกผลไมบานแลว พืชอาหารของชันโรงจะลดลง จึงทําใหพัฒนาการตางๆ 
ภายในรังชาลง ในเกษตรกรบางรายจะจะแกไขปญหาน้ีโดยการปลูกพืชอาหารใหกับชันโรง โดยเลือกพืชที่มีปริมาณเกสรมาก 
เชน ขาวโพด ผักโขม เปนตน และสุดทายคือ สภาพแวดลอม ไดแก ความชื้น มีสวนทําใหรังชันโรงเนา ทําใหหนอนแมลงวัน
เขามาวางไข และทําลายรังชันโรงได 
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การยอมรับการผลิตขาวตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสม 
ของเกษตรกรในอําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง 

Farmers’ Adoption of Rice Production on Good Agriculture Practices  
in Prothong District, Angthong Province 

ณัฐวุฒิ จั่นทอง 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ปจจัยสวนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม การยอมรับการผลิตขาวตามหลัก
เกษตรที่ดีและเหมาะสม ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการยอมรับการผลิต รวมถึงปญหาและอุปสรรคในการผลิตตามหลักเกษตร
ที่ดีและเหมาะสม กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ เกษตรกรผูผลิตขาวตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสมในอําเภอโพธ์ิทอง 
จังหวัดอางทอง ซ่ึงไดจากการสุมตัวอยางจํานวน 210 คน โดยวิธีการใชแบบสัมภาษณ ผลการวิจัยพบวา การยอมรับการผลิต
ขาวตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสมมีการยอมรับระดับมากในดานสังคม ดานการผลิต ดานชีวภาพ ดานกายภาพ และมีการ
ยอมรับระดับปานกลางในดานเศรษฐกิจ ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการยอมรับการผลิตขาวตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสม 
ไดแก อายุ รายได และประสบการณในการปลูกขาว มีความสัมพันธกับการผลิตขาวตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
คําสําคัญ: การยอมรับ, ขาว, หลักเกษตรที่ดีและเหมาะสม, อําเภอโพธ์ิทอง 

Abstract 

 The objectives of this study were to study the personal, economic, and social factor of the 
farmers who adopted the rice production on good agricultural practices. The factors were related to the 
adoption of production, the problems and difficulties. The farmers who grew rice under good agricultural 
practices in Prothong District, Angthong Province were investigated. The data were obtained from 210 
farmers by interviewing. The results revealed that the adoption of rice production on good agricultural 
practices were accepted at the high level in social, production, biological, physical and were accepted at 
the moderate level in economical. Factors related to the adoption of rice production on good agricultural 
practices were age, income and experience in rice production. The correlation between the factors and 
the adoption of rice production on good agricultural practices was significant at the 0.05 level. 
Keywords: Adoption, Rice, Good Agriculture Practices, Prothong District 

บทนํา 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนดนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจดานการเกษตร เพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติโดยเรงรัดในสาระที่สําคัญ ๆ เชน นโยบายการปรับปรุงคุณภาพของสินคาเกษตร ซ่ึงไดดําเนินการ
กําหนดคุณภาพสินคาเกษตรเพื่อการสงออกใหมีการพัฒนาระบบการผลิตที่มีการควบคุมคุณภาพแบบครบวงจร เพื่อให
มาตรฐานสินคาเกษตรสอดคลองกับมาตรฐานสุขอนามัยระหวางประเทศ รวมถึงสนับสนุนการปฏิบัติตามหลักเกษตรที่ดีและ
เหมาะสม โดยเกษตรกรผูผลิตตองสมัครเขารวมกับหนวยงานของรัฐเพื่อใหออกใบรับรองตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสม 
(Good agricultural practice : GAP) (กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2556: 2) หลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและ
เหมาะสม คือ แนวทางในการทําการเกษตร เพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานที่กําหนด ไดผลผลิตสูงคุมคาการ
ลงทุนและกระบวนการผลิตจะตองปลอดภัยตอเกษตรกรและผูบริโภค มีการใชทรัพยากรที่เกิดประโยชนสูงสุด เกิดความยั่งยืน
ทางการเกษตรและไมทําใหเกิดมลพิษตอส่ิงแวดลอม โดยหลักการน้ีไดรับการกําหนดโดยองคการอาหารและเกษตรแหง
สหประชาชาติ (FAO) ประเทศไทยมีการนําหลักเกณฑของ GAP มาประยุกตใช ดังน้ี การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช 
(Good Agriculture Practices: GAP) ของกรมวิชาการเกษตรและกรมการขาว ที่มุงใหเกิดกระบวนการผลิตที่ไดผลิตผลมห
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ปลอดภัย ปลอดจากศัตรูพืชและคุณภาพเปนที่พึงพอใจของผูบริโภค ประกอบดวยขอกําหนดเรื่อง แหลงนํ้า พื้นที่ปลูก การใช
วัตถุอันตรายทางการเกษตร การเก็บรักษาและขนยายผลิตผลภายในแปลง การบันทึกขอมูล การผลิตใหปลอดภัยจากศัตรูพืช 
การจัดการกระบวนการผลิตเพื่อใหไดผลิตผลคุณภาพ และการเก็บเก่ียวและการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว (กรมวิชาการเกษตร, 
2556: 7)  
 ในป 2556 ประเทศไทยเปนประเทศผูสงออกขาวเปนอันดับสามของโลก รองจากอินเดียและเวียดนาม โดยยอด
สงออกขาวไทยสงออกขาวมูลคา 133,852 ลานบาท หรือ 6.6 ลานตัน (สํานักงานเศรษฐกิจเกษตร, 2556: 28) ภาคกลางเปน
แหลงผลิตขาวที่สําคัญของประเทศ แหลงปลูกขาวของภาคกลางกระจายอยูทุกจังหวัด (ก่ิงแกว, 2556: 5) รวมทั้งจังหวัด
อางทองซ่ึงเปนจังหวัดที่มีการปลูกขาวเกือบทั้งจังหวัด และในป 2551 จังหวัดอางทองไดประกาศใหเปนจังหวัดที่มีการปลูก
ขาวเปนยุทธศาสตรหลักของจังหวัด ทําใหจังหวัดอางทองเปนอีกจังหวัดหน่ึงที่มีการสนับสนุนและมีการสงเสริมใหเกษตรกรมี
การพัฒนาองคความรูและพัฒนากระบวนการผลิตขาวใหปลอดภัยตอผูบริโภคและปลอดภัยตอตัวเกษตรกรเอง จากการ
สํารวจขอมูลเบื้องตนของจังหวัดอางทอง พบวา การปลูกขาวในจังหวัดอางทองจําแนกได 2 รูปแบบ คือ การใชสารเคมีตลอด
การเพาะปลูกและการใชในชวงเวลาที่ปลอดภัย (สํานักงานเกษตรจังหวัดอางทอง, 2555: 18) 
 จังหวัดอางทองเปนพื้นที่เกษตรกรรมที่หนวยงานภาครัฐและเอกชนมีการสงเสริมใหเกษตรกรปลูกขาวเปนสินคา
สงออกจํานวนมาก มีพื้นที่ปลูกในเขตอําเภอวิเศษชัยชาญและอําเภอโพธ์ิทองเปนสวนใหญ และพบวาการสงเสริมการผลิตขาว
ตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสมประสบผลสําเร็จในพื้นที่น้ี ดังน้ัน จึงตองการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการยอมรับการ
ผลิตขาวตามหลักเกษตรที่เหมาะสม เพื่อนําขอมูลที่ไดมาไปใชกับพื้นที่อ่ืนตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม ของเกษตรกร 
 2. เพื่อศึกษาการยอมรับการผลิตขาวตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสม 
 3. เพื่อศึกษาปญหาในการผลิตขาวตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสม  
 4. เพื่อศึกษาความสัมพันธของปจจัยตาง ๆ กับการยอมรับการผลิตขาวตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสม  

วิธีดําเนินการวิจัย 

สถานที่ดําเนินการวิจัย ประชากร และการสุมตัวอยาง  
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีไดดําเนินการศึกษาจากเกษตรกรในเขตพื้นที่ อําเภอโพธ์ิทอง จังหวัดอางทอง ทั้งหมด 7 ตําบล 
ไดแก ตําบลทางพระ ตําบลองครักษ ตําบลอางแกว ตําบลอินทประมูล ตําบลยางซาย ตําบลบางเจาฉา และตําบลรํามะสัก 
จํานวนทั้งส้ิน 210 ราย โดยทําการสุมจากจํานวนผูผลิตขาวตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสมทั้งหมด 442 ราย ดวยสูตรของ 
Yamane (1967) เหตุผลสําหรับการเลือกสถานที่ดําเนินการวิจัย ในพื้นที่อําเภอโพธ์ิทอง จังหวัดอางทองครั้งน้ี เพราะวา
เกษตรกรในพื้นที่สวนใหญประกอบอาชีพปลูกขาวเปนหลัก 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีคือแบบสัมภาษณ ซ่ึงผูวิจัยสรางขึ้นโดยคนควาจากตําราตาง ๆ พรอมทั้งขอคําปรึกษา
จากผูเช่ียวชาญดานการวิจัย แบบสัมภาษณที่สรางขึ้นมีลักษณะ คําถามเปนปลายเปด (open-ended questions) และ
คําถามแบบปด (close-ended questions) โดยแบงแบบทดสอบเปน 3 ตอน ดังน้ี 
 ตอนที่ 1 เปนคําถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการ
สมรส จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ขนาดของพื้นที่ รายได ผลผลิตขาว แรงงาน แหลงเงินทุนใด หน้ีสิน ประสบการณในการ
ผลิตขาว และการไดรับการอบรมในรอบปที่ผานมา ลักษณะคําถามเปนแบบชนิดปลายปดและปลายเปด 
 ตอนที่ 2 เปนคําถามเก่ียวกับการยอมรับการผลิตขาวตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสม โดยแตละขอคําถามมีคําตอบ
ใหเลือก 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด (พวงรัตน ทวีรัตน, 2536: 114) ซ่ึงมีเกณฑการใหคะแนน
ในแตละระดับ ดังน้ี มีระดับการยอมรับมากที่สุด 5 คะแนน, มีระดับการยอมรับมาก 4 คะแนน, มีระดับการยอมรับปานกลาง 
3 คะแนน, มีระดับการยอมรับนอย 2 คะแนน และมีระดับการยอมรับนอยที่สุด 1 คะแนน 
 ตอนที่ 3 เปนคําถามเก่ียวกับปญหาในการผลิตขาวตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสม โดยแตละขอคําถามมีคําตอบ
ใหเลือก 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด (พวงรัตน ทวีรัตน, 2536: 114) ซ่ึงมีเกณฑการใหคะแนนในแตมห
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ปลอดภัย ปลอดจากศัตรูพืชและคุณภาพเปนที่พึงพอใจของผูบริโภค ประกอบดวยขอกําหนดเรื่อง แหลงนํ้า พื้นที่ปลูก การใช
วัตถุอันตรายทางการเกษตร การเก็บรักษาและขนยายผลิตผลภายในแปลง การบันทึกขอมูล การผลิตใหปลอดภัยจากศัตรูพืช 
การจัดการกระบวนการผลิตเพื่อใหไดผลิตผลคุณภาพ และการเก็บเก่ียวและการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว (กรมวิชาการเกษตร, 
2556: 7)  
 ในป 2556 ประเทศไทยเปนประเทศผูสงออกขาวเปนอันดับสามของโลก รองจากอินเดียและเวียดนาม โดยยอด
สงออกขาวไทยสงออกขาวมูลคา 133,852 ลานบาท หรือ 6.6 ลานตัน (สํานักงานเศรษฐกิจเกษตร, 2556: 28) ภาคกลางเปน
แหลงผลิตขาวที่สําคัญของประเทศ แหลงปลูกขาวของภาคกลางกระจายอยูทุกจังหวัด (ก่ิงแกว, 2556: 5) รวมทั้งจังหวัด
อางทองซ่ึงเปนจังหวัดที่มีการปลูกขาวเกือบทั้งจังหวัด และในป 2551 จังหวัดอางทองไดประกาศใหเปนจังหวัดที่มีการปลูก
ขาวเปนยุทธศาสตรหลักของจังหวัด ทําใหจังหวัดอางทองเปนอีกจังหวัดหน่ึงที่มีการสนับสนุนและมีการสงเสริมใหเกษตรกรมี
การพัฒนาองคความรูและพัฒนากระบวนการผลิตขาวใหปลอดภัยตอผูบริโภคและปลอดภัยตอตัวเกษตรกรเอง จากการ
สํารวจขอมูลเบื้องตนของจังหวัดอางทอง พบวา การปลูกขาวในจังหวัดอางทองจําแนกได 2 รูปแบบ คือ การใชสารเคมีตลอด
การเพาะปลูกและการใชในชวงเวลาที่ปลอดภัย (สํานักงานเกษตรจังหวัดอางทอง, 2555: 18) 
 จังหวัดอางทองเปนพื้นที่เกษตรกรรมที่หนวยงานภาครัฐและเอกชนมีการสงเสริมใหเกษตรกรปลูกขาวเปนสินคา
สงออกจํานวนมาก มีพื้นที่ปลูกในเขตอําเภอวิเศษชัยชาญและอําเภอโพธ์ิทองเปนสวนใหญ และพบวาการสงเสริมการผลิตขาว
ตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสมประสบผลสําเร็จในพื้นที่น้ี ดังน้ัน จึงตองการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการยอมรับการ
ผลิตขาวตามหลักเกษตรที่เหมาะสม เพื่อนําขอมูลที่ไดมาไปใชกับพื้นที่อ่ืนตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม ของเกษตรกร 
 2. เพื่อศึกษาการยอมรับการผลิตขาวตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสม 
 3. เพื่อศึกษาปญหาในการผลิตขาวตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสม  
 4. เพื่อศึกษาความสัมพันธของปจจัยตาง ๆ กับการยอมรับการผลิตขาวตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสม  

วิธีดําเนินการวิจัย 

สถานที่ดําเนินการวิจัย ประชากร และการสุมตัวอยาง  
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีไดดําเนินการศึกษาจากเกษตรกรในเขตพื้นที่ อําเภอโพธ์ิทอง จังหวัดอางทอง ทั้งหมด 7 ตําบล 
ไดแก ตําบลทางพระ ตําบลองครักษ ตําบลอางแกว ตําบลอินทประมูล ตําบลยางซาย ตําบลบางเจาฉา และตําบลรํามะสัก 
จํานวนทั้งส้ิน 210 ราย โดยทําการสุมจากจํานวนผูผลิตขาวตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสมทั้งหมด 442 ราย ดวยสูตรของ 
Yamane (1967) เหตุผลสําหรับการเลือกสถานที่ดําเนินการวิจัย ในพื้นที่อําเภอโพธ์ิทอง จังหวัดอางทองครั้งน้ี เพราะวา
เกษตรกรในพื้นที่สวนใหญประกอบอาชีพปลูกขาวเปนหลัก 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีคือแบบสัมภาษณ ซ่ึงผูวิจัยสรางขึ้นโดยคนควาจากตําราตาง ๆ พรอมทั้งขอคําปรึกษา
จากผูเชี่ยวชาญดานการวิจัย แบบสัมภาษณที่สรางขึ้นมีลักษณะ คําถามเปนปลายเปด (open-ended questions) และ
คําถามแบบปด (close-ended questions) โดยแบงแบบทดสอบเปน 3 ตอน ดังน้ี 
 ตอนที่ 1 เปนคําถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการ
สมรส จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ขนาดของพื้นที่ รายได ผลผลิตขาว แรงงาน แหลงเงินทุนใด หน้ีสิน ประสบการณในการ
ผลิตขาว และการไดรับการอบรมในรอบปที่ผานมา ลักษณะคําถามเปนแบบชนิดปลายปดและปลายเปด 
 ตอนที่ 2 เปนคําถามเก่ียวกับการยอมรับการผลิตขาวตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสม โดยแตละขอคําถามมีคําตอบ
ใหเลือก 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด (พวงรัตน ทวีรัตน, 2536: 114) ซ่ึงมีเกณฑการใหคะแนน
ในแตละระดับ ดังน้ี มีระดับการยอมรับมากที่สุด 5 คะแนน, มีระดับการยอมรับมาก 4 คะแนน, มีระดับการยอมรับปานกลาง 
3 คะแนน, มีระดับการยอมรับนอย 2 คะแนน และมีระดับการยอมรับนอยที่สุด 1 คะแนน 
 ตอนที่ 3 เปนคําถามเก่ียวกับปญหาในการผลิตขาวตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสม โดยแตละขอคําถามมีคําตอบ
ใหเลือก 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด (พวงรัตน ทวีรัตน, 2536: 114) ซ่ึงมีเกณฑการใหคะแนนในแต
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ละระดับ ดังน้ี เกิดปญหามากที่สุด 5 คะแนน, เกิดปญหามาก 4 คะแนน, เกิดปญหาปานกลาง 3 คะแนน, เกิดปญหานอย 2 
คะแนน และเกิดปญหานอยที่สุด 1 คะแนน 

การวิเคราะหขอมูล 

 เม่ือเก็บรวบรวมขอมูลเรียบรอยแลว ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลในเชิงปริมาณ โดยผูวิจัยนําขอมูลจากแบบสอบถามที่
ไดรับคืนมา จํานวน 210 ชุด มาจัดหมวดหมู และทําการวิเคราะหขอมูลดวยการแปลงสภาพแนวความคิดเห็นหรือตัวแปรที่
ตองการศึกษาเปนขอมูลเชิงปริมาณ และกําหนดคาออกมาเปนตัวเลข เพื่อลงรหัสขอมูล (coding) เพื่อทําการวิเคราะหขอมูล
โดยทําการประมวลผลจากเครื่องคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัย เพื่อทําการคํานวณหาคาสถิติ แลวสรุปผล
การศึกษาวิจัยนําเสนอในรูปลักษณะของการใชตารางประกอบ ดังน้ี 
 ตอนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพรรณนา (descriptive statistics) โดย
ใชตารางแจกแจงความถี่ (frequency) คารอยละ (percentage) คาเฉล่ีย (mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation)  
 ตอนที่ 2 ขอมูลการยอมรับการผลิตขาวตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสม เปนคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา 
(rating scale) โดยแตละขอคําถามมีคําตอบใหผูตอบเลือกตอบ 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด จึง
วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สําหรับการแปลผลไดนําคะแนนคาเฉล่ียมาเทียบกับเกณฑโดย
เกณฑที่ใชในการแปลความหมายคาเฉล่ีย ดังน้ี ระดับคะแนนเฉล่ีย 3.68 - 5.00 ความหมายคือ มีการยอมรับการผลิตขาวตาม
หลักเกษตรที่ดีและเหมาะสมมาก, ระดับคะแนนเฉล่ีย 2.34 - 3.67 ความหมายคือ มีการยอมรับการผลิตขาวตามหลักเกษตรที่
ดีและเหมาะสมปานกลาง และระดับคะแนนเฉล่ีย 1.00 - 2.33 ความหมายคือ มีการยอมรับการผลิตขาวตามหลักเกษตรที่ดี
และเหมาะสมนอย 
 ตอนที่ 3 ขอมูลปญหาในการผลิตขาวตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสมเปนคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา 
(rating scale) โดยแตละขอคําถามมีคําตอบใหผูตอบเลือกตอบ 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด จึง
วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สําหรับการแปลผลไดนําคะแนนคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นที่มี
ตอปญหา มาเทียบกับเกณฑที่ใชในการแปลความหมายคาเฉล่ีย ดังน้ี ระดับคะแนนเฉล่ีย 3.68 - 5.00 ความหมายคือ มีปญหา
ในการผลิตขาวตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสมมาก, ระดับคะแนนเฉล่ีย 2.34 - 3.67 ความหมายคือ มีปญหาในการผลิตขาว
ตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสมปานกลาง และระดับคะแนนเฉล่ีย 1.00 - 2.33 ความหมายคือ มีปญหาในการผลิตขาวตาม
หลักเกษตรที่ดีและเหมาะสมนอย 
 ตอนที่ 4  ความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม กับการยอมรับการผลิตขาวตามหลักเกษตรที่ดี
และเหมาะสม ใชการวิเคราะหพหุถอดถอย เพื่อหาความสัมพันธของปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอการยอมรับการผลิตขาวตามหลัก
เกษตรที่ดีและเหมาะสมของเกษตรกรกลุมตัวอยาง 

ผลการวิจัย 

 1. ปจจัยสวนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม ของเกษตรกร ผลการวิจัยพบวา เกษตรกรสวนใหญเปนเพศชาย (รอยละ 
57.60) มีอายุเฉล่ีย 52 ป สวนใหญจบการศึกษาในระดับประถมศึกษาขั้นบังคับ (รอยละ 63.30) มีสถานภาพสมรส (รอยละ 
82.90) มีสมาชิกในครอบครัวเฉล่ีย 4 คน มีพื้นที่เฉล่ีย 28 ไร มีรายไดเฉล่ีย 149,164 บาท/ป มีผลผลิตขาวเฉล่ีย 22 ตัน มี
แรงงานเฉล่ีย 3 คน สวนใหญมีการกูยืมเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ (รอยละ 21.40) มีจํานวนหน้ีสินเฉล่ีย 
57,209 บาท มีประสบการณในการผลิตขาวเฉล่ีย 22 ป และไดรับการฝกอบรมในรอบปที่ผานมาเฉล่ีย 5 ครั้ง/ป (รอยละ 
40.50) แสดงในตารางที่ 1 (Table 1)  
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Table 1 Independent  factors of farmers adopted rice production on good agricultural practices 
Personal, economic, and social factors Percentage 𝒙 SD 

1. Sex (male) 57.60 - - 
2. Age (year) - 52.40 10.85 
3. Education (elementary education) 63.30 - - 
4. Marital status (married) 82.90 - - 
5. Family members (number) - 4.10 2.23 
6. Size of land holding (rai) - 28.16 16.44 
7. Income (baht)  - 149,164.30 89,656.92 
8. Rice production (tons) - 22.30 16.88 
9. Labor (number) - 3.45 2.77 
10. Financing sources (Bank for agriculture and 
agricultural  co-operatives) 

21.40 - - 

11. Debt (baht) - 57,209.13 29,464.78 
12. Experience in rice production (year) - 22.36 16.02 
13. Training in the last years (5 times) 40.50 - - 

 
  2. การยอมรับการผลิตขาวตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสม ผลการศึกษา พบวา เกษตรกรมีการยอมรับการผลิต
ขาวตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสม อยูในระดับมาก ที่คาเฉล่ีย 3.98 แสดงในตารางที่ 2 (Table 2) 
 เกษตรกรมีการยอมรับการผลิตขาวตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสมดานสังคม (community) ในระดับมาก ที่
คาเฉล่ีย 4.67 เม่ือจําแนกตามขอกําหนดตาง ๆ พบวา การแนะนําของเจาหนาที่ มีคาเฉล่ียมากที่สุด 4.82 รองลงมาคือ 
สมาชิกในครัวเรือนสนับสนุนใหปลูก (คาเฉล่ีย 4.03) เห็นผูอ่ืนผลิตแลวไดผลดี (คาเฉล่ีย 3.98) เห็นวาเปนผลผลิตที่ตองการ
ของตลาดในปจจุบัน (คาเฉล่ีย 3.98) เห็นวาเปนผลผลิตที่สงออกตางประเทศได (คาเฉล่ีย 3.96) และการแนะนําของเพื่อน
บาน (คาเฉล่ีย 3.84)  
 เกษตรกรมีการยอมรับการผลิตขาวตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสมดานเศรษฐกิจ (economical) ในระดับปาน
กลางที่คาเฉล่ีย 2.90 เม่ือจําแนกตามขอกําหนดตาง ๆ พบวา มีตนทุนต่ํา มีคาเฉล่ียมากที่สุด 4.87 รองลงมาคือ มีการประกัน
ราคา (คาเฉล่ีย 4.01) มีรายไดที่แนนอน (คาเฉล่ีย 3.12) มีตลาดรองรับที่แนนอน (คาเฉล่ีย 1.30) และไมตองผานพอคาคน
กลาง (คาเฉล่ีย 1.20)  
 เกษตรกรมีการยอมรับการผลิตขาวตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสมดานกายภาพ (physical) ในระดับมาก ที่
คาเฉล่ีย 4.19 เม่ือจําแนกตามขอกําหนดตาง ๆ พบวา สภาพพื้นดินมีความเหมาะสม มีคาเฉล่ียมากที่สุด 4.77 รองลงมาคือ 
พื้นดินมีความอุดมสมบูรณ (คาเฉล่ีย 3.97) และมีแหลงนํ้าที่เพียงพอ (คาเฉล่ีย 3.84)  
 เกษตรกรมีการยอมรับการผลิตขาวตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสมดานชีวภาพ (biological) ในระดับมากที่
คาเฉล่ีย 4.53 เม่ือจําแนกตามขอกําหนดตาง ๆ พบวา มีการปฏิบัติและการดูแลรักษาที่ไมยุงยาก มีคาเฉล่ียมากที่สุด 4.86 
รองลงมาคือ มีโรคและแมลงศัตรูขาวระบาดนอย (คาเฉล่ีย 4.80) และคุณภาพของเมล็ดขาวดี (คาเฉล่ีย 3.91) 
 เกษตรกรมีการยอมรับการผลิตขาวตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสมดานการผลิต (production) ในระดับมากที่
คาเฉล่ีย 4.60 เม่ือจําแนกตามขอกําหนดตาง ๆ พบวา ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานตาง ๆ มีคาเฉล่ียมากที่สุด 4.76 
รองลงมาคือ ความสะดวกในการจัดหาเล็ดพันธุ (คาเฉล่ีย 4.74) การมีแหลงเงินทุนใหกูยืม (คาเฉล่ีย 3.92) ราคาเมล็ดพันธุไม
แพง (คาเฉล่ีย 3.84) และผลผลิตขาวตอไรสูง (คาเฉล่ีย 3.78)  
 3. ผลการศึกษาปญหาในการผลิตขาวตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสม พบวา มีปญหาอยูในระดับปานกลาง ที่
คาเฉล่ีย 2.52 โดยสรุปไดวาปญหาสวนใหญเกิดมาจาก การไมมีเครื่องมือเก็บเก่ียว ตองจางบุคคลภายนอกมาเก็บเก่ียวซ่ึงมี
คาใชจายสูง การไมมีที่นาเปนของตนเองและตองเชาที่นาของผูอ่ืนเพื่อทําการปลูกขาว การไมไดรับขาวสารเก่ียวกับการปลูก
ขาวจากส่ือเทาที่ควร ราคาผลผลิตตกต่ํา และไมมีตลาดรองรับผลผลิตที่แนนอน 
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Table 1 Independent  factors of farmers adopted rice production on good agricultural practices 
Personal, economic, and social factors Percentage 𝒙 SD 

1. Sex (male) 57.60 - - 
2. Age (year) - 52.40 10.85 
3. Education (elementary education) 63.30 - - 
4. Marital status (married) 82.90 - - 
5. Family members (number) - 4.10 2.23 
6. Size of land holding (rai) - 28.16 16.44 
7. Income (baht)  - 149,164.30 89,656.92 
8. Rice production (tons) - 22.30 16.88 
9. Labor (number) - 3.45 2.77 
10. Financing sources (Bank for agriculture and 
agricultural  co-operatives) 

21.40 - - 

11. Debt (baht) - 57,209.13 29,464.78 
12. Experience in rice production (year) - 22.36 16.02 
13. Training in the last years (5 times) 40.50 - - 

 
  2. การยอมรับการผลิตขาวตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสม ผลการศึกษา พบวา เกษตรกรมีการยอมรับการผลิต
ขาวตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสม อยูในระดับมาก ที่คาเฉล่ีย 3.98 แสดงในตารางที่ 2 (Table 2) 
 เกษตรกรมีการยอมรับการผลิตขาวตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสมดานสังคม (community) ในระดับมาก ที่
คาเฉล่ีย 4.67 เม่ือจําแนกตามขอกําหนดตาง ๆ พบวา การแนะนําของเจาหนาที่ มีคาเฉล่ียมากที่สุด 4.82 รองลงมาคือ 
สมาชิกในครัวเรือนสนับสนุนใหปลูก (คาเฉล่ีย 4.03) เห็นผูอ่ืนผลิตแลวไดผลดี (คาเฉล่ีย 3.98) เห็นวาเปนผลผลิตที่ตองการ
ของตลาดในปจจุบัน (คาเฉล่ีย 3.98) เห็นวาเปนผลผลิตที่สงออกตางประเทศได (คาเฉล่ีย 3.96) และการแนะนําของเพื่อน
บาน (คาเฉล่ีย 3.84)  
 เกษตรกรมีการยอมรับการผลิตขาวตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสมดานเศรษฐกิจ (economical) ในระดับปาน
กลางที่คาเฉล่ีย 2.90 เม่ือจําแนกตามขอกําหนดตาง ๆ พบวา มีตนทุนต่ํา มีคาเฉล่ียมากที่สุด 4.87 รองลงมาคือ มีการประกัน
ราคา (คาเฉล่ีย 4.01) มีรายไดที่แนนอน (คาเฉล่ีย 3.12) มีตลาดรองรับที่แนนอน (คาเฉล่ีย 1.30) และไมตองผานพอคาคน
กลาง (คาเฉล่ีย 1.20)  
 เกษตรกรมีการยอมรับการผลิตขาวตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสมดานกายภาพ (physical) ในระดับมาก ที่
คาเฉล่ีย 4.19 เม่ือจําแนกตามขอกําหนดตาง ๆ พบวา สภาพพื้นดินมีความเหมาะสม มีคาเฉล่ียมากที่สุด 4.77 รองลงมาคือ 
พื้นดินมีความอุดมสมบูรณ (คาเฉล่ีย 3.97) และมีแหลงนํ้าที่เพียงพอ (คาเฉล่ีย 3.84)  
 เกษตรกรมีการยอมรับการผลิตขาวตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสมดานชีวภาพ (biological) ในระดับมากที่
คาเฉล่ีย 4.53 เม่ือจําแนกตามขอกําหนดตาง ๆ พบวา มีการปฏิบัติและการดูแลรักษาที่ไมยุงยาก มีคาเฉล่ียมากที่สุด 4.86 
รองลงมาคือ มีโรคและแมลงศัตรูขาวระบาดนอย (คาเฉล่ีย 4.80) และคุณภาพของเมล็ดขาวดี (คาเฉล่ีย 3.91) 
 เกษตรกรมีการยอมรับการผลิตขาวตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสมดานการผลิต (production) ในระดับมากที่
คาเฉล่ีย 4.60 เม่ือจําแนกตามขอกําหนดตาง ๆ พบวา ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานตาง ๆ มีคาเฉล่ียมากที่สุด 4.76 
รองลงมาคือ ความสะดวกในการจัดหาเล็ดพันธุ (คาเฉล่ีย 4.74) การมีแหลงเงินทุนใหกูยืม (คาเฉล่ีย 3.92) ราคาเมล็ดพันธุไม
แพง (คาเฉล่ีย 3.84) และผลผลิตขาวตอไรสูง (คาเฉล่ีย 3.78)  
 3. ผลการศึกษาปญหาในการผลิตขาวตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสม พบวา มีปญหาอยูในระดับปานกลาง ที่
คาเฉล่ีย 2.52 โดยสรุปไดวาปญหาสวนใหญเกิดมาจาก การไมมีเครื่องมือเก็บเก่ียว ตองจางบุคคลภายนอกมาเก็บเก่ียวซ่ึงมี
คาใชจายสูง การไมมีที่นาเปนของตนเองและตองเชาที่นาของผูอ่ืนเพื่อทําการปลูกขาว การไมไดรับขาวสารเก่ียวกับการปลูก
ขาวจากส่ือเทาที่ควร ราคาผลผลิตตกต่ํา และไมมีตลาดรองรับผลผลิตที่แนนอน 
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Table 2 Level of adoption of rice production on good agricultural practices 
Adoption 𝒙 SD Level 

1. Social 4.67 0.28 High 
2. Economical 2.90 0.51 Moderate 
3. Physical 4.19 0.33 High 
4. Biological 4.53 0.25 High 
5. Production 4.60 0.30 High 

Total 3.98 0.41 High 
 
 4. ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการยอมรับการผลิตขาวตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสม การวิจัยครั้งน้ีใชการ
วิเคราะหพหุถอดถอย เพื่อหาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม(มูลคาของการยอมรับรวม) โดยเลือกตัวแปร
อิสระจํานวน 13 ตัวแปร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ขนาดของพื้นที่ 
รายได ผลผลิตขาว แรงงาน แหลงเงินทุนใด หน้ีสิน ประสบการณในการผลิตขาว และการไดรับการอบรมในรอบปที่ผานมา 
สวนตัวแปรตามไดแก การยอมรับการผลิตขาวตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสม 
 ตัวแปรอิสระทั้งหมดไดรับการตรวจสอบแตละคูแลววา ไมมีตัวแปรใดที่มีคาสหสัมพันธสูงกวา 0.65 ที่จะกอใหเกิด
ปญหาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระดวยกันเอง (multicollinearity) อันเปนการละเมิดขอสมมติฐานที่กํากับเทคนิคการ
วิเคราะหถดถอยพหุ (สุชาต,ิ 2546: 48) 
 การวิจัยครั้งน้ีมีรูปแบบจําลองไดแก  
  Y =  a + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4 + b5x5 + b6x6 + b7x7 + b8x8 + b9x9 + b10x10 + b11x11 

   + b12x12 + b13x13 
 สัญลักษณของตัวแปร 
 ตัวแปรตาม Y = การยอมรับการผลิตขาวตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสม 
   a = คาคงที่ 
      b1 – b13 = คาสัมประสิทธ์ิความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระแตละตัวกับตัวแปรตาม เม่ือควบคุมคา
ของตัวแปรอิสระอ่ืนที่อยูในสมการใหคงที่แลว 
 ตัวแปรอิสระ x1 = เพศ 
   x 2 = อายุ (ป) 
   x 3 = ระดับการศึกษา  
   x 4 = สถานภาพสมรส 
   x 5 = จํานวนสมาชิกในครัวเรือน (คน) 
   x 6 = ขนาดของพื้นที่ (ไร) 
   x 7 = รายได (บาท) 
   x 8 = ผลผลิตขาว (ตัน) 
   x 9 = แรงงาน (คน) 
   x 10 = แหลงเงินทุน 
   x 11 = หน้ีสิน (บาท) 
   x 12 = ประสบการณในการผลิตขาว (ป) 
   x 13 = การไดรับการอบรมในรอบปที่ผานมา 
 ผลการวิเคราะหถดถอยพหุ โดยการนําเอาตัวแปรอิสระทั้ง 13 ตัวแปร แทนคาในสมการแลวคํานวณดวยวิธีปกติ 
พบวา คา F = 2.135 Sig of F = 0.000 แสดงวามีตัวแปรอิสระอยางนอยหน่ึงตัวที่มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับ
ตัวแปรตาม (การยอมรับการผลิตขาวตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสม) และเม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิแหงการตัดสินใจใน
เชิงพหุ พบวา R2 = 0.391 หมายความวา ตัวแปรอิสระทั้งหมดอธิบายความผันแปรของตัวแปรตามไดรอยละ 39.1 ซ่ึงตัวแปร
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อิสระทั้ง 13 ตัวแปร มีจํานวน 3 ตัว ที่มีผลตอตัวแปรตามอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ไดแก อายุ รายได และประสบการณ
ในการปลูกขาว ซ่ึงตัวแปรทั้ง 3 ตัว มีผลเปนบวก แสดงในตารางที ่3 (Table 3) 
 
Table 3 Multiple regression analysis of factors related to famers’ adoption of rice production on good 
agricultural practices 

Variables Coefficient (b) t P-value 
1. Sex  -0.030 -0.493 0.623 
2. Age (year) 0.002 2.176 0.033* 
3. Education  0.002 0.854 0.109 
4. Marital status  0.007 1.185 0.655 
5. Family members (number) -0.062 -1.118 0.265 
6. Size of land holding (rai) -0.048 -1.142 0.255 
7. Income (baht)  0.011 0.925 0.022* 
8. Rice production (tons) 0.050 0.497 0.620 
9. Labor (number) 0.065 1.125 0.263 
10. Financing sources -0.003 -0.722 0.441 
11. Debt (baht) -0.003 -0.527 0.613 
12. Experience in rice production (year) 0.004 2.253 0.015* 
13. Training in the last years  -0.010 -0.925 0.357 

Constant 2.358 13.906 0.000 
R2  0.391 (39.1%) 
F  2.135  

Sig. F  0.000  
* Correlation showed significant at the 0.05 level 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 การศึกษาปจจัยสวนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม ของเกษตรกรผูผลิตขาวตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสมในอําเภอ
โพธ์ิทอง จังหวัดอางทอง จะเห็นไดวา สวนใหญผูใหขอมูลคือเพศชาย ซ่ึงเปนหัวหนาครอบครัวและเปนผูที่มีหนาที่ทํางานเล้ียง
ดูครอบครัว อายุผูใหขอมูลสวนใหญมีอายุมากกวา 52 ป เพราะเกษตรกรในชนบทสวนใหญเปนผูสูงอายุและสืบทอดอาชีพ
เกษตรกรรมมาตั้งแตบรรพบุรุษ สวนคนรุนใหมไมนิยมประกอบอาชีพดังกลาว เน่ืองจากเปนอาชีพที่มีรายไดไมแนนอนและ
ปจจุบันมีอาชีพใหเลือกทําเปนจํานวนมาก อีกทั้งรอบ ๆ จังหวัดอางทองยังเปนที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมาก จึงทํา
ใหคนรุนใหมนิยมขายแรงงานใหโรงงานอุตสาหกรรมมากกวาการสืบทอดอาชีพเกษตรกรรมตอจากบรรพบุรุษ การศึกษาอยูใน
ระดับชั้นประถมศึกษาเพียงเทาน้ัน ทั้งน้ีสืบเน่ืองมาจากโรงเรียนในระดับตําบลหรือหมูบานในชนบทมีการเปดการสอนจนถึง
ระดับประถมศึกษาเพียงเทาน้ัน และการเดินทางไปเรียนตอในสมัยกอนตองใชเวลาในการเดินทางนานและไมคอยมีความ
สะดวกในการเดินทาง สวนใหญมีสถานภาพสมรสแลว มีสมาชิกครอบครัวเฉล่ีย 4 คน เพราะเกษตรกรไดแตงงานและมี
ครอบครัวเปนของตนเองแลว ซ่ึงการทําอาชีพเกษตรกรรมจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใชแรงงานในครอบครัวตนเองเปนหลัก เพื่อ
เปนการประหยัดคาใชจายดานคาจางแรงงานและเปนการลดตนทุนการผลิตอีกดวย พื้นที่ถือครองเฉล่ียมี 28 ไร โดยพื้นที่ถือ
ครองสวนใหญเปนพื้นที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ แตยังมีเกษตรกรบางรายเชาที่ของผูอ่ืนเพื่อผลิตขาว รายไดโดยเฉล่ียแตละ
ครอบครัวจะอยูประมาณ 149,164 บาท/ป โดยการประกอบอาชีพเกษตรกรรมยังไมมีความแนนอนของรายได ซ่ึงรายได
ทั้งหมดตองขึ้นอยูกับสภาพดิน ฟา อากาศ และการแพรระบาดของโรคและแมลง วาในปที่ปลูกสภาพตาง ๆ เปนไปในทางที่ดี
หรือแยลง มีผลผลิตขาวเฉล่ีย 22 ตัน เพราะเกษตรกรสวนใหญมีพื้นที่ปลูกเฉล่ียจํานวนมาก จึงทําใหผลผลิตมีปริมาณสูงตาม
ไปดวย แรงงานที่ใชโดยเฉล่ีย 3 คน เปนแรงงานที่มีอยูในครัวเรือนเปนหลักและมีการจางเสริมบางในชวงการเพาะปลูกและ
การเก็บเก่ียวผลผลิต การกูเงินทุนสวนใหญเกษตรกรนิยมกูยืมเงินงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ การกูยืมเงินจากมห
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อิสระทั้ง 13 ตัวแปร มีจํานวน 3 ตัว ที่มีผลตอตัวแปรตามอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ไดแก อายุ รายได และประสบการณ
ในการปลูกขาว ซ่ึงตัวแปรทั้ง 3 ตัว มีผลเปนบวก แสดงในตารางที ่3 (Table 3) 
 
Table 3 Multiple regression analysis of factors related to famers’ adoption of rice production on good 
agricultural practices 

Variables Coefficient (b) t P-value 
1. Sex  -0.030 -0.493 0.623 
2. Age (year) 0.002 2.176 0.033* 
3. Education  0.002 0.854 0.109 
4. Marital status  0.007 1.185 0.655 
5. Family members (number) -0.062 -1.118 0.265 
6. Size of land holding (rai) -0.048 -1.142 0.255 
7. Income (baht)  0.011 0.925 0.022* 
8. Rice production (tons) 0.050 0.497 0.620 
9. Labor (number) 0.065 1.125 0.263 
10. Financing sources -0.003 -0.722 0.441 
11. Debt (baht) -0.003 -0.527 0.613 
12. Experience in rice production (year) 0.004 2.253 0.015* 
13. Training in the last years  -0.010 -0.925 0.357 

Constant 2.358 13.906 0.000 
R2  0.391 (39.1%) 
F  2.135  

Sig. F  0.000  
* Correlation showed significant at the 0.05 level 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 การศึกษาปจจัยสวนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม ของเกษตรกรผูผลิตขาวตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสมในอําเภอ
โพธ์ิทอง จังหวัดอางทอง จะเห็นไดวา สวนใหญผูใหขอมูลคือเพศชาย ซ่ึงเปนหัวหนาครอบครัวและเปนผูที่มีหนาที่ทํางานเล้ียง
ดูครอบครัว อายุผูใหขอมูลสวนใหญมีอายุมากกวา 52 ป เพราะเกษตรกรในชนบทสวนใหญเปนผูสูงอายุและสืบทอดอาชีพ
เกษตรกรรมมาตั้งแตบรรพบุรุษ สวนคนรุนใหมไมนิยมประกอบอาชีพดังกลาว เน่ืองจากเปนอาชีพที่มีรายไดไมแนนอนและ
ปจจุบันมีอาชีพใหเลือกทําเปนจํานวนมาก อีกทั้งรอบ ๆ จังหวัดอางทองยังเปนที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมาก จึงทํา
ใหคนรุนใหมนิยมขายแรงงานใหโรงงานอุตสาหกรรมมากกวาการสืบทอดอาชีพเกษตรกรรมตอจากบรรพบุรุษ การศึกษาอยูใน
ระดับชั้นประถมศึกษาเพียงเทาน้ัน ทั้งน้ีสืบเน่ืองมาจากโรงเรียนในระดับตําบลหรือหมูบานในชนบทมีการเปดการสอนจนถึง
ระดับประถมศึกษาเพียงเทาน้ัน และการเดินทางไปเรียนตอในสมัยกอนตองใชเวลาในการเดินทางนานและไมคอยมีความ
สะดวกในการเดินทาง สวนใหญมีสถานภาพสมรสแลว มีสมาชิกครอบครัวเฉล่ีย 4 คน เพราะเกษตรกรไดแตงงานและมี
ครอบครัวเปนของตนเองแลว ซ่ึงการทําอาชีพเกษตรกรรมจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใชแรงงานในครอบครัวตนเองเปนหลัก เพื่อ
เปนการประหยัดคาใชจายดานคาจางแรงงานและเปนการลดตนทุนการผลิตอีกดวย พื้นที่ถือครองเฉล่ียมี 28 ไร โดยพื้นที่ถือ
ครองสวนใหญเปนพื้นที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ แตยังมีเกษตรกรบางรายเชาที่ของผูอ่ืนเพื่อผลิตขาว รายไดโดยเฉล่ียแตละ
ครอบครัวจะอยูประมาณ 149,164 บาท/ป โดยการประกอบอาชีพเกษตรกรรมยังไมมีความแนนอนของรายได ซ่ึงรายได
ทั้งหมดตองขึ้นอยูกับสภาพดิน ฟา อากาศ และการแพรระบาดของโรคและแมลง วาในปที่ปลูกสภาพตาง ๆ เปนไปในทางที่ดี
หรือแยลง มีผลผลิตขาวเฉล่ีย 22 ตัน เพราะเกษตรกรสวนใหญมีพื้นที่ปลูกเฉล่ียจํานวนมาก จึงทําใหผลผลิตมีปริมาณสูงตาม
ไปดวย แรงงานที่ใชโดยเฉล่ีย 3 คน เปนแรงงานที่มีอยูในครัวเรือนเปนหลักและมีการจางเสริมบางในชวงการเพาะปลูกและ
การเก็บเก่ียวผลผลิต การกูเงินทุนสวนใหญเกษตรกรนิยมกูยืมเงินงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ การกูยืมเงินจาก
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แหลงเงินทุนน้ีเกษตรกรจะไดเงินทุนคอนขางสูงและมีดอกเบี้ยต่ํา เกษตรกรมีจํานวนหน้ีสินเฉล่ีย 57,209 บาท ประสบการณ
ในการผลิตขาวเฉล่ีย 22 ป กลาวคือการประกอบอาชีพผลิตขาวมาเปนเวลานาน เกษตรกรที่มีอายุมากยิ่งมีประสบการณสูง
และมีการแกไขปญหาเฉพาะหนาไดดีกวาเกษตรกรที่มีประสบการณนอย เกษตรกรเคยไดรับการฝกอบรมในรอบปที่ผานมา
เฉล่ีย 5 ครั้ง/ป เน่ืองจากเกษตรกรยังขาดความรู ความชํานาญ จึงไดตัดสินใจเขารวมในการฝกอบรมเพื่อพัฒนาความรู 
ความสามารถ ใหกับตนเอง 
 เกษตรกรมีการยอมรับการผลิตขาวตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสมอยูในระดับมาก ที่คาเฉล่ีย 3.98 โดยจําแนก
เปน มีการยอมรับดานสังคมในระดับมากที่คาเฉล่ีย 4.67 มีการยอมรับดานเศรษฐกิจในระดับปานกลางที่คาเฉล่ีย 2.90 มีการ
ยอมรับดานกายภาพในระดับมากที่คาเฉล่ีย 4.19 มีการยอมรับดานชีวภาพในระดับมากที่คาเฉล่ีย 4.53 และมีการยอมรับดาน
การผลิตในระดับมากที่คาเฉล่ีย 4.60 โดยในทุก ๆ ดานที่กลาวมาน้ันเกษตรกรมีการยอมรับคอนขางมาก เพราะเม่ือเกษตรกร
ยอมรับและนําไปปฏิบัติจริง ผลที่ไดตามมาคือเกษตรกรประสบความสําเร็จมีความรูและมีทักษะในการผลิตขาวตามหลัก
เกษตรที่ดีและเหมาะสมเพิ่มมากขึ้น มีการจัดการปญหาตาง ๆ ไดดวยตนเอง และทําใหมีรายไดจากการขายขาวเพิ่มขึ้น และ
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวของเกษตรกรใหดีขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับ ศุภชัย สุทธิเจริญ (2551: ง) พบวา การยอมรับ
การปลูกขาวอินทรียโดยใชขาวกลองพันธุหอมแดงของเกษตรกรในอําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ มีคาเฉล่ียรวมอยูใน
ระดับมาก  
 ปญหาในการผลิตขาวตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสม พบวา มีปญหาอยูในระดับปานกลาง ที่คาเฉล่ีย 2.52 ปญหา
สวนใหญเกิดมาจาก การไมมีเครื่องมือเก็บเก่ียว ตองจางบุคคลภายนอกมาเก็บเก่ียวซ่ึงมีคาใชจายสูง การไมมีที่นาเปนของ
ตนเองและตองเชาที่นาของผูอ่ืนเพื่อทําการปลูกขาว การไมไดรับขาวสารเก่ียวกับการปลูกขาวจากส่ือเทาที่ควร ราคาผลผลิต
ตกต่ํา และไมมีตลาดรองรับผลผลิตที่แนนอน ซ่ึงปญหาเหลาน้ีเปนปญหาที่เกิดขึ้นสวนตัวแทบทั้งน้ัน การแกไขปญหาตาง ๆ 
เกษตรกรควรลงมือแกไขดวยตนเองกอน ถาปญหาหนักเกินกวาจะทําไดดวยตนเอง เกษตรกรควรปรึกษาผูที่มีสวนเก่ียวของกับ
การปลูกขาวในพื้นที่ที่ตนเองอาศัยอยู เชน เกษตรอําเภอหรือผูนําทางสังคมในหมูบาน การแกไขปญหาตาง ๆ ดวยตนเอง จะ
ชวยใหเกษตรกรมีประสบการณในการแกไขปญหา มีการคิดหาวิธีที่แกปญหา และเม่ือปญหาดังกลาวกลับมาเกิดข้ึนใหมอีกครั้ง 
เกษตรกรสามารถที่แกไขปญหาไดดวยตนเอง กอนที่จะขอความชวยเหลือจากผูอ่ืน สวนปญหาเรื่องราคาผลผลิตตกต่ําและไมมี
ตลาดรองรับผลผลิตที่แนนอนน้ัน เปนปญหาที่เกษตรกรไมสามารถแกไขไดดวยตนเอง จึงเปนหนาที่ของหนวยงานภาครัฐหรือ
หนวยงานที่เก่ียวของเขามาแกไขปญหาดังกลาว เพื่อใหเกษตรกรมีสภาพชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น และไมยากจนเหมือนในอดีต
ที่ผานมา ซ่ึงสอดคลองกับ จักรพันธ บุญหวังชวย (2555: 3) พบวา ปญหาสวนใหญของเกษตรกรผูเล้ียงโคนมเกิดจากปญหา
สวนตัว และมีเพียงเรื่องราคานํ้านมดิบตกต่ําเทาน้ันที่เปนปญหาที่ตองไดรับการแกไขจากหนวยงานภาครฐัที่เก่ียวของ 
 เม่ือศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการยอมรบัการยอมรับการผลิตขาวตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสม พบวามี 3 ตัวแปร 
ที่มีผลตอการยอมรับการผลิตขาวตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดแก 1) อายุมี
ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กับการยอมรับการผลิตขาวตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสม เน่ืองจาก
โดยสวนใหญเกษตรกรมีอายุเฉล่ียคอนขางสูงและเม่ือไดรับความรูใหม ๆ เก่ียวกับการผลิตขาวตามหลักเกษตรที่ดีและ
เหมาะสม ทําใหเกษตรกรมีความรูมากขึ้น และยอมรับขั้นตอนตาง ๆ ในดานการปลูกขาวตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสมที่
เพิ่มมากขึ้นดวย ซ่ึงสอดคลองกับ อาคม พรหมเสน (2554: ง) พบวา อายุ มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับการ
ยอมรับของเกษตรกรตอวิธีการปฏิบัติในการทําการเกษตรกรรมในระบบเกษตรอินทรียตามมาตรฐานของเกษตรอินทรีย
โครงการหลวง 2) รายไดมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 กับการยอมรับการผลิตขาวตามหลักเกษตรที่ดี
และเหมาะสม เน่ืองจากการผลิตขาวมีตนทุนสูง เกษตรกรจึงตองมีรายไดพอสมควรที่จะลงทุนทําการผลิตขาวในแตละครั้ง 
สอดคลองกับ ทนุ ชื่นฟูวุฒิ (2531: ง) พบวา รายไดของเกษตรกรมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับการยอมรับเทคโนโลยีการ
ปลูกถั่วเหลืองหลังการทํานา 3) ประสบการณในการผลิตขาวมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กับการ
ยอมรับการผลิตขาวตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสม ซ่ึงเกษตรกรที่มีประสบการณในการปลูกขาวมากเปนผูที่มีความรู ความ
ชํานาญมากและพรอมที่จะพัฒนาตัวเองอยูตลอดเวลา ซ่ึงสอดคลองกับ สอดคลองกับ จักรพันธ บุญหวังชวย (2555: 3) พบวา 
ประสบการณในการเล้ียงโคนมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับการยอมรับเทคโนโลยีการเล้ียงโคนมของเกษตรกร  
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 1) การวิจัยในครั้งตอไปควรศึกษาพืชชนิดอ่ืนที่ผลิตตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสมได เพื่อใหผลที่ไดเปนแนวทาง
ในการสงเสริมใหปลูกพืชชนิดน้ันในพื้นที่อ่ืน ๆ อีกตอไป 
 2) ควรศึกษาการยอมรับการผลิตขาวตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสมในพื้นที่อ่ืน ๆ ดวย เพื่อเปนการเปรียบเทียบ
ระดับการยอมรับ และเพื่อใชผลการวิจัยที่ไดมาไปสงเสริมการผลิตขาวตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสม ในพื้นที่อ่ืน ๆ อีก
ตอไป 
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การศึกษาและวิเคราะหคุณภาพน้ําดื่มของตูน้ําดื่ม 
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

The analysis of the quality of drinking water at  
Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat  University 

อัณธิกา เสง่ียมใจ 
สาขาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณภาพนํ้าดื่มจากตูนํ้าดื่มในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยเก็บ
ตัวอยางนํ้าดวยวิธีการแบบแยกจากเครื่องทํานํ้าเย็นจํานวน 10 จุด และเลือกเก็บในช้ันลางสุดของทุกอาคาร แลวนํามา
วิเคราะหคุณภาพนํ้าทางดานกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยาตามวิธีมาตรฐาน APHA, AWWA and WEF (2005)  
 ผลการศึกษาพบวา นํ้าดื่มจากเครื่องทํานํ้าเย็นภายในมหาวิทยาลัยสวนใหญใชนํ้าประปา โดยกระบวนการผานระบบ
เครื่องกรองนํ้า และนําเขาสูระบบเครื่องทํานํ้าเย็นเพื่อใหบริการ จากผลการวิเคราะหดัชนีคุณภาพนํ้าทั้งดานกายภาพ ดานเคมี
และดานจุลชีววิทยา ทั้ง 8 ดัชนี คือ ความเปนกรด-ดาง (pH), ความขุน (Turbidity), สี, ความกระดาง (Hardness), ของแข็ง
ที่ละลายไดทั้งหมด (TDS), ไนเตรท-ไนโตรเจน (NO3-N), ฟลูโอไรด (F) และอีโคไล (E.Coli)  สรุปไดวาคุณภาพนํ้าทุกจุดเก็บ
ตัวอยางมีคาผานเกณฑมาตรฐานคุณภาพนํ้าดื่ม  เม่ือเทียบกับมาตรฐานนํ้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่ 256) พ.ศ. 2545 และคุณภาพนํ้าดื่มตามมาตรฐานขององคการอนามัยโลก ค.ศ. 1996 
คําสําคัญ : คุณภาพนํ้า เครื่องทํานํ้าเย็น นํ้าดื่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

Abstract 

 The objective of this study was to study the quality of drinking water from water coolers at 
Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat  University. Regarding the assessment of quality of drinking water was 
gathered from 10 coolers in each building on the lower floor collected. The sample was analyzed 
including physical, chemical, heavy metal and biological assessment by using APHA, AWWA and WEF 
(2005) methods.  
 The study found that drinking water in most coolers in university used tap water. It was purified 
by filler system and put in the cold water system for the service.  From the analysis of water index 
including, physical, chemical and microbiological, the eighth indexs are acidity consisting of - alkalinity 
(pH), turbidity, color, hardness, total dissolved solids (TDS), nitrate - nitrogen (NO3- N), chloride, fluoride (F) 
and E. coli. It were concluded that the quality of sampling drinking water Ministry of Public Health (No. 
256) BE 2545 and the drinking water quality standards of the World Health Organization, 1996. 
Keywords : Water Quality, Water Cooler, Drinking Water, Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat  University 

บทนํา 

 ในปจจุบันอุตสาหกรรมตูนํ้าดื่มเปนไปอยางแพรหลาย ไมวาจะเปนพื้นที่ในชุมชน หางสรรพสินคา โรงพยาบาล รวม
ไปถึงตามสถานศึกษาตางๆ เราไมอาจหลีกเล่ียงไดวานํ้าเปนส่ิงที่จําเปนสําหรับการดํารงชีวิตประจําวันของมนุษยโดยปกติในแต
ละวันมนุษยตองการนํ้าเพื่อการบริโภคประมาณ 2 - 3 ลิตร (ธีรพล คังคะเกตุ, 2543) แมวานํ้าจะไมมีแคลอรีหรือสารอาหารที่
เปนสารประกอบอินทรียใดๆ การเขาถึงนํ้าดื่มสะอาดไดเปล่ียนแปลงไปในชวงหลายศตวรรษที่ผานมาในเกือบทุกสวนของโลก 
ซ่ึงนํ้าที่เปนประโยชนแกรางกายตองเปนนํ้าที่สะอาด แตหากพบวานํ้าที่จะนํามาบริโภคมีส่ิงเจือปนอยูในปริมาณมาก มีผลตอ
สุขภาพของผูบริโภค โดยเฉพาะนํ้าที่มีการปนเปอนของแบคทีเรียและโลหะหนักกอใหเกิดโรคที่รุนแรงได ถาน้ํามีการปนเปอน
แบคทีเรียอาจกอใหเกิดโรคอหิวาตกโรค(Cholerae) โรคบิด (Bacillary dysentery) และไขไทฟอยด (Typhoid dysentery) 
(กรรณิการ สิริสิงห, 2544; จตุรงค แวงนอก, 2546: 8-17;  Germani, et al., 1994: 1532-1536) หรือการปนเปอนโลหะมห
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หนัก เชน พิษตะก่ัว สงผลตอระบบประสาทสวนกลาง เชน เซ่ืองซึม ความคิดชา ปวดศีรษะ การทรงตัวไมดี อาการทาง
ประสาทสวนนอกจะมีผลตอกลามเน้ือ กระดูกขอมือตก ปลายประสาทอักเสบหรือภาวะไตวายเรื้อรัง โรคเกาท (ศริศักดิ์ สุนทร
ไชย, 2544) นํ้ามีบทบาทสําคัญในเศรษฐกิจโลก เน่ืองจากนํ้าเปนตัวทําละลายของสารเคมีหลากหลายชนิดและอํานวยความ
สะดวกในเรื่องการใหความเย็นในภาคอุตสาหกรรมและการคมนาคม นํ้าจืดประมาณ 70% มนุษยใชไปกับเกษตรกรรม ศ.ดร.
นพ. สมศักดิ์ วรคามิน (2549) นักวิจัย ซ่ึงเปนนายแพทยชาวญ่ีปุนเชื่อวา รางกายของมนุษยถูกโจมตีโดยอนุมูลอิสระ (Free 
Radical) ตลอดเวลา เพราะส่ิงเจือปนที่เปนตนเหตุสําคัญของการเกิดอนุมูลอิสระมีอยูทั่วๆ ไป มีอยูทั้งในอากาศที่เราหายใจ 
อาหารที่เรากิน และนํ้าที่เราใชดื่ม ซ่ึงอนุมูลอิสระที่แทรกซึมเขาไปในรางกาย จะทําลายภูมิตานทานของรางกายใหออนแอ 
และเม่ือไหรที่ภูมิตานทานพายแพ ก็หมายถึงเกิดการเจ็บปวย และรามถึงการเกิดมะเร็งขึ้นได กลุมนักวิจัยยังพบวา นํ้าดื่มมี
ความสัมพันธกับความเจ็บปวยและความชรา ถารางกายจะสามารถตอสูกับความเจ็บปวยและชะลอความชราได ก็ตองอาศัย
นํ้าดื่มที่มีคุณภาพ นํ้ายังเปนองคประกอบสําคัญของเลือด เพราะเปนนํ้าถึง 92%เลือดจะนําสารอาหารทั้ง 5 หมู สารตาน
อนุมูลอิสระ (Antioxidant) ออกซิเจนรวมทั้งเอนไซม (Enzyme)ไปใหเซลลตางๆ ในรางกาย และยังปองกันเซลลโดยนํ้าจะ
ละลายสารพิษออกมา แลวนําไปทําลายที่ตับหรือทิ้งออกไปนอกรางกายในรูปของอุจจาระ ปสสาวะ และเหงื่อ 
 จากการศึกษาจากในอดีตที่ผานมา พบวานํ้าดื่มยังมีส่ิงปนเปอนอยูในปริมาณมาก โดยเฉพาะคุณภาพนํ้าดื่มจาก
เครื่องทํานํ้าเย็นซ่ึงมีการปนเปอนทั้งดานกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยา จากการศึกษาคุณภาพนํ้าดื่มจากเครื่องทํานํ้าเย็นทาง
กายภาพ พบวา คุณภาพนํ้าไดตามเกณฑมาตรฐาน ในสวนของความเปนกรด-ดาง(pH) และความขุน (Turbidity) เทาน้ัน สวน
คุณภาพนํ้าดานเคมี พบวามีสารตะก่ัว (Lead) ในนํ้าดื่มในปริมาณที่สูง (อภิวัตน มงคลสินธุและคณะ, 2542; กลุมพัฒนา
คุณภาพนํ้าบริโภค, 2550: 43-46) 
 ทางผูวิจัยตระหนักถึงคุณภาพนํ้าที่สะอาดและปลอดภัยสําหรับการบริโภคนํ้าจากตูนํ้าดื่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ใชนํ้าประปาโดยผานเครื่องกรองของตูนํ้าดื่มรวมกับการใชเครื่องทําความเย็นจัดบริการตามอาคารตางๆ 
ซ่ึงมีผูที่บริโภคนํ้าจากตูนํ้าดื่มเปนจํานวนมาก ตูนํ้าดื่มจึงเปนอีกทางเลือกหน่ึงสําหรับผูบริโภคนํ้าดื่มในปจจุบัน ดังน้ันการศึกษา
ในครั้งน้ีเปนการตรวจสอบคุณภาพนํ้าทางดานกายภาพ เคมีและจุลชีววิทยา จากเครื่องทําความเย็นหรือตู นํ้าด ื่มภาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อตรวจสอบคุณภาพนํ้าของตูนํ้าดื่มภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
2. เพื่อประเมินคุณภาพของตูนํ้าดื่มภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 1. พื้นที่ศึกษาและการกําหนดจุดเก็บตัวอยาง 
 การศึกษาครั้งน้ีกําหนดจุดเก็บตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เก็บตัวอยางนํ้าที่ผานจากเครื่องทํานํ้า
เย็นภายในอาคาร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ทั้งหมด 10 จุดเก็บตัวอยาง โดยทําการสุมเก็บตัวอยางนํ้าดื่มจาก
เครื่องทํานํ้าเย็นอาคารละ 2 เครื่อง เลือกเก็บในชั้นลางสุดของทุกอาคาร เน่ืองจากเปนจุดที่มีผูใชบริการคอนขางสูงประกอบ
กับมีโอกาสที่เกิดการปนเปอนไดมากกวาจุดอ่ืนๆ 
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รูปที่ 1 แสดงแผนที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

 2. วิธีการศึกษาคุณภาพนํ้าดื่ม 
 ดัชนีคุณภาพนํ้าที่ศึกษาทั้งหมด 8 ดัชนี ประกอบดวย คุณภาพนํ้าดานกายภาพ เคมีและจุลชีววิทยา โดยการ
วิเคราะหคุณภาพนํ้าดื่มดวยวิธี Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 21th Edition 
(APHA, AWWA and WEF, 1998) รายละเอียดดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 แสดงดัชนีคุณภาพนํ้าและวิธีวิเคราะหคุณภาพนํ้าดื่ม 

ดัชนีคุณภาพน้ํา วิธีวิเคราะห 
1. ความเปนกรด-ดาง (pH) pH-meter 
2. ความขุน (Turbidity) Turbidity meter 
3. สี Visual Comparison Method 
4. ความกระดาง (Hardness) Titrimetric method 
5. ของแข็งที่ละลายไดทั้งหมด (TDS) Gravimetric method 
6. ไนเตรท-ไนโตรเจน (NO3-N) Photometric Method 
7. ฟลูโอไรด (F) Photometric Method 
8. อีโคไล (E.Coli) Multiple-tube 

fermentation technique 
 
 3. การวิเคราะหขอมูล 
 นําผลการศึกษาคุณภาพนํ้าทางดานกายภาพ เคมีและจุลชีววิทยาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานคุณภาพนํ้าดื่ มใน
ภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2524) เรื่อง นํ้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
(ประกาศกระทรวงสาธารณสุข, 2524) และแสดงผลการวิเคราะหคุณภาพนํ้าดื่มโดยสถิติเชิงพรรณนา คือ คารอยละ 
(Percent) และคาต่ําสุด-สูงสุด (Maximum-Minimum) รายละเอียดดังตาราง 2 

ผลการศึกษา 

 จากผลการวิเคราะหคุณภาพนํ้าจากตูนํ้าดื่มภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จํานวน 10 จุดเก็บ
ตัวอยาง พบวานํ้าที่นํามาผลิตเปนนํ้าดื่มโดยผานตูนํ้าดื่มภายในมหาวิทยาลัยสวนใหญใชนํ้าประปาแลวนํามาผานระบบเครื่อง
กรองนํ้าที่ติดตั้งอยูภายในตูนํ้าดื่ม และนําเขาสูเครื่องทําความรอนหรือเครื่องทําความเย็นเพื่อใหบริการ ไดผลการวิเคราะหนํ้า
ดังตารางที่ 2 
 จากการศึกษาคุณภาพนํ้าจากตูนํ้าดื่มทางดานกายภาพ พบวา คาความเปนกรด-ดาง (pH) มีคาระหวาง 6.05-7.80 
สวนคาความขุน (Turbidity) ในทุกจุดเก็บตัวอยางมีคาระหวาง 0.03-1.87 เอ็นทียู สวนการวิเคราะหสีของนํ้าดื่มพบวา มีคา
เทากับ 0 แพลตตินัมโคบอลท สําหรับคุณภาพนํ้าทางดานกายภาพจะเห็นไดวา ดัชนีคุณภาพนํ้าที่ศึกษาในดานน้ี ไดแก คามห
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ความเปนกรด-ดาง (pH), คาความขุน (Turbidity) และสีของนํ้า อยูในเกณฑมาตรฐานทั้งหมด แตเม่ือพิจารณาคาความเปน
กรด-ดาง (pH) ในนํ้าดื่มจะเห็นไดวามีคาเกือบต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน โดยหากนํ้าดื่มมีคาความเปนกรด-ดาง (pH) ต่ํากวา
เกณฑมาตรฐานจะสงผลตอกล่ินและรสที่เปล่ียนแปลงไป(ปราโมช เชี่ยวชาญ, 2552) 
 คุณภาพนํ้าจากตูนํ้าดื่มทางดานเคมี พบวา ของแข็งที่ละลายไดทั้งหมด (TDS) มีคาระหวาง 30.75-123.25 มิลลิกรัม
ตอลิตร สวนคาความกระดางพบวา มีคาระหวาง 0.95-89.75 มิลลิกรัมตอลิตร คาไนเตรท-ไนโตรเจน พบวา มีคาระหวาง 
0.22-0.87 มิลลิกรัมตอลิตร และจากการวิเคราะหหาปริมาณฟลูออไรด ในนํ้าพบวา มีคาระหวาง 0-0.1 มิลลิกรัมตอลิตร 
สําหรับการตรวจวิเคราะหนํ้าทางดานเคมีทุกดัชนีผานเกณฑมาตรฐานทั้งหมด แตดัชนีที่ตองเฝาระวังสําหรับคุณภาพนํ้าดาน
เคมี คือ ปริมาณฟลูออไรดและไนเตรท ซ่ึงฟลูออไรดแมมีอยูในปริมาณนอย ก็มีผลกระทบตอสุขภาพ ดังตั วอยางในรัฐ
นิวเจอรซีพบวา เด็กชายที่อาศัยอยูในบริเวณที่มีการเติมฟลูออไรดในนํ้าประปามีโอกาสเกิดมะเร็งกระดูกสูงกวาปกติถึง 2-7 
เทา(Camargo, J. A., and A. Alonso, 2006: 32-831) และมีรายงานวาการเติมฟลูออไรดลงในนํ้าประปาสงผลทําใหกระดูก
สะโพกเปราะและแตกงายขึ้น (Ward, M. H., T. M. deKok, and P. Levallois, 2005: 1607-1614) ในสวนของปริมาณไน
เตรทสูงสามารถทําใหเกิดผลกระทบรุนแรงตอสุขภาพไดโดยเฉพาะอยางยิ่งในเด็ก (Camargo, J. A., and A. Alonso, 2006: 
32-831) และนํ้าดื่มที่ปนเปอนไนเตรทเปนอีกปจจัยหน่ึงที่กระตุนใหเกิดมะเร็งในระบบทางเดินอาหารรวมถึงมะเร็งอ่ืนๆ อีก
หลายชนิด เชน มะเร็งตอมนํ้าเหลืองชนิด NHL, มะเร็งกระเพาะปสสาวะและมะเร็งรังไข เปนตน (Ward, M. H., T. M. 
deKok, and P. Levallois, 2005: 1607-1614) ตลอดจนมีงานวิจัยที่บงช้ีวาการสะสมของสารไนโตรซามีน 
(Nitrosamines)ซ่ึงเปนสารกอมะเร็ง (Carcinogens) ชนิดหน่ึง (ไนโตรซามีนเกิดจากการเปล่ียนรูปของไนเตรท) จากการดื่ม
นํ้าที่ปนเปอนไนเตรทในปริมาณที่ต่ํากวา50 มิลลิกรัมตอลิตร ซ่ึงองคการอนามัยโลกระบุวาเปนระดับที่ปลอดภัยเปนระยะ
เวลานาน (Chiu, H. F., and S. S. Tsai., 2007: 1000-1004) ดังตัวอยางในรัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา พบวานํ้าดื่มจาก
ชุมชนที่มีไนเตรทปนเปอนแมต่ํากวาคามาตรฐานนํ้าดื่มขององคกรอนามัยโลกแตก็มีความสัมพันธกับโอกาสกับการเปน
โรคมะเร็งรังไขในผูหญิงที่ดื่มนํ้าดังกลาว (Beman, J. M., K. R. Arrigo, and P. A. Matson, 2005: 211-214) ทั้งน้ีคา
มาตรฐานขององคการอนามัยโลกมีการกําหนดไวคอนขางสูงมากเม่ือเทียบกับของประเทศไทย คาเปรียบเทียบดังตารางที่ 3 
  
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะหตัวอยางนํ้าจากตูนํ้าดื่มภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปรียบเทียบกับคา
มาตรฐาน 

ดัชนีคุณภาพน้ํา คาต่ําสุด คาสูงสุด คามาตรฐาน1 คามาตรฐาน 2 
1. ความเปนกรด-ดาง (pH) 6.05 7.80 6.5-8.5 - 
2. ความขุน (Turbidity) 0.30 1.87 5 เอ็นทียู 5 เอ็นทียู 
3. สี 0 0 <20 แพลตตินัมโค

บอลท 
<15 แพลตตินัมโคบอลท 

4. ความกระดาง (Hardness) 0.95 89.75 <100 มก./ล.  
5. ของแข็งที่ละลายไดทั้งหมด (TDS) 30.75 123.25 - <1,000 มก./ล. 
6. ไนเตรท-ไนโตรเจน (NO3-N) 0.22 0.87 <4 มก./ล. <50 มก./ล. 
7. ฟลูโอไรด (F) 0 0.1 <1.5 มก./ล. <1.5 มก./ล. 
8. อีโคไล (E.Coli) ไมพบ ไมพบ 0 เอ็มพีเอ็น/100 มก. 0 เอ็มพีเอ็น/100 มก. 

หมายเหตุ : มาตรฐาน1 คือ มาตรฐานนํ้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่ 256) 
พ.ศ. 2545 
    มาตรฐาน2 คือ คุณภาพนํ้าดื่มตามมาตรฐานขององคการอนามัยโลก ค.ศ. 1996 
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ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบคามาตรฐานคุณภาพนํ้าระหวางมาตรฐานนํ้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่ 256) พ.ศ. 2545กับมาตรฐานคุณภาพนํ้าดื่มตามมาตรฐานขององคการอนามัยโลก ค.ศ. 1996 

ดัชนีคุณภาพน้ํา หนวย 
คามาตรฐาน 

กระทรวง
สาธารณสุข 

องคการอนามัย
โลก 

ความเปนกรด-ดาง - 6.5-8.5 - 
สี แพลตตินัมโคบอลท ไมเกิน 20 ไมเกิน 15 
ความขุน เอ็นทียู ไมเกิน 5 ไมเกิน 5 
สารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย มิลลิกรัมตอลิตร ไมเกิน 500 ไมเกิน 1,000 
ความกระดาง มิลลิกรัมตอลิตร ไมเกิน 100 - 
เหล็ก มิลลิกรัมตอลิตร ไมเกิน 0.3 ไมเกิน 0.3 
แมงกานีส มิลลิกรัมตอลิตร ไมเกิน 0.05 ไมเกิน 0.1 
ทองแดง มิลลิกรัมตอลิตร ไมเกิน 1.0 ไมเกิน 1.0 
สังกะสี มิลลิกรัมตอลิตร ไมเกิน 5.0 ไมเกิน 3 
ตะก่ัว มิลลิกรัมตอลิตร ไมเกิน 0.05 ไมเกิน 0.01 
โครเมียม มิลลิกรัมตอลิตร ไมเกิน 0.05 ไมเกิน 0.05 
แคดเมียม มิลลิกรัมตอลิตร ไมเกิน 0.005 ไมเกิน 0.003 
สารหนู มิลลิกรัมตอลิตร ไมเกิน 0.05 ไมเกิน 0.01 
ปรอท มิลลิกรัมตอลิตร ไมเกิน 0.002 ไมเกิน 0.001 
ซัลเฟต มิลลิกรัมตอลิตร ไมเกิน 250 ไมเกิน 250 
คลอไรด มิลลิกรัมตอลิตร ไมเกิน 250 ไมเกิน 250 
ไนเตรท มิลลิกรมัตอลิตร ไมเกิน 4.0 (asN) ไมเกิน 50 
ฟลูออไรด มิลลิกรัมตอลิตร ไมเกิน 0.7 ไมเกิน 1.5 
แบคทีเรียประเภทโคลิฟอรม เอ็มพีเอ็นตอ 100 

มิลลิกรัม 
นอยกวา 2.2 ไมพบ 

อี .โคไลหรือเทอร โม โธเลอแรนท โคลิฟอร ม
แบคทีเรีย 

เอ็มพีเอ็นตอ 100 
มิลลิกรัม 

ไมพบ ไมพบ 

แบเรียม มิลลิกรัมตอลิตร ไมเกิน 1 ไมเกิน 0.7 
ฟนอล มิลลิกรัมตอลิตร ไมเกิน 0.001 - 
ซิลิเนียม มิลลิกรัมตอลิตร ไมเกิน 0.01 ไมเกิน 0.01 
เงิน มิลลิกรัมตอลิตร ไมเกิน 0.05 - 
อลูมิเนียม มิลลิกรัมตอลิตร ไมเกิน 0.2 ไมเกิน 0.2 
เอ บี เอส (Alkylbenzene Sulfonate) มิลลิกรัมตอลิตร ไมเกิน 0.2 - 
ไซยาไนด มิลลิกรัมตอลิตร ไมเกิน 0.1 ไมเกิน 0.07 
นิเกิล มิลลิกรัมตอลิตร - ไมเกิน 0.02 
  
 และจากการศึกษาคุณภาพนํ้าดื่มทางดานจุลชีววิทยา พบวา จุดเก็บตัวอยางทั้งหมด 10 จุดเก็บตัวอยางตรวจไมพบอี
โคไล (E.Coli) ในทุกจุดเก็บตัวอยาง ในการศึกษาครั้งน้ีตรวจสอบเชื้ออีโคไลเพียงชนิดเดียว แตหากมีการตรวจพบเชื้อโคลิ
ฟอรมแบคทีเรียในนํ้าดื่ม แมวาเชื้อโคลิฟอรมแบคทีเรียไมกอใหเกิดโรค แตเปนตัวบงชี้วาอาจมีจุลินทรียตัวอ่ืนที่ทําใหเกิดโรค
ในระบบทางเดินอาหารปนอยู จากการศึกษาน้ีสอดคลองกับการศึกษาของ ศากุน เอ่ียมศิลา(2457: 4-11) มีการตรวจพบเช้ือ
โคลิฟอรมแบคทีเรียเกินมาตรฐานนํ้าดื่มคิดเปน 62.3 % นอกจากน้ีการศึกษาของ อุษามาส จริวรานุกูล(2549) และ กลุม
พัฒนาคุณภาพนํ้าบริโภค (2553: 43-46) ตรวจพบเชื้อโคลิฟอรมแบคทีเรียทั้งหมดเกินมาตรฐานนํ้าดื่มคิดเปน 65.3 % และ มห
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65.0 % ตามลําดับและของ ทักษิณาวรรณ อินโตและคณะ(2547)  ที่ตรวจพบเชื้อโคลิฟอรมแบคทีเรียทั้งหมดในนํ้าดื่มเกินคา
มาตรฐาน 100 % เชนกัน สวนการศึกษาอ่ืนๆ ที่ตรวจพบเชื้อโคลิฟอรมแบคทีเรียทั้งหมดสูงกวาเกณฑมาตรฐานในนํ้าดื่มแต
ตรวจพบในบางพื้นที่จุดเก็บตัวอยางเทาน้ัน   
 จากผลการวิเคราะหดัชนีคุณภาพนํ้าทั้งดานกายภาพ ดานเคมีและดานจุลชีววิทยา ทั้ง 8 ดัชนี พบวาคุณภาพนํ้าทุก
จุดเก็บตัวอยางมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานเม่ือเทียบกับมาตรฐานนํ้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข(ฉบับที่ 256) พ.ศ. 2545 และคุณภาพนํ้าดื่มตามมาตรฐานขององคการอนามัยโลก ค.ศ. 1996 จากการนําคาที่
วิเคราะหไดเทียบกับเกณฑมาตรฐานพบวาตูนํ้าดื่มที่ใหบริการตามจุดตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามี
ความปลอดภัยตอผูบริโภค ที่เปนเชนน้ีเพราะทางมหาวิทยาลัยเล็งเห็นถึงความสําคัญและคุณภาพของการใหบริการตูนํ้าดื่ม
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงการใหบริการตูนํ้าดื่มน้ีมีประโยชนตอทั้งนักศึกษาและบุคลาการภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการวิเคราะหดัชนีคุณภาพนํ้าทั้งดานกายภาพ ดานเคมีและดานจุลชีววิทยา ทั้ง 7 ดัชนี สรุปไดวาคุณภาพนํ้า
ทุกจุดเก็บตัวอยางมีคาผานเกณฑมาตรฐานคุณภาพนํ้าดื่ม  เม่ือเทียบกับมาตรฐานนํ้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่ 256) พ.ศ. 2545 และคุณภาพนํ้าดื่มตามมาตรฐานขององคการอนามัยโลก ค.ศ. 1996 
 ตูนํ้าดื่มภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สวนใหญใชนํ้าประปาผานระบบเครื่องกรองนํ้า และนําเขาสู
ระบบเครื่องทํานํ้าเย็นเพื่อใหบริการ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย 3 เรื่องที่ศึกษาเก่ียวกับแหลงนํ้าดื่มสําหรับชุมชน การผลิตนํ้า
ของตูนํ้าดื่มหยอดเหรียญ ซ่ึงพบวาตูนํ้าดื่มสวนใหญนํานํ้าประปามาผลิตเปนนํ้าดื่ม (ดุษณี สุทธปรียาศรี อัญชลี ตัณฑศุภศิริ
และนิภาพรรณ กังสกุลนิต,ิ 2541; พิชญากร มาพะเนาว, 2554; ศิริรัชส อินทรสุข สุภัควนิจ ชวยชู และรณภพ อ้ิมทับ, 2551) 
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การพัฒนาแมพิมพข้ึนรูปผลิตภัณฑขาวเกรียบ  
Development of Mould Forming for Crispy Product 

ศรายุทธ จิตรพัฒนากุล1, กลพร พุทธมี 2 
1 สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี 

2 สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี  

บทคัดยอ 
ในการทําวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพัฒนาแมพิมพขึ้นรูปผลิตภัณฑขาวเกรียบ และเปรียบเทียบการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตระหวางการใชแมพิมพขึ้นรูปกับกระบวนการผลิตแบบใชใบตอง ผลการวิจัย พบวา ขนาดแมพิมพขึ้นรูป
ที่ใชกับผลิตภัณฑขาวเกรียบมีขนาดกวาง 5 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร และหนา 0.1 เซนติเมตร ใชวัสดุสแตนเลสเกรด 
304 ผาครึ่งดวยเครื่องผา ทําการเชื่อมบานพับ ฝาครอบทางดานหัวและทายเขาดวยกัน ทดสอบประสิทธิภาพการใชแมพิมพ
ขึ้นรูป พบวา สามารถลดระยะเวลาในการน่ึงขาวเกรียบดิบปริมาณ 24 กิโลกรัม ตอครั้งลงเหลือ 60 นาที  คิดเปนรอยละ 
33.33 ปริมาณแกสที่ใชในการน่ึงลดลงเหลือ 0.7 กิโลกรัม และยังมีรูปทรงเปนทรงกลมสมํ่าเสมอใกลเคียงกัน ทําใหสะดวกตอ
การบรรจุลงในภาชนะบรรจุภัณฑ  
คําสําคัญ : ขาวเกรียบ, แมพิมพ    

Abstract 

This research aimed to study the development forming molds for crispy product, and compare 
production efficiency between the molding and banana leaves. The results showed that, the size of 
forming molds crispy products were 5 cm width, 30 cm length and 0.1 cm height. The material was made 
of 304 stainless steel, halved with splitters and connect the hinge cover on the top and bottom together. 
The performance test showed that, using forming molds crispy product could be shorten time to 24 kg 
per 60 minutes each session. Reduced production time was 33 percent. Gas was used only 0.7 kilogram. It 
also has spherical shape with the same size, this made it easy to pack. 
Keywords : Crispy rice, Crispy Mould 

บทนํา  

กลุมหอยนางรมครบวงจรคุงกระเบน เปนหน่ึงในโครงการการศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอาวคุง
กระเบน อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี ไดทําการแปรรูปผลิตภัณฑขาวเกรียบชนิดตาง ๆ ไดแก ขาวเกรียบหอยนางรม ขาว
เกรียบกุง ขาวเกรียบปลากระเบน ขาวเกรียบสาหราย ขาวเกรียบผักโขม เปนตน ซ่ึงผลิตโดยใช วัตถุดิบหลัก คือ แปงมัน
สําปะหลัง กระเทียม พริกไทย นํ้าสะอาด เครื่องปรุงรส และสวนผสมตามชนิดของขาวเกรียบ นํามาผสมจนเปนเน้ือเดียวกัน  
นํากอนแปงที่ไดปนเปนรูปแทงหอดวยใบตอง นําไปน่ึงจนสุก ปลอยใหเย็นแลวนํามาหั่นเปนชิ้นบาง ๆ นําไปตากแดดหรือทําให
แหง จะไดเปนขาวเกรียบดิบแหง จากน้ันจึงนําไปทอดและบรรจุในภาชนะบรรจุภัณฑ แลวนําไปจําหนาย  

จากการที่ผูวิจัยไดรวมปรึกษาถึงปญหาของกลุมหอยนางรมครบวงจรอาวคุงกระเบน อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี 
พบวา กลุมหอยนางรมครบวงจรอาวคุงกระเบน  มีความตองการที่จะศึกษาพัฒนาแมพิมพขึ้นรูปผลิตภัณฑขาวเกรียบ 
เน่ืองจากปจจุบนัทางกลุม ฯ ยังไมมีแมพิมพสําหรับการขึ้นรูปปนเปนรูปทรงตาง ๆทําใหรูปรางขาวเกรียบที่ไดมีรูปทรงที่ไม
แนนอน และยังพบปญหาเศษเหลือหลังจากกระบวนการหั่นอีกรอยละ 5-10 เน่ืองจากรูปทรงที่แตกตางกันยากตอการควบคุม 
อีกทั้งเม่ือดําเนินการทอดเสร็จแลวรูปทรงขาวเกรียบที่ทอดแลวจะมีขนาดที่ไมสมํ่าเสมอกัน ทําใหใชเวลาการบรรจุในภาชนะ
บรรจุภัณฑสูง จึงมีความเหมาะสมเปนอยางยิ่งในการพัฒนากระบวนการผลิตขาวเกรียบดวยแมพิมพใหมีขนาดมาตรฐาน
รูปทรงเทากัน เพื่อประโยชนในการพัฒนาดานรูปทรง การบรรจุขาวเกรียบลงในบรรจุภัณฑ และเปนแนวทางใหกับกลุมอ่ืน ๆ
ที่สนใจอีกตอไป  
          ผูวิจัยจึงไดพิจารณาที่จะการศึกษาพัฒนาแมพิมพขึ้นรูปผลิตภัณฑขาวเกรียบใหมีขนาดเปนมาตรฐานเดียวกัน โดยการ
นําวัสดุประเภททอสแตนเลส มาศึกษาวิเคราะหใชเปนแมพิมพ อีกทั้งเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ยกระดับมาตรฐาน
สินคาชุมชนใหสูงขึ้นตอไป มห
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forming molds crispy products were 5 cm width, 30 cm length and 0.1 cm height. The material was made 
of 304 stainless steel, halved with splitters and connect the hinge cover on the top and bottom together. 
The performance test showed that, using forming molds crispy product could be shorten time to 24 kg 
per 60 minutes each session. Reduced production time was 33 percent. Gas was used only 0.7 kilogram. It 
also has spherical shape with the same size, this made it easy to pack. 
Keywords : Crispy rice, Crispy Mould 

บทนํา  

กลุมหอยนางรมครบวงจรคุงกระเบน เปนหน่ึงในโครงการการศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริอาวคุง
กระเบน อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี ไดทําการแปรรูปผลิตภัณฑขาวเกรียบชนิดตาง ๆ ไดแก ขาวเกรียบหอยนางรม ขาว
เกรียบกุง ขาวเกรียบปลากระเบน ขาวเกรียบสาหราย ขาวเกรียบผักโขม เปนตน ซ่ึงผลิตโดยใช วัตถุดิบหลัก คือ แปงมัน
สําปะหลัง กระเทียม พริกไทย นํ้าสะอาด เครื่องปรุงรส และสวนผสมตามชนิดของขาวเกรียบ นํามาผสมจนเปนเน้ือเดียวกัน  
นํากอนแปงที่ไดปนเปนรูปแทงหอดวยใบตอง นําไปน่ึงจนสุก ปลอยใหเย็นแลวนํามาหั่นเปนชิ้นบาง ๆ นําไปตากแดดหรือทําให
แหง จะไดเปนขาวเกรียบดิบแหง จากน้ันจึงนําไปทอดและบรรจุในภาชนะบรรจุภัณฑ แลวนําไปจําหนาย  

จากการที่ผูวิจัยไดรวมปรึกษาถึงปญหาของกลุมหอยนางรมครบวงจรอาวคุงกระเบน อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี 
พบวา กลุมหอยนางรมครบวงจรอาวคุงกระเบน  มีความตองการที่จะศึกษาพัฒนาแมพิมพขึ้นรูปผลิตภัณฑขาวเกรียบ 
เน่ืองจากปจจุบันทางกลุม ฯ ยังไมมีแมพิมพสําหรับการขึ้นรูปปนเปนรูปทรงตาง ๆทําใหรูปรางขาวเกรียบที่ไดมีรูปทรงที่ไม
แนนอน และยังพบปญหาเศษเหลือหลังจากกระบวนการหั่นอีกรอยละ 5-10 เน่ืองจากรูปทรงที่แตกตางกันยากตอการควบคุม 
อีกทั้งเม่ือดําเนินการทอดเสร็จแลวรูปทรงขาวเกรียบที่ทอดแลวจะมีขนาดที่ไมสมํ่าเสมอกัน ทําใหใชเวลาการบรรจุในภาชนะ
บรรจุภัณฑสูง จึงมีความเหมาะสมเปนอยางยิ่งในการพัฒนากระบวนการผลิตขาวเกรียบดวยแมพิมพใหมีขนาดมาตรฐาน
รูปทรงเทากัน เพื่อประโยชนในการพัฒนาดานรูปทรง การบรรจุขาวเกรียบลงในบรรจุภัณฑ และเปนแนวทางใหกับกลุมอ่ืน ๆ
ที่สนใจอีกตอไป  
          ผูวิจัยจึงไดพิจารณาที่จะการศึกษาพัฒนาแมพิมพขึ้นรูปผลิตภัณฑขาวเกรียบใหมีขนาดเปนมาตรฐานเดียวกัน โดยการ
นําวัสดุประเภททอสแตนเลส มาศึกษาวิเคราะหใชเปนแมพิมพ อีกทั้งเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ยกระดับมาตรฐาน
สินคาชุมชนใหสูงขึ้นตอไป 
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วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาพัฒนาแมพิมพขึ้นรูปผลิตภัณฑขาวเกรียบ 
 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตระหวางการใชแมพิมพขึ้นรูปผลิตภัณฑขาวเกรียบกับ
กระบวนการผลิตแบบใชใบตอง  

อุปกรณและวิธีดําเนินการวิจัย  
 งานวิจัยน้ีทําการพัฒนาแมพิมพขึ้นรูปผลิตภัณฑขาวเกรียบ และศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใชงานระหวาง

แมพิมพขึ้นรูปกับการใชใบตอง โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัย 4 สวน ดังน้ี 
 สวนที่ 1 ศึกษาความรูความเขาใจในเร่ืองแมพิมพข้ึนรูปผลิตภัณฑขาวเกรียบ 

                         ทําการศึกษาอัตราสวนผสม และลําดับขั้นตอนการน่ึงขาวเกรียบหอยนางรมรูปแบบที่ตองการเพื่อนําไปใช
งานจากกลุมหอยนางรมครบวงจรคุงกระเบน โดยการนัดสัมภาษณจากทางกลุมฯ ณ อาคารปฏิบัติงานกลุม   หอยนางรมครบ
วงจรคุงกระเบน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี แลวบรรยายถึงรูปแบบความตองการอยางเปนขั้นตอน   
   สวนที่ 2 ศึกษาพัฒนาแมพิมพข้ึนรูปผลิตภัณฑขาวเกรียบ 
                         1) ศึกษาการน่ึงขาวเกรียบหอยนางรมของทางกลุมหอยนางรมครบวงจรคุงกระเบนดวยวิธีการในปจจุบัน 
เพื่อทราบนํ้าหนักที่บรรจุตอชิ้น นํ้าหนักทั้งหมด จํานวนชิ้นที่น่ึงตอครั้ง และอุณหภูมิที่ใชในการน่ึง  
     2) ศึกษาพัฒนาแมพิมพขึ้นรูปผลิตภัณฑขาวเกรียบดวยทอสแตนเลสขนาดเสนผานศูนยกลาง 5 
เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร สามารถรองรับปริมาณขาวเกรียบดิบได 24 กิโลกรัม ทดสอบสมรรถนะของแมพิมพขึ้นรูป
ผลิตภัณฑขาวเกรียบ เชน ปริมาณนํ้าหนักขาวเกรียบดิบที่ใชบรรจุลงในแมพิมพ นํ้าหนักทั้งหมด จํานวนแมพิมพที่ใชน่ึงตอครั้ง 
และอุณหภูมิที่ใชในการน่ึง  
   สวนที่ 3 ทดลองนึ่งขาวเกรียบดวยแมพิมพข้ึนรูปที่ไดศึกษาพัฒนาจํานวน 3 ซ้ํา 
                           นําสวนผสมตาง ๆของขาวเกรียบหอยนางรมมาผสมกัน นวดแปงดวยนํ้ารอนเพื่อใหแปง และสวนผสม
อ่ืนเปนเน้ือเดียวกัน และเกิดการจับตัวกันที่ดี ตักขาวเกรียบดิบใสแมพิมพขึ้นรูปขาวเกรียบรูปทรงกระบอกเสนผานศูนยกลาง 
5 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร น่ึงดวยอุณหภูมิ 90 ถึง 93 องศาเซลเซียส แลวทดสอบทางกายภาพของขาวเกรียบดวย
ปราสาทสัมผัส 

      สวนที่ 4 เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการใชงานแมพิมพข้ึนรูปผลิตภัณฑขาวเกรียบกับกระบวนการผลิตแบบ
ใชใบตอง 
                          เม่ือดําเนินการพัฒนาแมพิมพขึ้นรูปผลิตภัณฑขาวเกรียบดวยแมพิมพที่ไดพัฒนา และนําไปทดลองน่ึง
เสร็จแลว เพื่อใหการวิจัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงทําการวิเคราะหผลการวิจัยดวยหลักทางการจัดการทางวิศวกรรม ทดสอบ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการน่ึงขาวเกรียบแบบปจจุบันกับการใชแมพิมพขึ้นรูปที่ไดรับการพัฒนา 

ผลการวิจัย  

1. ผลการศึกษาความรูความเขาใจในเร่ืองแมพิมพข้ึนรูปผลิตภัณฑขาวเกรียบ 
    การผลิตขาวเกรียบหอยนางรมของกลุมหอยนางรมครบวงจรคุงกระเบน พบวา วัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตขาว

เกรียบหอยนางรม คือ แปงมันสําปะหลัง รอยละ 43.40 นํ้าเปลา รอยละ 28.93 หอยนางรม รอยละ 10.85 กระเทียม รอยละ 
5.42 แปงสาลี รอยละ 3.61 นํ้าตาลทราย รอยละ 2.89 พริกไทยปน รอยละ 1.80 ผงปรุงรส รอยละ 1.44 นํ้าปลา รอยละ 
1.08 และเกลือ รอยละ 0.54 หลังจากน้ันนําวัตถุดิบมาผสมใหเขากัน นวดแปงดวยนํ้ารอนเพื่อใหแปง และสวนผสมอ่ืนเปน
เน้ือเดียวกัน เกิดการจับตัวกันที่ดี นําใสพิมพพลาสติกรูปทรงกระบอกเสนผานศูนยกลาง 6 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร หอ
ดวยใบตอง นําไปน่ึงเปนเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที หลังจากสุกดีแลวทิ้งใหเย็นที่อุณหภูมิหองแลวนําไปแชเย็นที่อุณหภูมิ 5 ถึง 7 
องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง ลอกใบตองออกแลวนําขาวเกรียบมาหั่นใหเปนชิ้นบาง ๆ นําไปทําแหงดวยวิธีการทาง
ธรรมชาติเปนเวลา 18 ชั่วโมง จะไดขาวเกรียบหอยนางรมดิบแหง โดยในขั้นตอนการน่ึงขาวเกรียบหอยนางรมดิบ พบวา 
หลังจากผานกระบวนการน่ึงรูปทรงของกอนขาวเกรียบมีรูปทรงที่ไมแนนอน ขนาดไมสมํ่าเสมอ ดังภาพที่ 1 โดยมีแนวคิดที่จะ
พัฒนาแมพิมพขึ้นรูปผลิตภัณฑขาวเกรียบหอยนางรมเพื่อใหสะดวกตอการน่ึง โดยบรรจุลงในแมพิมพสแตนเลส เกรด 304 มี
ขนาดรูปรางเปนไปตามความตองการของลูกคา 

 มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รำ
ไพ
พร
รณ
ี



การประชุมวิชาการวิจัยรำาไพพรรณี ครั้งที่ 9, “การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2558

526 202 

 

 
ภาพที่ 1 ลักษณะของกอนขาวเกรียบหอยนางรมดิบที่น่ึงโดยใชใบตอง 

 
2. ผลการศึกษาการพัฒนาแมพิมพข้ึนรูปผลิตภัณฑขาวเกรียบ 
    2.1 ผลการศึกษาการนึ่งขาวเกรียบหอยนางรมของทางกลุม ฯ 
         เม่ือนําสวนผสมตาง ๆนวดใหเขากันแลวนําไปใสพิมพพลาสติกรูปทรงกระบอกขนาดเสนผานศูนยกลาง 6 

เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร หอดวยใบตองน่ึงในหมอน่ึงขนาดเสนผานศูนยกลาง 60 เซนติเมตร จํานวน 3 ชั้น ดังภาพที่ 2 
น่ึงดวยอุณหภูมิ 90 ถึง 93 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที พบวา นํ้าหนักขาวเกรียบดิบที่บรรจุตอชิ้นมีนํ้าหนัก 
0.85 กิโลกรัม ปริมาณนํ้าหนักขาวเกรียบทั้งหมดที่ทําการน่ึงตอครั้งจํานวน 24 กิโลกรัม ปริมาณชิ้นที่น่ึงตอครั้งจํานวน 50 ชิ้น 
ปริมาณนํ้าที่ใชในการน่ึงจํานวน 10 ลิตร และปริมาณแกสที่ใชในการน่ึงตอครั้งจํานวน 1 กิโลกรัม หลังจากน้ันใหทําการสังเกต
ทางกายภาพของขาวเกรียบ ซ่ึงจะตองสุกสมํ่าเสมอตลอดทั้งชิ้นมิฉะน้ันเวลาทอดขาวเกรียบจะพองตัวไมดี มีลักษณะเน้ือแข็ง
กระดาง และไมกรอบ 

 
ภาพที่ 2 ลักษณะการน่ึงขาวเกรียบหอยนางรมของทางกลุม ฯ 

  
    2.2 ผลการพัฒนาแมพิมพข้ึนรูปผลิตภัณฑขาวเกรียบ 

                     ผลการพัฒนาแมพิมพขึ้นรูปผลิตภัณฑขาวเกรียบ พบวา ขนาดแมพิมพขึ้นรูปที่ใชกับผลิตภัณฑขาวเกรียบ
หอยนางรมมีขนาดกวาง 5 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร และหนา 0.1 เซนติเมตร ใชวัสดุสแตนเลสเกรด 304 สามารถใชกับ
ผลิตภัณฑอาหาร นํามาตัดเปนทอน ๆละ 30 เซนติเมตร แลวนํามาผาครึ่งดวยเครื่องผา ทําการเชื่อมบานพับ ฝาครอบทางดาน
หัวและทายเขาดวยกัน ดังภาพที่ 3 ทดสอบบานพับใหประกบเขาหากันพอดี และลบความคมของรอยผาเพื่อความปลอดภัย
ตอการนําไปใชงาน นํ้าหนักโดยเฉล่ียของตัวแมพิมพขึ้นรูปมีขนาดนํ้าหนัก 0.40 ถึง 0.50 กิโลกรัม จํานวนที่ใชสําหรับการน่ึง
ตอขาวเกรียบดิบ 24 กิโลกรัม เทากับ 50 ชิ้น  
 

 
ภาพที่ 3 แมพิมพขึ้นรูปผลิตภัณฑขาวเกรียบที่ไดรับการพัฒนา มห
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ภาพที่ 1 ลักษณะของกอนขาวเกรียบหอยนางรมดิบที่น่ึงโดยใชใบตอง 

 
2. ผลการศึกษาการพัฒนาแมพิมพข้ึนรูปผลิตภัณฑขาวเกรียบ 
    2.1 ผลการศึกษาการนึ่งขาวเกรียบหอยนางรมของทางกลุม ฯ 
         เม่ือนําสวนผสมตาง ๆนวดใหเขากันแลวนําไปใสพิมพพลาสติกรูปทรงกระบอกขนาดเสนผานศูนยกลาง 6 

เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร หอดวยใบตองน่ึงในหมอน่ึงขนาดเสนผานศูนยกลาง 60 เซนติเมตร จํานวน 3 ชั้น ดังภาพที่ 2 
น่ึงดวยอุณหภูมิ 90 ถึง 93 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที พบวา นํ้าหนักขาวเกรียบดิบที่บรรจุตอช้ินมีนํ้าหนัก 
0.85 กิโลกรัม ปริมาณนํ้าหนักขาวเกรียบทั้งหมดที่ทําการน่ึงตอครั้งจํานวน 24 กิโลกรัม ปริมาณชิ้นที่น่ึงตอครั้งจํานวน 50 ชิ้น 
ปริมาณนํ้าที่ใชในการน่ึงจํานวน 10 ลิตร และปริมาณแกสที่ใชในการน่ึงตอครั้งจํานวน 1 กิโลกรัม หลังจากน้ันใหทําการสังเกต
ทางกายภาพของขาวเกรียบ ซ่ึงจะตองสุกสมํ่าเสมอตลอดทั้งชิ้นมิฉะน้ันเวลาทอดขาวเกรียบจะพองตัวไมดี มีลักษณะเน้ือแข็ง
กระดาง และไมกรอบ 

 
ภาพที่ 2 ลักษณะการน่ึงขาวเกรียบหอยนางรมของทางกลุม ฯ 

  
    2.2 ผลการพัฒนาแมพิมพข้ึนรูปผลิตภัณฑขาวเกรียบ 

                     ผลการพัฒนาแมพิมพขึ้นรูปผลิตภัณฑขาวเกรียบ พบวา ขนาดแมพิมพขึ้นรูปที่ใชกับผลิตภัณฑขาวเกรียบ
หอยนางรมมีขนาดกวาง 5 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร และหนา 0.1 เซนติเมตร ใชวัสดุสแตนเลสเกรด 304 สามารถใชกับ
ผลิตภัณฑอาหาร นํามาตัดเปนทอน ๆละ 30 เซนติเมตร แลวนํามาผาครึ่งดวยเครื่องผา ทําการเชื่อมบานพับ ฝาครอบทางดาน
หัวและทายเขาดวยกัน ดังภาพที่ 3 ทดสอบบานพับใหประกบเขาหากันพอดี และลบความคมของรอยผาเพื่อความปลอดภัย
ตอการนําไปใชงาน นํ้าหนักโดยเฉล่ียของตัวแมพิมพขึ้นรูปมีขนาดนํ้าหนัก 0.40 ถึง 0.50 กิโลกรัม จํานวนที่ใชสําหรับการน่ึง
ตอขาวเกรียบดิบ 24 กิโลกรัม เทากับ 50 ชิ้น  
 

 
ภาพที่ 3 แมพิมพขึ้นรูปผลิตภัณฑขาวเกรียบที่ไดรับการพัฒนา 

203 

 

         ขั้นตอนการนําไปใชงาน พบวา หลังจากนําสวนผสมตาง ๆนวดใหเขากันดวยนํ้าสะอาด แลวดําเนินการเตรียม
แมพิมพขึ้นรูปที่ไดทําการศึกษาพัฒนาดวยการเปดฝาครอบทั้ง 2 ขางออก ทานํ้ามันพืชบริเวณภายในของแมพิมพขึ้นรูปเพื่อ
ไมใหแปง และสวนผสมขาวเกรียบเกาะติดกับแมพิมพ ตักขาวเกรียบดิบใสลงในแมพิมพทีละขาง หลังจากน้ันประกบแมพิมพ
เขาดวยกัน นํ้าหนักที่บรรจุโดยเฉล่ียเทากับ 0.5 ถึง 0.6 กิโลกรัมตอ 1 ชิ้น นําไปวางในลังถึงขนาดเสนผานศูนยกลาง 60 
เซนติเมตร จํานวน 3 ชั้น ๆละ 13 ถึง 15 ชิ้น ทําการน่ึงดวยอุณหภูมิ 90 ถึง 93 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 60 นาที หลังจาก
สุกดีแลวทิ้งใหเย็นที่อุณหภูมิหองแลวนําไปแชตูเย็นที่อุณหภูมิ 5 ถึง 7 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชัว่โมง ถอดแมพิมพออกจะ
ไดผลิตภัณฑขาวเกรียบดิบที่มีลักษณะเปนแทง นําไปหั่น ทําแหงขาวเกรียบ และนําไปทอดเพื่อบรรจุลงในภาชนะบรรจุภัณฑ
เพื่อนําไปจําหนาย 

3. ผลการศึกษาทดลองนึ่งขาวเกรียบดวยแมพิมพที่ไดศึกษาพัฒนา 
   3.1 ผลการทดสอบแมพิมพข้ึนรูปผลิตภัณฑขาวเกรียบโดยการนึ่ง 
        เม่ือนําขาวเกรียบดิบบรรจุลงในแมพิมพขึ้นรูปผลิตภัณฑขาวเกรียบแลวทําการน่ึง พบวา เวลาที่ใชในการน่ึง

โดยเฉล่ียใชเวลาลดลง 30 นาที ดังภาพที่ 4 โดยทําการทดสอบการน่ึงทั้งหมด 3 ซํ้า แลวทําการตรวจสอบดวยลักษณะทาง
กายภาพใหขาวเกรียบมีความสุกใกลเคียงกันกับการน่ึงโดยใชใบตอง 
 

 
ภาพที่ 4 การทดสอบแมพิมพขึ้นรูปผลิตภัณฑขาวเกรียบโดยการน่ึง 

 
        จากผลการทดสอบการใชแมพิมพขึ้นรูปผลิตขาวเกรียบ พบวา เม่ือนําขาวเกรียบดิบ ไปน่ึงอุณหภูมิ 90 ถึง 93 

องศาเซลเซียส อุณหภูมิภายในสามารถกระจายในแมพมิพขึ้นรูป ทําใหอุณหภูมิความรอนมีความสมํ่าเสมอตลอดทั้งชวง สงผล
ใหแปงของขาวเกรียบ และสวนผสมอ่ืน ๆสุกพรอมกัน สามารถลดระยะเวลาในการน่ึงตอครั้งลงไดจากระยะเวลาที่ใช 1 ชั่วโมง 
30 นาที เหลือระยะเวลา 60 นาที และปริมาณแกสที่ใชในการน่ึงตอครั้งจาก 1 กิโลกรัม เหลือปริมาณที่แกสที่ใช 0.7 กิโลกรัม 
เม่ือทําการสังเกตทางกายภาพของขาวเกรียบเปรียบเทียบกับการใชใบตอง ขาวเกรียบที่ผานการน่ึงดวยแมพิมพขึ้นรูป จะสุก
สมํ่าเสมอตลอดทั้งชิ้นมีลักษณะเน้ือในขาวเกรียบไมนุม หรือแข็งจนเกินไป เกิดการจับตัวกัน และสะดวกตอการนําเอาขาว
เกรียบออกจากแมพิมพขั้นรูปดังภาพที่ 5 หลังจากน้ันปลอยใหเย็นลงที่ระดับอุณหภูมิหอง จึงนําเขาตูเย็นที่ระดับอุณหภูมิ 5 
ถึง 7 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง และจึงนําไปหั่นเพื่อทําแหงตอไป 

 

 
ภาพที่ 5 ผลิตภัณฑขาวเกรียบที่ผานกระบวนการน่ึง มห
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   3.2 ผลการศึกษาผลิตภัณฑขาวเกรียบหลังทําแหง 
        เม่ือนําขาวเกรียบออกจากตูเย็นแลวนํามาเขาเครื่องหั่น และนําไปทําแหง พบวา ขาวเกรียบที่นํามาหั่นจะมี

ขนาดความกวาง 5 เซนติเมตร หนา 0.12 ถึง 0.15 เซนติเมตร เม่ือนําไปทําแหงดวยตูอบแหงแบบลมรอนที่ระดับอุณหภูมิ 70 
องศาเซลเซียส ระยะเวลา 3 ชั่วโมง (ศรายุทธ และคณะ, 2556) จะเหลือขนาดความกวาง 4 เซนติเมตร หนา 0.12 ถึง 0.15 
เซนติเมตร ดังภาพประกอบ 8 นําไปทอดดวยอุณหภูมิคงที่ 160 ถึง 180 องศาเซลเซียส จะมีขนาดการพองตัวโดยเฉล่ียเทากับ
ความกวาง 7 เซนติเมตร หนา 0.20 ถึง 0.25 เซนติเมตร ลักษณะเปนทรงกลมใกลเคียงกันตลอด เม่ือนําไปใสในภาชนะเพื่อ
บรรจุแลวนําไปจําหนายจะสามารถบรรจุสะดวกขึ้น ซ่ึงเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน มผช. 107/2554 เรื่อง ขาว
เกรียบ ซ่ึงชนิดขาวเกรียบพรอมบริโภค : ตองกรอบ มีการพองตัวดีและสมํ่าเสมอ อาจแตกหักไดเล็กนอย 
 4. ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการใชงานแมพิมพข้ึนรูปผลิตภัณฑขาวเกรียบ 
             ผลการทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใชใบตอง กับแมพิมพขึ้นรูปผลิตภัณฑขาวเกรียบที่ไดรับการพัฒนา 
ไดผลดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใชงานแมพิมพขึ้นรูปผลิตภัณฑขาวเกรียบ 

ปจจัยที่ใชในการเปรียบเทียบ ใบตอง แมพิมพขึ้นรูป 
1. ดานพลังงาน 
   1.1 แรงงานที่ใชในการน่ึงขาวเกรียบ 
   1.2 พลังงานแกส 

 
1 ถึง 2 คน 
1 กิโลกรัม 

 
1 ถึง 2 คน 
0.7 กิโลกรัม  

2. ดานคุณภาพของขาวเกรียบดิบ 
   2.1 ลักษณะทั่วไป 
   2.2 รูปทรง 
   2.3 กล่ิน   
   2.4 เศษวัสดุ  

 
สุกสมํ่าเสมอ 
ไมสมํ่าเสมอ 
กล่ินใบตอง 
เศษใบตอง 

 
สุกสมํ่าเสมอ 

ทรงกลม 
ไมพบ 
ไมพบ 

3. ดานปริมาตรที่ใชบรรจุ 
   3.1 นํ้าหนักขาวเกรียบ 
   3.2 นํ้าหนักวัสดุหอหุม 

 
0.85 กิโลกรัม 
0.05 กิโลกรัม  

 
0.5 – 0.6 กิโลกรัม 

0.44 – 0.45 กิโลกรัม  
4. ดานประสิทธิภาพในการน่ึง 
   4.1 ระยะเวลา 
   4.2 การกระจายความรอนภายใน  
        ผลิตภัณฑขาวเกรียบ 
   4.3 ความสะดวกตอการน่ึง 
   4.4 สมรรถนะในการน่ึงขาวเกรียบ 

 
1.30 ชั่วโมง 

ไมมี 
 

ตองใชพิมพจากทอ PVC 
เทากัน 

 
1 ชั่วโมง 

มี 
 

พิมพขึ้นรูปในตัว 
เทากัน 

5. การสูญเสีย และความสะดวก 
   5.1 การสูญเสียในการหั่นขาวเกรียบ 
   5.2 ความสะดวกตอการหั่น 

 
รอยละ 10 – 15 

ไมสะดวก 

 
รอยละ 5 
สะดวก 

6. การควบคุมกระบวนการทําแหง 
   6.1 อุณหภูมิ และเวลาที่ใชทําแหง 
   6.2 รูปรางทางกายภาพ 

 
ควบคุมได 

ควบคุมไมได 

 
ควบคุมได 
ควบคุมได 

7. การบรรจุในภาชนะบรรจุภัณฑหลังทอด ไมสะดวก สะดวก 
  

 จะเห็นไดวาการใชแมพิมพขึ้นรูปที่ไดรับการพัฒนามีประสิทธิภาพ และความสะดวกสูงกวาเม่ือเปรียบเทียบกับใช
ใบตอง อีกทั้งยังสามารถควบคุมกระบวนการสูญเสียที่เกิดจากการหั่นลงไดเปนอยางดี ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของรกฤษ ณ 
ระนอง (2554) ศึกษาการประหยัดพลังงานในการน่ึงกวยเตี๋ยวของบริษัท ไทยเอเซียไรซ โปรดักส จํากัด โดยศึกษาผลของการ
เพิ่มอุณหภูมินํ้าแปงกอนน่ึง จากเดิมที่น่ึงดวยเครื่องน่ึงความยาว 15 เมตร น่ึงนํ้าแปงที่อุณหภูมิบรรยากาศ ความเร็วของมห
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สายพาน 6 เมตรตอนาที เปรียบเทียบการใชพลังงานกับ เครื่องน่ึงแบบใหมความยาว 3 เมตร ที่น่ึงโดยเพิ่มอุณหภูมินํ้าแปงเปน 
35 40 45 50 55 และ 60 องศาเซลเซียส ตามลําดับ เพื่อหาความเร็วสายพานที่ทําใหเสนกวยเตี๋ยวสุกในแตละอุณหภูมิ จาก
การทดลอง พบวา การเพิ่มอุณหภูมินํ้าแปงกอนน่ึงน้ันสามารถลดพลังงานในการน่ึงไดสูงสุด 3 เทา ที่อัตราผลิตเดียวกัน และ
เม่ืออุณหภูมิสูงขึ้นอัตราผลิตที่ไดก็สูงขึ้นตามไปดวย แตพลังงานที่ใชยังนอยกวาเม่ือเทียบกับการน่ึงดวยเครื่องน่ึงแบบเดิม โดย
อัตราผลิตสูงสุดที่ไดคือ 907.2 กิโลกรัมตอชั่วโมง ที่อุณหภูมินํ้าแปง 60 องศาเซลเซียส โดยคุณภาพของกวยเตี๋ยวที่ไดเปนไป
ตามมาตรฐานของบริษัท นอกจากน้ันยังลดการใชพลังงานไฟฟาจากการใชมอเตอรไดสูงสุดรอยละ 62.3 

สรุปและอภิปรายผล 

1. แมพิมพขึ้นรูปผลิตภัณฑขาวเกรียบหอยนางรมมีขนาดความกวาง 5 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร และหนา 0.1 
เซนติเมตร ใชวัสดุสแตนเลสเกรด 304 สามารถใชกับผลิตภัณฑอาหาร นํามาตัดเปนทอน ๆละ 30 เซนติเมตร แลวนํามาผา
ครึ่งดวยเครื่องผา ทําการเชื่อมบานพับ ฝาครอบทางดานหัวและทายเขาดวยกัน ทดสอบบานพับใหประกบเขาหากันพอดี และ
ลบความคมของรอยผาเพื่อความปลอดภัยตอการนําไปใชงาน นํ้าหนักโดยเฉล่ียของตัวแมพิมพขึ้นรูปมีขนาดนํ้าหนัก 0.40 ถึง 
0.50 กิโลกรัม จํานวนที่ใชสําหรับการน่ึงตอขาวเกรียบดิบ 24 กิโลกรัม เทากับ 50 ชิ้น  

2. การนําไปใชงาน เริ่มจากหลังจากนําสวนผสมตาง ๆนวดใหเขากันดวยนํ้าสะอาด แลวดําเนินการเตรียมแมพิมพ
ขึ้นรูปที่ไดทําการศึกษาพัฒนาดวยการเปดฝาครอบทั้ง 2 ขางออก ทานํ้ามันพืชบริเวณภายในของแมพิมพขึ้นรูปเพื่อไมใหแปง 
และสวนผสมขาวเกรียบเกาะติดกับแมพิมพ ตัก ขาวเกรียบดิบใสลงในแมพิมพทีละขาง หลังจากน้ันประกบแมพิมพเขาดวยกัน 
นํ้าหนักที่บรรจุโดยเฉล่ียเทากับ 0.5 ถึง 0.6 กิโลกรัมตอ 1 ชิ้น นําไปวางในลังถึงขนาดเสนผานศูนยกลาง 60 เซนติเมตร 
จํานวน 3 ชั้น ๆละ 13 ถึง 15 ชิ้น ทําการน่ึงดวยอุณหภูมิ 90 ถึง 93 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 60 นาที หลังจากสุกดีแลวทิ้ง
ใหเย็นที่อุณหภูมิหองแลวนําไปแชตูเย็นที่อุณหภูมิ 5 ถึง 7 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ช่ัวโมง ถอดแมพิมพออกจะได
ผลิตภัณฑขาวเกรียบดิบที่มีลักษณะเปนแทง นําไปหั่น ทําแหงขาวเกรียบ และนําไปทอดเพื่อบรรจุลงในภาชนะบรรจุภัณฑเพื่อ
นําไปจําหนาย 

3. ประสิทธิภาพแมพิมพขึ้นรูปผลิตภัณฑขาวเกรียบที่ไดรับการพัฒนาเปรียบเทียบกับการใชใบตอง พบวา การใช
แมพิมพขึ้นรูปสามารถลดยะเวลาตอการน่ึงใน 1 ครั้งลงจาก 1 ชั่วโมง 30 นาทีเหลือเวลา 60 นาที ประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง
แกสที่ใชลงเหลือ 0.7 กิโลกรัม การสูญเสียที่เกิดจากกระบวนการหั่นลดลงเหลือรอยละ 5 เม่ือนําไปทําแหงแลวนํามาทอดจะได
ผลิตภัณฑขาวเกรียบที่มีลักษณะรูปรางเปนทรงกลมสะดวกตอการบรรจุลงในภาชนะบรรจุภัณฑ  

ขอเสนอแนะ 

 1. ควรมีการศึกษาการพัฒนาแมพิมพขึ้นรูปเปนแบบอ่ืน ที่แตกตางกัน 
 2. ควรมีการนําผลผลิตที่ไดไปศึกษาระดับความพึงพอใจของผูบริโภคเปรียบเทียบกับการใชใบตอง 
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ระบบควบคุมสารละลายธาตุอาหารสําหรับระบบไฮโดรโพนิคส 
กรณีศึกษา Nutrient Film Technique: NFT 

Control system of nutrient for hydroponics system 
a case study Nutrient Film Technique: NFT 

กฤติยาภรณ คุณสุข, กฤษฎา รุจิชัยพิมล, ชัยธวัช นามโคตร, สุชานาถ เพียรชอบ, พรพิมล ฉายแสง 
สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดยอ 

 การวิจัยน้ีแสดงการใชวงจรวัดคาความนําไฟฟา การวัดคาความเขมขนของสารละลายธาตุอาหารและความเปนกรด 
- ดาง ของนํ้า ในการควบคุมสารละลายธาตุอาหารสําหรับระบบปลูกพืชไรดิน หรือระบบไฮโดรโพนิคส ในรูปแบบการปลูก
แบบใหสารละลายธาตุอาหารไหลผานเปนแผนบางตลอดเวลา ในการทดสอบวงจรวัดคาความนําไฟฟา ในการวัดคาวัดคา
ความเขมขนของสารละลายธาตุอาหารที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 ไมโครซีเมนต และคาความเปนกรดดางของนํ้าที่ 8, 7, 6, 5 และ 4 
ตามลําดับกับคามาตรฐานความเขมขน และคาความเปนกรด - ดาง ของนํ้ามาตรฐานจากการทดสอบพบวา วงจรวัดคาความ
เขมขนของสารละลายธาตุอาหารเทากับ 0.93, 1.97, 3.07, 3.89 และ 4.96 ตามลําดับ และคาความเปนกรด - ดาง ของนํ้า
เทากับ 8.03, 6.99, 5.91, 4.91 และ 3.92 
คําสําคัญ: ระบบควบคุม, พืชไรดิน, ไฮโดรโพนิคส 

Abstract 

 This study presented the use of conductivity measurement for electric conductivity (EC) and 
potential of hydrogen ion (pH) in control system of nutrient for soilless system or hydroponics system 
based on the nutrient film technique (NFT). The features used for testing were the electric conductivity 
(EC) at 1, 2, 3, 4 and 5 microsiemens and potential of hydrogen ion (pH) at 8, 7, 6, 5 and 4 with default 
value. The result indicated that performance measurement of electric conductivity (EC) was 
approximately equaled to that of 1, 2, 3, 4 and 5 microsiemens of 0.93, 1.97, 3.07, 3.89 and 4.96  
respectively and potential of hydrogen ion (pH) which approximately equaled to that of 8, 7, 6, 5and 4 of 
8.03, 6.99, 5.91, 4.91 and 3.92 respectively 
Keyword: Control system, Soilless, Hydroponics 

บทนํา 

 การปลูกพืชไรดิน (Soilless culture) หรือการปลูกพืชโดยไมใชดิน หมายถึง การปลูกพืชที่เลียนแบบการปลูกพืช
บนดินโดยการใชวัสดุปลูกตางๆ ในการปลูก เชน นํ้า ทราย กรวด ดินเผา หรือวัสดุอ่ืนๆ ที่ไมใชดิน พืชจะสามารถเจริญเติบโต
บนวัสดุปลูกไดจากการไดรับสารละลายธาตุอาหารพืชที่มีนํ้าผสมกับปุย หรือธาตุอาหารตางๆ ที่พืชตองการผานทางรากพืช 
(อานัฐ ตันโช, 2551) ระบบการปลูกพืชไรดินที่นิยมในปจจุบัน คือระบบการปลูกพืชที่ใชนํ้าเปนวัสดุปลูกโดยใหสารละลายธาตุ
อาหาร ผานทางรากพืชโดยตรง ที่เรียกวา ระบบไฮโดรโปนิกส (Hydroponics system) แตการปลูกพืชไรดิน พืชจะ
เจริญเติบโตตองอาศัยปจจัยสําคัญที่สงผลตอการเจริญเติบโตของพืช เชน อากาศ อุณหภูมิ นํ้า ธาตุอาหาร เปนตน (Marianne 
Ames, 2008) ดังน้ันการปลูกพืชดวยระบบน้ีตองดูแล และควบคุมปจจัยตางๆ ที่สงผลตอการเจริญเติบโตของพืชอยางใกลชิด 
เพื่อใหไดผลผลิตตามความตองการ 
 การประยุกต หรือนําเอาเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอร มาทําการควบคุมส่ังการอุปกรณ ที่มีฟงกชันการทํางานที่
ซับซอนมากขึ้น หรือแมแตหุนยนตที่มีความสามารถหลากหลายคลายคลึงมนุษย หัวใจหลักในการควบคุม และประมวลผลการ
ทํางานน้ันก็คือไมโครคอนโทรลเลอร (Micro Controller Unit: MCU) ที่มีความสามารถในการควบคุมอุปกรณ (สมารทเลิรน
น่ิง, 2552) มห
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ระบบควบคุมสารละลายธาตุอาหารสําหรับระบบไฮโดรโพนิคส 
กรณีศึกษา Nutrient Film Technique: NFT 

Control system of nutrient for hydroponics system 
a case study Nutrient Film Technique: NFT 

กฤติยาภรณ คุณสุข, กฤษฎา รุจิชัยพิมล, ชัยธวัช นามโคตร, สุชานาถ เพียรชอบ, พรพิมล ฉายแสง 
สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

บทคัดยอ 

 การวิจัยน้ีแสดงการใชวงจรวัดคาความนําไฟฟา การวัดคาความเขมขนของสารละลายธาตุอาหารและความเปนกรด 
- ดาง ของนํ้า ในการควบคุมสารละลายธาตุอาหารสําหรับระบบปลูกพืชไรดิน หรือระบบไฮโดรโพนิคส ในรูปแบบการปลูก
แบบใหสารละลายธาตุอาหารไหลผานเปนแผนบางตลอดเวลา ในการทดสอบวงจรวัดคาความนําไฟฟา ในการวัดคาวัดคา
ความเขมขนของสารละลายธาตุอาหารที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 ไมโครซีเมนต และคาความเปนกรดดางของนํ้าที่ 8, 7, 6, 5 และ 4 
ตามลําดับกับคามาตรฐานความเขมขน และคาความเปนกรด - ดาง ของนํ้ามาตรฐานจากการทดสอบพบวา วงจรวัดคาความ
เขมขนของสารละลายธาตุอาหารเทากับ 0.93, 1.97, 3.07, 3.89 และ 4.96 ตามลําดับ และคาความเปนกรด - ดาง ของนํ้า
เทากับ 8.03, 6.99, 5.91, 4.91 และ 3.92 
คําสําคัญ: ระบบควบคุม, พืชไรดิน, ไฮโดรโพนิคส 

Abstract 

 This study presented the use of conductivity measurement for electric conductivity (EC) and 
potential of hydrogen ion (pH) in control system of nutrient for soilless system or hydroponics system 
based on the nutrient film technique (NFT). The features used for testing were the electric conductivity 
(EC) at 1, 2, 3, 4 and 5 microsiemens and potential of hydrogen ion (pH) at 8, 7, 6, 5 and 4 with default 
value. The result indicated that performance measurement of electric conductivity (EC) was 
approximately equaled to that of 1, 2, 3, 4 and 5 microsiemens of 0.93, 1.97, 3.07, 3.89 and 4.96  
respectively and potential of hydrogen ion (pH) which approximately equaled to that of 8, 7, 6, 5and 4 of 
8.03, 6.99, 5.91, 4.91 and 3.92 respectively 
Keyword: Control system, Soilless, Hydroponics 

บทนํา 

 การปลูกพืชไรดิน (Soilless culture) หรือการปลูกพืชโดยไมใชดิน หมายถึง การปลูกพืชที่เลียนแบบการปลูกพืช
บนดินโดยการใชวัสดุปลูกตางๆ ในการปลูก เชน นํ้า ทราย กรวด ดินเผา หรือวัสดุอ่ืนๆ ที่ไมใชดิน พืชจะสามารถเจริญเติบโต
บนวัสดุปลูกไดจากการไดรับสารละลายธาตุอาหารพืชที่มีนํ้าผสมกับปุย หรือธาตุอาหารตางๆ ที่พืชตองการผานทางรากพืช 
(อานัฐ ตันโช, 2551) ระบบการปลูกพืชไรดินที่นิยมในปจจุบัน คือระบบการปลูกพืชที่ใชนํ้าเปนวัสดุปลูกโดยใหสารละลายธาตุ
อาหาร ผานทางรากพืชโดยตรง ที่เรียกวา ระบบไฮโดรโปนิกส (Hydroponics system) แตการปลูกพืชไรดิน พืชจะ
เจริญเติบโตตองอาศัยปจจัยสําคัญที่สงผลตอการเจริญเติบโตของพืช เชน อากาศ อุณหภูมิ นํ้า ธาตุอาหาร เปนตน (Marianne 
Ames, 2008) ดังน้ันการปลูกพืชดวยระบบน้ีตองดูแล และควบคุมปจจัยตางๆ ที่สงผลตอการเจริญเติบโตของพืชอยางใกลชิด 
เพื่อใหไดผลผลิตตามความตองการ 
 การประยุกต หรือนําเอาเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอร มาทําการควบคุมส่ังการอุปกรณ ที่มีฟงกชันการทํางานที่
ซับซอนมากขึ้น หรือแมแตหุนยนตที่มีความสามารถหลากหลายคลายคลึงมนุษย หัวใจหลักในการควบคุม และประมวลผลการ
ทํางานน้ันก็คือไมโครคอนโทรลเลอร (Micro Controller Unit: MCU) ที่มีความสามารถในการควบคุมอุปกรณ (สมารทเลิรน
น่ิง, 2552) 
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 อาดูอิโน บอรด (Arduino board) หรือ อาดุยโน บอรด เปนบอรดไมโครคอนโทรเลอรตระกูลเอวีอาร (AVR) ที่มี
การพัฒนาแบบโอเพนซอร (Open source) คือเปดเผยขอมูลทั้งดานฮารดแวร (Hardware) และซอฟตแวร (Software) อา
ดูอิโน บอรด ถูกออกแบบมาใหใชงานไดงาย เหมาะสําหรับผูเริ่มตนศึกษา อีกทั้งผูใชงานสามารถดัดแปลง เพิ่มเติม พัฒนาตอ
ยอดทั้งตัวบอรด หรือโปรแกรมได (เอกชัย มะการ, 2552) 
 จากปญหาดังกลาว คณะผูวิจัยไดมีแนวคิดเพื่อพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกพืชไรดิน  โดยการนําบอรด
ไมโครคอนโทรลเลอร ตระกูลเอวีอาร หรืออาดูอิโน บอรด มาประยุกตใชในการควบคุมการทํางานของระบบในแปลงผักไฮโดร
โปนิกส เน่ืองจากปจจุบันการปลูกพืชไรดินยังไมสามารถตรวจสอบคาสถานะแบบเรียลไทม (Real time) โดยมีการออกแบบให
มีการแสดงถึงคาความเขมขนของสารละลาย (EC) และคาความเปนกรด - ดาง (PH) ผานจอแสดงผล (Display) และสามารถ
ควบคุมสารอาหารตามความตองการของพืช คาความเปนกรด - ดาง เพิ่มระดับนํ้าใหเพียงพอกับความตองการระบบ ชวยลด
เวลา และตนทุนในการดูแลระบบ 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อพัฒนาระบบควบคุมสารละลายธาตุอาหาร คาความเปนกรด - ดาง และนํ้าของระบบในการปลูกพืชไรดิน
ในระบบ (Nutrient Film Technique: NFT) โดยสารละลายธาตุอาหาร จะไหลผานรากพืชเปนแผนบางๆ เสมือนแผนฟลม 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบควบคุมสารละลายธาตุอาหารสําหรับระบบไฮโดรโพนิคส กรณีศึกษา Nutrient Film 
Technique: NFT ประกอบดวยขั้นตอนตอไปน้ี 
 1. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการเก็บรวบรวมขอมูลมีวัตถุประสงค เพื่อการพัฒนาระบบควบคุมสารละลายธาตุอาหารสําหรับระบบไฮโดรโพ
นิคส กรณีศึกษา Nutrient Film Technique: NFT ประกอบไปดวย การปลูกพืชไรดิน ปจจัยที่เก่ียวของกับการเจริญเติบโต
ของพืช การจัดการธาตุอาหารพืชระบบไฮโดรโพนิคส ไมโครคอนโทรลเลอร อุปกรณอิเล็กทรอนิกส เซนเซอร วาลว โปรแกรม
ภาษา และตัวอยางเครื่องมือวัดสารละลายของการปลูกพืชไรดิน สืบคนขอมูลจากงานวิจัย วารสาร หนังสือ อินเตอรเน็ต และ
ผูประกอบการที่ปลูกพืชไรดิน 
 2. การวิเคราะหขอมูล 
  2.1 ไมโครคอนโทรลเลอรตระกูล AVR 
  Arduino Board เปนบอรดที่จัดอยูในตระกูล AVR บอรดแตละประเภทจะมีลักษณะและการทํางานที่
แตกตางกันออกไป ทางคณะผูวิจัยจึงเลือกบอรดที่ไดรับความนิยมเพื่อการนําไปประยุกตใชงานมีจํานวน 7 แบบประกอบไป
ดวย 
  (1)  Arduino UNO R3 
  (2)  Arduino MEGA 2560 R3 
  (3)  Arduino MEGA 2560 ADK 
  (4)  Arduino Due 
  (5)  Arduino Leonardo 
  (6)  ArduinoNano 
  (7)  ArduinoPromini 
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ภาพที่ 1 บล็อกไดอะแกรมการวิเคราะหไมโครคอนโทรลเลอรตระกูล AVR (Arduino Board) 

 
 วิเคราะหไมโครคอนโทรลเลอรจากความตองการของงานวิจัย 
  (1) บอรดที่มีการเรียนรูหลักการทํางานไดงายสําหรับผูวิจัย 
  (2) บอรดที่ตรงกับความตองการของงานวิจัย 
  (3) มีขา Analog Input 2 - 6 ขา 
  (4) มีขา Digital Input 5 - 8 ขา 
  (5) ราคาที่เหมาะสม 
 นําความตองการของงานวิจัยมาวิเคราะหกับคุณสมบัติของไมโครคอนโทรลเลอร คณะผูวิจัยไดวิเคราะห ลักษณะ
การทํางาน ขาของบอรดทั้งแบบ Analog Input, Digital Inputและราคาที่เหมาะสม เพื่อใหไดบอรดที่ตรงกับความตองการ
ของงานวิจัย 
 2.2 วงจรวัดคาการนําไฟฟา 
 เปนวงจรที่ใชวัดคาการนําไฟฟา ของสารละลายธาตุอาหาร และวัดความเปนกรด - ดาง ของนํ้า 

 
ภาพที่ 2 บล็อกไดอะแกรมการวิเคราะหวงจรวัดคาการนําไฟฟา 

 วิเคราะหวงจรวัดคาการนําไฟฟาจากความตองการของงานวิจัย 
  (1) เซนเซอร ที่มีการเรียนรูหลักการใชงานไดงาย 
  (2) เซนเซอร ที่ตรงกับความตองการของงานวิจัย 
  (3) วัดคาสารละลายธาตุอาหารได 0 - 5000 micro/ S 
  (4) วัดคาความเปนกรด - ดางของนํ้า อยูในชวง pH 4 - 8  
  (5)  ราคาที่เหมาะสม มห
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 นําความตองการของงานวิจัยมาวิเคราะหกับคุณสมบัติที่มี ทางคณะผูวิจัยไดพิจารณา ลักษณะการทํางาน และ
ความสามารถในการวัดคาของวงจรวัดคาการนําไฟฟาเพื่อใหไดวงจรวัดคาการนําไฟฟาที่ตรงกับความตองการของงานวิจัย 
และราคาที่เหมาะสม 
 3. การออกแบบ 
 การพัฒนาระบบควบคุมสารละลายธาตุอาหารสําหรับระบบไฮโดรโพนิคส กรณีศึกษาNutrient Film 
Technique: NFT ไดออกแบบระบบโดยแบงออกเปน 2 สวนคือ สวนระบบควบคุม และสวนการออกแบบการทดสอบ 
 3.1 การออกแบบระบบควบคุม 
  (1) แปลงผักไฮโดรโพนิคส 
  ออกแบบโดยทอ PVC รูปแบบตางๆ ประกอบเปนชุดรองรับรางปลูกผักไฮโดรโพนิคส จํานวน 2 ราง และสาย
ยาง สําหรับระบายนํ้าจากรางปลูกผักไฮโดรโพนิคส 
  (2) เซนเซอร 
  ออกแบบการทํางานของการวัดคาการนําไฟฟา เพื่อตรวจสอบ คาความเขมขนของสารละลาย คาความเปน
กรด - ดาง ของนํ้า และการตรวจสอบปริมาณนํ้า 
  (3) วาลว 
  การออกแบบการทํางานของวาลว เพื่อควบคุมสารละลายธาตุอาหาร คาความเปนกรด - ดาง ของนํ้า และนํ้า 
ในปริมาณที่เหมาะสม 
  (4) จอแสดงผล 
  การออกแบบจอแสดงผล ออกแบบใหมีการแสดงขอมูล แสดงคา pH ที่กําหนด แสดงคา pH ที่วัดคาได 
แสดงคา EC ที่กําหนด แสดงคา EC ที่วัดได และแสดงสถานะ การทํางานของนํ้า 
 3.2 การออกแบบการทดสอบระบบ 
  ระบบตรวจวัดคาความเขมขนที่พัฒนาขึ้นตองทําการเปรียบเทียบคากับเครื่องมือวัดมาตรฐานเพื่อใหไดคาที ่
ถูกตองการทําการทดลองเพื่อเปรียบเทียบคาความเขมขนของสารละลายจากเครื่องมือตรวจวัด และคามาตรฐานไดถูก
ออกแบบการทดลองไวดังน้ี 
  (1) เตรียมสารละลายที่ความเขมขนที่แตกตางกัน 5 ความเขมขนไดแกคาความเขมขนของสารละลายเปน 1, 
2, 3, 4, และ 5 ไมโครซีเมนตตามลําดับ 
  (2) ใชโพรบ (probe) จากเครื่องมือวัดคาความเขมขนของสารละลายจุมในสารละลายที่มีคาความเขมขนที่
แตกตางกันทีละคา 
  (3) การอานคาจากการทดลองที่ออกแบบไวดังน้ี 
  ใชหนวยประมวลผล หรือไมโครคอนโทรลเลอรในการอานคา และแปลงเปนคาแรงดันตามภาพที่ 3 

 
ภาพที่ 3 การทดลองเปรียบเทียบคาความเขมขนโดยใชไมโครคอนโทรลเลอรอานคาการทดลอง 

  (4) บันทึกการทดลองและหาคาเฉล่ียจากการทดลอง 
  (5) สรุปผลการทดลอง ผลการทดลองที่ไดควรเปนคาแรงดันที่ สัมพันธกับแตละคาความเขมขนของ
สารละลาย 
 4. การพัฒนา 
  พัฒนาระบบควบคุมสารละลายธาตุอาหารสําหรับระบบไฮโดรโพนิคส มห
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 5. การทดสอบและสรุปผล 
  นําระบบตรวจวัดคาความเขมขนที่พัฒนาขึ้น เปรียบเทียบคากับเครื่องมือวัดมาตรฐาน ใหไดคาที่ถูกตอง 
เพื่อเปรียบเทียบคาความเขมขนของสารละลายจากเครื่องมือตรวจวัด และคามาตรฐาน 

ผลการวิจัย 

 1. ผลการพัฒนาระบบควบคุม 

   
  ภาพที่ 4 ระบบควบคุม        ภาพที่ 5 จอแสดงผลระบบควบคุม 
 

2. ผลการพัฒนาแปลงผักไฮโดรโพนิคสในระบบ Nutrient Film Technique: NFT 

 
ภาพที่ 6 แปลงผักไฮโดรโพนิคส 

สรุปและอภิปรายผล 
ตารางที่ 1 ตารางผลการทดสอบความเขมขนของสารละลาย 

คาความเขมขนมาตรฐาน 
(ไมโครซีเมนต) 

ผลทดสอบระบบ 
(เฉล่ีย 30 ครั้ง) 

คาความแตกตาง 
รอยละ 

คาความแตกตาง 
1 0.93 0.07 7.00 
2 1.97 0.03 1.50 
3 3.07 0.07 2.33 
4 3.89 0.11 2.75 
5 4.96 0.04 0.80 

 
ตารางที่ 2 ตารางผลการทดสอบความเปนกรด - ดาง ของนํ้า 

ความเปนกรด - ดาง ของนํ้า
มาตรฐาน (pH) 

ผลทดสอบระบบ 
(เฉล่ีย 30 ครั้ง) 

คาความแตกตาง 
รอยละ 

คาความแตกตาง 
8 8.03 0.03 0.38 
7 6.99 0.01 0.14 
6 5.91 0.09 1.5 
5 4.91 0.09 1.8 
4 3.92 0.08 2 
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 1. การทดสอบความเขมขนของสารละลาย 
 คาความเขมขนมาตรฐาน (ไมโครซีเมนต) ที่ 1, 2, 3, 4, 5 เกิดคารอยละความผิดพลาดอยูที่ 7.00, 1.50, 2.33, 
2.75 และ 0.80 ตามลําดับ 
 2. การทดสอบความเปนกรด - ดาง ของนํ้า 
 ความเปนกรด - ดาง ของนํ้ามาตรฐาน (pH) ที่ 8, 7, 6, 5, 4 เกิดคารอยละความผิดพลาดอยูที่ 0.38, 0.14, 1.5, 
1.8, 2 
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